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Ванда Бароўка
Віцебск

Металітаратурны ракурс
у беларускай прозе ХХ стагоддзя
Мастацкае асэнсаванне літаратуры і літаратурнай творчасці ў беларускай прозе ХХ стагоддзя – дынамічны працэс. Першыя спробы ў гэтым кірунку былі зробленыя Максімам Багдановічам, Максімам Гарэцкім, Вацлавам Ластоўскім. Выказванні пісьменнікаў пра літаратурную
творчасць спачатку мелі фрагментарны характар, датычыліся ўзаемаадносін літаратуры і жыцця, а потым набылі сэнсава больш аб’ёмны
характар. Так, у апавяданні В. Ластоўскага Панас гуляе (1910) акцэнтавалася, што народжаныя жыццём творы заўсёды выклікаюць цікавасць
у чытачоў і здольныя змяніць свет да лепшага. Эцюд М. Багдановіча
Мадонна (1913) стаў эстэтычным увасабленнем рэфлексіі аб вербальным мадэляванні свету, аб суаднесенасці слоўнага мастацтва і рэчаіснасці. Словамі аднаго з персанажаў аўтар сцвярджаў, што ў казках народ выяўляў свае назіранні, а ў літаратурных творах адбіліся ўяўленні
іх аўтараў. Ранняе апавяданне У лазні (1913) М. Гарэцкага – спроба намацаць лініі судакранання літаратуры і жыцця. У творы малады інтэлігент у першым пакаленні Клім Шамоўскі параўноўвае сваё стаўленне
да роднага краю з ідэяй, выказанай коласаўскімі радкамі “Мой родны
кут!.. Як ты мне мілы…”, і ловіць сябе на думцы, што яго стаўленне да
землякоў і “роднага карэння” неадназначнае. Клім – кніжнік, яго раздражняе абыякавасць аднавяскоўцаў да сучаснага мастацкага слова,
абурае прыхільнасць да дыдактычнай і царкоўнай літаратуры. Тып
наіўнага пісьменніка-нашаніўца М. Гарэцкі прадставіў у апавяданні
Зіма (1917). З іроніяй паказваліся намаганні настаўніка Ляксея Ляксеевіча з гучным псеўданімам Леў Парнаснік па пятніцах садзіцца “за стварэнне нацыянальнай літаратуры”1, за напісанне рамана, першая частка
якога мела назву Утопія, бо гаварылася там пра нібыта шчаслівае
будучае на беларускай зямлі праз дзесяць гадоў. У асобе Льва Парнасніка М. Гарэцкі рэпрэзентаваў графаманаў, што кіраваліся літаратурнай
модай, а напісанне твораў разглядалі як асобаснае самасцвярджэнне.
Літаратура і жыццё, роля літаратуры ў вызначэнні грамадскіх перспектыў праз сюжэтную лінію з выкарыстаннем другаснай мастацкай
1

М. Г а р э ц к і, Збор твораў у 4 т, т. 1: Апавяданні 1913–1930, Мінск 1984, c. 164.
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умоўнасці асэнсоўваліся ў абразку М. Гарэцкага Фантазія (1921). У творы цень Францыска Скарыны збірае дзеячаў беларускай культуры
розных эпох з мэтай дапамагчы свайму народу ў крывавы час вызначыць далейшы шлях. Сістэмай падзей аўтар паказваў, што жыццё ідзе
сваім кірункам, змяніць які літаратуры праблематычна. Потым у аповесці У чым яго крыўда? (1926) пісьменнік скарэктаваў свае меркаванні
адносна культурна-інтэграцыйнай і нацыятворчай функцыі мастацтва
слова, калі заўважыў пра Лявона Задуму: “Трапілі ж яму да рук Песні
жальбы – Якуба Коласа і Жалейка – Янкі Купалы, а гэтыя-то кнігі многіх
той парою зусім збілі з даўнага тору, а некаторых, прынамсі, звялі з яго
на ўбочныя дарожкі і працягнулі іхнае блуканне на тых убочынах на
значна большы час, як тое магло быць у перадгэтую эпоху”1.
1920-я гады – перыяд у развіцці беларускага пісьменства, дэтэрмінаванага процістаяннем адраджэнскай і рэвалюцыйнай ідэалогій,
старога і новага пакалення пісьменнікаў. Рэхам палемікі старых і маладых літаратараў стаў прыяцельскі шарж, па аўтарскім жанравым вызначэнні, Трыумф (1925) Якуба Коласа, дзе класік беларускай літаратуры
ў асобе ганарлівага маладога паэта, жыццё музы з якім было катаргай,
дасціпна высмеяў бурапеннасць, празмерную метафарычнасць вобразаў амбітных аўтараў. На пачатку твора з’едліва згадваліся ганарыстыя
літаратары, што не клапаціліся пра зразумеласць сваіх твораў чытачамі: “Паэты ж наогул людзі непаседлівыя, без самагону п’яныя. І недарма
ж цягнуць іх то блакітныя далі, то васільковая журба, то проста аўсянае
поле ці яшчэ іншая трасца. А то засвярбяць у іх рукі – зоры за косы
хапаюць, зару бляяць прымушаюць, на сонца з нажамі кідаюцца, а пра
бедны месяц і казаць не прыходзіцца: у цырульню яго зацягнуць, пудраю напудраць”2. Сваімі казкамі жыцця Я. Колас даў першыя ў айчыннай прозе характарыстыкі стылю Янкі Купалы і Змітрака Бядулі. Ноч,
калі папараць цвіце (1925) мела пазначэнне Прысвячаецца Янку Купалу.
Там гаварылася пра нараджэнне паэта, дзейснымі памочнікамі якога
вырашылі стаць міфалагічныя істоты: русалкі, вадзянік, лясун, дамавік,
ваўкалакі, здані і чараўнікі: “Я падарую яму Жалейку, – азваўся Дамавік. – Струмант гэты хоць і просты, але я навучу юнака іграць так, каб
тутэйшыя людзі зачароўваліся ігрою і прыходзілі да свядомасці, чаму
так сталася, што яны не гаспадары ў сваёй хаце.
– А я дам яму Гуслі, – сказаў Вадзянік. – Няхай апявае былую славу
свайго народа і закідае ў сэрца яго імкненне заняць пачэснае месца між
славянамі”3. Уключэнне міфалагічных істот у структуру аповеду артыкулявала метафарычнасць як дамінантную рысу стылю Янкі Купалы.
У Кучаравым дрэве (1926) аўтар акцэнтаваў складанасць жыццёвых шляхоў творчай асобы з дапамогай дасціпнага выкарыстання рэмінісцэнцый
М. Г а р э ц к і, Збор твораў у 4 т., т. 2: Аповесці, Мінск 1985, с. 10.
Я. К о л а с, Збор твораў: у 20 т., т. 6, Мінск 2009, с. 6.
3 Я. К о л а с, Новая зямля. Казкі жыцця: паэма, апавяданні, Мінск 2001, с. 338.
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з твораў Змітрака Бядулі: “І шумела буйнае лісце на Кучаравым дрэве,
голасна шумела зялёнае. А ў гэтым шуме чуліся рытмы жыцця,
сталыя аповесці аб тым, што тварылася навакола “пад родным небам”,
“на зачарованых гонях”. І ціша і громы пакідалі сляды на струнах
Кучаравага дрэва, і ў перамовах яго буйнага лісця чуўся іх голас”1.
Водгулле палемікі наконт месца літаратурнай класікі ў сучаснасці
ўтрымлівала Коласава аповесць На прасторах жыцця (1926). Самім
фактам звароту маладых людзей да аўтараў мінулага апавядальнік
сведчыў на карысць высокамастацкай спадчыны класікаў.
Пісьменніцкая рэфлексія над мастацтвам слова непасрэдна ў саміх
празаічных творах перапынілася ў канцы 1920-х гадоў і аднавілася
толькі ў 1960-я гады. На працягу гэтага часу і адразу пасля яго выходзілі аповесці і раманы пра класікаў беларускай літаратуры (Зінаіды
Бандарынай, Сцяпана Александровіча, Васіля Хомчанкі і інш.), аднак
у іх фактычна адсутнічала абмеркаванне ўласналітаратурных праблем,
пазіцыянаваліся галоўным чынам грамадскія погляды і сацыяльныя
прыярытэты пісьменнікаў.
Традыцыя грунтоўнага асэнсавання літаратуры ў літаратуры распрацоўвалася Міхасём Стральцовым. Яго аповесць (часта жанр твора
вызначаюць як нарыс. – В. Б.) Дзень у шэсцьдзясят сутак (Згадка пра
Поўнач) (1964) напоўненая разважаннямі апавядальніка і героя ў адной
асобе пра пісьменніцкі талент, пра функцыі літаратуры і пісьменніка.
У творы акцэнтуецца апавядальнікам, што талент – важная перадумова
творчага працэсу: “Талент, як і сумленне, павінен быць непадкупны,
галава павінна быць цвярозая, жыццёвы інстынкт здаровы, зрок востры, слых абсалютны. Талент – інструмент, пры дапамозе якога чалавек
пазнае жыццё, ён – люстра, у якім адбіваецца свет, а карціна гэтага свету будзе тым складанейшая, чым складанейшы сам інструментарый”2.
Згадваючы папулярнага ў свайго пакалення амерыканскага пісьменніка Эрнеста Хемінгуэя, М. Стральцоў падкрэсліваў: “Свет, магчыма, трэба
лячыць, але найперш трэба паставіць дакладны дыягназ”3. І дадаваў:
“Хіба можна ўявіць Хемінгуэя, як і Чэхава, у позе натхнёнага, красамоўнага прапаведніка вядомых ісцін?”4. Знакамітае эсэ (зараз жанр твора
нярэдка вызначаюць як аповесць – В. Б.) Загадка Максіма Багдановіча
(1968) заснавана на меркаванні, што мастак павінен апярэджваць свой
час. Паводле апавядальніка, пісьменнік існуе на перакрыжаванні свету
жывой рэчаіснасці і “свету, створанага фантазіяй, арганізаванага па законах мастацтва”5; ён павінен бачыць з’яву “цалкам, у мастацкай і сацыяльнай перспектыве”6. Жыццё таленавітага аўтара, існаванне яго
Ibidem, c. 341.
т р а л ь ц о ў, Ад маладзіка да поўні: апавяданні, аповесці, эсэ, Мінск 2005, с. 174.
3 Ibidem, с. 173–174.
4 Ibidem, c. 176.
5 Ibidem, c. 273–274.
6 Ibidem, c. 295.
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твораў у гістарычным часе з пункту гледжання апавядальніка – заўсёды таямніца: “Загадка ёсць у лёсе амаль кожнага мастака. Гэта загадка
ракі: яна нараджаецца недзе ў вытоках, трымціць і мроіцца там, і толькі
мора, у якое ўплывае рака, цалкам разгадвае яе. Мора – гэта час, жыццё
народа і літаратуры, да якіх прылучаецца мастак. У асобе, у адзінкавым
лёсе – загадка, у жыцці народа і літаратуры – вырашэнне яе”1. Галоўнае
прызначэнне літаратуры М. Стральцову бачылася ў даследаванні жыцця, адпаведна закладзеным у ёй законам. Эстэтычным імператывам
самога М. Стральцова стала абнаўленне мастацкай палітры твораў, пазіцыянаванне герменеўтычнай функцыі літаратуры як дамінантнай.
Шэдэўрам беларускай прозы невыпадкова называюць апавяданне Смаленне вепрука (1974), у якім узнаўляецца працэс творчасці і асэнсоўваецца яе выратавальная роля для аўтара як чалавека: “Ёсць, на жаль, рэчы,
непадуладныя нам, але ж ёсць і суцяшэнне, ёсць і надзея. У таго, хто бярэ ў рукі пяро, надзея ёсць таксама. О, паэт да таго ж бывае крыху забабонным. Наіўны, ён хоча перамагчы сапраўднасць, ён хоча верыць: я засцярогся ад бяды – бо сказаў. Дабро і надзея тут накрэслілі свой круг”2.
Працягам распачатай М. Стральцовым размовы пра літаратуру
магла стаць аповесць Барыса Сачанкі Не на той вуліцы (1974), дзе
цэнтральныя – гэта праблемы шэрасці і эпігонства ў літаратуры. У творы супрацоўнік часопіса Адам Іванавіч Калінка спрабуе зразумець феномен нядаўна памерлага аўтара шматлікіх раманаў Язэпа Тарасюка.
Справа ў тым, што з дырэктара рэстарана Тарасюк вырас да вядомага
пісьменніка, перакананага, што па колькасці напісанага даўно пераўзышоў Мікалая Гогаля, Кузьму Чорнага ды іншых знакамітасцей. Улюбёны жанр Тарасюка – раман, але яго меркаванні пра раман дастаткова
прымітыўныя. Гэты жанр ён любіць за магчымасць атрымаць немалы
ганарар за кнігу. З запісаў нябожчыка Калінка выявіў, што Тарасюка
цікавілі толькі крытыка ім напісанага, грошы, слава. Літаратурная
кар’ера графамана ў аповесці тлумачылася атмасферай абыякавасці,
што пануе ў творчым асяроддзі, нахабствам і дэмагогіяй халтуршчыка
ад літаратуры, які ставіцца да яе як да сродку атрымання матэрыяльнага дабрабыту. Б. Сачанка ўзняў складанае пытанне, але спрасціў яго
вырашэнне, калі праз сістэму вобразаў стаў даводзіць, што прымітыўнасць у літаратуры ідзе ад прымітыўнасці асобы аўтара і яго адарванасці ад стваральнай працы народа.
Металітаратурныя ўстаўкі нярэдкія ў прозе Уладзіміра Караткевіча, дзе звычайна змяшчаліся ацэнкі твораў вядомых аўтараў сусветнай літаратуры. Напрыклад, іранічныя філіпікі на адрас беларускапольскага рамантызму ХІХ стагоддзя і адначасова прызнанне мастацкай дзейснасці твораў тагачасных мясцовых рамантыкаў фрагментарна выявіліся праз спрэчку Мар’яна Пташынскага і Антона Косміча
1
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ў рамане У. Караткевіча Чорны замак Альшанскі (1979). Раман-эсэ Алега
Лойкі Як агонь, як вада (1982) адметны зваротам да асвятлення такіх
праблем, як жыццёвы факт і яго мастацкая інтэрпрэтацыя, праўда
жыцця і праўдападобнасць у літаратуры, літаратура як адбітак аўтарскай свядомасці. Аповесць Адама Мальдзіса Восень пасярод вясны
(1984), у цэнтры якой знаходзіўся Уладзіслаў Сыракомля на схіле яго
зямнога жыцця, акцэнтавала думку пра інтэграцыйную сілу сапраўднай літаратуры, была напоўненая развагамі пра маральныя імператывы творчай дзейнасці.
Сацыякультурная атмасфера з другой паловы 1980-х гадоў спрыяла пашырэнню металітаратурнага ракурсу ў айчыннай прозе, які на
пачатку стаў арганічнай часткай твораў пра класікаў прыгожага пісьменства. Напрыклад, Уладзімір Арлоў у аповесці Час чумы (1986) словамі Міколы Гусоўскага і яго апекуна Эразма Цёлка (Вітэліуса) падкрэсліваў нацыястваральную ролю прыгожага пісьменства, крэатыўную ролю натхнення ў пісьменніцкай працы. М. Гусоўскі ў аповесці –
прынцыповы прыхільнік ідэі, згодна з якой літаратура павінна “сказаць свету словы праўды пра сваю зямлю”1. Знаёмаму студэнту паэт
даводзіў: “Каб захаваць наступнікам нашу гісторыю, мала запісаць яе
ў хронікі. Яе трэба адчаканіць у паэтычных радках”2. Погляды М. Гусоўскага на літаратуру выяўляюцца падчас гутарак з Эразмам Цёлкам,
доннай Франчэскай, Строццы. На запытанне прыгожай рымлянкі: паэзія – гэта грэх ці святое прызнанне, – М. Гусоўскі адказаў, што “паэзія –
радасць”, бо паэт “творыць з хаосу свой свет”3, а яго ўласная крыніца
натхнення – туга па Радзіме. Паэзія для М. Гусоўскага – сродак змянення чалавека, “гэта не набор прыгожых статуэтак, якія можна паставіць
на стале ці над камінам. Паэзія мусіць дапамагчы чалавеку будаваць
храм сваёй душы. І ўладару, і людзям нізкага звання”4. Антыподам
М. Гусоўскага ў аповесці выступае італьянскі паэт Строццы, безаблічны
эпігон, прыхільнік капіравання жыцця і творчасці іншых аўтараў.
У 1990 годзе з’явіўся ў друку напісаны яшчэ ў 1969 годзе раман Уладзіміра Дамашэвіча Камень з гары, пафас якога быў скіраваны на выкрыццё ўяўлення, што літаратура – проста адна са сфер чалавечай дзейнасці, што гэта звычайнае рамяство. Твор У. Дамашэвіча закранаў і праблему ўзаемаадносін пісьменніка з літаратурнымі рэдактарамі, а таксама з выдавецтвамі. Літаратурнае рэдагаванне і выдавецкая дзейнасць, у трактоўцы пісьменніка, істотна тармазілі развіццё літаратуры
і пісьменніцкую творчасць, укладвалі ў пракруставае ложа нарматыўнай эстэтыкі.
Калі ў большасці беларускіх празаікаў металітаратурны ракурс меў
фрагментарны характар, то ў раманах Рэвізія (2003) і Мяжа (2008)
У. А р л о ў, Сны імператара: апавяданні, аповесці, эсэ, Мінск 2001, с. 278.
Ibidem, c. 302.
3 Ibidem, c. 281.
4 Ibidem, c. 318.
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Андрэя Федарэнкі ён дамінантны. Назва кожнага з гэтых твораў
паказвала на іх праблематыку. Цэнтральнае месца ў Рэвізіі адводзілася
ацэнцы мастацкага вопыту літаратурных папярэднікаў і сучаснікаў,
аналізу сучаснага стану і перспектыў айчыннай літаратуры. Галоўным
героем твора пісьменнік абраў літаратурацэнтрычную па волі лёсу асобу студэнта гістфака Алеся Трухана, што нясмела спрабуе сябе ў ролі
пісьменніка. Жыццёвыя рэаліі Алесь успрымае з пункту гледжання
ўласнага чытацкага вопыту, але не губляе пры гэтым назіральнасці,
здаровага сэнсу, наглядаючы за спрэчкамі маладых і старых беларускіх
пісьменнікаў. Канфлікт паміж старымі і маладымі аўтарамі ў творы
падаецца як заканамерная з’ява літаратурнага жыцця ўвогуле і пераходнага часу ў прыватнасці. Безыменны сівы пісьменнік і амбітны
малады паэт Ведрыч адстойваюць гонар свайго пакалення. Ведрыч
папракае старых за нізкі мастацкі ўзровень твораў, за эпігонства, за
дэвальвацыю знакавых слоў і паняццяў, а апанент не хоча і не можа яго
зразумець, таму абураецца: “Нашая літаратура кепская, вы хочаце сказаць? Ды мы далі сусветныя ўзоры ваеннай прозы! Дзякуючы нам,
урэшце, захавалася наша мова – нашая родная мілагучная, пяшчотная
матчына мова…”1. Ведрыч перакананы, што яго пакаленне абсалютна
іншае, але крытэрыі ацэнкі літаратурных твораў паэтам абумоўлены
яго “гістарычным бессвядомым”, таму Ведрыч абураецца адсутнасцю
ў айчыннай літаратуры ненадрукаваных твораў і дысідэнтаў, адсутнасцю аўтараў, якім бы за напісанне твора як мінімум пагражала б
турма, а як максімум – расстрэл. Іншымі словамі, кожная пісьменніцкая
генерацыя жыве сваімі літаратурнымі міфамі і стварае свае міфы пра
літаратуру. Пісьменнік-пачатковец Трухан заўважыў, што процістаянне пакаленняў у літаратуры канца 1980-х гадоў больш датычылася не
пытанняў творчасці, а афіцыйнага прызнання ў выглядзе надрукаваных твораў. Літаратура, паводле Алеся, заўсёды мае патрэбу ў новых
тэмах, мастацкіх ідэях, неардынарных асобах. Харызматычны Ведрыч –
асоба пераходнага перыяду, але літаратура трымаецца на ўдумлівых
і цягавітых, як Алесь Трухан, што ведаюць творчасць іншых, але
імкнуцца не паўтараць іх, а ісці сваім шляхам. Логікай аповеду А. Федарэнка сцвярджаў, што літаратурнае развіццё немагчыма без пастаяннай рэвізіі мінулага і сучаснага эстэтычнага досведу.
Мяжа – спавядальны раман, дзе аўтар адначасова галоўны герой
і апавядальнік, які напярэдадні саракапяцігоддзя адчуў “цягу да падрахункаў, чысткі, рэвізіі – у галаве, у жыцці, у літаратуры”2. Некалі літаратура для маладога пісьменніка была сэнсам жыцця: “Яна была чымсьці
вечным, непарушным, адзіным, што мела сэнс у жыцці, больш таго – яна
была вышэй за жыццё, бо была самадастатковай, значыць, не магла
быць пераможана нічым, і ў сваю чаргу, з’яўляючыся своеасаблівым
1
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Ibidem, c. 284.
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«страхавым полісам», павінна была аберагаць ад любога выпадку,
любой нечаканасці. І вось гэтая страхоўшчыца, ратавальшчыца, самадастаткоўшчыца адыходзіць з першага плану ў невядома які. Перастае
памагаць. І да яе з’яўляецца агіда і апатыя. Трэба было тэрмінова разабрацца з гэтым. Інакш усё губляла сэнс”1.
Памежная сітуацыя інспіравала роздум над “вечнымі” пытаннямі:
мэты творчасці, пісьменнік і жыццё, роля крытыкі, пісьменнік і чытач,
маральная адказнасць пісьменніка. Літаратура, на думку апавядальніка, павінна развівацца ў атмасферы патрабавальнасці з боку крытыкі
і калег па пяру, каб у ёй не квітнелі шэрасць, графаманства, эпігонства,
плагіят. Каштоўнасць літаратуры ў тым, што літаратура стварае ў пісьменніка ўяўленне пра магчымасць падоўжыць свой лёс. Праз суаднясенне эпізодаў з уласнага жыцця з іх мастацкай рэпрэзентацыяй
у канкрэтных творах апавядальнік зазначаў, што пісьменнік часта не
спецыяльна, а падсвядома выкарыстоўвае іх у сваёй працы. Літаратура,
згодна з аўтарскай канцэпцыяй, – від дзейнасці, які патрабуе пастаяннага самаўдасканалення. З іроніяй апавядальнік прыгадваў пісьменніцкую іерархію: “У «сярэдняга» пісьменніка заўсёды ёсць фора перад
«славутым». Многае яшчэ наперадзе – і сам не ведаеш, і іншыя не ведаюць, чаго ад цябе чакаць, – у адрозненне ад пісьменніка «славутага»,
які сваю вышыню ўзяў, у якога ўжо ўсё адбылося і застаецца толькі або
спачываць на лаўрах, або спускацца ўніз: паўтарацца, выпісвацца, гнаць
вал, без надзеі кагосьці чымсьці здзівіць”2. На думку апавядальніка,
літаратура разлічаная на чытача, але аўтар нярэдка баіцца здрады чытацкай, бо ўнутрана адчувае адсутнасць узаемаразумення, рэцэптыўнай адэкватнасці: “Людзі вакол жывуць – ты адлюстроўваеш гэтае
жыццё, усё піхаеш, усё ўкладваеш, як пракляты, самае лепшае сваё
ў нейкі беспрацэнтны, банкруцкі банк – без надзеі на аддачу”3.
А для для героя-пісьменніка з аповесці Франца Сіўко Плебейскія
гульні (2015) літаратура – сродак пазбаўлення ад адзіноты, рэч глыбока
асабістая. Герой-пісьменнік усведамляе сябе самадастатковай асобай,
надзвычай востра і крытычна ставіцца да калег па “літаратурнаму
цэху”, хаця сам далёкі ад маральнай бездакорнасці. Карыкатурна выглядаюць у творы паэтка з “неўтаймоўнай схільнасцю да скаргапісання, даносаў”, што “з уздымам распавядае пра тое, як днямі, у перапынку
паміж шынкаваннем капусты і сартаваннем морквы разрадзілася ў выніку начнога азарэння яшчэ і рыфмаваным прадуктам, а назаўтра дзве
гадзіны тлуміла ім галовы слухачоў падчас адной з сарака трох згарбузаваных і праведзеных ёю цягам апошняга месяца літімпрэзаў”4; “аўтар
сусальна-рамантычных тэкстаў пра хараство роднай зямлі і каханне”5
Ibidem, c. 105.
Ibidem, c. 101.
3 Ibidem, c. 7.
4 Ф. С і ў к о, Плебейскія гульні, Мінск 2015, с. 259.
5 Ibidem, 275.
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паэт В.; “схільны да філасофскіх рэфлексій”, “прыхільнік традыцыйных
накірункаў у жывапісе і сардэчна-выгінальных вышукаў Рота і Мілера
ў літаратуры”1 паэт К.; нарысіст З., “чалавек зычлівы і прыязны, нават
часам аж залішне, аж да навязлівасці, лічыць сябе ў горадзе за месію
і дня не можа пражыць, каб не згарбузаваць пры першай жа нагодзе
якую-небудзь творчую імпрэзу. На ўсіх калектыўных здымках З., як той
персанаж з нататнікаў Чэхава, заўсёды стаіць паперадзе ўсіх, а любую
спробу пасунуць яго ў сцэнары мерапрыемства хоць на міліметр ад
лідарскай пазіцыі, то бок мікрафона, успрымае як нечуваную абразу”2,
яго мэта – забяспечыць сабе годнае месца ў капрызлівай памяці нашчадкаў. Мастацкае даследаванне літаратурнага асяродку Ф. Сіўко ўгрунтавана на вар’іраванні матываў вядомай працы Ёгана Хёйзінгі Homo
ludens, на перакананні: “Гульня – гэта святое, усё нашае – з гульні”3.
У гульні чалавек імкнецца прыхаваць сваю сутнасць, літаратура – гульня, адмысловая сутыкненнем людзей рознага ўзроўню таленту і чалавечых амбіцый.
Праблема ўзаемаадносін літаратуры і чытача, узятых і дыяхраніі
і сінхраніі, – дамінантная ў прозе Людмілы Рублеўскай. У аповесці Пярсцёнак апошняга імператара (2001) пісьменніца доказна сцвердзіла,
што літаратурная творчасць – найперш споведзь душы, што шчырая
споведзь не пакідае чытача абыякавым. Адзін з герояў твора перакананы, што на раннім этапе нацыянальная літаратура, напрыклад, беларуская паэзія 1920-х гадоў, не можа быць арыгінальнай, не можа эстэтычна ўздзейнічаць на чытача, быць запатрабаванай ім: “Прабачце за
кашчуннасць, але гэта так – ні Ясеніна, ні Ахматавай, ні нават Маякоўскага ў беларускай паэзіі дваццатых не магло быць. Адны правінцыйныя варыянты Дзям’яна Беднага. Змяшчай у кучу ўсе гэтыя іхнія руні
ды палеткі ды паспрабуй адрозніць, якому Глебку-Жылку належаць, –
не адрозніш! Ды яшчэ мова не распрацаваная, з русізмамі. Не думаю,
што тыя вершы будзе перапісваць дзяўчынка, каб перачытваць і плакаць над імі. Наўрад ці юнак стане вучыць іх на памяць і ў яго будуць
палаць шчокі і шчымець сэрца ад прагі жыцця і подзвігу. Не працытуе
іх філосаф у роздуме пра жыццё і смерць. Творчасць таго пакалення,
пры ўсёй павазе да яе, толькі кокан, шалупінне, з якога магла вырасці
нацыянальная літаратура, вартая суседскіх”4. Апанент гэтага персанажа, гісторык па адукацыі, лічыць, што ўспрыманне літаратуры залежыць ад эмацыянальнага стану чытача і мастацкіх вартасцей твора:
“«О Беларусь, мая шыпшына, зялёны ліст, чырвоны цвет… У ветры дзікім не загінеш, чарнобылем не зарасцеш». Я чытаў гэты верш, і ў мяне
палалі шчокі, і хацелася подзвігаў… А мая маці спявала мне, маIbidem, c. 293.
Ibidem, c. 278.
3 Ibidem, c. 285.
4 Л. Р у б л е ў с к а я, Сэрца мармуровага анёла: аповесці, апавяданні, Мінск 2003,
с. 53.
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ленькаму: «Падаюць сняжынкі, дыяменты-росы, падаюць бялюткі за
маім акном. Расчасалі вішні шоўкавыя косы і ўранілі долу снегавы
вянок». І яшчэ пра тое, як «шэпчуцца явар з калінаю ў цёмнай даліне
над ярам». І вочы яе вільгатнелі”1. На яго думку, літаратура – мастацкая
гісторыя народа і часу; каб не захварэць на гістарычнае малакроўе,
трэба ведаць сваіх аўтараў, сваю літаратуру. Мастацтва слова як феномен дыялогу пісьменніцкай і чытацкай свядомасці – лінія металітаратурнага ракурсу ў “паралельным” рамане Золата забытых магіл (2003)
і ў Пантофлі Мнемазіны (2017). У Рамане як дзяржаве Міларад Павіч
заўважыў, што патрэбна новая тэхніка напісання твора, варта развіваць
тэхніку нелінейнага аповеду: “Трэба стварыць такі твор, якім можна
карыстацца як інтэрактыўнай прозай. Гэта патрабуе абсалютна іншай,
новай тэхнікі напісання рамана або апавядання, – тэхнікі, якая загадзя
прадугледжвае і забяспечвае розныя хады пры чытанні твора”2, бо “мы
маем справу не з крызісам самога рамана, а з крызісам чытання рамана.
Такога рамана, які нагадвае вуліцу з аднабаковым рухам. Гэта значыць
з крызісам графічнага аблічча рамана. З крызісам – кнігі”3. Л. Рублеўская свядома мадэрнізавала сістэму аповеду ў новым рамане Пантофля
Мнемазіны. Галоўная гераіня твора – мадэратарка сайта фанфікшан.
Змешчаныя там матэрыялы становяцца аб’ектам шырокага абмеркавання чытачоў, прычым іх меркаванні ўплываюць на выкладанне аўтарам гісторыі, карэктуюць нарматыўную стратэгію. У рамане разгортваюцца тры пераплеценыя паміж сабой апавядальніцкія гісторыі:
гісторыя стварэння рамана, гісторыя Ірыны Корвус і гісторыя таленавітага доктара Люцыяна Корвуса, што заўсёды імкнуўся працаваць на
карысць чалавецтва. Апавядальніца падкрэслівае, што ў пісьменніцкай
працы фактычны матэрыял толькі дае штуршок, становіцца імпульсам
для творчай дзейнасці, якая грунтуецца на аўтарскай канцэпцыі жыцця, на вымысле ў імя пераканаўчасці, інтэлектуальнага і эмацыянальнага ўздзеяння на чытача. Па прызнанні аўтара як героя рамана,
пісьменнік – чалавек бязлітасны, ён абсалютна вольна абыходзіцца
з персанажамі і жыццёвымі фактамі. Для напісання рамана пісьменніку
найперш неабходна “фактуркі зараз нагрэбсці”4. Багатая “фактурка” гісторыі вечнага барацьбіта за праўду і справядлівасць Люцыяна Корвуса
дастаткова поўна пададзеная ў запісах рэпрэсаванага геолага, гераіняй-пісьменніцай карэктуецца: “І я разумела, што напісаць менавіта
так, як вычытала ва ўспамінах геолага, я не змагу. Гісторыя майго героя
будзе іншай.
Так, балючай і трагічнай. Але іншай.
І можа быць, хтосьці з тых, хто яе прачытае, аднойчы адмовіцца выбіраць між ролямі ката, здрадніка і ахвяры.
Ibidem, c. 54.
М. П а в і ч, Роман как держава, Москва 2004, с. 20.
3 Ibidem, c. 35.
4 Л. Рублеўская, Пантофля Мнемазіны, “Дзеяслоў”, 2017, № 5 (90), с. 160.
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Таму што застанецца чалавекам. Проста чалавекам на сваёй зямлі.
Ну, неяк так”1. Пісьменніца іранічна разважае з сабой і дэкларуе: “Хопіць пафасу? Альбо яшчэ падкінуць? Я магу. Вось толькі не магу забыцца на забытых”2.
Металітаратурны ракурс – адзін са складнікаў сэнсавага патэнцыялу беларускай прозы ХХ стагоддзя. Асноўныя тэматычныя лініі асэнсавання літаратуры – гэта літаратура і рэчаіснасць, сутнасць літаратуры,
літаратура і пісьменніцкае асяроддзе, літаратура і чытач. У знакамітым
артыкуле Змена функцый літаратуры (1986) Вольфганг Ізер сцвярджаў, што памерла не літаратура, а ранейшыя ўяўленні пра яе. Металітаратурная рэфлексія беларускіх празаікаў пацвярджае гэты вывад, бо
яе праблематыка – дынамічны працэс, на які ўплывалі знешнія і ўнутраныя абставіны. Калі на пачатку ХХ стагоддзя ў цэнтры ўвагі былі
культуралагічная і нацыястваральная функцыі літаратуры, то на пачатку ХХІ стагоддзя – перш за ўсё камунікатыўная з вялікай зацікаўленасцю да суадносін аўтара і чытача. Спосабы рэпрэзентацыі металітаратурнай рэфлексіі ў беларускай прозе ХХ стагоддзя дэтэрмінаваліся
аўтарскай індывідуальнасцю: у адных аўтараў яна выяўлялася галоўным чынам праз аўтарскія, апавядальніцкія маналогі, маналогі персанажаў (Я. Колас, М. Гарэцкі, М. Стральцоў, У. Караткевіч, Ф. Сіўко),
у іншых – галоўным чынам праз сюжэт, сістэму вобразаў (В. Ластоўскі,
А. Мальдзіс, У. Арлоў, Л. Рублеўская).
Vanda Barouka

Metaliterary Perspectives in Belarusian Prose of the 20th
Century
A b s t r a c t
A metaliterary perspective is an integral part of the semantic potential
of Belarusian prose of the 20th century. The problem of the metaliterary reflection of Belarusian writers is a dynamic process. The main
lines of understanding Belarusian prose of the 20th century are the
following: literature and reality, the essence of literature, literature
and the writing environment, literature and the reader. Various ways
of realizing the metaliterary reflection were determined by the individuality of writers.
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Праблемы тэксталогіі беларускамоўных вершаў
Вінцэся Каратынскага
У беларускім літаратуразнаўстве творчасць Вінцэся Каратынскага
“з’явілася” яшчэ на пачатку ХХ стагоддзя1: спачатку “Наша ніва” надрукавала ягоны верш Туга на чужой старане (1912, № 49–50) з кароткаю
інфармацыяй пра паходжанне рукапісу; пасля ў ёй жа Вацлаў Ластоўскі
згадаў паэта ў артыкуле Памажыце! (1913, № 37–38). Узнаўленне ў газеце “Вольная Беларусь” – хутчэй за ўсё, Рамуальдам Зямкевічам –
надрукаванага ў 1858 г. верша Найяснейшаму яго міласці...2, пэўна ж,
дало магчымасць зарэгістраваць (як ён сам пісаў) Яўхіму Карскаму
ў аналах беларускае літаратуры паэта з Наваградчыны з ягонымі чатырма (Наиясьнѣ́йшаму Яго́ Мило́ сьци Гаспадару́ Импера́ тару Алекса́ ндру Микала́ явичу..., Daliboh-to, Arcim…, Tuha na czužoj staranie, Гутарка
старога дзеда) беларускамоўнымі тэкстамі3, а Максіму Гарэцкаму ўвесці яго творчасць у навучальны працэс, змясціўшы тэксты В. Каратынскага ў Хрыстаматыі4 і ахарактарызаваўшы іх у Гісторыі беларускае
літаратуры5.
Заўважым, аднак, што ў канцы ХІХ ст. Б. Эпімах-Шыпіла зрабіў з асобніка дадатку
да Віленскага альбома, які захоўваўся “W Uniwersyteckej bibliotece pod L 3500”,
рукапісную копію верша Najjaśniejszamu Jaho Miłosci Haspadaru Imperatoru Aleksandru Mikołajewiczu…, якая маецца цяпер у фондзе Ядвігі Раманоўскай у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва. Гл.: БДАМЛіМ, ф. 394,
воп. 1, адз. зах. 25, арк. 1−1 ад.: “Я. Лучына. Wiasna. Верш. В. Каратынскі. Najjaśniejszamu Jaho Miłości Haspadaru Imperatoru Aleksandru Mikałajawiczu… Lepel. Вершы. Рукапіс Б.І. Эпімаха-Шыпілы. 1892”.
2 Найяснейшаму яго міласці гаспадару імператару Аляксандру Мікалаевічу песня з паклонам ад літоўска-русінскае мужыцкае грамады, “Вольная Беларусь” 1918, № 41.
3 Гл.: Е. К а р с к і, Стары беларускі пісьменьнік Арцэм Дарэускі-Вярыга і яго літэратурны альбом, “Беларусь” 1919, № 50 (77); ё н ж а, Беларускія творы Вінцэся
Каратынскага, “Беларусь” 1920, № 4 (60); ё н ж а, Бѣлорусы, т. IІI: Очерки словесности бѣлорусскаго племени, кн. 3: Художественная литература на народномъ
языкѣ, Петроградъ 1922, с. 70–71.
4 М. Г а р э ц к і, Хрыстаматыя беларускае літэратуры. ХІ век – 1905 год, Вільня 1922,
с. 169–172.
5 М. Г а р э ц к і, Гісторыя беларускае літэратуры, Вільня 1920, с. 91–94; ё н ж а,
Гісторыя беларускае літэратуры, выданьне другое (папраўленае), Вільня 1921,
с. 91–94; ё н ж а, Гісторыя беларускае літаратуры, уклад. і падрыхт. тэксту
Т. Г о л у б, Мінск 1992, с. 221–225 [узнаўл. трэцяга выдання]; ё н ж а, Гісторыя
беларускае літаратуры, выд. чацьвертае, пераробленае, Менск 1926, с. 139–142.
1
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Вульгарна-сацыялагічная метадалогія савецкае навукі канца
1920-х – пачатку 1950-х гг. фактычна пакінула па-за межамі літаратуразнаўчых даследаванняў спадчыну В. Каратынскага: ёй не знайшлося месца ні ў тагачасных хрэстаматыях1, ні нават у аглядных артыкулах,
прысвечаных літаратуры ХІХ стагоддзя2. (Як выключэнне, відавочна,
трэба разглядаць нататкі пра В. Каратынскага гісторыка Фёдара Дамінікоўскага ды Ісідара Баса (на падставе выяўленай копіі Альбома Арцёма Вярыгі-Дарэўскага) у пасляваеннай перыёдыцы3).
І толькі на пачатку 1960-х гг. адбылося “вяртанне”4 В. Каратынскага ў гісторыю беларускае літаратуры. Запачаткаваў яго Мацей Канапацкі невялікаю нататкаю ў беластоцкім штодынёвіку “Ніва”5: беларускія гісторыкі літаратуры ў гэтым допісе заўважылі магчымасць выявіць і ўвесці ва ўжытак беларускамоўныя вершы як В. Каратынскага,
так і Уладзіслава Сыракомлі (менавіта ў мемуарах Бруна Каратынскага
гаварылася пра праект супольнае беларускае кніжкі У. Сыракомлі
і В. Каратынскага). Актыўна распрацоўваў дадзенае пытанне Адам
Мальдзіс, дзякуючы публікацыям6 якога стала магчымым змясціць
раздзел пра паэта ў акадэмічнай гісторыі беларускае літаратуры7,
а таксама апублікаваць ва ўніверсітэцкай хрэстаматыі творы В. Каратынскага: цалкам Найяснейшаму яго міласці... (пад назваю Уставайма,
братцы!.., як і ў хрэстаматыі М. Гарэцкага, адкуль перадрукоўваўся),
Daliboh-to, Arcim… (у раздзеле Альбом А. Вярыгі-Дарэўскага, дзе пададзена і зменшаная, а таму нечытэльная фотакопія верша), а таксама
фрагменты Гутаркі старога дзеда і чамусьці скарочаны (хіба,
ненаўмысна?) верш Туга на чужой старане8.
Нейкіх іншых беларускамоўных твораў выявіць даследчыкам не
ўдалося, а таму адзінай магчымасцю павялічыць корпус тэкстаў В. КаГл.: Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя: Зборнік тэкстаў, пад рэд. Я. Купалы,
склад. В. Барысенка, М. Ларчанка, Л. Фіглоўская, Мінск 1940; Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя: Зборнік тэкстаў, пад рэд. Ю. Пшыркова, склад. В. Барысенка, М. Ларчанка, Л. Фіглоўская, Мінск 1950.
2 Гл. напрыкл.: С. М а й х р о в і ч, Нарысы гісторыі беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя, Мінск 1957; В. Б а р ы с е н к а, Францішак Багушэвіч і праблема рэалізма
ў беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя, Мінск 1957 і інш.
3 Гл.: [Ф. Д а м і н і к о ў с к і], Вінцэнт Каратынскі, “Беларусь” 1946, № 7; І. Б а с, Забытыя імёны, “ЛіМ” 1956, 13 кастр.
4 У 1944 г., у Берліне, і ў 1964 г., у Лондане, верш В. Каратынскага Туга на чужой старане перадрукоўвалі паводле нашаніўскае публікацыі. Гл.: Ой, ня будзе над радную… З творчасьці Вінцэся Каратынскага – піянера беларускае эміграцыі. Туга
на чужой старане (“Раніца” 1944, 28 траўня); Вінцэсь Каратынскі, Ой саколка, ой
галубка! (“Божым Шляхам: Двумесячны часапіс беларускае рэлігійнае думкі”
1964, № 85, год ХІІ, ліпень−жнівень, с. 18).
5 М. К а н а п а ц к і, Над мемуарамі Бруна Каратынскага, “Ніва” 1961, № 41 (8 кастр).
6 А. М а л ь д з і с, Пісьменнік і публіцыст, “ЛіМ” 1962, 27 сак.; ё н ж а, Творчае пабрацімства, Мінск 1966, с. 73–79 і інш.
7 Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры, у 2 т., Мінск 1969, т. 2, с. 44–47.
8 Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя: Хрэстаматыя, склад. С. Александровіч,
А. Лойка, В. Рагойша, Мінск 1971, с. 107–108, 118–120, 352–353.
1

Праблемы тэксталогіі беларускамоўных вершаў Вінцэся Каратынскага

27

ратынскага было засваенне ягонай польскамоўнай спадчыны. Праўда,
давялося чакаць яшчэ дзесяць гадоў, пакуль беларускія літаратуразнаўцы “павярнуліся тварам” да польскамоўнай спадчыны ўраджэнцаў
Беларусі: у 1981 г. Уладзімір Мархель (1940–2013) падрыхтаваў і выдаў
у выдавецтве “Мастацкая літаратура” томік выбранага наваградскага
літаратара1. Такім чынам, В. Каратынскі стаў першым з г. зв. беларускапольскіх паэтаў ХІХ стагоддзя, уганараваных беларускамоўнаю кнігаю2. (Тут мы не згадваем Адама Міцкевіча і Уладзіслава Сыракомлі, бо
іх перакладныя кніжкі выйшлі ў – назавём так – неафіцыйнай серыі
“польскія паэты”, а таксама Янкі Лучыны, у томік твораў якога былі
ўключаны дзевяць вершаў і ўрывак з паэмы Абразкі з палявання ў перакладах Міхася Клімковіча, Піліпа Пястрака, Міхася Машары, Канстанціна Цітовіча).
Усяго ў зборніку, апрача трох вядомых беларускамоўных твораў
і фрагментаў двух агітацыйных гутарак часоў паўстання 1863–1864 гг.,
што прыпісваліся В. Каратынскаму, – васямнаццаць вершаў і асобныя
раздзелы паэмы Таміла. Цікава, што са зборніка Czym chata bogata…
укладальнік змясціў адзінаццаць (з дваццаці) твораў. Іншыя сем трапілі
ў томік з тагачасных перыядычных выданняў („Biblioteka Warszawska”,
„Gazeta Warszawska”, „Teka Wileńska”), а таксама з публікацыі Album biograficzne zasłużonych Polaków i polek wieku XIX.
У раздзеле Нарысы, артыкулы змешчана дзевяць тэкстаў (ці іх
фрагментаў) В. Каратынскага ў перакладзе ўкладальніка, што складала
больш за палову ўсяго зборніка і адлюстроўвала той факт, што літаратар з Наваградчыны больш плённа, хіба, працаваў на полі нарысістыкі і эсаістыкі, чым паэзіі.
У 1994 г. зноў жа ў “Мастацкай літаратуры” і зноў жа як літаратурна-мастацкае выданне выйшла другое – так пазначана ў выходных
дадзеных кніжкі – выданне твораў В. Каратынскага, укладзеных зноў
жа У. Мархелем3. Па сутнасці, гэта новая беларускамоўная кніга літаратара ХІХ стагоддзя: аб’ём тэкстаў павялічаны тут больш чым у два
разы. Тут знайшлося месца амаль усім творам зборніка Czym chata
bogata… (апрача перакладу верша П’ера Жана Беранжэ Powołanie), а лік
тэкстаў з перыядычных выданняў, а таксама з рукапісаў, выяўленых
у архівах, павялічыўся ў больш чым тры разы. У выніку маем, апрача
трох беларускамоўных, сорак адзін верш (дваццаць тры спецыяльна
В. К а р а т ы н с к і, Творы, уклад., прадм. і камент. Ул. Мархеля, Мінск 1981, 174 с.
Цягам апошніх дзесяцігоддзяў томікаў выбраных твораў “дачакаліся” наступныя,
апрача В. Каратынскага, літаратары Беларусі ХІХ стагоддзя: Я. Лучына, Ян Чачот, Ян Баршчэўскі, У. Сыракомля, Кастусь Каліноўскі, Аляксандар Ельскі і Адам
М–скі (Зоф’я Тшачкоўская). Гл.: Г. К і с я л ё ў, Праблема беларускамоўнай кніжкі
Каратынскага [у:] Вінцэсь Каратынскі ў беларуска-славянскім літаратурным
узаемадзеянні: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (Мінск, 29
верасня 2006 г.), Мінск 2006, с. 42–52.
3 В. К а р а т ы н с к і, Творы, уклад., прадм. і камент. У. Мархеля, 2-е выд., дап., Мінск
1981, 406 с.
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перакладзеныя для гэтага выдання), цалкам паэму Таміла, вершаванае
апавяданне Выпіў Куба да Якуба. Ці не ўсё, што было створана В. Каратынскім на паэтычнай ніве. Перакладчыкі (Генадзь Тумас, Раіса Баравікова, Пятро Бітэль, Галіна Дубянецкая, У. Мархель і Рыгор Барадулін),
на жаль, не заўсёды ашчадна ставіліся да аўтарскай задумы, не заўсёды
вытрымлівалі ідэйна-сэнсавы ўзровень арыгіналу1.
Не зусім зразумела, чаму, нягледзячы на адсутнасць цэнзуры, укладальнік пакінуў у новым выданні тыя самыя фрагменты з Гутаркі
старога дзеда і Гутаркі двух суседаў, хоць была магчымасць ці не ўпершыню ў ХХ стагоддзі надрукаваць гэтыя, нядаўна крамольныя, антыцарскія творы.
У два разы павялічыўся раздзел Артыкулы, нарысы, аднак, хоць
і складае ён амаль 70% аб’ёму кнігі, уяўляецца нам недастатковым, бо
падае трыццацігадовую журналісцкую і публіцыстычную дзейнасць
В. Каратынскага надзвычай фрагментарна. А трэба ведаць, што ў больш
чым пяцідзесяці выданнях2 другое паловы ХІХ стагоддзя друкаваліся
тэксты “барадатага ліцвіна” – так яго пры жыцці называлі ў Варшаве.
Бясспрэчна карысным з’яўляецца ў кнізе раздзел Лісты. Іх тут
адзінаццаць – да Адама Кіркора, У. Сыракомлі, Эдварда Паўловіча, Яна
Карловіча і інш. І зноў жа – гэта мізэрная частка нават з тых, ужо выяўленых сёння. Здзіўляе, што ў зборніку не знайшлося месца надзвычай
цікавым лістам пісьменніка да Адама Плуга, у якіх аўтар спрабуе патлумачыць асаблівасці свае творчае манеры.
Праблема “кнігі В. Каратынскага” нібыта і вырашана У. Мархелем,
але застаецца шэраг пытанняў, на якія давядзецца адказваць наступнаму пакаленню гісторыкаў літаратуры: “У перспектыве бачацца больш
або менш шырокія спробы фундаментальнага выдання твораў Каратынскага на мове арыгінала з перакладамі на беларускую мову, як таго,
прынамсі ў ідэале, патрабуе акадэмічная навука”3.
На жаль, сёння бракуе не толькі кваліфікаваных перакладчыкаў
паэзіі ды публіцыстыкі В. Каратынскага, але і даследчыкаў ягонае творчасці. Спроба У. Мархеля прыцягнуць да вывучэння спадчыны пісьменніка маладых навукоўцаў, дзеля чаго была арганізаваная Рэспубліканская навуковая канферэнцыя, не прынесла асаблівага плёну: зацікаўленасць большасці выступоўцаў прапанаванай тэматыкай была, можна
сказаць, выпадковай, а знаёмства з прадметам даследавання даволі павярхоўным.
Пра гэта гл.: А. Б р а з г у н о ў, Беларуская інтэрпрэтацыя паэзіі Вінцэся Каратынскага [у:] Вінцэсь Каратынскі ў беларуска-славянскім літаратурным узаемадзеянні: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (Мінск, 29 верасня
2006 г.), Мінск 2006, с. 72–78.
2 K. E s t r e i c h e r, Bibliografia polska XIX stulecia, Kraków 2015, t. XVIII, s. 92.
3 Г. К і с я л ё ў, Праблема беларускамоўнай кніжкі Каратынскага [у:] Вінцэсь Каратынскі ў беларуска-славянскім літаратурным узаемадзеянні: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (Мінск, 29 верасня 2006 г.), Мінск 2006, с. 51.
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Наперадзе новы, ужо не навукова-папулярны, а акадэмічны этап
вывучэння жыцця і творчасці В. Каратынскага. А пачаць яго трэба,
уласна, з беларускамоўных твораў паэта. І гэта тым больш важна, што
іх навуковае публікацыі яшчэ не было.
Найяснейшаму Яго Міло́ сці Гаспадару Імператару
Гісторыя ўзнікнення гэтага верша высветлена не дастаткова добра. Перадусім, калі ў чэрвені 1858 г. на пасяджэнні Віленскай археалагічнай камісіі, якая дзейнічала пры Віленскім музеі старажытнасцяў,
абмяркоўвалася пытанне падачы цару адраса, дык, відавочна, не было
яшчэ гаворкі пра тэксты на “народных” мовах. Не зусім зразумела, хто
з’явіўся ініцыятарам гэтага “праекта” ўвогуле. А ім мог быць як нехта
з шаснаццаці сапраўдных сяброў камісіі [напрыклад, яе старшыня
Яўстах Тышкевіч (1814–1873), які выношваў ідэю аднаўлення Віленскага ўніверсітэта], так і віленскі генерал-губернатар Уладзімір Назімаў (1802–1874). І хутчэй апошні: дастаткова згадаць, што менавіта ён
у 1857 г. ініцыяваў паданне адраса шляхты Віленскай, Гродзенскай
і Ковенскай губерняў з просьбаю адмяніць прыгоннае права пры ўмове
захавання памешчыцкай зямельнай уласнасці.
Да 2 жніўня 1858 г. рукапіс будучае “Памятнае кнігі” быў падрыхтаваны. “Коллежскій асессоръ” Адам Кіркор (1818–1886) у гэты дзень
падаў1 яго цэнзару Паўлу Кукальніку (1795–1884), які ўжо 4 жніўня даў
дазвол на друк. Кніга Въ память пребыванія Государя Императара
Александра II въ Вильнѣ, 6 и 7 Сентября 1858 г. Изданіе Виленской
археологической комиссіи // Na pamiątkę pobytu Najjaśniejszego Cesarza
Jego Mości Alexandra II w Wilnie 6 i 7 Września 1858. Wydanie Kommissii
archeologicznéj wileńskiéj складалася з тэкстаў чатырох аўтараў, сапраўдных сяброў Віленскай археалагічнай камісіі: Антона Эдварда Адынца
(верш Przyjdź królestwo Boże!), Ігнацы Ходзькі (эсэ Dzień 6 i 7 Września
w Wilnie 1858), А. Кіркора (артыкул Историко-статистическіе очерки
города Вильно) і Мікалая Маліноўскага (артыкул La Lithuanie depuis
l'avènement au trône de Sa Majesté l'Empereur Alexandre II).
Толькі пасля выхаду кнігі з друку, узнікла, відавочна, ідэя далучыць да адраса прывітальныя тэксты ад імя сялянскае грамады і на
мовах вясковага насельніцтва губерняў, якімі кіраваў У. Назімаў. Ініцыятыва зноў жа магла паходзіць ад генерал-губернатара, які быў
надзвычай актыўны ў працы па “сялянскім пытанні”, ці, перадусім,
толькі з ягонага дазволу. Верш Мікалоюса Акялайціса (1829–1887) Jo
Milestaj Szwiesiausiam Ciesoriuj Alexandruj II, wieszpacziuj wisos rosijos,
lanku karaluj, pinu ir lietuwos żemes didżiamjam kunugajkszcziuj, tejpat
wałdonuj daugiaus kitun żemiu, o musu Garbingiausim Ponuj // Его Импера1

Пазней А. Кіркор пярэчыў, што з’яўляўся выдаўцом альбома: “wydawcą miał być
A.H. Kirkor, czemu zresztą on sam zaprzeczył” (паводле: K. E s t r e i c h e r, Bibliografia polska: Cz. 1: Stulecie XIX, Warszawa 1977, t. II, s. 85).
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торскому Величеству Александру ІІ, самодержцу всероссійскому, царю
польскому, великому князю литовскому и финландскому и многихъ
иныхъ странъ обладателю, нашему Всемиластивѣйшему Государю1
быў напісаны 17/29 жніўня 1858 г., а 5 верасня П. Кукальнік даў дазвол
на друк. Відавочна, што і беларускі тэкст В. Каратынскага з’явіўся прыкладна ў гэты час, бо подпіс віленскага цэнзара таксама датуецца 5 верасням 1858 г.
Сам В. Каратынскі наступным чынам падаў гісторыю напісання
твора: “Дзякуючы яго (І. Ходзькі. – М. Х.) артыкулу ў кніжцы ў памяць
бытнасці імп. Аляксандра ў Вільні я спатыкнуўся і напісаў надрукаванае тамсама antidutum, за якое быў адхвастаны як апошні адступнік”2.
Гэта трэба разумець так: прачытаўшы эсэ І. Ходзькі Dzień 6 i 7 Września
w Wilnie 1858 і, вельмі верагодна, атрымаўшы заданне прывітаць цара
ад імя беларускіх сялян, В. Каратынскі ў якасці “творчага стымулу”
выкарыстаў думкі аўтара славутых Літоўскіх малюнкаў пра дачыненні
земляўласнікаў і сялянаў “на Літве”: “Літва, край, моцна прывязаны да
сваіх традыцый, край, жыхары якога – кожны пад сваёй роднаю страхою, ля хатняга агменю – рады працягваць і як найдаражэйшую спадчыну пакінуць нашчадкам Хрысціянскія Цноты і Звычаі прадзедаў;
кожны ў гэтых самых звычаях і цнотах знайшоў сардэчную пабудку
сведчання дабра тым, з якімі яго ад вякоў лучыць хутчэй патрыярхальная, маўляў, бацькоўская апека над дзяцьмі, чым панская ўлада над
падданымі. І таму Літоўская шляхта, дзеля вялікіх ідэй і намераў Найміласцівейшага Імператара, са спісу сваіх правоў і ўласнасці, уласнасць
чалавека над чалавекам першая скрэсліла: яднаючы гэтым чынам Найвышэйшае задавальненне і давер Манарха, у выніку чаго ЁН самой
шляхце, дзеля новых кантактаў і дачыненняў краёвага грамадства меў
ласку даручыць разгляд і прыгатаванне новых законаў”3.
Добра арыентуючыся ў грамадска-палітычным жыцці свайго краю,
В. Каратынскі ведаў, што І. Ходзька быў адным з тых, хто катэгарычна
пярэчыў спробам “вызвалення сялян”: “Калі з даручэння ваеннага губернатара з’ехаліся ў Вільню ўсе маршалкі паветаў, каб адрэдагаваць
петыцыю імператару пра дазвол урэгулявання сваіх дачыненняў з сялянамі, <…> адбылося колькі бессэнсоўных пасяджэнняў і нарэшце
большасць згадзілася на нейкую петыцыю, што выяўляла ў агульных
рысах жаданне палепшыць быт сялянаў. Знайшліся два ўпартыя апаненты ўсялякіх пераменаў сучаснага стану рэчаў, даводзячы, што ўсяНадрукаваны ананімна: „Wargdienis isz Lietuwos wardąn sawo broliu // Литовскій
крестьянинъ, отъ имени своихъ братьевъ”.
2 В. К а р а т ы н с к і, Ліст да Уладзіслава Сыракомлі [у:] В. Каратынскі, Творы, выд.
2-е, дап., Мінск 1994, с. 363.
3 Въ память пребыванія Государя Императара Александра II въ Вильнѣ, 6 и 7 Сентября 1858 г. Изданіе Виленской археологической комиссіи // Na pamiątkę pobytu
Najjaśniejszego Cesarza Jego Mości Alexandra II w Wilnie 6 i 7 Września 1858. Wydanie
Kommissii archeologicznéj wileńskiéj, Вильно 1858, с. 10.
1

Праблемы тэксталогіі беларускамоўных вершаў Вінцэся Каратынскага

31

лякая мадыфікацыя ў сённяшніх умовах дачыненняў пана да селяніна
пагражае заняпадам земляробства, эпідэмічным гультайствам сялянаў,
канфліктамі паміж імі і ўладальнікамі. Гэтымі апанентамі былі: віленскі губернскі маршалак Дамейка і славуты сваімі творамі грамадзянін
Ігнацы Ходзька. Не падпісалі яны агульнай петыцыі, але кожны асобна
далучыў да яе ў форме тлумачэння свой пратэст. Вестка пра тое, што
нібы ўсё кола маршалкаў не захацела зусім нічога зрабіць для сялянаў,
хутка распаўсюдзілася і абурыла ўсіх. Пачцівы літоўскі пясняр Dęboroga1 пад уражаннем напісаў цудоўны вершык, які віленцы зычліва
прынялі”2.
Тлумачэнне В. Каратынскага знаходзіць пэўнае пацвярджэнне і ў
прывітальным тэксце І. Ходзькі, і ў ягонай дзейнасці ў “сялянскім камітэце”: беларускага паэта магла абурыць крывадушная пастава славутага пісьменніка. Праўда, супрацьяддзе (“antidutum”) у вершы выяўляецца даволі апасродкавана, хіба, праз спадзяванне, што з дапамогаю
імператара “бра́ тамъ ста́ не па́ нъ”. А вось залішне нізкі паклон “Гаспада́ ру кра́ я” выразна заўважаецца ў духу і літары верша. Зрэшты, эйфарыяю ад чаканых пераменаў перахварэлі ці не ўсе тагачасныя ліцвіны.
Хіба толькі У. Сыракомля здолеў ухіліцца ад “гонару” праспяваць у хоры
віленскай інтэлігенцыі, а, дачуўшыся, пэўна, пра першыя праявы
патрыятычнага гневу эміграцыі, годна стаў на абарону сваіх калегаў,
свайго асяроддзя, заявіўшы, што “Głupi kto wierzy, // Że oni szczerzy – //
«Sachar-Maroz!»”3.
Папулярнага на Бацькаўшчыне верша У. Сыракомлі, пэўна, не ведаў Валяр’ян Тамашэвіч (1819–1861), які далучыўся да тых, хто бязлітасна асуджаў “адступніцтва” былых сяброў і знаёмых.
У сувязі з тым, што дадатак да кнігі Въ память пребыванія... быў усё
ж асобным выданнем і, відаць, не заўсёды далучаўся да яе, ды, магчыма,
друкаваўся меншым накладам4, не ўсе эміграцыйныя крытыкі5 ведалі
Маецца на ўвазе Уладзіслаў Сыракомля і ягоны верш Sachar maroz.
[W. T o m a s z e w i c z], Album Wileńskie, „Przegląd rzeczy polskich” 1860, nr 3, s. 5–6.
3 W. S y r o k o m l a, Poezje wybrane, Kraków 2003, s. 26.
4 У бібліяграфіі К. Эстрайхера сцвярджаецца, што кніга Въ память пребыванія...
выйшла накладам у 100 асобнікаў. Але на асобніку Нацыянальнай бібліятэкі
ў Варшаве маецца прыклееная картка наступнага зместу: “Do księgozbioru Józefa
Ignacego Kraszewskiego niniejsze dzieło złożone Cesarzowi Alexandrowi II w muzeum Wileńskim 6o września 1858 roku, odbite w 150 exem. (вылучэнне нашае. –
М. Х.), z polecenia Tow. archeol. składa AHKirkor”. Думаецца, выдавец альбома
дакладна ведаў колькасць надрукаваных кніжак.
5 Напрыклад, Карнэль Уейскі ў артыкуле Listy z pod Lwowa: O Albumie wileńskim
(“Dziennik Literacki” 1860, nr 34, 27 kwietnia) пісаў: “Я не ведаю, адкуль рэдакцыя
“Dziennika Literackiego” атрымала вестку, што ў Альбоме віленскім змешчаныя
творы, апрача чатырох ужо названых, яшчэ Вінцэнта Каратынскага і нейкага
з неўяўненым прозвішчам жмудзінскага вершаскладальніка. «Dziennik Paryski»,
паінфармаваны, здаецца, як найлепей, працытаваў чатыры, што ішлі адзін за
адным, артыкулы кнігі чатырох, пастаўленых намі пад ганебны слуп, аўтараў,
не згадваючы аніякага Вінцэнта Каратынскага і аніякага вершаскладальніка са
1
2
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пра ўдзел М. Акялайціса і В. Каратынскага ў такім ганебным, на іх погляд, “праекце”, а таму толькі В. Тамашэвіч падрабязна прааналізаваў
творы “народных паэтаў”1. Ягоны артыкул Album Wileńskie дастаткова
часта2 згадваўся ў працах беларускіх літаратуразнаўцаў. Звычайна, цалкам пагаджаючыся з крытыкай на адрас А.Э. Адынца, І. Ходзькі і М. Маліноўскага, бо “яны якраз і былі аўтарамі твораў з празмернымі
ўсхваленнямі цара”, гісторыкі літаратуры сцвярджалі, што В. Каратынскі і М. Акялайціс “напісалі па сутнасці ад імя сваіх прыгнечаных
народаў далёка не панегірычныя «вітанні» аўгусцейшаму манарху,
прычым на афіцыйна непрызнаных мовах – беларускай і літоўскай.
Цікава, што вершы Каратынскага і Акялайціса былі надрукаваныя на
асобна ўкладзеных лістах. Верагодна, альбом задумваўся без гэтых твораў, таму яны і ўвайшлі ў яго як дадатак. Відаць, гэта вынік ваганняў
Каратынскага і Акялайціса, якія спачатку ў чымсьці не падзялялі
спадзяванняў выдаўцоў альбома на грамадскія рэформы новага цара”3.
Сцвярджалася гэта, відаць, адно на падставе сумненняў У. Сыракомлі
ў шчырасці “пісьменнікаў”. Бо самі тэксты В. Каратынскага і М. Акялайціса выяўляюць якраз і празмерныя ўсхваленні цара, і “панегірычныя
«вітанні» аўгусцейшаму манарху”. Ды і сам В. Каратынскі шчыра
прызнаваўся, што ён “спаткнуўся”. А таму надзвычай цікаваю падаецца
характарыстыка твора і асобы беларускага паэта, якую даў у сваім
артыкуле В. Тамашэвіч:
“Як дадатак да разгледжанай кніжкі надрукаваная была і таксама
пададзеная цару брашура на адзінаццаці старонках такога ж няправільнага фармату4, што змяшчала два, нібы народныя, паэтычныя
творы: адзін, меншы, па-жмудску з расейскім перакладам побач... <…>
Жмудзі. Хто кідае такое страшнае абвінавачванне, павінен быць больш асцярожным. Патрабую ад рэдакцыі “Dziennika Lit.”, каб назвала крыніцу, адкуль
узяла вестку пра гэтыя дзве асобы”. У гэтым жа нумары газеты рэдакцыя
ў раздзеле “Przewodnik” (частка: Dodatek do Albuma Wileńskiego) змясціла
некалькі фрагментаў з артыкула В. Тамашэвіча ў „Przeglądzie rzeczy polskich”.
1 Арыкул Album Wileńskie змешчаны ананімна ў „Przeglądzie rzeczy polskich” як
карэспандэнцыя ад 15 жніўня 1859 г. з Беластоку. У якасці эпіграфа выкарыстоўваюцца радкі Гамера ў перакладзе на французскую мову: “Quand un homme
tombé dans l’esclavage, // Jupiter lui enleve la moitié de son ame” (“Калі чалавек
трапіў у рабства // Юпітар забірае палову ягонае душы”) з кнігі філосафа П’ера
Леру (1797–1871) Quelques pages de Vérités (Асобныя старонкі праўды), што выйшла ў Парыжы ў 1859 г.
2 Упершыню падрабязна ахарактарызаваў яго І. З а п р у д с к і. Гл. артыкул: “Віленскі альбом” і верш В. Каратынскага УСТАВАЙМА, БРАТЦЫ... ў ацэнках эміграцыйнага
друку [у:] Вінцэсь Каратынскі ў беларуска-славянскім літаратурным узаемадзеянні: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (Мінск, 29 верасня
2006 г.), Мінск 2006, с. 64–71.
3 У. М а р х е л ь, Творчасць Уладзіслава Сыракомлі, 2-е выд., дап. і перапрац., Мінск
2005, с. 58–59.
4 Фармат абодвух выданняў – in quarto: аркуш паперы, які дае чатыры карты ці
восем старонак кнігі.
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Наступны, значна большы, напісаны на беларускім дыялекце верш друкуецца на адной старонцы літарамі польскімі, а на другой – расейскімі,
а тытул мае наступны: Najjaśniejszamu Jaho Miłosci Haspadaru Imperatoru
Aleksandru Mikołajewiczu, piesnia z pokłonom Ad Litewsko-Rosinskoj
Mużyckoi Hramady spisav Vincéjś Korotyński. З эпіграфам са Святога пісьма. Тут ужо аўтар Тамілы выступае пад сваім прозвішчам. Трэба здзіўляцца ягонай грамадзянскай адвазе; вельмі шкада, што не ведаем прозвішча жмудскага песняра, хоць падазрэнне можа падаць на аднаго з тых
трох, хто ў Вільні піша літаратурныя творы на гэтай мове. У скарачэнні
падаём, пра што спявае п. Каратынскі ад імя беларускай сялянскай грамады, а дзеля ўзору ягонае спадлелае музы працытуем пачатковую
страфу:
Vstavajmo, bratcy, da dzieła, da dzieła!
Z póvnaczy piévień załopav kryłom.
Nieże, kab żyvo rabota pospiéła,
Vysłać haściniac żovciańkim piaskóm.

Змест працягу наступны. “Грамадка з ахвотаю, сардэчна начапляе
на сябе торбы з пяском (дзеля таго, каб высыпаць дарогу), бо збліжаюцца дарагія госці; едзе вялікі пан шырокіх земляў, о верная служба! За ім
цягнецца доўгая стужка дабра і шчасця. Калі Пан Бог хадзіў па зямлі, то
кожны слаў яму пад ногі світы і зялёныя ружачкі, а што мы сёння
падсцелем свайму дабрачынцу? О, узыдзі сонейка! і скажы, што рабіць.
Дзе яго прымем? Чорная нашая хата, а залатых тканінаў не даў нам Бог:
наймілейшая нам маці-зямля, а залаты пясок на яйкі (na jaja zbił się)
збіўся. Цябе на плячах, зямля дарагая, нясу вялікаму госцю пад ногі, але
раса змочвае пясок, о выйдзі сонейка, забяры расу”. І тут паказваецца,
разліваецца заранак, міргаюць зоркі, размаўляюць з грамадою, і шчасце, бо “братам стане пан”; але імгла лягла на палі, о сонейка, разгані
імглу! І сонца загадвае засвяціцца дню, высушыць расу, а птушкам
дапамагаць спяваць; тут ідзе параўнанне: “І наша сонца да нас прыязджае, дабро і шчасце ён рассейвае; будзь здаровы, вялікі гаспадар
краю, будзь здаровае, сонейка, паклон табе, паклон”.
Яшчэ раз паўтараем: якім правам пан Каратынскі становіцца вястуном нейкае нібы ўдзячнасці беларускага люду за неатрыманыя ад
цара ласкі? Ці ж таму, што сам паходзіць з люду? Ці ж замена сярмягі на
тужурак1 магла гэтак прынізіць і адначасна асмеліць паэта, які шмат
абяцаў? Ці ж ад пачцівага ўзору працаў аўтара Margiera2 выйшла такая
прафанацыя паэзіі? гэта так хутка арыентуецца ў сітуацыі талент?..
Заўважалі мы колісь у Таміле вялікае майстэрства і нейкую бясхарактарнасць, нейкае недаравальнае няведанне, дзе знаходзіцца крыніца
зла. У пакутніцкім жыцці Тамілы ніхто не віноўны: ні пан, ні ўрад, ні
нешчаслівы селянін; нейкі фаталізм, нейкая святая неабходнасць хоча
1
2

Тужурак – доўгі мужчынскі сурдут (ад франц. tout jour ‘кожны дзень’).
У. Сыракомлі.
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нічым незаслужанага няшчасця. Такую вось апатычнасць у намерах
трэба сустракаць у творы народнага паэта? Але ніхто не спадзяваўся
ў аўтары Чым хата багата, тым рада, у перакладчыку Беранжэ заўважыць бяздарнага аўтара песні з паклонам, карэспандэнта, што ў “Gazecie Warszawskiéj” апраўдвае славуты гімн Адынца1, клічучы на пасвядчэнне святыя душы Міцкевіча і Клаўдыі Патоцкай!... Вядома
п. Каратынскаму, што гэтак званае сялянскае пытанне – прычына ўсіх
гэтых выяўленняў павагі і ўдзячнасці – пра якое гаворыцца ў царскім
рэскрыпце, у пастановах Камітэтаў, у праектах пра паляпшэнне быту
сялян, зусім не мае на мэце паляпшэнне іхняга лёсу, г. зн. змены іхніх
правоў як людзей; гэтыя праекты абмяжоўваліся толькі як найдаражэйшым ачыншаваннем. Стан сялянаў аніяк не змяніўся. Яны – як
і былі ад падзелаў краю – самыя нешчаслівыя парыі сённяшніх еўрапейскіх народаў. Як амерыканскія негры і неагільдаваныя ў нас жыды.
Прыгнечаныя, як аніякая іншая сёння каста, з пастаяннаю не на сябе
працаю, без амаль усялякай уласнасці, з вялікімі падаткамі, з дзікунскаю рэкрутчынаю на палову жыцця ў царскае войска, куды злачынцаў
у якасці кары адсылаюць, яны не маюць аніякіх правоў, якія забяспечвалі б ім асабістую чалавечую годнасць; бо кожны вышэйшы
ўладаю, маёнткам ці нараджэннем можа іх балесна зневажаць, збіць
нават без адказнасці. Словы хлоп і хам лаянкавымі сталі; анідзе не можа
трапіць селянін, не кажу пра забавы, але нават у багатыя касцёлы і суд;
дамагацца там селяніну справядлівасці ані вусна, а тым больш на пісьме
немагчыма. За ўсялякія скаргі да найвышэйшае ўлады на злоўжыванні
ніжэйшых чыноўнікаў ці паноў караюць сялян як за злачынствы. Ці ж
стан літоўскіх падданых зазнаў хоць найдрабнейшае палёгкі за час панавання Аляксандра ІІ? Ці далі ім хоць крыху грамадзянскіх правоў?
З якой жа шатанскаю сумленнасцю можна ад імя гэтага беднага люду
ганараваць цара за дабрадзействы? Калі ў выніку мадыфікацыі дачыненняў з панамі іхні матэрыяльны быт трошкі палепшыцца, то яны,
аднак, застануцца ранейшымі парыямі сярод класаў ці расаў нашага
грамадства. Не хапае слоў, каб выказаць балеснае абурэнне, якое ў нас
выклікала адступніцтва п. Каратынскага; колісь мы марылі бачыць у ім
будучага трыбуна люду, бо, паходзячы з яго, ён ведае ўсе ягоныя
патрэбы, а адначасна і крыўды, атрымаўшы ж адукацыю не на подлай
руціне ўрадавае школы, а на ўзорных польскіх пісьменніках, хуткім крокам прайшоў пачатковыя ступені разумовага развіцця і, збратаўшыся
з патрыятычнаю літаратураю, здаецца, быў добрым палякам... Якое ж
узнёслае паняцце пра значэнне польскае песні выказаў ён у вершы на
імяніны Сыракомлі! Не можам стрымацца, каб не працытаваць адну
страфу, дзе гэтак кажа, чым з’яўляецца песня для Айчыны:
Czy wam nieznana ta postać senna,
W ciężkim letargu dawno złożona?
1

На жаль, выявіць дадзеную карэспандэнцыю В. Каратынскага ў “Gazecie Warszawskiej” пакуль не ўдалося.
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Sama dla siebie dziś bezimienna,
Żyje oddechem mojego łona.
Ja jéj ochraniam duch nieskalany,
Grzeję jéj dłonie by nieskostniały;
Ja balsam życia. Kto mój wybrany
Do wieńca cierpień i wieńca chwały?

Ці ж павінна беларуская песня мець ужо іншае прызначэнне, чым
песня польская?.. Відаць, прадчуваў гэта паэта, калі кажа далей:
Widzę jednego mogiłę dużą,
Drugi sierota jeszcze w oddali…
A inni Bogu niezbożnie służą,
W nędznych ulikach myśl zakopali!...1

Страшэннае адшчапенства! Зухаватае, нікчэмнае адступніцтва ад
сябе і шляхетных пачуццяў!.. З пагардлівым маўчаннем глядзелі б мы
на аднаасобную, выключную, што не мае згубных наступстваў для грамады, подласць, але калі адступніцтва пайшло ажно ад шасцёх прадстаўнікоў польскай інтэлігенцыі на Літве, калі ажно трое паэтаў
(а адзін колісь былы прыяцель вялікага Адама), пісьменнік, гісторык
і археолаг выступаюць ад імя перакананняў усяе правінцыі, ад імя несвядомага люду, мы рады былі б увесь енк нашае прыгнечанае Айчыны
перамяніць у такое моцнае пракляцце, каб задушыць, як атрутную гадзіну, тых самазванцаў і адшчапенцаў!..”2.
Верш В. Каратынскага даследчыкі літаратуры згадвалі яшчэ
ў ХІХ стагоддзі: Аляксандар Пыпін, хоць і не бачыў віленскіх выданняў
(сцвярджаў, што паэт змясціў свой твор у Альбоме: “отъ имени народа
на бѣлорусскомъ языкѣ”3), але, карыстаючыся эміграцыйнымі выданнямі 1860-х гг., залічыў беларускага паэта да ліку “пакараных” Юльянам Клачкам і К. Уейскім. А вось Я. Карскі ў другім і трэцім тамах
Бѣлоруссовъ апісаў, а пасля падаў “это рѣдкое стихотвореніе <…>
полностью съ сохраненіемъ дажѣ тогдашней орфографіи”4.
Асобнікаў дадатку да Альбома захавалася няшмат: восем з іх
у Літве [Літоўская нацыянальная бібліятэка імя Мартынаса Мажвідаса = Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (Dt44845,
В. Тамашэвіч цытуе верш В. Каратынскага Pieśń wdowa. Твор друкаваўся ў часопісе
„Teka Wileńska” (1858, nr 4, s. 7–8). Аднак аўтар артыкула карыстаецца не яго
часопіснай рэдакцыяй, а нейкай іншай ці ўзнаўляе тэкст па памяці. На нашу
думку, тытул верша па-беларуску трэба падаваць як Песня-ўдава, а не Песня
ўдавы, як гэта гучыць у перакладзе Пятра Бітэля. Гл.: В. К а р а т ы н с к і, Творы,
выд. 2-е, дап., Мінск 1994, с. 103–104.
2 [W. T o m a s y e w i c z], Album Wileńskie, „Przegląd rzeczy polskich” 1860, nr 3, s. 30,
31–34.
3 А. П ы п и н, Исторія русской этнографіи, т. 4: Бѣлоруссия и Сибирь, С.–Петербургъ
1892, с. 64.
4 Е. К а р с к и й, Белорусы, в 3 т., т. IІI, кн. 2: Очерки словесности белорусского племени, Минск 2007, с. 298. Гл. таксама: ё н ж а, Бѣлоруссы, т. ІІ: Языкъ бѣлорусскаго
плѣмени, кн. 3: Очерки синтаксиса бѣлорусскаго нарѣчія: Дополненія и поправки, С.–Петербургъ 1912, с. 319–321.
1
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A14/858), Літоўская акадэмія навук = Lietuvos Mokslų Akademijos (LK19/937), Бібліятэка Віленскага ўніверсітэта = Vilniaus universiteto biblioteka (LR533, LR2288), Бібліятэка інстытута літоўскае літаратуры
і фальклору = Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka (1738,
разам з Въ память пребыванія..., 7380 – дэфектны), Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo = Нацыянальны архіўны фонд апублікаваных дакументаў (E 35027/1858)]1, а тры ў іншых бібліятэках [Ягелонская бібліятэка = Biblioteka Jagiellońska (9353/III, дар Круповіча),
Расейская нацыянальная бібліятэка = Российская национальная библиотека (Литов.4-603), Славянскі фонд Бібліятэкі Расейскай акадэміі
навук = Славянский фонд Библиотеки Российской академии наук
(XXIV/в 519) і Брытанская бібліятэка = British Library (1572/252)].
Асаблівую цікавасць уяўляе рукапіс Віленскага альбому, які захоўваецца ў Бібліятэцы Акадэміі навук Літвы імя Урублеўскіх = Lietuvos
mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. У ім – аўтографы А. Кіркора,
М. Маліноўскага, І. Ходзькі, А.Э. Адынца, М. Акялайціса і В. Каратынскага. Паходзіць ён, хутчэй за ўсё, з архіву друкарні Завадскіх, мае пазнакі
цэнзара П. Кукальніка. Што датычыць тэксту В. Каратынскага, то рукапіс адрозніваецца ад друкаванае версіі, па-першае, наяўнасцю спасылкі-тлумачэння вымаўлення беларускіх гукаў [ў] (у паэта ён палучаны
з гукам [в]) і [г]2, па-другое, – рэкамендацыі як друкаваць словы, падкрэсленыя ці адной, ці то дзвюма рыскамі, па-трэцяе, у рукапісе адсутнічае эпіграф3.
Звернем увагу, што верш В. Каратынскага напісаны васьмірадковымі строфамі, прычым сем радкоў вытрыманыя як 11-складовік з цэзураю пасля пятага складу, а апошні радок страфы – рэфрэн – як 12складовік з цэзураю пасля сёмага складу4.
Далібог-то, Арцім...
Гісторыя напісання дадзенага верша В. Каратынскага даследавана
лепш, чым папярэдняга, бо рукапісны Альбом А. Вярыгі-Дарэўскага, дзе
Гл.: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka [online]: http://nbdb.libis.lt/
simpleSearch.do?pageSize=1&order=true&BI001=C1R0000049360[доступ:
27.01.2018].
2 “В, в, всегда без исключения произносится как латинское u в словах August,
Europa; это – русское у, но короткое как согласная. Г произносится всегда как
латинское h”. У версіі лацінкай: “V, v, wymawia się wszędzie bez wyjątku jak u w
wyrazach August, Europa, t. j. ma brzmienie u krótkiego jak spółgłoska. Ó, é z kreskami
zachowują brzmienie o, e; kreska oznacza tylko, że na nie pada akcent”.
3 “Не бо́ и® ся, ма́ лое ста́ до... Не пять ли птицъ цѣни́ тся пѣ̄нязема двѣма́ ? и ни еди́ на
отъ нихъ нѣстъ забве́ на предъ Бо́ гомъ... Не убо́ и® теся у́ бо: мно́ зѣхъ птицъ у́ нши
есте́ вы” (Ев. св. Луки, гл. 12, зач. 6, 7 и 32). Ці не азначае гэта, што існаваў яшчэ
адзін рукапіс, паводле якога і быў ажыццёўлены набор тэкста В. Каратынскага?
4 Больш падрабязна пра гэта гл.: Ю. П а ц ю п а, Феномен беларускага 11-складовіка:
Тэарэтычны, параўнальна-гістарычны і прапедэўтычны аналіз, “Acta Albaruthenica” 2017, nr 17, s. 119–158.
1
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ён быў змешчаны, ужо больш за сто гадоў вядомы даследчыкам. Альбом
разам з часткаю “віцебскага” архіва А. Вярыгі-Дарэўскага трапіў у зборы Віленскага таварыства сяброў навукі пасля 1906 г., дзе быў выяўлены Браніславам Тарашкевічам. На падставе Альбома Б. Тарашкевіч
падрыхтаваў і прачытаў у Пецярбургскім студэнцкім навукова-літаратурным гуртку рэферат Album Artemiusza Weryhy-Darewskiego (1912),
а таксама апублікаваў у “Нашай ніве” (1912, № 45) верш Ялігі Пранціша
Вуля. Копію Альбома (зробленую, відавочна, Б. Тарашкевічам) выкарыстаў Я. Карскі ў сваім даследаванні Бѣлорусы, падаючы 24 радкі з твора
В. Каратынскага1. У сваю чаргу, паводле працы Я. Карскага М. Гарэцкі
спачатку ахарактарызаваў верш В. Каратынскага ў першым выданні
Гісторыі...2, а пасля ў Хрыстаматыі... перадрукаваў 15 радкоў пад тытулам Ў Альбом А. Дарэўскаму-Вярызе3. У сярэдзіне 1960-х гг. Генадзь
Кісялёў паўторна выявіў у Дзяржаўным гістарычным архіве Літвы арыгінал Альбома4, што дало магчымасць Вячаславу Рагойшу ўпершыню
цалкам, але ў адаптаваным выглядзе надрукаваць верш В. Каратынскага ў 1971 г. у раздзеле, прысвечаным творчасці А. Вярыгі-Дарэўскага
(відавочна, каб не “раскідваць” матэрыялы Альбома і не “ствараць” шэраг паэтаў, “вядомых адным вершам” [І. Запрудскі]).
Паводле дадзенай публікацыі перадрукоўваўся верш Daliboh-to, Arcim...
у выданнях твораў5 і хрэстаматыях савецкага і паслясавецкага часу.
Альбом А. Вярыгі-Дарэўскага – гэта ўнікальная з’ява ў гісторыі
беларускай літаратуры і культуры. Семдзесят чатыры асобы – сябры,
знаёмыя і сваякі Беларускага Дудара з Віцебшчыны – пакінулі свае
запісы – вершаваныя, празаічныя, музычныя і графічныя ў адмысловай
кнізе-альбоме. Першы “ляпнуў верш” 21 кастрычніка 1858 г. Уладзіслаў
Сыракомля, пакліканы зрабіць “dobry początek” “w xiążce <…> pamiątek”.
Характэрна, што В. Каратынскі быў адным з першых (пасля У. Сыракомлі, А. Э. Адынца і, магчыма, Рамуальда Саковіча ды братоў Рэніераў –
Аніцэта і Юлія), каго прасіў А. Вярыга-Дарэўскі запісаць верш. Бо В. КаЯ. К а р с к і, Беларускія творы Вінцэся Каратынскага, “Беларусь” 1920, 6 студз. гл.
таксама: Е. К а р с к и й, Белорусы в 3 т., т. 3, кн. 2: Очерки словестности белорусского племени, Минск 2007, с. 298–300.
2 М. Г а р э ц к і, Гісторыя беларускае літэратуры, Вільня 1920, с. 92–93.
3 М. Г а р э ц к і, Хрыстаматыя беларускае літэратуры. ХІ век – 1905 год, Вільня 1922,
с. 172.
4 Г. К і с я л ё ў, Каля вытокаў... [у:] Дзень паэзіі, Мінск 1965, с. 33–43. Гл. таксама:
Г. К і с я л ё ў, Ад Чачота да Багушэвіча: Праблемы крыніцазнаўства і атрыбуцыі
беларускай літаратуры ХІХ ст., 2-выд., Мінск 2003, с. 51–56.
5 Праўда, У. Мархель сцвярджаў, што ў выданнях Твораў В. Каратынскага (1981,
1994) верш “друкуецца паводле зб. гісторыка-літаратурных матэрыялаў Пачынальнікі (Мінск 1977)”, аднак няцяжка пераканацца, што за выключэннем двух
папраўленых паводле Пачынальнікаў слоў тэксты твора не адрозніваюцца.
У той жа час звяртаем увагу, што верш у Пачынальніках пададзены ў адпаведнасці з арыгіналам, але транслітэраваны з лацінкі на грамадзянскі шрыфт. Усе
іншыя выданні выкарыстоўваюць адаптаваную версію твора.
1
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ратынскі, нягледзячы на тое, што не належаў да віленскае пісьменніцкае эліты, быў ужо дастаткова вядомы сваімі творамі: на той час ён
ужо выдаў дзве ўласныя кніжкі паэзіі (Czem chata bogata, tem rada, Wilno
1857 і Tomiło: Obrazek z życia ludu, Wilno 1858). Яны сваёй тэматыкай
і праблематыкай былі, бясспрэчна, блізкімі А. Вярыгу-Дарэўскаму.
Апрача таго, літаральна паўтара месяцы таму тут, у Вільні ўбачыў свет
дадатак да альбома Въ память пребыванія Государя Императара Александра II въ Вильнѣ 6 и 7 сентября 1858 г., дзе быў надрукаваны беларускамоўны верш. А гэта значыць, ягоны аўтар з’яўляўся другім (пасля
В. Дуніна-Марцінкевіча) літаратарам у краі, беларускамоўныя творы
якога выйшлі з друку. А. Вярыга-Дарэўскі, што ўжо таксама меў у партфелі шэраг тэкстаў па-беларуску, мусіў звярнуць на гэта ўвагу. У сваім
вершаваным адказе-развітанні віленскім прыяцелям Litwinam, zapisauszymsia u moj Albom, na pażegnańnia паэт з Віцебшчыны хоць і гаворыць
пра зусім іншае, але называе В. Каратынскага дударом, падкрэсліваючы
тым самым ягоныя здольнасці і жаданне спяваць на мове люду:
Wincuk Dudar! Praudu hetu,
Hledzia na Cia, ja paznau:
Szto Ty b usio addau świetu,
A niczoha b sam nie brau.
Budź zdaroŭ! Krapiś, labiedźka,
U swajej cichaj dume;
Choć żyćcio czasam jak redźka,
Miej szto druhoje na umie1.

Беларускія літаратуразнаўцы звычайна датуюць верш Daliboh-to,
Arcim... днём ягонага напісання, г. зн. – 23 кастрычніка 1858 г. Змест
твора нібыта і пацвярджае дадзенае меркаванне, але пэўныя сумненні
выклікае наступнае: ці сапраўды паэт, атрымаўшы на кароткі час
Альбом, змог напісаць цягам некалькіх, скажам, гадзін дастаткова вялікі (58 радкоў) і дасканалы з мастацкага ды версіфікацыйнага боку
верш? Незабывайма: у гэты ж дзень А. Вярыга-Дарэўскі мусіў наведаць
і Р. Саковіча, з якім правёў некалькі гадзін “у мілай вячэрняй гутарцы”2,
і Аніцэта ды Юлія Рэніераў. Больш верагодна, што паэт з Віцебшчыны,
прыехаўшы на пачатку кастрычніка 1858 г. у Вільню (“Ja try tydni u Was
szlausia”, Litwinam, zapisauszymsia...) і сустракаючыся са знаёмымі
літаратарамі, выказваў ім сваё жаданне-просьбу: занатаваць у Альбом
на памятку які-небудзь верш. Аднак толькі на апошнім тыдні свайго
побыту ў Вільні, калі ўдалося атрымаць згоду У. Сыракомлі, які жыў
у пятнаццаці вёрстах ад горада, першым занатаваць свае вершаваныя
радкі, пачаў актыўна ажыццяўляць задуманае: наведваць віленчукоў,
каб атрымаць абяцанае.
1
2

ЦНБ імя Якуба Коласа НАН Беларусі, ф. 23, воп. 1, адз. зах. 405, k. 8.
А. В я р ы г а - Д а р э ў с к і, Альбом [у:] Пачынальнікі: З гісторыка-літаратурных матэрыялаў ХІХ ст., 2-е выд., Мінск 2003, с. 249.
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Яшчэ больш пытанняў узнікае пры аналізе правапісу твора В. Каратынскага. Паэт дзеля перадачы на пісьме беларускіх гукаў [ў] і [в]
выкарыстоўвае адну літару – ŭ. Гэта, відавочна, азначае, што ён не
адрозніваў дадзеных гукаў. Фактычна, тое самае мы назіраем і ў рукапісе верша Наиясьнейшаму Яго Милосьци Гаспадару Императару Александру Микалаявичу. Песьня зъ паклонам адъ Литовско-Русинскаи мужыцкаи грамады / Najjaśniejszamu Jaho Miłości Haspadaru Imperataru
Aleksandru Mikałajaviczu. Pieśnia z pakłonam ad Litovsko-Rusinskai mużyckai hramady. Праўда, там прапаноўвалася абазначаць гэтыя гукі на пісьме літараю v1. Г. зн. В. Каратынскі цягам двух месяцаў змяніў свой погляд на тое, як вырашаць праблему адметнага беларускага гуку (гукаў).
У вершы Daliboh-to, Arcim… літара ŭ ужыта сямнаццаць разоў дзеля
перадачы гуку [ў] (prypłyŭ, kroŭ, Roŭno, pasłaŭ, Zabłudziŭ, daŭ і інш.) і пятнаццаць – гуку [в] (sŭaim, Tŭaja, Czałaŭiеk, ŭioscy, Nadźŭinski, źŭinić і інш.).
Прычым, гук [в] перадаецца толькі літарай ŭ.
В. Каратынскі быў першы, хто запісаў беларускамоўны твор у Альбом А. Вярыгі-Дарэўскага. Некаторыя іншыя аўтары беларускамоўных
тэкстаў у Альбоме – Мамерт Рэніер і Эдвард Г..... з Вільні, Мікалай Караткевіч з Мінску і Якуб Т–кі з Магілёва – дзеля абазначэння гука [ў] карысталіся літарай u. (Гук [в] яны перадавалі літарай w). У той час як В. Дунін-Марцінкевіч ужываў дзеля гэтага літару ú (а дзеля адлюстравання
націскнога [у] – ū); Я. П. Вуль – ȗ; А. Рыпінскі – ŭ (а дзеля адлюстравання націскнога [у] – ū).
Перадачу гука [в] літараю ŭ нам выпала бачыць двойчы: у рукапісе
верша Daliboh-to, Arcim…, а таксама ў рукапісе верша Dudar, які паходзіў
з варшаўскага архіва В. Каратынскага2.
Туга на чужой старане
Звестак пра тое, якім чынам верш В. Каратынскага Tuha na czużoj
staranie трапіў у “Нашу ніву”, не захавалася3. Рэдакцыя, публікуючы
твор у здвоеным 49–50-м нумары газеты на 1912 г., датуе яго “10-м студзеня 1864 г.” і, апрача таго, паведамляе: “Да гэтаго верша В. Коротынскаго напісау музыку селянін з новаградзкаго павету Вінцэсь Клімовіч.
Музыку В. Клімовіч пасьвячае п. Мошчынскаму «на памятку». Арыгінал
верша і нотоу знаходзіцца у рэдакціі «Н. н.»”4.
Да Р. Зямкевіча рукапіс трапіў, магчыма, не ў той час, калі вядомы
бібліяфіл працаваў у рэдакцыі беларускай газеты5, а пазней, аднак да
Гл.: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, F. 9-361, k. 197, 200.
Гл. пра гэта больш падрабязна: М. Х а ў с т о в і ч, Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі XVIII–XIX стагоддзяў, том другі, Warszawa 2016, s. 247–251.
3 Можна, аднак, меркаваць, што паходзіў рукапіс ад людзей, звязаных з Янам (Іванам) Машчынскім, кандыдатам Пецярбургскага ўніверсітэта, які быў касірам
мінскай паўстанцкай арганізацыі.
4 В. К о р о т ы н с к і, Туга на чужой старане, “Наша ніва” 1912, № 49–50 (14 снеж.).
5 У лісце да А. Ельскага з Варшавы ад 29/14 (так у арыгінале) ліпеня 1912 г. Р. Зямкевіч паведамляе, што папрацаваўшы ў “Нашай ніве” паўгода, ён пакінуў яе.
1
2

40

Мікола Хаўстовіч

30 ліпеня 1919 г., калі Антон Грыневіч (1877–1937) перапісаў цікавы
для яго дакумент.
Доўгі час “нашаніўская” публікацыя была адзінаю крыніцаю самага лепшага, як пісаў М. Гарэцкі, “з ведамых беларускіх твораў Каратынскага”1. І толькі ў 2015 г. Вячаслаў Мартысюк выявіў у фрагментах
фалькларыстычнага архіва былога Беларускага музея імя Івана Луцкевіча (сёння ў Інстытуце літоўскай літаратуры і фальклора = Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas) копію рукапісу слоў В. Каратынскага
і нотаў В. Клімовіча2 ды апублікаваў у 2017 г. у газеце “Наша ніва”3.
Копія выканана на чатырох нотных аркушах. На першым з іх даецца
тытул твора па-беларуску (Tuha na czužoj staranie) і ў перакладзе на
польскую мову (Tęsknota w obcej stronie). Ніжэй называюцца аўтары
(“Słowy Wincentaha Korotynskoho. Muzyka Wincentaha Klimowicza”), а пасля ідзе характэрная пазнака: “На арыгінале напісана4: Panu Moszczyńskiemu na pamiątkę pierwszego spotkania ofiaruje współwygnaniec chłop
Nowogródzkiego powiatu Wincenty Klimowicz. 10 Grudnia 1864 r.” і акрэсліваецца паходжанне копіі: “Сьпісана з архіўных матэрыялаў п. Ромуальда
Земкевіча. 30/VII 1919 г. А. Грыневіч”. На наступных старонках запісаныя
ноты і словы песні; прычым, правапіс яўна не сярэдзіны ХІХ стагоддзя:
А. Грыневіч, безумоўна, захаваў значна больш асаблівасцяў арыгіналу,
чым рэдактары “Нашай нівы”, бо запісаў тэкст лацінкаю, але ўсё ж
сумнеўна, што В. Каратынскі выкарыстоўваў графему ž, што пісаў
“ŭ serdecznym”, а не “ŭ serdecznum” (так у “Нашай ніве” і ў такой форме
ўжываецца слова ў вершы Najjaśniéjszamu Jahó Miłóści...).
Копія А. Грыневіча – надзвычай важны дакумент у тэксталогіі твораў В. Каратынскага. Ён дае магчымасць больш дакладна падаваць
тэкст верша Tuha na czužoj staranie, бо ў шэрагу публікацый укладальнікі, спасылаючыся на нейкія “апошнія знаходкі тэкстолагаў”5, істотна
перайначылі твор: у трэцяй страфе першы катрэн стаўся апошнім, а ад
чацвёртай – пакінулі толькі апошняе чатырохрадкоўе6.
М. Г а р э ц к і, Гісторыя беларускае літаратуры, выд. чацьвертае, пераробленае,
Мінск 1926, с. 140.
2 Вінцэсь Клімовіч (каля 1830 – каля 1880) паходзіў з казённых сялян. Працаваў
арганістам і настоўнікам музыкі ў Наваградку, настаўнікам вясковае школы
і валасным пісарам у м. Паланэчка. Разам з братам і сястрою ўдзельнічаў у падрыхтоўцы паўстання 1863 г. Сасланы ў Сібір; памёр у Іркуцку. Гл.: Г. К і с я л ё ў,
Вінцэсь Клімовіч з вёскі Перасека [у:] Г. К і с я л ё ў, Героі і музы: Гісторка-літаратурныя нарысы, Мінск 1982, с. 142–150.
3 Гл.: В. М а р т ы с ю к, Адноўленая песня часоў паўстання Каліноўскага [online]
https://nn.by/?c=ar&i=200192 [доступ: 28.01.2018 г.].
4 Гэта, хутчэй за ўсё азначае, што рукапіс пачынаўся тытулам твора па-польску
і дарчым надпісам В. Клімовіча.
5 Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя: Хрэстаматыя, склад. С. Александровіч,
А. Лойка, В. Рагойша, Мінск 1971, с. 353.
6 Гл. таксама: Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя: Хрэстаматыя, 2-е выд., перапрац. і дап., склад. А. Лойка, В. Рагойша, Мінск 1988, с. 115; Літаратура Беларусі:
Першая палова ХІХ стагоддзя: Хрэстаматыя, уклад., прадм. і камент. К. Цвірка,
1
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Варта ўважліва прааналізаваць і дарчы надпіс В. Клімовіча. Асаблівую цікавасць выклікае дата: В. Клімовіч ахвяруе песню Яну Машчынскаму “10 Grudnia 1864 r.”. Г. зн. у той час, калі вязні ўжо былі асуджаныя (у лютым 1864 г.), вырак палявога аўдытарыяту зацверджаны
М. Мураўёвым (21 чэрвеня 1864 г.) і былыя паўстанцы сасланыя
“ў больш аддаленыя месцы Сібіры”. Паўгода было дастаткова, каб дабрацца да вызначанага ўладамі месца пасялення. Што датычыць
Я. Машчынскага, дык ён, хоць і знаходзіўся адначасова ў мінскай турме,
быў асуджаны па іншай справе, і яго ўжо 24 красавіка 1864 г.1 выслалі
ў Сібір. Магчыма, В. Клімовіч якраз і сустрэў знаёмага на высылцы (гэта
пацвярджаецца і словам з прысвячэння – “współwygnaniec”, бо так можна назваць калегу, які атрымаў вырак) і нагадаў пра “першае спатканне”. І ўжо зусім іншая справа, якім чынам “падарунак” В. Клімовіча
“вярнуўся” з Сібіры на Беларусь.
Выяўленыя колісь архіўныя матэрыялы дазволілі Г. Кісялёву
сцвердзіць, што песня Tuha na czužoj staranie была папулярная сярод
вязняў мінскае турмы, а адзін з іх – Стэфан Пяткевіч, паўстанец з атрада
Антона Трусава – пераклаўшы верш на польскую мову, даслаў яго сваёй
мінскай знаёмай2.
Варта таксама задумацца, чаму ў копіі В. Клімовіча дарчы надпіс
датаваны 10-м снежня 1864 г., а рэдактары “Нашай нівы” датуюць верш
В. Каратынскага 10-м студзеня 1864 г.? Гэта проста тэхнічная памылка,
ці ў арыгінале была яшчэ адна (пад вершам?) дата? 1864 год як год
напісання верша В. Каратынскага няраз настойліва даводзіў Г. Кісялёў.
Маўляў, паэт “знайшоў спосаб пераслаць сваю журботную элегію ў турму, дзе Клімовіч і паклаў гэтыя словы на музыку”3. На карысць гіпотэзы
знанага гісторыка літаратуры будзе наступнае: В. Клімовіч і В. Каратынскі, відавочна, былі ў добрых прыяцельскіх дачыненнях яшчэ з дзіцячых гадоў, а таму, даведаўшыся, што сябар арыштаваны і яго чакае
высылка, пераслаў свой верш, магчыма, напісаны раней і вядомы
В. Клімовічу, “ku pokrzepieniu serc” вязняў.
У. Мархель, які быў адным з першых, хто засумняваўся, што атрыбуцыя рэдактараў “Нашай нівы” верша В. Каратынскага адпавядае
праўдзе, і прапанаваў сваю гіпотэзу: В. Клімовіч не мог у турме напісаць
музыку4. Аргумент У. Мархеля палічыў непераканаўчым Г. Кісялёў,
у выніку ў акадэмічнай гісторыі беларускай літаратуры чытаем наступМінск 2000, с. 463; Заняпад і адраджэнне: Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя,
Мінск 2001, с. 102–104; Літаратура Беларусі ХІХ стагоддзя: Анталогія, Мінск
2013, с. 635–636.
1 С.Т о к ц ь, А. С е м я н ч у к, Я. Т р а ц я к, Высылка з Беларусі шляхцічаў-паўстанцаў 1863–1864 г., “Герольд Litherland” 2006, № 17, с. 112.
2 Гл.: Г. К і с я л ё ў, Ад Чачота да Багушэвіча: Праблемы крыніцазнаўства і атрыбуцыі беларускай літаратуры ХІХ ст., 2-выд., Мінск 2003, с. 312.
3 Ibidem.
4 В. К а р а т ы н с к і, Творы, уклад., прадм. і камент. У. Мархеля, 2-е выд., дап., Мінск
1994, с. 377.
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нае: “Зварот да народных асноў, да вобразнасці беларускага меласу
вывеў Каратынскага на высокі ўзровень натуральнага мастакоўскага
самавыяўлення ў нацыянальных формах, найперш у творы, напісаным
пад час паражэння паўстання 1863 г. і рэальнай пагрозы расстання
з родным краем, калі пачуццё страты радзімы асабліва абвастрылася,
набыло рысы жыццёвай катастрофы”1. Пры гэтым даследчык улічвае,
што элегія В. Каратынскага “пераймае асобныя матывы” верша
П.Ж. Беранжэ Настальгія, або Сум па радзіме (La Nostalgie, ou la Maladie
du pays), перакладзенага на польскую мову У. Сыракомлем.
Не пагаджаўся з прынятай гісторыкамі літаратуры датай узнікнення верша В. Каратынскага Уладзімір Казбярук: “Ёсць, аднак, падставы
меркаваць, што ён нарадзіўся на свет значна раней”2. Дзеля пацвярджэнне свае думкі даследчык выкарыстоўвае ліст В. Каратынскага ад
23 лістапада 1857 г. да А. Плуга, у якім паэт прызнаецца, што вялікі
ўплыў на ягоную творчасць аказаў П.Ж. Беранжэ: “Чытаючы тысячу
разоў адзінага сапраўднага вешчуна народнага духу3, узнімаючы яго
невялічкія формай, але вялікія думкай chansons вышэй за ўсё, што ў такім родзе было калі-небудзь напісана, цяжка мне было ўберагчыся, каб
не пераняцца яго духам, а затым і спосабам выказвання думак”4.
У апошні час ідэю ранняга (“у канцы 1850-х”) датавання верша
В. Каратынскага падтрымаў В. Мартысюк, сцвярджаючы пры тым, што
беларускі аўтар “зрабіў вольны беларускамоўны «пераспеў» верша
французскага паэта”5. Мы разумеем, што слова “пераспеў” гісторык
літаратуры выкарыстоўвае, хутчэй, у метафарычным сэнсе, аднак, тым
не менш, лічым патрэбным сказаць, што беларускім літаратуразнаўцам
няварта перабольшваць “залежнасць” В. Каратынскага ад П.Ж. Беранжэ. Пераняўшыся, як ён сам сцвярджаў, духам і спосабам выказвання
думак французскага паэта, В. Каратынскі стварыў цалкам арыгінальны
твор, значна больш – наважымся так сказаць – аўтабіяграфічны, чым
яго папярэднік (П.Ж. Беранжэ ўсё ж паходзіў з буржуазнай парыжскай
сям’і і толькі некалькі гадоў выхоўваўся ў невялікім гарадку ў дзядулікраўца). Параўнанне твора В. Каратынскага з вершам П.Ж. Беранжэ (і з
перакладам У. Сыракомлі) дазваляе сцвердзіць: адно матыў тугі па
пакінутай вёсцы лучыць гэтыя творы, хоць – трэба сказаць – дадзены
У. М а р х е л ь, Вінцэсь Каратынскі [у:] Гісторыя беларускай літаратуры ХІ–ХІХ стагоддзяў у двух тамах, т. 2: Новая літаратура: другая палова XVIII–XIX стагоддзя,
Мінск 2007, с. 290.
2 Заняпад і адраджэнне: Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя, уклад., прадм. і заўвагі У. Казберука, Мінск 2001, с. 104.
3 Вылучэнне аўтара. Відаць, гэта запазычаная з невядомай сёння крыніцы характарыстыка творчасці французскага паэта.
4 Цыт. па: Заняпад і адраджэнне: Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя, уклад.,
прадм. і заўвагі У. Казберука, Мінск 2001, с. 104.
5 В. М а р т ы с ю к, Адноўленая песня часоў паўстання Каліноўскага [online]
https://nn.by/?c=ar&i=200192 [доступ: 28.01.2018 г.].
1
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матыў сустракаецца ў літаратуры з часоў антычнасці, а паэты-рамантыкі выкарыстоўвалі яго надзвычай часта.
LA NOSTALGIE
OU
LA MALADIE DU PAYS
Vous m’avez dit : “À Paris, jeune pâtre,
«Viens, suis-nous, cède à tes nobles penchants.
«Notre or, nos soins, l’étude, le théâtre,
«Tauront bientôt fait oublier les champs».
Je suis venu; mais voyez mon visage.
Sous tant de feux mon printemps s’est fané.
Ah ! rendez-moi, rendez-moi mon village,
Et la montagne où je suis né!1

NOSTALGIJA
CZYLI
TĘSKNOTA ZA KRAJEM
Rzekliście: „Pasterzu! idź z nami ochoczo;
„W Paryżu nauki i dziwy najrzadsze,
„Osypie się złoto, starania otoczą,
„Zapomnisz swe niwy na świetnym teatrze”.
Poszedłem… i patrzcie! ów skwar, co tu płonie,
Jak świeżość wiosenną z mej twarzy wypala!
Ach! wróćcie mi, wróćcie domowe ustronie,
A górom powróćcie górala!2

Успрыняцце верша В. Каратынскага як выяўленне пачуццяў аўтара, што колісь пакінуў сваю вёску (г. зн. звыклае для сябе асяроддзе),
схіляе да датавання твора часам, калі ён працаваў над перакладам паэзіі
П.Ж. Беранжэ, г. зн. 1857–1859 гг.3. Аднак мусім памятаць і тое, што не
існуе аніякіх аргументаў, каб адпрэчыць дату (“10 студзеня 1864 г.”)
“Нашае нівы”: а раптам узятая яна менавіта з арыгіналу, які сёння
страчаны?
Перабольшаннем з’яўляецца і абсалютызацыя матыву страты
радзімы ў вершы Tuha na czužoj staranie. Перадусім, калі не глядзець на
твор праз прызму лёсу арыштаваных паўстанцаў і самога паэта, які
ў 1866 г. вымушаны быў выехаць у Варшаву. У сваім першасным
і літаральна ўспрынятым значэнні твор В. Каратынскага ўзнімае праблему долі г. зв. выхадцаў з народа, сялянаў, якія – дзякуючы адукацыі
і шчасліваму збегу акалічнасцяў – здолелі заняць вышэйшае, неўласцівае іх стану месца ў грамадстве. Іншая справа, што падзеі 1860-х гг.
дадалі вершу новыя сэнсы.
Акцэнтуючы празмерную, на нашую думку, увагу на наследаванні
В. Каратынскага П.Ж. Беранжэ, літаратуразнаўцы часам пішуць (у агульных рысах, праўда) пра фальклорныя вытокі дадзенага верша: “асіміляваў іх (асобныя матывы верша П.Ж. Беранжэ. – М. Х.) беларускім
фальклорам”4. У. Мархель, відавочна, гаворыць пра паэтыку і стылістыку
вуснай народнай творчасці. Аднак жа і “асобныя матывы” вясковых песень паэт таксама мог выкарыстаць. Напрыклад: “Ой тошно мнѣ // на
Pierre-Jean de Béranger, Œuvres complètes de Béranger, H. Fournier aîné, Paris 1839, 3,
pp. 55–56 [online] https://fr.wikisource.org/wiki/%C5%92uvres_compl%C3%A8te
s_de_B%C3%A9 ranger/La_Nostalgie [доступ: 29.01.2018].
2 P.J. B e r a n g e r, Piosnki, Wilno 1859, s. 164.
3 Магчыма, смерць французскага паэта (ліпень 1857 г.) спрычынілася да ўзнікнення ідэі перакласці і выдаць томік ягонае паэзіі.
4 У. М а р х е л ь, Вінцэсь Каратынскі [у:] Гісторыя беларускай літаратуры ХІ–ХІХ стагоддзяў у двух тамах, т. 2: Новая літаратура: другая палова XVIII–XIX стагоддзе,
Мінск 2007, с. 291.
1
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чужой сторонѣ”, “Чужая сто́ рона // Туго́ ю о́ рана, // Слё зками
засѣвана”1.
Нельга выключаць таксама, што В. Каратынскі ведаў папулярны
расейскі раманс Юрыя Нелядзінскага-Мялецкага (1751–1828) Ох! Тошно мне… (“Ох! тошно мне // На чужой стороне… // Всё постыло, // Всё
уныло: // Друга милого нет”), які быў напісаны на аснове, заўважым,
украінскае народнае песні Дiвчина моя ў 1791 г., а ў ХІХ стагоддзі нязменна ўключаўся ў песеннікі і лубачныя выданні. Ягоную папулярнасць спрабавалі выкарыстаць дзекабрысты: Кандрат Рылееў і Аляксандар Бястужаў-Марлінскі напісалі на яго аснове агітацыйную песню
Ай и скучно мне... (1825), якую Аляксандар Герцан (1812–1870) і Мікалай Агароў (1813–1877) надрукавалі ў лонданскім альманаху “Полярная звезда” 1859, кн. V,: “Ах, тошно мнѣ // Во своей сторонѣ! // Все въ
неволѣ, // Въ тяжкой долѣ, – // Видно, вѣкъ вѣковать. // Долго-ль Русскій народъ // Будетъ рухлядь господъ, // И людями, // Какъ скотами,
// Долго-ль будутъ торговать?”2. Бо можна меркаваць, што ў віленскае
патрыятычнае асяроддзе траплялі не толькі польскамоўныя эміграцыйныя выданні, але і расейскамоўныя.
Нягледзячы на тое, што ўжо больш за стагоддзе вывучаецца літаратуразнаўцамі спадчына В. Каратынскага, усё яшчэ застаецца шэраг
важных праблемаў тэксталагічнага характару. Найбольш істотным
з’яўляецца адсутнасць да сённяшняга дня навуковай публікацыі беларускамоўных тэкстаў паэта. Наяўнасць рукапісаў двух твораў (Наиясьнѣ́йшаму Яго́ Мило́ сьци Гаспадару́ Импера́ тару Алекса́ ндру Микала́ явичу..., Daliboh-to, Arcim…), а таксама рукапісная копія верша Tuha na
czužoj staranie пачатку ХХ стагоддзя даюць багаты матэрыял як для
мовазнаўчых даследаванняў (перадусім, гісторыя перадачы на пісьме
ў сярэдзіне ХІХ ст. беларускага гуку [ў]), так і для літаратуразнаўчых
(дакладнае ўзнаўленне рытмічнага малюнка верша, ягоная страфічная
будова і інш.). На новым этапе асэнсавання асобы і творчасці В. Каратынскага паўстае неабходнасць падрыхтоўкі сучаснага выдання яго
твораў на мове арыгінала і ў прафесійных перакладах. Актуальным застаецца і выяўленне беларускамоўных тэкстаў паэта, а таксама ягонай
карэспандэнцыі.

1
2

І. Н а с о в і ч, Слоўнік беларускай мовы, Мінск 1983, с. 616, 643.
К. Р ы л ѣ е в ъ, А. Б е с т у ж е в ъ, Пѣсня, “Полярная звѣзда” 1859, кн. пятая, с. 10.
Вядомы таксама і такі варыянт: “Ах, тошно мне // И в родной стороне; // Всё в неволе, // В тяжелой доле, // Видно, век вековать. // Долго ль русский народ //
Будет рухлядью господ, // И людями, // Как скотами, // Долго ль будут торговать?”
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Textological Problems of Vincent Karatynski’s Poems Written
in the Belarusian Language
A b s t r a c t
The article discusses various aspects of textology of Vincent Karatynski’s poems written in the Belarusian language. A comparison of the
preserved manuscripts of works with their published versions allowed
to state that Belarusian scientists and publishers failed to adopt an
accurate approach while analysing the poet’s legacy. A scientific analysis of Karatynski’s texts will contribute to a more accurate understandding of them by literary critics and allow linguists to make certain
adjustments to the history of written expressions of distinctive sounds
of the Belarusian language.
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Творчасць Яна Чыквіна ў мастацкай свядомасці
Алеся Разанава: эсэ Безназоўны верш Яна
Чыквіна
У навуцы пра літаратуру знойдзецца няшмат тэм, якія прадугледжваюць вывучэнне мастацкай рэфлексіі, сузірання, у якіх толькі
адна згадка пра аўтараў успрымалася б як відавочны і бясспрэчны факт
іх патэнцыяльнай блізкасці. Карціна такога кшталту, відаць, узнікае не
толькі з прычыны відавочнага „перагуквання” тэм, ідэй, стылёвых
дамінант у творчасці даследаваных аўтараў. Тут мае месца і тая ўстойлівасць і самадастатковасць метадаў і прыёмаў, якія звычайна выкарыстоўваюцца пры разглядзе такой навуковай тэмы. У выніку ствараецца ілюзія ўсебаковай вывучанасці дадзенай з’явы, хоць даследчы
„багаж” аказваецца не настолькі прадстаўнічым.
Тэма, агучаная ў загалоўку артыкула, на наш погляд, адна з такіх, а,
магчыма, і першая ў шэрагу падобных: бібліяграфія па творчасці як
Алеся Разанава, так і Яна Чыквіна даволі багатая. Пра спецыфіку паэтычнага мыслення А. Разанава гаварылі Ульяна Верына, Васіль Вітка,
Уладзімір Гніламёдаў, Віктар Жыбуль, Анатоль Івашчанка, Ала Кабаковіч, Уладзімір Калеснік, Віктар Каратай, Ганна Кісліцына, Уладзімір Конан, Наталля Ламека, Ева Лявонава, Уладзімір Сакалоўскі, Тамара Чабан, Іван Штэйнер і іншыя. У самастойную групу склаліся і працы, прысвечаныя аўтаномнаму разгляду ідэйнага зместу паэтычных тэкстаў
Яна Чыквіна, своеасаблівасці філасофіі іх мастацкіх формаў. У шэрагу
даследчыкаў імёны Алы Брадзіхінай, Людмілы Зарэмбы, Уладзіміра
Калесніка, Анжэлы Мельнікавай, Алы Петрушкевіч, Анатоля Раманчука, Ірыны Саматой, Святланы Тарасавай, Галіны Тварановіч, Галіны
Тычко і іншых. Аднак калі гаварыць пра канцэпцыю мастацкага ўсведамлення творчасці Я. Чыквіна паэтам А. Разанавым, то вопыт вывучэння дадзенай тэмы не ўтрымлівае ў сабе ні асобных артыкулаў, ні
спецыяльных даследаванняў. Праўда, апошнім часам, на інтэрнэтпрасторы з’яўляюцца публікацыі, у якіх мае месца згадка пра актыўны
інтарэс А. Разанава да паэтычнага слова Я. Чыквіна. Аднак усё застаецца на ўзроўні канстатацыі факта.
Трэба аднак зазначыць, што акупунктурнай кропкай у паэзіі Яна
Чыквіна, што знайшла свой водгук у свядомасці А. Разанава, стаў па-
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куль менавіта верш Даўно нежывы бацька полем ідзе, надрукаваны
ў зборніку Крэйдавае кола (2002). У кнізе А. Разанава Невядомая велічыня, якая выйшла з друку напрыканцы 2017 года, поруч з разнастайнымі
гутаркамі, згадкамі, артыкуламі ёсць эсэ Безназоўны верш Яна Чыквіна,
у якім аўтар спрабуе „паразумецца з вершам”, увесці названы твор
у культурна-філасофскі кантэкст праз прызму свайго светабачання,
засвойваючы яго эстэтычную праграму, рэфлексуючы над ёю і выяўляючы ў яго кантэксце тое вонкавае, якое становіцца глыбока ўнутраным. Яшчэ калісьці А. Разанаў заўважыў, што:
Верш закручваецца, як стужка Мёбіўса: што ў ім унутранае,
а што вонкавае, што форма, а што змест? Усякае размежаванне
спрашчае, усякі падзел разбурае жывую вібрацыю сэнсу, якая
ўзнікае дзякуючы гэтаму суаднясенню: верш набывае мову праз яе1.

Адразу хацелася б адзначыць, што такая спроба вынікае з прычыны асноватворчага характару паэзіі А. Разанава. Усё самабытнае,
адлюстраванае пры дапамозе паэтычнага слова, адэкватнае ўсясветнаму, універсальнаму, агульначалавечаму ў творах іншых паэтаў адгадваецца А. Разанавым. Ён чуйны да праяваў культурна-філасофскага
дыскурсу. Ствараючы кожны новы твор у тым ці іншым жанры, аўтар
пастаянна здзяйсняе рэфлексію над усім сваім творчым вопытам, у тым
ліку і над перакладамі, а таксама і над сучаснымі эстэтычнымі тэндэнцыямі сусветнага мастацтва. Аўтарскі код найперш змяшчаецца ў „метапрасторы”, што ўключае ў сябе любы творчы вопыт, сумяшчальны
з ключавымі момантамі іншых мастакоў (у шырокім сэнсе) і мысліцеляў, што сведчыць не пра выпадковыя супадзенні, а пра свядомы
дыялог і тыпалагічныя паралелі.
Як сцвярджае сам А. Разанаў, ён звяртаецца да тых вершаў, якія,
„чытаючыся”, „клічуць у размову”. Сярод такіх твораў можна назваць
верш Янкі Купалы Мужык, верш Алеся Пісьмянкова Мой сад у снезе па
калена, верш Міхася Стральцова Пад шоргат кропель дажджавых.
Часам ён адгукаецца на цэлыя кнігі, ствараючы „бліц-водгукі”. Напрыклад, такога кшталту водгук ён напісаў на кнігу Валянціна Акудовіча
Мяне няма. Альбо піша эсэ, нататкі, артыкулы, цалкам прысвечаныя
творчасці якога-небудзь паэта, вылучаючы і падкрэсліваючы той першазмест, які застаецца дарэшты недатлумачаным: Загавораная вада
(пра асобу і творчасць Рыгора Барадуліна), Выспа Надзеі Артымовіч,
Скрыжаванне Францішка Багушэвіча, Жыта і васілёк: Слова пра Максіма
Багдановіча і іншыя.
Асоба А. Разанава-эсэіста – яшчэ адна старонка ў творчасці паэта,
якая, з аднаго боку, дае магчымасць паглядзець на творы і творцаў
вачыма самога А. Разанава, пабачыць з’яву „трэцім вокам”, а з другога,
прасачыць рух асацыяцый, мыслення, унутранай інтанацыі аўтара1

А. Р а з а н а ў, Паляванне ў райскай даліне, Мінск 1995, с. 198.
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эсэіста, тым самым вызначыўшы асноўныя вехі ў прыродзе менавіта
разанаўскага эсэ і вылучыўшы асаблівасці яго эсэістычнага ідэастылю.
Звярнуўшыся да верша Я. Чыквіна, А. Разанаў найперш зразумеў,
што ён адзін з тых паэтаў-белавежцаў, хто не проста ўсведамляе ролю
мастака, аднак і наўпрост наследуе асноўны яго запавет: „не навязваць
яму [мастацтву. – Т. А.] сваёй волі, не прышчапляць сваёй заангажаванасці, якой бы вартаю яна ні была, а наадварот, – умець угадаць яго
волю, здолець пачуць і (паслухацца) яго патаемныя памкненні”1.
Я. Чыквін – паэт, які ўвабраў у сябе набыткі і традыцыі розных
славянскіх культур. У літаратуразнаўчых колах, калі ідзе размова пра
ягоную паэзію, згадваюцца і пошукі еўрапейскай паэзіі. Беларускімі
і польскімі даследчыкамі падкрэсліваецца набліжанасць яго інтэлектуальнай лірыкі да вялікай мудрасці Эклізіяста, філасофскай думкі
Жан-Поля Сартра, Марціна Хайдэгера. У той жа час, творчасць Я. Чыквіна тыпалагічна блізкая і ўкладаецца ў рэчышча менавіта беларускай
літаратуры. Калісьці вельмі ўдала і абсалютна дакладна заўважыў
У. Калеснік: „Агульны настрой і стан душы Я. Чыквіна задуменны, медытацыйны, ён адпавядае ладу беларускай песні, балады, паэт выяўляе
хібнасць свету, але і яго дасканаласць, гармонію, хараство <…> Фантазія
ў Яна Чыквіна не простая, чытаць яго вобразы часам даводзіцца з напругай, а часам і пакідаць фрагменты неразгаданага падтэксту. Але,
нягледзячы на ўскладнёную чытальнасць, а, можа, і дзякуючы ёй, чытача агортвае адчуванне велічнасці лёсу чалавека і фатальнага трагізму пражывання адпушчанага яму часу”2. У гэтых планах Я. Чыквін
і А. Разанаў аказваюцца роднаснымі. Да ўсяго сказанага нельга не дадаць і той факт, што спалучаны яны і ідэяй Купалы. „Сапраўды, калі лінейна ўявіць вектарны шлях беларускай літаратуры, то паэзію Купалы
і Чыквіна [Купалы і Разанава. – Т. А.] будзе падзяляць вялікі інтэрвал.
Калі ж перамясціць пункт погляду ў кропку, адкуль пачынаецца рух
вектара, то мы ўбачым супадзенне”3. Відаць, і гэтым абумоўлены
зварот А. Разанава да верша Я. Чыквіна. У іх, быццам адзін духоўны
настаўнік, чыя паэзія валодала тым „нябачным вымярэннем”, якое
вабіла і захоплівала ў свой палон найперш сваім „недасяжным словам”,
якое, па словах А. Разанава, „і было ўнутраным зместам і стымулам усёй
адраджэнцкай беларускай паэзіі, было яе заклятай чароўнай папарацькветкай”4. Да таго ж, тэма колазвароту жыцця з’яўляецца адной
з магістральных у абодвух паэтаў. У А. Разанава яна рэалізуецца праз
А. Р а з а н а ў, Градус мастацтва [у:] А. Р а з а н а ў, Невядомая велічыня, Мінск
2017, с. 110.
2 У. К а л е с н і к, Два светы Яна Чыквіна [у:] У. К а л е с н і к, Сляза пякучай Айчыны:
творчы партрэт Яна Чыквіна, Беласток 2000, с. 19.
3 А. Р а м а н ч у к, Янка Купала і Ян Чыквін: да пытання аб шляхах развіцця нацыянальнай паэзіі [у:] Міжнародныя Купалаўскія чытанні. Матэрыялы навуковай
канферэнцыі, Гродна 1999, с. 176.
4 А. Р а з а н а ў, Паляванне..., с. 217.
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„традыцыю Dinggedicht” (верш на прадмет, аб прадмеце, нават вершарэчы). Аўтар піша:
з імі [рэчамі. – Т. А.] нас звязвае тайнае падабенства, бы некалі,
напачатку, калі Бог стварыў свет, мы былі гэтаксама рэчамі і будзем
некалі зноў... Мы не знікаем, а знікаючы ажываем у іх – рэчах1.

У Я. Чыквіна кола сімвалізуе бясконцасць жыцця, адвечнасць усяго
існага на зямлі. Адсюль і адпаведныя назвы паэтычных зборнікаў:
Кругавая чара, Крэйдавае кола. Да таго ж, у адным інтэрв’ю ў Я. Чыквіна
калісьці пацікавіліся: „Якія геаметрычныя выявы найболей сімпатычныя вам у паэтычным, філасофскім спасціжэнні быцця – кола, квадрат,
кут альбо прамыя, якія не перасякаюцца, ці нешта іншае?”2 Ён адказаў:
„Мне блізкі погляд на творчы працэс старажытных мысляроў, якія
бачылі ў ім два няроўнавялікія моманты: Ingenium i Ars (першая частка
па-за свядомасная, інтуітыўная, уяўленчая; другая – кантраліруемая
інтэлектам, тэхнічнае ўменне, чаму можна навучыцца). Значыць для
паэта ў творчым працэсе не ўсё можа быць вытлумачана, найперш тое
ingenium: чаму раптам адчуваецца патрэба напісаць, напрыклад, верш
Размова з сястрою ці Адысей і Наўзікая, не ведаючы анічагуткі, што
будзе далей не толькі ў канцы твора, але і за вуглом-паваротам кожнага
верша. Адцягнена ад маіх вершаў, можна сказаць, што Прырода, Сусвет,
Жывое выяўляецца найпаўней праз форму «вогненага кола», цыклічнасць (падобна як часапрастора), а чалавек стварае сваю цывілізацыю,
дадаючы да гэтага «вострую геаметрыю». Магчыма, што і ў маіх тэкстах
паўтараюцца нейкія «геаметрычныя выявы». Калі гэта «кола» (круг),
то тым цікавей мне самому постфактум паспрабаваць асэнсаваць раней
схопленае інтуітыўна”3.
Эсэ Безназоўны верш Яна Чыквіна ўжо сваім тытулам спрычыняе
А. Разанава да часткі вершавай містэрыі:
Не ведаю, ці спрабаваў Ян Чыквін даць гэтаму вершу,
калі ён пісаўся ці напісаўся, назву, але тое, што назва
не далася (не знайшлася альбо не прышчапілася),
пэўным чынам сведчыць пра „непрадстаўнічы” характар верша4.

Заяўляючы пра „непрадстаўнічы” характар верша напачатку, А. Разанаў усім наступным зместам эсэ даводзіць адваротнае. „Безназоўныя” вершы прынята называць першым радком, у якім „нібы першым
уражаннем, схопліваецца самае важнае, робіцца ракурс пралом у „неазначальнай” рэчаіснасці, астатнія будуць дэталізаваць і замацоўваць
схопленае”5.
Ibidem, c. 31.
К. Л а д у ц ь к а, „Пісьменнік звольнены з пасады апостала ісціны…”, „Літаратура
і Мастацтва” 2010, 21 мая, № 20(4564), с. 13.
3 Ibidem.
4 А. Р а з а н а ў, Безназоўны верш Яна Чыквіна [у:] А. Р а з а н а ў, З апокрыфа ў канон,
Мінск 2010, с. 109.
5 А. Р а з а н а ў, Безназоўны верш…, с. 103.
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Звернемся да зместу самога верша, якому прысвечанае эсэ А. Разанава:
Даўно нежывы бацька полем ідзе.
Ён арэ.
Ён і плуг. Ён і скіба раллі, і зерне,
І водсвет далёкага раю.
Вочы, якімі ён глядзіць на свет,
Тыя самыя вочы, што яго сузіраюць.
Аўсу бацька ўзяў у радно
Ды сее той бок, дзе вечнасць даўно1.

Дадзены верш Я. Чыквіна з падачы А. Разанава аказваецца ў коле
розных дыскурсаў, семіятычных працэсаў. Колькасць такіх працэсаў
даволі шматлікая; характар жа іх часам грунтуецца на пэўным супрацьпастаўленні, супрацьдзеянні, што найчасцей і ёсць фактар, ініцыятар
узнікнення якасна новых сэнсаў. Да таго ж, паколькі „эссеистика тяготеет к синкретизму”, то ў разанаўскім эсэ „начала собственно художественные <…> легко соединяются с публицистическими и философскими”2. Эсэ – гэта своеасаблівы спосаб мыслення з устаноўкай на рухомасць сэнсаў. Агучаная „рухомасць сэнсаў” ахоплівае ўсю мастацкафіласофскую сістэму верша, „где каждый элемент пронизывается
извечным движением, нередко – противоречивым по своим направлениям и конечным целям”3.
Вершавыя „стыхіі”, над якімі рэфлексуе А. Разанаў, можна падзяліць на некалькі блокаў. Першы блок – моўны – „стыхія” гукасэнсаў.
Другі – вобразна-асацыятыўны – стыхія выяўных і невыяўных вобразаў, рэалій, з’яў. Трэці – культурна-філасофскі – стыхія, у якой адзначаецца прысутнасць фундаментальных, агульначалавечых сэнсаў, стыхія антыномій чалавечага быцця, стыхія прыхаваных алюзій, стыхія
паэтычнага светабачання паэта. Усе блокі ўзаемазвязаны, перацякаюць і вынікаюць адзін з аднаго. Таму лагічным нам бачыцца комплексны падыход пры разглядзе і аналізе эсэ, выбудаваны на стыку
моўнага і змястоўна-канцэптуальнага ўзроўняў тэксту. Філасофская
адметнасць і змест верша Я. Чыквіна ўяўляецца А. Разанавым як бесперапынны рух да светаразумення ў вобразнай сістэме, рух да пошуку
ісціны на шляху пазнання.
Здавалася б, Ян Чыквін выкарыстоўвае ў сваёй паэтычнай мове
тыя ж самыя словы, што і ў побытавай мове, „аднак яны адрозніваюцца
паміж сабою, як глыбіня і паверхня: адна невядомая, і яе належыць
асвойваць, другая вядомая, і ад яе належыць адсвойвацца (адасабляцца)”4. Злучнік „і” ў творы Я. Чыквіна выконвае не толькі злучальную
Я. Ч ы к в і н, Крэйдавае кола, Беласток 2002, с. 27.
В. Х а л и з е в, Теория литературы, Москва 200, с. 331.
3 А. Р о м а н ч у к, Мир поэзии Яна Чиквина, „Нёман” 2006, №5, с.172–173.
4 А. Р а з а н а ў, „Каб дождж дагаджаў вершаказу, а REGEN гутарыў GERN з вершасловам…” [у:] А. Р а з а н а ў, Невядомая велічыня, Мінск 2017, с. 188.
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функцыю. Ён функцыянуе тут найперш як канструктыўны элемент
і забяспечвае цэласнасць вобразу бацькі. З дапамогай злучніка „і” ў вершы ўтвараецца стылістычная фігура – полісіндэтон. Ён не толькі звязвае кампаненты паэтычнага сказу, аднак вылучае найбольш значныя,
важкія з іх па сэнсе. Інтанацыя, з якой прачытваецца такі страфоід,
запавольваецца, адбываецца працэс акцэнтуалізацыі лексемаў „арэ”,
„скіба раллі”, „плуг”, „водсвет далёкага раю”. А. Разанаў называе злучнік
„і” семантычным цэнтрам верша, „змест верша, як вакол сваёй сарцавіны, збіраецца вакол «і»”1.
Па словах А. Разанава, „апроч відавочнай і яўнай рыфмы, у вершы
прысутнічаюць няяўныя і невідавочныя: ён імі праняты і знітаваны,
і гукасэнсавыя пісягі-барозны ідуць па ўсім яго полі, усярэдзіне знікаючы, на краі адкрываючыся: арэ – ралля – зерне – раю – сузіраюць,
водсвет – свет – аўсу – сее – вечнасць”2. Аднак прысутнічаюць, на думку
аўтара, у вершы і неагучаныя словы. І такіх словаў тры. „І першае
безназоўнае слова сын”3.
Неагучанае слова „сын” чуваць у вершы ўнутраным слыхам. Яно
суадносіцца са словам „бацька” непасрэдным чынам: „выяўляючыся
праз «нядаўняе» (сына), бацька з жывога становіцца нежывым”4. Але
прысутная рэалія „поле” вяртае бацьку з нежывога ў жывыя. Поле вечнае, большае, „чым бацькава ўласнасць”5. Яно становіцца ў вершы
сімвалам жыцця, быцця, дадзенага звыш, адтуль. Поле становіцца часткай містэрыі, у якую ўведзены і якой, па сутнасці, і з’яўляецца сам верш
Я. Чыквіна. Бацька ідзе полем, як калісьці, даўно, ён быццам вяртаецца
з магільнага царства Азірыса. І ключавым тут з’яўляецца слова „быццам”, таму што „па-свойму тут усіх няма: і бацькі, і сына, і поля, і плуга,
і зерня, але ў іхняй «нямасці» выяўляецца ёсціна”6.
„Другое безназоўнае і па-свойму прысутнае ў вершы слова –
вестка-лёс”7. Мова ў вершы, па-разанаўскаму вызначэнню, адухаўляецца, набывае статус самастойнага героя, амаль ці не галоўнага:
„Мова вымавіла авёс як адзіна спраўджанае і найбольш дакладнае
слова ў вершы”8. Поруч з гэтым, яно аб’явіла „неаб’яўленыя” дзве
асобныя лексемы – „вестку” і „лёс”.
“«Правы» – трэцяе, адчытанае намі безназоўнае слова ў вершы”9.
А. Разанаў даводзіць, што бацька здзяйсняе тую працу, спрадвечную,
якая суадносіцца з найменнем „правы”. Менавіта правы бок засейвае
бацька аўсом. Па-першае, „правы” натуральна ўпісваецца ў пазначаную
А. Р а з а н а ў, Безназоўны верш…, с. 107.
Ibidem, с. 109.
3 Ibidem.
4 Ibidem, c. 103.
5 Ibidem.
6 Ibidem, c. 109.
7 Ibidem, c. 111.
8 Ibidem, c. 110.
9 Ibidem, c. 111.
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гукасэнсавую ізаглосу (тую, дзе „ралля”, дзе „рай”, дзе „радно”)”1. А падругое, аўтар адсылае нас да Евангелля, тым самым дае зразумець усю
невыяўную, аднак зашыфраваную ў вершы „правату”: „Ісус ім кажа:
дзеці, ці маеце, што есці? Яны адказалі: не. Тады ён ім кажа: закіньце
невад на правы бок лодкі – і здабудзеце”2.
Мастацкая форма верша дыктуе яго кампазіцыйную логіку. Верш –
кола. Кальцавая кампазіцыя прасочваецца на некалькіх узроўнях. Першы ўзровень, відавочна, звязаны з выкарыстаннем Я. Чыквіным стылістычна-кампазіцыйнага прыёму – паўтору ў пачатку і ў канцы твора
аднаго і таго ж слова – „даўно”. Другі ўзровень кола, зашыфраваны, і нагадвае варонку, якая паглынае, „уцягвае іх [рэаліі верша. – Т. А.] у сябе
не толькі з месца паказу, але і адтуль, дзе ніякі паказ немагчымы”3.
Кожны вобраз-рэалія распадабняецца, спараджаючы серыю сэнсавых
ракурсаў, кожны з якіх прынцыпова не замкнёны: як на паверхні вады
разыходзяцца колы – ад малых да вялікіх. Так, рэалія „бацька” „становіцца гравітацыйным полем верша”4. Ён – той камень, кінуты ў ваду,
ад якога па ўсім творы распаўзаюцца кругавыя хвалі. Разыходзячыся,
яны даганяюць адна адну ў небыцці. Галоўным чыннікам верша А. Разанаў называе бацьку. Гэты факт успрымаецца намі apriory. Па-сутнасці, усё названае і неназванае ў вершы звязана з бацькам. Выкарыстаўшы анафарычны прыём, – паўтор напачатку трох радкоў займенніка
„ён” (бацька) – аўтар суадносіць яго з такімі анталагічнымі рэаліямі
і дзеяннямі, як „скіба раллі”, „зерне”, „плуг”, „арэ”, „водсвет далёкага
раю”. Праз гэтае, як даводзіць А. Разанаў, распазнаецца бацькоўская
сутнасць быцця. Бацька становіцца сімвалам вечнасці ў вершы, пра
якую „можна казаць або катэгорыямі гегелеўскай дыялектыкі, матэматычнымі формуламі, або, урэшце мастацкімі вобразамі і сімваламі”5.
Паняцце вечнасці, да якога шматразова звяртаецца А. Разанаў, выступае ў творы філасофскім канцэптам. „Вечнасць вырабляецца з неазначальнага часу”6. Уся вершавая „дзея” творыцца перад „тварам вечнасці”,
як, дарэчы, і сам змест верша становіцца сімвалам вечнасці.
Кожная рэалія цэнтральная і разам з тым перыферыйная, складаецца, па сутнасці, з мноства сусветаў, якія абапіраюцца адзін на адзін
і ў той жа час служаць надбудовай для кожнага. Так, А. Разанаў падмячае красамоўную дэталь: бацька сее авёс, а не „вечнае” жыта і не
„вечную” пшаніцу, тым самым падкрэслівае штодзённасць быцця, звычайнасць, будзённасць бацькавай працы. Альбо архетыпная, семантычна багатая дэталь-рэалія “радно”, якая „сваёй архетыповасцю наIbidem, c. 112.
Ibidem.
3 Ibidem, c. 102.
4 Ibidem.
5 У. К о н а н, Паэзія думкі і таемнасць сэнсу, „Літаратура і Мастацтва” 1989, № 14
(7 красавіка), с. 5.
6 А. Р а з а н а ў, Безназоўны верш…, с. 103.
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гадвае поле, але, у адрозненне ад «вечнага» поля, яно згортваецца
і разгортваецца, суадносячыся з парою і з бацькавым прыходам і зыходам”1. Тое, што прыхавала радно ў сваім цэнтры, што ўтаіла ў сваёй
прыродзе, А. Разанаў падмячае і разгадвае. Радно – таксама той цэнтр,
ад якога разыходзяцца „колы” сэнсаў і гукасэнсаў. Уважлівы, праніклівы, аўтар эсэ расшыфроўвае іх, дафармулёўвае багаты змест верша.
Аўтарскія развагі пра радно нагадваюць нішто іншае як аднайменны
вершаказ. Свядома ці падсвядома А. Разанаў выкарыстаў прыём ужывання „твора ў творы”?! Думаецца, гэта адна з асаблівасцей і спецыфічных дэталяў разанаўскай манеры. Звернемся непасрэдна да зместу
„вершаказа”:
радно” чуе і распазнае ў сабе і рад – лад, паслядоўнасць,
парадак, што гаспадарыць у прыродзе; і раду – перад тым,
як зярнятам рассеяцца, яно збірае іх разам; і радасць – у ім адзінкавае „я”
выяўляе сваю многасць; і адно – яно не частка нечага, а цэласнасць,
што займае сабою жыццёвы абсяг; і дно – апору,
дзякуючы якой магчыма ўзыходжанне; і роднае – падставу,
якою рознае ўраўноўваецца ў падобным; і Радаўніцу – свята,
калі з нежывых у жыццё вяртаюцца людзі, якіх мы любім і памятаем2.

У адзін рад, такім чынам, А. Разанаў збліжае словы радно – рад –
лад – парадак – гаспадарыць – прырода – рада – разам – радасць – дно –
апора – роднае – падобнае – Радаўніца. Збліжэнне слоў у дадзеным
кантэксце абумоўлена іх семантычнымі асацыяцыямі. Паклаўшы
ў аснову вершаказу паэтычны этымалагізм, творца не толькі зыходзіць
з сэнсу – ён адначасова і стварае сэнс: семантычнае поле слова пашыраецца, прыхопліваючы ў сябе значэнні іншых слоў. Як правіла,
семантычная асацыяцыя можа быць прадыктаваная не толькі і не
столькі значэннямі слоў, колькі агульным законам верша: “У кантэксце
верша кожны элемент гукавой формы становіцца аказіянальным носьбітам зместу”3. У паэтычным тэксце гук акрамя сваёй натуральнай
рэпрэзентатыўнай функцыі набывае іншыя: гукавы лад паэтычнага
твора перастае быць дэтэрмінаваным толькі лінгвістычна. Займаючы
„малекулярную” нішу ў паэтычным маўленні, гукі неадвольна перадаюць больш буйным адзінкам сваю „адпрыродную” змястоўнасць.
Дзякуючы гукавым перазовам, словы, цэлыя паэтычныя выказванні
набываюць дадатковыя функцыi: эўфанiчную, сiмвалiчную, фiласофска-эксплiкацыйную, форматворчую.
Увесь верш, на думку А Разанава, пабудаваны на антыноміях гэтаксама, як пабудаванае на антыноміях і жыццё чалавека. Так, антынамічныя пары А. Разанаў вылучае як на ўзроўні формы, так і на ўзроўні
вершавага зместу. Яны вельмі канкрэтна і лагічна прасочваюцца на
Ibidem, c. 105.
Ibidem.
3 Е. Э т к и н д, Материя стиха, Санкт-Петербург 1998, с. 272.
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працягу ўсяго эсэ. Напрыклад, ён тлумачыць „назоўныя рэаліі” і „безназоўныя словы”, якія чуваць у вершы іншым слыхам („назоўны бацька”
і „безназоўны сын”, назоўныя „авёс”, „сее”, „вечнасць” і безназоўныя
„вестка” і „лёс”). Да таго ж, у эсэ прысутнічаюць іншыя падставы гаварыць пра супрацьлеглую дыхатамію рэалій і паняццяў: быццё і нябыт,
папярэдняе і наступнае, блізкае і далёкае, „цёмная існасць раллі” і „водсвет далёкага раю”, даўняе і цяперашняе, частка і цэлае, канец і пачатак,
„я” і „маё” – рухомая раўнавага, якая з’ядноўвае ў вершы „вечнасць”
і „рай”. Больш за тое, А. Разанаў умее прачытаць і ўбачыць агучаную
антыномію там, дзе, здавалася б, усё відавочна, на паверхні. Бацька „сее
той бок, дзе вечнасць даўно”1 – і ў гэтым радку заўважаны А. Разанавым
„шматмерны ландшафт поля”2, дакладней двумерны. „Калі ў поля ёсць
той бок, павінен быць і гэты. Калі той бок займае вечнасць, то што
займае гэты бок?”3 Заканчваецца разанаўскае эсэ „паэтычным роздумам” пра плуг, які таксама, галоўным чынам і па змесце, і па форме,
нагадвае „вершаказны” тып маўлення:
Тут, на полі няма нічога цвярдзейшага за плуг: Плуг аддзяляе
ад нерухомага поля „скібы раллі”, ён перапарадкуе поле, парушае
яго і сцеле бацькавы ногі сцежку: ідучы за плугам, бацька
заўсёды мае, куды ісці. Плуг змайстраваны і з аб’яўленых у вершы
рэаліяў больш за ўсё здзейнічаны: бацька ідзе за ім, як за сваім павадыром,
і здзяйсненне набывае свой кшталт. Плуг не ад поля, але пільнуе
поле і не можа ад яго нікуды падзецца. У ім ён выяўляе сябе,
і з ім поле дзейсніцца. Тое, што дзейсніцца, набывае здольнасць
прыходзіць у канец і вяртаецца ў пачатак,
і „вечнасць даўно” бярэ ў гэтым удзел4.

У А. Разанава ёсць свой уласны вершаказ Плуг, надрукаваны ў кнізе
Пчала пачала паломнічаць. Аднак гэта іншы па змесце твор. У ім А. Разанаў згадвае рэалію “конь”, пра якую Я. Чыквін не згадвае. Але ў сваім эсэ
А. Разанаў даводзіць, што „ў змесце з’явы ўгадваецца яшчэ адна рэалія –
конь, але семантыкай верша яна не запатрабавана і – безназоўным
словам не становіцца, яе роля перадаверана плугу”5. Для А. Разанава
гэты невялічкі па памеры верш аказваецца неймаверна вялікім, глыбокім, настолькі ёмістым сэнсоўна, што пачынае спараджаць „новыя
творы”, уласна разанаўскія.
У зборніку Крэйдавае кола аналізаванаму твору папярэднічае верш
Яна ляжала ў забыцці. Учытаемся ў яго:
Яна ляжала ў забыцці,
І свет з вакна глядзеў на маці,
Як час павольна кропляй капаў,
Я. Ч ы к в і н, op. cit., c. 27.
А. Р а з а н а ў, Безназоўны верш…, с. 106.
3 Ibidem.
4 Ibidem, с. 112.
5 Ibidem.
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Быццам вада канчалася у хаце,
І душа цела не хацела сцерагчы.
Ці маці памерлая ўспомніць
Жыццё, што не ведае ўводзін,
І што над ёю акруглае сонца
Ззяла як воблік Гасподзен?

Яна не ўспомніць не можа
Імгненна і прагна пражыты
Палёт свой над спеючым жытам
У трапятанні трывожным.
Успомніць – і станецца кветкай мурожнай1.

На думку А. Мельнікавай, „гэтыя два вершы складаюць своеасаблівы паэтычны дыптых”2. Іх вылучае своеасаблівая танальнасць, найперш велічная і ўрачыстая. Вершы глыбокафіласафічныя, прасякнутыя
канцэптамі жыцця, яго сэнсу, анталагічных законаў быцця. У гэтых
вершах яскрава бачна, як „логіка мастацкага светаўспрымання арганічна суадносіцца не толькі са сферай свядомасці, але і працэсамі падсвядомага, а таксама ўласцівымі крэатыўнаму намаганню праявамі звышсвядомасці”3.
Эсэ Безназоўны верш Яна Чыквіна спалучае ў сабе публіцыстычны,
філасофскі, паэтычны пачаткі. А. Разанаву ўдаецца, на першы погляд,
у простым і пластычна-наглядным тэксце адшукаць складаны падтэкст, у штодзённа-побытавых рэаліях верша знайсці глыбінны сэнс,
у вонкавых знаках расшыфраваць заглыбленыя сімвалы. Названы
верш выступае для А. Разанава тым калодзежам, у якім ён прагне „дакапацца” да вады. Глыбокае „дно” верша намацана і адгадана ім, дакладней разгадана. Ён выяўляе моўныя, вобразна-асацыятыўныя, культурна-філасофскія аспекты верша праз прызму свайго ўласнага светабачання. З другога боку, яго пазіцыя, яго канцэпцыя прачытання твора
паэта-белавежца бачыцца абсалютна ўніверсальнай і аб’ектыўнай.
Разанаўская інтэрпрэтацыя з прыцягненнем ідэі гукасэнсавасці, выкарыстаннем прыёмаў алюзіі (бацька вяртаецца нібыта з царства Азірыса – царства памерлых; адсылка да Евангелля, якая дэшыфруе згаданую ў вершы „правату”), сама спецыфічная разанаўская манера думаць,
дадумваць, дафармулёўваць вылучаюць ягонае эсэ, выяўляюць своеасаблівасць яго ўшчыльненага прачытання, выкананага метадам close
reading. Аўтару эсэ ўдаецца заўважаць, па словах У. Конана, „дамінанты
нацыянальнага характару <…> можна казаць пра сімволіку менталітэтаў, зашыфраваных у лексіцы”4, і нават глыбей – у фанетыцы. Так,
даразгаданымі ў вершы выступаюць лексемы поле, авёс, радно. А ў рэЯ. Ч ы к в і н, op. cit., c. 26.
А. М е л ь н і к а в а, „Дзе скарбы сэрца вашага…”, „Полымя” 2010, №3, с. 132.
3 А. Б р а д з і х і н а, Пошук ісціны, або „Сінестэзія пачуццяў і сімультанізм думкі”,
„Тэрмапілы” 2003, №7, с. 145.
4 У. К о н а н, Узыходжанне: [Аб творчасці А. Р.], „Полымя” 1997, №12, с. 254.
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чышчы гукасэнсавых ізаглосаў названыя словы выступаюць крыніцамі
для новых сэнсаў, новых асацыяцый – „за выяўленым і вымаўленым
у вершы прысутнічае нявыяўленае і нявымаўленае”1. І менавіта з гэтых
адноўленых А. Разанавым словаў „творыцца верш”2.
Tatsiana Aliashkevich

The Creativity of Jan Chicvin in the Artistic Consciousness of
Ales Riazanov (Essay Beznazouny Versh Yana Chycvina)
A b s t r a c t
The creativity of Ales Ryazanov is a real cultural phenomenon. The
author acts within his own “poetic Manvantara”, i.e. the energy of the
national reality. As a result, he turns to the works of the poet Jan
Chicvint. The author devotes an essay to Chicvin’s nameless poem, in
which he tries to “negotiate with the poem". Why did Ryazanov turn to
this work? We think it is not accidental. It happened because, at first,
the very content of the verse required this, and secondly, the desire of
Ryazanov to understand things which remained, perhaps, “outside”:
schematic-associative figures did not allow the recognition of the rich
meaning of the verse or its implicit “mystery”. The author shows that
the multi-level space of the verse is internally logical, reveals its philosophy in a completely new way, with unfamiliar realities and allusions,
as well as draws attention to the semantically rich and eloquent details.

А. Р а з а н а ў, „Зацемкі з зімовага саду” [у:] А. Р а з а н а ў, Невядомая велічыня,
Мінск 2017, с. 204.
2 Ibidem, c. 224.
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Вобраз гараджаніна ў апавяданнях
Андрэя Федарэнкі і Міхася Андрасюка
У другой палове ХХ стагоддзя пачалася актыўная ўрбанізацыя
Беларусі, што, зразумела, знайшло сваё адлюстраванне ў шэрагу мастацкіх твораў. Аб сваёй вернасці вясковым караням, аб складаным
уваходжанні ў новую рэчаіснасць найперш яскрава засведчыла гэтак
званае славутае “філалагічнае пакаленне” беларускіх пісьменнікаў, якія
звязалі назаўсёды свой лёс з горадам. Класічным прыкладам імкнення
прымірыць у свядомасці горад і вёску, вядома, з'яўляецца апaвяданне
Міхася Стральцова Сена на асфальце (1962). У творчасці маладзейшага
пакалення беларускіх пісьменнікаў таксама шмат увагі надаецца асэнсаванню гэтай тэмы, прычым, ужо з некалькі іншай перспектывы.
Так, Андрэй Федарэнка і Міхась Андрасюк, прадстаўнікі аднаго
творчага пакалення, лаўрэаты прэстыжных літаратурных прэмій, адны
з самых цікавых сучасных празаікаў метраполіі і Беларускага літаратурнага аб'яднання “Белавежа”, раскрываюць у сваіх творах псіхалогію
сучаснага гараджаніна. Тэматыка апавяданняў А. Федарэнкі і М. Андрасюка вельмі разнастайная, але створаны імі псіхалагічны партрэт
сучаснага гараджаніна-беларуса дае падставы для супастаўлення іх
творчых пошукаў.
Зварот да гарадской тэматыкі відавочна абумоўлены асабістым
вопытам пісьменнікаў – выхадцаў з вёсак і ўжо шматгадовых гараджан,
што наклала выразны адбітак на іх пісьменніцкую індывідуальнасць,
у значнай ступені вызначыла мастацка-эстэтычныя і ідэйна-стылявыя
асаблівасці твораў. А. Федарэнка (аўтар кніг прозы Гісторыя хваробы
(1989, 1990), Смута (1994), Нічые (2009), Мяжа (2011), Ціша (2014)
і інш.) у сваіх творах імкнецца спасцігнуць духоўны свет сучасніка, выявіць яго клопаты і трывогі. Героямі апавяданняў А. Федарэнкі ў большасці з'яўляюцца людзі, якіх стаміла, якім надакучыла гарадское жыццё, якія прагнуць хоць бы на момант вярнуцца да вытокаў, пабыць на
прыродзе. У сваю чаргу М. Андрасюк у кнігах Фірма (2000), Мясцовая
гравітацыя (2004), Белы конь (2006), Вуліца Добрай Надзеі (2010),
Krzyżyk (2015) і інш. звяртаецца да роздуму над жыццём у мястэчку на
ўскраіне Белавежскай пушчы і яго ваколіцах.
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Пісьменнікі заўважаюць, што пад уплывам сацыяльных і эканамічных зменаў іначыцца мысленне сучаснага беларуса. Пераацэнка каштоўнасцяў, сацыяльная адзінота, арыентацыя на паскораны статусны
рух абумовілі характар сучаснага чалавека: расчараванага, самотнага,
няўстойлівага. Добра пра гэта напісала Галіна Тычка: “Пералом ХХ і ХХІ
стагоддзяў, пазначаны крахам сацыялістычнай сістэмы, чарговым перакройваннем еўрапейскай карты шматлікімі стыхійнымі бедствамі,
лакальнымі войнамі і тэрарыстычнымі актамі – цалкам разбурае ранейшы стэрэатып жыцця, дыктуе новую шкалу матэрыяльных і ў нейкай ступені духоўных каштоўнасцяў. І асабліва балюча гэта адбіваецца
на жыцці і свядомасці гэтак званага простага, звычайнага, чалавека, які
адчувае сваю загубленнасць і безабароннасць у гэтым новым свеце
глабальных перамен"1.
З старонак апавяданняў А. Федарэнкі і М. Андрасюка паўстаюць
персанажы, якіх яднае тое, што яны з’яўляюцца своеасаблівымі ахвярамі перамен, што вядуць да знішчэння чалавека, а ўрэшце ж і ўсяго
грамадства. Аднак усё ж героі абодвух пісьменнікаў шукаюць духоўнага
ратунку, шляхоў ацалення сваёй душы.
Федарэнкаўскія героі, нягледзячы на сваё сацыяльна-эканамічнае
становішча, ментальна застаюцца вяскоўцамі, верачы, што адчуць
суладдзе з Космасам яны могуць толькі ў вёсцы. Менавіта таму яны
падаюцца ў свае родныя пенаты, дзе спадзяюцца не толькі проста
адпачыць, але і ўзмацніцца, найперш, духоўна. З гэтай мэтай збіраецца
ў вёску герой апавядання Бунін-Марцінкевіч (2007): "Якая насалода –
ведаць, што ўсё страшнае, брыдкае, балючае – ззаду, а наперадзе цэлае
жыццё! Цэлае лета! Узяць на ўсе тры месяцы адпачынак, паехаць
у вёску; ні пра што не думаць, сесці на беразе, вудку закінуць..."2. Спачатку здаецца, што дваццаціпяцігадовы малады чалавек, у якога ёсць
сям'я і добрая пасада, толькі ў бальніцы пачынае заўважаць дыскамфортнасць гарадскога жыцця: “Аднаго толькі не разумею: навошта ім,
каторыя на волі, здаровым, дужым, гэтая беганіна? Гэтая мітусня?
І дзеля чаго? Гэтае ўвесьчаснае жаданне перагнаць адзін аднаго, хутчэй
перабегчы вуліцу, у краму заскочыць, у госці не спазніцца, да тэлевізара
паспець...” (213).
Аднак расчараванне гарадскім ладам жыцця, як лёгка можа здагадацца чытач, з'явілася ў душы маладога чалавека намнога раней. Патрэба змяніць нешта ў жыцці, імкненне хаця б на хвіліну стаць некім
іншым вызначала паводзіны героя. Праўда, ён сам гэтага да канца не
ўсведамляе: “Выйшаў з офіса пакурыць у двор. Хлопцы грузяць у кузаў
шыны. Тры-чатыры чалавекі, крэкчучы, падымаюць адну. Які чорт, пад
Г. Т ы ч к а, Проза Міхася Андрасюка. Пошукі новых шляхоў мастацкага асэнсавння
жыцця [у:] Г. Т ы ч к а, Нацыянальнае. Індывідуальнае. Агульначалавечае, Беласток 2015, с. 105.
2 А. Ф е д а р э н к а, Мяжа. Раман-эсэ, апавяданні, Мінск 2011, с. 219. Далей пры спасылцы на гэта выданне ў дужках падаецца старонка.
1
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якую руку мяне штурхануў? Навошта мне спатрэбілася – у белай кашулі, з цыгарэтаю ў зубах, галоўнае, калі мяне ніхто не прасіў – памагаць
ім?! <…> А вось чаму: не цаніў тое, што меў. На, параўнай. Не адчуўшы
смагі захацеў пазнаць смак вады?" (217).
Паступова ў маналогах псіхалагічна дакладна раскрываюцца думкі
і мары пацыента гарадской бальніцы: “Усё жыццё. Не высоўвацца, не
вылучацца... Трэба быць як усе. І тады, магчыма, выжывеш. І, магчыма,
будзеш жыць доўга. Магчыма, нават станеш багатым, прыгожым,
тоўстым... <…> Адным мазгі былі занятыя – лізінг, маркетынг! Браць ад
жыцця, патрабаваць ад яго, нават разумець, што нічога не даецца так,
задарма, мы з горам папалам навучыліся, вось толькі цаніць не ўмеем!
Хіба я цаніў? Прымаў як належнае, само ў рукі плыло, ды і шчэнціла мне,
каціўся па жыцці абаранкам, не пабываўшы – ні разу! – ні ў бальніцы, ні
ў турме...” (215–217).
Герой выступае супраць прыстасавальніцтва, спажывецтва, што
атручваюць сучаснага чалавека. Аднак гэты бунт, на думку пісьменніка,
не мае сэнсу. З горыччу А. Федарэнка заўважае, што толькі ў крызіснай,
драматычнай сітуацыі чалавек задумваецца над сваім лёсам, але нават
тады ён не здольны належным чынам ацаніць тое, што ў яго ёсць.
Пісьменнік не пакідае чытачу ніякіх ілюзій: яго герой памірае і не
атрымлівае магчымасці здзейсніць задуманае, бо сапраўдная яго духоўная перамена не адбываецца. Герой іграе са смерцю, не ўмее даражыць
жыццём і не слухае ўгавораў урача, які тлумачыць, што нельга яму гаварыць і варушыцца. Гарачыя словы, выказаныя ў маналогах, становяцца
непасрэднай прычынай смерці маладога чалавека: “Каб маўчаў, дык
жыў бы” (221).
Развітацца са сваімі ўяўленнямі і марамі мусіць і Марусь, герой апавядання М. Андрасюка У цягніку. Сціплы кравец пакідае сваё мястэчка
і едзе ў Варшаву, дзе спадзяецца ўладкавацца на працу ў сапраўдную
працоўню. Аднак, як і А. Федарэнка, М. Андрасюк даказвае, што сучасны
чалавек не зможа змяніць жыццё, адмяніць свой лёс. Ужо на пачатку досыць катэгарычна пісьменнік прадказвае, што здзяйсненне кравецкай
мары не прадбачыцца: “Але нават самыя простыя людзі побач са звычайнымі марамі носяць у сабе мроі святочныя. <…> Часам такая мроя
вырываецца з рук, уцякае, пачынае жыць сваім жыццём, нараджае
чарговыя летуценні. А яны, бы фальшывыя сябры, абступаюць чалавека, клічуць, вабяць у чужы і непрыхільны яму свет”1.
Поўны пухір – толькі непасрэдная, але ж не галоўная прычына
драмы Маруся. Пісьменнік заглыбляецца ў псіхалогію мужчыны, што
саромеецца пайсці ў туалет з-за суседкі ў купэ: “Яна такая прыгожая, а ў
мяне зусім празаічная праблема. Як жа так? Напэўна ж, адразу здагадаецца ў чым справа. <…> Ну, быццам нічога, быццам звычайнае, чалавечае. Усе людзі час ад часу прымушаны. А можа і не ўсе? Напэўна, не.
1

М. А н д р а с ю к, Мясцовая гравітацыя, Беласток 2004, с. 19.
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Вось, скажам, які Лінда або Пазура, ды і ўсе астатнія моцныя мужчыны,
якіх глядзіш у кіно – здараецца ж схадзіць ім у туалет, калі побач такая
прыгажосць? Дзіўны сорам загрузіўся на спіну свінцовым цяжарам,
прышпіліў да лавачкі. Гэты сорам вядомы кожнаму, чыю абдзёртую
куртку ў раздзявальні элегантнага рэстарана вешалі побач з напышлівым каракулевым футрам”1.
Не сацыяльнае асяроддзе, але ўяўленні пра жыццё тых, каго бачыў
у тэлевізійных праграмах, фарміравалі думкі і ўчынкі героя. Ён хаваецца за маскай, не можа быць самім сабою, змушае сябе цярпець
пакуты, што канчаткова вядзе яго да асабістай катастрофы, якую памайстэрску паказвае пісьменнік у канцы апавядання: “Але Марусь ужо
не чуў вісклівага пратэсту пухіра. Сціскаючы далікатную жаночую
далонь, ён паглыбляўся ў блакітныя абдымкі басейна. Цёплая, шаўковая вада агарнула сцёгны, калені. Увішнымі струменчыкамі пабегла
яшчэ ніжэй, на лыткі, у чаравікі, што цягам гадоў выстаялі не адну летнюю спёку і восеньскую слату”2.
М. Андрасюк сведчыць, што чалавек не павінен выступаць супраць
прыроды. У дадзеным выпадку змаганне з поўным пухіром паказваецца пісьменнікам як сімвал безнадзейнага змагання з самім сабою.
Марусь хоча пакінуць сваё натуральнае асяроддзе, бо ў сталічным
жыцці бачыць шанц для прафесійнага росту. Аднак духоўна, ментальна
ён зусім не падрыхтаваны да новага жыцця і таму ўжо першае сутыкненне з метраполіяй у вобліку прыгожай варшавянкі мае драматычны
фінал.
Гарадское жыццё выглядае прывабным, але абодва пісьменнікі
бачаць і адмоўныя яго бакі. Цана, якую вымушаны плаціць гараджане
за свой матэрыяльны дабрабыт, на думку як А. Федарэнкі, так і М. Андрасюка, залішне высокая. Адарваныя ад прыроднага наваколля, ад
спрадвечных каштоўнасцяў людзі накладаюць маскі, каб выжыць
у штучным свеце, у якім немагчыма знайсці сапраўднае шчасце.
Сваё гарадское жыццё раз у год пакідае і галоўны герой апавядання А. Федарэнкі Госць (1995): “Звычайна пад канец мая, калі
ў Мінску ставала гарачыня, і душа і цела звыкла пачыналі бунтаваць
(«а час ляціць, а людзі на курортах, дачах, на прыродзе, а я...» і г. д.),
адзін малады чалавек, па прозвішчы, скажам, Азіевіч, кідаў усё і хоць на
пару дзянькоў вырываўся на Палессе, да былога сябра-аднакурсніка,
які працаваў там настаўнікам у вёсцы”3.
Вяртанне Азіевіча ў вёску, як амаль адразу падкрэслівае А. Федарэнка, матывавана яго “духоўнымі” патрэбамі, неабходнасцю ўпэўніцца, што ён лепшы за іншых: “У першы свой прыезд Азіевіч, як і сябар
цяпер, быў звычайным настаўнікам, у другі – журналістам, а ў гэты,
Ibidem, c. 22.
Ibidem, c. 27.
3 А. Ф е д а р э н к а, Ціша. Аповесці. Апавяданні, Мінск 2014, с. 132.
1
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трэці – «камерсантам» (ён памагаў скупляць і перапрадаваць тавары,
зробленыя іншымі людзьмі). А сябар кожны раз заставаўся адным і тым
жа, са сваімі маленькімі клопатамі. І гэта прыемна было ведаць, бачыць – што ты расцеш, а некаму Бог не даў, так і гібее”1.
Асабліва ярка адмоўныя душэўныя якасці Азіевіча выступаюць
у параўнанні з сябрам настаўнікам. Відаць, невыпадкова А. Федарэнка
не называе імя і прозвішча настаўніка, а стварае абагулены вобраз вясковага інтэлігэнта. Настаўнік самахарактарызуе сябе і выступае ў ролі
выкрывальніка Азіевіча: “Ты ведаеш, што я ўжо год не тое што сабе ці
жонцы – малой не магу купіць ніводнай абноўкі? Усё на ежу, на муку,
цукар, камбікорм... І наце – з’яўляецца ён ! На ўсё гатовае! Ты ведаеш,
якую ты гарэлку піў? Тую, што я хаваў людзям, каб соткі абагналі, дроў
прывезлі! Паляндвіцу хаваў, грыбы – малой шкадавалі, а для яго выставілі – пі, еж, толькі будзь чалавекам! <…> Хвалішся сваімі рэстаранамі,
«баксамі», а прывёз хоць раз, як чалавек, цукерку малой? Лене апельсіна якога? У госці ж са сваёй гарэлкай ідуць, а ты з чым прыязджаеш
трэці раз? З пустымі рукамі! Але хай – пі, еж, рыбалку хочаш – на табе
рыбалку... Не – дай яшчэ жонку! Свіння, проста свіння, і больш нічога!”2.
Пры абмалёўцы Азіевіча пісьменнік канцэнтруецца на адной рысе
яго характару, якая завастраецца да незвычайнай ступені. Паводзіны
Азіевіча, яго спажывецкае стаўленне да другога чалавека цалкам вызначаюцца думкамі аб уласнай карысці. І таму нават колькасцю выпітай гарэлкі нельга апраўдаць тое, што герой спрабаваў залезці і ў
шлюбны ложак гаспадароў.
Настаўнік, выказаўшы набалелае, пад уплывам эмоцый спачатку
выкідае Азіевіча з хаты, але потым дазваляе яму застацца на начлег,
а раніцай паводзіць сябе так, нібыта нічога не сталася: “Калі, як шкадлівы кот, ён [Азіевіч. – А. А.] адважыўся высунуцца са сваёй баковачкі
і прытупаў у меншую хату, яго ўжо зноў чакаў сабраны свежымі
закускамі стол і слоік самагону”3. Такім чынам пісьменнік звяртае ўвагу
на чалавечнасць, маральную вышыню настаўніка, тыя рысы характару,
якія некаторыя гараджане даўно страцілі.
А. Федарэнка канстатуе, што, апынуўшыся ў вясковай рэчаіснасці,
яго герой-гараджанін не толькі не можа вярнуць сабе страчаныя
каштоўнасці, але і ўносіць у свет, у якім яны яшчэ дзейсныя, набытую
за гады жыцця ў горадзе амаральнасць. Аднак у напісаным некалькімі
гадамі пазней апавяданні Лёд (2002, 2007) пісьменнік паказвае, што
перамены ХХ–ХХІ стагоддзяў не абышлі і вёску, апошні бастыён маральна-этычных каштоўнасцяў, што перадаваліся з пакалення ў пакаленне.
Ён сведчыць, што новыя эканамічныя ўмовы змяняюць і жыхараў вёскі.
Баба Ганя, “звычайная вясковая бабулька, у пуховай хустцы, вязанай
1Ibidem,

с. 132.
с. 137.
3 Ibidem, с. 138.
2Ibidem,
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кофце, у пантофлях з кутасамі і ў мужчынскіх шкарпэтках” (227), з'яўляецца гаспадыняй тыповай вясковай хаты, што аказваецца “домам
спатканняў”.
Гарадское жыццё спарадзіла маральную праблему ва ўзаемаадносінах паміж людзьмі, нават самымі блізкімі. Галоўныя героі апавядання
Лёд (Фелікс і Галубоўскі) не знаходзяць шчасця ва ўпарадкаваным
сямейным жыцці і спадзяюцца адчуць яго ў бабы Гані, у час сустрэчы
з замужнімі мінчанкамі, якім таксама ў жыцці нечага не хапае. А. Федарэнка дае агульную характарыстыку маладога пакалення, расчараванага гарадскім жыццём: “І ўсё ж было нават у тварах іх нешта агульнае,
ледзь улоўнае, што рабіла іх падобнымі. Гэта – узрост, той самы сумнаславуты «крыху за трыццаць», <…> калі сёе-тое ў жыцці дасягнута
(а дасягнуць хацелася, канечне ж, «чаго і ўсе»: сямейка, дзеткі, кватэрка,
кар’ерка, машынка...), калі жыццё больш-менш уладкавана, распланавана, калі ведаеш, што было, што ёсць і – на жаль – лёгка адгадваецца, што
будзе (а будзе яшчэ круглейшы жывот, яшчэ большая азызласць, мяшкі
пад вачыма, вяласць мышцаў, усё менш заставацца будзе валасоў на
галаве і зубоў у роце і ўсё расці будзе пералік хваробаў у медыцынскай
картцы...), і – як вынік – пытанне: гэта ўсё?! няўжо ўсё?! – і разгубленасць, <…> і ўсё мацней прага нейкага бунту, хоць бы бунціку, усё вастрэй жаданне ўхапіць рэшткі маладосці, паспець «загрузіцца»” (223).
Фелікс вонкава выяўляе сябе як культурны чалавек, але знаходзіцца ў духоўнай цемры – здраджвае хворай жонцы і не бачыць свайго
маральнага заняпаду. Духоўную зіму перажывае і Галубоўскі, але пад
уплывам эмоцый ён уцякае з хаты бабы Гані. Пісьменнік тонка перадае
крызісны стан свайго персанажа, што выпадкова праваліўся пад лёд.
Спачатку герой думае пра матэрыяльныя рэчы: “шапка намокне! І гадзіннік, і цыгарэты, і тэлефон... Якраз тое, што трэба ратаваць!..” (232),
потым ракурс яго думак мяняецца: “Вось табе прынцыповасць! Вось
яна, плата за маральнасць – заместа ўзнагароды! А не трэба было акторстваваць, дурыць, капрызнічаць не трэба было – і не праваліўся б, не
замярзаў бы цяпер, не боўтаўся б, як дзярмо ў пельцы, не стаяў бы
раскіракаю – а ляжаў бы ў цёплым ложку з дзеўкаю, як Фелікс, мабыць,
зараз... <…> Не, не застаўся б... Калі б Фелікс нават каўнер адарваў,
утрымліваючы, – уцёк бы. Чаго ўжо тут... Не кожнаму, дарагі мой,
дадзена, не так проста, як у тваіх анекдоціках!..” (233).
У халоднай вадзе адбываецца маральнае ачышчэнне душы Галубоўскага, які прыходзіць да высновы, што не змог бы здрадзіць жонцы.
Катарсіс адбываецца, але гэта фізічна не ратуе героя: “Стаяў па пояс
у ледзяной вадзе, пад гэтым вечным месячным святлом, маленькі,
скалелы, напалоханы, бездапаможны – мікраскапічная пылінка ў Космасе, і хныкаў, румзаў так, што салёныя слёзы ажно ў нос зацякалі!”
(233). Звычайна чалавек, апынуўшыся ў цяжкім становішчы, шукае
дапамогі ў іншых людзей. Герой А. Федарэнкі не робіць гэтага: яму
сорамна і ён не асмельваецца ні прасіць дапамогі ў рыбакоў, ні пазваніць
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некаму са знаёмых. Аднак пісьменнік не дазваляе Галубоўскаму загінуць: ратуе яго рыбак, жыхар палаткі, былы гараджанін, якога з хаты
выгнала дачка. Выказаныя рыбаком словы ў пэўнай ступені тлумачаць
паводзіны Галубоўскага: “Як-ніяк сталіца, а вы ў мокрым... Пазіраць
будуць, падумаюць немаведама што...” (234). Так пісьменнік звяртае
ўвагу на праблему складаных чалавечых узаемаадносін, на тое, што
ўчынкі сучасніка часта вызначае тое, што падумаюць, скажуць іншыя.
Героі апавяданняў М. Андрасюка – гэта “«лішнія героі» нашага
часу”1, што таксама, як персанажы А. Федарэнкі, вырашылі схапіць свой
лёс у свае рукі. М. Андрасюк вядзе чытача ў “паўнакроўны, жывы свет
дробнага, смешнаватага паўсялянства-паўместачкоўцаў, паўінтэлігэнтаў <…> своеасаблівы сацыяльны маргінэс на сумежжы нашай польскабеларускай рэчаіснасці”2. Імкненні жыхароў мястэчкаў памежжа не
адрозніваюцца ад тых, якімі жывуць і жыхары гарадоў Беларусі. Пан
Владак з апавядання Крах, як героі апавядання А. Федарэнкі Лёд,
стварае лагічны план сваёй будучыні. Кватэра, адукацыя, пасада, машына – тое, што трэба, на думку героя, прыдбаць раней, чым закласці
сям’ю. Жыццёвыя арыенціры змушаюць героя да сляпога паслушэнства і дапамогі таму, ад каго залежыць далейшы прафесійны лёс. Пан
Владак часова пакідае ўласную кватэру, у якой над важнымі праектамі
працаваць павінен яго начальнік інжынер Стручук. Герой нават не
ўсведамляе сабе, што начальнік выкарыстоўвае яго наіўнасць, а кватэра – месца спатканняў інжынера з каханкаю. М. Андрасюк стварае
каларытны вобраз героя, які, “чакаючы належнае сабе жыццёвае і прафесійнае месца, <…> падаўся ў горад, каб разглянуцца за месцам куды
больш празаічным, а менавіта – за начлегам”3. Выпадковая сустрэча
з паняй Стручук – кульмінацыйны момант у жыцці героя, што вядзе да
краху яго планаў: “Перамена з інтэлігентнага, адданага фабрыцы чалавека ў апошняга ідыёта, якая за адну ноч адбылася ў спальні інжынера
Стручука, была самай вялікай і найважнейшай трансфармацыяй у маім
жыцці. Усё, што здарылася потым – вымова з папярэджаннем, паніжэнне на рабоце, а ў рэшце рэшт і звальненне з працы – я не лічу актам
помсты. Гэта толькі лагічны рэзультат маёй ранейшай перамены”4.
Нават пра сумныя, трагічныя моманты М. Андрасюк гаворыць з уласцівым яму гумарам, ратуючы такім чынам і сябе, і чытача ад песімізму
і адчаю.
Бяскрыўдны гумар дапамагае М. Андрасюку стварыць адметны
партрэт свайго сучасніка, з яго рознымі чалавечымі хібамі. Пісьменнік
з лагоднай усмешкай гаворыць аб няўдачніках, ментальна зусім непадрыхтаваных да жыцця, якога прагнуць. Мара пра дом з басейнам
Я. Ч ы к в і н, Сцэны з нашага тэатрума [y:] Я. Ч ы к в і н, Па прызванні і абавязку.
Літаратурна-крытычныя артыкулы, Беласток 2005, с. 226.
2 Ibidem, с. 228.
3 М. А н д р а с ю к, Фірма, Беласток 2000, с. 50.
4Ibidem, с. 51.
1
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падштурхоўвае Толіка Рубеля (Фірма) кінуць працу на фабрыцы і стварыць уласную фірму, капітал якой вызначылі пенсіі цесця, цешчы
і зарплата жонкі. Спажывецкае стаўленне Толіка Рубеля да грошай,
здабытых сапраўднай працай сямейнікаў, магло б выклікаць у чытача
супраціўленне. Аўтарская пазіцыя лагодзіць адмоўныя рысы вобразу
героя, які пра інтарэсы сваёй фірмы найчасцей дбае ў кавярні “Верас”.
З мяккай іроніяй пісьменнік гаворыць пра тое, што светлая будучыня
герою не даступная, бо ён не разумее, што толькі цяжкай працай здолее
адмяніць свой лёс: “Думкі і праекты матэрыялізаваліся, увасабляліся,
ператвараліся ў складаныя прагнозы, вылічэнні, бізнес-планы. У залежнасці ад актуальнай кан’юнктуры мяняліся аб’екты зацікаўлення,
пранікаліся новыя і новыя абшары гаспадарчай рэчаіснасці, аднак
думка, каб што-небудзь рабіць, заставалася ў першапачатковым прататыпе”1. М. Андрасюк таленавіта “валодае мераю і адчуваннем межаў
у «порцыях» смеху. Неаднаразова на працягу чытання ўзнікае пачуццё
небяспекі, што вось-вось саркастычная ўхмылка ператворыцца ў цынічную грымасу. <…> тое самае небяспечнае «ледзь-ледзь» пісьменнік
не пераступае”2.
Ужо ў згаданых вышэй апавяданнях пісьменнік звяртае ўвагу на
праблемы, з якімі вымушаны змагацца сучаснікі. Яны аналагічныя як
і ў федарэнкаўскіх герояў: расчараванне жыццём, у тым ліку і сямейным. Да тэмы здрады М. Андрасюк вяртаецца ў кнізе Мясцовая гравітацыя. Не на сваім месцы, самотнымі адчуваюць сябе пан Носік і яго
суседка Зіна з апавядання Сустрэча:
“– <…> Тут можна быць толькі нешчаслівай жанчынай.
– Та-ак. Тут усё не так. Дзе ні глянь, правінцыя, – працягваючы настрой, працягнуў пан Носік. А на душы – пасвятлела. Вось, аказваецца, не
адзін ты ў няшчасці, ёсць і ў цябе таварышы”3.
Патаемная сустрэча жанатага Носіка і яго замужняй суседкі павінна стаць першым крокам у новае жыццё. Аднак панам Носікам, яго
паводзінамі кіруе страх перад рэакцыяй жыхароў мястэчка, так што
герой не пераступае “нябачную, назначанаю мястэчкам мяжу прыстойнасці”4. Аднак неабходнасць прыстасавацца да ўсталяваных нормаў
і няпісаных законаў, што існуюць у мястэчку, не адбірае ў героя магчымасці быць шчаслівым, і ён знаходзіць выхад з тупіковай сітуацыі.
Паглыбляючыся ў свет мараў, у якім дазволена пераступаць любыя
межы, пан Носік забывае пра шэрую рэчаіснасць.
Асалоду ў інтымных адносінах з жанчынамі знаходзіць Вітусь
Агоньчык, герой апавядання Клаксон. Месца яго жонкі, што раз у год
1Ibidem,

с. 10.
Л. А л е й н і к, Погляд на жыццё з вышыні палёту (проза Міхася Андрасюка) [y:]
Шлях па прамой часу. Да гісторыі беларускай літаратуры ў Польшчы. 1958–
2008 гг., пад рэд. Я. Чыквіна, Беласток 2007, с. 300.
3 М. А н д р а с ю к, Мясцовая гравітацыя, c. 75.
4 Ibidem, с. 77.
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едзе ў адпачынак на цёплае мора, за прылаўкам у краме “Мамуазель”
займаюць маладыя дзяўчаты, з якімі Вітусь прыемна бавіць час і пасля
працы. Пагрозай для шчаслівага, спакойнага і забяспечанага жыцця
мужчыны можа стаць дзіця, што, мабыць, народзіцца пасля праведзеных у аўтамашыне хвілін з Кавалёвай Лількай. М. Андрасюк падрабязна
раскрывае думкі героя, выкліканыя ўжо самім намёкам на магчымасць
стаць бацькам: “У Вітуся не было жадання ні ўцякаць, ні адмаўляцца ад
чаго-небудзь. <…> І думаў пра бліжэйшую будучыню. Перш за ўсё – як
аб'явіць такую навіну жонцы. Што ёй сказаць? І як сказаць? З жонкай,
хаця і пражылі разам гадоў трыццаць, ніколі такога не было. Ніколі, нат
пасля самай блізкай блізкасці, не сказала яна Вітусю: у нас будзе дзіця.
І яго не было. А затым у разгубленасці, непазбежнай у новай сітуацыі,
пачаў вылузвацца дзіўны мужчынскі гонар, упэўненасць у сваёй выключнасці, несмяротнасці амаль”1.
М. Андрасюк паказвае жыццё герояў мястэчка ва ўсёй супрацьлегласці і адначасова выяўляе агульнае ў рысах характару яго жыхароў.
З аднаго боку, героі з трывогай думаюць аб непрыемных наступствах
паводзін, нязгодных з маральным кодэксам мястэчка. З другога – яны
здольныя выступаць супраць існуючых прынцыпаў, асцерагаючыся,
каб амаральныя ўчынкі не пабачылі дзённае святло. Канчаткова на
магчымага нашчадка герой глядзіць праз прызму ацэнкі асяроддзя,
якая ў падобных выпадках заўсёды была адмоўнай. Вітусь мусіць развітацца ўжо з самімі думкамі аб магчымым дзіцяці, бо не можа дазволіць сабе нават уяўнага разбурэння жыцця, яго ладу. Ён не гатовы
нешта перайначыць у сваім лёсе і будзе паводзіць сябе як і раней: “У суботу пасля поўдня ён сядзе ў машыну, паедзе на вакзал. <…> Яна
[жонка. – А. А.] будзе ісці побач, а ён тады скажа:
– Ведаеш? Гэта прадаўшчыца, што ты да ад'езду вынайшла яе...
А, дарма і казаць што.
– Зноў нястача ў касе? – як заўжды спытае жонка і смутна ўсміхнецца. – Зараз не трэба давяраць маладым”2.
Пісьменніцкая згадка пра рэакцыю жонкі Вітуся Агеньчыка можа
сведчыць аб ролі, якую на сцэне мястачковага жыцця мусіць сыграць
і жанчына, якой здрадзілі. Яна, відавочна, уяўляе сабе, як паводзіць сябе
яе муж, але не можа выказаць набалелае.
Сваё месца на зямлі і ў сусвеце шукае і герой апавядання А. Федарэнкі Уночы (1993, 2009), што паўстае перад чытачом як вельмі складаная псіхалагічная структура: “Раз ці два ў год гэта здаралася з Берасцевічам. Ён пачынаў востра, без аніякай, здавалася б, прычыны баяцца
і ненавідзець людзей. Не ўсё чалавецтва, а менавіта бліжняга свайго, які
абганяў яго на аўтамабілі, ехаў побач у метро, выступаў па тэлевізары,
ішоў па тратуары. <…> Ён пераставаў разумець, чаму яны апранаюцца,
1
2
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куды едуць, куды баяцца паспець, перабягаючы вуліцы, даганяючы транспарт? <…> Цікава, што сам ён добра разумеў, чаму вечарам кладзецца
ў ложак, а раніцаю ўстае, чаму голіцца, снедае, апранае касцюм і гальштук, чаму спяшаецца на працу, чаму яму трэба хутчэй перабегчы вуліцу
і дзеля чаго закупацца прадуктамі на базары і ў магазіне” (246–247).
Маладушны, спакойны, палахлівы па натуры Берасцевіч разумее,
што нешта кепскае адбываецца з ім і шукае ратунку за горадам. Ноччу
ён падаецца ў невядомую яму вёску, дзе спадзяецца “паправіць здароўе,
вярнуць душэўны супакой і фізічную бадзёрасць” (249).
Звяртае ўвагу супярэчлівасць вобраза Берасцевіча, які, з аднаго
боку, не прымае таго, што адбываецца ў вясковай хаце, але з другога –
дае волю самым змрочным пачуццям. Герой задумваецца над лёсам
нямой Ларысы, якой гандлюе ўласны бацька, здаецца, нават спачувае
дзяўчыне: “Прамільгнула ў галаве: сціплая, напалоханая, забітая ў куточак, з нацянутай коўдрай да падбародка... Але ў гэты момант чужыя
дзявочыя рукі яшчэ ў цемры абхапілі яго за шыю. Яна ажно павісла на
ім. І ён зразумеў – якая тут коўдра да падбародка! – за сваё кароткае
жыццё яна проста не ведае іншых адносін з мужчынамі, акрамя такіх,
а можа і не хоча ведаць” (255).
Спачатку ў адносінах да дзяўчыны Берасцевіч кіруецца маральнымі законамі: “Берасцевіч адвярнуўся.
– Я... не той, не такі... Калі не хочаш – не трэба... Я ўсё роўна заплачу,
дам грошы, многа!..
Яна толькі пасміхалася. Яна не разумела, што ёй кажуць. Яго дабрыня ні прама, ні ўскосна не магла быць ацэнена ў гэтым глуха-нямым,
мёртвым царстве” (256).
Пісьменнік быццам апраўдвае пазнейшыя паводзіны Берасцевіча,
паказваючы, што яны – вынік расчаравання. Герой у вёсцы спрабуе
палячыць душу, шукае спакою, гармоніі, а трапляе ў яшчэ горшае, чым
гарадское, “цёмнае каралеўства”. Малая, пабеленая, дагледжаная звонку хатка з садзікам ужо з парога “ззяе” брудам, які ў прамым і пераносным сэнсе абляпіў і яе жыхароў: дзядзьку Івана, што ўвесь час ходзіць
у брудных, заношаных кальсонах і яго прыгожую дачку, што прадае
сваё цела. Аднак ці расчараванне можа апраўдаць звярыны шал, якому
паддаецца герой?
Як ні дзіўна, ды менавіта ўспрыняцце Ларысы як прадмета толькі
асалоды, усёдазволенасць адурэлага самца, выяўленне проста звярынага інстынкту змяняюць героя: “За ноч Берасцевіч ператварыўся
ў іншага чалавека. З вачэй сышла трывога, на твары гуляла ўсмешка
абсалютна здаровага, дужага, упэўненага ў сябе мужчыны. Шчаціна на
шчоках не старыла, а наадварот, свяжыла яго. На такіх звычайна
прыемна глядзець, і хочацца парадавацца чужой радасці, сказаць добрае слова ці хоць бы ўсміхнуцца ў адказ на ўсмешку” (257).
Здаецца, полавыя адносіны вызвалілі героя, забралі ўвесь цяжар,
што сабраўся ў душы. Берасцевіч шчаслівым вяртаўся ў сваё гарадское
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жыццё, задаволенымі ён пакінуў і жыхароў малой хаткі, якім, згодна
з абяцаннем, шчодра заплаціў за праведзеную ў іх кампаніі ноч.
“Чалавек, такі яго склад, заўжды хоча быць кімсьці другім, чым
ёсць”1, – заўважае герой апавядання М. Андрасюка Гравітацыя. З перспектывы трыццаці гадоў ён глядзіць на сябе ранейшага, маладога,
шчасліва закаханага, адно рашэнне якога паклалася ценем на ўсё жыццё. У час выпадковай сустрэчы з Болюсем і Папусем герой асмельваецца
прыняць позу, паступіць нязгодна са сваімі маральна-этычнымі прыярытэтамі. Небяспечная гульня, якую вядзе герой са знаёмымі не можа
мець шчаслівы фінал: п’яная Зося становіцца ахвярай мужчынскай пажадлівасці. Усё адбываецца ў прысутнасці яе каханага, што вырашыў
пайсці на ратунак дзяўчыне толькі тады, калі яна пачне крычаць. Алкаголь адабраў у Зосі здольнасць рэакцыі на нахабнасць гвалтаўніка:
“Ляжыць, бы здзёртая шына. І толькі ўсё паўтарае: «Ванітаваць хачу...»”2. Нечаканая цяжарнасць змусіла Зосю і Болюся стварыць сям’ю.
Шлюб каханай дзяўчыны зламаў героя: “Хацелася сесці на які-колечы
аўтобус, нават не ведаючы яго маршруту, ды адправіцца ў самае далёкае месца на зямлі”3. Аднак герой застаўся ў мястэчку, не завёў сям'і,
стаў праводзіць час на вакзале, на якім некалі сустракаўся з Зосяй.
Герой глыбока корпаецца ў сваёй душы, аналізуе асабістыя памылкі
і мары. Такім чынам пісьменнік даводзіць, што чалавек мусіць заставацца самім сабою, бо ён нясе поўную адказнасць за сябе і свой лёс.
Творчасць М. Андрасюка – гэта “не толькі эмацыянальная рэакцыя
на грамадскія падзеі другой паловы 1980-х гадоў, выяўленне сваіх непасрэдных адносін да навакольнага свету, а штосьці больш глыбокае
і значнае, а менавіта – мастацкае цэласнае бачанне свету і чалавека ў ім.
Свету канкрэтнага і чалавека жывога, рэальнага”4 – дакладна адзначыў
Серафім Андраюк, між іншым ураджэнец падбельскай вёскі Грэдалі.
Пісьменнік “не губляецца ў мностве падрабязнасцей, а, аддаючы ім належнае, стварае ўрэшце цэласны, завершаны зрэз рэчаіснасці”5. М. Андрасюк часта звяртаецца да вобразу расчараванага сваім сямейным
становішчам мужчыны. Найчасцей яго героі знаходзяць спагаду ў таварыстве сяброў, у размовах пры куфлі піва. Шануюць такія хвіліны героі
апавядання Клёсы, у тым ліку і Федзік, што пасля страты працы стаў
асабліва скептычна глядзець на свет. Аднак нават куслівыя заўвагі
героя не абуджаюць у яго таварышах супраціўлення, жалю, ці злосці, бо
ў мірным свеце мястэчка людзі яшчэ здольныя разумець адзін аднаго.
А. Федарэнка і М. Андрасюк не імкнуцца да выхавання свайго чытача, пазбягаюць павучальнага пафасу, непасрэднай ацэнкі ўчынкаў
герояў. Яны проста ствараюць “карціны жыцця”, паказваюць свет, які
1Ibidem,

c. 47.
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3 Ibidem, с. 57.
4 С. А н д р а ю к, Свет да болю блізкі [y:] Шлях па прамой часу..., с. 302.
5 А. С а к о в і ч, Беларуская літаратура Польшчы, Беласток 2012, с. 137.
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добра ведаюць, бо ў ім жывуць. Усеагульнае знаходзіць у іх творах сваё
індывідуальнае выяўленне. Галоўны акцэнт у апавяданнях А. Федарэнкі і М. Андрасюка зроблены на ўнутраным стане душы сучасніка.
Героі апавяданняў А. Федарэнкі спрабуюць прыхаваць ментальнасць
вяскоўца, паказаць, што яны ўжо гарадскія, але цяжар маскі, якую
накладаюць на сябе, ім зусім не па сілах. Цана фінансавай стабільнасці –
індывідуалізм, замкнёнасць, адсутнасць шчыльных сваяцка-суседскіх
сувязяў, жыццё сярод безаблічнага, ананімнага натоўпу. Пісьменнік
акцэнтуе ўвагу на кантрасце паміж высокім сацыяльным статусам гараджаніна і яго маральнай дэградацыяй. Яго героі, губляючы сябе, губляюць і сваё шчасце. Нашмат шчаслівейшымі выглядаюць жыхары мястэчка на польска-беларускім памежжы, што мараць пра жыццё ў вялікім горадзе, але не пакідаюць сваё роднае гняздо або пакідаюць яго
толькі часова. М. Андрасюк глыбока, па-філасофску аналітычна пранік
ва ўнутраны свет свайго героя, выявіў яго залежнасць ад грамадскага
і сацыяльна-культурнага асяроддзя.
Anna Alsztyniuk

The Picture of a City Dweller in Short Stories of Andrei Fiedarenko and Michas Androsiuk
A b s t r a c t
The urbanization processes of the second half of the 20th century in
Belarus and Poland became the subject of increased interest among
writers of the post-war generation. According to the younger generation of Belarusian writers, both in Belarus itself and in Poland, the
space of the city is not only an opportunity for personal development
or better material existence, but also a real threat to traditional values.
Andrei Fiedarenka and Michas Androsiuk, who are among the most
interesting contemporary Belarusian writers, focus in their works on
showing the psyche of a city dweller. Their personal experience is the
underlying reason for a return of writers to the subject of the city and
its residents. Their country origin as well as many years of urban life
made a clear mark on the conceptual and stylistic features of their
stories. The writers focus on showing the influence of the city on
everyday life of people and their character. Andrei Fiedarenka presents the inner world of his heroes, disappointed and tired of living in
the urban space. The protagonists of Michas Androsiuk short stories
are residents of a small town on the Polish-Belarusian borderland.
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Заходнебеларускія рэаліі
ў раманным цыкле Вячаслава Адамчыка
Творчасць Вячаслава Адамчыка – адметная частка беларускай
народазнаўчай літаратуры. Цікавасць аўтара да звычайнага, паўсядзённага жыцця і клопату простага чалавека вызначыла і ракурс пісьменніцкага светабачання, паспрыяла неабходнасці добраахвотна накласці
на сябе адказны абавязак захавальніка найдрабнейшых адзінак вясковага космасу. Пісьменнік добра разумеў, што „са стратай бацькоў меркне сьвятло роднай хаты. Са стратай роднага парога меркне і глухне
сьвятло Бацькаўшчыны”1.
Мастацкаму захаванню народнай спадчыны, даследаванню і асэнсаванню спецыфікі беларускай ментальнасці пісьменнік прысвяціў усё
сваё творчае жыццё. Выбраны аўтарам рэалістычны напрамак стаў
арганічным увасабленнем эпічнага мыслення, у якім адлюстравалася
глыбокае разуменне надзвычайнай вартасці ўсяго, з чаго складалася
жыццё вясковага чалавека, таго, што дапамагло б адказаць на пытанні:
„Хто такі беларус?”, „Чаму ён такі?” і, нарэшце, „Якая яго чакае будучыня?” Найлепшым чынам гэтая праблематыка ўвасобілася ў раманным
цыкле, які складаецца з твораў: Чужая бацькаўшчына (1977), Год нулявы (1982), І скажа той, хто народзіцца (1987), Голас крыві брата твайго (1990).
Асновай для раманаў стала заходнебеларуская вясковая рэчаіснасць у надзвычай складаны перыяд гісторыі: з восені 1938 г. па вясну
1944 г. Для В. Адамчыка, выхадца з „усходніх крэсаў” (нарадзіўся ў в. Варакомшчына, Слонімскага павета, Наваградскага ваяводства), выбар
заходнебеларускага матэрыялу для творчага даследавання шмат у чым
быў натуральным. Глыбока і дакладна ён ведаў спецыфіку жыцця
і мыслення мясцовага чалавека, адчуваў адметнасць гэтага краю, разумеў усю складанасць і неадназначнасць гістарычных пераўтварэнняў.
Разам з тым для пісьменніка заходнебеларускае – неадлучнае ад
беларускага, таго, што ёсць у жыцці і лёсе ўсяго беларускага народа.
Мастацкі свет раманнага цыклу размешчаны ў межах традыцыйнай
карціны свету, ілюструе народны лад жыцця, пабудаваны па сваіх
традыцыях, звычаях, правілах паводзін і маралі. Віктар Каваленка пад1
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крэсліваў: „Ідэя раманаў агульнанацыянальная”1. Рэальна-гістарычныя каардынаты ў творах суадносяцца з паралельным выяўленнем
быцця на ўзроўні традыцыйнага міфапаэтычнага разумення прасторава-часавай сістэмы. Цыклічны, каляндарна-абрадавы хранатоп прадвызначыць кампазіцыйна-сюжэтную будову раманаў і стане адной
з тых злучальных ніцяў, што звязалі, аб’ядналі асобныя чалавечыя лёсы персанажаў у цэльны эпічны аповед пра жыццё народа, яго мінулае
і будучыню: „асобныя навелы” ў раманах 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”2.
В. Адамчык намаляваў беларускія краявіды, вясковы свет, дзе
гучыць каларытная беларуская мова. Агульнароднае прадстаўлена на
ўсіх узроўнях, але найбольшым чынам выяўлена праз этнаграфічны
ракурс, міфа-паэтычнае ўспрыняцце хранатопу, каштоўнасную сістэму.
Паглыбляючыся ў побытава-будзённы вясковы клопат, ненавязліва,
але мэтанакіравана і дэталёва В. Адамчык знаёміць чытачоў з сялянскім светапарадкам: з традыцыйнымі справамі і заняткамі, вясковымі
будзённымі і святочнымі клопатамі, спецыфікай светапогляду і спадчыннымі традыцыямі. Як дапытлівы этнолаг, праўдзівы летапісец
жыцця вёскі, для якога ўсё ўяўляе каштоўнасць, патрэбу ў захаванні,
В. Адамчык падрабязна апісвае ўладкаванне хаты і падворка, сялянскую працу, узаемадзеянне чалавека і прыроды.
Абагульнены вобраз тыповага беларуса прадстаўлены праз лёсы
многіх персанажаў і ўвасоблены ў дбайным і спрытным гаспадару, які
разумна і ашчадна ставіцца да свайго набытку, імкнецца да жыццёвай
уладкаванасці, разважлівых адносін да жыцця. Чытаючы раманы, мы
разумеем тое, што было „добрым”, а што асуджалася, бачым тых, каго
ў вясковай грамадзе паважалі і цанілі, а хто быў не варты і спачування.
Галіна Тычко падкрэслівае: „В. Адамчык імкнецца спасцігнуць народную душу ва ўсёй яе складанасці, убачыць не толькі вытокі дабра і чалавечнасці ў характарах сваіх герояў, але і спазнаць прычыны зайздроснай хцівасці, злосці і жорсткасці. Пісьменнік далёкі ад ідэалізацыі
сялянскага жыцця, сваіх персанажаў ён паказвае рэальнымі няпростымі людзьмі”3. Героі раманнага цыклу – складаныя і супярэчлівыя
асобы, якія маюць асабістую, часта трагічную гісторыю і чыя характарыстыка не ўкладаецца толькі ў паняцці „добры” – ”дрэнны”. Яны
жывуць надзённым клопатам, мараць аб шчасці, спрабуючы дасягнуць
В.А. К а в а л е н к а, Вячаслаў Адамчык [у:] Гісторыя беларускай літаратуры
ХХ стагоддзя: у 4 тамах, т.4, кн.1, Мінск 2002, с. 545.
2 А. Р а г у л я, Людзі на раздарожжы, „Літаратура і Мастацтва” 1977, № 7 (10 чэрвеня), с. 7.
3 Г.К. Т ы ч к о, Беларуская літаратура ХІХ–ХХ стагоддзяў: час і асобы: вучэбны дапаможнік, Мінск 2010, с. 198.
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яго, часам нават шляхам граху, чакаюць будучыні і назіраюць за
няспынным бегам часу, пад які не многія здолеюць падладзіцца і
прыстасавацца.
Маштабнасць закранутай праблематыкі, шырыня ахопу матэрыялу і ўзровень абагуленасці дазваляе гаварыць пра спробу стварэння
В. Адамчыкам адметнага раманнага эпасу, у якім пададзены „ўласна
беларускі погляд на Гісторыю, па-майстэрску занатаваныя сутнасныя
адзнакі беларускага”1. На гэта звярталі ўвагу ў сваіх працах Яўген
Лецка, В. Каваленка, Міхась Тычына, Г. Тычко, Анжэла Мельнікава і інш.
Людміла Корань адзначае: „Праз смугу і падкрэсленую шэрань заходнебеларускай рэчаіснасці бачацца ў тэтралогіі вялікія таямніцы жыцця,
яго вітальныя сілы ў інтэр'ерах мяккай беларускай красы. Бачыцца сам
народ-эпас, суадносны з вечным, і немалая частка ягонага крыжовага
гістарычнага шляху”2.
Ідучы за гісторыяграфічнымі традыцыямі ў рускай і польскай літаратурах (найперш творчасцю Льва Талстога, Уладзіслава Рэйманта),
рэалістычным напрамкам у беларускай літаратуры, пісьменнік здолеў
стварыць па-мастацку аналітычную, праўдзівую, шматпланавую і шматгранную панараму народнага жыцця. Г. Тычко заўважае: „В. Адамчык
імкнецца да максімальнай гістарычнай дакладнасці, да таго, каб факты
асабістых успамінаў не засланілі сапраўднага народнага жыцця ў рамане.
З вялікай колькасці жыццёвых з'яў ён выбірае толькі тыя, якія можна
назваць тыповымі, якія маглі адбывацца ў любой беларускай вёсцы”3.
Заходнебеларуская рэчаіснасць, якая стане асновай для фактаграфічнага зместу раманнага цыклу, будзе прадстаўлена і як своеасаблівае
месца перакрыжавання жыццёвых шляхоў беларускага народнага лёсу,
і як плённы матэрыял для выяўлення спецыфікі тых змен, што адбываліся з беларускім характарам, жыццём, норавамі. У адным з інтэрв'ю
В. Адамчык прызнаваўся: „Пра што я заўсёды жадаў пісаць і пісаў? Пра
беларускую вёску на трох сацыяльных зломах – міжваенная Польшча,
уз'яднанне Заходняй Беларусі, нямецкая акупацыя падчас Другой сусветнай вайны. Хацелася разгадаць лёс і нейкую наканаванасць народнага жыцця”4. Заходнебеларускае прадстаўлена ў раманным цыкле як
прызма, праекцыя да агульнанароднага, таго, што праз сваю спецыфіку
і адметнасць добра паказвае і выяўляе ўсю складанасць калізій беларускага народнага жыццёвага шляху.
Першы раман цыкла Чужая бацькаўшчына з'яўляецца своеасаблівым месцам заглыблення ў культурна-гістарычную прастору, знаёмствам са спецыфікай вясковага жыцця на „ўсходніх крэсах” Польшчы.
А. М е л ь н і к а в а, ГОЛАС КРЫВІ… Тэтралогія В. Адамчыка як люстэрка жыцця
Заходняй Беларусі, „Дзеяслоў” 2014, №3 (70) (травень – чэрвень), с. 295.
2 Л. К о р а н ь, „Што значыць цяпер чалавек?...”: па старонках раманаў В. Адамчыка
[у:] Цукровы пеўнік: літаратурна-крытычныя артыкулы, Мінск 1996, с. 170.
3 Г.К. Т ы ч к о, Беларуская літаратура..., с. 209.
4 В. Адамчык: „Моваю жыцця”: гутарыла С. Кузьміна, „Беларусь” 1989, № 10, с. 20.
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У далейшых раманах заходнебеларуская рэчаіснасць будзе заставацца
натуральным жыццёвым фонам, у якім праявяцца новыя рэаліі,
звязаныя з прыходам савецкай улады і нямецкай акупацыяй.
Рэальную геаграфічна-часавую прастору аўтар тэтралогіі паказвае
на двух узроўнях: дзяржаўным і вясковым або афіцыйным і традыцыйным, дзе вясковы і традыцыйны могуць успрымацца як канкрэтызацыя агульнанароднага. Узроўні ўзаемапранікальныя, узаемазалежныя, але ў многім супрацьпастаўленыя і варожыя адзін аднаму. Афіцыйнае, дзяржаўнае выяўляецца найперш праз „польскае”, якое
паступова напаўняецца прыкметамі савецкага, а потым у час акупацыі
становіцца і парадаксальна шматуладна-безуладным, але відавочна
агрэсіўным у дачыненні да чалавека.
Польская прастора прадстаўлена найбольш з афіцыйнага боку.
Гэта і шматлікія дзяржаўна-сацыяльныя і палітыка-адміністрацыйныя
рэаліі, паводле якіх было арганізавана жыццё на ўсходніх крэсах: гміна,
пастарунак, солтыс, паплаўнічы, шарварка, партрэты Пілсудскага, уніформа і інш. Цэнтрам заходнебеларускага жыцця ў раманах з’яўляецца
мястэчка Дварчаны з прылеглымі вёскамі Верасавым, Прылукамі, Лязневічамі, Ведравічамі, Дубатоўкамі і інш. Яны не толькі будуць пунктамі разгортвання сюжэтнай лініі, але стануць яскравай ілюстрацыяй
таго, як складвалася жыццё на гэтай тэрыторыі Польшчы, як адбывалася палітычнае і эканамічнае ўзаемадзеянне паміж жыхарамі з рознай
нацыянальнай прыналежнасцю і статусам, як змяняліся характар і паводзіны мясцовага насельніцтва.
Мясцовыя органы кіравання і падтрымання парадку размяшчаліся
ў Дварчанах. Сюды па розных патрэбах і з розных прычын добраахвотна або пад прымусам прыязджалі вяскоўцы з суседніх вёсак: і на працу,
і па гандлёвай неабходнасці, і па паратунак або на пакаранне, найперш
за спробы выяўлення беларускага. Неаднаразова Міця Корсак будзе
збіты ў пастарунку за праявы беларускага, а грубыя і абразлівыя паводзіны п’яных маладых хлопцаў-палякаў у аўтобусе ў дачыненні да старога габрэя, нягледзячы на асуджэнне кіроўцы і пасажыраў, застануцца
без увагі „паліцыянта” Гуры.
Своеасаблівым увасабленнем эканамічнага развіцця краю будзе
чыгунка, якая зменіць адносна станоўчае значэнне ў наступных раманах і стане сімвалам рэпрэсіўнай машыны савецкай улады ды сапраўднай дарогай выжывання ў акупацыйны час. Для многіх жыхароў прылеглых вёсак працаўладкаванне на чыгуначнай станцыі, пакгаўзе было
жаданым і нават прэстыжным. В. Адамчык шукае прычыны імкнення
вяскоўцаў змяніць традыцыйны род заняткаў на зямлі на іншую працу,
цяжкую ды часта небяспечную для жыцця. Перадумовы гэтых зменаў
аўтар бачыць у мінулым, калі падчас будаўніцтва чыгункі сяляне
страцілі большую частку лепшае зямлі, а законных выплат за гэта не
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атрымалі1. У выніку большая частка насельніцтва вёскі збяднела і не
змагла вярнуцца да ранейшага ладу жыцця.
В. Адамчык падкрэслівае, што новае ў ладзе жыцця паступова
прывяло да катастрафічных перамен у свядомасці, преайначыла
маральныя арыенціры: „Цяпер яны жылі са станцыі – кралі, што нарвецца пад руку”2, нарадзілі варожасць да сваіх суседзяў-вяскоўцаў.
Найбольш пацярпелі жыхары Дубатоўкаў і Ведравічаў, нянавісць паміж
якімі пачала перадавацца па спадчыне. Яна была звязана з ранейшым
падзелам зямлі: кавалкам пашы – „які ніяк не маглі раздзяліць: дубатоўцы згубілі свой межавы план”3. Гэты падзел быў звязаны з выдаткамі сервітутнага права і той аграрнай рэформы польскіх уладаў,
якая праводзілася менавіта на „ўсходніх крэсах”4.
Мелася ў мястэчку і пошта. Тут атрымлівалі лісты, можна было
купіць ці выпісаць з Вільні беларускія газеты. На пошце вяскоўцы
захоўвалі і грашовыя зберажэнні, што з вялікімі цяжкасцямі зарабляліся сялянскай працай або здабываліся на заробках за мяжой. Звесткі
аб тым, што сяляне ў Заходняй Беларусі жылі не багата, цярпелі ўціск,
бяспраўе не пярэчаць сведчанням савецкай гісторыі. Але ў сучаснай
гістарыяграфіі дапаўняюцца важнымі параўнальнымі дадзенымі аб
тым, што жыццё на „ўсходніх крэсах” на момант уз’яднання было больш
заможным, чым у Савецкай Беларусі5. Паводле твораў В. Адамчыка,
вяскоўцы на заходнебеларускіх землях жылі не багата, але, пры працавітасці і ашчадных адносінах да гаспадаркі і набытку, пэўныя зберажэнні маглі мець.
Пісьменнік распавядае аб тым, што ў вясковай грамадзе цаніліся
„багатыры”, тыя, хто мог і ўмеў напрацаваць і назапасіць пэўны дабрабыт. Эканамічная сітуацыя на заходнебеларускіх землях не спрыяла
хуткім заробкам, ды і палітыка польскіх уладаў стымулявала выезд на
працу за межамі Польшчы. Такія паездкі былі вымушанымі, ды не
В. А д а м ч ы к, Чужая бацькаўшчына: Раман, Мінск 2015, с. 147.
Ibidem.
3 Ibidem.
4 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. Гл.: С.М. Г р э с ь, Аграрныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі 1921–1939 гг:
Манаграфія, Гродна 2012г, с. 129–131; Н. А п а н а с о в і ч, Гісторыка-культурныя рэаліі ў рамане В .Адамчыка ЧУЖАЯ БАЦЬКАЎШЧЫНА [у:] Зборнік навуковых
артыкулаў ІІІ міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі „Беларускае
Падзвінне: вопыт, методыка, вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў” (Полацк, 14–15 крас. 2016 г.): у 2 частках, ч. 2, Наваполацк 2016, с. 357.
5 Гл.: Гісторыя Беларусі: у 6 тамах, т. 5: Беларусь у 1917–1946 гг., Мінск 2006, с. 457;
З. Ш ы б е к а, Нарысы гісторыі Беларусі 1795–2002, Мінск 2003, с. 303.
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заўсёды прыводзілі да жаданага выніку, таму сяляне адважваліся на іх
толькі ў выпадку моцнай неабходнасці. Ілюстрацыяй да гэтага можна
лічыць і лёс Сцяпана Чарняўскага, які не вярнуўся да сваёй сям’і з Амерыкі, і старых Радзюкоў, хворы сын якіх не зможа ў поўнай меры скарыстацца заробленым бацькам на капальнях Францыі, і ад'езд Каці
Шайбаковай. Распавядаючы пра імкненне сялян да дабрабыту, В. Адамчык настойліва праводзіў думку аб абсалютнай і натуральнай залежнасці спакойнага, перспектыўнага жыцця вясковага чалавека ад зямельнага ўладання і разам з тым падкрэсліваў трагізм становішча сялян.
Выразна акрэслены ў рамане Чужая бацькаўшчына нацыянальнарэлігійны склад мясцовага насельніцтва заходніх земляў: гэта люд
шматнацыянальны і прадстаўлены ў творы беларусамі, палякамі, габрэямі і татарамі; рэлігійная прастора – праваслаўнымі („рускімі”) і каталікамі. Пры гэтым В. Адамчык, з аднаго боку, наўмысна не завастраў
увагі на нацыянальнай прыналежнасці сваіх персанажаў; з другога
боку, паслядоўна прасочваў залежнасць правоў, магчымасцяў, дабрабыту і роду заняткаў ад нацыянальнай прыналежнасці. Прафесійная
сфера дзейнасці адлюстроўвае пэўную рэгламентацыю, звязанасць
магчымага роду заняткаў з нацыянальнай прыналежнасцю. Так, палякі
будуць працаваць паліцэйскімі, вадзіцелямі, настаўнікамі, медыкамі,
займаць больш вартасныя пасады на станцыі і чыгунцы. Гандаль, так
склалася гістарычна, у большасці належыць габрэям, а „жыдоўскія крамы” стануць адметнай рысай заходнебеларускага жыцця. Беларусы
прадстаўленыя пераважна вясковым насельніцтвам, для якога кар'ерныя перспектывы будуць маладасягальнымі.
Сувязным звяном паміж уладамі і мясцовымі жыхарамі, як на ўсёй
тэрыторыі Польшчы, так і на „ўсходніх крэсах”, быў солтыс – вясковы
стараста, які адказваў за захаванне і выкананне закону, нагляд і падтрыманне парадку, уладкаванне сялянскага жыцця. Вобраз верасаўскага старасты створаны В. Адамчыкам праўдзіва і дакладна. Янка
Вайтовіч – такі ж вясковец, як і іншыя, мае гаспадарку, працуе на зямлі,
хоць жыве крыху больш заможна. Аднавяскоўцы да Вайтовіча ставіліся
з паслушэнствам, бо ён не дазваляў сабе свавольства ў адрозненне ад
папярэдніка – Адама Рэпкі, які з-за зайздрасці выдаваў палякам аднавяскоўцаў, што хавалі скаціну ад рэквізіцыі.
Але разам з тым нельга не заўважыць, што сяляне крытычна ставіліся да солтыса, не вельмі на яго спадзяваліся і не дужа давяралі яму, бо
добра разумелі, што ён будзе дзейнічаць у інтарэсах улады, падначальвацца і выконваць нават тое, за што і самому будзе сорамна (напрыклад, садзейнічаць арышту Міці Корсака), ды і наогул, будзе імкнуцца пазбягаць залішняга клопату. Так, асабліва не высвятляючы
правоў і абавязкаў бакоў, Вайтовіч юрыдычна заверыць перадачу зямлі
Алесі Корсак, а потым не стане высвятляць акалічнасці смерці Таквілі
Мондрай і яе дачкі Еўкі.
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Завуалявана і спакваля раскрывае В. Адамчык яшчэ адзін бок
палітычна-адміністратыўнай сітуацыі на ўсходніх крэсах, калі няўзнак
гаворыць пра два класы адукацыі Вайтовіча. Згодна з польскім заканадаўствам на пасаду солтыса павінна была прызначацца асоба з веданнем і валоданнем польскай мовай1. Вяскоўцам адукацыя была мала
даступная, таму ў Верасаве адукаваных было трое: Вайтовіч – з двума
класамі, Літавар – з чатырма і Міця Корсак – адзіны, хто скончыў поўны
курс школьнага навучання. З улікам рэальнай сітуацыі з цягам часу
замацаванае законам патрабаванне аб валоданні мовай спачатку было
адкладзена, а потым і адменена ў сувязі з тым, што і праз больш чым
15-цігадовы тэрмін існавання міжваеннай Польшчы польскім уладам
цяжка было знайсці на “ўсходніх крэсах” адпаведных кандыдатаў на
пасаду солтыса2.
Пра навучанне маглі думаць больш-менш заможныя сяляне, якія
разумелі неабходнасць адукацыі, марачы аб лепшай долі для сваіх дзяцей. Сярод шчасліўцаў-навучэнцаў былі як разумныя, здольныя вучні
(такія як Міця, Чэся), так і няздольныя, але зацікаўленыя ў адукацыі, як
у статуснай з’яве, дзеці заможных гаспадароў (Ладак Радзюк, Костак
Камашыла). Працягваць вучобу пасля сямігодкі маглі адзінкі, і то –
толькі пры адпаведных матэрыяльных магчымасцях. Як убачым далей,
у апошнім рамане Голас крыві брата твайго, вучоба ў Віленскай
гімназіі, схільнасць да беларускага руху не зробяць з Костака Камашылы сапраўднага патрыёта, а стануць яшчэ адным спосабам прыстасавальніцтва, а ў ваенны час – адной з магчымасцей уратавацца. Кардынальна пераменіцца з прыходам савецкай улады і пачаткам рэпрэсій
і лёс Вайтовіча. Былы вясковы солтыс ператворыцца ў ахвяру: цудам
выратуецца з пекла Полацкай турмы, страціць сувязь з высланай у далёкі Казахстан сям’ёй, а па вяртанні ў родныя мясціны будзе спрабаваць уладкаваць сваё жыццё па іншых законах маралі.
Найбольш паказальным увасабленнем дзяржаўнай палітыкі “на
ўсходніх крэсах” будуць прадстаўнікі паліцыі. У дачыненні да беларускага насельніцтва, мовы яны паводзяць сябе бязлітасна і жорстка.
Прадузята ставяцца да беларусаў і рэлігійныя ўлады. Падкрэслівае гэта і
ўпэўненае сцверджанне дварчанскага ксяндза: „Знам, знам, то весь
піякув і зладзеюв, мейсцовэ яндро цемносці”3. Ды і палякі ніжэйшых
узроўняў грамадства (чыгуначнікі, кіроўца аўтобуса і інш.) радыя
паздзекавацца з беларуса, паказаць сваю перавагу.
Сярод прадстаўнікоў польскай нацыі мы сустрэнем прадстаўнікоў
польскіх вайскоўцаў, каланістаў-асаднікаў, якія былі пераселены на
ўсходнія землі згодна з тагачаснай эканамічнай палітыкай і мелі
перавагі ў матэрыяльным і фінансавым забеспячэнні. І да гэтай з’явы,
А.І. Б о р к а, Мясцовыя органы дзяржаўнага кіравання і самакіравання ў заходняй
Беларусі (1921–1939 гг.): Манаграфія, Гродна 2011, с. 24–25.
2 Ibidem.
3 В. А д а м ч ы к, Чужая бацькаўшчына..., с. 285.
1
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характэрнай выключна для заходнебеларускай рэчаіснасці міжваеннага часу, В. Адамчык падыходзіць з памкненнем да максімальнай дакладнасці і аб’ектыўнасці, распавядаючы пра розных прадстаўнікоў роду
Грабянкаў, старэйшы з якіх быў асаднікам. Сям’я Грабянкаў паказвалася не толькі праз дабрабыт, паводзіны і адносіны прадстаўнікоў
асадніцкай сям’і паміж сабой і да наймітаў, але і праз стаўленне саміх
верасаўцаў, якія наймаліся да іх на заробкі, карысталіся паслугамі.
Асадніцтва для вяскоўцаў часта было ахутана рамантычнымі ўяўленнямі, здавалася іншым, лепшым светам, у якім існуюць паважлівыя
адносіны, вытанчанасць і далікатнасць, народжаныя адукацыяй і выхаваннем, дабрабыт, карысны і для сям’і, і для людзей. Як паказвае
жыццё, багацце не з’яўляецца гарантыяй шчаслівага сямейнага лёсу,
а адукаванасць – узорам маральнай чысціні. В. Адамчык апісвае разгульнае жыццё маладога Грабянкі і яго разбэшчаных сяброў, здзекі
з жонкі Анці. Яго гвалтоўная і жорсткая смерць ад прадстаўнікоў новай
улады моцна ўразіла ўсіх навакольных, а для спакутаванай жанчыны
стала сапраўдным выратаваннем.
Сёстры Доўнар, Анця і Чэся, нягледзячы на тое, што бацька іх быў
звычайным стрэлачнікам на станцыі, паказаны як прадстаўніцы іншага, адрознага ад сялянскага, свету і паказаны глыбокімі асобамі, адукаванымі і выхаванымі жанчынамі.
Палякі сябе выразна выяўляюць з боку нацыянальнай ідэнтычнасці, паказваюць сваю перавагу і пануючы стан перад мясцовымі жыхарамі з іншай культурнай прыналежнасцю: „У Польсцы мейсца толькі
для полякув!”1. Упэўненыя ў тым, што Беларусь „наверсе не была і ніколі не будзе”2, паліцэйскія- палякі Бубель і 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 непаўнавартасці: „Во так і кажуць, што беларус не раўня паляку
і немцу – бо і нераўня”3.
Пытанне нацыянальнага самавызначэння на заходнебеларускіх
землях В. Адамчык бачыў звязаным у тым ліку і 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 <…> – усміхнуўся Міця,
чакаючы, што на гэта адкажа Ваўчок. Але той, пашморгаўшы носам,
доўга ўмошчваўся ў канюшыне, потым нехаця, мусіць, пагадзіўся: – Можа яно і так”4. Спроба Ваўчка зрабіць вайсковую кар’еру, пасля добраIbidem, с. 438.
Ibidem, с. 114.
3 Ibidem, с. 97.
4 Ibidem, с. 334.
1
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ахвотнага ўдзелу ў ваенных дзеяннях на баку палякаў, стала выразнай
ілюстрацыяй немагчымасці пераадолець нацыянальныя абмежаванні,
змяніць наканаванае. Няўдалы кар’ерыст распавядае сваю гісторыю:
„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”1.
У шчырай гаворцы Ваўчка з маладым, яшчэ апантаным надзеяй на
перспектывы, Міцем Косакам асэнсоўваецца народны гістарычны
шлях: „Хто ж цябе, мужыка, пусціць? Ты павінен век, як твае дзяды
і прадзеды, быць пад нечаю пятою. Нявучаны чалавек – сляпы. Яго ўжо
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…”2.
Апісаны далей у раманным цыкле прыход савецкай улады дасць
надзею, зменіць акцэнты, але па сутнасці сітуацыя бяспраўнага становішча селяніна перад уладамі прынцыпова не зменіцца. Пачатак вайны
галоўнай характарыстыкай жыцця зробіць небяспеку, перамяшае ролі,
зробіць жыццё непрадказальным. Чалавек і яго жыццё перастануць
быць каштоўнасцю і адначасова стануць той мерай, якая будзе адрозніваць ужо не палякаў, беларусаў, габрэяў, украінцаў, немцаў, а падзеліць
усіх на дзве катэгорыі: людзі і нелюдзі. Не прыдасца Ваўчок савецкай
уладзе, якраз за тое, што служыў у „легіёнах”, а лёс яго недарэчна і трагічна абарвецца ў час акупацыі.
Адну з разваг аб пытанні пра самавызначэнне беларусаў аўтар
уклаў у вусны ксяндза-пробашча, які добра ведае „простую” гаворку
і некалі паспрабаваў весці службу на беларускай мове ў касцёле. „Славіць Бога на мове, якой гаварылі дома?” – да гэтага аказаліся не гатовыя
і самі прыхаджане. Ледзь не пацярпеўшы ад сваёй ініцыятывы, ксёндз
вярнуўся да кананічных правіл. А служба, як і раней на заходнебеларускіх землях, працягвалася на латыні і па-польску. Святочную
імшу з шэсцем апісваў В. Адамчык, калі распавядаў пра Алесіна жаданне
споведзі ў рамане Год нулявы.
Сярод ідэйных, тых, хто выразна праяўляе сябе як беларус, можна
назваць толькі Міцю Корсака і яго старэйшага таварыша Лаўрына Царыка. Гэта перакананыя беларусы, якія разумеюць важнасць нацыянальнай і з гэтым звязанай дзяржаўнай самастойнасці. Нягледзячы на
перашкоды і ўціск, якія чыняцца польскімі ўладамі, яны актыўна
шукаюць беларускага шляху. Але лёс гэтых памкненняў быў вельмі
трагічны. Царык будзе пакутаваць за свае беларускія ідэі і пры паляках,
і пры савецкай уладзе, не ўратуюць беларускія ідэі яго і ад смерці ў час
акупацыі. Безвыходную і бесперспектыўную сітуацыю змагароў за бе1

Ibidem, с. 337.

2Ibidem.
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ларускасць выразна праілюструюць словы жонкі Лаўрына Царыка:
„Што за лёс выпадзе чалавеку: якая ўласць ні прыйшла, што ні змянілася на свеце, а ён усё нікому не патрапіць. Ці ўжо свет такі, ці ён
гэтакі ўдаўся”1.
Лёс асаднікаў ды іншых прадстаўнікоў польскага боку кардынальна пераменіцца з прыходам савецкай улады. Многія з іх вымушаны
будуць з’ехаць, некаторыя, як доктар Пятроўскі і асаднік Закрэўскі, скончаць жыццё самагубствам, тыя, хто застанецца, будуць арыштаваны
і адпраўлены ў лагеры. Нехта, як Юзік Адалінскі, вернецца і стане ў час акупацыі паліцаем, многія будуць супрацоўнічаць з польскімі партызанамі.
Калі беларускасць выяўляецца ў шматлікіх дыялектызмах, каларытнай мясцовай гаворцы, багатай на фразеалагізмы, прыказкі і прымаўкі, якімі насычана мова вяскоўцаў, то афіцыйнае жыццё, сфера адукацыі агучваюцца па-польску. На польскай мове складаюцца афіцыйныя паперы. Такім будзе тастамент Таквілі Мондрай, загад-“росказ”
гміны наконт працы вяскоўцаў на шарварцы, аб прызыве ў Войска
Польскае верасаўскіх рэзервістаў. Па-польску будзе слухаць загады
„плютановага” Літавар на вайсковай службе ў Млаве і Плоцку амаль
каля самай мяжы з Германіяй. На польскую мову будзе пераходзіць
і Чэся Доўнар, калі захоча дыстанцыявацца ад Міці. А ён будзе чытаць
ёй вершы Леапольда Стафа – вядомага польскага паэта. Трэба адзначыць, што нягледзячы на непісьменнасць, большасць беларусаў з раманаў разумеюць польскую мову ў адрозненне ад рускай, якая актыўна
пачне распаўсюджвацца з прыходам новай улады. У шматмоўі раманнага цыклу чуваць будзе і габрэйскую гаворку, і латынь, і ўкраінскія
словы, і пагрозлівыя нямецкія каманды.
„Простая” мясцовая гаворка раскрывае сялян як спрытных і дасужых, надзеленых гумарам і „вострым языком” асобаў. Розум, жыццёвая
кемлівасць і народная мудрасць выяўляюцца ў шматлікіх прыказках
і прымаўках, якія да месца, трапна і дасціпна ўжываюць верасаўцы.
Разам з тым у заходнебеларускай вёсцы сустракаем і лайдакоў, і не
вельмі ўдалых гаспадароў. Бачым сапраўдную атмасферу, насычаную
хлуснёй, забабонамі, імкненнем адседзецца і не ўмешвацца ў тое, што
можа мець дрэнныя наступствы, бо „ў шырокай плыні народнага жыцця не можа быць толькі чыстых і толькі мутных струменяў”2.
Трэба падкрэсліць, што ў 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. Некалькі разоў апісвае аўтар адметны аўтэнтычны
„верасаўскі” звычай, паводле якога госці не распраналіся і не здымалі
шапак: „Па верасаўскаму звычаю не знімаючы з галавы шапкі ў чужой
хаце, пры стале ўжо сядзеў, пакліканы за сведку, Бронік Літавар”3,
В. А д а м ч ы к, Голас крыві брата твайго: Раман, апавяданне, Мінск 1991, с. 240.
В.А. К а в а л е н к а, Вячаслаў Адамчык..., с. 533.
3 В. А д а м ч ы к, Чужая бацькаўшчына..., с. 220.
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„Дзяўчаты, што сядзелі на лаве, па верасаўскаму звычаю не распранаючыся, а толькі расслабіўшы каля шыі суконныя хусткі”1. Знайшоўшы
прытулак у старой габрэйкі Сулі, са смехам Хрысця будзе ўспамінаць
страшныя вясковыя байкі, паводле якіх габрэі лавілі і кідалі дзяцей
у кадушкі з цвікамі. Ведаючы гэтую гісторыю, дзяўчына будзе „брыдзіцца” есці мацу, цеста да якой нібы замешвалі на крыві, ды здзівіцца
з таго, то Сулін мужык дома будзе есці ў шапцы.
У рамане І скажа той, хто народзіцца ў парадыгме проціпастаўленняў „польскае” пачне замяняцца, хоць у многім і чаканым, але
незнаёмым і незразумелым савецкім. З цягам часу высветліцца – таксама варожым, вельмі жорсткім ды далёкім ад таго, што ў вясковым
асяроддзі лічылася справядлівым і правільным. Жыццё вяскоўцаў пачнуць рэгламентаваць сходы, мітынгі, разнарадкі, праверкі, пачнецца
час даносаў, помсты за мінулае, арыштаў. Пашырацца такія паняцці, як
райвыканкам, калгас, пачнуць працу прадстаўнікі НКВД. Уладу будзе
прадстаўляць апранутая ў адпаведную форму міліцыя. Прыкметамі
савецкага стануць падлікі і стварэнне спісаў, чырвоныя павязкі на
рукавах, партрэт Сталіна замест ікон у чырвоным куце хаты. Калі ў ранейшы час заходнія беларусы ездзілі на заробкі ў Амерыку і Еўропу, то
з прыходам савецкай улады з’явіліся надзеі падпрацаваць на вугальных
шахтах савецкай дзяржавы. Маркёрамі новага часу стане гарэлка „Маскоўская”, салёны сыр „брынза”, прыгожыя тужліва-лірычныя рускія
мелодыі ды заліхвацкія спевы і скокі пад гармонік, асветніцкія лекцыі
і адкрыццё школы, а таксама рабаванне, пераразмеркаванне і неахайнае абыходжанне з некалі добрай і дарагой маёмасцю, кнігамі.
Паказальным фактам стане моўная праблема. То вяскоўцам будзе
незразумелая руская гаворка, то кіраўнікі, з невымаўляльнымі для мясцовых сялян імёнамі не будуць разумець мову і гаворку тых, чыё жыццё
прыехалі наладжваць. В. Адамчык тонка і, на нашу думку, вельмі смела
для часу стварэння твораў, завастрае праблему савецкай кіраўнічай
палітыкі і раскрывае яе апасродкавана, але вельмі выразна праз мову,
імёны і змену гендарных роляў. Так, старшынёй валаснога камітэта
замест Царыка, які для савецкай улады стане ненадзейным, прызначаць жанчыну. Уразяць тутэйшае насельніцтва яе кароткая стрыжка і патрабавальна-прынцыповае стаўленне да фармальнага боку справы. Яна актыўна возьмецца наводзіць парадкі, але ніводнага разу не
запытаецца ў былога старшыні аб жыцці людзей у незнаёмым для яе
месцы. Усё, што ёй патрэбна ад папярэдніка – адпаведная інвентарызацыя і перадача маёмасці.
Вырашаць найважнейшыя для сялян вясковыя пытанні прызначаны Нурмат Рахматулаевіч Назімаў. Царыкава абмылка ў яго прозвішчы
на беларускі манер пры вымаўленні імя па-бацьку – замест Рахматулаевіч Рахматулавіч, неабходнасць называння імя і імя па-бацьку за1

Ibidem, с. 316.
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мест звычайнага „Літавар, сын Антосі і Зосі”, з’яўленне дзіўнай для
сялян формы звароту „пан-таварыш” і многія іншыя дэталі яскрава
гавораць аб вельмі істотнай адлегласці паміж новаўвядзеннямі і тым
жыццём, якое было звычным на заходнебеларускіх землях.
Вайна стане яшчэ адным выпрабавальным колам у жыццёвым лёсе
заходніх беларусаў, як і ў жыцці ўсяго беларускага народа. У адлюстраванні акупацыйнага часу В. Адамчык таксама імкнецца да аб’ектыўнасці, успамінае тое, што вяскоўцы ведалі аб немцах з перыяду папярэдняй вайны. Знакамі мінулага стануць і даўнейшая нямецкая бойня,
і некалі атынкаваная немцамі-пастаяльцамі хата Ваўчка, традыцыя
ставіць навагоднюю елку Корсакамі. У першым рамане Чужая бацькаўшчына аўтар пазбягае палітычнай ацэнкі і запыняе ўвагу на момантах,
якія характарызуюць чужынцаў з боку характару, культурнага ўзроўню. В. Адамчык падкрэслівае парадак, заведзены немцамі: замест
глінянай паклалі драўляную падлогу, на святы елі цукеркі і шакалад
і нават дзяліліся гэтымі прысмакамі з „забітым і некультурным насельніцтвам”. Жаданне далучыць да еўрапейскіх традыцый не мела павагі,
імкнення прасвяціць, а было імкненнем паказаць сваю перавагу, падкрэсліць дасканаласць сваёй нацыі: „О, культура! Пан будзе помніць!”1.
Праз параўнанне жыццеўпарадкавання двух народаў (палякаў
і немцаў), аўтар гаворыць аб гаспадарлівасці, рацыяналізме, акуратнасці як спрадвечных якасцях нямецкага народа, развітых у іншых
гістарычных умовах. У параўнанні з гэтым і палякі, і беларусы выглядаюць безгаспадарлівымі: „Паляк-то такі самы галадранец і гультай, як
і наш чалавек. А немец – не! Немец некалі ў нашай вёсцы на пяску капусту садзіў, і расла, качанэ раслі, як тыя чыгуны… Калейку, во, правёў, так
хоць паляку ёсць на чом ездзіць”2.
Прыход немцаў у час Другой сусветнай вайны выклікаў адпаведныя ўспаміны і надзею на магчымасць узаемасуіснавання. Так, супрацоўнікам шпіталя, у тым ліку Чэсі Доўнар і Хрысці, плацілі за працу 30
марак, на нямецкія святы выдавалі хлеб, мармелад, сухарыкі і цыгарэты. Беларускія нацыяналісты пачнуць супрацоўніцтва з немцамі, а вяскоўцы ў чарговы раз будуць прызваны на вайсковую службу – у паднямецкія беларускія фарміраванні. Бронік Літавар скажа: „Мне, можа,
ужо і не першыня. Служыў у польскім, служыў у савецкім, паслужу і ў
беларускім войску”3. У гэтай заўвазе чуецца не толькі сумны гумар, але
і прачытваецца намёк на лёс усяго беларускага народа, які большую
частку сваёй навейшай гісторыі прысягаў і служыў не сваім абраннікам
і не па сваёй волі.
Бесчалавечнасць фашысцкай ідэалогіі хутка развее надзеі на магчымае суіснаванне з нямецкай уладай. Вядомыя з мінулага, зразумелыя
Ibidem,с. 296.
Ibidem,с. 97.
3 В. А д а м ч ы к, Голас крыві брата твайго..., с. 69.
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нямецкія словы для старой Рэпчыхі пераўтворацца ў жахлівыя каманды па знішчэнні людзей. Пачатак генацыду габрэяў, пра які чулі вяскоўцы яшчэ ў даваенны час, дасягне свайго апагею.
Жыццё мясцовых жыхароў стане непрадказальным, аўтар малюе
час хаосу і абсурду, выратавацца з якога амаль не было магчымым.
Пасля раптоўнай і недарэчнай смерці Ваўчка з безвыходнасцю аб гэтым
скажа стары Корсак, маючы на ўвазе становішча вяскоўцаў паміж партызанамі і нямецкімі ўладамі: „Адныя прымушаюць слупы рэзаць, другія за гэта вешаюць”1.
На працягу разгортвання аповеду раманнага цыкла ўзнікаюць
цікавыя і сумныя паралелі. Неаднаразова сюжэтная лінія будзе прыводзіць персанажаў за краты. Здзекавацца з Міці будуць у польскім пастарунку, жорстка збіваць злоўленага нямецкага дыверсанта ў польскім
войску рэзервістаў, дзе служыў Бронік Літавар. А пазней, трапіўшы
ў лагер для ваеннапалонных, яму і самому прыйдзецца вытрымаць голад і гвалт. Падобныя выпрабаванні выпадуць на долю арыштантаў
і Міці Корсака ў канцлагеры ў Картуз-Бярозе, дзе польскія ўлады
катавалі змагароў за беларушчыну, іншых падазроных і ваеннапалонных. З падобнага, але савецкага палону цудам уратуецца былы солтыс
Янка Вайтовіч. Хворы і згаладалы, ён будзе выглядаць так, як быццам
вярнуўся з таго свету. Праўдзіва В. Адмычык будзе апісваць здзекі з палонных, у тым ліку з дзяўчат і жанчын, за нямецкімі кратамі ў Дварчанах.
Асабліва паказальны лёс Лаўрына Царыка, які адбыў і адгараваў
у турмах усіх уладаў, што мелі дачыненне да заходнебеларускіх земляў:
„асунуўся, высах, змяніўся і пастарэў”2. Пры сустрэчы з Міцем ён скажа:
„Смяяцца, брат, не магу…. Усе зубы высыпаліся яшчэ ў Гародні, а потым
ў Баранавічах, калі ўжо ўзялі свае”3. Пазней яго расстраляюць немцы
разам з іншымі гараджанамі.
Гэтыя паралелі з мінулым выяўляюць і падкрэсліваюць даўні
шматпакутны лёс беларусаў, для якіх з надыходам кожнай новай улады
жыццё не лепшала, а часта станавілася яшчэ больш дрэнным, а выпрабавальны ход гісторыі пачаўся задоўга да Другой сусветнай вайны.
Час акупацыі ў раманным цыкле – гэта сутыкненне розных ваеннапалітычных сіл. На заходнебеларускай тэрыторыі будуць дзейнічаць
і савецкія партызаны, і РОНА, і акаўцы, і казацкія сотні, дзе былі „людажэры горшыя, чым паліцыя”4. Паказваючы дзейнасць усіх гэтых структур на заходнебеларускіх землях, В. Адамчык найперш раскрывае
невыноснае становішча звычайнага чалавека ў час вайны, для якога ўсе
ператвараюцца ў ворагаў і небяспека пачынае сыходзіць нават ад
аднавяскоўца. Вайна – асаблівая рэальнасць, дзе дзейнічаюць бесчалавечныя законы сілы і жаху, якія вытрымаць няпроста, а часам немагчыма.
Ibidem,с. 121.
Ibidem, с. 81.
3 Ibidem.
4 Ibidem, с. 114.
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Перамены, якія прыйшлі разам з вайною, незваротна змяняюць
і чалавека, яго псіхічны стан: „Свае б’юць сваіх, нешта заклятае на
гэтым свеце. Грэшнае і страшнае. І ніколі ўжо не адкупнае – страляем,
нішчым самі сябе. На векі вечныя”1. Жорсткая расправа над казакам,
што забіў маладое дзяўчо, як бы звяжа ў адзінае кола ахвяр і катаў,
паяднае ўсіх удзельнікаў помсты-адплаты ў звярынай лютасці,
закруціць жыццёвы колазварот з такой хуткасцю і непрадказальнасцю,
што адны з другімі хутка будуць мяняцца месцамі: „Бо няма ўжо нічога
святога ў чалавечай душы. Нейкі злы д’ябал, раздзіраючы душу і пад’юшчваючы, змушае чалавека чыніць і тварыць усё злое і грэшнае”2.
Менавіта з пазіцыі маленькага чалавека, у жыцці якога пачынае адбывацца непадуладная яму жахлівая катастрофа, а не „з вышыні” гераічных учынкаў і смелых подзвігаў, распавядае аўтар аб акупацыйным
жыцці, выходзячы на агульначалавечы ўзровень і падкрэсліваючы
антыгуманную сутнасць вайны. Пісьменнік не прыніжае сілы народнага
духу, а наадварот падкрэслівае, што тыя спрадвечныя законы маралі,
якімі кіравалася традыцыйнае грамадства, вёска, у многім былі арыентаваныя на агульначалавечыя, дазвалялі чалавеку ў самых невыносных умовах не страціць чалавечае аблічча.
Такім чынам, можна зрабіць выснову, што ў раманным цыкле
пісьменнік выступае летапісцам вясковага жыцця, засяроджвае ўвагу
на адметным, мясцовым, заходнебеларускім. Творчы погляд В. Адамчыка арыентаваны на выяўленне, захаванне каларытных і самабытных
з’яў мясцовай рэчаіснасці, і ў раманным цыкле прадстаўленыя шмат
якія з’явы, праблемы, што існавалі, выявіліся на заходнебеларускай
тэрыторыі ў канцы 30-х – пачатку 40-х гг. ХХ стагоддзя. Праз лёсы вёсак
і іх жыхароў аўтар спакваля, але мэтанакіравана акрэсліў кола найбольш спрэчных эканамічных пытанняў, звязаных найперш з магчымасцямі землеўладання, падкрэсліў неадназначнасць рэформ, здзейсненых у розныя часы на заходнебеларускіх землях. 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. Пісьменнік, як даследчык, прасочвае змены ў жыццёвым ладзе, свядомасці
і паводзінах вяскоўцаў у залежнасці ад вырашэння гэтых пытанняў,
стаўлення да іх з боку розных дзяржаўна-палітычных сіл, саміх сялян.
Кожны гістарычны факт у творы не проста фон, на якім адбываецца дзеянне і разгортваецца сюжэт, а выхад на канкрэтны чалавечы
лёс. Для пісьменніка адназначна: менавіта з лёсаў гэтых людзей з масы – шчаслівых і нешчаслівых, удалых і трагічных, звычайных і непрадказальных – складаецца лёс народа. Праз назіранні за жыццёвымі
клопатамі, памкненнямі і спадзяваннямі звычайнага вяскоўца пісьмен1
2

Ibidem, с. 262
Ibidem, с. 149.
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нік паспрабаваў выявіць тыповыя характарыстыкі асобы, роду, народа,
абгрунтаваць і апісаць тыя змены, якія адбываліся на ментальным
узроўні чалавека цягам жыцця, а таксама ў выніку выбуховых сацыяльна-палітычных пераўтварэнняў і вайны як агульначалавечай катастрофы.
Заходнебеларускае жыццё прадстаўлена ва ўсім спектры жыццёвых праяваў, з акцэнтаваннем тых гістарычных або прыватных момантаў, праз якія выразна прасочваюцца, малююцца паралелі з агульнанародным лёсам. Адлюстраванне спецыфікі культурна-эканамічнага
жыцця на заходнебеларускіх землях дазволіла аўтару паказаць паступовы працэс парушэння традыцыйнага ладу, змены каштоўнаснай парадыгмы.
Цэнтральнае месца ў раманным эпасе займае праблематыка
нацыянальнага руху. Найперш яна выяўлена праз шматпакутны шлях
у пошуках беларускасці найлепшых прадстаўнікоў этнасу. Інтэлігенцыю, „высокае”, рэфлектыўна-культурнае прадстаўляе найперш Міця
Корсак, чые погляды з ідэалізавана-рамантычных пашырацца да разумення ўсёй глыбіні, супярэчлівасці і пэўнай укрыжаванасці беларускага
шляху. Шматпакутнае жыццё Лаўрэна Царыка, прыстасавальніцтва
Костака Камашылы і інш. стане адлюстраваннем спроб супрацоўніцтва
прадстаўнікоў беларускага руху з рознымі палітычнымі сіламі, што не
толькі не дасць жаданага выніку, але і пераўтворыць такіх беларусаў
у ахвяр, вымушаных выбіраць паміж пагібеллю або згодай на амаральныя кампрамісы, удзелам у генацыдзе свайго народа.
Лёсамі сваіх герояў В. Адамчык выявіў бесперспектыўнасць такога
шляху і акрэсліў неабходнасць пошуку самастойнага і незалежнага
выйсця з нацыянальнай нявызначанасці. Менавіта зварот да заходнебеларускага кантэксту дазволіў аўтару выразна паказаць, што
мясцовае насельніцтва бачыць сваю адрознасць ад палякаў, чужыя для
яго і прадстаўнікі Саветаў. Але ж і беларусамі вяскоўцы сябе ў поўнай
меры не адчуваюць. Яны проста тутэйшыя жыхары.
Такім чынам, нацыянальная тэма раскрываецца цэласна: праз
лёсы асобных прадстаўнікоў заходнебеларускай інтэлігенцыі, і перадусім – праз вобраз народа, прадстаўлены звычайнымі вяскоўцамі, для
якіх пытанні нацыянальнай самаідэнтыфікацыі будуць узнікаць на
ўзроўні жыццёвага вопыту і звязвацца найперш з зямлёй, спадчынай,
трывалым жыццёвым падмуркам, які б дазволіў рэалізаваць права на
лепшую долю і шчасце.
Бытапісальніцтва і раскрыццё праблематыкі праз кругагляд чалавека з народнай масы, які не сягае ў тонкасці палітычных раскладаў,
але з’яўляецца паўнапраўным удзельнікам гісторыі, – гэта вельмі ўдала
знойдзеная В. Адамчыкам аўтарская пазіцыя. Яна дала пісьменніку
магчымасць у 1970-я – другой палове 1980-х гг. эўфемічна выказацца
пра вострыя моманты, абысці абмежаванні сацрэалістычнага ракурсу
ў савецкай літаратуры і закрануць многія тэмы, якія з’яўляліся на той
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час падцэнзурнымі і застаюцца малараскрытымі нават у навейшай
беларускай літаратуры (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 заходнебеларускіх тэрыторыях, падзелы і перападзелы зямлі, неадназначнасць партызанскага руху, габрэйскае пытанне і інш.).
Зварот да гісторыка-культурных рэалій у раманным цыкле не
толькі выявіў у асобе аўтара глыбока дасведчанага знаўцу жыцця, эрудыта, але і прадставіў пісьменніка, для якога гістарычная праўда стала
выяўленнем высокай грамадзянскай пазіцыі. Таму яго творы пазбаўлены ідэалізацыі, прыхарошвання, характэрных для “вясковай” прозы
ХХ стагоддзя. Імкненне да аб’ектыўнасці, праўдзівасці на ўсіх узроўнях
раманнага цыклу, пазбяганне адкрытай ацэначнасці, – усё гэта дазволіла празаіку падштурхнуць чытача на крытычнае стаўленне да аповеду,
да самастойнага асэнсавання мастацкага зместу твораў.
Natalla Apanasovich

West-Belarusian Reality in the Novel Series by Adamchyk
A b s t r a c t
The article deals with West Belarusian reality as the basis for the factual realistic content of Adamchyk’s novel series and as a place of intersection of life paths of Belarusians, which forms source material helping to identify the characteristics of changes that occurred within
Belarusian life, manners of behaviour and self-identification. It is emphasised that the address to West Belarusian reality does not limit the
story geographically or culturally and it allows the writer to design certain national issues and raise many questions censored in the Soviet
era.
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Раман Э.Т. Масальскага Пан Падстоліц
у шэрагу еўрапейскіх літаратурных утопій
Так сталася, што многія творы даўняй і новай шматмоўнай літаратуры Беларусі нараджаюцца двойчы: спачатку ў арыгінальным моўным
абліччы ў культурна-гістарычным кантэксце свайго часу, паўторнае іх
нараджэнне адбываецца праз сучасныя пераклады на беларускую мову.
Здзейснены сёння мастацкі пераклад даўніх тэкстаў належыць ужо бягучаму літаратурнаму працэсу, і асэнсаванне гэтых твораў, іх рэінтэрпрэтацыя адбываецца ў новай сацыякультурнай сітуацыі. Такім чынам
актуалізаваўся раман Эдварда Тамаша Масальскага Пан Падстоліц,
альбо Чым мы ёсць і чым быць можам (друкаваўся з 1831 па 1833 гг.),
які выйшаў у 2015 г. у перакладзе на беларускую мову.
Па сваёй ідэйна-тэматычнай адметнасці раман Э.Т. Масальскага
займае ў беларускай літаратуры выключнае месца і ўтрымлівае шэраг
тыпалагічных рыс, уласцівых жанру літаратурнай утопіі. Твор пазначаны як адміністрацыйны раман, што само па сабе мае на ўвазе мастацкае
канструяванне рацыянальна арганізаванага і сістэмна скаардынаванага свету. Сапраўды, чацвёртая і пятая часткі рамана маюць аднолькавую назву Ідэалы і прэзентуюць чытачу праект узорнай сядзібнай прасторы, заснаванай на прынцыпах рацыяналізму і гуманізму, з прамымі
інструкцыямі па яе практычнай рэалізацыі.
Літаратурная ўтопія – агульнаеўрапейская мастацкая з’ява, вытокі
якой хаваюцца ў самой прыродзе чалавечай псіхікі. Як гнуткае і рухомае жанравае ўтварэнне ўтопія падлягала ўплыву гістарычных, культурна-ідэалагічных фактараў і за сваю літаратурную гісторыю назапасіла вялікую колькасць жанравых мадыфікацый. Пэўныя праблемы
ў вызначэнні і вывучэнні ўтапічных твораў абумоўлены сінтэтычнасцю жанру і яго пагранічным становішчам у літаратурным працэсе.
Літаратурная ўтопія спалучае ў сабе розныя тыпы свядомасці – навукова-аналітычны і мастацка-вобразны. Вынікам з’яўляюцца шматлікія
жанравыя злучэнні ўтопіі з сацыяльна-палітычным, прыгодніцкаавантурным раманам, з філасофскімі дыялогамі, публіцыстыкай ці
навуковымі выкладамі. Беларускі філосаф Чэслаў Кірвель характарызуе ўтопію як з’яву, якая знаходзіцца “на стыку побытавай і тэарэ-
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тычнай свядомасці, вобразным і канцэптуальным успрыняццем рэчаіснасці, псіхалогіяй і ідэалогіяй, рэлігіяй і навукай”1.
Варта заўважыць, што і сама постаць Э.Т. Масальскага вылучаецца
разнапланавасцю праяваў. Ён – магістр права і філасофіі, аўтар артыкулаў па эканоміцы сельскай гаспадаркі, разам з тым яму належыць
названы вышэй раман і змястоўныя мемуары. Хто ён: мастак-літаратар
ці эканаміст-практык, які тып свядомасці з’яўляецца дамінантным? Раман Пад Падстоліц паказвае, што талент Э.Т. Масальскага сінтэтычны па
сваёй прыродзе, але на першы план выступае не эстэтычнае пераасэнсаванне рэчаіснасці, а праявы рацыянальна-крытычнага мыслення.
Твор Э.Т. Масальскага прасякнуты дыдактычным пафасам. Гэта
тычыцца як першых частак, якія можна суаднесці з раманам нораваў,
так і апошніх раздзелаў Ідэалы, у якіх утапічны кампанент найбольш
адчувальны. Пра задачу актыўнага ўздзеяння на чытача сведчыць
аўтарская прадмова і ўступ, дзе ўтрымліваецца прамая апеляцыя да
шляхты, як да патэнцыяльна грамадска-актыўнага саслоўя, ад якога
залежыць будучыня краю: “Каб звярнуць увагу на гэты найважнейшы
наш абавязак, дзеля таго, каб давесці, што ў нашых руках ёсць спосабы
паправіць наш быт, дзеля таго, каб паказаць, што гэта за спосабы, аўтар
вырашыў выдаць гэтую кнігу”2. Пісьменнік прапануе канкрэтныя спосабы выйсця з сацыяльна-эканамічнага тупіка, а каб захапіць сваімі
рэфарматарскімі ідэямі як мага большую чытацкую аўдыторыю, выкарыстоўвае нескладаны любоўны сюжэт: “Жадаючы зрабіць сваю кнігу
даступнаю для ўсіх чытачоў, якім яна прызначана, аўтар вырашыў
падаць яе не ў паважным навуковым выглядзе, а ў форме рамана, каб
наблізіць яе і да не вельмі адукаваных, і да тых нават, якім хапае часу
чытаць толькі дзеля забавы”3.
Раман Пан Падстоліц з’яўляецца рэакцыяй на недасканаласць
рэчаіснасці і імкненнем проціпаставіць ёй ідэальную грамадскую супольнасць, самаарганізаваную праз ідэю ўсеагульнага дабра ў пэўнай
сацыяльнай арыентацыі. Другая частка назвы рамана Чым мы ёсць
і чым быць можам падкрэслівае яго двухпланавасць, апазіцыйнасць
першых і апошніх частак, супрацьпастаўленне рэальнага-ідэальнага,
якое ёсць асновай любога ўтапічнага твора. На крытычным пафасе
адмаўлення рэчаіснасці сцвярджаліся ўтопіі Томаса Мора, Джанатана
Свіфта, Вальтэра, Жана-Жака Русо, Луі Себасц’яна Мерсье, Ігнацы Красіцкага ды іншых аўтараў.
Пісьменніцкае майстэрства Э.Т. Масальскага найбольш праяўляецца ў першых трох частках рамана, дзе па чарзе паўстаюць вобразы
К и р в е л ь, Утопическое сознание: сущность, социально-политические функции,
Минск 1989, с. 17.
2 Э.Т. М а с а л ь с к і, Пан Падстоліц, альбо Чым мы ёсць і чым быць можам: прадм.,
пер. з польскае мовы і камент. М. Хаўстовіча, Warszawa 2015, с. 6.
3 Ibidem, с. 6.
1 Ч.
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гаротных сялян і дэградаванай шляхты, беспрынцыповых мясцовых
урадоўцаў і чыноўнікаў, купцоў, рамеснікаў, мяшчан. Такім чынам аўтар імкнецца панарамна паказаць праблемны стан усіх слаёў грамадства, смела і рашуча вылучыўшы на першы план самыя брыдкія і адмоўныя бакі.
У апісанні абуральных бакоў рэчаіснасці ўтопія звычайна актыўна
задзейнічала сатыру. Прычым пад крытыку падпадалі не прыватныя ці
адзінкавыя з’явы: маральна дэфармаванай, алагічнай і абсурднай
паказвалася ўся сучасная рэчаіснасць. Э.Т. Масальскі таксама трапна
і дарэчы выкарыстоўвае сатырычныя сродкі. Кампазіцыйна першыя
часткі рамана складаюцца з шэрагу таленавіта напісаных мікрасюжэтаў, у якіх у сатырычным плане падаюцца ілюстрацыі заняпаду
маральнасці і эканамічнай катастрофы. Яны нанізаны на постаці двух
галоўных герояў – каментатара пана Падстоліца і яго слухача, Уладзіслава. Дарэчы, пісьменнік так і не называе ўласнага імя Падстоліца.
Абодва героі выступаюць не як індывідуалізаваныя персанажы,
а хутчэй як функцыі: пан Падстоліц з’яўляецца прамым выказнікам
аўтарскай крытычнай думкі, Уладзіслаў патрэбны ў такой сітуацыі як
слухач, які раз-пораз задае Падстоліцу пытанні і інспіруе таго на разгорнутыя тэарэтычна-дыдактычныя выказванні.
Звяртае на сябе ўвагу грамадзянская смеласць і мужнасць аўтара,
які на прыкладзе сям’і бедняка Тадэвуша праўдзіва апісаў стан сялянства, самадурства і бесчалавечнасць прыгоннікаў. “Няма добрых паноў, – кажа маленькі сын Тадэвуша, – усе яны нашу кроў п’юць”1. Іх
гаспадары, сямейства пана Харунжага, дбаюць толькі пра грошы на
модныя рэчы, тым часам як уласная гаспадарка знаходзіцца ў поўным
заняпадзе. Дачуўшыся, што за чалавечыя валасы даюць някепскія грошы, яны, як здзекліва паказвае аўтар, гатовы да прамой рэалізацыі
метафары “стрыгчы сялян як баранаў”. З іроніяй і абурэннем аўтар піша
пра фальшывую “Ласку Божую”, так па-фарысейску называюць клопат
паноў пра сваіх падданых. Пісьменнік параўноўвае забітага беларускага
селяніна з “мурынам, які канае ад здзекаў крывавага наглядчыка ў капальнях Новага свету. Гэтакая шляхецкая «Ласка»”2. У постацях шляхты, гасцей пана Харунжага, назіраецца тыпізацыя заган гэтага саслоўя.
Харунжы – увасабленне жорсткасці і невуцтва, Маршалак – амбітнасці
і фанабэрыі, Капітан – спешчанасці і марнатраўства. Іх мова персаналізаваная, насычаная словамі-маркёрамі і характэрнымі выразамі, дыялогі надзвычай ілюстратыўныя і малююць норавы дэградаванай шляхты. Некаторыя мікрасюжэты набываюць фарсавы характар, напрыклад, купля-латэрэя капялюшыка, калі пад маскай дабрачыннасці хаваецца рабунак і вымагальніцтва. “Абыякавасць да лёсу краю, гультайства, марнатраўства, бязладдзе і тытуламанія – гэта спадчына
1
2

Ibidem, с. 28.
Ibidem, с. 46.
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амаль кожнае сям’і,”1 – канстатуе хранічныя хваробы шляхты Падстоліц. Э.Т. Масальскі паказвае пагарду як шляхты, так і мяшчанства да
асветы і адукацыі, грамадзянскую пасіўнасць, адсутнасць асабістай
зацікаўленасці ў рэформах.
У рамане няма замілаванасці старой шляхецкай вольнасцю і старасвецкім традыцыяналізмам, якую мы знойдзем у многіх пісьменнікаўсучаснікаў Э.Т. Масальскага. Аўтар не сімпатызуе сарматызму, ён цалкам еўрапейскі і сваім крытычным пафасам нацэлены ў будучыню, да
радыкальных перамен, якія здатны разварушыць сацыяльна-эканамічнае жыццё краю і надаць новы імпульс яго развіццю. Сярод гасцей
паноў Харунжых пэўную сімпатыю выклікае адзіны пан Каморнік, небагаты патрыярхальны шляхціц, якога Падстоліц далучыў да “няшкодных абывацеляў”. Але ж і карысці ад яго ніякай. Гэта тып кансерватыўнай, патрыярхальнай шляхты, пазбаўленай энергіі, крэатыўнасці,
вітальнай сілы, якая забяспечвае рух наперад. Пісьменнік паказвае, што
старасвецкая шляхта выраджаецца, яна не прыдатная жыць у новых
варунках, якія дыктуе час. У якасці ўзору грамадскай і эканамічнай
актыўнасці, імклівага развіцця прамысловасці, аўтар некалькі разоў
прыводзіць ЗША: “Прыклад шмат якіх амерыканскіх правінцый даводзіць, як хутка і шчасліва можа змяніцца край, калі ўвесь народ прыкладзе дзеля гэтага намаганні”2. А ў каментарах пазначае: “З 1809 г.
пачалася тая цудоўная эпоха. Паўсюль у Паўночнай Амерыцы ствараліся мануфактуры і адкрываліся багатыя крыніцы заможнасці… Агая 20
гадоў таму была пустыняю, заселенаю дзікімі плямёнамі, у 1810 г. праз
некалькі гадоў пасля таго, як з’явіліся тут першыя перасяленцы, ужо
выпрадукавала 2.000.000 ярдаў суконных, баваўняных і льняных тканінаў; выгнала 1.000.000 галонаў гарэлкі, 13.000.000 фунтаў цукру
і г. д.”3 Побач з падобнымі прыкладамі прамысловага прагрэсу камічна
глядзіцца таксама досыць сімпатычная, але безнадзейна маральна
састарэлая постаць пана Бурмістра, даўняга сябра Падстоліца. Гэты
апісаны з мяккай іроніяй “няшкодны абывацель” таксама застаўся
ў мінулым, ва ўспамінах далёкай маладосці, а яго мову аўтар удала
насычае шматлікімі лацінізмамі і выказваннямі, узятымі з Альвара. Як
паказвае пісьменнік, большая частка шляхты і мяшчан знаходзіцца ў
палоне шматлікіх забабонаў, і нават “няшкодныя абывацелі” не бачаць
сябе ні ў прамысловасці, ні ў гандлі, ніяк не зацікаўлены ні ў навацыях
ва ўласнай гаспадарцы, ні ў зменах звыклага ладу жыцця.
Аўтар далёкі ад абстрактнага гуманізму і сентыментальнай замілаванасці беднымі і пагарджанымі, ён абірае для галоўнага героя ролю
дабрачыннага прагматыка. Пан Падстоліц сцвярджае, што “дабро
павінна быць разумным.” Або ён кажа: “Трэба дапамагаць, не бядIbidem, с 140.
Ibidem, с. 195.
3 Ibidem, с. 207–208.
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неючы”1. Карысць багацця ён трактуе наступным чынам: “Чалавек
павінен быць заможным, бо толькі ў дастатку можна даць добрае выхаванне. Беднасць нараджае заганы”2. Да гонару Э.Т. Масальскага, ён ці не
першым звярнуў увагу на геапалітычнае становішча краіны, гаворачы,
што з яго можна атрымаць вялікую перавагу ў гандлі: “Наша геаграфічнае становішча робіць нас пасярэднікамі паміж Паўночнай Еўропай
і Азіяй; з дапамогай нашых рэк і каналаў, якія ўжо ёсць, а таксама
новых, можна мець такія ж выгоды, якія маюць ваколіцы Александрыі,
размешчаныя паміж трыма часткамі свету”3.
Мастацкія выяўленчыя сродкі падаюцца пісьменніку замалымі, ён
выходзіць за сюжэтныя межы, набывае функцыю публіцыста, навукоўца-практыка, эканаміста, сацыёлага і выкладае патрэбныя дадатковыя звесткі ў Заўвагах да кожнай часткі рамана. Яны насычаны статыстычнымі дадзенымі, спасылкамі на пазітыўны вопыт еўрапейскіх
краін, навінамі пра навукова-тэхнічныя вынаходніцтвы, прапановамі
па ўдасканальванні земляробства, прамысловасці і гандлю. Па ідэйнай
скіраванасці, кампазіцыйных асаблівасцях, інфармацыйнай змястоўнасці, сінтэзу мастацкага і навуковага мыслення раман Э.Т. Масальскага стаіць асобна ў літаратуры Беларусі ХІХ стагоддзя.
Пісьменнік малюе татальны заняпад усіх сфер грамадства і лагічна
падводзіць да разумення неабходнасці рашучых перамен. Гэтым ён
падрыхтоўвае чытача да ўспрыняцця двух апошніх частак твора, у якіх
на прыкладзе ўладанняў пана Падстоліца паказана мадэль ідэальнай
прасторы, дзе законы рацыянальнага гаспадарання спалучаны з прынцыпамі гуманізму і сацыяльнага міру. Э.Т. Масальскі прапануе сваё
бачанне ідэалу і супрацьпастаўляе яго існуючай рэчаіснасці, таму апошнія дзве часткі твора выглядаюць як выпраўлены люстэркавы адбітак
дэфармаванай рэальнасці. Калі першая палова рамана дэманстравала
цэлую галерэю адмоўных тыпажоў з розных саслоўяў, а сяляне паўставалі гаротнымі і забітымі, то ва ўтопіі Падстоліца ўсё наадварот. Мы
бачым ідэальных паноў, святароў, мяшчан, рамеснікаў, настаўнікаў,
дактароў, шчаслівых і поўных самапавагі сялян. На пачатку рамана
прыгонныя пана Харунжага жывуць у гнілых хатах, хварэюць, а смяротнасць сярод дзяцей жахлівая. Ва ўладаннях пана Падстоліца наадварот:
сяляне жывуць у асобных дамках, пабудаваных у грэцкім, англійскім,
швейцарскім, маўрытанскім стылях, часам трымаюць парабкаў,
а дзецям пагалоўна робяцца прышчэпкі. Калі падчас апісанага на пачатку рамана гарадскога балю паненкі зласліва пляткараць, інтрыгуюць,
ацэньваюць строі канкурэнтак, то ў доме Падстоліца маладыя шляхцянкі, выпускніцы гаспадарчай школы, за кубачкам гарбаты абмяркоўваюць удасканаленне працэсу вырабу крухмалу, новыя спосабы
кліматычнай адаптацыі экзатычных раслін і іншыя вынаходніцтвы.
Ibidem, с. 184.
Ibidem, с. 124.
3 Ibidem, с. 195.
1
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“Аніводная дама нават слова не сказала пра крой каптуркоў, аніводная
не іранізавала з вадаў адсутных тут суседак”1. Невыпадкова гэты падраздзел названы ў творы Грамадзянкі. Калі знаёмства з сядзібай
Харунжага пачыналася з панарамнага агляду яго заняпалых уладанняў
і занядбанага сядзібнага дома, то частка чацвёртая Ідэалы прапануе
дасканалую гаспадарку, утульны і камфортны дом сямейства Падстоліца. Калі для пані Харунжыхі безгустоўны парк і аранжарэя з дарагімі
і каштоўнымі дрэвамі існуе выключна для фанабэрыі і ёсць сапраўдным марнатраўствам, то ў садзе і аранжарэі пана Падстоліца ўсё
прыгожа, прадумана і рацыянальна. Садоўнік пані Харунжыхі гаворыць: “Ці ж не дастаткова тае карысці, што ў гэтым чароўным кутку
знаходзіцца тое, пра што нават не чулі на некалькі міль навокал?”2 Тым
часам у садзе Падстоліца “аніводнага дрэва няма без ужытку”, тут прыгажосць і прыемнасці жыцця спалучаюцца з розумам і практычнасцю.
Вядома, што сюжэтнастваральныя магчымасці ўтопіі вельмі абмежаваныя, бо ва ўтапічнай прасторы няма ўнутраных канфліктаў, якія б
забяспечвалі сюжэтнае развіццё і надавалі б дынаміку дзеянню. Сядзібная ўтопія ў рамане Э.Т. Масальскага таксама носіць пераважна апісальны характар. Тут знікае сатыра, якой былі насычаны першыя часткі, бо
крытыка немагчымая з-за адсутнасці заган. Утопія ніколі не брала пад
увагу супярэчлівасці і ірацыянальнасці чалавечай прыроды, і шматлікія персанажы, якімі запоўнена ўтапічная прастора рамана Э.Т. Масальскага, аднамерныя і не індывідуалізаваныя: яны з’яўляюцца ілюстрацыяй аўтарскіх ідэй і выконваюць чыста прагматычныя функцыі. Такія
спецыфічныя рысы характэрныя для паэтыкі ўтопіі, як і дыялогавая
форма нарацыі. Дыялог выступае адной з яе асноўных жанравых
асаблівасцяў і традыцыйна лічыцца найбольш аптымальным спосабам
перадачы інфармацыі, абмену думкамі і поглядамі. Постаці пана Падстоліца і Уладзіслава, каментатара-апавядальніка і цікаўнага слухача,
і ў гэтых частках рамана застаюцца асноўнымі вобразамі, вакол якіх
арганізуецца ўтапічны топас. Асаблівасці паэтыкі жанру вынікаюць
з таго, што мастацкі кампанент твора з’яўляецца другасным у адносінах да яго сацыяльна-філасофскага зместу.
Ствараючы ў рамане ідэальны сядзібны топас, Э.Т. Масальскі
задзейнічае як багаты вопыт заходнееўрапейскай літаратурнай утопіі,
так і традыцыі польскамоўнай літаратуры Асветніцтва з папулярнай
канцэпцыяй класавага салідарызму і ідэяй добрага пана. Можна
згадаць творы Францішка Багамольца Пан добры, Францішка Карпінскага Чынш, Мацея Радзівіла Агатку, дзе пан выступаў справядлівым
і мудрым уладаром сваёй сядзібы-дзяржавы. Гэтая ж ідэя ляжыць
у аснове дыдактычнага рамана І. Красіцкага Пан Падстолі, у якім пісьменнік намаляваў ідэальнага пана і яго рацыянальна арганізаваную
гаспадарку. Прэзентуючы галоўнага героя на пачатку твора, Э.Т. Ма1
2

Ibidem, с. 345.
Ibidem, с. 70.
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сальскі прама паказвае на генетычную сувязь свайго рамана з названым творам І. Красіцкага. Пан Падстоліц сапраўды мае шмат агульнага
са сваім літаратурным “бацькам”, панам Падстолім, а супастаўляльны
аналіз тэкстаў паказвае на блізкасць праблематыкі, супадзенне некаторых сюжэтных схем і кампазіцыйных прыёмаў. Гэта тлумачыцца
падабенствам мастацкіх задач і дыдактычнай скіраванасцю абодвух
аўтараў, але ідэальная сядзіба-дзяржава ў творы Э.Т. Масальскага выступае ў больш сучаснай, “мадэрнізаванай” версіі, адпаведнай бягучай
сацыяльна-эканамічнай сітуацыі. Розніца ў арыенцірах абодвух аўтараў заўважальная: калі герой І. Красіцкага час ад часу спасылаецца на
старажытных рымлян, антычны залаты век ці прыгадвае Казіміра
Вялікага, то Э.Т. Масальскі апелюе да сучасных сацыёлагаў, эканамістаў
і прамыслоўцаў.
Э.Т. Масальскі, безумоўна, быў знаёмы з утопіяй вострава Ніпу
ў рамане І. Красіцкага Прыгоды Мікалая Дасвядчынскага, куды пасля
шматлікіх прыгод трапляе галоўны герой. Як адзначаюць даследчыкі,
“Красіцкі, сінтэзуючы разнародныя літаратурныя ўплывы Свіфта, Лесажа і Вальтэра, стварыў арыгінальны польскі раман, адначасова сатырычны, утапічны і прыгодніцкі. У сваім героі ён паказаў неакласіцысцкую сумесь Гулівера, Жыль Блаза і Кандыда”1. Але найперш
у творах І. Красіцкага адчуваецца ўплыў русаізму, які праяўляецца
ў апісаннях натуральнага ладу жыхароў далёкага вострава, у прынцыпах суладнага жыцця і працы ў сядзібе пана Падстолія. Такім чынам,
Э.Т. Масальскі ўспрымаў вопыт еўрапейскіх утопій як напрамую, так і ў
адаптаваным літаратурнымі папярэднікамі выглядзе.
Аналіз рамана Пан Падстоліц паказвае, што найперш гэта быў
уплыў не рэнесансных, класічных утопій Т. Мора і Тамаза Кампанэлы,
а вопыт асветніцкіх утопій, у першую чаргу твораў Вальтэра Кандыд,
або Аптымізм і раманаў Ж.-Ж. Русо Эміль і Юлія, або Новая Элаіза.
У апошнім рамане Ж.-Ж. Русо стварае ўтопію Кларана, маёнтка Юліі
д’Этанж і яе мужа, пана Вальмара, дзе найбольш гарманічна праяўляецца чалавечая прырода, пануюць мір, шчасце і ўзаемапаразуменне.
Распавядаючы пра лад жыцця насельнікаў Кларана, пісьменнік ілюструе сваю сацыяльную і эканамічную тэорыю, выказвае погляды на
разнастайныя аспекты чалавечага і грамадскага жыцця. Э.Т. Масальскі
пераймае ад заходнееўрапейскіх мысляроў ідэю “ўсеагульнага дабра”,
у аснове якой ляжыць грамадская карысць і дабрачыннасць ва ўсіх яе
праявах.
Апрача таго, пісьменнік меў рэальныя прататыпы свайго станоўчага героя, а прапанаваная мадэль сядзібнай утопіі пана Падстоліца
абапіралася на прыклады з рэчаіснасці. Мікола Хаўстовіч у прадмове да
твора ўказвае на рэальную аснову твора і называе найбольш вера1

Р. Л е б л а н к, РУССКИЙ ЖИЛБЛАЗ Фаддея Булгарина, пер. с англ. Е. Островской
и А. Плисецкой [online], magazines.russ.ru/nlo/1999/40/leblank-pr.html [доступ:
4.03.2018].
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годнага прататыпа галоўнага героя – Дамініка Манюшку, які ў маёнтку
Раткаўшчына на Ігуменшчыне правёў мясцовую аграрную рэформу,
заснаваў земляробчую школу і пансіянат для сялянскіх дзяцей, стварыў
лабараторыі, батанічны сад, здзейсніў шэраг іншых істотных пераўтварэнняў. Варта адзначыць, што былі і ранейшыя спробы рэфарматарскай дзейнасці – гэта чын Антоні Тызенгаўза, Ёахіма Храптовіча.
Сучаснікам Э.Т. Масальскага быў добра вядомы вопыт Паўлаўскай рэспублікі, створанай Паўлам Ксаверыям Бжастоўскім у другой палове
XVIII стагоддзя ў маёнтку Мерач на Віленшчыне. Пад уплывам асветніцкіх ідэй Ж.-Ж. Русо, а таксама сацыялістаў-утапістаў Т. Мора і Анры
Сэн-Сімона ён правёў радыкальныя сацыяльна-эканамічныя рэформы,
увёў мясцовае сялянскае самакіраванне. Э.Т. Масальскі піша: “прыемна
аўтару заявіць, што ўсё тое добрае, пра што тэма дазваляе згадаць ці
ўкласці ў вусны пану Падстоліцу, узятае з рэчаіснасці, з учынкаў альбо
выказванняў руплівых і адукаваных суайчыннікаў”. Ён не называе іхнія
прозвішчы, “каб не абразіць сціпласць іх носьбітаў”1. Такія прыклады
асобных суайчыннікаў-рэфарматараў, бясспрэчна, паслужылі ў якасці
правобраза-першаасновы ўтапічнай сядзібы пана Падстоліца, але
Э.Т. Масальскі ідзе далей за рэальнасць, ён даводзіць такую рэфармаваную прастору да абсалюту. Пісьменнік стварае мастацкі вобраз ідэальнага свету, у якім гуманізм і чалавечы розум дазваляе рэалізаваць
прынцыпы сацыяльнага міру і класавай згоды, увасобіць на практыцы
прагрэсіўныя сацыяльна-эканамічныя ідэі, задзейнічаць, мабыць,
увесь вядомы на той час еўрапейскі перадавы вопыт гаспадарання,
прыстасаваўшы яго да айчыннай глебы. Часам мастацкія часткі рамана
падаюцца ілюстрацыяй да вялізнага інфармацыйна-даведачнага блока,
які суправаджае твор. Тым не менш, сядзіба пана Падстоліца – гэта
мастацкі вобраз ідэальнай прасторы, наколькі ён можа быць мастацкім
ва ўтопіі, пакліканай не толькі эмацыянальна а, найперш, інтэлектуальна ўздзейнічаць на чытача.
Першае знаёмства з уладаннямі пана Падстоліца адбываецца праз
уражанні яго госця Уладзіслава. Малады чалавек цешыцца цудоўнымі
краявідамі, якія скіроўвалі “ў свет фантазій пра шчаслівую нявіннасць
першабытных жыхароў”2. Аднак далей аўтар паступова разгортвае
апісанні менавіта рукатворнага раю, які ўзнік за дваццаць гадоў руплівай і паслядоўнай працы пана Падстоліца. Калісьці “тут была глухамань, зарослая адным пустазеллем ды хмызняком, і ўражвала душу
сваёй мёртвай неабжытасцю”3. Пан Падстоліц, як і гаспадары маёнтка
Кларан, выступае тут як творца, які з хаосу і бязладдзя сфарміраваў
спарадкаваны свет, “дзе па волі аднаго абывацеля разгортвалася нязнаная дагэтуль краса жыцця, дзе людзі былі з іншымі пачуццямі,
Э.Т. М а с а л ь с к і, Пан Падстоліц..., с. 7.
Ibidem, с. 212.
3 Ibidem, с. 213.
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адукацыяй, светапоглядам, благаславёныя Небам, захопленыя дабрадзейнасцю, чалавечай годнасцю і міласэрнасцю”1.
Ж.-Ж. Русо лічыў жыццё і працу на зямлі самымі натуральнымі
формамі жыццядзейнасці чалавека. Для Э.Т. Масальскага перавагі землеўласніка таксама відавочныя. Следам за Ж.-Ж. Русо пісьменнік
сцвярджае, што ні адзін грамадскі стан не атрымлівае столькі выгод, як
вясковы, бо апрача волі і жыцця на ўлонні прыроды мае “большыя, чым
у якім-небудзь іншым стане, магчымасці чыніць дабро бліжнім”2. Аргументацыя Э.Т. Масальскага, як бачым, некалькі адрозніваецца ад русаісцкай канцэпцыі жыцця ўдалечыні ад сапсаванай цывілізацыі. Ва
ўмовах прыгонніцтва шляхціц-землеўласнік – абсалютны гаспадар
сваіх уладанняў і паднявольнага люду, але пры гэтым ён асабіста надзелены магчымасцямі рэфармаваць і пераствараць рэальнасць, хоць
бы ў межах прыватнай сядзібы. “На ўласнай зямлі, што б я не зрабіў, усё
навечна застанецца маім, і я магу будавацца паводле ўласнае фантазіі,
садзіць сады, паляпшаць глебу, вырошваць гаі альбо лясы, нарэшце,
будаваць мануфактуры”,3 – разважае адзін са шляхціцаў, аднадумца
пана Падстоліца.
Калі раннія літаратурныя ўтопіі малявалі жыццё асобных дзяржаў
на аддаленых экзатычных выспах, то ў літаратуры Асветніцтва магчыма звужэнне ўтапічнага локусу да адлюстравання прыватнага маёнтка. Герой Вальтэра, Кандыд, пасля таго, як пакінуў утапічную краіну
Эльдарада і перажыў мноства нягод, суцяшаецца словамі ўсходняга
мудраца: “Праца адганяе ад нас тры вялікія бяды: сум, распусту і нэндзу”. У выніку герой прыходзіць да жыццёвай пазіцыі: што б ні здарылася, “трэба вырошчваць наш сад”. У гэтым тэзісе выяўлена дзейсная
асветніцкая пазіцыя, якая на месца пасіўнага сузірання і рэфлексій аб
недасканаласці свету ставіць асабістую актыўнасць і працу на сваёй
ніве і на сваім месцы. Пан Падстоліц заўважае, што чалавек “павінен шукаць шчасце і славу ў тым, каб у родных мясцінах палепшыць і абнавіць
жыццё”4. Падобныя асветніцкія ідэі паляпшэння жыцця вакол сябе,
практыцызм і вера ў навуковы прагрэс атрымалі працяг у пазітывізме
другой паловы ХІХ стагоддзя, у сцвярджэнні неабходнасці “працы
ў асноў”.
Калі традыцыйна ўтопіі ўключалі ў сябе матыў падарожжа і прасторавай ізаляванасці, то ўтопія пана Падстоліца існуе тут і цяпер. Яго
ўладанні падаюцца Э.Т. Масальскім як міні-краіна з размытымі прасторавымі межамі, куды ўваходзіць не толькі маёнтак Падстоліца, але
і сядзібы навакольнай шляхты, якая пераняла яго пераўтварэнні,
фермерскія пасяленні сялян і нават горад з даволі вялікай колькасцю
мануфактур. Гэта міні-краіна існуе як адно гарманічнае цэлае, часткі
Ibidem, с. 247.
Ibidem, с. 249.
3 Ibidem, с. 325.
4 Ibidem, с. 213.
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якога знаходзяцца ў цеснай узаемасувязі і гаспадарчым узаемадзеянні.
Пісьменнік у якасці ўзору прапануе чытачу сапраўдную прамысловую
гаспадарку, дзе задзейнічаны найноўшыя методыкі і тэхналагічныя
распрацоўкі. Шматлікія мануфактуры працуюць на мясцовай сыравіне,
якая таксама вырошчваецца пры дапамозе інавацыйных спосабаў, тут
квітнеюць разнастайныя рамёствы і вядзецца актыўны гандаль, сяляне пад працэнты кладуць грошы ў ашчадны банк і на назапашаныя
працэнты купляюць фальваркі і паляпшаюць свой дабрабыт. Тут усё
спрыяе развіццю прадпрымальніцкай ініцыятывы.
Як пісьменнік-навуковец Э.Т. Масальскі робіць выразны ўхіл у бок
эканомікі, але не абыходзіць увагай і пытанні сацыяльныя і маральнаэтычныя. У яго ідэальным свеце ў адно злучыліся веды, навука і дабрачыннасць. Ён апісвае шчаслівае жыццё мясцовых насельнікаў, якія
карыстаюцца безліччу сацыяльных прэферэнцый. Тут існуе пральня,
сталовая, бальніца, бібліятэка, дзіцячыя яслі, сельскагаспадарчыя школы, дзейнічае іпатэка і страхавая каса, ёсць свае судовыя інстытуты,
гэтак званыя “палюбоўныя суддзі парафіі”. Жыццё розных саслоўяў
напоўненае актыўнай, дзейснай, узаемавыгаднай працай і здаровым
прагматызмам. Па-сутнасці Э.Т. Масальскі паказаў у сваім рамане
асветніцкую буржуазную ўтопію, прыстасаваную да навукова-тэхнічных рэалій ХІХ стагоддзя, сапраўдны буржуазны рай, заснаваны на
гуманістычных прынцыпах маральнага раўнапраўя ўсіх членаў супольнасці.
Э.Т. Масальскі памкнуўся звязаць тое, што можа шчасліва спалучацца толькі ва ўтопіі: прагматызм, скіраванасць на асабістае ўзбагачэнне і маральна-этычныя каштоўнасці, патрэбы чалавечага духу.
Але ва ўтопіі свая логіка сцвярджэння ідэалу, ды і пісьменнік перакананы ў іх узаемаабумоўленасці: “Там дабрачыннасць расквітнее, дзе
чалавека ўбоства альбо цяжкія абставіны не змушаюць да злачынства,
дзе ён упэўнены, што атрымае ўзнагароду за працу, і што ў самой
дабрачыннасці – невычарпальная крыніца яго дабрабыту”1.
Пісьменнік рэалізаваў у творы шырокі спектр асветніцкіх сацыяльна-ўтапічных ідэй, блізкіх да русаізму. Варта адзначыць, што русаізм –
гэта шматпланавая і шматузроўневая з’ява. Як адзначаў Юрый Лотман,
“структурная ёмістасць, складанасць арганізацыі, з аднаго боку, дазваляла русаізму выступаць на працягу доўгага перыяду еўрапейскай
цывілізацыі ў якасці адной з вядучых культурных ідэй, а з другога, –
абумовіла тое, што засваенне гэтых ідэй нязменна было пераасэнсаваннем, інтэрпрэтацыяй, перакладам іх на мову іншых ідэалагічных
структур”2. Э.Т. Масальскі пераймае і інтэрпрэтуе ў рэчышчы адметнай
айчыннай сітуацыі многія асноватворныя прынцыпы сядзібнай утопіі
1
2

Ibidem, с. 310.
Ю. Л о т м а н, Руссо и русская культура ХVIII – начала ХIХ века [у] Ю. Лотман, Собрание сочинений, т. 1: Русская литература и культура Просвещения, Москва
2000, с. 145.

Раман Э.Т. Масальскага ПАН ПАДСТОЛІЦ...

97

Кларана. Найбольш актуальнымі для пісьменніка аказаліся дэклараваныя Ж.-Ж. Русо прынцыпы міжчалавечых стасункаў у сям’і, паміж бацькамі і дзецьмі, гаспадарамі і слугамі, адносін чалавека і прыроды, пытанні асветы і адукацыі, правілы рацыянальнага гаспадарання.
Уладары маёнтка Кларан “болей стараюцца палепшыць сваю гаспадарку, чым пашырыць свае ўладанні”1. Насельнікі ўтопіі Э.Т. Масальскага тонка адчуваюць прыгажосць прыроды, але не проста карыстаюцца яе дабротамі, а пераствараюць, узбагачаюць за кошт паляпшэння глебы, адаптацыі паўднёвых экзатычных раслін, засваення
новых сельскагаспадарчых культур. “Цяжка вызначыць межы прыроды і чалавечых намаганняў. Ласка Божая дала людзям панаванне над
зямлёю,”2 – кажа пані Падстоліцава. Тым не менш, як паказвае аўтар,
гэта не спажывецкае стаўленне да прыроды, а гарманічнае і плённае
з ёй узаемадзеянне. “Толькі парадак, толькі ўменне памножыць і ўмацаваць карыстанне дабротамі могуць пераўтварыць прыемнасць
у шчасце”,3 – сцвярджае пан Вальмар у рамане Ж.-Ж Русо. Камфорт
і прыемнасць без раскошы і пыхі, здольнасць абмяжоўваць жаданні
мэтазгоднасцю вылучаюць і жыццё дома Падстоліца.
Пры ўсёй крытыцы цывілізацыі Ж.-Ж. Русо не заклікаў да яе
разбурэння і вяртання да першабытнага “натуральнага стану”. Ён меў
на ўвазе найперш адраджэнне чалавечай прыроды, яе вяртанне да
“натуральнай дабрачыннасці” праз правільнае выхаванне і выпраўленне хібаў грамадства. Увасабленнем гэтага і служыў узорны маёнтак
пана Вальмара і Юліі д’Этанж, дзе адносіны паміж людзьмі прасякнуты
такой “натуральнай дабрачыннасцю”, сардэчнымі пачуццямі і рэгулююцца найперш правіламі маральнасці. Па падобных прынцыпах
будуецца ўтопія чалавечых і міжсаслоўных стасункаў у рамане Э.Т. Масальскага: “Мы з маленства ўнушаем дзецям, што любоў да бліжняга,
альбо грамадскае дабро, павінна быць матывацыяй усіх учынкаў чалавека, які жыве ў грамадстве”4. Асноўным маральным крытэрыем чалавечых учынкаў для абодвух пісьменнікаў з’яўляецца сумленне ў яго
хрысціянскай трактоўцы як духоўнага інстынкту, які больш чуйны за
розум у адрозненне дабра ад зла. Савойскі вікарый у рамане Ж.-Ж. Русо
Эміль, або Аб выхаванні, які пастулюе асновы натуральнай веры,
гаворыць, што ў глыбіні душы кожнага чалавека жыве прыроджаны
прынцып справядлівасці і дабрачыннасці: “Сумленне, сумленне! Божы
інстынкт, бессмяротны і нябесны голас, непадкупны суддзя дабра і зла,
які робіць чалавека падобным Богу”5. Э.Т. Масальскі вельмі блізка паўтарае ў рамане гэты духоўны прынцып: “Воля Божая аб’яўляецца
Ж.-Ж. Р у с с о, Юлия, или Новая Элоиза, Москва 1968, с. 309.
Э.Т. М а с а л ь с к і, Пан Падстоліц..., с. 345.
3 Ж.-Ж. Р у с с о, Юлия..., с. 321.
4 Э.Т. М а с а л ь с к і, Пан Падстоліц..., с. 262.
5 Ж.-Ж. Р у с с о, Эмиль, или О воспитании [online], www.klex.ru/bob [доступ:
14.04.2018].
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чалавеку праз ягонае сумленне... У сумлення ёсць голас, незалежны ад
нас, бо ён паходзіць ад Бога, які нам кажа, што кепска, што добра”1.
Ні Ж.-Ж. Русо, ні Э.Т. Масальскі не адмаўляюць сацыяльнай дыферэнцыяцыі. “Розніца станаў у грамадстве не прыніжае аднаго чалавека
перад другім, а з’яўляецца толькі ўстаноўленаю формай парадку,”2 –
сцвярджае пан Падстоліц. Э.Т. Масальскі заклікае да абнаўлення сацыяльных адносін і імкнецца паказаць у рамане розныя пласты
грамадства, – землеўласнікаў, сялянства, рамесніцтва, купецтва, – як
аднолькава значныя і паважаныя сацыяльныя групы. Адно з дыдактычных павучанняў Падстоліца гучыць наступным чынам: “Шчаслівым
робіць чалавека стараннае выкананне абавязкаў, а ўзвышае над іншымі больш высокая ступень тае карысці, якую ён прыносіць”3.
У ідэальным маёнтку свайго героя Э.Т. Масальскі яднае праявы
розных эпох: калі гаспадарча-эканамічная дзейнасць мае капіталістычны характар, то ў адносінах паноў да сялян твор нагадвае архаічную
патэрналісцкую ўтопію. Адна з сялянак невыпадкова назвала пана
Падстоліца за яго дабрачыннасць – “намеснік Бога на зямлі”. Мудрае
бацькоўскае панаванне над прыгоннымі, якое пісьменнік паказаў у сядзібе Падстоліца, – гэта прыклад таго, з чаго павінна пачаць шляхта. На
першапачатковай стадыі рэформ пісьменнік не адмаўляе прыгону,
маючы на ўвазе высокі грамадзянскі абавязак і велізарныя магчымасці
шляхты ва ўласных уладаннях. “Перш-наперш павінны мы зрабіць іх
людзьмі, а потым вольнымі,”4 – сцвярджае герой рамана. Асноўнымі
рэгулятарамі ў сядзібным супольніцтве з’яўляюцца прынцыпы сямейных стасункаў, заснаваныя на ўзаемапавазе і любові. У рамане
Э.Т. Масальскага сяляне свой зварот да грамады, якая складаецца са
шляхты, прыгонных і слуг, пачынаюць з паказальнай фразы: “Бацькі
і браты!”. Такі стан рэчаў падаецца аўтару правільным і гарманічным,
але дасягальным толькі ў такім ідэальным свеце, якім ёсць сядзібная
прастора пана Падстоліца і яго аднадумцаў-суседзяў. Тут мажліва тая
ўнікальная сітуацыя, калі падчас агульнай узрушанасці святкавання
Дажынак “дзеці рынуліся ў абдымкі сваіх бацькоў, слугі – у абдымкі
паноў, і першы, можа, раз на зямлі сяляне шчыра абдымаліся са сваімі
панамі”5. Э.Т. Масальскі адчувае пэўную хісткасць і нетрываласць такіх
ідылічных, “сямейных” узаемаадносін паноў і падданых. Са скрухай
адзначае Падстоліц, “хто ж можа гарантаваць, што сярод наступнікаў
маіх не з’явіцца які-небудзь Харунжы, што зноў ператворыць іх у быдла
альбо прадасць у рэкруты”6. Калі пісьменнік апісваў гаспадарчаэканамічныя дасягненні пана Падстоліца, ён выглядаў куды больш
упэўненым і аптымістычным.
Э.Т. М а с а л ь с к і, Пан Падстоліц..., с. 255.
Ibidem, с. 265.
3 Ibidem, с. 355.
4 Ibidem, с. 49.
5 Ibidem, с. 333.
6 Ibidem, с. 283.
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Такім чынам, Э.Т. Масальскі, натхнёны рэфарматарскім вопытам
асобных адукаваных сучаснікаў, стварае вобраз ідэальнай сядзібнай мадэлі пана Падстоліца, у якой спалучае тыпалагічныя рысы асветніцкай
утопіі з айчыннымі рэаліямі і патрэбамі новага стагоддзя. Пісьменнік
усведамляў істотнае адставанне Літвы-Беларусі ў параўнанні з еўрапейскім сацыяльна-эканамічным і прамысловым вопытам, таму яго ўтапічны праект мае выразны “тэхнічны” і гаспадарчы ўхіл. Калі сацыяльны
лад у яго рамане лібералізуецца, але ў прынцыпе застаецца без кардынальных змен, то ў гаспадарчым і навукова-тэхнічным плане гэта памкненне наперад, да рашучых пераўтварэнняў. Ствараючы ідэальную сядзібу пана Падстоліца, аўтар паказвае магчымыя спосабы выхаду з эканамічнага крызісу і мадэрнізацыі архаічных сацыяльных адносін.
Ці ўсведамляў Э.Т. Масальскі, што піша своеасаблівую ўтопію? Відавочна, не. Яго раман – жаданне супрацьпаставіць кансерватыўнасці
і інертнасці гаспадарчага і эканамічнага жыцця, сацыяльным шаблонам
прамінулых гадоў мадэль ідэальнага свету, якая дала б чалавеку і грамадству стымул для самаразвіцця. Як, у прынцыпе, і Ж.-Ж. Русо не ствараў свядома ўтопіі, апісваючы жыццё Кларана, а найпераш ілюстраваў
свае філасофскія канцэпцыі ў дзеянні. Увогуле, многіх аўтараў мінулага
здзівіла б сучасная ацэнка іх твораў. Чаму раман Пан Падстоліц, пры ўсім
тым, што аўтар абапіраецца на рэальны айчынны і агульнаеўрапейскі
прамыслова-гаспадарчы вопыт і дасягненні ў сацыяльнай сферы, усётакі суадносіцца з утапічным жанрам? Твору Э.М. Масальскага ўласціва
яшчэ адна вельмі істотная рыса ўтопіі: створаная пісьменнікам складаная, шматузроўневая ідэальная мадэль немагчымая ва ўсёй сваёй
паўнаце і цэласнасці ў тых грамадска-палітычных і сацыяльна-эканамічных умовах, у якіх пісаўся твор. Гэта гіпатэтычная канструкцыя, не
рэальная да ўвасаблення ў сапраўдным свеце ў той шматкампанентнай
і гарманічнай форме, у якой яна паказаная ў свеце мастацкім. Але менавіта сама недасканалая рэчаіснасць з усім комплексам нявырашаных
праблем дае стымул для стварэння ўтопій.
Iryna Burdeljova

The Novel "Pan Podstolic" by Edward Tomasz Massalski
among European Literary Utopias
A b s t r a c t
The novel by Massalski reveals distinctive features of an Enlightenment bourgeois Utopia, adapted to the national reality and achievements of scientific, technical and socioeconomic thoughts of the 19th
century. The author of the article studies Massalski’s interpretation of
Rousseau’s ideas and draws a comparison between the ideal socioeconomic structure of Pan Podstolic’s estate and the Utopia of Claran
manor in the novel, "Julie, or the New Heloise". Massalski created an
artistic image of an ideal country estate, basing on reformative activities of educated compatriots. That image involves the experience of
West European Utopias and national traditions of Enlightenment
literature with a popular concept of class solidarity and the idea of "a
good master".
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Інтрыга дзеяння і інтрыга слова:
Тралялёначка як аўтарскі эксперымент
Разуменне руху беларускага сюжэту ў вялікім гістарычным часе
немагчымае без асэнсавання спецыфікі ўваходжання ў нацыянальную
культуру слынных аўтарытэтаў новай славеснасці Вінцэнта ДунінаМарцінкевіча і Францішка Багушэвіча і ўсведамлення феномена іх мастацкай тэхнікі на этапе інтэнсіўнай эвалюцыі літаратуры.
У беларускім літаратуразнаўстве існуе адносна ўстойлівае меркаванне, што Ф. Багушэвіч крытычна ацэньваў творчасць В. ДунінаМарцінкевіча1, смелы наступнік нібыта не толькі не ўспрымаў літаратурнага досведу папярэдніка, але нават адмаўляўся ад працягу
прапанаваных яму гатовых мастацкіх ідэй і рашэнняў, ад існуючай
у тагачасным літаратурным працэсе арыгінальнай паэтычнай традыцыі ў цэлым2. Думаецца, новы складаны шлях да тутэйшага чытача
падказвала Ф. Багушэвічу якраз вострая патрэба выпрацоўкі ўзораў
інакшай – празаічнай – стылістыкі. Ён, бадай, першым у беларускай
літаратуры і адважыўся ўзяцца за свядомае аддаленне нацыянальнай
прозы са стыхіі стылізацыі народнага апавядання.
Наогул, праблема вытокаў беларускай празаічнай традыцыі і сёння з’яўляецца адной з самых складаных для тлумачэння. Алесь Яскевіч,
напрыклад, звязвае працэс станаўлення першасных форм нацыянальнай прозы з паспяховым адштурхоўваннем ад выказвання вершаванага: “Вядома, што проза ўзнікае толькі пасля таго, як у нацыянальнай
традыцыі «папрацуе» паэзія з яе вялікай умоўнасцю і ўзвышанасцю
формы. Без такога вопыту проза напачатку магла б успрымацца як
У каментарах да цытаванага тут выдання ў дачыненні да ацэнкі Ф. Багушэвічам
творчага даробку В. Дуніна-Марцінкевіча змешчана агаворка, што паэт, магчыма, не ведаў найбольш таленавітых, значных твораў драматурга – Пінскай шляхты і Залётаў (Ф. Б а г у ш э в і ч, Творы: Вершы, паэма, апавяданні, артыкулы,
лісты, Мінск 1991, с. 251). Праўда, як слушна заўважае І. Запрудскі, рукапісныя
тэксты неапублікаваных п’ес В. Дуніна-Марцінкевіча пісьменнік мог атрымаць
ад сяброў – Я. Карловіча ці А. Ельскага (І. З а п р у д с к і, Нарысы гісторыі беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя, Мінск 2003, с. 128).
2 А. Я с к е в і ч, Выхад за круг: Літаратуразнаўчыя артыкулы, Мінск 1985, с. 153;
І. З а п р у д с к і, op. cit., с. 128; А. М а к а р э в і ч, Творчасць В. Дуніна-Марцінкевіча ў крытычных ацэнках другой паловы ХІХ – першай трэці ХХ ст. [у:] Вінцэнт
Дунін-Марцінкевіч у еўрапейскім кантэксце, Мінск 2008, с. 192–193.
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звычайная гаворка, перапіска. І таму здаецца, што, паколькі проза
ўзнікае на базе ўжо ўсталяванай паэзіі, задача стварэння яе не ўяўляе
асаблівых цяжкасцей. Толькі пракладальнікі першых шляхоў ведаюць,
якая гэта непасільна цяжкая справа – упершыню загаварыць складам
празаічнага выказвання на сваёй нацыянальнай мове”1. Калі гэта так,
то адпрэчванне і ігнараванне Ф. Багушэвічам мастацкага досведу В. Дуніна-Марцінкевіча ў нечым было апраўданым.
Як жа ў сюжэце сцвярджаліся магчымасці і культура “празаічнага
складу” нацыянальнага выказвання, і ў якім выглядзе праяўлялі сябе
ў новых эстэтычных умовах архетыпныя сюжэтныя мадэлі?
Унутраны механізм функцыянальна-эстэтычнай трансфармацыі
беларускага літаратурна-мастацкага сюжэту даследаваўся на падставе
падрабязнай марфалагізацыі шэрагу наратыўных тэкстаў двух аўтараў2 у адпаведнасці з методыкай сюжэталагічнага аналізу, прапанаванай Уладзімірам Пропам у Марфалогіі чарадзейнай казкі3. Дадзеныя,
якія мы атрымалі пры структурным аналізе сюжэтаў пералічаных твораў В. Дуніна-Марцінкевіча і Ф. Багушэвіча, адлюстраваны ў выглядзе
табліцы. Першая калонка змяшчае інфармацыю пра выбраную групу
персанажных функцый. Другі, трэці і чацвёрты слупкі паказваюць на
працэнтныя суадносіны ўзятай функцыянальнай групы з агульнай
колькасцю сюжэтных адзінак, вылучаных у творах В. Дуніна-Марцінкевіча і вызначаных вершаваных ці празаічных творах Ф. Багушэвіча адпаведна. Такім чынам, мы маем магчымасць ажыццявіць супастаўленне
“праяўленых” сюжэтных архетыпаў у творах абодвух аўтараў.
Табліца: Прадуктыўнасць апавядальных архетыпаў у творах
В. Дуніна-Марцінкевіча і Ф. Багушэвіча
Назва
функцыянальнай
групы

В. Дунін-Марцінкевіч:
вершаваныя аповесці і
апавяданні, %

Ф. Багушэвіч:
вершы, паэма
Кепска будзе!, %

Ф. Багушэвіч:
апавяданні,
%

11,33

21,46

13,68

27,15

27,85

27,35

Функцыі руху
Функцыі
выпрабавання
1

А. Я с к е в і ч, op. cit., с. 143.

2 У межах дадзенага даследавання ў тэкставы корпус былі ўключаны, з аднаго боку,

вершаваныя аповесці і апавяданні В. Дуніна-Марцінкевіча (Гапон, Вечарніцы,
Купала, Літаратарскія клопаты, Благаславёная сям’я, Славяне ў ХІХ стагоддзі,
Шчароўскія дажынкі, Люцынка, або Шведы на Літве, Травіца брат-сястрыца,
Быліцы, расказы Навума, З-над Іслачы, або Лекі на сон), з другога – выбраныя
вершы наратыўнага тыпу Ф. Багушэвіча (Як праўды шукаюць, У судзе, Здарэнне,
Хрэсьбіны Мацюка, Падарожныя жыды, Хцівец і скарб на святога Яна, Гдзе чорт
не можа, там бабу пашле, У астрозе, Быў у чысцы, Панская ласка, Скацінная апека, Балада, Не ўсім адна смерць, Праўдзівая гісторыя аб замучаным дукаце), яго
паэма Кепска будзе! і чатыры вядомыя апавяданні (Сведка, Палясоўшчык, Дзядзіна, Тралялёначка).
3 В. П р о п п, Морфология волшебной сказки, науч. ред., текстолог. коммент. И. Пешкова, Москва 2001.
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23,35

17,81

11,97

17,13

13,47

18,80

6,43
14,60

5,94
13,47

11,11
17,09

З табліцы выразна відаць: пры супастаўленні прадуктыўнасці апавядальных архетыпаў на ўзроўні “верш – проза” найбольш істотныя
адхіленні адбываюцца, як мінімум, у дзвюх функцыянальных групах.
Рэгулярнасць функцый аблічча ў сюжэтах чатырох празаічных апавяданняў Ф. Багушэвіча павялічваецца амаль удвая ў параўнанні з сюжэтамі вершаваных аповесцяў і апавяданняў В. Дуніна-Марцінкевіча
(з 6,43 % да 11,11 %), частотнасць рэагавальных адзінак, наадварот,
змяншаецца прыкладна напалову (з 23,35 % да 11,97 %). Але калі браць
пад увагу толькі вершаваны эпас, усе функцыянальныя групы, акрамя
адной – функцый руху, размеркаваны ў г. зв. “марцінкевічаўскай” і “багушэвічаўскай” калонках прыкладна аднолькава. Адзінае значнае статыстычнае разыходжанне пры адлюстраванні прасторавага руху персанажаў у сюжэтах вершаваных твораў можна патлумачыць імкненнем
В. Дуніна-Марцінкевіча да максімальнай сабранасці падзей і эпізодаў
у адзін вузел, звязаным з вопытам працы аўтара ў драматургічных жанрах. Ф. Багушэвіч жа адносна часта будуе сюжэты сваіх эпічных вершаў
на падставе падарожных здарэнняў (Як праўды шукаюць, Здарэнне, Быў
у чысцы, Панская ласка, Скацінная апека) ці ў выглядзе апісанняў міжсветавых перамяшчэнняў (Хцівец і скарб на святога Яна, Гдзе чорт не
можа, там бабу пашле, Балада, Не ўсім адна смерць).
Але істотным тут варта лічыць іншае. На ядро сюжэтнай канструкцыі твора пачынае аказваць уздзеянне апавядальная інстанцыя.
І заўважаецца такое ўздзеянне найперш у свядомым узбуйненні семантычнага поля героя. У эстэтычных умовах такога ўзбуйнення персанажная функцыя становіцца здольнай павялічваць унутраны сэнсавы
аб’ём – змяшчаць у сабе патрэбную апавядальніку колькасць новай
дадатковай інфармацыі.
Супаставім, напрыклад, інфармацыйную “ёмістасць” варыянтаў
рэалізацыі геройнай функцыі ростані ў тэкстах В. Дуніна-Марцінкевіча
і Ф. Багушэвіча. Сутнасць яе, нагадаем, заключаецца ў тым, што герой
самастойна ці пад прымусам адлучаецца на пэўны час з месца падзей.
Параўнаем два кароткія ўрыўкі з тэкстаў: адзін – з першай Вечарніцы
(Дурны Зміцер, хоць хітры) В. Дуніна-Марцінкевіча, другі – з апавядання Ф. Багушэвіча Тралялёначка.
1. [Пасля таго, як Зміцер не прызнаў ва ўласным пеўніку зайца]
“Тут пан галавою крыху пакачаў, / Плюнуў, завярнуўся, ад Змітра
адстаў”1;
1

В. Д у н і н - М а р ц і н к е в і ч, Збор твораў у 2 тамах, т. 1: Драматычныя творы,
вершаваныя аповесці і апавяданні, Мінск 2007, с. 423.
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2. [Пасля таго, як Бартак Сасок пасварыўся з жонкай] “Пазлаваліся,
распляваліся, так як хто зімным перакінуў, і разышліся”1.
У першым з прыведзеных прыкладаў факт развядзення персанажаў у прасторы паказваецца і карэктуецца аўтарам з некалькіх бакоў:
па-першае, мы можам выразна ўявіць вектар перамяшчэння кожнай
з дзейных асобаў па тапічнай гарызанталі; па-другое, навідавоку эмацыйна-псіхалагічны стан паразы і расчаравання аднаго з герояў (“галавою крыху пакачаў, плюнуў, завярнуўся”); па-трэцяе, называецца непасрэдны ініцыятар развітання персанажаў (пан); і, нарэшце, з дапамогай
моўных сродкаў выражэння падзеі ростані (“ад Змітра адстаў”) у сюжэце прагназуецца тое, за якім героем, актыўным ці пасіўным, – перспектыўнае развіццё аповеду. Разам усё гэта сведчыць пра досыць багатае
інфармацыйнае напаўненне функцыі ростані ў першым прыкладзе.
У другой з прыведзеных цытат адносна галоўнай падзеі можна
толькі меркаваць аб найвышэйшай ступені эмацыйнага накалу сваркі
паміж мужам і жонкай (“Пазлаваліся, распляваліся, так як хто зімным
перакінуў”), чым дэтэрмінавана развядзенне персанажаў у прасторы,
і гіпатэтычна – аб характары такога развядзення (“разышліся”, г. зн.
скіраваліся ў розныя, супрацьлеглыя, бакі). Аднак інфармацыйнае
“ўкладанне” функцыі тым фактычна і завяршаецца. Ф. Багушэвіч не
імкнецца надзяліць яе павышанай сэнсавай нагрузкай, так як – мы
ўпэўніліся – робіць гэта В. Дунін-Марцінкевіч.
Вось яшчэ для параўнання два паказальныя прыклады функцыянальнай рэалізацыі расстання – з той жа марцінкевічаўскай Вечарніцы і з апавядання Ф. Багушэвіча Сведка:
1. [Зміцер, прадаўшы цялушку, пакідае кірмаш] “А пакуль, маўляў,
дахаты сабраўся, / Ён на дарогу селядца купіў, / Туды ж у кішэню, гдзе
грошы, ўлажыў”2;
2. [Сведка пазычае касу] “Мы сабе аб тым ды аб сім, а пасля таго
я пайшоў дахаты вячэраць. Як дзісь помню, еў зацірку з малаком”3.
Два ўрыўкі аб’ядноўвае тое, што рух персанажаў у прасторы суправаджаецца блізкападобнай мастацкай дэталлю: і ў адным, і ў другім
выпадках называецца страва, якая выступае абавязковым атрыбутам
акта ростані. Скіруем увагу на спецыфіку і невыпадковасць выкарыстання нязвыклай і вонкава, здавалася б, нематываванай мастацкай
дэталі ў сюжэтах двух аўтараў. У В. Дуніна-Марцінкевіча селядзец з’яўляецца важным сюжэтным “штрыхом” твора, які спрычыняецца да далейшага разгортвання фабулы: да мокрай рыбіны неспадзявана прыліпне выручаная за цялушку грашовая паперка, якой ненаўмысна “папалуднуе” галоўны герой. Мастацкі атрыбут утрымлівае на сабе павышаны аб’ём сюжэтна-фабульнай нагрузкі, які дазваляе ініцыяваць
Ф. Б а г у ш э в і ч, op. cit., с. 117.
В. Д у н і н - М а р ц і н к е в і ч, op. cit., с. 418.
3 Ф. Б а г у ш э в і ч, op. cit., с. 119.
1
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наступны ход падзей. Ф. Багушэвіч таксама згадвае сваю страву – зацірку з малаком, але не ўкладае ў яе ніякага дадатковага сэнсавага пасылу
для руху фабулы. Яго атрыбут – пусты, у ім зведзены да мінімуму альбо
наогул адсутнічае фактар г. зв. перспектыўнай сюжэтнай рэалізацыі.
У адным выпадку страва – і сапраўды мастацкая дэталь, у другім – звычайная падрабязнасць, якая не мае магчымасці развіцца ў падзею і зрушыць наперад мастацкую сітуацыю. Але патрэбна такая “аздоба”
аўтару найперш дзеля арганізацыі суб’ектнай сітуацыі апавядання, задуманага такім чынам, што ў персанажным дыскурсе істотныя звесткісведчанні, неабходныя суддзям для пацвярджэння (ці абвяржэння)
факта злачынства (“Дык чаму ж я не знаю? Усё знаю”1), апускаюцца
з аповеду, а значнае месца ў маўленні “сведкі” неапраўдана для суда
займаюць лішнія падрабязнасці і ўдакладненні – такія як малочная
зацірка.
Чым жа ў гістарычнай перспектыве паўстануць перад намі гэтае
і падобныя сюжэтныя рашэнні аўтара?
Вядома, што з надыходам “эпохі прозы” (Вадзім Кожынаў) у суб’ектнай сферы літаратурнага твора адбываюцца заўважныя зрухі, істотна дэфармуецца тып узаемадачыненняў паміж статусам героя і пазіцыяй аўтара-апавядальніка. Пры разыгрыванні фабулы ў аповед наратарам суб’ектыўна адбіраюцца толькі тыя персанажы і персанажныя
ўчынкі-рэакцыі, якія валодаюць у яго гісторыі найвышэйшай рэлевантнасцю. Менавіта ў яго, наратара, інтэрпрэтацыі якасна (і колькасна) мадыфікуецца ўнутранае напаўненне здзейсненых героем аперацый. Свядомасць наратара (а не аўтара) фармуе семантычны аб’ём
і патэнцыял сюжэтнай адзінкі, тым самым агаляючы ці маскіруючы
мастацкую сітуацыю-падзею. Выклад гісторыі персаналізуецца таксама з дапамогай шматразовай змены часавых планаў расказвання, наўмыснай імплікацыі элементаў прычынна-выніковага парадку і, канечне, найбольш наглядна – праз маўленчыя паводзіны апавядальніка.
У гэтай сувязі нельга не заўважыць, што ў вершаваных аповесцях
і апавяданнях В. Дуніна-Марцінкевіча контуры чужога маўлення, хоць
маркіравана яно яшчэ слаба, выразна акрэслены. У агульным наратыўным дыскурсе маўленне апавядальніка (дзеда Ананіі з Вечарніц, Навума са Злой жонкі, старшыні з Халімона на каранацыі, Халімона Наклікі
з Купалы) і геройныя рэплікі паўстаюць пераважна ў звыклай форме
даслоўна ўзноўленых першасным наратарам выказванняў. Блізкападобную сітуацыю назіраем і ў апавяданнях Сведка, Палясоўшчык
і Дзядзіна, якія лічацца плёнам ранняга перыяду творчасці Ф. Багушэвіча. Тут цытатныя ўкрапіны геройных “галасоў” усё яшчэ адмежаваны ў дыскурсе апавядальніка граматычна – узяты ў двукоссе. А вось
у выдадзенай асобным выданнем ананімнай Тралялёначцы, наадварот,
дыстанцыя паміж наратарам і яго героем значна скарачаецца. Актыўна
1

Ibidem, с. 119.
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карыстаючыся ўскоснай і няўласна-простай мовай, наратар імкнецца
некаторым чынам размыць абрысы не-свайго слова. Больш за тое, персанаж-апавядальнік часам і перадае падзеі не так, як мог бы ўспрымаць
іх сам, а ўзнаўляе бачанне гэтых падзей з суб’ектыўнай пазіцыі іншых
персанажаў.
Прывядзём некалькі характэрных прыкладаў свядомай інтэрферэнцыі апавядальных дыскурсаў з Тралялёначкі. Вось першы сказ,
з якога пачынаецца твор:
“Вёска нашая, невялікая вёсачка, меж прыгоркамі, пры балотцы; на
выган пясочак з прыгоркаў спёрла, тут і лес блізюсенька, лес хоць і чужы, але выгода ёсць”1.
З відавочнай акцэнтаванай суб’ектыўнасцю апавядальнікам адлюстраваны не проста сельскі краявід – у даліне (“меж прыгоркамі”),
нібыта схаваўшыся ад людскіх вачэй, пры балотцы за лесам размясцілася маленькая вёсачка. Перад намі малюнак выключнага сялянскага
“шчасця”: балота і лес заўсёды з’яўляліся невычэрпнай крыніцай неабходнага ў хатняй гаспадарцы матэрыялу, грыбоў і ягад, а пясчаны (не
балоцісты) выган пры вёсцы можна лічыць сапраўднай раскошай для
селяніна. Падобны “відарыс”, бясспрэчна, мог бы належаць толькі
свядомасці гаспадарлівага жыхара неназванай вёскі. Фраза “але выгода
ёсць” у найбольш моцным канцавым становішчы сведчыць пра тое,
што гэты лес, гэтае балотца, гэты выган – складнікі дабрабыту такога
гаспадара і яго каштоўнасныя арыенціры, якія, не даводзіцца сумнявацца, падзяляе апавядальнік.
Аднак з часавай пазіцыі акта расказвання (цяпер) наратар нечакана пераносіцца ў пазіцыю моманту дзеяння (калісьці). Аповед пра сённяшнія “выгоды” згаданай вёскі раптоўна абрываецца, і на кантрасце
з падкрэсленым дабрабытам пачынаецца выбудоўванне некаторай
мастацкай сітуацыі:
“На канцы вёскі Бартак Сасок жыў. Цяжкі быў чалавек Сасок: за
сваю шкоду, хоць з прыпадку зробленую, нікому не даруе, хоць залатоўку возьме, а сам, бывала, уночы конна сядзе і пайшоў чужыя межы
спасываць; каменне з свайго поля дык усё, бывала, цягае на чужое… Эй,
нядобры быў чалавек: як пазыча суседу рубель, то яму трэба дзень
араць, дзень касіць, дзень жаць, кожны дзень па грошу працэнту аддаць, а рубель рублём. Пазыча табе бульбы на насенне – то ўжо сей
напалавіну і насенне насеннем аддай – і ўсё гэтак! Купе, бывала, у скарбовым лесе крадзеную калоду, такую, што парай коні як зрушыць, а сам
па яе не паедзе – суседаў пашле: удасца – добра, а зловяць – яны прапалі! От які быў Бартак!”2.
Абазначаная пачатковая расстаноўка сіл ёсць не што іншае, як
эпічна распрацаваны казкавы зачын навэлістычнага тыпу “Жылі-былі
1
2

Ibidem, с. 114.
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два браты, адзін з іх быў бедны, а другі – багаты”, у якім заўважальны
сказавы тон адлюстраванага ў тэксце персанажа-апавядальніка. У багатым браце з лёгкасцю пазнáем скупога і хітрага Бартка Саска, а вось за
фігурай беднага брата паўстае даволі цікавы зборны персанаж – “мы”.
Ракурс бачання і ўспрыняцця рэчаіснасці такім калектыўным “бедным братам” вызначае і ўвесь працэс нарацыі. Так, напрыклад, “цяжкасць” (“Цяжкі быў чалавек Сасок”) і “нядобрасць” (“Эй, нядобры быў
чалавек”) галоўнага героя вымяраецца яго жорсткасцю выключна ў дачыненні да “суседаў”, адзін з якіх выпадкова ўбіўся з канём ў Сасковы
палеткі, другі абяцаў вярнуць ці адпрацаваць пазычаныя грошы, трэці
вымушана браў у суддзі бульбу на насенне, чацвёрты вывозіў для яго
з лесу крадзеную калоду. Адбор і размяшчэнне шараговых падзей і здарэнняў з бязлітасным Барткам ажыццяўляецца з канкрэтнай – па сутнасці, “бядняцкай” – наратыўнай перспектывы: пазіцыя бачання, якую
выяўляе наратар, належыць усёй вясковай грамадзе, сярод якой усё ж
можна ўгледзець і самога персанажа-апавядальніка (“пазыча суседу
рубель”, але “пазыча табе бульбы на насенне”). Суб’ектыўны аповед
пра Бартка Саска, прымеркаваны да моманту перажывання вяскоўцамі
незаслужаных крыўды і нястачы, спыняецца інтраспекцыяй наратара ў
“калектыўную” свядомасць яго абачлівага адзіна-множнага героя:
“Бывала, шапкі здымаем прад ім, як прад панам, бо ў яго і пісар і старшыня – прыяцелі, з акцызнікам у мястэчку, як з кумам вітаецца, дык як
жа тут шапкі не зняць? А можа, думалі, і ён старшынёй [так у аўтара. –
Н. Ч.] будзе?..”1. У дадзены момант наратар нібыта больш не кіруе
працэсам нарацыі, ён быццам перадае свае функцыі і голас калектыўнамасаваму герою, сам герой пераўвасабляецца ў апавядальніка. Але
насамрэч такім наратыўным акцэнтам, выражаным праз няўласнапростую мову, аўтар напружвае падзейны рад, падрыхтоўвае чытача да
наступных важных падзей, пра якія персанаж з абмежаванай часавай
перспектывай цяпер можа толькі здагадвацца. І так у Тралялёначцы
выяўляецца мастацкі прынцып узаемнай дапаўняльнасці наратыўных
інстанцый: вядучую ролю ў працэсе нарацыі адыгрывае светапогляд
апавядальніка, максімальна набліжаны да светапогляду яго калектыўнага героя.
Аповед неўзабаве ненадоўга вяртаецца з расказанага часу ў час
расказвання (“Даўно, праўда, усё гэта было, але было!”), наратар здзяйсняе выбар чарговага значнага элемента яго гісторыі – падзеі пераўвасаблення “хама” ў пана. І акцэнтуе з’яўленне ў сюжэце яшчэ аднаго
героя – Прыбалдова. Пры гэтым ён свядома абмяжоўвае сваю назіральную пазіцыю роляй пераказчыка мясцовых плётак, усе адабраныя і злучаныя ў адзін шэраг звесткі пра героя перададзены цяпер як чужыя
з мадальнасцю недаверу і няўпэўненасці: “Гадоў таму з пятнасце наш
Бартак апрануў ужо чорны сурдут, стаў часта ўлегцы ў Вільню ездзіць,
1
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казалі, у банку інтарэсы мае, а і да Замораўкі чагось, бывала, наварачуе.
Ад нас да Замораўкі недалёка, але туды ніхто не ўчашчае: там пан надта
дзікі якісь быў, Прыбалдоў зваўся; сам казаў, што ён ганарал, але мундзеру таго, каб які там быў у яго ганаральскі, бліскучы – таго ніхто не
відзеў, хоць крычаў па-ганаральску і біўся”1. Праз простае сумяшчэнне
фактаў чыёйсьці свядомасці, нібыта пакінутых у статусе нявызначанасці ў дачыненні да будучай гісторыі, пракладваецца агульная для
наратара і яго персанажа сэнсавая лінія. Узнікае адпаведная мастацкая
сітуацыя: вяскоўцам невядома, з якой мэтай сельскі суддзя так часта
стаў наведваць банк, чаго кожны раз збочваў ён з дарогі ў Замораўку,
што патрэбна было Саску ў месцы, якое не асабліва вабіла іншых, і,
нарэшце, ці быў без бліскучага мундзіра Прыбалдоў сапраўдным генералам.
Марфалагічна ўвесь эпізод прачытваецца як пачатковая нястача,
якую імкнецца зліквідаваць “багаты брат”. Праўда, набыццё Барткам
Саском права на валоданне генеральскім палацам-маёнткам памылкова можа прачытвацца як складаная задача. Казкавая царэўна часам
патрабуе за адну ноч узвесці высокі палац, які і пабудуе пратаганіст
з дапамогай памагатага ці чарадзейнага сродку. Сапраўды, кіруючыся
крытэрыем вызначэння геройнай функцыі па яе наступствах2, мы
можам кваліфікаваць дзеянні Бартка як выкананне задачы, якая выклікае адпраўку героя з дому, доўгія пошукі і сустрэчу з варожым дарыльнікам. Аднак у сюжэце Тралялёначкі марфалагічна набыццё Замораўкі
ўяўляе іншы элемент – ліквідацыю нястачы. Для поўнага прызнання за
пана пераапранутаму ў чорны сурдут Бартку, у якога ўжо “і пісар
і старшыня – прыяцелі”, не хапае аднаго – родавай сядзібы. Але дзеля
таго, каб зрушыць сітуацыю з месца, герой казкі павінен быў бы найперш нястачу ўсвядоміць. Падзея, калі адпраўнік ці сам герой раптам
разумее, што яму вельмі хочацца мець нешта, ірэлевантная ў сюжэце
Тралялёначкі, яна не адабрана наратарам для выкладу яго гісторыі.
Увагу на Барткаў істотны “недахоп” гіпатэтычна магла звярнуць толькі
жонка: “Бартчыха была гумарыстая і не надта каб мужа дбала, а ўсё
больш сваім розумам жыла. Бадай, ці не яна і пілавала Бартку, каб
маёнтак купіў? А купіў ён яго і на сябе і на жонку разам”3. У такім разе
Бартчыху і варта лічыць архетыпным персанажам-адпраўніком кшталту царэўны ці злоснай мачахі. У казкавым сюжэце якраз праз падобны
момант пасярэдніцтва ў дзеянне ўступаў бы герой, і менавіта адсюль
і развіваўся б увесь канфлікт твора. У сюжэце ж Тралялёначкі пра магчымую наўмысную адсылку героя (у рацыяналізаванай форме рэгулярнага сямейнага “пілавання”) апавядальнік мімаходзь згадае нашмат
пазней – у той час, пакуль сварацца Бартак з Бартчыхай. Ды і згадае
Ibidem.
В.Я. П р о п п, op. cit., с. 62.
3 Ф. Б а г у ш э в і ч, op. cit., с. 117.
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досыць неардынарна – з недаверліва-пытальнай інтанацыяй: ці варта
наогул верыць такой пагалосцы (“але, можа, то і брэшуць?”)?
Сцэна сельскага сходу, на якім нечакана становіцца вядомым факт
куплі-продажу маёнтка пана Прыбалдова, таксама вельмі паказальная
ў наратыўных адносінах. Прывядзём яе цалкам:
“Раз увосень на сельскім сходзе хацелі мы Бартку выбраць у сотнікі
і кажым: ён багаты, сын падрос і парабка можа наняць, дык яму латвей
і службу адбываць; а то вот Янук Сакол, як пабыў сотнікам, дык і гаспадарку звёў, а зямлю таму ж Бартку ў арэнду пусціў! Няхай, кажым, цяпер
і Бартак закаштуе чэсці!.. Аж ён нам на гэта: «Ах вы, галадранцы, сякія
ды такія, вы гэта мяне ў сотнікі?.. Да я вас і так усіх у халодную пасаджу,
як захачу, і па мордзе біць буду; я вам, жабракам (а ён тыкі і парабіў нас
жабракамі), – кажа, – не раўня: я сам цяпер пан – ганаральскі маёнтак
купіў, – а на вас мне плюнуць, і не маеце права, хамуці, мяне сюды і туды
памыкаць! Я вам пакажу!..» Ажно страшна нам зрабілася, і паразаўляліся мы, як дурні: іншы шапку зняў, іншы так кланяўся, а ўсе замаўчалі.
Так мы яго і не выбралі, а больш сталі баяцца”1.
Як бачым, сумесна прынятая пастанова аб выбары Саска ў якасці
“сотніка” паказана наратарам, як і павінна б, з назіральнай пазіцыі вясковай грамады і мае адпаведную матывацыю: “кажым: ён багаты, сын
падрос і парабка можа наняць, дык яму латвей і службу адбываць”2.
Заўважым яшчэ, што ўкрапіна ўскоснага персанажнага маўлення ў наратарскім дыскурсе наратарам жа і “апрацавана”: асноўным аргументам на карысць рацыянальнасці выбару сялян застаецца магчымасць
вядзення старастам уласнай гаспадаркі. Бацьку ў гаспадарчых клопатах можа замяніць сын-падростак, да таго ж, у гарачы час Бартку ёсць
чым заплаціць парабкам. Тут мы зноў выразна чуем голас калектыву,
які ў пэўнай ступені замяшчае голас наратара. Інакш, наратар падбірае
такое слова персанажа, якое адпавядае менавіта яго, наратара, светапогляднай пазіцыі. Папраўдзе прычына абрання Бартка Саска сельскім
старастам – у іншым: “Няхай, кажым, цяпер і Бартак закаштуе чэсці!..”.
Падобнае прынятае сялянамі рашэнне ўяўляе падманную прапанову
з мэтай знішчыць героя, прыкладна такую як казкавая “Аддай тое, чаго
дома не ведаеш”. Вяскоўцы помсліва разлічваюць на тое, што, прагнучы
паспытаць “чэсці”, Бартак Сасок неўзабаве абавязкова збяднее, як і
папярэдні стараста Янук Сакол, звёўшы за грамадскімі абавязкамі ўсю
сваю багатую гаспадарку. І такую прапанову згодна з казкавым
сюжэтным эталонам герой павінен, зразумела, прыняць. Але Бартак
Сасок не паддаецца на хітрую правакацыю, і, каб падкрэсліць яго ўнутраны ўзрушаны стан, наратар афармляе кароткую рэпліку героя ў выглядзе аўтэнтычнага (даслоўна ўзноўленага) выказвання. Выразна
1
2

Ibidem, с. 115.
Параўн. з Дзёмкавай скаргай у К. Марашэўскага: “А усё як адзін, так адзін. Сына
пералом удавіў – не расцець, а парабка не за што наняць” (К. М а р а ш э ў с к і,
Камедыя [у:] Беларуская дакастрычніцкая драматургія, Мінск 1978, с. 10).
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захоўваючы, аднак, у ёй сваю наратарскую прысутнасць, пра што сведчаць відавочныя прыкметы цытацыі персанажнага маўлення ў дыскурсе апавядальніка (“кажа”, “сякія ды такія”), а таксама заключаная ў дужкі ацэначная ўкрапіна-каментар калектыўнага героя (“а ён тыкі і парабіў нас жабракамі”). Вытрымаўшы выпрабаванне меднымі трубамі,
Бартак адначасова паведамляе пра набыццё ім генеральскага маёнтка – своеасаблівага аналага казкавага чарадзейнага прадмета, – за які
нібыта і “пілавала” яго Бартчыха.
Прыгледзімся і да самога маёнтка. Назва яго – Замораўка – вельмі
гаваркая дэталь, якая выдае сапраўдную сутнасць жыцця ў гэтым месцы. Цяпер тут бавяць час не прадстаўнікі радавітай шляхты, а ўбогія
заморкі, самаўпэўнена абвешчаныя генераламі, для якіх валоданне
багатай некалі сядзібай – пусты атрыбут іх уяўнай “панскасці”. З іншага
боку, Замораўка можа прачытвацца і як мясцовасць, што ляжыць “за
морам”, менавіта там, дзе звычайна размешчана казкавае трыдзясятае
царства. Праўда, у апавяданні Ф. Багушэвіча Замораўка ўсё ж знаходзіцца блізка “ад нас” (“Ад нас да Замораўкі недалёка”), прычым настолькі,
што герой можа дабрацца туды пехатой (“Бывала, пехатой пойдзе да
яго”). А вось вяртаецца ён адтуль звычайна конна – у панскай брычцы
(“а вернецца ў вялікай панскай каламажцы”). Маёнтак куплены Барткам разам з усёй генеральскай гаспадаркай і дабром, сярод якога, пэўна ж, невыпадкова вылучаны апавядальнікам якраз транспартныя
сродкі і ездавыя жывёлы – вазы, карэты і вялікі, як конь, сабака. Як і ў
краіне мёртвых, у Замораўцы амаль перасталі сеяць, араць і жаць і пра
ўласную гаспадарку дбаюць мала (“мы сеем ужо на зіму, а ён сабе касіць
зачынае; мы на зіму аром, а ў яго зажынкі, і ўсё гэтак”), тут можна толькі
спажываць – есці, піць і гуляць у карты. Адсюль няцяжка вывесці і сэнс
прозвішча замораўскага гаспадара-лайдака, які, нічога не робячы, праводзіў увесь час у вясёлых забавах – ганяў балду. І, канечне, абавязковым атрыбутам іншага царства паўстае сад, па якім штодня з парасончыкам “спанцыруе” Бартчыха. Нягледзячы на прасторавую блізкасць,
ніхто з тутэйшых у Замораўку лішні раз без патрэбы не заязджае, а прычынай таму – дзікі характар замораўскага пана. Пасля пераезду сюды
і Бартак Сасок неўзабаве пераўвасабляецца ў жахлівага вартаўніка
свайго свету: “Бартак стаў стражэйшым панам ад ганарала: дзярэ за
шкоды – жыць не можна – а крычыць, а лае, а па полі конна, як праўдзівы ганарал, гарцуе… аж страх!”1. І, нарэшце, каб завалодаць жаданым
маёнткам, Бартак адважваецца пазычыць Прыбалдову ўсе свае грошы,
цэлых семсот рублёў, з несумнеўным веданнем, што той ніяк не зможа
выплаціць пазыку, бо не хоча вярнуць і заслужанай сотні Юдку-кавалю.
Аддаць жа за Замораўку Бартку трэба нашмат больш, чым ён дагэтуль
меў: “у банку тысяч трыццаць, то толькі працэнтаў дзве тысячы шторок

1

Ф. Б а г у ш э в і ч, op. cit., с. 116.
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трэба было заплаціць, а так людзям ружным тысяч з дваццаць набралася”1. І, відаць, у гэтай трансакцыі для прадпрымальнага Бартка Саска
асаблівай рызыкі не было, бо хутка ён разлічыцца з крэдыторамі, а “пачакаўшы гадок-другі”, займее з Замораўкі ажно “па пяць тысяч на рок
даходу”. Такая сітуацыя вельмі нагадвае казкавае выкормліванне каня
ці арла, які, з’еўшы ў гаспадара ўсю скаціну, неўзабаве перадасць яму
прадмет вечнай магутнасці і багацця.
Здабыўшы генеральскую сядзібу, прадпрымальны Бартак ліквідуе
тым самым пачатковую нястачу – выходзіць з негатыўнага стану, увасобленага ў яго нізкім статусе. Адбываецца доўгачаканая метамарфоза:
сельскі суддзя нарэшце становіцца панам. На гэтым моманце фабула
твора магла б і завяршыцца. Аднак фінальная падзея пераезду Саскоў
з вёскі ў Замораўку ёсць адначасова ініцыятыўнай сітуацыяй другога
сюжэтнага ходу апавядання. Адлюстравана яна па-ранейшаму з пазіцыі
сялянскага калектыву, светапогляд наратара абмежаваны “мужыцкімі”
рэаліямі і ацэнкамі: “Глядзім мы, калі ўжо Бартак і Бартчыха з тым судавым разам абедаюць, і навет кухар на стол падаець, Бартчыха ў чорнай
панскай сукні! На нашую пахвалёнку ніхто і не адказаў”2, “Да касцёла,
бывала, калі прыляціць чацвёркай, а яна ў капялюху бліскучым з жоўтай
істужкай і брыжыкамі, а наверсе, пане, сядзіць птушка, як жывая, чыста ж жывая сіваваронка [відаць, маецца на ўвазе краска – пералётная
птушка з вельмі яркім зеленавата-блакітным апярэннем. – Н. Ч.], толькі
што не закаўкае”3. У апошнім з прыведзеных прыкладаў заўважаем
і адзіны ва ўсім тэксце апелятыўны зварот да экспліцытнага адрасата
(“а наверсе, пане, сядзіць птушка…”), пэўна, незнаёмага персанажу-апавядальніку.
Да прыкладу, астатніх дзейных асобаў апавядання наратар ідэнтыфікуе выключна ў прастамоўнай стылістыцы – з дапамогай “вясковых”
форм імёнаў (Бартак, Каська, Юдка4, Янук) і мянушак (Траляля), сацыяльнай ці прафесійнай прыналежнасці (камісар, ганарал, Юдкакаваль), партрэтных дэфектаў (Марціська крывая), а таксама праз
сваяцтва з іншымі асобамі (Бартчыха, Тралялёначка, старая арганісціха, кузінятачка). Першую жонку Бартка Саска апавядальнік скрозь
называе па-вясковаму Бартчыхай. А вось Бартак, які стараецца прыстасавацца да свайго панскага статусу, у звароце да жонкі, сумяшчаючы
Ibidem, с. 115–116.
Ibidem, с. 116.
3 Ibidem.
4 Намінацыя “Юдка-каваль” не зусім дакладна перададзена ў цытаваным намі выданні. У тэксце арыгінала імя сустракаецца двойчы: першы раз апавядальнік
толькі знаёміць адрасата свайго аповеду з персанажам “Юдкам”, паведамляючы
пра яго дадатковыя звесткі – “каваль” [“Kazaŭ i nasz Judka – kawal, szto i jamu
100 r. winien, a płacić niachocze…” (Tralalonaczka, Kraków 1892, с. 4)], паўторнай
жа намінацыяй наратар ужо ідэнтыфікуе Юдку для адрасата [“Judka kawal horka
płakaŭ, bo sto rublej prapali…” (Ibidem, с. 6)].
1
2
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жывую сялянскую і зымітаваную панскую манеры, кліча яе “Ваша, пані
Каська”, што ў кантэксце ўсёй фразы (“Вот не шкодзіла б, каб Ваша, пані
Каська, сярпок узяўшы, ды па загончыку прайшлася, замейце таго, што
дарма па садзе дрыптаеш…”1) гучыць досыць іранічна. Матываванае
сялянскім успрыняццем імя Тралялёначкі, вынесенае аўтарам і ў загаловак апавядання, сустракаецца ва ўсім тэксце ўсяго двойчы – абрамляючы апошняе выказванне: “Тралялёначку ж тую бедную мы, злажыўшыся з душы па дзесяць грошы, аддалі, як сваё дзіця, да Марціські крывой <…> і расце паненачка, так гадкоў ужо, мусі, з дзесятак мае; а такая
васолая ды смяхотная, якраз жэ Тралялёначка!”2. У пачатку фразы нібыта ўзніклая самаадвольна ў свядомасці калектыўнага персанажа
мянушка пакінутага маці-Тралялёй безыменнага немаўляці, па сутнасці, яшчэ не нясе ў сабе ніякай ацэначнай канатацыі. Яна канцэптуалізуецца з дапамогай дадатковых ацэнак аб’екта (“бедную”, “як сваё
дзіця”). Фінальная ж намінацыя “Тралялёначка”, нават графічна вылучаная ў тэксце, утрымлівае выразнае пацвярджэнне першапачатковай
персанажнай намінацыі (“якраз жэ Тралялёначка!”). Тралялёначкай
дзіця названа не толькі таму, што народжанае яно Тралялёй, а і таму,
што расце дзяўчынка такой жа вясёлай і смяшлівай, як маці.
Вернемся, аднак, зноў да замораўскага жыцця Саскоў. У другім сюжэтным ходзе нас таксама чакае сітуацыя, якая абавязкова патрабуе
свайго вырашэння: “А жаць як прыйшлося, дык на полі невасола ў Барткі: жыта мала, а жней яшчэ меней; і не ўрадзіла, і жнеі дарагія, – плацілі
і па тры злоты!..”3. Перад героем пастаўлена складаная задача нароўні
з казкавай – “за адну ноч узараць і засеяць поле, сабраць і змалоць
збожжа, спячы з атрыманай мукі хлеб”. Праўда, у істотна рэдукаваным
выглядзе. У сюжэце ўпершыню не знойдзем суб’екта задавання такой
трансфармаванай задачы для Бартка, бо такім суб’ектам, як гэта ні
парадаксальна, з’яўляецца ён сам. А ў наступным, быццам нічым не матываваным, кадры сваркі Бартка з жонкай нечакана мяняецца і наратыўны фокус. Пачынаючы аўтэнтычнай перадачай перанятай Саскамі
“панскай” далікатнай гаворкі, сам ход сваркі наратар пачынае пераказваць з пазіцыі вонкавага назірання з відавочнай нейтралізацыяй ацэначнай перспектывы. Толькі заключная сцэна канчатковага разрыву
мужа з жонкай, як кульмінацыйная, зноў перададзена даслоўна.
Апавядальніка, якому вядомы не толькі вонкавы, але і ўнутраны
змест падзеі, вынік выканання задачы (зжатае жыта) ніяк не цікавіць; гэты элемент не патрабуецца для яго гісторыі. Тут важна канстатаваць іншы
вынік, а менавіта – расстанне героя са старой жонкай і ўзяты другі шлюб.
Узнікае пытанне: а дзеля чаго Ф. Багушэвічу наогул спатрэбіўся падобны рэдукаваны іспыт героя? Ці не лагічней было б аўтару проста
нейкім чынам “забіць” фанабэрыстую Каську?
Ф. Б а г у ш э в і ч, op. cit., с. 116.
Ibidem, с. 118.
3 Ibidem, с. 116.
1
2

Інтрыга дзеяння і інтрыга слова: ТРАЛЯЛЁНАЧКА як аўтарскі эксперымент

113

Этымалагічна расстанне Бартка з Бартчыхай ёсць метафарычная
сустрэча героя са смерцю і яго перанараджэнне: “Бартак чыста перамяніўся, раздалікаціўся: на полі не бывае, зімой у месце гуляе… А раз вярнуўся ўжо і з паненачкай такой харошай, цянклявінькай, шталтам за
губарнанку, а называў яе якосьці кузынкай і цалаваў пры людзях”1.
Невыпадковымі ў гэтых адносінах выступаюць жніво і няўрод як вобразныя інтэрпрэтацыі метафары смерці, а таксама смяшлівы характар
новай “Бартчыхі” (Тралялі) як аналогія рэгенерацыі і вяртання да жыцця ў новым статусе. Цяпер Бартак – мужык, узведзены ў статус пана,
Бартчыха ж, наадварот, – пані, разжалаваная ў аканомкі (“ахмістрыні”).
І мы выдатна ведаем, чым звычайна завяршаецца падобная казкавая
гісторыя: пана пакараюць смерцю, а дурань-мужык застанецца ўладарыць.
Возьмем эпізод, у якім асвятляецца ключавая падзея – змаганне
Бартка з Бартчыхай у судзе.
“Раз за малым не ўсёй вёсцы прыпёрлі павесткі з акружнога аб тым,
што жонка Бартка падала скаргу, што муж выгнаў яе з двора, што з другой жывець, што палавіну яе маёнтка забраў, па пяць тысяч на рок даходу цягне, а ей ні гроша не даець”2.
Падзея дазнання вяскоўцамі з дасланых “за малым не ўсёй вёсцы”
судовых павестак пра смелую спробу былой жонкі сельскага суддзі
Бартка Саска заўладаць незаконна прыдбанымі ўласнасцю і прыбыткам мужа сведчыць не толькі пра паведамленне ў акругу аб “бядзе”
і “нястачы” гераіні (муж выгнаў з хаты, забраў маёмасць, пакінуў без
грошай). Праз узноўлены апавядальнікам псіхалагічны стан “зняважанай” Бартчыхі задаецца ўнутраны (геройны) ракурс бачання падзеі –
пададзенай скаргай супрацьстаяць “найвялікшай жыццёвай несправядлівасці”. Фраза пабудавана такім чынам, што чытач мае магчымасць
убачыць усю сітуацыю і вачыма той самай Бартчыхі.
У акружным судзе, які павінен вырашыць лёс “палавіны яе маёнтка” (“паловы царства”), пераможцам у спрэчцы за Замораўку аказваецца Бартчыха, і перад намі апошні элемент цыклічнай сюжэтнай схемы –
вяртанне героя, што традыцыйна суправаджаецца і вяртаннем яго
сацыяльнага статусу. Бачым відавочную перамену ў паводзінах і псіхалогіі пакінутага і пакаранага Бартка Саска (“Траляля захварэла і ў
тры дні навек заснула, <…> палавіну маёнтка Бартчыха адабрала, а другую прадалі з ліцытацыі за даўгі”3), які самотна вяртаецца ў вёску,
адмаўляецца ад ранейшай пасады суддзі і – што немалаважна – з гэтага
моманту, як сведчыць апавядальнік, пачынае ўсім кланяцца. Новая
набытая якасць персанажа акцэнтуецца на фоне былых асаблівасцяў
яго жыццёвых паводзін. Аднак не менш цікавым уяўляецца і тое, што
Ibidem, с. 117.
Ibidem, с. 118.
3 Ibidem.
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сам персанаж-апавядальнік – і, магчыма, упершыню ў беларускай літаратуры – таксама адлюстраваны ў развіцці, як дынамічная фігура.
У фінале свайго аповеду гэта не той аднавясковец, які некалі палахліва
здымаў шапку перад сквапным і хітрым Барткам. У яго голасе заўважаем іншую – спачувальную – інтанацыю ў дачыненні да няшчаснага
героя: “Нядоўга, бедны, пабыў і тут, бо за штосьць у турму пасадзілі”1,
“Тралялёначку ж тую бедную мы, злажыўшыся з душы па дзесяць
грошы, аддалі, як сваё дзіця, да Марціські крывой на мамкі на рок,
а далей не ведалі, што і рабіць з беднай сіротачкай, дык ксёндз зыскаўся літасцівы – узяў малую кузянятачку да старой арганісціхі”2. У інтэнцыі персанажа-наратара аўтарам свядома закладзена некаторая этычная дыстанцыя паміж пачатковай светапогляднай пазіцыяй наіўнага
“беднага брата” і фінальнай пазіцыяй яго ж, але цяпер – “суседа”, чулага
да гора бліжняга.
Так, Тралялёначка засведчыла, што працэс сюжэтнай “перакадзіроўкі” мастацкага твора ў канцы ХІХ стагоддзя пачынаецца ў беларускай літаратуры з паступовага пераадолення традыцыі аб’ектывізаванага аповеду і вывядзення на першы план персанальнай апавядальнай
сітуацыі. І гэта становіцца істотным фактарам мадыфікацыі семантычнага аб’ёму і напаўнення актуалізаванай сюжэтнай адзінкі. Інстанцыя
персанажа-наратара па-ранейшаму ўшчыльняе і напружвае падзейны
рад ці, наадварот, разрэджвае яго дэталямі. Яна здольна расстаўляць
свае акцэнты ўнутры семантычнага поля героя: зрабіць упор ці, наадварот, маскіраваць прычынна-выніковую сувязь паміж падзеямі, узмацніць ці паслабіць полісемантычнасць таго ці іншага сюжэтнага элемента. Менавіта персанальны наратар з выразнай суб’ектыўнасцю ажыццяўляе адбор патрэбных геройных дзеянняў і ўчынкаў і надае гэтым
дзеянням і ўчынкам статус падзеі, успрымаючы іх з вышыні канкрэтнай назіральнай пазіцыі (уласнай ці персанажнай) і матывуючы згодна
з адпаведнымі такой пазіцыі каштоўнаснымі маркёрамі.
Усё разам гэта дазваляе заўважыць сур’ёзны зрух у эвалюцыі нацыянальнага сюжэту і істотны рывок беларускай літаратуры на часавым адрэзку ад 50-х да 90-х гадоў ХІХ стагоддзя. У той час, як В. ДунінМарцінкевіч у сваіх вершаваных аповесцях і апавяданнях толькі рэгулярна множыць традыцыйны стылізаваны фальклорна-сказавы наратыў, Ф. Багушэвіч на падставе гэтай традыцыі стылізацыі ўсвядомлена
стварае цалкам новую паэтыку – паэтыку наратыву празаічнага.

1
2

Ibidem.
Ibidem.
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The Intrigue of the Action and Intrigue of the Word:
Tralyalonachka as the Authorial Experiment
A b s t r a c t
This article investigates the process of a purposeful plot code conversion of fiction in Belarusian literature of the second half of the 19th
century and the conscious overcoming of the traditional narrative of a
folklore tale leading to the creation of essentially new one within the
framework of the Belarusian literary process of poetics. In the plot of
Tralyalyonochka Bogushevich successfully implements the principle of
mutual complementarity of narrative instances, significantly having
deformed at the same time the type of the relationship between the
status of the hero and position of the author-storyteller. It is proven
that a clearly subjective selection by a personal narrator of the necessary actions and acts of the characters may give a certain status of an
event to these actions and acts, emphasize or, on the contrary, dim the
cause-and-effect relationship between events, strengthen or ease its
polysemantism. It is also stated that a subject element and various
forms of psychological introspection meant also for Belarusian literature a new possibility of forming a tradition of national narration as
a prosaic statement.
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Праблема нацыянальнай самаідэнтыфікацыі
асобы ў аповесці Зыгмунта Мілкоўскага
Drugie Boże przykazanie
Зыгмунт Фартунат Мілкоўскі (1824–1915, псеўд. Teodor Tomasz
Jeż) – адзін з самых пладавітых польскіх пісьменнікаў ХІХ стагоддзя,
публіцыст, грамадска-палітычны дзеяч, удзельнік нацыянальна-вызваленчага руху. У сферы аўтарскай увагі знаходзілася гісторыя і сучаснасць, праблемы эмансіпацыі жанчын, паўстанні на землях Польшчы,
Літвы, паўднёваславянскіх краін. Як вынікае з польскіх бібліяграфічных крыніц, пісьменніку належыць некалькі дзясяткаў аповесцей, і па
агульнай колькасці твораў З. Мілкоўскі саступае толькі Юзафу Ігнацы
Крашэўскаму1.
Адносна аповесці Другая Божая запаведзь Караль Эстрэйхер пазначыў у Польскай бібліяграфіі ХІХ стагоддзя, што твор не быў надрукаваны на момант стварэння даведніка2. Аповесць выдалі пасля смерці пісьменніка ў Варшаве ў 1930 годзе.
Адзначым, што аўтарская ўвага ў творы звернута на асаблівасці
жыцця віленскай шляхты першай трэці ХІХ стагоддзя. Падзеі адбываюцца на Літве, у ваколіцах Вільні, час акрэслены дастаткова дакладна: пасля смерці імператара Аляксандра І і да моманту паўстання 1830
года. З. Мілкоўскі стварыў яркія характары шляхціцаў; у аповесці дзейнічаюць прадстаўнікі расійскай улады на землях Літвы, таксама раскрыты дачыненні жыдоўскага насельніцтва з мясцовай шляхтай і афіцыйнай уладай.
Пісьменнік лічыў разлад паміж шляхтай і простым людам галоўнай
прычынай заняпаду федэрацыі, а згоду – першаснай умовай адраджэння Рэчы Паспалітай. Таму яскравымі фарбамі З. Мілкоўскі маляваў галечу прыгоннага сялянства, эксплуатацыю, распуснасць шляхты і ў той
жа час паказваў ідэальны шляхецкі двор, патрыярхальныя сувязі, якія
злучаюць заможную і збяднелую шляхту, акцэнтаваў увагу на неабходнасці асветы для маладога пакалення шляхціцаў.
1
2

T.T. J e ż, Wybór dzieł, Warszawa 1930, s. 4.
Miłkowski Zygmunt [w:] Bibliografia polska XIX stólecia przez K. Estreichera, Kraków
1876, t. III (L–Q), s. 138.
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Галерэя мастацкіх вобразаў віленскай шляхты ў аповесці дастаткова багатая і разнастайная. Паважанымі шляхціцамі выступаюць пан
Бальтазар Троцкі – дзейны маршалак, пан Непамуцэн Нушкевіч – эксмаршалак, пані Вічова, жонка суддзі пана Яна Віча, уладальніца маёнтка
ў Падарнішках і маці дзвюх дачок, Францішкі і Ружы.
Як вядома, нацыянальная самаідэнтыфікацыя, якая ўяўляе сабой
асэнсаванне чалавекам прыналежнасці да той ці іншай нацыянальнай
супольнасці, выступае базісам нацыянальнай свядомасці. Самаідэнтыфікацыя праяўляецца на двух узроўнях: на першым выступаюць уяўленні пра самога сябе як часткі пэўнай супольнасці, другі прадстаўляе
пэўнае ідэйна-тэарэтычнае абагульненне, канцэпцыю, якою кіруецца
асоба. Першы ўзровень фарміруецца дзякуючы нацыянальным традыцыям, звычаям, якія захоўваюцца і перадаюцца ад продкаў нашчадкам,
а таксама дзякуючы выхаванню – элементам, якія ляжаць у аснове
каштоўнасных арыенціраў чалавека.
Што датычыць пытання нацыянальнай самаідэнтыфікацыі прадстаўнікоў віленскай шляхты, то пісьменнік падкрэслівае, што ёй уласцівая памяць пра продкаў з часоў Ягелона: сямейныя рэліквіі, памятныя рэчы (зброя, посуд, прадметы хатняга ўжытку, абразы, кнігі, дакументы і г. д.) перадаюцца ад бацькоў дзецям (род Вічаў) і беражліва
захоўваюцца ў спадчынным маёнтку. Узорнымі шляхецкімі сем’ямі
ў аповесці паказаны род Вічаў і род Нушкевічаў. Першасная рыса, якая
іх вылучае – вернасць радзіме і служэнне на яе карысць: прадстаўнікі
роду ваявалі з татарамі, шведамі, маскалямі, пан Юзаф Віч, дзед Францішкі і Ружы, быў удзельнікам бітвы пад Мацяёвіцамі падчас паўстання
Тадэвуша Касцюшкі.
Апрача разумення ўласнага абавязку перад краінай і агульнадзяржаўнага патрыятызму, прадстаўнікам роду Вічаў уласцівая любоў да
“малой” радзімы – Літвы. Гэтае пачуццё з’яўляецца асновай светапогляду герояў, у многім прадвызначае іх жыццё і паводзіны. Напрыклад,
дочкі пана Віча, якія атрымалі хатнюю адукацыю, за межы “старашляхецкага літоўскага гнязда” амаль не выязджалі, ні Вільня, ні Гродна не
былі знаёмыя паненкам, “вялікім светам” для іх было мястэчка Віленскай губерні Мерач (Merecz).
Адзначым, што вернасць традыцыям продкаў уласцівая і іншым
прадстаўнікам шляхты: кожны год у адзін і той жа час з нагоды Дня
Анёла запрашаюцца суседзі ў той ці іншы маёнтак, ладзіцца прыём
гасцей, што становіцца на пэўны перыяд самай значнай падзеяй мясцовага маштабу. Парушэнне спрадвечных традыцый – абраза шляхецкага
гонару, што яскрава бачна падчас балю ў доме пана Бальтазара, калі
насуперак старадаўнім правілам першы танец адкрыў прадстаўнік
расійскай улады, асэсар (засядацель) Н.П. Гільфердзінг замест найбольш паважанага мясцовай шляхтай пана Непамуцэна Нушкевіча і гаспадыні дому пані Троцкай.
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Як адзначае вядомы расійскі гісторык і палітолаг К. Гаджыеў,
надзвычай важным фактарам захавання нацыянальнай ідэнтычнасці
з’яўляецца памяць пра мінулае, бо яна ляжыць у аснове свядомасці
чалавека, калектыва, грамадства: “В силу того, что личностная самость
человека формируется в процессе социокультурной и политико-культурной социализации, забвение прошлого затрудняет понимание собственной идентификации с соответствующим обществом”1. Невыпадкова ў фінале аповесці Н.П. Гільфердзінг з хеўраю ліхадзеяў рабуе маёнткі віленскай шляхты – у доме Вічаў знішчаны ўсе старажытныя
спадчынныя рэліквіі, бо вынішчэнне гістарычнай памяці – гэта адзін са
спосабаў укаранення ўлады чужынцаў.
Сярод маладога пакалення ў аповесці вылучаны вобраз Пятра
Нушкевіча – шляхціца з універсітэцкай адукацыяй, выдатнага стралка,
вершніка, прызвычаенага да аскетычнага ладу жыцця. Пасля заканчэння Віленскага ўніверсітэта герой аб’ехаў дамы сваякоў і знаёмых у Кароне Польскай, Беларусі, на Валыні, Падоллі, Украіне. Шляхціц вызначаецца асветніцкімі поглядамі: Пётр марыць стварыць узорную гаспадарку, адкрыць школу і чытальню ў Падарнішках, а фамільныя рэліквіі
Вічаў зрабіць даступнымі для ўсеагульнага карыстання.
Клопат пра бацькаўшчыну (Літву) як першасны элемент самасвядомасці вызначае паводзіны героя падчас паўстання: малады Нушкевіч
не пакідае родных мясцінаў, не едзе ў Варшаву, як гэта зрабілі некаторыя суседзі, але застаецца чакаць паўстанне “пад роднай страхой”.
Такая пазіцыя героя выклікае незразуменне шляхты, якая паводзіны
Пятра імкнецца апраўдаць нядаўнім вяселлем і каханнем да маладой
жонкі, аднак, як вынікае з кантэксту, прычынай такога выбару героя
з’яўляецца імкненне быць карысным “малой” радзіме, Літве, на яе тэрыторыі змагацца, перамагчы ці загінуць.
Для Пятра Нушкевіча не існуе прыватнага шчасця без вольнай
айчыны. У размове з жонкай ён абгрунтоўвае сваё меркаванне, выкарыстоўваючы вобраз ланцуга, які яднае ўсіх грамадзян. Каханне героем
разумеецца як звяно ланцуга, з якім злучаюцца па чарзе іншыя. Адасобленасць, наадварот, трактуецца як эгаізм, а гэтай заганы трэба
пазбягаць дзеля агульнай светлай будучыні. Сямейнае шчасце не перашкаджае герою выконваць абавязкі грамадзяніна: “Lecz taki jest los
Polaka: albo wyrzec siȩ obowiązków obywatela i oddać cichemu szczȩściu,
albo wyrzec siȩ cichego szczȩścia i oddać obowiązkom. Pośredniej drogi
niema”2. У сітуацыі выбару паміж прыватным шчасцем і дзяржаўным
абавязкам Пётр абірае абавязак. Такую пазіцыю аўтар лаканічна тлумачыць: “Kochał żonȩ, lecz bardziej, niż żonȩ, Polskȩ, a Polska wołała: “Do
broni!”3.
К. Г а д ж и е в, Национальная идентичность: концептуальный аспект, “Вопросы
философии” 2011, №10, с. 3–17.
2 T.T. J e ż, Drugie Boże przykazanie: z powstania r. 1831 na Litwie, Warszawa 1930, s. 88.
3 Ibidem, s. 89.
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Як вынікае з тэксту, Пётр Нушкевіч, як аўтарскі ідэал у творы, вылучаецца сярод іншых прадстаўнікоў шляхты абвостраным пачуццём
любові як да “малой” айчыны (Літва), так і да былой федэрацыі (Рэч
Паспалітая). Натуральна, што, з улікам спецыфікі гістарычных абставін,
у аповесці не існуе і не можа існаваць проціпастаўлення “Польша-Літва”
як “чужое-сваё”, гэтыя паняцці ў свядомасці шляхціца-ліцвіна падпарадкоўваюцца адно аднаму як “агульнае-прыватнае”, “Айчына – малая
радзіма”. Нягледзячы на агульнадзяржаўны патрыятызм, тым не менш,
для Пятра Нушкевіча першасна значнай стане абарона менавіта родных мясцін, клопат пра свабоду ліцвінскага краю, які застаецца арганічна злучаным з Польшчай насуперак любым знешнім падзелам з боку
іншых дзяржаў.
Патрыятычная пазіцыя Пятра Нушкевіча агучана самім героем
падчас выступлення перад аднадумцамі ў Віленскім універсітэце ў студзені 1830 года. Сход студэнцкай моладзі меў на мэце абмеркаванне
ліста з Варшавы з заклікам да ліцвінаў падтрымаць паўстанне, быць
стойкімі і актыўнымі. Прамова Пятра вызначалася канкрэтнасцю
і эмацыянальнасцю, якая дазволіла выступоўцу выкарыстаць трапныя
вобразы для перадачы галоўнай думкі: “kwiat młodzieży bawi się pluciem
na sufit. A jednakże ci ludzie Polskę kochają. Tylkoby chcieli, ażeby Polska za
nich wszystko zrobiła, jak matka, która dzieci za stołem sadza <…> i nosy
uciera, a im, ażeby wolno było kaprysić <…>. W ich miłości niema powagi, ale
miłość jest. <…> Utop myśl w sercu, a serce oddaj ojczyźnie. Wówczas każda
jej rana i ciebie zaboli, i nie bȩdziesz leczenia odkładał z dnia na dzień <…>,
i każdą swoją czynność skierujesz ku ratowaniu ojczyzny”1.
Трапнае параўнанне грамадзян дзяржавы з неразумнымі дзецьмі,
якія не могуць усвядоміць адказнасць за лёс маці-айчыны, адносіцца
і да характарыстыкі віленскай шляхты, якая не ставілася сур’ёзна да
палітычнай сітуацыі ў краіне і больш глядзела на паводзіны суседзяў,
чым кіравалася гістарычнай памяццю і ўласным патрыятызмам. Інертнасць, празмерны кансерватызм, першачарговы клопат пра ўласнасць
і прэстыж, недальнабачнасць, маруднасць у дзеянні, залішняя ганарлівасць, на думку аўтара, уласцівыя большасці прадстаўнікоў тагачаснага
шляхецкага кола грамадства.
Малады Нушкевіч не раз звяртаўся да суседзяў з заклікам рыхтаваць зброю, аднак, на момант пачатку паўстання на Літве шляхта аказалася фактычна непадрыхтаванай да дзеяння. Прычынай бачыцца
асаблівасць шляхты, як піша аўтар, узяцца за справу, але ў хуткім часе
яе кінуць. Пісьменнік працягвае: “na karȩ Boską zasłużyliśmy za to, iż
zmarnowaliśmy, raz lat 26, drugi raz 18, trzeci raz 18, czwarty raz 16, piąty
raz 17. Jeżeli bȩdziemy jeszcze i jeszcze marnowali lata bądźmy pewni, że
spadnie na nas kara raz szósty i siódmy i ósmy”2. Менавіта з-за памылак,
дапушчаных у мінулым, край аказаўся не гатовым да паўстання
1
2

Ibidem, s. 65–66.
Ibidem, s. 109.
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1830 года. Пісьменнік адзначыў, што на момант узброенага выступлення Літва не мела ні спецыяльна падрыхтаваных для гэтай справы
людзей, ні гатовых адміністрацыйна-вайсковых кадраў, ні зброі.
З. Мілкоўскі назваў паўстанне на Літве штучным, бо натуральнае
выступленне, на яго думку, павінна адбывацца без чакання. Дакорам
ліцвінам гучалі словы пісьменніка пра дарэмна згубленыя гады, за якія
можна было б стварыць уласную адміністрацыю, ваенныя кадры, падрыхтаваць арсеналы і зброю. Такім чынам, адсутнасць належнай
падрыхтоўкі стала сур’ёзным пралікам і зрабіла магчымасць перамогі
ў такіх умовах нерэальнай. Немалаважнай прычынай маруднасці
дзеянняў таксама з’явілася азіранне шляхты на аўтарытэты кн. Адама
Чартарыскага, Ёахіма Лялевеля, Юльяна Нямцэвіча, Юзафа Хлапіцкага,
бо “Czartoryski nie namawiał do powstania ani Chłopicki, ani Niemcewicz,
ani nawet Lelewel”1, чаканне шляхтай чарговай вайны паміж Францыяй
і Расіяй таксама было дарэмным.
Шляхецкі патрыятызм прывёў да шэрагу імправізаваных з’ездаў
з мэтай “паразумецца”, гэта значыць, вызначыць агульны накірунак
дзеянняў. “Паразуменне” ішло марудна. Трапнае апісанне адной з такіх
шляхецкіх змоў прыведзена ў аповесці: да маёнтка пана Непамуцэна
ў Пшэтаках з’ехалася мясцовая шляхта (дробнапамесная, засцянковая)
на “імяніны айчыны”. Пад ліпай быў накрыты стол, прыгатаваны
боршч, бігас і калдуны, хлеб, соль, гарэлка, вяндліна. Гаспадар дому
зачытаў пракламацыю генерала Дэмбіньскага, вяліся размовы пра новыя віды зброі (своеасаблівае спалучэнне пікі і пісталета), пра тактыку
будучых сутычак з непрыяцелем. У выніку такога “паразумення” быў
абраны кіраўнік паўстанцаў. Нарэшце, шляхта сабралася на прызначаным месцы, і першая справа, якую зрабіў кіраўнік, – склаў спіс удзельнікаў і раздаў ім рангі. Пры гэтым, увесь клопат жанчын зводзіўся да
таго, каб выпрасіць у капітана як мага больш пачэсны тытул для сваіх
родных. З доляй сумнай іроніі аўтар піша пра “вялікую занятасць”
капітана і штаба, якія замест стратэгічных дзеянняў займаліся фармальнымі справамі.
З. Мілкоўскі неаднаразова ў аповесці падкрэсліваў, што адной з галоўных прычын паражэння паўстання на Літве стала адсутнасць
адзінства шляхты. Пісьменнік прызнаў праўду і за тымі, хто імкнуўся
хутчэй распачаць паўстанне, і за тымі, хто чакаў паразумення “powiatów
z powiatami, Litwy z Koroną i Rusią”2. Беларускі гісторык Вячаслаў Швед
слушна адзначыў сярод прычын паражэння Лістападаўскага паўстання
на Літве і Беларусі адсутнасць сувязі паміж павятовымі органамі кіравання, непадрыхтаванасць з боку Віленскага цэнтральнага камітэта,
несвоечасовую дапамогу Варшавы, адсутнасць адзінства і паразумення
ў кіраўніцтве паўстання. Аднак, на думку гісторыка, “мясцовыя
(ліцвінскія) патрыятычныя сілы здолелі арганізаваць партызанскі рух,
1
2
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адцягнуць на сябе значныя сілы царскіх войск з мэтаю падтрымкі
агульнага паўстання супраць Расіі і аднаўлення уніі незалежнай Літвы
(ВКЛ) з Каралеўствам Польскім”1.
Калі Пётр Нушкевіч называе паўстанне найважнейшай справай
жыцця, у яго разуменні існуе непарыўная сувязь узброенага выступлення і ахвяры, якую прыносіць нацыя на Божы алтар. Матыў ахвярнасці пакаранай Польшчы неаднаразова ўзнікае ў творы. Грэх, на думку
аўтара, відавочны: перавага прыватных інтарэсаў над дзяржаўнымі
для большасці прадстаўнікоў шляхецкага стану. З. Мілкоўскі адкрыта
выказаў сваё меркаванне, сцвярджаючы, што “штучнае” паўстанне на
Літве, якое ажыццяўлялася звонку, не стала значным, хаця магло такім
стаць, “gdyby klasa, na której barkach spoczywa obowiązek myślenia
o Polsce, była swój obowiązek <…> spełniła”2.
Паказальна, што адзінай вылазкай групы паўстанцаў было здабыванне амаль пустога мястэчка Мерач, дзе “трафеем” сталі некалькі
п’яных казакаў. Далей атрад рушыў на злучэнне з войскам генерала
Дэмбіньскага, а звесткі пра яго ваенныя справы губляюцца. У хуткім
часе атрад распадзецца і тыя, хто ацалеў, вернуцца дадому.
Апрача шматлікіх вобразаў ліцвінскай шляхты ў аповесці ёсць
прадстаўнік расійскай улады ў Віленскім краі – асэсар Н.П. Гільфердзінг. Этнічная індыферэнтнасць – адна з галоўных характарыстык
згаданага вобраза. Гэта чалавек без “каранёў”, дзеля карысці ён прысвойвае нямецкае прозвішча, якое перакладаецца як карысная рэч, пра
сябе ён апавядае наступнае: “Urodziłem siȩ ni tem, ni owem… Było mi
potrzeba, zrobiłem siȩ ruski… Byłoby potrzeba, zrobiłbym siȩ Niemcem…
Bȩdzie potrzeba, zrobiȩ siȩ Polakiem”3. Насамрэч, такая адсутнасць нацыянальнай самаідэнтыфікацыі робіць героя непаражальным. Адзінае
яго слабае месца – каханне да жонкі Пятра Нушкевіча. Напрыканцы
твора Гільфердзінг сапраўды “робіцца” палякам, набывае ім жа
разрабаваны маёнтак удзельніка паўстання Пятра Нушкевіча і яго
бацькі, пана Непамуцэна, бавіць час, жорстка здзекуючыся з прыгонных сялянаў, прымае запрашэнні суседзяў на абеды. У віленскай шляхты няма іншага выйсця, як толькі дараваць Гільфердзінгу рабаўніцтва
і забойствы, гвалт і абразы з прычыны, што менавіта ён валодае спісам
удзельнікаў паўстання, выкрадзеным са штаба.
У процістаянні шляхты і Гільфердзінга, у дадзеным выпадку, мацнейшым аказваецца апошні. І ўлада яго настолькі моцная, што шляхта
вымушана пайсці на падман – клятвапарушэнне падчас следства па
справе забойства і гвалту, учыненаму над жонкай Пятра Нушкевіча і яго
бацькам. Парушаецца слова праўды, засведчанае перад Богам. Пісьменнік параўнаў гэтую здраду з біблейскім адрачэннем Пятра ад Хрыста.
Ш в е д, Паміж Польшчай і Расіяй: грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772–1863 гг.), Гродна 2001, с. 326.
2 T.T. J e ż, Drugie Boże przykazanie…, s. 109.
3 Ibidem, s. 25.
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Алюзія набывае прарочы сэнс: пакутніца-Польшча, дзеці якой выракліся ісціны, не можа быць імі выратавана.
Гісторыя, па-мастацку выкладзеная ў аповесці, адбывалася насамрэч. Як адзначае аўтар, гэты факт не сведчыць пра адсутнасць сумленнасці ў “нашай шляхты”, ён даказвае толькі, што маральнасць, у першасным сваім значэнні, якое вынікае з другой Божай запаведзі, была
немажлівая ў той памылковай сітуацыі, у якой знаходзіўся край. Адкрыццю праўды перашкаджаў… выкрадзены спіс удзельнікаў паўстання.
Паказальна, што ў аповесці значная ўвага адводзіцца ролі жыдоўскага насельніцтва ў згаданых падзеях і дачыненнях з мясцовай
шляхтай. У этнічнай структуры насельніцтва Літвы жыды займалі
прыкметнае месца з другой паловы ХVI стагоддзя. Вядомы беларускі
і польскі этнограф і гісторык Адам Кіркор адзначаў: “Нам, аднак, здаецца, што літоўскія жыды лепшыя, больш высакародныя за ўсіх іншых.
Заганы, дурныя якасці выпрацаваліся лёсам і стагоддзямі, але ў літоўскіх жыдоў вы сустрэнеце такія якасці, якіх бы вы дарэмна шукалі ў іншых жыдоў. Адносіны іх да мясцовага насельніцтва шчыльныя, больш
шчырыя, чым у іншых краінах. Добрыя, высакародныя рысы характару
літоўскіх жыдоў апісвалі самыя славутыя польскія пісьменнікі: Міцкевіч, Крашэўскі, Кажанёўскі і інш. Адметнаю рысаю тутэйшых жыдоў
з’яўляецца любоў да радзімы. Месца, дзе ён нарадзіўся, дзе жылі і памерлі яго бацькі, робіцца яму дарагім, запаветным... <…> Мы ведаем
многіх жыдоў у розных месцах былой Польшчы і крыўдзіць іх не маем
намеру, але такіх жыдоў, як у Літве, мы не ведаем: яны лепшыя, больш
сардэчныя і высакародныя за іншых”1.
У аповесці сустракаюцца два дыяметральна супрацьлеглыя вобразы жыдоў – гэта карчмары Цэзар (мянушка; сапраўднае імя невядомае)
і Ізраіль (Srul). Першы – злодзей і махляр, другі – надзейны памочнік
Пятра Нушкевіча, чалавек, верны свайму слову. Паказальна, што, нягледзячы на дастаткова доўгае сумеснае жыццё побач з палякамі, ліцвінамі, беларусамі, жыды захавалі сваю нацыянальную адметнасць, што
выявілася ў творы не толькі праз этнаграфічныя маркеры жыдоўскай
культуры (традыцыйнае адзенне, занятак, маўленне, рысы нацыянальнага характару і інш.), але і праз уласныя выказванні герояў, якія адчуваюць сваю этнічную асобнасць і ў той жа момант падтрымліваюць
добрасуседскія сувязі з прадстаўнікамі іншых народнасцей.
Адносна гэтага пытання беларускі гісторык Эмануіл Іофе сцвярджаў: “Нягледзячы на шматвяковае сумеснае жыццё з беларусамі, яўрэі
Беларусі захавалі традыцыйны ўклад жыцця, абшчыннае ўладкаванне,
уяўляючы сабой у той жа час асобую субкультуру, асаблівы тып асобы”2. У размове з маладым Нушкевічам Ізраіль прыводзіць сваё разуменне нацыянальнага характару жыдоўскага і польскага народаў,
Живописная Россия. Литовское и Белорусское Полесье: Репринтное воспроизведение издания 1882 года, Минск 1993, с.17, 18.
2 Э. І о ф е, Яўрэі Беларусі ў другой палове ХІХ стагоддзя, “Białoruskie Zeszyty Historyczne – Беларускі гістарычны зборнік” 2005, s. 137–147.
1
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выкарыстоўваючы проціпастаўленне: “my naród lamentujący, a wy walczący”, “nas było mało <…> was, jak piasku w morzu <…> Nasza cała ziemia
nie była większa od trockiego powiatu: polska ziemia, ileż to trockich powiatów w sobie mieści!”1.
Прыгадваючы гісторыю свайго народа, жыд апавядае пану пра лёс
Іуды Макавея, які ў старажытнасці ўзначаліў паўстанне жыдоў супраць
Анціоха Эпіфана – вынішчальніка іўдзейскай веры. “Mnie siȩ zdaje, że
nim Polska do oczyszczenia przystąpi, potrzeba jej Machabeuszów, i takich,
co się biją, i takich, co siȩ w męczarniach giną”2, – так акрэслена меркаванне лейпінскага карчмара пра будучыню краю.
Адзначым, што маўленне герояў таксама служыць ускоснай характарыстыкай іх самасвядомасці. Напоўненыя рускамоўнай лаянкай выказванні Н.П. Гільфердзінга выступаюць кантрастам да прыстойнай,
насычанай ветлівымі зваротамі, мовы шляхты. Калі ў дыялогах шляхты пастаянна згадваецца кола патрыятычных ці бытавых тэм, традыцыі айчыны, міфы, гучаць прыказкі, нават лацінамоўныя выразы, то
рэплікі расійскага чыноўніка тыповыя, насычаныя русізмамі і вульгарызмамі. Пісьменнік заўважае, што “jȩzyk nasz” ніколі не запазычыць
і не будзе мець такіх агідных “узораў” маўлення, якія ўласцівыя мовесуседцы.
Як бачым, у аповесці З. Мілкоўскага прадстаўлены асноўныя этнічныя групы насельніцтва Літвы адзначанага перыяду: пераважная большасць – гэта мясцовая шляхта рознай ступені заможнасці, якая захоўвае ліцвінскую самасвядомасць з аднаго боку, а з другога – адчувае сябе
часткай былой федэрацыі, гэта значыць, усведамляе свой грамадзянскі
абавязак перад саюзам абодвух народаў. Другую этнічную групу складае жыдоўскае насельніцтва, шчыльна злучанае з мясцовым грамадствам на працягу некалькіх стагоддзяў, якое, тым не менш, захоўвае
этнічную адметнасць, аўтаномнасць, не падпадае пад асіміляцыю.
Апрача мясцовага, карэннага насельніцтва па аб’ектыўных прычынах
палітычнага характару на землях Літвы знаходзяцца прадстаўнікі
расійскай улады. У аповесці яны паказаны абыякавымі да лёсу ліцвінскага краю і яго грамадзян. Новыя пасады імі разглядаюцца як магчымасць разбагацець, атрымаць землі і нерухомасць (Н.П. Гільфердзінг),
ці ўвогуле прадаць тут спадчыну сваякоў і хутчэй вярнуцца ў Пецярбург (пляменнік пана Непамуцэна Нушкевіча, саноўнік Расійскай
імперыі). Паказальна, што герой менавіта з гэтай групы выракаецца
сваіх каранёў і дэманструе крайнюю індыферэнтнасць у пытанні нацыянальнага самавызначэння.
Аповесць З. Мілкоўскага адлюстравала складаны гістарычны час,
калі краіна рабіла чарговую спробу аднавіць дзяржаўнасць, і шляхта, як
той клас грамадства, на якім ляжала адказнасць за будучыню айчыны,
1
2

T.T. J e ż, Drugie Boże przykazanie…, s. 95.
Ibidem.
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разумела сваю ролю ў гэтай палітычнай сітуацыі. Аднак шэраг фатальных знешніх і ўнутраных прычын не дазволіў ажыццявіць задуманае
і выкарыстаць шанц на аднаўленне незалежнасці. Верагодна, пісьменнік бачыў у прайграным паўстанні яшчэ і філасофскі сэнс, які раскрываецца з улікам назвы твора і эпіграфа да яго: “Nie będziesz brał imienia
Pana Boga twego nadaremnie”1. Як бачна, функцыю эпіграфа выконвае
вытрымка з дэкалогу – не ўжывай імя Пана Бога дарэмна – другое
прыказанне паводле каталіцкай традыцыі. Клятвапарушэнне, з якога
пачынаецца аповесць, і якой заканчваецца, становіцца асноўнай сюжэтна-тэматычнай лініяй твора. Аўтар адзначае, што бываюць клятвапарушальнікі двух відаў: адны робяць гэта свядома, даўно забыўшыся на імя
Бога, другія становяцца лжэсведкамі мімаволі. Пісьменнік называе
такіх “smutni głupcy”, якія не ведаюць, што робяць, і выказванне гэтае
адрасуецца большасці герояў твора.
Такім чынам, можна сцвярджаць, што аповесць З. Мілкоўскага
Другая Божая запаведзь уяўляе сабою своеасаблівы роздум над прыродай чалавека, над сутнасцю паняццяў вернасць, патрыятызм, сумленне,
прыватнае шчасце, грамадзянскі абавязак і інш. Пісьменніка непакоілі
невыкараняльныя заганы чалавечай натуры: эгаізм і інертнасць, хабарніцтва, п’янства, крывадушнасць. На думку аўтара, толькі адзінкі са
шляхты гатовыя былі паставіць інтарэсы дзяржавы вышэй за свае, і гэтая акалічнасць шмат у чым прадвызначыла лёс паўстання на землях
Літвы ў 1830–1831 гадах.
Hanna Hladkova

Тhe Problem of National Identity in the Story The Second God's
Commandment by Milkovsky
A b s t r a c t
The article deals with the problem of national self-identification of a
person that is presented in the story The Second God's Commandment
by Zygmunt Milkovsky (writing under a pseudonym Teodor Tomasz
Jeż), one of the Polish writers of the 19th century. The analysis of the
literary context made it possible to highlight peculiarities of national
self-consciousness of representatives of different social groups inhabiting Lithuania. Particular attention is paid to the ideological orientation of the work, its figurative system and artistic features.
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Польскія элементы ў Хвілінцы Ігара Бабкова
Традыцыя польскага ўплыву на беларускае асяроддзе адносна
ўстойлівая і гістарычна належыць да найбольш пашыранага чужога
элемента, які ўплывае на культурную ідэнтычнасць беларусаў. У нашым артыкуле звернемся да двух форм польскага ўплыву ў творы Ігара
Бабкова Хвілінка. Тры гісторыі. У першую чаргу, прапануем падрабязны
каментар да верша Баляслава Лесьмяна Дзяўчына (Bolesław Leśmian,
Dziewczyna), які ў тэксце І. Бабкова ўключаны ў чацвёрты раздзел
першай часткі кнігі Партрэт мастака, нябачны ў сутонні, а пасля прааналізуем другі раздзел з другой часткі кнігі Паветраны шар, у якой
апісваецца двухмесячнае “палітычнае” навучанне Багдана ў Варшаве,
у часе якога той сустрэўся з прафесарам Вайцэхоўскім і маладой актывісткай Агнешкай. Абодва вонкава не звязаныя раздзелы ўтвараюць
істотную частку аповеду ў рамане Хвілінка, бо, апрача іншага, рэфлексуюць інтэркультурныя сувязі дзвюх краін – з аднаго боку, блізкіх
суседак, а з другога – паводле грамадска-палітычных асаблівасцяў
глыбока адрозных.
Раман Хвілінка. Тры гісторыі І. Бабкова паводле інтэрпрэтацыйнай
патэнцыі – надзвычай цікавы твор, які прапануе шматаспектныя магчымасці ўзірання ў тэкст і інтэрпрэтавання яго зместу. Адным з такіх
ракурсаў, які на першы погляд можа здавацца меней выразным, у параўнанні, напрыклад, з аналізам часу і прасторы, выступае стэрэатыпізацыя сувязі свой – чужы.
Апазіцыя свой – чужы ў літаратурнай прасторы вылучана, асабліва
ў нацыянальных кантэкстах, якія развіваюцца пад узмоцненым уплывам іншай культуры, гэта тыповая з’ява. Пару наш і не наш можна з беларускага літаратурнага (і культурнага) кантэксту перанесці і на іншую
еўрапейскую прастору (напрыклад, апазіцыя чэшскі vs. славацкі і пад.).
У рэчышчы тэорыі міжкультуpнай камунікацыі нацыянальныя
стэрэатыпы з’яўляюцца настолькі ўстойлівым складнікам культуры,
што іх пазіцыя параўнальная з пазіцыяй вуснай народнай творчасці
(што істотна паўплывала на фарміраванне беларускай і славацкай мастацкіх літаратур і літаратурных моў). Нацыянальныя стэрэатыпы, якія
могуць быць параўнаны з пазіцыяй гэтак званай народнай міфалогіі,
утвараюць пэўны складнік культурнага кантэксту, які прэзентуецца
ў напрамку да сябе, гэта значыць, выхоўвае і адукоўвае прадстаўнікоў
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уласнай культуры, і адначасова акцэнтуе нацыянальную спецыфіку навонкі, у напрамку да носьбітаў іншых культур, гэта значыць адрознівае,
параўноўвае1. Аксіялогія выступае важным складнікам чытацкага ўражання, прычым, як двое людзей не зразумеюць ідэнтычным чынам
адну метафару, так і ўспрыманне светапоглядных пытанняў таксама
будзе адрознівацца ў любым, напрыклад, намі выбраным, тэксце. Сваю
ролю ў гэтым іграе не толькі нацыянальная прыналежнасць чытача,
але і шматлікія іншыя фактары, такія, напрыклад, як веданне беларускага літаратурнага, а таксама і шырэйшага гістарычнага або грамадскага кантэксту.
Балада Дзяўчына Б. Лесьмяна ўпершыню была апублікаваная
ў “Літаратурных навінах” (“Wiadomości Literackie”) у 1933 г., а пазней
увайшла ў паэтычны зборнік Напой цяністы (Napój cienisty) (1936).
Лейтматывам верша выступаюць пошукі праўды і барацьба за мары,
якіх можна дасягнуць толькі нястомнай працай. Балада злучае рэальны
і нерэальны светы, а яе ідэя заключана ў пазнанні таго, што сэнсам
жыцця чалавека з’яўляецца шлях, а не мэта. Дасягнуць мэты – не
поспех, а наадварот, – страта, таму што калі няма за што змагацца,
наступае дэструкцыя.
З пункту погляду тэматыкі філасофская балада мае вельмі просты
сюжэт – дванаццаць братоў вырашаюць разбіць мур, за якім чуюць плач
дзяўчыны. Трэба адзначыць, што браты вырашаюць цалкам аддаць
сябе нейкай неакрэсленай мэце, якой выступае разбіванне муру. Браты
не вытрымліваюць фізічнага напружання і паміраюць. Разбіваць мур
працягваюць іх цені, але і яны не здольныя выканаць задуманае і таксама паміраюць. Нарэшце задуманае выконваюць самі молаты, працягваючы бурыць мур і без дапамогі чалавека. Аказваецца, што імкненне
іх усіх было марным, таму што за мурам зусім нічога няма.
Твор належыць да сімвалізму і з’яўляецца наратыўнай лірыкай
з народна-паэтычнымі элементамі. У яго ідэі заключаны філасофскі
аспект, належны да праблем чалавечага існавання. У баладзе актуалізуецца адразу некалькі скіраванняў на філасофію: найбольш выразным успрымаецца далучэнне да афарызму Дэкарта "Cogito, ergo sum"
(Думаю – значыць існую), што ў вершы набывае форму „Плача – значыць ёсць!"2. Рацыа змяняецца на інтуіцыю – пра знаходжанне дзяўчыны за мурам сведчыць усяго толькі эмацыянальна ўспрыняты гук, не
рацыянальны доказ. Заўважаецца таксама сувязь балады з філасофіяй
Сёрэна К’еркегора, што менавіта неразважлівасць і няпэўнасць дэтэрмінуюць жыццё чалавека. Інтуіцыя выклікала ў братоў упэўненасць,
што менавіта за мурам ляжыць іх мэта. Гэта суадносіцца таксама і з філасофіяй Генры Бергсона, які, акрамя іншага, сфармуляваў думку наконт жыццёвага руху як канчатковай мэты чалавечага імкнення (гэтак
1
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званы Elan Vital). Мяркуюць, што самі па сабе здольныя да дзеяння
молаты адсылаюць да філасофскага погляду Імануіла Канта, паводле
якога, калі нешта існуе само па сабе, то рацыянальна гэта зразумець немагчыма. Пераадоленне ўласнай слабасці (у нашым выпадку стомленасці) з’яўляецца сведчаннем перамогі над сабою і паказвае на здольнасць і сілу стаць звышчалавекам, паводле Ф. Ніцшэ.
Адхіленне ад усеагульных прынцыпаў і вядомых праўдаў адбываецца ў фінале верша, калі аўтар адварочваецца ад лірычнага героя і з
рытарычным пытаннем звяртаецца да чытача – а чаму гэта ты смяешся? Мур сімвалізуе самыя розныя перашкоды ў жыцці чалавека, дзяўчына – сімвал перамогі, узнагарода, якую мы можам атрымаць пасля старання. Метафізічныя пераўтварэнні чалавека ў цень і ажыванне нежывога молата сімвалізуюць розныя стадыі чалавечага імкнення дасягнуць мэты. Тузін братоў можна інтэрпрэтаваць рознымі спосабамі: дванаццаць – колькасць месяцаў у годзе і знакаў задыяка, дванаццаць
братоў можа сімвалізаваць цэласнасць. Канчатковая інтэрпрэтацыя
суб’ектыўная, кожны чытач можа ў вершы раскрыць сваю праўду.
Нязменным выступае нястомны рух і імкненне, акрэсленае ў дасягненні мэты. Кажучы словамі Лесьмяна: „Rzeczywistym w danym okresie
jest nie to, co można stwierdzić, lecz to, czego stwierdzać nie trzeba”1.
У Хвілінцы балада Б. Лесьмяна выступае каментаром да працэсаў,
якія адбыліся з пакаленнем Францішка. Знешні свет паставы Багдана
фарміруецца праз палітычную дзейнасць, дзякуючы чаму чытач атрымлівае мноства займальных звестак пра функцыянаванне краіны, пра
палітычныя кампаніі, пра выйгрышы і пройгрышы, пра магілы без імёнаў і пра ворагаў. Злучэннем двух Багданавых светаў – палітычнай
актыўнасці і пошуку асабістага шчасця – акрэсленая частка гісторыі
апісваецца пры пасрэдніцтве інтэрпрэтацыі верша Б. Лесьмяна Дзяўчына. У ім паказана, як разбурэнне муру дзеля міфічнага голасу (разумей:
рэвалюцыя за лепшую будучыню Беларусі) вядзе да свабоды, ды толькі
часовай і, што парадаксальна, яе вялікая мера (свабоды) прыносіць
новую эпоху, новыя муры і трагічны фінал, таму што кожны паддаўся
ўласным памкненням і снам і перастае змагацца за сумесны сон (свабодную краіну).
„Як можа сон прывесці да смерці? Можа быць гэта не зусім сон? І не
зусім смерць?”2
Браты ў баладзе паміраюць, каб стаць ценямі, якія далей б’юць
(= жывуць), у такім успрыняцці смерць не канчатковая. Разам з тым
і голас дзяўчыны не зусім дзявочы. Гэта значыць, усё не такое, якім
здаецца. Не дзейнічаюць аніякія праўды. Адзінай дзейснай праўдай
ёсць тое, што трэба стаць прыладай – як гаворыць Багдан – стаць страB. L e ś m i a n, Przemiany rzeczywistości [w:] B. Leśmian, Dzieła wszystkie. Szkice
literackie, Warszawa 2011, s. 43.
2 І. Б а б к о ў, Хвілінка..., с. 98.
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лой і забыць пра сумнага стральца з лука. Як хочаш трапіць і дасягнуць
мэты, мусіш перастаць цэліць. Вяршыняй, дасягненнем мэты паўстае
пустата і расчараванне – браты не знойдуць дзяўчыны. Францішкава
пакаленне пачынае сваю гісторыю там, дзе скончыў Лесьмян: „Зрэшты,
і сама Беларусь ляжыць, ціхая, маўклівая, прыгожая той асаблівай, перадсмяротнай прыгажосцю... Як мёртвая прынцэса.
І тады раптам адбываецца штосьці неверагоднае і страшна кранальнае – паварот кола кармы.
Хлопцы і дзяўчаты, якія пачулі гэтыя дзіўныя галасы – з таго боку.
З будучыні. З іншай эпохі.
Што гэта былі за галасы – няясна. І ці былі яны ўвогуле?
Чаму людзі пакідаюць звыклае і ідуць наперад у пошуках невядомага?
Як гэта адбываецца?
Проста камусьці трэба адважыцца, зрабіць першы крок”1.
Усё мяняецца, мур сатрасаецца і затым разбураецца. Пытаннем
застаецца, ці насамрэч сцяну страсянула беларуская моладзь, таму што,
як аказалася, і сама сцяна „была гатовая зламацца, рассыпацца ў друз”2.
За мурам пачулі не голас, а рэха ўласных мараў. За мурам знайшлі забароненыя кнігі і бачанне новай будучыні. Хваля свабоды, беларусізацыя
грамадства і новыя магчымасці прынеслі тыпізацыю ў іерархізацыю
соцыуму – раздзяленне на багатых і бедных, вядомых і незаўважных.
Звычайны чалавек толькі прыглядаўся, не належаў да ніводнай групоўкі. Жыў сваім „нармальным” жыццём, аднак нармальнасць змянілася.
Новы свет быў пабудаваны на руінах старога, наступным крокам зноў
меўся быць сон – адпачынак пасля выкананай працы, але новыя людзі
ўжо не хацелі спыняцца, ішлі далей і далей. Аж паступова дабраліся да
новага мура.
Багдан мяняе фінал Лесьмянавай балады, ад таго месца, дзе паэт
скончыў: „Больш няма аніякіх мэтаў. Аніякага мура. Толькі халодныя
молаты – у халодным бясчассі. Здрада сноў і цудаў”3. Выйсце – пазбавіцца новай формы, якую ім даў новы перыяд. Яны не молаты, а толькі цені – нябачныя і бяздомныя. Іх чым далей тым меней і яны зусім не
супрацоўнічаюць, кожны ідзе ў сваім напрамку. A так барацьбы не выйграеш, а так мэты не дасягаюць... так прынцэсы са сну не абуджаюцца.
„Тое ж, што засталося, – закормленая і адурманеная маса, якая ўсе
свае думкі і ўсе эмоцыі бярэ з вечаровай тэлепраграмы. Альбо з ранішняга коміксу, у які даўно пераўтварылася наша свабодная прэса”4.
Другі польскі элемент у Хвілінцы заўважаецца ў раздзеле, дзе апісваецца Багданава двухмесячная стажыроўка ў Варшаве на палітычных
Ibidem.
Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem, с. 146.
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курсах, якая павінна заручыць і прынесці партыі поспех. Прычым Багдан парадаксальным чынам аказваецца на ёй таму, што не прымае новага, падтрыманага Захадам кандыдата. У Варшаве ён сустракаецца
з прафесарам Вайцэхоўскім, які крыху візіянер і за свае палітычныя
погляды некалькі разоў адсядзеў. Прафесар на сваіх семінарах кажа пра
патрэбу і непазбежнасць уяўлення, якое б накіроўвала чалавечую дзейнасць і было б асновай паводзін палітыка. Аднак з палітыкамі часта
здараецца тое, што яны не маюць уласнага ўяўлення, а таму пазычаюць
уяўленні пра свет у звычайных людзей. І таму да месца выгаварыць ім,
што яны не імкнуцца зразумець і заўважыць выключнасць чалавека,
але згаджаюцца з пасрэднасцю, якой недастаткова. Так узнікае культура масы, ніжэйшай за пасрэднасць, на мяжы з кічам, а гэта – адкіды,
дасканалы прадукт, створаны па замове.
Дэмакратыя прызначаная толькі багатым, бедных дэмакратый не
існуе, таму што моц дорага каштуе. Дзеянні людзей без дапамогі мецэнатаў да поспеху не вядуць. Вайцэхоўскі канстатуе: „Палітычныя войны
ідуць цяпер не за праўду і справядлівасць, не за вартасці. І, ясна, не за
Радзіму. Хаця, канечне, можа быць і праўда, і радзіма. Але толькі як
каштоўны тавар, добра ўпакаваны і дакладна ацэнены, а таксама пажадана, каб ад вядомага якаснага прадуцэнта.
Галоўны рухавік еўрапейскай гісторыі цяпер <…> А істэрыка масавага спажыўца, які падазрае, што ў ягоным гіпермаркеце свету штосьці
адсутнічае, а ён мае на гэта права.
І другое: Пра сэнс чалавечага жыцця і ўладкаванне космасу гэтаму
самаму масаваму спажыўцу паведамляе ўжо не царква, не навука і нават
не абкам партыі.
А ток-шоу, у перапынку між спевамі і скокамі”1.
Гэта значыць, што змянілася ўся аксіялагічная сістэма сучаснага
грамадства, знаходзіцца пад уплывам масава прадукаванай „культуры”,
якая нясе адказнасць за бездухоўнасць і лабільнасць людзей, задаволеных малымі каштоўнасцямі, брэндамі і прадуктамі, якія далучаюць іх
да „паспяховай” большасці.
Багданаў погляд на Польшчу і яе „перлы”, якімі некалі былі якасныя фільмы і недаступныя кнігі, таксама змяняецца. Ён бачыць Польшчу наіўных тэлевізійных праграм, простых рытмаў дыска-пола, рэкламы і грамадска-палітычнай крытыкі, якая з дыскусій перакінулася на
ток-шоу. Іншы бок Варшавы ён для сябе адкрывае дзякуючы студэнтцы
Агнешцы, якая ў творы выступае аб’яднаўчым элементам паміж Польшчай і ўсходам, праз „нячыстую” культурную ідэнтычнасць, якую яе
сям’я ўсвядоміць, калі з усходу Польшчы пераедзе ў Варшаву. Агнешка
на семінары прэзентуе „беларускі праект” вачыма палякаў і звяртае
ўвагу на тое, што ўяўленне пра правінцыйную калгасную дыктатуру
няправільнае. Імкнецца давесці свой погляд наконт „часткі рэвалюцыі
1

Ibidem.
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перыферыі супраць цэнтру”1, пра тое, што Беларусь ужо даўно не
краіна, якая чакае на сваё вызваленне, але „частка рэвалюцыі перыферыі, глабальнага маштабу. Чарговы перападзел свету. Неўзабаве
такія бунты пачнуцца па ўсёй Еўропе. І будуць, паверце, зусім не ціхія
і лагодныя. Таму Беларусь сёння – гэта Грэцыя і Трансільванія заўтра!”2
Яе палымяную студэнцкую прэзентацыю дапаўняюць, акрамя пакладзенай на музыку версіі Багдановічавай Пагоні, таксама фотаздымкі
розных рэвалюцыйных падзей з усяго свету.
І гэта менавіта Агнешка пакажа Багдану іншую Варшаву – андэграўндную. Месцы і людзей, якія не адпавядаюць масавым уяўленням.
Барацьбітоў за думкі і свабоду, тых, хто беларусам зайздросцяць, што
тыя яшчэ маюць за што і супраць чаго змагацца. Агнешка, якую скіроўвае рамантычная спакуса, захапляецца самой спакусаю. Уяўленнямі.
Дасягненнем мэты.
Вобраз сучаснага еўрапейскага свету фарміруецца тэлевізійнымі
кампаніямі, каштоўнасцямі багатых – фірмамі і просталінейнасцю апазіцыі: гэта добрае, а тое дрэннае. Без патрэбы думаць. Задаваць пытанні
і намагацца. Багдан параўноўвае такое грамадства з грамадствам дýхаў,
якія не ведаюць, што яны памерлі. Так выглядае сучасная эфектыўная
палітыка, якою ён прыехаў натхняцца.
Літаратура павінна казаць праўду і зрываць маскі. У такім выпадку
можна сцвердзіць, што светапогляд у творы І. Бабкова – гэта погляд
у люстэрка. Кожны чалавек „толькі вучыцца быць чалавекам. Ён заўсёды ў дарозе. І дарога заўсёды ў ім”3 – універсальнага адказу не існуе.
У першай аналізаванай частцы І. Бабкоў натхняецца вершам з часоў польскага адраджэння. Б. Лесьмян яго напісаў на хвалі энтузіязму
ад вяртання польскай дзяржаўнасці, „у залаты час” польскай літаратуры мадэрна, калі сімвалічныя тэксты былі зброяй, рэкламай і надзеяй пры новым упарадкаванні свету. Вуснамі героя Багдана, аднак,
аўтар канстатуе, што лёс беларускага пакалення не скончыцца са зразуменнем свайго пасланства ў тым, што шлях – гэта мэта. Якраз
наадварот – у той самы момант пачынаецца іх шлях, які вядзе да масавай культуры і заспакоенасці, што, у духу Ніцшэ, вядзе да згубы. У другой „польскай” частцы заўважаецца падобная думка – страта ўяўлення
і мэты вядзе да масавасці, да “згубы” Варшавы, якая некалі натхняла
Багдана. Натхненне цяпер нясуць толькі адзінкі, да іх належыць стары
прафесар або рамантычна настроеная Агнешка, якія выпадаюць з „нармальнасці”.
Алесь Смалянчук4 піша, што польская прысутнасць была істотным
фактарам беларускай гісторыі. Геаграфічнае суседства прадвызначыла
гістарычныя лёсы абодвух народаў, а ўзаемныя ўплывы акрэсліваюцца
Ibidem.
Ibidem.
3 Ibidem.
4 A. S m a l a n č u k, My a Polsko [w:] Neznáme Bělorusko, Praha 2005, s. 129.
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не толькі фактамі, але і мноствам эмоцый і суб’ектыўных настрояў. Такімі падаюцца і асабістыя шляхі за Польшчай і да Польшчы ў падзеях
Хвілінкі. Факты перасякаюцца з эмоцыямі, а сувязі неакрэсленыя. Імкненне прэзентаваць польскі шлях як прыклад для Беларусі перамяжоўваецца з пошукам уласных праўдаў і ўзораў. Адзінай інструкцыі для
дасягнення поспеху І. Бабкоў не знаходзіць, дакладней, знаходзіць яго
хіба ў самаўсведамленні індывідуума, якога мае весці ўласнае ўяўленне
пра жыццё.
Ivana Slivková

Polish Elements in A MINUTE by Ihar Babkov
A b s t r a c t
This article focuses on the influence of Polish culture and the Polish
community on understanding features of Belarusian cultural identity.
The interpretation of the Warsaw period of Ihar Babkov´s history and
the use of poem "Girl" (by Bolesław Leśmian, an example of Polish
literature) is the basis of the article. In this regard topics such as wall,
prohibition, liberty, and so on, are analysed. In addition to the interpretive part, this article provides a theoretical overview of cultural
patterns as basic principles of identification in intercultural communication, as well as an analysis of the essay "We and Poland" by Smalancuk and other similar texts.
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Szkic Jana Niesłuchowskiego (Janki Łuczyny)
Z KRWAWYCH DNI: właściwości artystyczne
i problematyka
W Krakowie w 1889 r. została wydana broszura anonimowa pod tytułem Z krwawych dni: epizod z powstania 1863 r. w Mińskiem, opowiedziany
przez *S1. Adam Maldzis w monografii Падарожжа ў ХІХ стагоддзе udowodnił, że autorem książki jest Janka Łuczyna2.
Anonimowość książki można wyjaśnić jej ideowym kierunkiem, który
Janka Łuczyna wyraził w liście do Zenona Przesmyckiego: „Napisałem obrazek z wypadków 1863 r. i tak zadałem pieprzu i imbieru, że niezawodnie
odbyłbym podróż na koszt skarbu, gdyby w należyte ręce trafiło moje pisanie. Wszakże nie miałbym nic przeciw temu, żeby pod wielkim sekretem
puścić w obieg za kordonem te kilka słów przyjaźni ku naszym dobrodziejom. Prawda rzetelna stanowi tło opowiadania”3. W książce na tyle ukazano
okrucieństwa wojska carskiego podczas zdławienia powstania, że podpisanie jej prawdziwym nazwiskiem spowodowałoby zesłanie autora w głąb
Rosji. J. Łuczyna w liście do Z. Przesmyckiego prosił go o wydanie tej książki.
Z. Przesmycki spełnił prośbę i książka ukazała się drukiem. W wydaniu
zamieszczono odrębne szkice połączone wspólnym tematem, którym jest
powstanie 1863 r. na Mińszczyźnie. Książkę zatytułowano tak samo, jak najważniejszy szkic – Z krwawych dni: epizod z powstania 1863 r. w Mińskiem.
Oprócz niego w wydaniu znajduje się rozdział Noty, w którym zawarto mniejsze szkice: Nawracanie włościan katolików na prawosławie w gub. Mińskiej,
Księża trebnikowicze, Zabiegi Żydów po 1863 roku, Kuszelew i jego liberalne
poglądy na sprawę Polską.
W tytułach podano dokładne daty (1863 rok), miejscowości (gubernia
mińska), osoby (Sergiusz Kuszelew, księża trebnikowicze), fakty historyczne
(powstanie, nawracanie katolików na prawosławie). Tytuły wszystkich szkiców dokładnie odzwierciedlają zawartą w nich problematykę. Tytuł szkicu
Z krwawych dni ma znaczenie metaforyczne, ukazujące krwawą walkę
o niepodległość Polski.
*S., Z krwawych dni: epizod z powstania 1863 r. w Mińskiem, Kraków 1889.
А. М а л ь д з і с, Падарожжа ў ХІХ стагоддзе. З гісторыі беларускай літаратуры,
мастацтва і культуры, Мінск 1969, с. 152–155.
3 Rkps BN 2856: Korespondencja do Zenona Przesmyckiego.
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Szkic Z krwawych dni składa się ze wstępu i sześciu ponumerowanych
części, które nie mają tytułów, tylko na początku każdej z nich podane są
słowa kluczowe. We wstępie J. Łuczyna sformułował dwa podstawowe zadania, które postawił przed sobą przy napisaniu utworu i całkowicie je wykonał:
1) uwiecznić wyczyn swoich rodaków w mężnej walce z wojskiem carskim
(idea utworu); 2) „zapełnić braki i niedokładności znajdujące się w dotychczasowych monografiach”1 (zadanie to spełnia też funkcję poznawczą). Celem
utworu jest rozbudzanie w narodzie polskim uczuć patriotycznych.
J. Łuczyna nie był świadkiem wydarzeń przedstawionych w utworze
(podczas powstania miał 12 lat). Informacje czerpał z prac Agatona Gillera2,
Bolesława Limanowskiego3, Jana Stelli-Sawickiego (Strusia)4, na które powołuje się we wstępie.
Autor uważa napisanie szkicu za przejaw patriotyzmu i zachęca wszystkich do spełniania swojego obowiązku obywatelskiego, który polega na wyszukiwaniu nowych informacji z historii Polski: „przyczynienie się o ile
możności do wyświetlenia przebiegu akcji narodowej jest obowiązkiem każdego poczciwie myślącego obywatela kraju”5.
Problematyka szkicu w większym stopniu należy do kategorii narodowo-historycznej, ale są też elementy opisujące moralność. J. Łuczyna próbuje
wyjaśnić wpływ minionych wydarzeń na dalszy los Ojczyzny i jej narodu, na
miejsce zajmowane przez Polaków wśród innych narodów europejskich pod
względem sytuacji gospodarczej, politycznej i kulturowej.
W utworze można wyodrębnić następujące bloki tematyczne:
1) Dążenie do wolności. W szkicu ukazano dwa rodzaje wolności: wolność narodową i wolność socjalną. J. Łuczyna przedstawia współdziałanie
różnych warstw społecznych w osiąganiu obu rodzajów wolności. Szlachta
dąży do wolności narodowej, ale rozumiejąc konieczność poparcia niższych
warstw społecznych próbuje pomóc chłopom w uzyskaniu wolności socjalnej. Chłopi nie rozumieją wartości wolności narodowej, ponieważ dla nich
najważniejsza jest wolność socjalna. Autor z żalem opisuje bezskuteczność
dążeń szlachty: „Wiadomość o oswobodzeniu włościan została ze szczerą
radością przyjętą przez ogół Polski, żałowano tylko, że nie nastąpiło to
wcześniej, i że nie z ręki Polaków wolność na gmin wiejski spłynęła”6.
2) Zjednoczenie narodu. Z jednej strony J. Łuczyna pokazuje mocne zjednoczenie szlachty polskiej, której wielu przedstawicieli, znajdując się poza
granicami Polski, dążyło do jak najszybszego powrotu do kraju i niesienia
pomocy rodakom: „Polacy spieszyli ze wszystkich okolic kraju i zagranicy,
jak z Austryi, Prus, Francyi, nawet Turcyi”7. Z innej strony autor przedstawia
*S., Z krwawych dni…, s. 4.
A. G i l l e r, Historia powstania narodu polskiego w 1861–1864 r., Paryż 1868–1871, t. 1–
4; A. G i l l e r, Ogólna charakterystyka powstania w 1863 roku, Lwów 1888.
3 B. L i m a n o w s k i, Historia ruchu narodowego od 1861 do 1864 r., Lwów 1882.
4 J. S t e l l a - S a w i c k i, Szkice z powstania 1863 roku, Kraków 1889.
5 *S., Z krwawych dni…, s. 4.
6 Ibidem, s. 7.
7 Ibidem, s. 39.
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niechęć chłopów do udziału w powstaniu, a nawet ich wdzięczność carskiemu rządowi za uzyskanie wolności: „Co do przyczyn wewnętrznych, to jest
w kraju, niemal na placu boju istniejących, to główną z nich było obojętne,
a nawet nieprzyjazne stanowisko, jakie lud wiejski zajął wobec powstania,
szczególniej na Litwie”1.
3) Klasowy podział społeczny jako jedna z przyczyn pasywności chłopów i porażki powstania: „Gdyby nam wolno było mu nadać wolność jeszcze
przed ukazem carskim z 1861 roku, gdyby przynajmniej postępowanie naszego obywatelstwa (z nielicznymi wyjątkami) względem włościan pańszczyznianych było bardziej ludzkiem, moglibyśmy być pewni ich współczucia i pomocy, co inny zupełnie obrót nadałoby walce partyzanckiej,
sześćdziesiąt trzeciego roku”2.
4) Przygnębienie narodowe. W szkicu ukazano sytuację polskiej szlachty przed powstaniem i po powstaniu. Autor zwraca uwagę na wzrost wrogości rządu carskiego do polskiej szlachty po powstaniu, co szczególnie jest
widoczne w konfrontacji z sytuacją włościan: „Pod koniec roku 1864 ukazem
carskim szlachta polska, która nie była dołączoną do familij rodowych, albo
zatwierdzoną przez departament heroldyjny, zmuszoną została zapisywać
się do włościan, albo mieszczan; prawo wyrobienia szlachectwa odłożono na
trzy lata. <…> Wreszcie jednym z najdzielniejszych środków wywłaszczenia
zubożałych obywateli polskich są banki włościańskie, od niedawna założone,
a zmierzające do ułatwienia chłopom nabywania majątków in gremio”3.
5) Niewykształcenie chłopów sprzyjające wzrostowi autorytetu przedstawicieli władzy carskiej, ponieważ to z jej pomocą chłopi uzyskali wolność
socjalną. To wywołało u nich wrogi stosunek do szlachty polskiej: „Lud ciemny obałamucony, uwierzył nowym przybyszom, i stał się wrogim dla szlachty
i obywatelstwa polskiego”4.
6) Buntowanie chłopów przez rząd carski przeciwko szlachcie polskiej.
Autor podkreśla, że rząd carski wykorzystywał ciemnotę włościan i próbował ich rękami zdusić powstanie: „Popi w przemowach i na spowiedzi podburzali lud przeciw Polakom...”5.
7) Powołanie do realizacji programu pozytywizmu polskiego, którego
podstawowymi założeniami były: praca organiczna (traktowanie społeczeństwa jako jednego wielkiego organizmu) i praca u podstaw (szerzenie edukacji i oświecania narodu jako podstawy życia społecznego). J. Łuczyna
pokłada nadzieje w inteligencji, wierząc, że to ona weźmie los Polski w swoje
ręce. Nauka zlikwiduje bariery występujące między klasami społecznymi
i polski naród połączy wspólna idea – praca na rzecz Ojczyzny. Ta idea
powinna doprowadzić do stopniowego odzyskania niepodległości: „W obecnej bowiem chwili najlepszym dowodem Jej istnienia będzie, gdy na każdem
Ibidem, s. 45.
Ibidem.
3 Ibidem, s. 51.
4 Ibidem.
5 Ibidem, s. 13.
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polu uprawianem przez cywilizowane społeczeństwa t. j. umiejętności,
sztuk, przemysłu, handlu i t. p. staną Polacy, jako uzdolnieni i użyteczni pracownicy, których rozstrzelonym w różnych kierunkach usiłowaniom, przewodniczyć będzie myśl wspólna: przyczynienie się do skarbnicy narodowej
wiedzy, narodowej sztuki, narodowego dobrobytu”1.
Szkic Z krwawych dni należy do gatunku artystyczno-dokumentalnego.
W utworze ukazano realne fakty historyczne, działają realne postaci, ale sposób ich przedstawiania przybliża utwór do tekstu artystycznego.
W utworze występują następujące postaci: Bolesław Świętorzecki, Stanisław Laskowski, Alojzy Snitko, Wasil Konopacki, Ildefons Ancypa, Sergiusz
Kuszelew i inni. Janka Łuczyna nie podaje ani opisu zewnętrznego bohaterów, ani dokładnych informacji z ich biografii.
Dowiadujemy się tylko o stanowisku służbowym Bolesława Świętorzeckiego i jego małej Ojczyźnie: „Ze wszystkich okolic województwa zebrało
się przeszło dziewięciuset wojowników, dobrze uzbrojonych, nad którymi
Rząd Narodowy powierzył dowództwo Bolesławowi Świętorzeckiemu. Ten
już w pierwszej połowie maja odwiozłszy żonę i dziecko do Paryża, powrócił
do swojej rodzinnej wioski Bohuszewicz”2.
Z biografii Stanisława Laskowskiego Janka Łuczyna podaje tylko jeden
fakt, który także dotyczy jego stanowiska służbowego i występuje w szkicu
kilka razy. Autor zwraca również uwagę na postawę patriotyczną przywódcy
ruchu: „aby się tam połączyć ze Stanisławem Laskowskim, oficerem generalnego sztabu wojsk rossyjskich, który na pierwszy odgłos walki za ojczyznę
stanął w szeregu kochających ją synów, zdolnych w każdej chwili przelać krew
w jej obronie”3; „W tymże czasie nadjechał Stanisław Laskowski, oficer generalnego Sztabu, organizujący partyą jurewicką, w mundurze wojskowym”4.
J. Łuczyna opowiada o szczęśliwym uratowaniu przywódców powstania: „Świętorzecki po tej bitwie złożył dowództwo nad partyą w ręce
Laskowskiego, sam zaś przebrany w strój żydowski furą odjechał do Mińska,
a ztamtąd za granicę”5; „Laskowski jednak umiał tak zręcznie się wywinąć
i opuścić niebezpieczne miejsce, nim jeszcze żołnierze na całej ustawili się
linii, że wszelkie usiłowania wrogów, aby wpadł ze swym oddziałem w zastawione sidła, na nic się nie zdały”6. Niedługo później Stanisław Laskowski
razem z towarzyszami opuścił Ojczyznę i uniknął kary: „W Sierpniu już
Laskowski z małą garstką powstańców opuścił Litwę”7.
Szczęśliwy los głównych powstańców wyraziście kontrastuje z losem,
który spotkał innych uczestników walki. W ten sposób J. Łuczyna pośrednio
wskazuje na bezsensowność powstania: „Wielu zgodziło się towarzyszyć
Ibidem, s. 46.
Ibidem, s. 32.
3 Ibidem, s. 16–17.
4 Ibidem, s. 33.
5 Ibidem, s. 34.
6 Ibidem, s. 37.
7 Ibidem, s. 38.
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swemu wodzowi, a inni zaś postanowili powrócić do domu i oddać się na
łaskę i niełaskę moskali”1.
Dowódcy drobnych oddziałów zginęli w czasie walki: „Snitko poległ na
miejscu, Ancypa zaś dostał się do niewoli; odwieziono go do Mohylewa, gdzie
został rozstrzelany”2; „Wierzbicki dostał się do niewoli i pokłóty bagnetami i spisami kozackiemi odwiezionym został do Mińska, gdzie na trzeci dzień w szpitalu
więziennym zakończył życie wśród najokropniejszych cierpień”3. Zestawienie
informacji o uniknięciu kary przez przywódców powstania i karach poniesionych przez innych jego uczestników godzi w dobre imię głównodowodzących.
J. Łuczyna podaje w szkicu znane fakty historyczne, które kojarzą się
z dziejami powstania polskiego. W utworze wspomina o wyzwoleniu Włoch,
które miało istotny wpływ na kształtowanie się postaw patriotyzmu wśród
młodzieży polskiej. Autor za pomocą paralelizmu porównuje ówczesną sytuację
Polski i Włoch: „w dotychczasowym położeniu Włoch upatrywano pewną analogię ze stanem nieszczęśliwej Ojczyzny, jutrznia więc wolności, która zabłysła
nad Apeninami, zdawała się rzucać słaby promyk nadziei na polskie równiny”4.
Ta informacja świadczy o szansach odniesienia zwycięstwa także przez Polskę.
Żeby przekonać czytelnika do przedstawionej w utworze prawdziwości
dziejowej, J. Łuczyna powołuje się na cytowane czasem dokumenty państwowe:
noty państw zachodnich do Imperium Rosyjskiego, ukazy carskie, okólniki5,
a także na prasę („Kurier Wileński”). W celu stworzenia atmosfery wojowniczego zapału wprowadza do tekstu popularne wówczas piosenki: „Gdy naród do
boju wystąpił z orężem...”, „Za Niemnem tam przecz!”.
W szkicu Z krwawych dni przeważa epiczny typ opowiadania, istnieje
fabuła, ale charaktery bohaterów rozwijają się bardzo słabo. W kompozycji
szkicu można wyodrębnić wszystkie elementy fabularne:
1) Ekspozycja (cz. I). J. Łuczyna rozpoczyna utwór od wstąpienia na tron
w 1856 r. cara Aleksandra I. Autor opowiada o pozytywnych przemianach
w kraju, takich jak: zezwolenie na powrót wygnańców, otwarcie Wydziału Medycznego i Towarzystwa Rolniczego, wprowadzenie języka polskiego na ziemiach Litwy, zezwolenie na wydanie utworów Adama Mickiewicza, zniesienie
pańszczyzny. Następnie za pomocą gradacji informuje o stopniowym pogarszaniu się sytuacji narodu polskiego: interwencji rządu w wyborach, krwawych
wydarzeniach w Warszawie, które doprowadziły do aresztowania osób podejrzanych w Mińsku.
2) Zawiązanie akcji (cz. II). Negatywne zmiany w kraju dają początek
kształtowaniu postaw patriotycznych: szerzą się idee narodowo-wyzwoleńcze,
wieść o wyzwoleniu Włoch wywołała wiarę w sukces ruchu wyzwoleńczego na
terenach Polski i Litwy. Wszystkie te wydarzenia doprowadziły do wybuchu
powstania.
Ibidem, s. 38.
Ibidem, s. 31.
3 Ibidem, s. 30.
4 Ibidem, s. 6.
5 Ibidem, s. 40–48.
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3) Rozwój akcji (cz. І–IV). Autor opowiada o początku, przebiegu
i zakończeniu powstania. We wszystkich czterech częściach omawiany jest
przebieg ruchu powstańczego.
4) Kulminacja (cz. IV). Kulminacyjnym momentem w przebiegu powstania partyzanckiego jest bitwa pod wioską Jurewicze.
5) Rozwiązanie akcji (cz. V). Po bitwie pod Jurewiczami oddział partyzancki został rozbity, niektórzy przewódcy powstania uciekli, inni zostali
zabici – i ruch wyzwoleńczy powoli upadł.
6) Epilog (cz. V–VI). Autor mówi o konsekwencjach ruchu partyzanckiego, dodaje nowe informacje albo konkretyzuje wcześniejsze, stara się
wyjaśnić przyczyny wybuchu powstania i jego możliwe skutki, wyraża swoją
opinię na temat ruchu wyzwoleńczego.
Akcja w utworze ukazana jest w dwóch wymiarach: czasowym i przestrzennym. Wydarzenia rozwijają się w kolejności chronologicznej. Czasem
chronologia ta rozbijana jest przez dygresje odautorskie, ale to nie przeszkadza w odbiorze tekstu.
W szkicu Z krwawych dni podany jest dokładny czas i miejsce akcji.
Opowiadając o najistotniejszych wydarzeniach w przebiegu powstania, J. Łuczyna dokładnie określa jego datę, godzinę i miejsce: „Następnie dnia 29
Listopada (17 według starego stylu) jako w rocznicę powstania 1831 roku,
odbyło się również patryotyczne nabożeństwo o g. 7 rano w kościele katedralnym”1.
Żeby lepiej zorientować czytelnika w przestrzeni stoczenia walk autor
podaje w utworze nazwy rejonów, miejscowości, ulic, budynków: „Po wręczeniu więźniom składki i zamienieniu z nimi słów kilku, tłumy się rozeszły,
umówiwszy się wprzód, że wyjdą na trakt moskiewski, za cmentarz zwany
Złotą górką”2; „W lesie należącym do majątku Ślepianki, powstańcy znaleźli
furę z żywnością i bronią, złożoną z strzelb, pistoletów i pałaszy”3.
W szkicu wykorzystano retardację. Opowiadając o przebiegu powstania
J. Łuczyna zwalnia narrację, żeby stworzyć bardziej szczegółowy obraz walki. Trwające cztery miesiące powstanie w guberni mińskiej zajmuje w utworze aż trzy części: od drugiej do czwartej. Natomiast okresowi około ośmiu
lat (od 1856 do 1863 roku) poświęcono tylko pierwszą część.
Wielką rolę w utworze odgrywają szczegóły. J. Łuczyna używa ich, żeby
ocenić albo podkreślić pewne fakty lub cechy. Dzięki szczegółom autor unika
rozbudowanych konstrukcji zdaniowych i robi większe wrażenie na czytelniku.
J. Łuczyna nie musi mówić wprost o zainteresowaniu młodzieży polskiej
wyzwoleniem Włoch, lecz może powiedzieć o tym pośrednio, wprowadzając
obraz prasy jako najlepszego środka przekazu publicznego: „Rozchwytywano gazety, z gorączkową niecierpliwością śledzono cały przebieg tej walki
o niepodległość…”4.
Ibidem, s. 12.
Ibidem, s. 11.
3 Ibidem, s. 17.
4 Ibidem, s. 6.
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W przedstawieniu jedności narodu polskiego pomaga obraz grupy ludzi
przybyłych w celu okazania wsparcia Polakom: „W oznaczonym dniu cała ludność miasta, nie wyłączając kobiet i dzieci, wyruszyła na ich spotkanie o trzy
kilometry za miasto na trakt warszawski, i usiadła po obu stronach drogi”1.
Szczery patriotyzm młodzieży autor opisuje, ukazując jej dążenie do
upamiętnienia rocznicy powstania 1831 r. niezależnie od stawianych przeszkód: „W tym dniu młodzież ucząca się męska uwolniła się samowolnie od
lekcyj i pospieszyła do kościoła. Gdy władza szkolna stawiła temu opór
uczniowie mieszkający w konwikcie, pospuszczali się na ręcznikach z okien
pierwszego piętra i podążyli na nabożeństwo”2.
Proces przygotowania ruchu powstańczego i czynny w nim udział autor
pokazuje, wymieniając atrybuty powstańcze: „Mieszkańcy Mińska, a szczególniej młodzież żywo przyjęła ją do serca, natychmiast poczyniono przygotowania, kto jak mógł zdobywał dla siebie broń: jak strzelby, pałasze i t. p.
Odlewano kule, za pośrednictwem żydów faktorów kupowano proch, amunicyą i lada chwilę oczekiwano wybuchu”3.
Autor nie idealizuje bohaterów i przebiegu powstania, chociaż opisuje
na przykład sprytne posunięcie dowódcy oddziału, które uchroniło przed
pogonią wojsk carskich: „W tym czasie Konopacki kazał swym podkomendnym ustawić się w długą linię w odległości kilkunastu kroków jeden od
drugiego i od czasu do czasu zapalać zapałki”4.
J. Łuczyna opowiada też o błędach dowódcy oddziału: „Przeszedłszy
błoto partya uszykowała się pod lasem, wszyscy narzekali na zimno, to też
zapomniawszy należnych środków ostrożności, co prędzej nazbierano gałęzi
i rozniecono ogień. Blask jego widocznie został dostrzeżonym w Smolewiczach, gdyż wkrótce w miasteczku dał się słyszeć wystrzał karabinowy, będący sygnałem dla wojska5.
Opisując jeden wypadek w przygotowaniach do ruchu wyzwoleńczego,
autor wskazał na brak doświadczenia wśród młodych uczestników powstania: „Jeden z powstańców, nieumiejący się z bronią palną obchodzić, mimowolnie wystrzelił; kula przeleciała między resztą towarzyszy, szczęśliwym
jednak trafem nie ugodziła nikogo”6.
W pokazaniu wesołego nastroju wśród partyzantów i chęci do walki pomaga wykorzystanie towarzyszących im dźwięków: „wznosił się cały obłok
kurzawy, rozlegały się dzwonki, turkot bryczek, nawoływanie jamszczyków
i okrzyki wesołej partyzanckiej młodzi”7.
Obraz wielkiej gościnności szlachty i przychylności do powstańców
powstał dzięki opisowi stosunkowo dobrego obiadu, jak na owe czasy: „Tu
Ibidem, s. 11.
Ibidem, s. 12.
3 Ibidem, s. 13.
4 Ibidem, s. 18.
5 Ibidem, s. 21.
6 Ibidem, s. 17.
7 Ibidem, s. 20.
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we dworze wyniesiono przed ganek długie stoły, nakryte obrusami, i dano
obiad składający się z mleka zsiadłego i jakiejś zupy, wszystkim też rozdano
po kieliszku starej wódki”1.
J. Łuczyna nie ośmielił się opowiedzieć o wszystkich okrucieństwach
wojska carskiego. Żeby stworzyć u czytelnika wrażenie męczarni, opisał pojedyncze, ale bardzo istotne przypadki: „Gdy jeden z nich [rannych] prosił
o kroplę wody, pop z parafii bohuszewickiej napakował mu do ust piasku”2.
Za pomocą szczegółów autor podpowiada czytelnikowi kolejne wydarzenia, na przykład opis dźwięków wskazuje na to, że zbliża się wojsko carskie: „dał się słyszeć tentent koni, zmierzających ku stronie, w której się
ukryli partyzanci”3.
Wielką rolę w utworze odgrywa pejzaż, który pełni funkcję symboliczną
i psychologiczną. Opis krajobrazu uzupełnia wydarzenia, tworząc wraz z nimi jedną całość.
Rzadkie zjawisko przyrodnicze – zorza północna stała się symbolem
walki. Szczególne znaczenie ma symbolika koloru, tworząc aluzję do krwawych wydarzeń: „Słupy te, ciągle zmieniając barwę, przechodząc wszystkie
odcienia różowego, fioletowego i purporowego koloru, tworzyły przy pół
dziennem świetle czarujący widok, którego piękność z niczem nie dałaby się
porównać”4.
Przyroda też jest odbiciem stanu psychicznego bohaterów utworu.
Spokojny stanu duszy powstańców odpoczywających w lesie odzwierciedla
cichy stan przyrody. Opisując krajobraz wiosenny, J. Łuczyna używa synestezji, łącząc dźwięki, malunki, zapachy: „Wieczór był cichy, ciepły, łagodny
powiew wiatru przynosił z sobą aromatyczną woń rozwijających się drzew
liściastych, z ponad pól świeżo zoranych dolatywał śpiew skowronka, gdzieś
w głębi lasu rozległa się urywana piosnka kukułki”5.
Natomiast gdy partyzanci przewidują niebezpieczeństwo, przyroda
niepokoi się razem z nimi: „Wokoło było cicho, samotnie, dziko, jakieś ponure, czarne myśli ogarnęły dusze”6.
Autor pokazuje, że przyroda też jest uczestnikiem walki. Lasy dawały
powstańcom kryjówkę, za co czekała je „kara” (rząd carski kazał je rąbać
i palić): „Płonące te lasy prześliczny przedstawiały widok, okolice całe przesiąkły wyziewami dymu tak gęstymi, że słońce nawet, przenikając przez ich
warstwy, zdawało się purpurowych nabierać barw”7.
Analiza stanowiska autora w szkicu niemożliwa jest bez omówienia
centralnych obrazów. W utworze Z krwawych dni można wyodrębnić następujące obrazy:
Ibidem, s. 22–23.
Ibidem, s. 35.
3 Ibidem, s. 21.
4 Ibidem, s. 15.
5 Ibidem, s. 20.
6 Ibidem, s. 18.
7 Ibidem, s. 36.
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1) Powstanie (dominujący obraz). Żeby dodać powstaniu wielkości i powszechności J. Łuczyna używa personifikacji: „Tak się skończyło powstanie
w Województwie mińskiem, przetrwawszy cztery miesiące. Pokryło ono
całunem żałoby wszystkie niemal domy polskie”1. W utworze wykorzystano
refren „Powstanie upadło”, żeby zwiększyć wrażenie porażki.
Dla bardziej wyrazistej charakterystyki powstania autor określa je za
pomocą rozbudowanych peryfraz: „ostatni wysiłek uciśnionego narodu, podjęty w celu zrzucenia nienawistnego, upadlającego jarzma”2. Dzięki takiemu
określeniu jawią się przed czytelnikiem podstawowe cechy powstania oraz
jego niezbędność i celowość.
2) Polska. Autor też personifikuje Ojczyznę i czyni ją odrębnym
bohaterem szkicu. Kraj razem z narodem cierpi przygnębienie, żałuje umarłych. Dla charakterystyki stanu Polski J. Łuczyna używa epitetów nacechowanych ujemnie, dzięki czemu tworzy obraz kraju-męczennika, nazywając
go „nieszczęśliwym krajem”3.
Żeby podkreślić duże straty, autor metaforycznie określa kraj domem
żałoby i wielkim cmentarzem: „Cały kraj nasz pod zaborem rosyjskim stał się
jednym wielkim domem żałoby, jednym wielkim cmentarzem”4. Wówczas
Polski nie było na mapie Europy. W pokazaniu tego faktu pomaga synekdocha „polskie równiny”, której autor używa na określenie całego kraju.
Wykorzystując metaforę, J. Łuczyna nazywa Ojczyznę matką, a naród –
dziećmi w stosunku do Ojczyzny i synami w stosunku do siebie. W taki
sposób autor bardziej wyraziście pokazuje miłość do Ojczyzny i troskę o jej
los: „o zbratanie się z nim [ludem], jako wolne dzieci wspólnej matki
Ojczyzny”, „wszystkie Jej dzieci połączy węzeł bratniej miłości”, „synów jednej matki Ojczyzny”.
3) Powstańcy. Janka Łuczyna stworzył w szkicu prawdopodobny obraz
powstańców, szczerze oddanych swojej Ojczyźnie. Powstańcy są gotowi
w każdej chwili ofiarować swoje życie dla osiągnięcia wspólnego celu – wyzwolenia kraju. Autor pokazuje kontrast pomiędzy liczebną przewagą wojska
carskiego a moralną przewagą oddziałów polskich.
Tworząc obrazy powstańców, J. Łuczyna używa epitetów, które charakteryzują ich stan ducha („patryotycznego zapału”, „szczerego, gorącego
patriotyzmu”, „niezwykły i gorączkowy zapał”), działalność („wystąpieniu
czynnym”, „siła żywotnia narodu polskiego, przejawiająca się w jego rozpaczliwej walce”) і gorzki los („nieszczęśliwych jeńców”, „płacze i jęki nieszczęśliwych ofiar, ginących powolnie męczeńską śmiercią”).
Dość często autor używa przymiotników w stopniu wyższym, żeby
podkreślić narastające dążenie do walki: „coraz żywszy zapał, <…> coraz silniejszy wstręt” „zapału, budzącego się coraz żywiej i coraz szersze obejmującego kręgi”.
Ibidem, s. 38.
Ibidem, s. 7.
3 Ibidem, s. 12.
4 Ibidem, s. 49.
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4) Rząd carski. Dla stworzenia obrazu wojska carskiego J. Łuczyna używa hiperboli i epitetów (często przymiotnik występuje w stopniu najwyższym, żeby pokazać najwyższy stopień okrucieństwa): „najokropniejszych
cierpień”, „najsurowszymi środkami”, „najdzikszy sposób”.
Autor nie podaje szczegółowego opisu wojska carskiego. Żeby stworzyć
jego obraz, J. Łuczyna opowiada o okrucieństwach i porównuje je z ogólnie
znanymi faktami historycznymi: „W Polsce, a szczególniej na Litwie rozpoczął się więc szereg prześladowań, którymi równe spotykamy w dziejach
inkwizicji hiszpańskiej i w pastwieniu się księcia Alby nad Niderlandami”1.
Żeby wyrazić uczucia negatywne do wojska carskiego, ale nie mówić o tym
wprost, autor używa metonimii: „nienawistnego jarzma”, „tyrana północy”,
„moskiewski knut i stryczek” .
Szkic Z krwawych dni przesiąknięty jest patosem heroiczno-romantycznym. Uczestnicy walki dążą do osiągnięcia głównego celu – wyzwolenia
najdroższej Ojczyzny. Ciągle ryzykują życiem, ponieważ walka o wolność
kraju to dla nich najwyższy stopień obowiązku obywatelskiego: „Z żywo bijącemi sercami, z głowami pełnemi marzeń o bohaterskich czynach, do których
spełnienia każdy czuł się gotów, partyzanci mińscy ruszyli za swym tymczasowym dowódzcą”2.
Przeszkody nie zatrzymują powstańców, lecz na odwrót – przyczyniają
się do hartowania ich ducha i wzywają do walki: „Im bardziej bowiem władze
rosyjskie stawiały tamę wszelkiemu rewolucyjnemu działaniu, tem większe
i silniejsze budziło się w sercach pragnienie walki w obronie narodowych
praw i narodowej godności”3.
Centralne miejsce w utworze zajmuje obraz autora. W szkicu Z krwawych dni narracja najczęściej prowadzona jest w trzeciej osobie. Jednak we
wstępie i dygresjach, w których J. Łuczyna wyraża swoją opinię na temat
powstania, narracja przechodzi do pierwszej osoby.
Utwór Z krwawych dni jest monologiem autora, skierowanym do czytelnika. Cechą wyróżniającą dany monolog jest to, że J. Łuczyna przemawia nie
tylko w swoim imieniu, lecz także w imieniu całego narodu polskiego.
Wskazuje na to: a) duża liczba czasowników w formie 1 osoby singularis
i pluralis; b) użycie zaimków „ja”, „mój”, „my”, „nasz”. Świadczy to o tym, że
autor uważa siebie za część społeczeństwa, z którym go łączy silna więź –
wspólne dążenia patriotyczne.
Autor jawi się w utworze w kilku postaciach, jako:
1) Narrator, który przedstawia czytelnikowi swoją pracę, opowiada
o swoich zamiarach, wyraża nadzieję, że utwór będzie miał należyty wpływ
na czytelnika: „Wiedziony pragnieniem spełnienia tego obowiązku, ośmielam się przedstawić rodakom tę pracę moją, w której zamierzyłem zeszkicować wyprawę w mińskiem”4.
Ibidem, s. 49.
Ibidem, s. 17.
3 Ibidem, s. 13.
4 Ibidem, s. 4.
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2) Krytyk istniejących prac o powstaniu. Autor mówi o niedostatecznym
przedstawieniu przebiegu powstania w pracach swoich poprzedników, ale
nie wini za to autorów: „Nie obwiniamy oto autorów tych dzieł niezaprzeczenie cennych”1.
3) Historyk, który szuka jak najwięcej faktów o ruchu powstańczym:
„z niektórych okolic Litwy, Wołynia i Ukrainy nie mamy prawie żadnych
szczegółów o powstaniu”2.
4) Zwolennik powstania. J. Łuczyna nie mówi wprost, ale w szkicu widać
wyraźnie, że jego sympatie są po stronie powstańców.
5) Analityk, który niezależnie od swojego przychylnego stosunku do
powstania prowadzi wszechstronną analizę przyczyn jego upadku: „Przyczyny tego są rozliczne, podzielimy je na zewnętrzne i wewnętrzne”3.
6) Polski patriota, który mimo upadku powstania jest dumny ze swoich
rodaków bohatersko walczących z najeźdźcą: „Korzystnym dla nas jego wynikiem jest to, żeśmy całej Europie pokazali, że żyjemy, że żywotności tej
dowiedliśmy tak dobitnie, iż stało się to najwymowniejszym protestem
przeciw przedawnienia praw przemocą nam odebranych”4.
Postać autora szkicu jest niemal identyczna jak postać J. Łuczyny.
Wskazują na to następujące fakty:
1) Zbieżność terytorialna: J. Łuczyna urodził się i mieszkał w Mińsku;
wydarzenia w utworze również odbywają się w Mińsku i guberni mińskiej.
2) Identyczny stosunek do powstania: i autor, i J. Łuczyna to zwolennicy
powstania, którzy z wielkim bólem przeżywają jego upadek.
Różnica między postaciami autora i J. Łuczyny sprowadza się do miejsca
ich zamieszkania w momencie powstawania szkicu. Zgodnie z oficjalną informacją, szkic został napisany w Krakowie, jednak faktycznie powstał w Mińsku. J. Łuczyna podał nieprawdziwe dane, żeby wprowadzić w błąd cenzurę:
„Pisałem w Krakowie d. 8 Sierpnia 1889 r.”5.
W szkicu często występują dygresje odautorskie, spełniające następujące funkcje:
1) Wykorzystując retrospekcję, autor podaje informacje historyczne,
niezbędne dla zrozumienia tekstu: „Jak wiadomo, Polacy już od powstania
Kościuszki, a nawet od konstytucyi 3 Maja starali się o uwolnienie i uwłaszczenie ludu, o zbratanie się z nim...”6.
2) W dygresjach autor wyjaśnia przyczyny i następstwa niektórych
wydarzeń. J. Łuczyna bardzo dokładnie analizuje powody upadku powstania,
które dzieli na wewnętrzne i zewnętrzne. Do zewnętrznych zalicza płonne
nadzieje Polaków na pomoc innych krajów: „mocarstwa europejskie <…>
Ibidem, s. 3.
Ibidem, s. 4.
3 Ibidem, s. 44.
4 Ibidem, s. 45.
5 Ibidem, s. 4.
6 Ibidem, s. 7.
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niosły dla Polski współczucie, a dla Rosji pomóc”1. Z kolei przyczyny wewnętrzne to obojętność i wrogość chłopów.
3) Po upadku powstania pojawiło się dużo ocen negatywnych tego
zrywu narodowego. J. Łuczyna krytykuje tych, którzy nie doceniają przejawu
patriotyzmu i uważają, że powstanie było niepotrzebne: „Być może, iż powstanie było spóźnionem, [...] a jednak nie można mu bezwzględnie odmawiać
zasługi względem Ojczyzny”2.
Leksykę i składnię szkicu cechuje szereg osobliwości. J. Łuczyna w celu
wyodrębnienia jakiegoś zjawiska, podkreślenia pewnej cechy lub podania
bardziej szczegółowego opisu krajobrazu czy wydarzenia wykorzystuje:
1) Synonimy – służą one do wszechstronnego opisu niezwykle trudnej
i prawie beznadziejnej sytuacji wojska polskiego: „z sercami pełnemi bolu na
widok zniewag i cierpień”; „W całym kraju rozległy się pieśni żałoby, płacze
i jęki nieszczęśliwych ofiar”.
2) Antonimy –wykorzystywane są do ukazania kontrastu między
oddziałami powstańców a wojskiem carskim: „Niejednokrotnie nieregularne
i nieliczne powstańcze szeregi odnosiły zwycięstwo nad wymusztrowanym
i o wiele liczniejszym nieprzyjacielem”3.
3) Anafora syntaktyczna – jej użycie służy przekonaniu czytelnika, że
Polska nie zginie: „Polska jeszcze nie zginęła i nie zginie, jeżeli wszystkie Jej
dzieci połączy węzeł bratniej miłości, i wspólnego ukochania narodowych
tradycyj, jeżeli znikną antagonizmy plemienne i stronnicze, dzielące na
przeciwne obozy synów jednej matki Ojczyzny, i jeżeli wszyscy podadzą sobie dłonie w pracy dla swego społeczeństwa”4.
4) Frazeologizmy – czerpanie z ich bogactwa czyni wypowiedzi bardziej
wyrazistymi i ekspresywnymi: „Austrya będąc między młotem a kowadłem”;
„do ognia dolały oliwy”; „tyle ognisk rodzinnych w perzynę obrócić”.
Szkice zawarte w części Noty mają małą objętość. Opowiadają o konsekwencjach powstania po 1863 r. Są to szkice dokumentalne, dlatego środki
artystyczne występują w nich sporadycznie.
W szkicu Nawracanie włościan katolików na prawosławie w gub.
Mińskiej J. Łuczyna wini duchowieństwo pomagające w szerzeniu prawosławia i odprawiające nabożeństwa w języku rosyjskim.
Ten sam temat kontynuowany jest w szkicu Księża trebnikowicze. Autor
z oburzeniem mówi o księżach, którzy starając się dogodzić rządowi carskiemu wyrzekli się swoich przodków i języka ojczystego.
W utworze Zabiegi Żydów po 1863 roku J. Łuczyna pokazuje przystosowanie się niektórych Żydów do zmienionej sytuacji pod rządami carskimi.
Autor na zasadzie przeciwieństwa opowiada o tym, jak Żydzi przed wybuchem powstania korzystali z opieki szlachty polskiej, a po jego upadku chcieli
pozbyć się tejże szlachty. Żydzi niejednokrotnie postępowali podle wobec
Ibidem, s. 44.
Ibidem, s. 45.
3 Ibidem, s. 42.
4 Ibidem, s. 46.
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Polaków: podpalali domy, a winę zrzucali na Polaków. Taka postawa spotkała się z pośrednią krytyką J. Łuczyny.
W szkicu Kuszelew i jego liberalne poglądy na sprawę Polską autor solidaryzuje się z gubernatorem Mińska Sergiuszem Kuszelewem, który ufał
mieszkańcom i bronił praw obywateli. Taka postawa spotkała się z brakiem
zrozumienia ze trony caratu i Kuszelew szybko stracił stanowisko, czego
J. Łuczyna bardzo żałuje.
J. Łuczyna wybrał do szkicu Z krwawych dni najbardziej dramatyczny
epizod z historii kraju i narodu. Autor obrazowo i wszechstronnie pokazał
ruch wyzwoleńczy: z jednej strony odwagę powstańców oraz ich wierność
Ojczyźnie, a z drugiej – zdradę części społeczeństwa, co doprowadziło do
upadku powstania.
Na przykładzie jednego epizodu z powstania na Mińszczyźnie J. Łuczyna
stworzył pełny obraz powstania na wszystkich terenach dawnej Rzeczy Pospolitej: „Akcja partyzancka w województwie mińskiem, to dopiero malutki
epizod bohaterskiej walki, która się toczyła na całej przestrzeni ziem polskich pod rosyjskim zaborem”1.
J. Łuczyna połączył w utworze cechy szkicu artystycznego i dokumentalnego i uczynił powstanie obiektem estetyzacji: „Jednym z najpiękniejszych
epizodów dziejów porozbiorowej Polski, <…> i który dzięki temu stanowi
może najpiękniejszą kartę historyi ojczystej…”2. Poza tym autor uzupełnił
braki w opisie historii powstania na Mińszczyźnie.
Olga Kruglova

The Essay From the Bloody Days by Yan Niesluhovski (Yanka
Luchina): Artistic Particularities and Problems
A b s t r a c t
This article is the first work devoted to the analysis of the essay From
the Bloody Days by Yan Niesluhovski (Yanka Luchina), despite the growing knowledge of Yanka Luchina’s legacy. Our main focus was to
research problems, the ideological orientation, the genre, central images and characters, artistic details, text composition, artistic licenses,
lexicon as well as syntax. As a result, the artistic and documentary
value of Yanka Luchina’s works has been analysed.
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Жанравая прырода паэм у творчасці беларускіх
пісьменнікаў канца ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя
(на прыкладзе аўтараў Беларусі і Польшчы)
Змены, што мелі месца ў грамадскім жыцці напрыканцы ХХ стагоддзя, далі падставы даследчыкам зрабіць свае высновы і пра мастацтва слова: “Сучасная беларуская літаратура ў цэлым, і паэзія
ў прыватнасці, уяўляе сабой вельмі стракатае палатно. У ёй арганічна
спалучаюцца самыя разнастайныя спосабы адлюстравання рэчаіснасці,
якія на першы погляд выключаюць адзін аднаго”1. Насамрэч, як ні
ў якім іншым перыядзе ў беларускай літаратуры названага часу выявілася ўся разнастайнасць рознаскіраваных вектараў яе эстэтычнага
пошуку.
У працах многіх беларускіх навукоўцаў выразна паказваецца на
актыўнасць працэсу ўзаемадзеяння літаратурных родаў, відаў і жанраў,
што павінна непазбежна прывесці да трансфармацыі пэўных жанравых
структур. І таму характэрнымі адзнакамі сучаснай літаратуры можна
называць яе “міжжанравасць і поліжанравасць” (Ірына Скарапанава).
Тое ж адзначана і ўкраінскім даследчыкам Ганнай Меражынскай, якая
сцвердзіла, што “ў цеснай сувязі са змястоўнымі пераўтварэннямі знаходзяцца традыцыйныя катэгорыі паэтыкі – аўтар, герой, жанр, стыль.
Даследчыкі канстатуюць канкрэтныя змены ў літаратуры канца ХХ ст.
менавіта па гэтых параметрах. Напрыклад, адзначаецца павышаная
жанравая дынаміка, размыванне межаў, змена цэнтра і перыферыі
жанравай сістэмы, узаемаўплыў жанраў мастацкай літаратуры і немастацкай славеснасці, журналістыкі і інш.”2.
Усё сказанае пра літаратурны працэс канца ХХ – пачатку ХХІ ст. мае
непасрэднае дачыненне і да яго складовых частак: прозы, паэзіі, драматургіі і, у прыватнасці, да жанру паэмы.
І. Б а ў т р э л ь, Этыка-філасофскія арыенціры і эстэтычныя прынцыпы сучаснай
беларускай паэзіі [у:] Сучасная літаратура: каардынаты ідэйна-мастацкага
пошуку, Мінск 2008, с. 92.
2 А. М е р е ж и н с к а я, Русская литература ХХ века в обобщающих моделях. Типология и дискуссионные вопросы [в:] Русская и белорусская литературы на рубеже
XX–XXI вв.: сборник научных статей, в 2 ч., ч. 1, Минск 2010, с. 29.
1

150

Святлана Тарасава

Мікола Арочка ў сваёй манаграфіі Беларуская савецкая паэма, спыніўшы разгляд здабыткаў беларускай паэмы на мяжы 1970–1980-х
гадоў, дастаткова абгрунтавана паказваў на шлях гэтага жанру ў наступныя перыяды: “паэма павінна, паводле нашых назіранняў, зусім
самастойна прарабіць усё на свой лад, сваімі, уласцівымі толькі ёй
сродкамі, з поўным улікам сучаснай жанравай прыроды выпрацаваць,
узбагачаючы сябе, мастацкія крытэрыі і сродкі пазнання, сваю меру псіхалагічнага аналізу, лірычнага сінтэзу, драматычнага агалення сутнасці, вартай шырокага эпічнага, філасофскага абагульнення”1.
Беларускі даследчык па сутнасці прадбачыў, калі не адраджэнне
і ўзлёт паэмнага жанру ў новых гістарычных умовах, то яго жыццяздольнасць і патэнцыяльную магчымасць быць і далей запатрабаваным у асяродку творцаў і чытачоў. Паэма канца ХХ стагоддзя чарговы
раз паказала сваю аператыўнасць і жанравую гнуткасць.
Праведзены агляд твораў паэмнага жанру ў дастатковай ступені
даказвае, што, як і іншыя жанры, сучасная паэма звяртаецца да разнастайных тэм, да актуальных праблем нашага часу, яна збліжае гісторыю з сучаснасцю, звязвае рэальнасць жыцця з сімволікай, імкнецца да
глыбокага і поўнага выяўлення сваіх адносін да свету, раскрывае
ў індывідуальным, асабістым тыповае, сацыяльна значнае. Сучаснай
паэме ўласціва маштабнасць бачання і мыслення.
Наяўнасць традыцыйнай і авангарднай парадыгмы ў сучаснай
беларускай літаратуры даказваюць правамернасць выдзялення для
шырокамаштабнага вывучэння жанру паэмы “традыцыйнага” і “авангарднага” тыпаў мыслення.
У літаратуры мяжы стагоддзяў творча ўзаемадзейнічаюць аўтары,
якія працуюць у рэчышчы традыцыйнай парадыгмы і якія бяруць за
арыенцір мастацкія набыткі ў жанры паэмы паэтаў-класікаў, а таксама
літаратары, якія адмаўляюць традыцыйныя спосабы выяўлення і імкнуцца да асаблівага тыпу вобразнасці.
Аналіз твораў беларускіх аўтараў дазволіў канстатаваць, што паэты, якія трымаюцца традыцыйнай парадыгмы, аддаюць перавагу некананічным жанрам: ліра-эпічнай або лірычнай паэме, працягваецца мастацкі пошук і ў жанры драматычнай паэмы.
Згаданыя жанравыя мадыфікацыі бачыцца магчымым аб’яднаць
у комплекс, пазначаны як “класічныя некананічныя” або “традыцыйныя жанры паэмы”. Іх характэрнай адзнакай з’яўляецца тое, што
іх складковыя элементы ўзаемадзейнічаюць на родавым узроўні, дэманструючы тую ці іншую родавую дамінанту.
Другі комплекс утвараюць эксперыментальныя паэмы. Такія
паэмы вылучаюцца тым, што іх складковымі элементамі выступаюць не
родавыя, а жанравыя адзнакі, якія, спалучаючыся і ўзаемадзейнічаючы
паміж сабой, утвараюць такім чынам своеасаблівую сінтэзаваную форму.
1

М. А р о ч к а, Беларуская савецкая паэма, Мінск 1979, с. 331.
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У рэчышчы названага комплексу магчыма прапанаваць наступную тыпалогію: паэмы, пабудаваныя на аснове міжжанравага ўнутрылітаратурнага ўзаемадзеяння і паэмы, дзе выяўляецца фальклорна-літаратурнае ўзаемадзеянне.
Корпус твораў беларускіх пісьменнікаў, творчасць якіх суадносіцца
з рубяжом стагоддзяў, дакладна засведчыў іх актыўны пошук у рэчышчы класічных некананічных жанраў паэмы. У беларускіх аўтараў
застаецца запатрабаванай ліра-эпічная паэма – жанравая разнавіднасць паэмы, у якой “важныя праблемы рэчаіснасці раскрываюцца
адначасова эпічнымі (наяўнасць у творы сюжэта, характараў) і лірычнымі (вобраз лірычнага героя, шматлікія лірычныя адступленні)
сродкамі” (Вячаслаў Рагойша). Беларуская ліра-эпічная паэма канца ХХ
стагоддзя аператыўна адгукаецца на ўсе складаныя і драматычныя
перыпетыі народнага быцця [Сяргей Грахоўскі, Балючая памяць,
(1987), Сяргей Законнікаў, Чорная быль (1989), Юрка Голуб Знакі (1990)
і інш.]. У новай прасторы пачатку ХХІ стагоддзя ліра-эпічная паэма
прадстаўлена творамі Генадзя Бураўкіна (паэмы Узнясенне, Развітанне), Міколы Мятліцкага (паэма Апалены золак), Святланы Куль (паэма
Ян і Мар’яна) і інш. Творы беларускіх пісьменнікаў Польшчы ў меншай
меры “прывязаны” да жанру ліра-эпічнай паэмы, згаданую форму мажліва адзначыць у мастацкім набытку Яна Чыквіна (паэма Гусак і гусыня).
Паэмы з дамінантай лірычнай плыні складаюць найбольшую частку твораў класічных некананічных жанраў. Колісь прычыны такой
запатрабаванасці жанру лірычнай паэмы М. Арочка бачыў у наступным: “Гэтаму, відавочна, паспрыяў сам час, тая грамадская атмасфера,
у якой актывізавалася самаўсведамленне асобы чалавека, яе асабістай
прыналежнасці да спраў грамадства, да трывог свету. Надышоў час
грамадзянскай лірыкі, яе страснага прамаўлення”1. Выказаная пазіцыя
не выклікае пярэчання і можа быць прызнаная слушнай і для часу рубяжа стагоддзяў. Аўтары сучасных твораў умела разгортваюць да маштабаў паэмы які-небудзь эпізод або перажыванне, шырока выкарыстоўваюць асацыяцыі, сімволіку, праводзяць складаныя прасторавачасавыя трансфармацыі, алюзіі, разгортваюць разважанні-маналогі,
з дапамогай якіх дадзены эпізод або перажыванне прадстаўляецца
ў розных ракурсах, выяўляючы новыя грані адносін і асвятляючы ўзнятае кола праблем.
Названыя адзнакі сталі прыкметай такіх узораў лірычнай паэмы
канца ХХ ст., як паэма Одзіум (1990) Янкі Сіпакова, Падарожжа вакол
двара (1991) Васіля Зуёнка, Белыя ночы (1996) Алеся Лісіцкага і інш. На
этапе пачатку ХХІ ст. лірычная паэма прадстаўлена ў творчасці Валерыя
Максімовіча (Прага любові, 2009), Андрэя Гуцава (Паэма першага
позірку, 2008). Алеся Бадака (Цень, 2002), Арцёма Кавалеўскага (Шлях
не дадому, 2011) і інш.
1

Ibidem, с. 261.
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Сярод адносна невялікай колькасці паэм у аўтараў з Польшчы менавіта лірычная паэма ў большай меры аказалася прыдатнай для выяўлення асабіста аўтарскай пазіцыі. У 1983 г. пабачыла свет кніга Алеся
Барскага Блізкасць далёкага, якая атрымала назву па змешчанай у ёй
паэме, якую можна бясспрэчна аднесці да жанру ліра-маналагічнай
паэмы. Яна ўяўляе сабой палкі маналог, які выяўляе настрой і пазіцыю
чалавека, што ўстрывожаны зменлівым і непрадказальным часам,
якога хвалюе і не дае заспакаення асаблівая злучанасць з радзіннаблізкім светам. У паэме Блізкасць далёкага за аснову ўзяты не толькі
перажываныя пачуцці, але і сама асоба, якая перажывае. Больш за тое,
у паэме А. Барскага лірычны герой уяўляе сабой тып, сфарміраваны
ў пэўных умовах на пэўнай духоўнай аснове. Такі герой, па азначэнні
Людмілы Рублеўскай, надзелены пачуццём адказнасці за захаванне
культуры свайго народа, адчувае сваё месіянства, непарыўна звязанае
з пакутай, захоўвае рэшткі сакральнага стаўлення да роднага кута1.
На старонках літаратурнай анталогіі Беларускія пісьменнікі Польшчы. Другая палова ХХ ст. (2000) прадстаўлены яшчэ адзін узор лірычнай паэмы, у якім самой назвай аўтар Міхась Шаховіч падкрэслівае яго
пэўную жанравую адрознасць ад іншага напісанага – Паэма ценяў. Названы твор і ранейшыя паэмы М. Шаховіча Святая ноч, Смерць валошкі,
Святы лес выяўляюць характэрныя жанравыя адзнакі лірычнай паэмы: спавядальнасць, эмацыйную напружанасць, энергію пачуцця, імклівае разгортванне лірычнага дзеяння і сцісласць думкі, асацыятыўнасць. Творы М. Шаховіча наўрад ці магчыма абазначыць як адмысловы цыкл, але ў іх можна вылучыць скразны матыў драматычнага
разладу чалавека і рэчаіснасці. Але гэты канфлікт не абазначаны абрысамі канкрэтнага часу, ён ахоплівае больш шырокую прастору, пашыраючыся ад асабістага да агульначалавечага.
Лірычныя паэмы М. Шаховіча аб’яднаны і сваім асаблівым настроем. Даследчыкамі неаднаразова ўказвалася на элегічнасць, нязводны
смутак у творчасці пісьменнікаў-белавежцаў. Менавіта такі настрой
і выяўляюць паэмы М. Шаховіча. Так, у яго Паэме ценяў дакладна рэалізуецца матыў пошуку страчанага раю і імкненне вярнуцца да пакінутага2.
Цікавай праявай жанру лірычнай паэмы ў творчасці пісьменнікаў
Польшчы можна лічыць дзве паэмы Зосі Сачко, аб’яднаныя ў зборніку
Паэмы, выдадзеным у 2000 г. Паэтка не толькі прадэманстравала асаблівы моўны склад сваіх паэм (захаванне падляскай гаворкі вёскі Волька
(Vôlka) каля Бельску, у якой нарадзілася З. Сачко), але і выявіла
асаблівую форму пабудовы твора з яскрава выяўленай лірычнай плынню. Звяртае на сябе ўвагу факт, што аўтара хвалюе праблема адмеЛ. Р у б л е ў с к а я, Нацыянальны міф у інтэрпрэтацыі паэтаў Беласточчыны,
“Тэрмапілы” 1998, №1, с. 16.
2 Беларускія пісьменнікі Польшчы. Другая палова ХХ ст., Мінск 2000, с. 242.
1
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жавання чалавечай асобы ад рэальнага свету і яе нівеліроўка, якая
набывае пагрозлівыя праявы. Для яе паэм Як жэ мніэ бігушчуй…, Будні
характэрны павышаная суб’ектыўнасць, складаная трансфармацыя
рэчаіснасці, фрагментарнасць яе выяўлення, знакавая роля сімволікі.
Згаданыя прыклады твораў беларускамоўных пісьменнікаў Беларусі і Польшчы паказалі не толькі на прадуктыўнасць тэндэнцыі родавага ўзаемадзеяння ў межах паэмнага жанру ў літаратуры мяжы стагоддзяў, але і ўказалі на запатрабаванасць класічных некананічных жанравых мадыфікацый у творцаў розных узростаў і рознай індывідуальна-стылёвай накіраванасці.
У той жа час літаратура канца ХХ – пачатку ХХІ ст. дакладна прадэманстравала сваю зарыентаванасць на эксперымент, на пошук, які не
абмінуў і творы паэмнага жанру. Вынікам з’яўлення ў беларускай літаратуры эксперыментальных паэм можна назваць карэнныя змены
ў самой сферы жанравай сістэмы, а менавіта як працяг працэсу дэкананізацыі жанраў у паэтыцы мастацкай мадальнасці.
Па азначэнні даследчыкаў, у сучаснай сістэме жанраў узаемадзеянне жанравых элементаў ажыццяўляецца ў розных напрамках.
Кожны жанр мае ўплыў і з боку родаў, і з боку сумежных жанраў, і з боку
жанраў, традыцыйна суадносных з іншымі родамі, і трансфармуецца
ў выніку гэтага ўплыву. Гэтаму працэсу падуладны нават традыцыйныя жанры, у якія пры захаванні змястоўнай дамінанты могуць уключацца і элементы іншых жанравых форм.
Працэс міжжанравага ўнутрылітаратурнага ўзаемадзеяння знайшоў выяўленне ў творах паэмнага жанру як маладых аўтараў, якія
дэманструюць неаслабную цікавасць да жанравай трансфармацыі, так
і ў пісьменнікаў старэйшага пакалення, якіх несумненна прывабіла
магчымасць арыгінальнага выяўлення свайго аўтарскага “я”.
Жанравыя мадыфікацыі паэмы сталі прыкметнай з’явай у творчасці Рыгора Барадуліна, які і ў паэзіі часта здзіўляў чытачоў сваімі
жанрава-фармальнымі эксперыментамі. Паэт часта сам падкрэсліваў
жанравую адметнасць сваіх паэм. Так, Слухаючы мора аўтар пазначыў
як хваля-паэма, указаўшы гэтым самым на адметную інтанацыйнагукавую інструментоўку твора. Аднак, разглядаючы фармальныя
адзнакі твора, можна заўважыць стварэнне паэтам такой своеасаблівай
жанравай мадыфікацыі, як паэма-эсэ. У паэме Р. Барадуліна паэтычныя радкі пабудаваны такім чынам, што кожная наступная страфа
асэнсоўваецца толькі пасля ўспрыняцця і аналізу папярэдняй. Пры
гэтым страфічная будова паэмы дэманструе такую яркую адзнаку твора, як афарыстычнасць. Заяўленая ў пэўнай страфе тэма становіцца
нагодай для філасофскага разважання.
Паэма Р. Барадуліна Самота паламніцтва носіць аўтарскае жанравае вызначэнне лера-паэма, што, бясспрэчна, паказвае на змястоўную шматзначнасць твора. Частка слова “лера” ў перакладзе з лацінскай мовы абазначае “мець сэнс, глыбокае значэнне, магутную сілу”.
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Так аўтарам даецца мэтанакіраваная ўстаноўка на знакавае ўспрыманне тых праблемных пытанняў, якія паэт лічыць вартымі неадкладнага асэнсавання: лёс генія, лёс беларускай зямлі з яе мовай, культурай,
гісторыяй. Адметнае спалучэнне суб’ектыўнага з гісторыка-канкрэтным і з філасофска-абагульненым дае падставы вылучыць жанравую
разнавіднасць твора як паэма-эцюд, дзе аўтар імкнецца максімальна
праўдзіва перадаць уласныя пачуцці, уражанні, згадваючы важныя
этапы жыцця Францыска Скарыны і гістарычнага шляху беларусаў.
Паэма Р. Барадуліна Удакладненні да асабовага лістка па ўліку
партызанскіх кадраў, прысвечаная памяці бацькі паэта, засведчыла не
толькі магчымасць ваеннай тэмы адкрываць новыя ракурсы ў выяўленні яе праблем, паэма стала прыкладам і адмысловай жанравай
формы. Яна нагадвае лісток па ўліку партызанскіх кадраў, куды
заносіліся кароткія звесткі пра ўдзельніка партызанскага злучэння.
Сухія фразы афіцыйнага дакумента пісьменнік дапаўняе ўласнымі
ўспамінамі, згадкамі дэталяў жыцця іх сям’і, яго непасрэдных стасункаў
з бацькам, які загінуў напрыканцы вайны. Так канкрэтныя біяграфічныя факты гісторыі жыцця чалавека, які сціпла і непрыкметна
выконваў сваю місію салдата-вызваліцеля на вайне, пераўтвараюцца
ў гераічную біяграфію народа-змагара. Гучыць у паэме і непрыхаваны
сыноўні боль, гучыць боль за ўсіх, хто прайшоў такімі ж ваеннымі дарогамі, гучыць пратэст супраць вайны. Заключная частка паэмы вытрымана ў малітоўным рэчышчы. Гэта маленне не толькі аб супакаенні
душы блізкага чалавека, але і пра вечную памяць усім загінулым. Названы элемент абумовіў у паэме дамінанту лірычнай плыні, якая
падаецца ў звязку з адзнакамі афіцыйна-дзелавога стылю, навеянага
цытаваннем дакумента. Мяркуецца, што перад намі адмысловая сінтэзаваная форма паэмы. Яе мастацкімі адзнакамі можна назваць аўтабіяграфізм, трагедыйнасць зместу, спалучэнне лірычнай і публіцыстычнай плыняў, філасафічнасць.
У беларускіх пісьменнікаў Польшчы эксперыментальныя формы
паэмы, на жаль, не знайшлі такога разнастайнага выяўлення. Аднак
у творчасці Я. Чыквіна мы дакладна канстатуем прысутнасць арыгінальнай жанравай мадыфікацыі паэмы, варыянт якой увайшоў у паэтычны зборнік Крэйдавае кола, што датуецца 2002 г. У паэме Чорная
віла (1977, 2001) аўтар таксама апрабуе новыя структурныя формы,
пашырае паэтычную ўмоўнасць, уздымаецца да філасофскага асэнсавання праблем свайго часу. Каларытна апісаная ў творы вясковая
канкрэтыка на вачах пераўтвараецца ў шматзначную алегорыю. Нельга
не задумацца над умоўнасцю дзеяння і змястоўнай напоўненасцю
выпісаных паэтам алегарычных вобразаў. Праз усе раздзелы паэмы
праходзіць думка, якая непасрэдна ў тэксце нідзе не вербалізуецца і не
выносіцца ў загаловак, думка аб свабодзе, якая не даецца нікім і ўзнікае
толькі пры адчуванні ўласнай знакавасці. Істота слабая, звыклая да
падпарадкавання не зможа быць свабоднай ніколі.
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Філасофская прырода канфлікту ў творы Я. Чыквіна значна паўплывала на мастацкую форму паэмы. Беручы пад увагу родавыя адзнакі, можна вылучыць у творы наяўнасць эпічных і лірычных элементаў.
Паэма мае яўную ўстаноўку на сюжэтнасць. А настраёвы тон твора, скіраванасць на ўнутраную засяроджанасць указваюць на лірычную
прыкмету. Сінтэз гэтых элементаў надае паэме новую якасць – маштабнасць мастацкага абагульнення. У той жа час прысутная ў паэме
іншасказальна-сімвалічная апавядальная плынь, філасофская глыбіня
думкі, абагульненасць сітуацый з’яўляюцца адзнакамі прытчавага пачатку ў паэме Я. Чыквіна. Вылучаныя адзнакі дазваляюць абазначыць
жанр паэмы Я. Чыквіна Чорная віла як філасофская паэма–прытча.
Паэмы беларускіх аўтараў не ў меншай меры засведчылі прадуктыўнасць яшчэ аднаго ўзаемадзеяння, якое адбываецца ў межах
розных мастацкіх сістэм – фальклорнай і літаратурнай. Уплыў народнай творчасці на жанр паэмы адчувальны на розных узроўнях: стылістычным, змястоўным, жанрава-кампазіцыйным, а таксама адбіваецца
на этычных і эстэтычных прынцыпах пісьменніка, яго светапоглядных
уяўленнях. Творы беларускіх пісьменнікаў канца ХХ – пачатку ХХІ ст.
часцей прадстаўляюць узор фальклорна-літаратурнага ўзаемадзеяння
ў форме адкрытага “цытавання”. Аўтары паэм часта звяртаюцца да
выкарыстання паэтычных жанраў фальклору: песень, замоў, прыпевак
і інш., з ярка выражанай лірычнай афарбоўкай. Так, фальклорная
“цытата” дае магчымасць для ўнясення ў кананічную форму паэмы
суб’ектыўна-лірычнага пачатку.
Паэмы Р. Барадуліна Смаргонская акадэмія, Аблачына-самабранка
з’яўляюцца ўзорам арыгінальнага камбінавання аўтарскага і фальклорнага матэрыялу, якія арганічна дапаўняюць адзін аднаго. Галоўнае, што ўдаецца пісьменніку, захаваўшы адметнасць жанраў народнай
творчасці, іх стылёвыя адзнакі, стварыць свае ўнікальныя паэмныя
канструкцыі, у якіх два ўспрыманні свету выступаюць як выяўленне
мастацкага цэлага.
Паэмы беларускіх пісьменнікаў Польшчы ў меншай меры закрануў
вышэйназваны працэс, аднак не пакідае спадзеў, што тэндэнцыя фальклорна-літаратурнага ўзаемадзеяння ўсё ж зможа стаць фактам творчасці ў маладзейшых прадстаўнікоў беларускамоўнага пісьменства.
Такім чынам, назіранні за жанравай прыродай паэм пісьменнікаў
Беларусі і Польшчы сведчаць: творы названага жанру актыўна ўключаны ў працэсы, якія ахопліваюць усю літаратуру канца ХХ – пачатку
ХХІ ст., а менавіта ў працэс узаемадзеяння літаратурных родаў, відаў
і жанраў. Гэтым тлумачыцца наяўнасць у творчасці аўтараў Беларусі
і Польшчы адмысловых жанравых мадыфікацый паэмы, якія пацвярджаюць думку не аб знікненні ці крызісе паэмы, а аб трансфармацыі
традыцыйнага жанру. Імкненне творцы выкарыстаць жанравыя і родавыя магчымасці літаратуры з’яўляецца характэрнай прыкметай руху
паэмы і натуральна прыводзіць да памнажэння патэнцыялу жанру, які
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мае ўнікальныя магчымасці развіцця за кошт міжродавых і міжжанравых узаемадзеянняў.
Svaitlana Tarasava

The Nature of Poems in the Works of Belarusian Writers of the
Late 20th and Early 21st Centuries (with Examples of Belarusian and Polish Authors)
A b s t r a c t
Тhe article examines the genre features of poems of Belarusian authors
of Poland and Belarus in the mainstream of the main literary trends of
the late 20th and early 21st centuries. With the example of various
works of Belarusian writers (including Borodulina or Chikvina), the
leading trends in the development of the poem genre are noted: the
processes of intergenerational and inter-genre interaction as well as
characteristic features of the genre modifications of the poem are
revealed.
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Мова білінгвальнага насельніцтва
ў Падляшскім ваяводстве
Падляшскае ваяводства з’яўляецца рэгіёнам, на тэрыторыі якога
перакрыжоўваюцца некалькі моў, культур і рэлігій. Гэтая полікультурнасць, з аднаго боку, сведчыць пра духоўнае багацце рэгіёну, а з іншага, – ускладняе нацыянальную самаідэнтыфікацыю.
На гэтай тэрыторыі на працягу многіх стагоддзяў назіралася ўзаемаўздзеянне балцкіх ды заходне- і ўсходнеславянскіх народаў, што
аказвала ўплыў не толькі на этнічную структуру рэгіёна, але таксама на
культурна-моўную сітуацыю. Засялялася Беласточчына з розных
напрамкаў: з поўначы ішлі балты, з усходу – усходнія славяне, а з
захаду – мазавецкае насельніцтва. Гэта былі прадстаўнікі розных канфесій і культур. Апрача гэтага, тэрыторыя сённяшняй Беласточчыны
шмат разоў мяняла сваю дзяржаўную прыналежнасць. Вось асноўныя
прычыны, з-за якіх тэрыторыя польска-ўсходнеславянскага памежжа
сёння такая дыферэнцыяваная ў культурным, рэлігійным і моўным
планах.
Памежжа непарыўна суадносіцца з моўнымі кантактамі, шматмоўем, полікультурнасцю ды некалькімі рэлігійнымі канфесіямі1. Жыхары такой тэрыторыі адкрытыя на суседнюю культуру ды не ўспрымаюць яе як цалкам чужую.
Істотаю памежнага шматмоўя з’яўляецца адсутнасць выразных
межаў, іх расплывістасць ды лёгкае пераключэнне з адной мовы на другую. Парадаксальна, але гэта сведчыць не столькі пра шматэтнічнасць
і полікультурнасць, колькі пра супольнасць, асноўнаю рысаю якое з’яўляецца тутэйшасць, паходжанне з дадзенай тэрыторыі2.
Аснову культурнае тоеснасці жыхароў памежжа складае матэрыяльная і духоўная спадчына продкаў. Можна вылучыць некалькі яе
ўзроўняў. Першы ўзровень – гэта сямейная тоеснасць, калі чалавек
у д з ь к о, Лінгвістычны і сацыялінгвістычны характар беларускага памежжа.
Да пастаноўкі праблемы [у:] Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, red. E. Smułkowa, A. Engelking, Warszawa 2007, s. 259.
2 J. S t r a c z u k, Wielojęzyczność pogranicza: od tutejszości do nowej lokalności [w:]
Tożsamość – Język – Rodzina. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim, Warszawa
2008, s. 103.
1 І. Б

160

Ніна Баршчэўская

атаясамлівае сябе з сям’ёю: пачынае карыстацца моваю сям’і, засвойваць традыцыі і каштоўнасці, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Вялікую ролю адыгрываюць адносіны паміж бацькамі і дзецьмі.
Гэта менавіта сям’я ўплывае на сацыялізацыю дзіцяці. Другі ўзровень –
набыццё лакальнае тоеснасці. Адбываецца ідэнтыфікацыя з мясцоваю
грамадскасцю. На гэтым узроўні параўноўваюцца каштоўнасці, вынесеныя з роднага дому, з новымі, раней невядомымі, заўважаюцца іншыя
асяроддзі. Гэта ўзровень свядомага вызначэння свайго месца ў асяроддзі. Трэці ўзровень – гэта фарміраванне нацыянальнае тоеснасці шляхам пашырэння кантактаў з аднагодкамі і дарослымі з дадзенае нацыянальнае групы. На чацвёртым узроўні чалавек уваходзіць у раздвоеную
аўтатоеснасць, авалодвае яе рознымі відамі, такімі як ізаляцыя, этнацэнтрызм (закрыццё ў сваёй нацыянальнай групе), акамадацыя (узаемапрызнанне і талерантнасць), рэарыентацыя (перажыванне супярэчнасцяў паміж каштоўнасцямі адзінкі і групы, да якой належыць)1.
Прававая аснова беларускае мовы на Падляшшы
У Польшчы найбольш носьбітаў беларускае мовы жыве ў Падляшскім ваяводстве – 39898 чалавек з агульнае колькасці карыстальнікаў беларускае мовы 40650 чалавек і пры агульнай колькасці беларусаў у Польшчы – 48737 чалавек (так вынікае з Нацыянальнага
перапісу насельніцтва 2002 года). Крыху іншыя дадзеныя прынёс Нацыянальны перапіс насельніцтва 2011 года – 47 тысяч беларусаў у Польшчы, у тым ліку з першай беларускай ідэнтычнасцю – 37 тысяч, з другой – 10 тысяч; з адзінай беларускай ідэнтычнасцю – 31 тысяча,
з беларускай ідэнтычнасцю, якая суіснуе разам з польскаю – 15 тысяч
чалавек2. Аднак гэты перапіс у вялікай ступені быў праведзены метадам ацэначным, а не на падставе непасрэднага кантакту з рэспандэнтам3. Верагоднасць перапісу насельніцтва часта з’яўляецца вынікам нацыянальнае палітыкі дзяржавы ды бягучых грамадскіх абумоўленасцяў, што чарговы раз выразна выявілася падчас двух апошніх перапісаў
насельніцтва ў Польшчы4.
Беларусы на Беласточчыне з’яўляюцца аўтахтонным насельніцтвам, жывуць кампактна і складаюць больш за 20% жыхароў у 12 гмінах
(паводле Нацыянальнага перапісу насельніцтва 2002 года), або ў 9 (паводле Нацыянальнага перапісу насельніцтва 2011 года)5, што – у адJ. N i k i t o r o w i c z, Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 1995,
s. 67, 90–96.
2 N. B a r s z c z e w s k a, Język a świadomość narodowa na Podlasiu [w:] Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia, red. N. Barszczewska, M. Chaustowicz, M. Timoszuk, t. 1,
Warszawa 2016, s. 42–43.
3 M. B a r w i ń s k i, Struktura narodowościowa Polski w świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku, „Przegląd Geograficzny” 2014, t. 86, z. 2, s. 220.
4 Ibidem, s. 237.
5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Gminy_w_Polsce_z_j%C4%99zykiem_pomocniczym
[dostęp: 12.03.2018].
1
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паведнасці з Законам аб нацыянальных і этнічных меншасцях ды рэгіянальнай мове ад 6 студзеня 2005 года дае права ўвесці двухмоўныя
назвы населеных пунктаў і карыстацца беларускаю моваю як
дапаможнаю ў адміністрацыйных кантактах.
Беларускаю моваю як дапаможнаю можна карыстацца ў 5 гмінах:
гарадской гміне Гайнаўка – ад 03.12.2007, ды ў вясковых гмінах: Орля –
ад 07.05.2009, Нараўка – ад 16.06.2009, Чыжы – ад 8.02.2010 і Гайнаўка –
ад 28.05.2010. У гміне Орля ўведзены таксама беларускія назвы мясцовасцяў – ад 11.01.2011)1, аднак, як вынікае з выказванняў войтаў, да
гэтага часу дапаможная мова функцыянуе толькі ў вусным варыянце.
U nas jość, što možna zajści i navet padannie pisać, čy što, to možna na
biełaruskaj movie i jany nam atkažuć na takoj že samaj. Jašče pakul što nichto
nie pisaŭ, a ja dumaju napišu, kali chtoś prydzie da mianie paprosić, to
sprabujem. Jany tam dastajuć za heta hrošy, bo viedajecie, dziesiać pracent
buolš majuć našyja pracaŭniki s taho tytułu, što jany, kali chto pradstaviŭ
takoje paśvietčannie, što končyŭ licej biełaruski, bo tam užo ni treba, kap
fiłałohiju zakončyŭ, vyšejšuju adukacyju, ale chopić biełaruski licej i dastaje
dadatak. <…> Tak što ŭ nas možna ŭ hminie s kožnym tutaj čynoŭnikam
havaryć pa-biełarusku, jon pavinien atkazać pa-biełarusku. (Новае Ляўкова
2013, Ян Цялушэцкі, нар. 1945)

Па-беларуску або на мясцовай гаворцы можна было размаўляць
з чыноўнікамі ў падляшскіх гмінах таксама да афіцыйнага ўвядзення
беларускае мовы як дапаможнае. Дзякуючы ўмацаванню беларускае
мовы як дапаможнае ў юрыдычных актах, можна пазбегнуць выпадкаў,
што нехта з чыноўнікаў адмовіцца афармляць справу па-беларуску,
а таксама з’яўляюцца магчымасці працаўладкавання людзей, якія валодаюць беларускаю моваю.
Jeśli chodzit a dvuchmoŭnyja, skažam, tutaj u gmini machčymaści, to jany jest,
patamu što Rada Gminy pryniała uchvału pra jazyk dadatkovy, užędovy,
biłaruski, i heto ŭže jest zalegalizovane praŭno […]. Nihledzia na toje, čy je, čy
nima takaja pastanova Rady Gminy, to i tak, jak pryšoŭ čałaviek, katory
havoryt pa-svojemu, jon ni mieŭ prablemoŭ. My z im havaryli, tak jak trebo,
patamu što, no balšynstvo pracoŭnikuoŭ, to jany ŭsie ssiul, tak što heta mova
ŭže ni jest čužaja. (Нараўка 2013, Miкалай Павільч, войт гміны Нараўка)
My vvieli jezyk biełaruski do užendu, što v užendzie ŭ nas možna havaryć pabiełarusku i pa-polsku. No tože ja choču skazać, što jak rablu nabar da raboty,
to ja pišu, štoby chtoś oryjentavavsia ŭ našom jazykovi. (Махнатэ 2013, Ольга
Рыгаровіч, войт гміны Гайнаўка)

Выкарыстанне мовы ў дзяржаўнай адміністрацыі павышае яе
прэстыж, што мае істотнае значэнне ў грамадскім жыцці, таму што пры
суіснаванні дзвюх моў заўсёды перамагае больш прэстыжная2. І з такою
з’яваю маем справу на польска-беларускім памежжы, дзе па абодва бакі
Ibidem. Гл. таксама: N. B a r s z c z e w s k a, Język białoruski w Polsce – historia i stan
obecny, „Acta Polono-Ruthenica” 2009, t. XIV, s. 339–351.
2 J. S t r a c z u k, Język a tożsamość człowieka (w warunkach społecznej wielojęzyczności),
Warszawa 1999, s. 19.
1
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дзяржаўнае мяжы беларуская мова не карыстаецца належным ёй
прэстыжам, не шануецца, не з’яўляецца каштоўнасцю. Гэта прычына
выказванняў, што беларуская мова „грубая, непрыемная, сялянская”.
На Беласточчыне большасць носьбітаў беларускае мовы ўвогуле не
задумваецца над яе каштоўнасцю, успрымаючы адно як сродак зносін.
Для этнічнае групы яе культура, мова, звычаі так зразумелыя, простыя
і натуральныя, што не могуць быць прадметам рэфлексіі1. З другога
аднак боку, моўная адметнасць дапамагае адрозніць „сваіх” ад „чужых”,
і таму гэты аспект становіцца падставай фарміравання нацыянальнае
ідэнтычнасці.
У Польшчы вядзецца вывучэнне беларускае мовы на розных
узроўнях – ад дзіцячых садкоў да вышэйшых навучальных ўстаноў.
У школах беларуская мова вывучаецца як дадатковы прадмет. Наогул,
з года ў год назіраецца змяншэнне колькасці вучняў, якія паглыбляюць
свае веды па беларускай мове. Рэкордная колькасць вучняў занатаваная ў 1967/1968 навучальным годзе – 12504. Згодна з дадзенымі
Кураторыі асветы ў Беластоку, у 2015/2016 навучальным годзе
беларускую мову вывучалі 3140 вучняў2. Больш за 90% настаўнікаў
беларускае мовы маюць вышэйшую беларусазнаўчую адукацыю і актыўна ўдзельнічаюць у падрыхтоўцы праграмаў навучання і падручнікаў
ды ўплываюць на валоданне беларускаю моваю ў навакольным асяроддзі.
Уплыў на мову асяроддзя на Падляшшы маюць таксама СМІ,
у асноўным тыднёвік беларусаў у Польшчы „Ніва”, двухмоўны польскабеларускі штомесячнік „Czasopis”, „Беларускі гістарычны зборнік” –
паўгадавік Беларускага гістарычнага таварыства ў Польшчы, „Тэрмапілы” – літаратурна-мастацкі гадавік, „Бельські Гостінэць” –культурнакраязнаўчы квартальнік, які выходзіць на мясцовым дыялекце, а таксама электронныя СМІ – Беларускае Радыё Рацыя, Праграма для нацыянальных меншасцяў Радыё Беласток, Беларуская служба Польскага
радыё для замежжа ды тэлестанцыі Белсат і Беластоцкае аддзяленне
Польскага тэлебачання TVP з тэлепраграмаю Беларускі тыдзень. На
беларускай мове вядзецца таксама Інтэрнэт-Бібліятэка „Камунікат”
з агромністаю колькасцю публікацый, датычных розных галін беларускага жыцця.
Беларуская літаратурная мова ў Польшчы выкарыстоўваецца падчас розных навуковых сустрэч (канферэнцый, семінараў) ды культурніцкіх мерапрыемстваў.
Нягледзячы на вялікае заангажаванне інтэлігенцыі ды беларускіх
дзеячаў на папулярызацыю беларускае мовы ў Польшчы, большасць
1
2

W. P a w l u c z u k, Białorusini jako grupa etniczna, „Studia Socjologiczne” 1968, nr 2,
s. 37.
Kształcenie mniejszości narodowych. Wykazy szkół prowadzących nauczanie języków
mniejszości. Język białoruski [online], http://www.kuratorium1.home.pl/kuratorium
2/jez_mniej/wykazy_2016/bial2006.pdf [dostęp 12.03.2018].

Мова білінгвальнага насельніцтва ў Падляшскім ваяводстве

163

карыстальнікаў лічыць, што яна малапрыгодная ў штодзённым жыцці
з увагі на выразнае дамінаванне расійскай мовы ў самой Беларусі.
Усходнеславянкія гаворкі на Беласточчыне
На гутарковым узроўні на Беласточчыне ўсходнеславянскія гаворкі лепш захаваліся сярод праваслаўнага насельніцтва, якое моўную
адметнасць прызнае важным элементам адметнасці рэлігійнае і этнічнае1. Назіраюцца даволі істотныя разыходжанні паміж нацыянальнаю
прыналежнасцю жыхароў Падляшскага ваяводства і гаворкаю, якою
яны карыстаюцца, бо нацыянальная ідэнтычнасць фарміравалася не на
аснове моўнага крытэрыя, а – у асноўным – рэлігійнага, і таму католікі
з-пад Саколкі ці Дубровы Беластоцкай, якія ў штодзённым жыцці карыстаюцца беларускаю гаворкаю, лічаць сябе палякамі, а праваслаўныя з-пад Бельска Падляшскага ці Сямяціч – беларусамі, хаця ў іхняй
мове многа ўкраінскіх рысаў. Здараецца, што нехта размаўляе па-польску, лічыць сябе беларусам, хоць паходзіць з сям’і, якая карыстаецца
ўкраінскаю гаворкаю2.
На Беласточчыне да важных ідэнтыфікацыйных элементаў трэба
таксама залічыць традыцыйнае пачуццё рэгіянальнай прыналежнасці,
г. зв. „тутэйшасць”, услед за якою родная гаворка акрэсліваецца як
„простая мова”: “my pa prostu havorym, naša mova m’éšana, n’i polśka, ni
b’ełaruśka”3.
Заходнюю мяжу пашырэння ўсходнеславянскіх гаворак на тэрыторыі Польшчы вызначае ўсходняя мяжа мазурэння (вымаўлення зычных š, ž, č, ǯ як s, z, s, ӡ). Гутарковая беларуская мова выступае ў паўночна-ўсходняй частцы Беласточчыны. Заходняя мяжа праходзіць ад
Аўгустоўскага канала да ракі Бобра пад Штабінам, па Бобры ідзе да
вусця Бярозаўкі, адкуль па заходнім баку рэчкі ідзе лясамі на паўднёвы
ўсход ад Кнышына да ракі Супрасль каля Васількова, па Супраслі да ракі
Нараў, правым берагам якой адступае крыху на ўсход ад ракі паміж
Лапамі і Суражам, перасякаючы яе каля вёскі Завыкі. На тэрыторыі
паміж Нарваю і Бугам лінія паказвае на заходні абсяг усходнеславянскіх
гаворак, праходзіць паміж Бранскам і Бельскам Падляшскім, адкуль
меандрамі, крыху на захад ад Сямяціч, даходзіць да ракі Буг4. Гаворкі на
гэтай тэрыторыі разнародныя: ад акаючых і цекаючых / дзекаючых на
поўнач ад ракі Нараў, праз паласу гаворак з украінскімі рысамі да
i ś n i e w s k i, Zarys dziejów osadnictwa na Białostocczyźnie [w:] Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. I, Warszawa1980, s. 10.
2 Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, red. S. Glinka, A. Obrębska-Jabłońska,
S. Siatkowski, t. 1, Warszawa 1980, s. 10.
3 E. S m u ł k o w a, Polsko-białoruski kontakt językowy [w:] E. S m u ł k o w a, Białoruś i pogranicza. Studia o języku i społeczeństwie, Warszawa 2002, s. 380.
4 E. S m u ł k o w a, Polsko-białoruski kontakt…, s. 374. Гл. таксама: S. G l i n k a, Granica
językowa i przykłady zróżnicowania fonetycznego gwar białoruskich Białostocczyzny,
„Sprawozdania z prac naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN” 1969, r. III, z. 5.
1 J. W
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ўкраінскіх1, што вынікае з пасяленчых працэсаў з ваколіцаў Гродна
і Ваўкавыска ды Брэста. Гаворкі ваколіцаў Гродна і Ваўкавыска не надта дыферэнцыяваныя – разам ствараюць заходнюю групу паўднёвазаходняга беларускага дыялекту. Таму і на Беласточчыне не назіраецца
большых моўных адрозненняў у нашчадкаў гэтых двух пасяленчых напрамкаў. Іх гаворкам характэрнае аканне, яканне, цеканне і дзеканне.
Гаворкі на поўдзень ад ракі Нараў, за выключэннем тэрыторыі Белавежскае пушчы, вылучаюцца ўкраінскімі рысамі2. І менавіта гэтыя
гаворкі на поўдзень ад ракі Нараў выклікаюць найбольшыя дыскусіі
сярод польскіх дыялектолагаў. З аднаго боку, яны блізкія брэсцка-пінскім гаворкам, якія належаць да ўкраінскага моўнага генатыпу, але
адначасова падлягаюць натуральным беларускім уплывам, выкліканым беларускаю нацыянальнаю свядомасцю жыхароў ды вывучэннем
беларускай мовы ў школах рознага ўзроўню на Беласточчыне. Асаблівую дыскусію выклікае вызначэнне мяжы паміж беларускімі і ўкраінскімі гаворкамі, напрыклад, Эльжбета Смулкова вылучае паласу пераходных беларуска-ўкраінскіх гаворак паміж рэкамі Нараў і Буг3, а Міхал
Саевіч бачыць паміж імі рэзкую мяжу, якую праводзіць па рацэ Нараў,
крыху на поўнач ад яе, а затым накіроўвае ў напрамку Белавежы4.
Падляшскае беларуска-ўкраінскае памежжа сведчыць пра цяжкасці ў правядзенні класіфікацыі перыферыйных гаворак і адначасова –
у суаднясенні іх з адною канкрэтнаю моваю. Размежаванне маўлення
жыхароў праводзіцца шляхам паказання ізаглосаў, якія ілюструюць пашырэнне дыферэнцыяльных рысаў, характэрных для беларускай
і ўкраінскай моваў5. Традыцыйна выдзяляецца шэсць ізафонаў, якія
вызначаюць гэтую мяжу: рысы, характэрныя для беларускай мовы –
гэта пашырэнне акання ды цекання і дзекання; рысы ўкраінскія – гэта
дыспалаталізацыя зычных перад e і і (ізафоны, якія паказваюць дыспалаталізацыю губных зычных перад e, дыспалаталізацыю зубных
зычных перад e, а таксама дыспалаталізацыю зубных зычных перад і);
Такі падзел усходнеславянскіх гаворак гл. у: Opisy badanych wsi [w:] Atlas gwar…,
s. 33–63.
2 E. S m u ł k o w a, Polsko-białoruski kontakt..., s. 378.
3 E. S m u ł k o w a, Pojęcie gwar przejściowych i mieszanych na polsko-białorusko-ukraińskim pograniczu językowym [w:] E. S m u ł k o w a, Białoruś i pogranicza…, s. 336–348;
E. S m u ł k o w a, Propozycja terminologicznego zawężenia zakresu pojęć: „gwary
przejściowe”– „gwary mieszane” [w:] E. S m u ł k o w a, Białoruś i pogranicza…, s. 349–
354; E. S m u ł k o w a, Szkic systemów fonologicznych ruskich gwar Białostocczyzny
wschodniej [w:] E. S m u ł k o w a, Białoruś i pogranicza…, s. 91.
4 M. S a j e w i c z, O białorusko-ukraińskiej granicy językowej na Białostocczyźnie [w:] „Rozprawy Slawistyczne” 1997, nr 12, s. 91–107; Nasza mowa prosta, czyli o białoruskoukraińskiej granicy językowej na Białostocczyźnie, „Над Бугом і Нарвою: український
часопис Підляшшя” [online], http://nadbuhom.pl/art_2375.html [доступ:
12.03.2018].
5 Atlas gwar…, s. 122 oraz Mapa 1.
1
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шостая ізаглоса паказвае пашырэнне мяккага вымаўлення даўняга c’,
напр. укр. xłopec’ vs. бел. xłop’ec. Сярод названых шасці рысаў чатыры
праходзяць прыблізна той самаю лініяй, якая вядзе больш-менш уздоўж ракі Нараў, затым паварочвае на поўдзень і праходзіць каля Гайнаўкі. Гэтая лінія супадае таксама з мяжою пашырэння іншых моўных
рысаў – марфалагічных і лексічных1.
На акаючай тэрыторыі знаходзяцца такія мясцовасці, як Дуброва
Беластоцкая, Саколка, Нараўка, Белавежа. У трохкутніку, створаным мясцовасцямі Ляўкова – Семяноўка – Белавежа выступае дыспалаталізацыя
губных зычных перад e, што вядзе да вымаўлення тыпу mašók, vaséla,
vasná. Такое вымаўлене характэрнае для беларускіх камянецкіх і пружанскіх гаворкак: man’é, matłá, vanók, vasná2.
У сваю чаргу ў чатырохкутніку, створаным вёскамі Жулткі – Навадвороцы – Завыкі – Чарэўкі – Козлікі – Тапаляны паміж рэкамі Супрасль
і Нараў выступаюць окаючыя гаворкі і адначасова дзекаючыя / цекаючыя. Далей на поўдзень у вёках Рыбалы і Трасцянка захоўваецца
вымаўленне d’ / t’. Паралельна з гэтай ізаглосаю праходзяць ізаглосы
дыспалаталізацыі зубных зычных перад e ды паўночнага пашырэння
мяккага вымаўлення даўняга c’. Пашырэнне дыспалаталізацыі зубных
зычных перад і выступае на поўдзень ад Бельска Падляшскага і Гайнаўкі і ахоплівае мясцовасці Орля, Махнатэ, Чаромха, Няміраў3.
У беларускіх гаворках, якія сутыкаюцца з мазавецкімі гаворкамі,
назіраецца мазурэнне (вёскі Краснаборкі, Крапіўніца, Мілеўске, Рыбнік,
Крушэва). Мазурэнне адсутнічае ў новай мазавецкай гаворцы, што
ўзнікла на беларускім субстраце ў Сэйненскім павеце.
У залежнасці ад вымаўлення ненаціскнога о і мазурэння, выдзяляюцца чатыры віды беларускіх гаворак: акаючая без мазурэння,
акаючая з мазурэннем, окаючая без мазурэння, окаючая з мазурэннем,
якія падзяляюць тэрыторыю Беласточчыны на дзве часткі: паўночнаўсходнюю і паўднёва-заходнюю4.
На паўночна-ўсходняй тэрыторыі (Сакольскі павет, Дубровы Беластоцкай, паўднёва-ўсходнія ўскраіны Аўгустоўскага і ўсходняя частка
Беластоцкага паветаў), дзе выступаюць акаючыя гаворкі, назіраецца
ўзмацненне марфалагічных адметнасцяў. Тут менавіта выступаюць
такія рысы, як канчатак -é ў родным склоне назоўнікаў жаночага роду
адзіночнага ліку, аснова якіх заканчваецца цвёрдым зычным (тып vadé
vs. паўднёва-заходняга vadý); канчатак -é ў назоўным склоне назоўнікаў
мужчынскага і жаночага роду множнага ліку на цвёрды зычны, што
пашыраецца таксама на паўночна-заходнія окаючыя гаворкі; саканне –
M. J a n k o w i a k, Gwary białoruskie w Polsce [w:] N. B a r s z c z e w s k a, M. J a n k o w i a k, Dialektologia białoruska, Warszawa 2012, s. 153.
2 Э. Б л і н а в а, Е. М я ц е л ь с к а я, Беларуская дыялекталогія, Мінск 1969, s. 76.
3Atlas gwar wschodniosłowiańskich…, Mapa 1.
4 S. G l i n k a, Granica językowa…, s. 36–45.
1
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вымаўленне зваротнай часціцы -s’a як -so, -s’o (у окаючых гаворках -s’e)1.
Гэтыя прыклады пацвярджаюць прыналежнасць аналізаваных гаворак
да паўнёва-заходняга беларускага дыялекту, які ў паўднёвай частцы
становіцца пераходным беларуска-ўкраінскім2.
На гэтай тэрыторыі назіраецца вялікі ўплыў польскае мовы, напр.
будучы складаны час budu rab’íŭ у параўнанні з агульнабеларускім budu
rab’íc’; пашырэнне суфікса -ak на азначэнне маладых істот (zereb’ák,
c’el’ák, jehn’ák) пры множным ліку (zarab’áta, c’eláta, jehn’ak’é)3.
Падзел Беласточчыны на тры часткі: заходнюю, паўночна-ўсходнюю і паўднёвую назіраецца таксама з увагі на лексічную дыферэнцыяцыю4. Пучок ізалексаў заходняга напрамку праходзіць з поўначы на
поўдзень згодна з фанетычнай мяжою і аддзяляе ўсходнеславянскія
лексемы ад польскіх, напр. perév’esło – pas, póžn’a, stern’á – ržýsko, tok –
klep’ísko, žm’én’a – garść, хоць гэтая мяжа не з’яўляецца выразнай і застаецца даволі шырокая паласа, на якой выступаюць калькі ўсходнеславянскіх назваў у навакольных польскіх вёсках і ў польскім маўленні
білінгвальнага насельніцтва, напр. pšewiąsło – поль. pas і rozžucać – поль.
podorywać5. Пучкі ізалексаў паўночна-ўсходняга і паўднёвага пашырэння ілюструюць дыферэнцыяцыю ўсходнеславянскіх гаворак. Пучок ізалексаў паўночна-ўсходняга напрамку (s’v’éren vs. паўднёвы šp’ixl’ér,
m’ak’iná – połóva, v’éjałka – šópel’ka) супадае з падзелам на акаючыя
і окаючыя гаворкі6. У сваю чаргу пучок ізалексаў паўднёвага напрамку
(kłun’a vs. паўночнага напрамку humnó, adrýna, stern’á – póžn’a, ržýsko,
rózpłuha – barazná) праходзіць уздоўж ракі Нараў і на паўднёвы ўсход ад
Белавежы, так як мяжа паміж дзекаючымі / цекаючымі гаворкамі і з захаванымі d’ / t’, што пацвярджае істотнае супадзенне пашырэння дыялектных фанетычных і лексічных рысаў7.
Моўныя паводзіны білінгвальнага грамадства і праблемы
нацыянальнай тоеснасці
Спалучэнне сіл лінгвістаў і сацыёлагаў прывяло да стварэння супольнай мадэлі сацыялінгвістычнага вопісу моўных паводзінаў. Асноўнаю перадумоваю, на якую абапіраецца сацыялогія мовы, з’яўляецца
існаванне шчыльнае залежнасці паміж структураю моўнае грамадскасці і сукупнасцю ўсіх моўных формаў, якімі гэтая грамадскасць
m u ł k o w a, Przykłady zróżnicowania morfologicznego gwar białoruskich Białostocczyzny [w:] E. Smułkowa, Białoruś i pogranicza…, s. 131.
2 Ibidem, s. 132.
3 Ibidem.
4 E. S m u ł k o w a, Słownictwo z zakresu uprawy roli w gwarach wschodniej Białostocczyzny na tle wschodniosłowiańskim, Wrocław – Warszawa – Kraków 1968, s. 177–188
oraz vol. 2 Mapy 23–25.
5 Ibidem, s. 177–179.
6 Ibidem, s. 179–181.
7 Ibidem, s. 181–183.
1 E. S
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карыстаецца1. Гэты метад дазваляе мовазнаўцам даследаваць неаднароднасць моўнай структуры, а сацыёлагам высвятляць чыннікі, якія
ўплываюць на змену моўных паводзінаў. Складовымі часткамі моўнай
сітуацыі з’яўляюцца: моўцы, від грамадскай сувязі, якая іх спалучае,
г. зн. іх грамадскія ролі, тэма размовы і сітуацыйныя абставіны2. Моўныя сітуацыі можна падзяліць на тыповыя, паўтаральныя ды індывідуальныя, напр., у выпадку размовы асобы з мясцовага асяроддзя з асобай чужой, звонку, назіраецца г. зв. сітуацыйны зрух3. Гэты тэрмін
азначае змену мовы або яе стылю, што выклікана зменай сітуацыі
паміж моўцамі. Гэтыя правілы набываюцца несвядома ў працэсе сацыялізацыі з першых дзён жыцця, і гэта менавіта яны вызначаюць сацыялінгвістычную кампетэнцыю – інтуітыўныя веды пра спосабы і час
выкарыстання мовы ў залежнасці ад абставінаў, выпрацаваных грамадствам4, значыць, можна сцвердзіць, што за сацыялінгвістычнай кампетэнцыяй дзяцей стаяць іх бацькі, якія свядома або несвядома прымаюць рашэнне пра выбар мовы, на якой звяртаюцца да дзяцей і гэтым
самым уплываюць на іх прымарную мову. Найчасцей гэтай мовай з’яўляецца родная мова бацькоў або дзяржаўная мова краіны, на тэрыторыі якое дзіця нарадзілася. Даволі частыя сітуацыі, калі дзіця выхоўваецца адначасова ў дзвюх мовах, а нават у шматмоўі, як у выпадку
эмігрантаў ці нацыянальных меншасцяў на памежнай тэрыторыі.
У выпадку заходняга памежжа Беларусі гэта можа быць польская
мова і / або беларуская, або беларуская гаворка ў вясковым асяроддзі,
часам таксама літоўская мова, ды расійская мова, якая накладваецца на
гэты моўна-культурны кангламерат. У сваю чаргу на Беласточчыне
суіснуюць мовы польская і / або беларуская, або беларуская гаворка на
поўнач ад ракі Нараў, а на поўдзень ад яе – гаворка з украінскімі рысамі.
На тэрыторыі этнічна мяшанай насельніцтва найчасцей білінгвальнае,
да чаго прымушае неабходнасць утрымліваць кантакты з прадстаўнікамі як мінімум двух этнасаў.
На памежжы выкарыстанне аднае з моў не заўсёды супадае з пачуццём нацыянальнае тоеснасці яе носбітаў5. На Падляшшы падыход
да нацыянальнае ідэнтычнасці па-іншаму ўспрымаецца рознымі пакаленнямі: старэйшае пакаленне непарыўна звязвае нацыянальнасць
з веравызнаннем, пра што сведчаць сцвярджэнні кшталту „рускай веры” ці „праваслаўнай нацыянальнасці”.
З праведзеных даследаванняў сярод моладзі вынікае, што канфесія
(у большасці праваслаўная) не вызначае нацыянальнасці. Сёння заўважаюцца іншыя нацыянальныя перамены, а менавіта – пераход ад тутэйJ. S t r a c z u k, Język a tożsamość człowieka…, s. 19.
S. G r a b i a s, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1997, s. 57.
3 Ibidem, s. 58.
4 Ibidem, s. 59.
5 E. S m u ł k o w a, Badanie pograniczy językowych – uwagi metodologiczne [w:] Gwary
dziś. 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe, Poznań 2003, s. 46.
1
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шасці да канкрэтнае нацыянальнасці, найчасцей польскае. Назіраецца
таксама адыход ад беларускае ідэнтычнасці на карысць украінскае,
аднак гэтая змена маргінальная ў параўнанні з паланізацыйным працэсам і не ўспрымаецца жыхарамі як пагроза страты свае мясцовае традыцыі, таму што абедзве ўсходнеславянскія нацыі ўспрымаюцца як „свае”.
На Беласточчыне старэйшае пакаленне, якое карыстаецца рознымі
ўсходнеславянскімі гаворкамі, найчасцей ідэнтыфікуецца з беларускай
нацыянальнасцю.
Tutaj pieravažna biłarusy byli, i <…> sama Hajnaŭka była apsalutna biełaruskaja. Tam jak pačałasia pramysłovaść, to jechali z usiul, s cyełaj Polščy, o, tam
i mazurye jechali, chto tuolki, i navet jest dzielnica Mazury, akurat u Hajnaŭcy,
dzie pasialiłasia najbuolš hetych mazuruoŭ. (Новае Ляўкова 2013, Ян Цялушэцкі, нар. 1945)

Пераход ад беларускае нацыянальнасці да ўкраінскае назіраецца на
поўдзень ад ракі Нараў, чаму спрыяюць моўныя рысы мясцовых гаворак.
Ja skažu tak, že ja išov do škoły v šejsiat deviatum roci, praktyčno vsie lude
v takich gminach, jak Čyžye, Hajnovka, Vuorla, Narva, Dubičy Cerkovne, kruhom
hovoryli v toj hovuorci, značyt, ja dzisiaj znaju, že to je hovuorka ukraińśka. <…>
Nichto nam ne skazav, kim my je tak napravdu do kuńcia, bo hovoryli nam i našym bat’kam, že biłorusy, skoro tak, nu, biłorusy. (Шастакова 2013, Міраслаў
Стэпанюк, нар. 1960)

Асіміляцыя ўсходнеславянскага насельніцтва выклікана ў асноўным мяшанымі сужонствамі.
Sa Skupava čy z Janova, skažam, jaho žonka, a juon sam palak, nu, i tutaj miešany
takije dzieci, ali dzieci ŭže palaki, <…> chodziat da kaścioła, ni chodziat u carkvu.
(Новае Ляўкова 2013, Ян Цялушэцкі, нар. 1945)

Стаўленне жыхароў Падляшша да роднае мовы
Нягледзячы на асіміляцыйныя працэсы, усходнеславянскія гаворкі на Беласточчыне добра захаваліся, хоць мясцовае насельніцтва не
ўмее суаднесці сваю гаворку з канкрэтнаю моваю. Найчасцей з’яўляецца фармулёўка, што гэта „простая мова”, а яны размаўляюць „папросту”, „па-своему”. Датычыць гэта розных гаворак, як набліжаных да
беларускае мовы, так і да ўкраінскае.
– Мy – pa-prostu havorym. My nie pa-biełarusku, ni pa-rusku, tyko pa-prostu.
– І baćki vašy tak razmaŭlali, i dziady?
– Таk, і dziedy, i pradziedy. My ni pa-biełarusku. (Рудакі 2013, Генадзь Каравайчык, нар. 1958)

Людзі заўважаюць моўныя адрозненні ў мясцовасцях, размешчаных недалёка адна ад аднае.
My tak: i po-ukraińśki ne hovorym, i po-biełoruśki, a čom takaja mova, tak jak o
to my toper hovorymo. <…> A More vže za Zbučom – uže chodyv, buv – uže bolš
po-ukraińśki. Uže stosujećcia do ukraińśkiej movy bolš. A ŭže tuda bolš vže na
poŭnoč – na „ci”, uže tam „pašoŭ”, ciekajut uže – bolš na biełoruśkie. (Чыжы
2013, Ян Стэпанюк, нар. 1927)
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Мова бацькоў і дзядоў часам акрэсліваецца як „праваслаўная мова”.
Рэспандэнты з сумам канстатуюць факт, што іх дзеці і ўнукі не карыстаюцца ўжо роднаю гаворкаю, хоць яе разумеюць.
– А jak nazyvajecie tuju havorku?
– Nu, ja znaju, nazyvajut pravosłavna mova takaja. Koliś našy dziatki tak
hovoryli i bat’ki, i my tak hovorymo, a našy vže dyety i vnuki, to vže ne hovorat
po-našomu, po-pravosłaŭnomu, no po-polśki hovorat. Uže pryiždžajut vnuki, to
hovorat po-polśki, po-našomu ne hovorat.
– Navat z vami pa-polsku?
– Nu, i z namy, ale my z imy ne hovorym po-polśki, ano vony ponimajut uže štoto, jakoje tam słovo (Крывяцічы 2013, Фёдар Чыквін, нар. 1931)

Уплыў гаворак на назвы жыхароў населеных пунктаў
Вясковае беларускае насельніцтва Беласточчыны заўважае моўную дыферэнцыяцыю і выкарыстоўвае некаторыя моўныя рысы дзеля
таго, каб акрэсліць жыхароў дадзенай тэрыторыі: дзекаючае насельніцтва – гэта дзекалы, а з цвёрдым вымаўленнем д перад е – дéкало,
цекаючае насельніцтва – гэта цепрукі; яшчэ сустракаюцца штокманы і
шчокманы – назва ўзятая з вымаўлення займенніка што / шчо. У назвах
жыхароў розных рэгіёнаў закадаваная таксама гісторыя, напр. каралёўцы – гэта жыхары ваколіц Бельска Падляшскага, Дубіч Царкоўных,
Орлі, г. зн. падданыя караля, а ліцвіны – гэта акаючае і дзекаючае / цекаючае насельніцтва земляў, якія знаходзіліся ў межах Вялікага Княства Літоўскага1.
– Tyje pudlašye ŭže na nas kažuć «lićviny». Ale ja viedaju, čy my tak havorym, jak
lićviny, u nas takaja mišanina prosta, gvara takaja o. (Міхнаўка 2013, Валерыя
Скепко, нар. 1941)

„Размова па-літоўску” ў разуменні рэспандэнтаў азначае беларускую акаючую гаворку. Сённяшняя моўная мяжа паміж акаючымі і окаючымі гаворкамі амаль поўнасцю супадае з былою палітычнаю мяжою
паміж ВКЛ і Каронаю.
– V toj miejscovości inačej trochu zatiahajut, napšykłat, o tam za torom pud
hranicu, to tam uže bolš tak po-litoŭsku.
– Pad litoŭskuju hranicu ci biełaruskuju?
– Pud biełarusku, biełarusku. I tak i nazyvajut ich tutaj uže – litviny.
– A litviny vas jak nazyvajuć?
– Ne viedaju, jak tam nas nazyvajut, ale siuda dalej, v toj bok to – štokmany. U nas
mova takaja pravosłavna, a tam u ich to mova inna trochu. Bolš cieniujut, bo
v nas tut takije tverdy rozmovy, a tam tak bolš cieniujut. Miachše tak. A vže tuda
na Levkovo pud Narvu, pud Narevku, to tam uže «chadzicie», «rabicie» – o tak
v druhi bok cieniujut. (Дубічы Царкоўныя 2013, Ян Багроўскі, нар. 1953)

1

M. S a j e w i cz, Białorusko-ukraińska granica językowa na Białostocczyźnie [w:] M. S a j e w i c z, Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów w nadnarwiańskich gwarach białoruskich Białostocczyzny. Deverbativa deadiectiva, Lublin 2002, s. 37.
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Моўная інтэграцыя
На польска-беларускім памежжы на Беласточчыне заўважаюцца
інтэграцыйныя моўныя працэсы, якія праходзяць у адным напрамку –
інтэгруюць беларускамоўнае насельніцтва з польскамоўным1. Назіраецца пераход на польскую мову ў мяшаных сем’ях.
Teras to ŭžo pa-polsku havorym! Bo synova pa-polsku!
– A syn pa-svojemu ŭmieje havaryć?
– Tak, umieje. Tylko syn umieje, i ja! A ŭžo jana, synova, to ŭžo jana tak pa-polsku,
to ja toža ŭžo pa-polsku havaru! Baćki našy pa-prostu havaryli! (Паўночны
Востраў 2013, Ольга Козёл, нар. 1930, Ян Жамойда, нар.1928)

Пераходу на польскую мову спрыяе таксама навучанне ў польскай
школе.
Maładyja pašli uczycca ŭ Białystoku, i ŭže jany pa-polsku havorać. Razumiejuć
heto, bo tut vychavalisa, ale ŭže pa-prostu jany tak nie havorać. Jak da chaty
pryjeduć, to pa-prostu havorać da baćka, da matki, a jak u Białystokie, to ŭže popolsku havorać. (Паўночны Востраў 2013, Мікалай Гурыновіч, нар. 1944)

Да малых дзяцей бацькі і дзядулі таксама найчасцей звяртаюцца
па-польску.
Teper uže ŭvogule mało chto hovoryt po-našomu. Bo jak uže pojavlajutsia małyje
dieti i odne pokolenie, potum następne, to uže bapcia ščytaje svoim oboviąskom,
može ne každa, što treba do dytiata hovoryty po-puolśku. (Орля 2013, Ніна
Несцяровіч, нар. 1933).

Гэта прычыняецца да з’яўлення шматлікіх паланізмаў у выказванні і старэйшага пакалення, а нават міжвольнае пераключэнне на польскую мову.
Dzieci to już nic nie znajuć pa-prostu! Tylko ŭsio pa-polsku! A my, nam tedy nie
ma s kim, jak ja sama jedna mieškam i co z dvoma dzieci, tež nie razmavia paprostu da dzieci. (Стараўляны 2013, Надзея, нар. 1943)

З’яўляецца нават сцвярджэнне, што разам з пакаленнем сённяшніх
пенсіянераў адыдзе ў нябыт і ўсходнеславянская гаворка, якая
праіснавала толькі таму, што ніякай іншай мовы вясковае насельніцтва
не ведала.
My ne znali navet inakšej movy, to jak my mohli hovoryti. (Орля 2013, Ніна Несцяровіч, нар. 1933)

Уплыў адной мовы (гаворкі) на другую найчасцей выяўляецца
ў лексіцы. Гэта значыць, што лексемы інфільтруюць хутчэй за некаторыя фанетычныя ці марфалагічныя рысы. Некаторыя лексемы прыжываюцца ў суседняй гаворцы. Тады назіраюцца змены ў вымаўленні блізкіх сістэмна і тэрытарыяльна моў (гаворак). Запазычанні ўваходзяць
у лексіка-семантычную сістэму гаворкі і выклікаюць змены на розных
1

N. B a r s z c z e w s k a, Новыя тэндэнцыі ў беларускіх гаворках, „Studia Białorutenistyczne”, Lublin 2013, t. 7, s. 199–215.
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моўных узроўнях (лексічным, семантычным, марфалагічным, фанетычным), аднак сістэма застаецца дастаткова празрыстай1.
Тэрытарыяльная блізкасць стварае магчымасць непасрэднага
моўнага кантакту. Немалы ўплыў маюць таксама экстралінгвістычныя
фактары (радыё, тэлебачанне, прэса, школа). Напрыклад, у семантычным полі ‘народзіны чалавека’ сустракаюцца паланізмы: c’astka, c’onža,
ӡ’ecko, kab’ety, łańcušek, navl’ečka, p’elušk’i, porodova (bapka), ubranko, якія
часта набываюць усходнеславянскія фанетычныя і граматычныя рысы,
як аканне – kab’ety (Баброўнікі, Хамэнтоўцы, Сакаляны), змена месца
націску з перадапошняга склада на апошні – p’elušk’i¿e (Сакаляны), рэалізацыя насавых як en, on – c’onža (Баброўнікі, Хамэнтоўцы), усходнеславянская флексія – navl’ečkoju (Козлікі). Найбольшы ўплыў польскай
мовы назіраецца ў мясцовасцях, што знаходзяцца на непасрэдным стыку дзвюх моў, напр., на стыку польскае і беларускае2.
Лексіка мае, несумненна, найбольшыя магчымасці пранікнення,
таму ў перыферыйных гаворках выступае значная колькасць сінонімаў
і структурных дублетаў, што не выклікае, аднак, сур’ёзных якасных
зменаў у іх сістэмах. У сваю чаргу пранікненне істотных фанетычных
рысаў можа весці нават да змены моўнае прыналежнасці3.
Працэс паланізацыі ў большай ступені закранае маладое пакален4
не , хоць даследаванні ліцэістаў сведчаць пра тое, што сцвярджэнні
я паляк (полька) не заўсёды азначаюць асіміляцыю, але часта вынікаюць з польскага грамадзянства. Назіраецца бунт супраць выкарыстання роднае гаворкі, які з часам пераўтвараецца, аднак, у афірмацыю.
Ja pomniu, jak muoj bat’ko tłumačyv dla mene matematyku albo fizyky posvojomu. To buło strašne. Pomniu, što ja płakała i prosiła, kob hovoryv po-puolśku.
Oj, čołoviek buv mołodyj to j durnyj. Ne ponimav nekotorych sprav, ne ponimav,
jakuju veliku vartość maje taja mova. Po jakumś časi ja pryzvyčaiłaś i to buło normalne, što bat’ki hovorat do mene, do nas po-svojomu. (Крывяцічы)

Маладое пакаленне часта вінаваціць сваіх бацькоў у тым, што не перадалі ім роднае гаворкі. У сваю чаргу бацькі тлумачаць пераход на польскую мову фактам жыхарства ў горадзе. Існуюць аднак сем’і, якія прыкладаюць намаганні, каб перадаць наступнаму пакаленню родную гаворку.
У маўленні моладзі выступае шмат лексічных паланізмаў, напр.,
barʒo, cmentaš, dvuʒ’esty usmy kv’etn’a, emerytury, najp’erf, puźn’ej, obus
vendrovny, opcokrajov’ec, obojentn’e, p’enkn’e, pšečkol’e, pšep’enkny zdjenc’a,
pševažn’e, roʒ’icuf, ružn’e, spułʒ’éln’oju, stafka zasadn’iča byłá; šy͡eść lat szkoły,
a r s z c z e w s k a, Białoruski system gwarowy pięciu wsi na Białostocczyźnie (na materiale leksykalnym związanym z narodzinami dziecka [w:] W kręgu kultury białoruskiej, Olsztyn 1994, s. 159–168.
2 Ibidem, s. 167–168.
3 M. S a j e w i c z, O białorusko-ukraińskiej granicy językowej…, s. 98–99.
4 Zob. N. B a r s z c z e w s k a, Język a świadomość narodowa młodego pokolenia na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim (na Podlasiu) [w:] Światła masz tyle w sobie… Ze
studiów wschodniosłowiańskich, Lublin 2015, s. 265–279.
1 N. B
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varunk’i s’e poprav’iły, vłaʒa, zb’orča škoła gm’inna (Бельшчына), łąka, kos’arka, mel’joracja, rovek, tvardy dysk, v’ig’ilja, zžuty komunal’ne (Белавежа).
Некаторыя паланізмы суіснуюць факультатыўна з усходнеславянскімі
лексемамі як поўныя сінонімы: xerbata i čaj, ałovok i karandáš, raӡ’ina
i s’amjá (Белавежа).
Сярод фанетычных рысаў вельмі паказальныя насавыя гукі, якія
або захоўваюцца: łąk’i, zv’ązany s toj m’escovos’c’ą (Белавежа), або вымаўляюцца як спалучэнне en, on: obojentn’e, p’enkn’e, vendrovny, zdjenc’a;
łonka (Бельшчына), ks’onška (Белавежа), назіраецца таксама чаргаванне
v (ŭ) – f: adresóf, bac’kóf, dakumentof, jazykóf, narodof, słof (Белавежа).
Большую небяспеку аднак выклікае ўплыў польскае мовы на
ўсходнеславянскі сінтаксіс, які парушае глыбокую структуру мясцовае
гаворкі. Ва ўсходнеславянскіх гаворках азначэнне найчасцей выступае
ў прэпазіцыі да азначанага слова: baravyje tak’ije m’está, barӡo c’ikava
ks’onška, haračy l’ep’óšačk’i pradaváŭ, vołk’i doŭh’i xvostý majut, žoŭty pasočok (Белавежа), аднак здараецца, што пад уплывам польскае мовы
з’яўляецца яно ў постпазіцыі: fs’e pracy mag’istersk’i, pakłá tak’í buŭki
drožǯovy, takoje zdaren’e c’ikave (Белавежа), з’яўляюцца польскія прыназоўнікавыя канструкцыі, напр., выкарыстанне прыназоўніка да (до)
з родным склонам замест у з вінавальным, напр.: poji¿exat’i do pásynkuv
(Бельшчына), ӡ’éduška pryjexaŭ da b’iłav’ežy, my iӡ’ém da stadoły, nu i zašóŭ
da kl’asy, zaježžajem da Pačájeva (Белавежа); прыназоўніка на з вінавальным склонам замест тыпова беларускіх у або па з вінавальным у канструкцыях: iśc’í ŭ / pa hrybý, u / pa jáhady, u / pa mal’iny: bábuška man’é na
hrybý brała, ja xaӡ’íŭ na hrybý pa etaj puščy, jak pašóŭ ja kol’ís’ na jáhady
(Белавежа)1; спалучэнне прыназоўніка за з назоўнікам у родным склоне таксама можна ўспрымаць як польскі ўплыў: ja kal’ís’ abvoz’iŭ za
komuny, za n’emca byłó heto (Белавежа). Пад уплывам польскае мовы
з’яўляецца спалучэнне дзеясловаў руху з прыслоўем там замест туды:
poji¿exała tam (Бельшчына). У выказваннях жыхароў з’яўляюцца таксама
польскія ўстаўныя словы ці словазлучэнні: f každym raz’e, s tym že,
z grupšа, zreštą (Белавежа).
Заўважаецца і адваротны працэс, г. зн. уплыў беларускае мовы на
польскае маўленне жыхароў памежнае тэрыторыі. У маўленні найстарэйшага пакалення назіраюцца шматлікія ўсходнеславянскія асаблівасці, напр., з’яўленне нескладовага ŭ на месцы польскага w: dla n’emcuŭ, spšedavaŭ, dv’e ӡ’eŭčynk’i, ja jemu z loduŭk’i podavałem, kraŭcova była,
šeŭc, v domu starcuŭ; прысутнасць пярэднеязычнага ł: dług’i, połudn’ovy,
top’iło; спражэнне дзеясловаў у прошлым часе паводле беларускага ўзору: ja byŭ, ja pšyjexaŭ, pošli my do lasu; з’яўленне ўсходнеславянскай
лексікі: xałúj, čuv’ílixa, małaӡ’éc, šul’ák, uxažór, žul’ik2.
N. B a r s z c z e w s k a, J. G ł u s z k o w s k a, Kilka przykładów wpływu języka polskiego
na składnię gwar białoruskich i ukraińskich Białostocczyzny [w:] Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce, Lublin 1997, s. 173.
2 B. N o w o w i e j s k i, Z życia wschodnich slawizmów w mowie miast i miasteczek Białostocczyzny [w:] Ze studiów nad gwarami…, s. 175–187.
1
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На польска-ўсходнеславянскім памежжы моўныя ўзаемаўплывы
вельмі выразна выяўляюцца ў мікратапонімах. З аднаго боку, выступаюць назвы лясоў, палёў, лугоў характэрныя для польскае мовы
(Jełufka, Sfyn’ak, Terta Gora), беларускае (Barók, Hará, Hl’ín’išča, L’asók)
і ўкраінскае (Budyska, Ozeréć, Perélisky, Pyńký)1, а з другога – гібрыдныя
формы: польска-беларускія (C’imoxov’izna, Darahuščyzna, Pod Głembóčynaj, Žab’a Hará, Žondovy L’es), польска-ўкраінскія (Napšec’iv Sel’isek,
Telatyccyzna) і беларуска-ўкраінскія (Horoӡ’iska, Verxkryn’ica, Zveryn’ec)2.
Назіранні над рознымі пакаленнямі насельніцтва польска-ўсходнеславянскага памежжа пацвярджаюць тэзу, што яго асіміляцыя
з польскай большасцю праходзіць шляхам страты трох дыстынктыўных элементаў: па-першае, зямлі, якая ўспрымаецца як жыццё
згодна з рытмамі прыроды і працы на сельскай гаспадарцы – у сувязі
з міграцыяй у гарады; па-другое, мовы, як важнага элементу індывідуальнае і групавое нацыянальнае ідэнтычнасці – мову траціць калі не
другое, то напэўна трэцяе пакаленне; па-трэцяе – веравызнання, якое
страціць найцяжэй – на варце адметнасці стаіць праваслаўе3, пераход
у каталіцызм назіраецца найчасцей у мяшаных сем'ях.
Nina Barszczewska

The Language of the Bilingual Population in the Podlasie
Region
A b s t r a c t
The examination of the Podlasie region is essential due to multiculturalism in the area, which, on the one hand, determines the richness of the
region, and on the other, leads to difficulties in identifying the population’s nationality. The national awareness of the Podlasie region has not
been shaped only by the linguistic criterion: East Slavs most often identify themselves with the Belarusian nation. The main objective of the article is to investigate the Polish–East Slavic linguistic interference and to
analyse behaviour patterns in bilingual communities of the multicultural
borderland, including the necessity to select the appropriate language in
various social situations. It is possible to observe an ongoing process of
stronger assimilation of East Slavs through actions aimed at integrating
them into Polish-speaking communities.

N. B a r s z c z e w s k a, J. G ł u s z k o w s k a, T. J a s i ń s k a, Polsko-wschodniosłowiańskie związki językowe w mikrotoponimii północno-wschodniej Polski [w:] Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, Białystok 1995,
s. 205.
2 Ibidem, s. 206, 209. Zob. też: N. B a r s z c z e w s k a, J. G ł u s z k o w s k a, Gwarowe zjawiska językowe w odliczebnikowych nazwach terenowych na wschodniej Białostocczyźnie, „Rozprawy Slawistyczne” 1993, t. 7, s. 49–62; N. B a r s z c z e w s k a, J. G ł u s z k o w s k a, N. K o l i s, T. J a s i ń s k a, E. S m u ł k o w a, Elementy bałtyckie i wschodniosłowiańskie w przygotowywanym Słowniku nazw terenowych północno-wschodniej
Polski, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 1993, t. 27, s. 3–8.
3 E. C z y k w i n, D. M i s i e j u k, Dwujęzyczność i dwukulturowość w perspektywie psychopedagogicznej, Białystok 1998, s. 28.
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Інтэгратыўны падыход пры даследаванні
этыкетных формул у рознасістэмных мовах
Сучасны аналіз лінгвістычных з’яў характарызуецца міждысцыплінарнасцю, узрастаннем ролі суб’екта і яго каштоўнасных адносін да
прадмета даследавання, мультыпарадыгмальнасцю – прызнаннем “адначасовага руху ў розных кірунках да розных ісцін, аніводная з якіх не
лепшая і не горшая за іншую”1. Прынцып інтэгратыўнасці як сінтэз
ведаў, набытых у розных галінах, думаецца, павінен стаць вядучым і пры
выкананні кантрастыўных даследаванняў блізка- і няблізкароднасных
моў, бо разуменне свету залежыць “не ад прапазіцый, а ад вопыту
ўспрымання, маўлення і дзейнасці”2. Натуральная мова ў якасці
біяпсіхалагічнага, семіятычнага, кагнітыўнага, сацыяльнага феномену
абумоўлівае наяўнасць у яе асноўных рэпрэзентантах – словах,
дыскурсах – сінергетычных ведаў, што выходзяць за межы моўнага
кантынууму. Падобнае шматмернае ўспрыняцце дазваляе ўбачыць
у моўных з’явах і іх семантыцы, піша Барыс Гарадзецкі, “сутыкненне
шматвяковых тэндэнцый чалавецтва, <…> кірункі выбіральнасці ва
ўспрыманні рэчаіснасці”3. Разам з тым інтэгратыўны падыход, улічваючы розныя аспекты моўных з’яў – антрапацэнтрычнасць, сістэмацэнтрычнасць, функцыянальнасць, – не можа абапірацца на апісанні толькі
сінхранічнага характару, як прыпісвалася, напрыклад, кантрастыўным
даследаванням у пачатку двухтысячных гадоў.
Цяжка таксама пагадзіцца з думкай, калі за мэтамі кантрастыўных
даследаванняў пакідаецца толькі “выяўленне адрозненняў у семантыцы і функцыях адзінкі адной мовы ў параўнанні з яе магчымымі адпаведнікамі ў іншай мове”4 і адмаўляецца ўстанаўленне падабенстваў
і адрозненняў у моўных падсістэмах.
А.А. З а л е в с к а я, Проблема знания в различных ракурсах [в:] Studia linguistica cognitive, вып. 2: Наука о языке в изменяющейся парадигме знания, Иркутск 2009,
с. 16.
2 С.Дж. К о у л и, Понятие распределенного языка и его значение для волеизъявления
[в:] Studia linguistica cognitive, вып. 2: Наука о языке в изменяющейся парадигме
знания, Иркутск 2009, с. 205.
3 Б.Ю. Г о р о д е ц к и й, К проблеме семантической типологии, Москва 1969, с. 455.
4 И.А. С т е р н и н, Контрастивная лингвистика: Проблемы теории и методики исследования, Москва 2006, с. 25.
1

176

Наталля Паўлоўская

Пры кантрастыўнам аналізе пад тлумачэнне павінны падпадаць не
столькі значэнні моўных адзінак, колькі іх сэнс. Гэта значыць, даследчыку належыць максімальна ўлічваць і выкарыстоўваць кагнітыўнакамунікатыўную парадыгму навуковых ведаў у яе сінхронным і дыяхронным вымярэннях. У сінхраніі фіксуецца сучаснае функцыянаванне
моўнага эксплікатара. Працэсы дыяхраніі адлюстроўваюць і транслююць найважнейшыя этнічныя коды, захоўваюць гістарычныя асаблівасці развіцця народаў, маніфестуюць глыбінную рэферэнцыю да
сваёй першакрыніцы, якая абавязкова пакідае пэўны адбітак у семантыцы моўнай адзінкі. І задача даследчыка высветліць яго, бо, адлюстроўваючы рэферэнцыю да пэўнага дэнатату і ўвасабляючы ментальныя вобразы прадметаў і з’яў, моўныя сродкі тым самым змяшчаюць пэўны тып светаўспрымання чалавека ў гістарычным развіцці.
Кагніцыя забяспечвае “канцэптуальнае сэнсавае адзінства”, “кагнітыўныя арыенціры” з’яў, якія вывучаюцца ў адной мове, для спараджэння раўнацэннага тэксту – у другой. Моўнае і пазамоўнае асяроддзе
дае магчымасць апісаць не толькі сінтагматыку і парадыгматыку моўных адзінак, але і іх прагматычныя асаблівасці – вопыт засваення
цэлымі этнасамі навакольнага свету. У гэтым выпадку інтэгратыўны
падыход ахоплівае спецыфіку светаўспрымання (кагніцыю), камунікацыю, структурна-моўныя механізмы і фактары пабудовы і выкарыстання моўнай адзінкі. Прастора, дзе функцыянуе мова, “з’яўляецца
гульнёвай пляцоўкай, але мячом валодае моўца, гэта ён разыгрывае
значэнні ў бесперапынных пазіцыях маўленчых хадоў, якія прынята называць дыскурсам”1. Кагніцыя, а дакладней, канцэпт у якасці ментальнай схемы моўных рэпрэзентантаў завязаны на моўцы, значэнне ж
самой адзінкі з’яўляецца сацыяльна, культурна, гістарычна абумоўленым вопытам мноства індывідаў, таму аддзяліць кагнітыўнае значэнне ад прагмасемантычнага, сінхроннае ад дыяхроннага можна
толькі штучна.
Значэнне, адлюстроўваючы сутнасць прадмета, з’явы, працэсу,
фарміруецца вельмі працяглым часам у складанае мазаічнае спалучэнне, якое спараджае моўную адзінку са сваёй семантычнай парадыгмай –
гістарычна ўстойлівым комплексам, што на розных этапах мае “розныя
мадэлі спалучальнасці, дзе колькаснае павелічэнне прыметы вядзе да
стварэння новай адзінкі ў межах пэўнага якаснага поля”2.
У адпаведнасці з прадстаўленымі тэарэтычнымі перадумовамі быў
праведзены кантрастыўны аналіз формул маўленчага этыкету з семантыкай прывітання/развітання ў рускай, беларускай, польскай, англійскай мовах. Мы паспрабавалі паказаць, як глыбінныя, генетычныя
Е.И. Р и в е л и с, Словарь в свете когнитивной лингвистики [в:] Studia linguistica
cognitive, вып. 2: Наука о языке в изменяющейся парадигме знания, Иркутск 2009,
с. 306.
2 И.Г. К о ш е в а я, Проблемы языкознания и теории английского языка: принципы
языковой интеграции, Москва 2012, с. 28.
1
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значэнні моўных эксплікатараў, занатаваныя ў этымалагічных і гістарычных слоўніках, уплываюць на іх сучасныя прагматычныя сэнсы.
У лінгвістычных даследаваннях тлумачацца галоўным чынам адваротныя працэсы: як прагматыка мяняе значэнне моўнага знака.
Этыкетныя комплексы ствараюць фрэймы (канцэптуальныя структуры) – “мадэлі для вымярэння і апісання ведаў (ментальных рэпрэзентацый), якія захоўваюцца ў памяці людзей”1. Напаўненне фрэймаў
ажыццяўляецца з дапамогай трактоўкі адпаведных паняццяў, змешчаных у дэфініцыях тлумачальных, этымалагічных слоўнікаў, у рэалізацыі камунікатыўна-прагматычных значэнняў этыкетных адзінак,
прадстаўленых у разнастайных кантэкстах нацыянальных корпусаў
рускай, беларускай, польскай, англійскай моў, у маўленчай практыцы.
Формы маўленчага этыкету, выконваючы рэгулятыўную функцыю ў метакамунікацыі, садзейнічаюць галоўным чынам эмацыянальна-псіхалагічнай гарманізацыі міжасобасных адносін, выражаюць
добразычлівасць, сімпатыю, маюць, безумоўна, свае этнакультурныя
адрозненні, рэалізуючы нацыянальна-спецыфічныя стэрэатыпы. Гэтыя міні-дыскурсы ўтрымліваюць глыбінныя сэнсы, сфарміраваныя
ў старажытнасці і захаваныя ў свядомасці этнасаў генетычна.
Матэрыялам для аналізу паслужыла назва рускага мастацкага
фільма Здравствуй и прощай (рэжысёр Віталь Мельнікаў, 1972 г.) і яе
пераклад на беларускую, польскую, англійскую мовы. У аснове сюжэта – класічны любоўны трохкутнік: адна жанчына, два мужчыны
і ўзаемаадносіны паміж імі. Першы, шалапутны муж Міцька, пакінуў
Аляксандру з трыма дзецьмі і падаўся ў горад “за сэнсам жыцця” і дабрабытам. Другі, на думку аднавяскоўцаў, – з усіх бакоў станоўчы міліцыянер Бураў, які хоча будаваць сям’ю з каханай…
Загаловак у наш час разглядаецца як маўленчы акт пацверджаных
ведаў, што становяцца зместам наступнага твора (Валерыя Кухарэнка,
Наталля Вахтэль). Загалоўкі прагназуюць сэнс працы, эксплікуюць
аўтарскія інтэнцыі, уздзейнічаюць на адрасата, з’яўляючыся квінтэсенцыяй любога твора. Таму вельмі важны іх адэкватны пераклад –
“перакадзіраванне” з адной мовы на іншыя з улікам міжкультурных,
гістарычных, сацыяльных, міжмоўных адрозненняў, тыпаў твораў,
індывідуальнасці перакладчыка.
Рускае здравствуй – гэта форма дзеяслова першай асобы адзіночнага ліку ад “здравствовать ‘вітаць, зычыць здароўя’, роднасная з прыметнікам здравый; ад праславянскага *sъdorovь = ст. інд. su ‘харошы’
(Бадуэн дэ Куртэнэ, Stud. Brückn. 221 і наст.) і *dorvo-, звязанага чаргаваннем з дрэва, г. зн. ‘з добрага дрэва‘; гл. Остхаф, Раrеrgа 121 і наст.;
Клячкоўскі, Baudouinowi dе Courten. 175 і наст.; Бернекер 1, 214;
Траутман, ВSW 53; Френкель, Мé l. Реdеrsеn 444 і наст. Параўн. са ст. інд.
dā́ ru ‘палена’, авесц. dāru ‘бервяно, дрэва’, грэч. δόρυ ‘дрэва, кап’ё’, гоцк.
1

В.И. К а р а с и к, Языковой круг: личность, концепты, дискурс, Волгоград 2002, с. 152.
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triu ‘дрэва’, грэч. δροόν ̇ ἰσχυρόν (Гесіхій) і г. д. Параўн. значэнне ням.
kerngesund ‘зусім здаровы’: Kern ‘зерне, сарцавіна’, лац. rōbustus ‘дубовы, дужы, здаровы’ – ад rōbur ‘драўніна дуба, дубовае дрэва’; параўн.
у Мельнікава рус. здоровенный… роўна з мацёрага дуба зроблены”1.
З этымалагічных дадзеных вынікае, што архетыпны код лексемы
здравствовать – ‘пажаданне здароўя’, ‘здаровы’, ‘дрэва’, ‘сарцавіна’,
‘дуб’, ‘зерне’, ‘сіла’, ‘пачатак’, сутнасць’, ‘урадлівасць’, ‘жыццё’. Семантычна трансфармуючыся, гэтая сукупнасць значэнняў страчвае сему
пабуджальнасці як інварыянт і пераўтвараецца ў пазітыўнае прывітанне пры сустрэчы, тым самым дэсемантызуючыся і метафарызуючыся.
У некаторых камунікатыўных сітуацыях лексема можа дэсемантызавацца да нуля: – Мы успеем закончить репетицию? – Здравствуйте!
(= часціцы не).
Калі руская этыкетная формула прывітання адсылае да пажадання
здароўя канкрэтнаму суб’екту, то беларускія Добрай раніцы (Дабранак)!
Дзень добры! (запазычана з польскай мовы2) Добры вечар!, польскія
Dzień dobry! Dobry wieczór! і англійскія Good morning! Good afternoon!
Good evening! транслююць глыбінную рэферэнцыю да шчаснага быцця
навакольнага свету з усімі насельнікамі і, шырэй, космасу ў кожны з перыядаў яго існавання, пажаданне даброт, радасці, станоўчага настрою.
Тым самым прыведзеныя этыкетныя формулы ўвасабляюць тып
агульначалавечага светапогляду, абстрагаваны ад канкрэтна-індывідуальнага прадстаўлення сітуацыі і чалавека ў ёй.
Беларускія і польскія структуры Вітаем! Прывітанне! Witam! выражаюць прыязнасць, добрае стаўленне, сімпатыю і маюць агульны
корань з “рус. витать ‘віншаваць’; ‘лунаць’, укр. вітаті ‘віншаваць; прымаць гасцей; заходзіць’, ст.-слав. витати ‘жыць, знаходзіцца’, польск.
witać, чэш. vitati, славац. s(vitat’), в.-луж. witać, н.- луж. witaś ‘віншаваць’.
Сюды ж польск. zavitać і чэш. zavitati ‘зайсці’, якое Махэк (692) беспадстаўна аддзяляе ад vitati ‘віншаваць’. Да гэтага ж дзеяслова рус.
обитать, ст.-слав. обитати (<*Фасмер, 3, 101). Слова роднаснае літ. vietá
‘месца’, лат. vietа ‘тс’, pavietat ’мець жыллё’ (Праабражэнскі, 1, 85; Брукнер, 625; Фасмер, 1, 321). Першапачатковае значэнне ‘жыць, знаходзіцца’, пазней на яго аснове развілося значэнне ‘гасціць, знаходзіць
прытулак’ і потым ‘гасцінна сустракаць, віншаваць’, магчыма пад уплывам віншавальнай формы *vitajь ‘будзь з намі, застанься ў нас’ (Рудніцкі, 1, 140; Шанскі, 1, В, 109). Літ. vitóti ‘віншаваць, прымаць гасцей’
з польск. (Скараджус, Slav, 239)”3.
Глыбінны сэнс прыведзеных беларускіх і польскіх этыкетных формул звязаны з паняццем існавання чалавека, месцам яго пражывання,
М. Ф а с м е р, Этимологический словарь русского языка [online], www.https://vas
mer.lexicography.online [доступ: 15.09.2017].
2 Этымалагічны слоўнік беларускай мовы, т. 3, Мінск 1985, с. 133.
3 Этымалагічны слоўнік беларускай мовы, т. 2, Мінск 1985, с. 166–167 [online],
http://knihi.com/none/Etymalahicny_slounik_bielaruskaj_movy_zip.html.
1
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у выніку метаніміі яны набываюць значэнне ‘гасцяваць’ і далей, абстрагуючыся, пераўтвараюцца ў дзеясловы маўлення, а затым – у формулы
маўленчага этыкету.
Таксама польскі этыкетны выраз Cześć! этымалагічна звязаны
з сэнсамі ‘павага’, ‘пакланенне’, ‘гонар’, ‘навучанне’ ‘плата за навучанне’1, гістарычна ўвасабляе маўленча-разумовую дзейнасць чалавека,
яго добразычлівае стаўленне да суразмоўцы.
Англійскі адпаведнік hello – ‘call to attract attention’2 транслюе заклік прыцягнуць увагу і этымалагічна звязаны з сітуацыяй to shout,
especially to call to the hounds in hunting ‘крычаць’, ‘падзываць сабак на
паляванні’3. Падобны спрадвечны сэнс змяшчае моцную экспрэсію і не
зусім упісваецца ў ідэю фільма, дзе за аснову сюжэту ўзята зараджэнне
адносін паміж мужчынам і жанчынай.
Улічваючы сучасную семантыку лексем, іх глыбінныя гістарычныя
сэнсы, камунікатыўна-прагматычныя ўласцівасці, аптымальнымі адпаведнікамі ў назве фільма для рускай лексемы Здравствуй! варта лічыць
(беларус.) Дзень добры! (польск.) Dzień dobry (Witam?)! (англ.) Good
morning!
Этымалогія прощай звязана з праславянскай словаформай “*prostiti, прости́ ть прощу́ , загадны прости́ , укр. прости́ ти, ст.-рус. простити,
таксама ‘вылечыць’ (2 Саф. летап. пад 1463 г., стар. 185 і інш.), балг.
простя́ ‘дарую’, сербахарв. про̀ стити, прȍсти̑ м, славен. prostíti, prostím
‘дараваць’, чэш. prostiti ‘вызваліць’ ад *рrоstъ; ст.-рус. простити ‘вылечыць’”4.
У сваю чаргу, паходжанне слова простой звязана з праслав.
“*рrоstъ – ‘просты’, ст.-рус. простъ ‘прамы’, ‘адкрыты’, ‘свабодны’, ‘шчодры’, ‘багаты’; рус. простои® , укр. простии® , беларус. просты, балг. прост
‘просты, прамы’, сербахарв. про̏ ст – ‘прастадушны’, ‘просты’, ‘дараваны’,
славенск. pròst, prósta ‘нязмушаны’, ‘свабодны’, ‘звычайны’, ‘просты’;
параўн. з літ. ãpstas ‘багацце’, apstùs ‘багаты’, ‘шчодры’, ‘шырокі’, atstùs
‘аддалены’, ст.–инд. suṣṭhú – ‘той, хто знаходзіцца ў добрым стане’”5.
Глыбінная рэферэнцыя лексемы прощай выяўляе этнічны стэрэатып у выглядзе інтэнцыі ‘будзь адкрытым, свабодным, шчырым, жыццярадасным, нястомным, забывай чыюсьці віну’. Сучасная мова значэнне гэтай этыкетнай формулы трактуе як ‘вокліч пры расставанні на
працяглы час ці назаўсёды, зняць віну з кагосьці, вызваленне ад абавязкаў, доўгу’6.
A. B r ü c k n e r, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1985, s. 77–78.
Cambridge Dictionary [online], https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англорусский/ [доступ 20.10.2017].
3 Online etymology dictionary [online], www.etymonline.com/index [доступ 20.10.2017].
4 М. Ф а с м е р, Этимологический словарь русского языка [online], www.https://vas
mer. lexicography.online [доступ 15.09.2017].
5 Ibidem.
6 Т.Ф. Е ф р е м о в а, Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный
[online], https://www.efremova.info/word/proschaj [доступ 25.10.2017].
1
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Беларускае бывай (імператыў дзеяслова быць) утворана ад “праслав. *byti, з якога паи® шлі: ст.-рус., ст.-слав. быти, рус. быть, укр. бути,
сербахарв. би̏ ти, славен. bíti, чэш. být, польск. być; в.-луж. być, н.-луж. byś.
Роднаснае літ. bū́ ti ‘быць’, ст.-інд. bhū́ tíṣ , bhūtís ‘быццё, добры стан,
поспех’, ірл. buith ‘быццё’, далей, ст.-інд. bhávati ‘ёсць, маецца, паходзіць’, грэч. φύομαι ‘станаўлюся’, лац. fui ‘я быў’, futūrus ‘будучы’, гоц.
bauan ‘жыць’, д.-в.-н. bû an; гл. Бернекер 1, 114 і інш.”1
Семантычная інфармацыя, закадаваная ў гэтай паўсядзённай
формуле, апелюе да суразмоўцы і яго жыцця як дастатку, росквіту, пазітыўнага ўспрымання ўсяго існага. Гэта этыкетная формула мае больш
абстрактную семантыку, чым руская формула прощай.
Рускае До свидания, беларускае Да пабачэння, польскае Do widzenia
захоўваюць празрыстую этымалогію, звязаную са зрокавай перцэпцыяй, тлумачацца як вокліч пры расставанні з надзеяй на новую сустрэчу, працягу адносін, што семантычна карэлюе з сюжэтам фільма,
але не супадае з яго стылістыкай.
Польская лексема Żegnam ‘да пабачэння’ этымалагічна звязана
з нямецкай segnen і лацінскай Signare from Signum, “Sign” ‘Святы Крыж’2,
тым самым акцэнтуе разлуку ў якасці сакральнага, рытуальнага абраду.
Англійская структура good-bye значыць ‘salutation in parting’ –
‘вітанне пры расстанні’3, узыходзіць да godbwye – ‘a contraction of God be
with ye…, influenced by good day, good evening; include God be… you’ ‘cкарачэнне Хай Бог будзе з вамі пад уплывам харошага дня, харошага
вечара’4. У адсылцы да сакральных сэнсаў good-bye карэлюе з польскай
формулай Żegnam.
Як сінонім да good-bye ў сітуацыі з перакладам назвы фільма
магчыма было б выкарыстаць (англ.) farewell – “expression at parting,
late 14 c., from Middle English faren wel, verbal phrase attested by с. 1200
(see fare (v.) + well (adv.); usually said to the departing person, who replied
with good-bye. As a noun, “a good-bye, a leave-taking,” by early 15c.
Expression to a fare-thee-well “to the last degree” is by 1884, American
English. – ‘выраз пры развітанні, канец XIV ст., ад сярэднеанглійскага
faren wel’, фраза, засведчаная з 1200 г. (гл. fare (дзеяслоў) + well (прыслоўе); звычайна гаварылі таму, хто з’язджаў, хто развітваўся’. У якасці
назоўніка да пабачэння – у пачатку XV ст. Значэнне ‘да апошняй ступені’ – да 1884 г., амерыканскі, англійскі’5.
Этымалогія гэтага слова высвятляе экспрэсіўны кампанент, што
пярэчыць развіццю сюжэтнай лініі фільма. Гукавая інструментоўка
рускай этыкетнай формулы і жанр твора – лірычная камедыя – сведчаць пра аптымальнасць формулы good bye.
М. Ф а с м е р, op. cit.
A. B r ü c k n e r, op. cit., s. 664.
3 Cambridge Dictionary [online], https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англорусский/ [доступ 20.10.2017].
4 Online etymology dictionary [online], www.etymonline.com/index [доступ: 20.10.2017].
5 Online etymology dictionary…, [доступ: 22.10.2017].
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Аналіз рускіх, беларускіх, польскіх, англійскіх выразаў прывітання/развітання ў якасці знакаў камунікатыўных падзей дазволіў выявіць іх глыбінную семантыку як эвалюцыю свядомасці, агульна-гістарычнага, нацыянальна-культурнага вопыту розных этнасаў. У аснове
разгледжаных рускіх этыкетных формул праглядаюцца індывідуальныя, прагматычныя інтэнцыі моўцы. Беларускія, польскія, англійскія
адпаведнікі нясуць у сабе, акрамя інварыянтных значэнняў, разнастайныя сэнсы агульначалавечых, філасофскіх, сакральных адносін да гэтых супрацьлеглых, але ўзаемазвязаных сітуацый.
Для стварэння мастацкай вобразнасці варта ўлічваць не толькі
семантыку і прагматыку этыкетных формул у сінхраніі і дыяхраніі, але
і гукапіс, гармонію, музыку вуснага маўлення. Усе прыведзеныя факты
сведчаць пра аптымальнасць наступнага перакладу Здравствуй и прощай!: (беларус.) Дзень добры і бывай!, (польск.) Witam і żegnam!, (англ.)
Good morning and good bye!
У заключэнне адзначым, што пры перакладзе адбываюцца не
проста замены слоў адной мовы на другую, а “сутыкаюцца розныя эпохі, культуры, традыцыі, склады мыслення, асобы”1. Таму значэнне
нават самага маленькага выказвання не абмяжоўваецца яго моўным
і кантэкстуальным зместам, а ўключае не менш значныя для камунікантаў глыбінныя, імпліцытныя сэнсы, якія вельмі часта бяруць
пачатак у гісторыі моўнай адзінкі. Інтэгратыўны падыход як сукупнасць структурна-семантычнага, кагнітыўнага, камунікатыўна-прагматычнага, кантрастыўнага метадаў аналізу моўных фактаў дазваляе
ўлічваць найбольшую колькасць параметраў і правілаў іх выкарыстання ў сінхраніі і ў дыяхраніі. Падобная мультыпарадыгмальнасць
дапаможа пабудаваць тэорыю перакладчыцкай эквівалентнасці як
асновы камунікатыўнай раўнацэннасці, стварыць агульную тэорыю
міжмоўнай камунікацыі, вылучыць і апісаць нацыянальныя духоўнакультурныя коды – “ключы для разумення разнастайных лінгвакультур у іх сацыяльнай і нацыянальнай дэтэрмінаванасці”2.
Natallia Paulouskaya

The Integrated Approach to the Study of Etiquette Formulas in
Heterogeneous Languages
A b s t r a c t
The contrastive analysis of the speech etiquette formulas of greetings
and farewells has been carried out in line with the modern integrated
approach to the interpretation of scientific knowledge. The semantic
and pragmatic parameters of the etiquette statements in Russian,
Belarusian, Polish and English have been revealed at the synchronic
and diachronic levels. The necessity of taking into account deep genetic
meanings of linguistic units recorded in etymological and historical
dictionaries, which influence their modern pragmatic senses, is
emphasized.
В.Н. К о м и с с а р о в, Современное переводоведение [online], http://library.du
rov.com/Komissarov-089.htm [доступ: 14.01.2018].
2 В.И. К а р а с и к, Языковой круг..., с. 137.
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Sufiksу -ewicz, -owicz w nazwiskach i nazwach
terenowych Białostocczyzny
i ich synkopa w wariantach gwarowych
Obszar Białostocczyzny ze względu na historię swej przynależności
państwowej oraz procesy osadnicze był w XVI wieku terenem wzajemnego
oddziaływania różnych kultur, nakładania się wpływów polskich, wschodniosłowiańskich i bałtyckich. W wyniku procesów kolonizacyjnych, szczególnie intensywnych w wiekach XV–XVII, zetknęły się tu różne pod względem
etnicznym, językowym i konfesyjnym grupy ludności. Zachodnią część
zasiedliła ludność polska z Mazowsza, część południowo-wschodnią osadnicy ruscy, nadbużańscy pochodzenia północnoukraińskiego, a część północno-wschodnią objęła białoruska ludność z okolic Grodna i Wołkowyska
z dużą domieszką litewską i potomkami dawnej Jaćwieży1.
Kształtujący się w takich warunkach historyczno-kulturowych system nazewniczy Białostocczyzny charakteryzował się bogactwem form oraz ich zróżnicowaniem pod względem fonetycznym, słowotwórczym i znaczeniowym2.
W polskiej i wschodniosłowiańskiej kulturze nazewniczej podstawowym, szeroko stosowanym sposobem identyfikacji osób były formacje patronimiczne. Struktury te znane były już w okresie prasłowiańskim.
Tworzono je za pomocą przyrostka *it’ь, którego kontynuatorem w języku
polskim był formant -ic. W średniowieczu polski sufiks został rozbudowany
o dodatkowe elementy morfologiczne -ew, -ow. Następnie, pod wpływem
ruskim, wygłosowe polskie c przeszło w cz3.
W XVI-wiecznej antroponimii Podlasia dominowały formacje patronimiczne derywowane sufiksem -owicz//-ewicz. Potwierdzają ten fakt baZagadnienie kolonizacji Białostocczyzny szeroko omówił w licznych pracach J. Wiśniewski, m. in.: Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny, geneza, rozwój oraz zróżnicowanie i przemiany etniczne, „Acta Baltico-Slavica” 1977, t. 11, s. 7–80; oraz Rozwój
osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od końca XIV do połowy XVII wieku,
„Acta Baltico-Slavica” 1964, t. 1, s. 115–135, i inne publikacje.
2 L. C i t k o, Z historii kształtowania się nazewnictwa osobowego północnej Białostocczyzny,
„Białostocczyzna” 1997, t. 1, s. 40.
3 Por. L. D a c e w i c z, Historia nazwisk na kresach północno-wschodnich Rzeczpospolitej
(XVI–XVIII w.), Białystok 2014, s. 65; Z. K l e m e n s i e w i c z, Historia języka polskiego, Warszawa 1974, s. 305.
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dania przeprowadzone przez Annę Berlińską, Lilię Citko, Leonardę Dacewicz, Bazylego Tichoniuka, Piotra Złotkowskiego1 i innych.
Upowszechnienie się w podlaskiej antroponimii nazwisk na -owicz//ewicz to wynik oddziaływania modelu nazewniczego obowiązującego w kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego, którego częścią do roku 1569 było
Podlasie. Wśród litewsko-ruskiej szlachty Księstwa nazwiska z „-wiczem”
pozycją społeczną odpowiadały polskiej szlacheckiej formacji na -ski.
W drugiej połowie XVI wieku ten wzorzec nazewniczy był stosowany wśród
innych warstw społecznych na Podlasiu2.
We współczesnym zasobie nazwisk funkcjonujących w regionie białostockim antroponimy na -ewicz//-owicz są powszechne. W podlaskich
ośrodkach naukowych nie prowadzono dotychczas badań statystycznych,
które wskazałyby, jaki procent wszystkich nazwisk stanowią te formacje.
Odwołać się natomiast można do białoruskiej literatury przedmiotu. Na
podstawie pracy Мikołaja Biryły Беларускія антрапанімічныя назвы ў іх
адносінах да антрапанімічных назваў іншых славянскіх моў3, stwierdzić
można, iż na obszarze Białorusi formacje derywowane sufiksem -ewicz, owicz stanowią 11% wszystkich nazwisk. Są jednak obszary, w których ten
typ jest dominujący i wynosi ponad 50% ogółu antroponimów (tj. północna
część obwodu mińskiego, wschodnia część obwodu grodzieńskiego, zachodnia część obwodu witebskiego). W przylegających do Polski zachodnich
rejonach obwodu brzeskiego i grodzieńskiego wskaźnik produktywności
struktur na -ewicz, -owicz wynosi od 10% do ponad 30%. Przypuszczać należy, że podobna frekwencja utrzymuje się na pograniczu Grodzieńszczyzny
i przylegającym obszarze Białostocczyzny.
Głównym tematem artykułu są nazwiska mieszkańców Białostocczyzny
z sufiksem -ewicz, -owicz, a właściwie warianty gwarowe tych nazwisk,
w których zaobserwowano zjawisko synkopy4. Ten proces fonetyczny poleA. B e r l i ń s k a, Antroponimia Tykocina od XVI do XIX wieku, Białystok 1988 (maszynopis); L. C i t k o, Nazewnictwo osobowe północnego Podlasia w XVI w., Białystok 2001;
L. D a c e w i c z, Historia nazwisk na kresach północno-wschodnich Rzeczpospolitej
(XVI–XVIII w.), Białystok 2014; B. T i c h o n i u k, Antroponimia południowej Białostocczyzny w XVI wieku, Opole 1988; P. Z ł o t k o w s k i, Nazwy osobowe szlachty podlaskiej z formantem -icz, -owicz, -ewicz w XV–XVII wieku, „Studia Slawistyczne” 1999, t. 1,
s. 343–348.
2 Por. L. C i t k o, Nazewnictwo osobowe…, s. 14, 60–65, 127; oraz L. D a c e w i c z, Historia
nazwisk…, s. 106–107.
3 М.В. Б і р ы л а, Беларускія антрапанімічныя назвы ў іх адносінах да антрапанімічных
назваў іншых славянскіх моў (рускай, украінскай, польскай), Мінск 1963, c. 31–33.
4 Synkopa – od gr. synkope, zjawisko fonetyczne polegające na zaniku nieakcentowanej
głoski lub grupy głosek wewnątrz wyrazu, co pociąga za sobą jego skrócenie. Jest to
proces charakterystyczny w niestarannej, szybkiej wymowie. Przykłady wyrazów
synkopowych: [prezdent] zamiast prezydent, [org’inalny] oryginalny, [vogle] w ogóle,
[uńiverstet] uniwersytet. Por. A. Nagórko, Podręczna gramatyka języka polskiego,
Warszawa 2010, s. 74; oraz Mały słownik języka polskiego, pod. red. S. Skorupki,
Warszawa 1969, s. 792.
1
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ga na redukcji głoski [w] wewnątrz formantów -ewicz, -owicz, co powoduje
ich skrócenie, uproszczenie do postaci -eicz, -oicz.
Warto nadmienić, że formacje ze zredukowanym sufiksem -ewicz//owicz funkcjonowały już w historycznych nazwach osobowych Podlasia. Historyczne antroponimy z uproszczonym sufiksem określane są jako potoczne,
gwarowe1. W źródłach XVI-wiecznych, m. in.: Regestrum wybierania poboru
w mieście knyszyńskim z roku 1577 oraz Powiat Bielski, Drohicki i Mielnicki,
1580 r., poświadczono następujące nazwy2:
Andrichoicz Cit 67, SHNO I 17; Paweł Czimochoicz Cit 67, SHNO I 61;
Piotr Gemanoicz Cit 68, SHNO I 94; Siemion Joskieicz Cit 70, SHNO I 139;
Stanisław Olixieicz Cit 70, SHNO I 271; Jan Ozegoicz Cit 69, SHNO I 281; śl.
Mikołaj Pietroicz, śl. Jadam Piotroicz Zawist SHNO II 30; Liewon Pułianoicz
Cit 69, SHNO II 58; Rudnikoicz DacHN 76; Jakób Rudzieicz Cit 70, SHNO II 75.
Przedstawienie tematu, podanie współczesnych form gwarowych nazwisk stało się możliwe dzięki przygotowywanej (w zasadzie będącej na ukończeniu) elektronicznej wersji Kartoteki nazwisk do Słownika współczesnych
nazwisk mieszkańców regionu białostockiego, redagowanego przez Michała Kondratiuka (Uniwersytet w Białymstoku). Kartoteka obejmuje nazwiska obywateli Rzeczypospolitej zamieszkałych w gminach wiejskich i miastach, położonych na obszarze między Kanałem Augustowskim na północy, a rzeką Bug na
południu. Zachodni zasięg badanego terenu wyznaczają rzeki Netta, Biebrza,
Narew, Ślina, Mień, Nurzec i Bug, wschodni zaś – granica państwowa z Białorusią.
Materiały do kartoteki Słownika współczesnych nazwisk mieszkańców regionu białostockiego zbierali w latach 1960–1971 pracownicy Zespołu Filologii
Białoruskiej Instytutu Słowianoznawstwa PAN w Warszawie, następnie od
początku lat 90. ubiegłego wieku studenci filologii rosyjskiej i filologii białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku (do roku 1997 Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku). W drodze bezpośrednich eksploracji zapisano
nazwiska oficjalne, urzędowe, oraz głównie wśród mieszkańców wsi, brzmienie ludowe nazwisk. W obszernym, liczącym ponad 13 tysięcy nazwisk zbiorze
znalazły się antroponimy genetycznie polskie, białoruskie, ukraińskie, rosyjskie, litewskie, niemieckie, tatarskie, żydowskie i inne. Hasłem w onomastykonie będzie nazwisko podane w formie urzędowej, następnie w postaci gwarowej (zapisane w transkrypcji fonetycznej). Przy każdym antroponimie
określona zostanie jego frekwencja poprzez wskazanie liczby rodzin
noszących dane nazwisko w konkretnej miejscowości. Objaśniona zostanie
etymologia i budowa słowotwórcza antroponimu3.
Por. L. D a c e w i c z, Historia nazwisk…, s. 70.
Na podstawie prac: L. C i t k o, Nazewnictwo osobowe północnego Podlasia w XVI w., Białystok 2001 (dalej skrót: Cit); Słownika historycznych nazw osobowych Białostocczyzny
(XV–XVII w.), Białystok 1997 (dalej skrót: SHNO); oraz L. D a c e w i c z, Historia nazwisk na kresach północno-wschodnich Rzeczpospolitej (XVI–XVIII w.), Białystok 2014
(dalej skrót: DacHN).
3 Na podstawie publikacji M. K o n d r a t i u k a, Zasady opracowania i struktura SŁOWNIKA
WSPÓŁCZESNYCH NAZWISK MIESZKAŃCÓW REGIONU BIAŁOSTOCKIEGO [w:] Onimizacja i apelatywizacja, red. Z. Abramowicz i E. Bogdanowicz, Białystok 2006, s. 405–413.
1
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Ze wspomnianej wyżej Kartoteki dla potrzeb artykułu wyekscerpowałam 576 nazwisk, które przez autochtonów – mieszkańców regionu
białostockiego wymawiane są z uproszczonym sufiksem -ewicz, -owicz.
Zredukowany przyrostek był zapisywany przez eksploratorów w trojaki
sposób: -eicz z i niezgłoskotwórczym, -ejcz (ze spółgłoską j) lub eiªcz,
analogicznie -oicz//-ojcz//-oiªcz.
Jako przykłady można podać następujące nazwy: nazwisko oficjalne
Abramowicz w miejscowości Zielony Gaj, gm. Janów, pow. sokólski, ma formę
gwarową Abramoicz (1 rodzina); nazwisko Augustynowicz w miejscowości
Nowodworce gm. Wasilków, pow. białostocki jest wymawiane Augustynojcz
(3 rd.); nazwisko Bogdanowicz we wsi Wólka Ratowiecka, gm. Czarna Białostocka, pow. białostocki brzmi Bahdanoiªcz (1 rd.); nazwisko Butkiewicz
w trzech miejscowościach gm. Suchowola, pow. sokólski: Suchowola (1 rd.),
wś Pokośno (1 rd.), wś Trzyrzecze (3 rd.) jest wymawiane jako Butkiejcz;
nazw. Dacewicz we wsi Synkowce, gm. Nowy Dwór, pow. sokólski brzmi
Dacejcz (4 rd.); nazw. Gudewicz w czterech wsiach gm. Suchowola, pow. sokólski: Chodorówka Nowa (2 rd.), Dryga (1 rd.), Połomin (1 rd.), Trzyrzecze
(4 rd.) oraz w miejscowości Aulakowszczyzna (1 rd.), gm. Korycin, pow.
sokólski ma formę gwarową Gudejcz//Gudeicz. Oto inne przykłady nazwisk:
Harasimowicz, gw. Harasimojcz: wś Rogacze (1 rd.), gm. Nowy Dwór,
pow. sokólski; wś Sadowo (2 rd.), gm. Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski.
Hlebowicz, gw. Hleboicz: wś Bobrowniki (2 rd.), gm. Sokółka, pow.
sokólski; wś Orłowicze (3 rd.), gm. Sokółka, pow. sokólski.
Jarmołowicz, gw. Jarmałojcz: wś Reszkowce (1 rd.), gm. Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski.
Jurgielewicz, gw. Jurgielejcz: wś Brzozowo (1 rd.), gm. Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski; wś Dryga (1 rd.), gm. Suchowola, pow. sokólski; wś
Kopciówka (6 rd.), gm. Suchowola, pow. sokólski; wś Stary Szor (1 rd.), gm.
Sokółka, pow. sokólski.
Klimowicz, gw. Klimoicz: wś Brody (1 rd.), gm. Korycin, pow. sokólski;
wś Karpowicze (1 rd.), gm. Suchowola, pow. sokólski; wś Trzyrzecze (1 rd.),
gm. Suchowola.
Lachowicz, gw. Lachoiªcz: wś Brzozówka Koronna, gm. Czarna Białostocka, pow. białostocki.
Leonowicz, gw. Leonojcz: wś Janowszczyzna (1 rd.), gm. Sokółka, pow.
sokólski.
Makarewicz, gw. Makarejcz: wś Krugło (1 rd.), gm. Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski; wieś Krukowszczyzna (1 rd.), gm. Korycin, pow. sokólski;
wś Lipina (6 rd.), gm. Sokółka; wś Nowy Dwór (1 rd.), gm. Nowy Dwór, pow.
sokólski; wś Słojniki (2 rd.), gm. Sokółka; wś Kopczany (1 rd.), gm. Lipsk,
pow. augustowski; Kolonie Lipsk, gm. Lipsk, pow. augustowski; wś Krasne
(1 rd.), gm. Lipsk, pow. augustowski wś Kurianka (2 rd.), gm. Lipsk, pow.
augustowski; wś Siółko (1 rd), gm. Lipsk, pow. augustowski.

Sufiksу -ewicz, -owicz w nazwiskach i nazwach terenowych Białostocczyzny...

187

Misiewicz, gw. Misieicz: wś Laskowszczyzna (1 rd.), gm. Korycin, pow.
sokólski; wś Reszkowce (1 rd.), gw. Misiejcz, gm. Dąbrowa Białostocka, pow.
sokólski.
Ościłowicz, gw. Aściłojcz: wś Stara Kamionka (4 rd.), gm. Sokółka, pow.
sokólski.
Panasewicz, gw. Panasejcz: wś Ciemne (1 rd.), gm. Suchowola, pow.
sokólski; wś Czerwonka (1 rd.), gm. Suchowola; wieś Rutkowszczyzna
(1 rd.), gm. Suchowola; gw. Panaseicz, wieś Skindzierz (1 rd.), gm. Korycin,
pow. sokólski; gw. Panaseiªcz, wś Jałowo (6 rd.), gm. Lipsk, pow. augustowski.
Sakowicz, gw. Sakoicz: wś Bombla (4 rd.), gm. Korycin, pow. sokólski;
gw. Sakoiªcz, kol. Osierodek (1 rd.), gm. Czarna Białostocka, pow. białostocki.
Szułowicz, gw. Szułowicz // Szułoiªcz: wś Płaska, gm. Płaska (1 rd.), pow.
augustowski.
Tarasewicz, gw. Tarasejcz: wś Butrymowce (1 rd.), gm. Nowy Dwór,
pow. sokólski; kol. Chilmony (1 rd.), gm. Nowy Dwór; wś Nowy Dwór (3 rd.),
gm. ts.; gw. Taraseiªcz, wś Jałowo (2 rd.), gm. Lipsk, pow. augustowski; wś
Krasne (1 rd.), gm. Lipsk, pow. augustowski; wś Lipszczany (1 rd.), gm. Lipsk,
pow. augustowski.
Usewicz, gw. Useiªcz: wś Rakowicze, gm. Lipsk, pow. augustowski.
Ziniewicz, gw. Ziniejcz: wś Janowszczyzna (1 rd.), gm. Sokółka, pow.
sokólski.
Żukiewicz, gw. Żukiejcz: wś Planteczka (1 rd.), gm. Sokółka, pow. sokólski.
Frekwencja nazwisk z uproszczonymi sufiksami na obszarze objętym
badaniami przedstawia się następująco: w gminie Sokółka odnotowano 113
nazwisk (202 rodziny), w gm. Dąbrowa Białostocka – 84 nazwiska (118 rd.),
gm. Korycin – 80 nazwisk (92 rd.), gm. Suchowola – 69 nazwisk (107 rd.), gm.
Czarna Białostocka, pow. białostocki – 68 nazwisk (103 rd.), gm. Nowy
Dwór – 64 nazwiska (105 rd.), gm. Lipsk pow. augustowski – 57 nazwisk,
gm. Janów – 19 nazwisk (23 rd.), gm. Płaska, powiat augustowski – 5 nazwisk
(6 rd.), gm. Wasilków, pow. białostocki – 3 nazwiska (5 rd.), gm. Szudziałowo – 1 nazwisko (2 rd.), gm. Krynki – 1 nazwisko (1 rd.).
Większość wymienionych gmin wchodzi w skład powiatu sokólskiego.
Jest on położony w środkowej części obecnego województwa podlaskiego,
od wschodu graniczy z obwodem grodzieńskim na Białorusi. Gminy Czarna
Białostocka i Wasilków od północy sąsiadują z powiatem sokólskim. Gmina
Lipsk od południa graniczy z pow. sokólskim, od wschodu przylega do granicy państwowej z Białorusią, podobnie gmina Płaska od wschodu ganiczy
z Białorusią, a przez jej północną część przepływają wody Kanału Augustowskiego.
Na podstawie wyżej zarysowanego obszaru można wyznaczyć przybliżoną naturalną granicę występowania zredukowanego sufksu -ewicz//-owicz
w formach gwarowych nazwisk: na północy jest to Kanał Augustowski,
południową granicę stanowi rzeka Supraśl, zachodni zasięg wyznacza rzeka
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Brzozówka, a na wschodzie granica państwowa z Republiką Białorusi. Wskazany obszar to północna Białostocczyzna, obszar typowo pograniczny, zróżnicowany pod względem językowym, etnicznym i wyznaniowym.
Nazwiska urzędowe wymawiane są w gwarze z cechami charakterrystycznymi dla danej miejscowości. Znaczną część antroponimów notowano
we wsiach i miasteczkach powiatu sokólskiego, gdzie do dnia dzisiejszego
część mieszkańców posługuje się gwarą białoruską. Podobna sytuacja językowa utrzymuje się w gminach Lipsk, Czarna Białostocka i Wasilków, tu najstarsi mieszkańcy, głównie wyznania prawosławnego, znają gwarę białoruską. Zebrany materiał onimiczny odzwierciedla niektóre cechy fonetyczne
właściwe tej gwarze. Wymienić tu należy m. in.:
- zjawisko akania: por. Astapojcz od Ostapowicz; Aściłojcz – Ościłowicz;
Chadukieicz – Chodukiewicz; Jawarojcz – Jaworowicz; Karankieiªcz – Koronkiewicz; Tamkojcz – Tomkowicz; Wajtulejcz – Wojtulewicz.
- obecność ŭ niezgłoskotwórczego: Kaŭnieroiªcz od Kownierowicz;
Laŭkieiªcz – Lewkowicz; Łaŭrynojcz – Ławrynowicz; Paŭkiejcz – Pałkiewicz;
Waŭojcz – Wołowicz.
- zachowanie tylnojęzykowej lub krtaniowej głoski h: Bahdanoiªcz od
Bogdanowicz; Hisztaroiªcz – Gisztarowicz; Hruszejcz – Gruszewicz; Hryhatojcz – Grygatowicz;
Redukcja sufiksu w formach gwarowych nazwisk na obszarze powiatu
sokólskiego jest na tyle silna, konsekwentna, że znalazło to swoje potwierdzenie w nazwach terenowych tego obszaru. Nazwiska na -ewicz//-owicz
mogą stanowić człon określający mikrotoponimu lub samodzielną nazwę
terenową. Przykłady mikrotoponimów wynotowano z pracy doktorskiej
autorki artykułu, pt. Mikrotoponimia dawnego powiatu sokólskiego1 oraz ze
Słownika nazw terenowych północno-wschodniej Polski2.
DANILEICZOǓ ŁUH, gw. Dańil'eičoŭ Łux, gen. -čovaha Ł'uha, kolonia,
pole, wś Sadowo, gm. Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski. – I człon n. dzierżawcza, podstawą mikrotoponimu jest nazwisko Danilewicz RymSN: 573.
II człon n. topograficzna = ap. brus. луг, pol. łęg.
DARGIEJCZAWA HORKA, gw. Darg’'eiªčava H'orka, gen. -voiª Har'y, loc. vuj Har'y͡e wzgórze, wś Nomiki, gm. Sokółka, pow. sokólski. – I czł. n. dzierżawcza od nazw. Dargiewicz, mieszkańca wsi Nomiki KAB, RymSN: 77. II czł.
n. topograficzna = ap. brus. горка ‘górka, pagórek’.
A. F i l i n o w i c z, Mikrotoponimia dawnego powiatu sokólskiego, Białystok 2012. Maszynopis pracy.
2 N. B a r s z c z e w s k a [i in.], Słownik nazw terenowych północno-wschodniej Polski, t. 1–
2, Warszawa 1992 oraz Indeks nazw gwarowych do Słownika nazw terenowych północno-wschodniej Polski, Warszawa 1995.
3 Frekwencję nosicieli nazwisk określono na podstawie Słownika nazwisk używanych
w Polsce na początku XXI wieku, opracowanego przez K. Rymuta, Kraków 2002. Wersja elektroniczna Słownika w programie PDF (dalej skrót RymSN) oraz Kartoteki
nazwisk do Słownika współczesnych nazwisk mieszkańców regionu białostockiego,
redagowanego przez M. Kondratiuka (dalej skrót KAB).
1
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GABINIEJCZA TRYBA, gw. Gab’iń'eiªča Tr'yba, gen. -ča -by, tryba, wś
Trzcianka, gm. Janów, pow. sokólski. – I czł. n. dzierżawcza od nazw. Gabiniewicz RymSN: 32. II czł. n. kulturowa = ap. tryba ‘droga leśna; granica,
miedza oddzielająca leśne kwartały lub pola i łąki’.
GÓREJCZUǓ NADZIEŁ, gw. Gur'ejčuŭ Naʒ’'ėł, gen. -čovoho -ła, loc. -čovum
Naʒ’'i¿eli, las, wś Nowinka, gm. Sidra, pow. sokólski. – I czł. n. dzierżawcza
utworzona od nazw. Górewicz RymSN: 15. II czł. n. kulturowa = ap. brus.
надзе́ л ‘ziemia otrzymana podczas parcelacji’.
HRYNIEJCZAǓ ŁUH, gw. Hryń'eiªčaŭ Łux, gen. -čavaha -hu, kolonia, pastwisko, wś Jałówka, gm. Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski. – I czł. n. dzierżawcza utworzona od nazw. Hryniewicz KAB, RymSN: 1. II czł. n. topograficzna = ap. brus. луг, pol. łęg.
MAKAREJCZYNA, gw. Makar'ejčyna, gen. -ny, loc. -ńi, łąka, wś Sławno,
gm. Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski. – N. dzierżawcza utworzona od
nazw. Makarewicz KAB, RymSN: 203.
MANCEJCZA ŁĄKA, gw. Manc'eiªča Łonka, gen. -ča -k’i, loc. -čuiª -nce,
łąka, wś Stary Szor, gm. Sokółka, pow. sokólski. – I czł. n. dzierżawcza
utworzona od nazw. Mancewicz RymSN: 65. II czł. n. topograficzna = ap. łąka.
MANCEJCZKA, gw. Manc'eiªčka, gen. -čk’i, loc. -čcy, łąka, las, wś Lebiedzin, gm. Sokółka, pow. sokólski. – N. dzierżawcza utworzona od nazw. Mancewicz RymSN: 65.
MARKIEJCZAǓ ŁUŻOK, gw. Mark’'eiªčaŭ Łuž'ok, gen. Mark’'eiªčavaho
Łušk'a, loc. -čavum Łušk'u, łąka, wś Ostrynka, gm. Janów, pow. sokólski. – I czł.
n. dzierżawcza utworzona od nazw. Markiewicz RymSN: 29. II czł. n. topograficzna = ap. brus. лужо́ к, dem. od луг ‘łęg’.
SINKIEJCZAǓ ŁUH, gw. Śink’'eiªčaŭ Łux, gen. -čaho Ł'uha, loc. -čam -zi,
łęg, łąka, wś Igryły, gm. Sokółka, pow. sokólski. – I czł. n. dzierżawcza utworzona od nazw. Sienkiewicz RymSN: 299. II czł. n. topograficzna = ap. brus.
луг, pol. łęg.
TARASEJCZAWA CHWAINA, gw. Taras'eiªčava Xvain'a, gen. Taras'eiªčava Xvain'ė, las, wś Żuki, gm. Sokółka, pow. sokólski. – I czł. n. dzierżawcza utworzona od nazw. Tarasewicz, mieszkańca wsi Żuki KAB, RymSN:
85. II czł. n. topograficzna od brus. хваі́на ‘las sosnowy’.
WANKIEJCZAWA HARA, gw. V'ank’eiªčava Har'a, gen. V'ank’eªčevaj
Har'y͡e, loc. -vuj -r'y͡e, wzgórze, wś Nowowola, gm. Janów, pow. sokólski. –
I czł. n. dzierżawcza utworzona od nazw. Wańkiewicz występującego na Białostocczyźnie KAB; II czł. n. topograficzna = ap. brus. гара́ ‘góra’. Na
Sokólszczyźnie leksemem har'a nazywa się każde wzniesienie, czy wypukłość terenową, nawet niewielką; har'a ma także przenośne znaczenie, często
oznacza ‘nieurodzajną część pola położoną na wzniesieniu, pole nienadające
się do uprawy lub w ogóle pole na wyższym miejscu’1.
1

Por. Cz. Ł a p i c z, Apelatywy geograficzne w nazwach miejscowości powiatu sokólskiego,
„Acta Universitatis Copernici” 1973, nr 10, z. 57, s. 58-59; t e n ż e Terminologia geograficzna w ruskich gwarach Białostocczyzny na tle wschodniosłowiańskim, Warszawa
1981, s. 13–15.
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Przedstawione mikrotoponimy zasięgiem występowania ograniczają
się do kilku gmin powiatu sokólskiego. Odnotowano je w gminach: Sokółka
(5 nazw), Dąbrowa Białostocka (3 nazwy), Janów (3 nazwy), Sidra (1 nazwa).
Cechą charakterystyczną wyżej wymienionych mikrotoponimów jest
ich białoruskie brzmienie fonetyczne. Powiat sokólski znajduje się na obszarze gwar wschodniosłowiańskich. Gwara, którą posługują się najstarsi mieszkańcy powiatu, głównie części wschodniej, jest naturalnym przedłużeniem
na zachód białoruskiego dialektu południowo-zachodniego (jego pogrupy
grodzieńsko-baranowickiej)1.
Postać fonetyczna zapisów nazw może zależeć od tego, w jakim stopniu
zachowała się gwara białoruska, jest bardziej archaiczna, czy też w dużym
stopniu spolonizowana. Brzmienie nazw może również zależeć od informatora w danej miejscowości. Na ogół rozmówcy starsi podają nazwy z cechami
gwar białoruskich, a młodsi często starają się podawane nazwy polonizować.
Cechy gwary białoruskiej przeważają w pasie wschodnim, natomiast na zachodzie powiatu sokólskiego jest więcej wpływów polskich. Cechy językowe
mikrotoponimów pokrywają się ze współczesnym zróżnicowaniem dialektalnym terenu przedstawionym w Atlasie gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny2.
Podobne zjawisko fonetyczne zauważa Jadwiga Głuszkowska-Babicka
w artykule Interferencja językowa w nazwach terenowych północno-wschodniej Polski. Autorka podaje przykłady uproszczenia sufiksu -ewicz, -owicz
w kilku mikrotoponimach z powiatów augustowskiego, suwalskiego i sokólskiego, np. Paćuk’eiªča Ogrót: pole, brzeg jeziora, wś Komarowce, gm. Krasnopol, pow. suw. [podstawą mikrotoponimu było zapewne nazwisko Paciukiewicz odnotowane w pow. suwalskim, RymSN: 6 osób3. – A. F.]; Łoŋka
Zdank’eiªča: łąka we wsi Muły, gm. Płaska, pow. aug. [od nazwiska Zdankiewicz występującego w pow. augustowskim, RymSN: 16 osób]; Vaśuleiʒ
Butka: łąka we wsi Żarnowo Drugie, gm. Augustów, pow. augustowski;
Taraś'eiªčava Xvain'a, las, wś Żuki, gm. Sokółka, pow. sokólski [A.F. podstawą
mikrotoponimu jest nazwisko Tarasewicz popularne na Sokólszczyźnie,
RymSN: 85]. Badaczka zaznacza, iż powyższe zjawisko zachodzi pod wpływem gwar białoruskich i jest konsekwentne w okolicach Sokółki4.
Porównaj prace: А. К р ы в і ц к і, Дыялекталогія беларускай мовы, Мінск 2003,
с. 176; Е.С. М я ц е л ь с к а я, Э.Д. Б л і н а в а, Беларуская дыялекталогія. Практыкум, Мінск 1991, с. 193-194 oraz N. B a r s z c z e w s k a, M. J a n k o w i a k, Dialektologia białoruska, Warszawa 2012, s. 134-135, 144-156.
2 Na podstawie cechy fonetycznych, morfologicznych i leksykalnych przedstawionych
w Atlasie gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. 1, pod red. S. Glinki, A. Ob.rębskiej-Jabłońskiej, J. Siatkowskiego, Wrocław 1980; t. 2–3, pod red. S. Glinki,
Wrocław 1989, 1993; t. 5–8, pod red. I. Maryniakowej, Warszawa 1995, 1996, 1999,
2003; t. 4, Warszawa 2012.
3 Frekwencję nosicieli nazwisk określono na podstawie Słownika nazwisk używanych
w Polsce na początku XXI wieku, oprac. Kazimierz Rymut, Kraków 2002. Dalej skrót
RymSN.
4 J. G ł u s z k o w s k a - B a b i c k a, Interferencja językowa w nazwach terenowych północno-wschodniej Polski, „Acta Albaruthenica” 2012, t. 12, s. 99–122.
1

Sufiksу -ewicz, -owicz w nazwiskach i nazwach terenowych Białostocczyzny...

191

Nazwy terenowe z uproszczonym sufiksem -ewicz, -owicz notowano
również w kilku rejonach obwodu grodzieńskiego na Białorusi. Przykłady
onimów wyekscerpowano ze Słownika onomastycznego Grodzieńszczyzny1.
Oto niektóre przykłady:
Адамо́ йчава Студня. Студня (каля хаты Адамовіча). Лойці, Ашмянскі раён.
Ан'іскейчаў Агарод. Поле (каля хаты Аніскевіча). Ганчары, Іўеўскі раён.
Багдз'ейчава Дарога. Дарога. Сенцяняты, Смаргонскі раён.
Багдз'ейчава Лука. Сенажаць (каля хаты Багдзевіча). Сенцяняты,
Смаргонскі раён.
Багдз'ейчавыя Тундры. Надзел зямлі (неўрадлівы, належаў Багдзевічу). Сенцяняты, Смаргонскі раён.
Багдз'ейчаў Сад. Сад (належаў Багдзевічу). Вялікая Нявіша, Шчучынскі раён.
Багдз'ейчаў Хвайняк. Лес (належаў Багдзевічу). Чэневічы, Іўеўскі
раён; Сенцяняты, Смаргонскі раён.
Барнато́ йчава Мяжа. Мяжа (між палёў Бернатовіча). Сінкіняты,
Іўеўскі раён.
Барнато́ йчаў Камень. Вялікі камень (побач з надзелам Бернатовіча). Сінкіняты, Іўеўскі раён.
Будрэ́ йчаў Лес. Лес. Аўсядава, Лідскі раён.
Бухне́ йчава Алея. Сад (належыць Бухневічу). Вялікая Нявіша, Шчучынскі раён.
Бухн'ейчава Сцежка. Сцежка (праз сад Бухневіча). Вялікая Нявіша,
Шчучынскі раён.
Бяле́ йчава Гара. Пагорак (каля хутара Бялевіча). Сінкіняты, Іўеўскі
раён.
Бяле́ йчаў Дуб. Дуб (на падворку Бялевіча). Сінкіняты, Іўеўскі раён.
Кавале́ йчы. Поле (належала Кавалевічу). Вялікая Нявіша, Шчучынскі раён.
Лінке́ йчава Крыніца. Крыніца (яе выкапаў Лінкевіч). Сінкіняты,
Іўеўскі раён.
Ляске́ йчава Мяжа. Мяжа. Плёткі, Шчучынскі раён.
Мілако́ йчава Гара. Пагорак (на ім быў пахаваны пан Мілаковіч).
Адэльск, Гродзенскі раён.
Місе́ йчаў Роў. Роў (каля хаты Місевічаў). Белазораўцы, Іўеўскі раён.
Сацэ́ йчаў Пераезд. Дарога (каля хаты Сацэвіча). Казіміраўка, Гродзенскі раён.
Шале́ йчаў Лес. Лес (належаў Шалевічу). Буцілы, Лідскі раён.
Rejony, w których zarejestrowano mikrotoponimy, tj.: grodzieński,
szczuczyński, lidzki, iwiejski, oszmiański, smorgoński, położone są w półno1

В.М. Л а м а к а, Ж.С. С і п л і в е н я, П.У. С ц я ц к о, Т.А. Я к у б о в і ч, Анамастычны
слоўнік Гродзеншчыны, у 2-х частках, ч. І: Мікратапонімы, Гродна 2005.

Alina Filinowicz

192

cnej części obwodu grodzieńskiego, przy granicy z Litwą, rejon grodzieński
bezpośrednio graniczy z powiatem sokólskim.
Wnioskować należy, iż zjawisko skracania formantów -ewicz//-owicz
w wariantach gwarowych nazwisk i w nazwach terenowych jest cechą właściwą dla gwar białoruskich. Przyczyny powstania tego zjawiska, jego rozwój
i występowanie na obszarze Białostocczyzny wymaga dalszych badań.
Alina Filinowicz

Suffixes -ewicz, -owicz in Surnames and Toponyms of the
Region of Białystok as well as Their Syncope in Dialect Forms
A b s t r a c t
In the introduction of the article the author presents the function of the
–ewicz and -owicz forms in Polish and Belarusian. Next, the author
explains the idea of shortening the forms from -ewicz, -owicz
to -eicz, -oicz, respectively, in the contemporary dialect forms of
surnames in the region of Białystok and in the microtoponymy of the
region. Belarusian features of the analysed forms are indicated. The
author also presents some examples of the syncopation of the 16th
century names in Podlasie. The article also defines the frequency and
range of occurrence of the contracted forms of surnames and
microtoponyms in the region of Podlasie.
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Osobowe nomina masculina z formantem
słowotwórczym -ant (-ent) w języku białoruskim
Uwagi wstępne
Celem artykułu jest analiza semantyczna i słowotwórcza rzeczowników
rodzaju męskiego z formantami słowotwórczymi -ant (-ent) w języku białoruskim w ujęciu synchronicznym. Badaniu poddano 120 derywatów osobowych, zaczerpniętych ze Słownika a tergo współczesnego języka białoruskiego
Alberta Bartoszewicza i Ireny Komendackiej1 (opartego na pięciotomowym
Słowniku języka białoruskiego pod redakcję Kandrata Krapiwy2), Słownika
wyrazów obcych pod redakcją Aleksandra Bułyki3 oraz pochodzących z materiałów własnych autorki.
Formant -ant (-ent) ma charakter międzynarodowy4, o czym świadczy
jego wysoka frekwencja w językach europejskich. Podobieństwo licznych
derywatów w różnych językach pozwala traktować je jako tzw. internacjonalizmy, tj. wyrazy należące do leksyki międzynarodowej, por. дэманстрант (język białoruski) – demonstrant (język polski) – Demonstrant
(język niemiecki) – демонстрант (język rosyjski, bułgarski, macedoński),
кaнсультант (język białoruski) – konsultant (język polski, estoński) –
consultant (język angielski, francuski, włoski) – консультант (język rosyjski, ukraiński) – консултант (język macedoński, bułgarski), konzultant
(język chorwacki, słowacki), музыкант (język białoruski) – muzykant (język
polski) – Musikant (język niemiecki) – muzikant (język albański, czeski, holenderski) – музикант (język bułgarski), практыкант (język białoruski) –
praktykant (język polski) – Praktikant (język niemiecki) – praktikant (język
albański, czeski, słowacki, słoweński), праектант (język białoruski) – projektant (język polski, czeski, chorwacki, słoweński, słowacki).
Indoeuropejski formant słowotwórczy -ant pochodzi od używanych
w łacinie średniowiecznej jako rzeczowniki agentywne form imiesłowów
teraźniejszych czynnych (participium praesentis activi), które za pośrednict1 A. B a r t o s z e w i c z, I. K o m e n d a c k a, Słownik a tergo współczesnego języka białoruskiego, t. 2, Warszawa 1988.
2 Тлумачальны слоўнік беларускай мовы, t. 1–5, рэд. К. Крапіва, Мінск 1977–1984.
3 Слоўнік іншамоўных слоў у 2-х т., рэд. А. М. Булыка, Мінск 1999.
4 Por.: B. K r e j a, „Muzykant” (i inne singularia na „-ant”) [w:] Drobiazgi słowotwórcze
1977, z. 14, s. 199–202; K. W a s z a k o w a, Sufiks „-ant” jako formant międzynarodowy,
„Język Polski” 1990, z. 1–2, s. 32–39.
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wem języków romańskich i germańskich przedostawały się do języków
słowiańskich. Według Krystany Waszakowej, „zachowana do dziś w wielu
językach europejskich różnica między sufiksami «-ant» i «-ent» wiąże się
z ich genezą: formy zakończone na «-ant» nawiązują do łacińskich form
odmiennych z końcówkami «-ans» w mianowniku i «-antis» w dopełniaczu,
właściwych czasownikom pierwszej koniugacji. Segment «-ent» pojawia się
natomiast w tych derywatach, które pochodzą od czasownika łacińskiego
odmieniającego się według koniugacji innej niż pierwsza – wtedy odpowiednie imiesłowy teraźniejsze czynne przyjmują końcówki «-ens», «-entis»”1.
Jak czytamy w pracach z zakresu słowotwórstwa białoruskiego, „у сучаснай беларускай мове сyфікс «-ант» («-ент») выдзяляецца ў тых назоўніках, якія з'яўляюцца запазычанымі з іншых моў”2. O ile jednak przeważająca większość analizowanych w niniejszym artykule białoruskich
derywatów posiada proweniencję łacińską (por. brus. акцэптант ekon.
≤ łac. acceptans, acceptantis 'przyjmujący' participuim praesentis activi
≤ acceptare 'akceptować' verbum), o tyle w zebranym korpusie leksykalnym
odnotowano przykłady nazw utworzonych od rodzimych podstaw słowotwórczych3, por. дапісант neol., падпісант neol., pol. cykoriant pot.).
Za łącznym opisem derywatów z formantami słowotwórczymi -ant
i -ent przemawia fakt, że w języku białoruskim obydwa sufiksy wykazują
prawie identyczną dystrybucję, tzn. występują w tych samych kontekstach
morfonologicznych (por. дэманстр-аваць ≥ дэманстр-ант, канцэлебраваць ≥ канцэлебр-ант; асіст-аваць ≥ асіст-энт, рэцэнз-аваць ≥ рэцэнзент), przy tym w badanym korpusie nazw formacji z sufiksem -ant jest
zdecydowanie więcej (ponad 80%), por. апелянт prawn. 'ten, kto wnosi
apelację' (od łac. appellans, appellantis 'odwołujący się'), дэманстрант ‘ten,
kto demonstruje (coś) / uczestniczy w demonstracji’ (od łac. demonstrans,
demonstrantis ‘ukazujący’), рэпатрыянт ‘ten, kto powraca z jakiegoś kraju
do ojczyzny’ (od łac. repatrians, repatriantis ‘powracający do kraju’); асістэнт 'ten, kto asystuje (przy czymś)' (od łac. assistens, assistentis 'obecny,
towarzyszący').
Semantyka białoruskich osobowych nomina masculina z formantami -ant oraz -ent jest różnorodna, derywaty osobowe należą do aktywnego,
ogólnego zasobu leksykalnego i reprezentują słownictwo nienacechowane
stylistycznie, rzadziej – leksykę potoczną i neologizmy. W aspekcie słowotwórczym opisywana grupa leksyki należy do zbioru derywatów dewerbalnych oraz desubstantywnych o mutacyjnej funkcji formantu4.
K. W a s z a k o w a, Sufiks „-ant” jako formant międzynarodowy, „Język Polski” 1990, z. 1–
2, s. 35.
2 Граматыка беларускай мовы, т. 1: Марфалогія, рэд. К.К. Атраховіч (Крапіва),
М.Г. Булахаў, Мінск 1962, с. 100.
3 Por.: K. W a s z a k o w a, O homonimiczności sufiksów rodzimych i obcych w derywatach
współczesnej polszczyzny ogólnej, „Język Polski” 1990, z. 6, s. 427–435.
4 Por.: R. G r z e g o r c z y k o w a, Zarys słowotwórstwa polskiego, Warszawa 1979;
R. G r z e g o r c z y k o w a, J. P u z y n i n a, Problemy ogólne słowotwórstwa [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Warszawa 1984, s. 307–331; H. Ja d a c k a, System słowotwórczy
1
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Derywaty dewerbalne
Osobowe nomina masculina z formantem słowotwórczym -ant (-ent)
w języku białoruskim należą do grupy derywatów o znaczeniu kategorialnym 'ten, kto wykonuje czynność wskazaną przez wyraz motywujący'1.
Związek między czasownikiem motywującym a derywatem jest łatwo wykrywalny, a motywacja przejrzysta. W ujęciu semantycznym w zbiorze nazw
dewerbalnych przeważają nazwy zwyczajowe według czynności o charakterze niezawodowym, często jednorazowym, tymczasowym lub okazjonalnym2, por. адрасант ‘ten, kto adresuje (list, kopertę)’, акупант ‘ten, kto
okupuje (kraj)’, акцэптант ekon. ‘ten, kto akceptuje, tj. przyjmuje do opłaty
dokument finansowy’, дэпанент 'ten, kto deponuje (w banku pieniądze lub
depozyt rzeczowy)', выступант neol. ‘ten, kto występuje (na wiecu,
zebraniu)’, дапісант neol. ‘ten, kto dopisuje (tekst)’, дэбютант ‘ten, kto
debiutuje (w nowej roli)’, дэкларант ‘ten, kto deklaruje towary (na granicy)’, дэпанент 'ten, kto deponuje (w banku pieniądze lub depozyt
rzeczowy)', інфармант ‘ten, kto informuje (o czymś)’, канцэлебрант ‘ten,
kto koncelebruje (mszę)’, капітулянт ‘ten, kto skapitulował’, падпісант
neol. ‘ten, kto podpisuje (apel, pozew, odezwę)’, секундант ‘ten, kto sekunduje (w pojedynku, na zawodach)’, фігурант arch. ‘ten, kto wykonuje
figury (w balecie)’. Mniej liczny zbiór nazw określa zawodowych wykonawpolszczyzny (1945–2000), Warszawa 2001; K. W a s z a k o w a, Słowotwórstwo
współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne obce, Warszawa 1994;
J. C h o m k o, Polskie i białoruskie nazwy zawodów w ujęciu konfrontatywnym [w:]
Шлях да ўзаемнасці. Матэрыялы XIV Міжнароднай навуковай канферэнцыі (26–
27.10.2006), рэд. С. Мусіенкa, І. Крэнь, Гродна 2007, c. 188–193; A. G o r a l,
Dewerbalne „nomina agentis” we współczesnym języku białoruskim [w:] Polskobiałoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe: Materiały XVI
Międzynarodowej Konferencji Naukowej Droga ku wzajemności (Białystok 25–
26.09.2009), red. M. Kondratiuk, B. Siegień, Białystok 2009, s. 119–128; A. G o r a l,
Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów czynności w języku białoruskim,
Lublin 2013; A. G o r a l, „Nomina subiecti” w języku polskim i białoruskim. Kwestie
dyskusyjne [w:] Język – człowiek – społeczeństwo, red. J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin
2013, s. 31–49; A. G o r a l, Osobowe „nomina subiecti” z formantami słowotwórczymi
obcego pochodzenia w językach wschodniosłowiańskich [w:] Беларуска-польскія
моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зборнік артыкулаў,
рэд. І.Э. Багдановіч, Мінск 2015, c. 38–46; Н.Н. К о р н е й ч и к, Назоўнікі „nomina
agentis” у беларускай і польскай мовах [у:] Традиционнае и наваторское в преподавании литературы в школе и вузе, Брест 2001, с. 168–170; А.А. Л у к а ш а н е ц, Аб некаторых беларуска-польска-рускіх словаўтваральных паралелях
[у:] Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мoвазнаўства: Матэрыялы V
Міжн. Канферэнцыі, Віцебск 2000, с. 72–73; А.А. Л у к а ш а н е ц, Праблемы
сучаснага беларускага словаўтварэння, Мінск 2013.
1 Граматыка беларускай..., с. 101; por. Русская грамматика, т. 1, ред. Н.Ю. Шведова
[и др.], Москва 1980, c. 190–191.
2 Obok nazw subiektów czynności aktywnych, w analizowanym materiale zanotowano
nazwy subiektów biernych, por. арыштант ‘ten, kto został aresztowany’, дэградант
‘ten, kto został zdegradowany’, кватарант ‘ten, kto został zakwaterowany’, намінант ‘ten, kto został nominowany (do nagrody)’.
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ców czynności (por. асістэнт 'ten, kto asystuje (przy czymś)', праектант
‘ten, kto projektuje (odzież, wystrój wnętrza)’, прэзентант ‘ten, kto prezentuje (towar)’, рэферэнт 'ten, kto referuje (zagadnienie)', рэцэнзент 'ten,
kto recenzuje (książkę, spektakl, projekt)', фабрыкант arch. ‘ten, kto fabrykuje, tj. produkuje (tkaniny)’, экспaнент 'ten, kto eksponuje, tj. wystawia
(towar)' oraz uczestników zdarzeń (z możliwą desubstantywną motywacją
towarzyszącą, por. дыскутант ‘ten, kto dyskutuje // uczestniczy w dyskusji’, дыспутант ‘ten, kto dysputuje // uczestniczy w dyspucie’, дэманстрант ‘ten, kto demonstruje (coś) // uczestniczy w demonstracji’). Ponadto, w grupie osobowych nomina subiecti z formantem słowotwórczym -ant
można wyróżnić nazwy osób, które zmieniły swoje miejsce zamieszkania,
przesiedliły się na inne tereny, por. імігрант ‘ten, kto osiedla się lub osiedlił
się w jakimś kraju’, рэпатрыянт ‘ten, kto powraca lub powrócił z jakiegoś
kraju do ojczyzny’, эмігрант ‘ten, kto emigruje lub wyemigrował ze swojego
kraju’, экспатрыянт ‘ten, kto został wydalony poza granice ojczyzny lub
dobrowolnie opuścił swój kraj’.
Z punktu widzenia semantyki przeważająca większość to derywaty
jednoznaczne (por. асістэнт, акупант, дэбютант, праектант, прэзентант, рэцэнзент), które jednak cechuje różna pojemność znaczeniowa:
obok derywatów odnoszących się do jednego pola semantycznego (por. pole
semantyczne – osoby duchowne канцэлебрант ‘ten, kto koncelebruje
[mszę]’; pole semantyczne – 'producenci towarów”: фабрыкант arch. ‘ten,
kto fabrykuje, tj. produkuje [tkaniny]’) w omawianej grupie występują
derywaty, które z punktu widzenia semantyki można odnieść do różnych
dziedzin życia społecznego, a których produktywność znacząco wzrasta
zwłaszcza w ostatnim okresie, por. праектант – архітэктар-праектант,
інжынер-праектант, праектант-рэстаўратар (budownictwo i architektura), бухгалтар-праектант (księgowość), праектант моды (przemysł
odzieżowy), праектант мэблі (przemysł meblowy i wzornictwo); рэцэнзент 'ten, kto recenzuje (książkę, spektakl, projekt, wystawę, film, koncert)'.
Ponadto, w badanym korpusie leksykalnym zanotowano derywaty wieloznaczne1, por. дэкларант 1. (rzeczownik osobowy) ‘ten, kto deklaruje towary
(na granicy)’, 2. (rzeczownik nieosobowy) ‘firma lub organizacja, która
deklaruje towary (na granicy)’, фабрыкант arch. 1. (derywat dewerbalny)
‘ten, kto fabrykuje, tj. produkuje (tkaniny)’ (od фабрыкаваць 'produkować'),
2. (derywat desubstantywny, nazwa posiadacza) 'ten, kto posiada fabrykę
(od фабрыка 'fabryka') oraz экспонент 1. (rzeczownik osobowy) 'ten, kto
eksponuje, tj. wystawia (towar na wystawie, pokazie)', 2. (rzeczownik nieosobowy) 'firma lub instytucja, która eksponuje, tj. wystawia (towar na wystawie, pokazie)'. Rzeczowniki капітулянт i фігурант w określonych
kontekstach można odnieść do nazw atrybutywnych, por. капітулянт 'ten,
kto ma w zwyczaju kapitulować wobec przeciwności losu, poddawać się
w każdej sytuacji', фігурант 'ten, kto figuruje, tj. bierze udział (najczęściej
1

Na wieloznaczność badanych derywatów zwrócili uwagę współcześni językoznawcy
białoruscy, por. Сопоставительное описание русского и белорусского языков: Словообразование, ред. А.А. Лукашанец, О.М. Николаева, Минск 2014, c. 85.
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bierny) w zdarzeniu lub pozostaje z czymś w związku bez osobistego
udziału', ponadto do grupy derywatów atrybutywnych należą rzeczowniki
крытыкант 'ten, kto krytykuje (coś, kogoś)', рызыкант ‘ten, kto ryzykuje
(coś)’, сімулянт ‘ten, kto symuluje (chorobę, niezdolność do pracy)’, спекулянт ‘ten, kto spekuluje’.
Część derywatów została utworzona od czasowników dwumotywacyjnych, por. кансультант – кансультаваць ndk., dk., праектант –
праектаваць ndk., dk., прэзентант – прэзентаваць ndk., dk., рэпрэзентант – рэпрэзентаваць ndk., dk. Dwa derywaty pochodzą od podstaw
słowotwórczych dokonanych, por. дапісант neol. – дапісаць dk., падпісант – падпісаць dk. Zanotowano także derywaty utworzone od czasowników należących do trzeciej klasy produktywnej (na -ава-), urabiających
także rzeczowniki abstrakcyjne zakończone na -ыя, por. інфармант –
інфармаваць // інфармацыя, кансультант – кансультаваць // кансультацыя, прэзентант – прэзентаваць // прэзентацыя, рэпрэзентант –
рэпрэзентаваць // рэпрэзентацыя (segment -ава- ulega ucięciu, por. інфармаваць – інфармант, кансультаваць – кансультант, рэпрэзентаваць – рэпрэзентант).
Derywaty desubstantywne
W najstarszych pracach z zakresu słowotwórstwa białoruskiego grupa
derywatów desubstantywnych z formantem słowotwórczym -ant (-ent)
ujmowana jest szeroko i obejmuje zarówno nazwy subiektów czynności, jak
i nazwy atrybutywne. Znamienne, że w wydanej w 1962 r. dwutomowej Gramatyce języka białoruskiego analizowany typ słowotwórczy obejmuje prawie
wyłącznie derywaty odrzeczownikowe, por.: „У большасці выпадкаў гэтыя
назоўнікі ўтвораны ад асноў назоўнікаў або суадносяцца з імі і абазначаюць асоб па іх адносінах да таго, што названа ўтваральнай асновай:
акупант, арыштант, візітант, дуэлянт, дыверсант, дысертант, дыспутант, дэбютант, кватарант, курсант, музыкант, практыкант,
рызыкант (размоўн.), секундант, сімулянт, спекулянт, экскурсант;
канкурэнт, рэзідэнт, рэцэнзент і інш.”1. Jak wynika z przytoczonych przykładów, do desubstantywnych zostały tu zakwalifikowane formacje ujmowane w nowszych pracach jako dewerbalne (por. aкупант ≤ акупаваць,
арыштант ≤ арыштаваць, дэбютант ≤ дэбютаваць, кватарант ≤ кватараваць), co znacząco zmieniło proporcje liczebne między derywatami
odrzeczownikowymi i odczasownikowymi.
Tym nie mniej, językoznawcy są zgodni, że w zbiorze nazw desubstantywnych z formantem słowotwórczym -ant (-ent) znajdują się zarówno
nazwy zawodowe, jak i niezawodowe2, por. апелянт prawn. ‘ten, kto składa
Por.: М. А к а р т е л ь, Продуктивность агентивных суффиксов иностранного происхождения в русском и польском литературных языках (на материале слов 70-х
гг.) [w:] Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty. Nowe spojrzenia, Katowice 2001, s. 78–88;
Граматыка беларускай..., с. 101.
2 Por.: Русская грамматика…, c. 190; A. G o r a l, Desubstantywne „nomina agentis” z formantami obcymi we współczesnym języku białoruskim [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu, Zielona Góra 2010, s. 33–41.
1
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apelację’, аркестрант ‘ten, kto gra w orkiestrze', інтэрпэлянт prawn. ‘ten,
kto składa interpelację (w sądzie)’, камедыянт ‘ten, kto gra w komedii’,
камендант ‘ten, kto dowodzi komendą’, канцэртант ‘ten, kto daje koncert’,
музыкант ‘ten, kto wykonuje muzykę’, лабарант ‘ten, kto pracuje w laboratorium’, міліцыянт pot. ‘ten, kto pracuje w milicji’, паліцыянт ‘ten, kto
pracuje w policji’, сігнарант ‘ten, kto przydziela sygnatury na receptach (w
aptece)'. Do desubstantywnych należy zaliczyć także nazwy osób, które
podjęły kształcenie na różnym poziomie edukacji (por. дактарант ‘ten, kto
pisze doktorat’, дыпламант ‘ten, kto przygotowuje się do obrony dyplomu’1,
дысертант ‘ten, kto pisze dysertację, tj. rozprawę habilitacyjną’,
магістант ‘ten, kto pisze pracę magisterską’, практыкант ‘ten, kto odbywa praktyki’, універсант pot. ‘ten, kto studiuje na uniwersytecie’), nazwy
uczestników zdarzeń (por. інтэрвент 'ten, kto uczestniczy w interwencji',
канкурсант ‘ten, kto uczestniczy w konkursie’, курсант ‘ten, kto uczestniczy w kursie’, маніфестант ‘ten, kto uczestniczy w manifestacji’, мітынгант ‘ten, kto uczestniczy w mitingu (sportowym)’, экскурсант ‘ten, kto
uczestniczy w wycieczce’), nazwy członków grup i zbiorowości (por. кааліцыянт ‘ten, kto należy do koalicji’, сектант 'ten, kto należy do sekty')
oraz nazwy posiadaczy (por. абaнент 'ten, kto posiada abonament', фабрыкант arch. ‘ten, kto posiada fabrykę’), ponadto zanotowano jedną nazwę
subiekta biernego (por. бенефіцыянт ‘ten, dla kogo organizuje się benefis’).
Rzeczowniki дыверсант ‘ten, kto dokonuje lub dokonał dywersji’ oraz
пасквілянт ‘ten, kto pisze paszkwile’ należą do atrybutywnych.
Wnioski
Wyniki przeprowadzonej analizy dowodzą, że w języku białoruskim
w grupie osobowych nomina masculina formant słowotwórczy -ant (-ent)
specjalizuje się w derywacji nazw subiektów czynności, uczestników wydarzeń, członków grup i zbiorowości, posiadaczy, najrzadziej – nazw atrybutywnych2. Zbiór rzeczowników rodzaju męskiego z analizowanym sufiksem
wskazuje na aktywnych subiektów czynności nazwanych podstawą słowotwórczą, rzadko – na wykonawców pasywnych (por. арыштант 'ten, kto
został aresztowany', экспатрыянт ‘ten, kto został wydalony poza granice
ojczyzny', эвакуант 'ten, kto został ewakuowany', кватарант ‘ten, kto
został zakwaterowany’).
Większość osobowych nomina masculina z formantami słowotwórczymi -ant (-ent) należy do leksyki ogólnej, jednakże w analizowanym
korpusie nazw zanotowano także słownictwo specjalistyczne. Terminy (które stanowią 16% ogółu zebranego materiału) należą do takich dziedzin, jak:
(1) prawo i sądownictwo (por. апелянт prawn. ‘ten, kto składa apelację’,
інтэрпэлянт prawn. ‘ten, kto składa interpelację (w sądzie)’), (2) ekonomia
i handel (por. акцэптант ekon. ‘ten, kto przyjął do opłaty dokument finan1
2

Z towarzyszącą motywacją przymiotnikową: дыпломная (работа).
Por.: Л. С е г е н ь, Агульнае і спецыфічнае ў словаўтваральных сістэмах польскай
і беларускай моў (на матэрыяле назоўнікаў, якія абазначаюць выканаўцу дзеяння), „Studia Wschodniosłowiańskie” 2007, t. 7, s. 357–370.
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sowy’, дэпанент 'ten, kto deponuje (w banku pieniądze lub depozyt rzeczowy)', кантрактант ekon. ‘ten, kto realizuje warunki kontraktu’), (3) religia
i sztuka (por. brus. камедыянт ‘ten, kto gra w komedii’, канцэлебрант ‘ten,
kto koncelebruje (mszę)’, (4) szkolnictwo i nauka, por. дысертант ‘ten, kto
pisze dysertację, tj. rozprawę habilitacyjną’, курсант ‘ten, kto uczestniczy
w kursie’, магістрант ‘ten, kto pisze pracę magisterską’, універсант pot.
‘ten, kto studiuje na uniwersytecie’). Nieliczne rzeczowniki należą zarówno
do osobowych, jak i nieosobowych, por. дэпанент (osoba / instytucja, organizacja), экспaнент (osoba / organizacja).
Wśród osobowych nomina masculina z formantami słowotwórczymi -ant (-ent) 12% stanowi słownictwo nacechowane stylistycznie. W grupie
derywatów polisemicznych oznaczających wyłącznie osoby w pracach leksykograficznych nieliczne zostały opatrzone dodatkowym kwalifikatorem
arch. (por. негацыянт, фігурант) oraz pot. (por. міліцыянт pot., універсант pot.).
Nieznaczna większość nazw osobowych z formantem słowotwórczym -ant (-ent) (55%) jest derywowana od czasowników (por. дыспутант,
дэбютант, праектант, прэзентант, рэцэнзент, экспaнент), do grupy
derywatów desubstantywnych należy 45% rzeczowników z zebranego
korpusu (por. дысертант, камендант, мітынгант, экскурсант, курсант,
універсант pot.). O ile formant słowotwórczy -ent łączy się wyłącznie
z podstawami słowotwórczymi obcego pochodzenia (por. абанент,
асістэнт, дэпанент, рэцэнзент, экспaнент), o tyle sufiks -ant wykazuje
łączliwość zarówno z podstawami obcymi (por. абaнент, апелянт prawn.,
бенефіцыянт, дысертант, інтэрпэлянт prawn., канцэлебрант, эвакуант), jak i rodzimymi (por. выступант neol., падпісант neol.), przy tym
materiał białoruski potwierdza tezę K. Waszakowej, że formant ten wyraźnie
preferuje podstawy obce, a stosunkowo nieliczne hybrydy słowotwórcze
często są formacjami ekspresywnymi (por. brus. дапісант neol., pol. cykoriant pot.)1. Jak podają autorzy jednej z najobszerniejszych monografii
poświęconej słowotwórstwu białoruskiemu i rosyjskiemu ostatnich lat,
„морф «-ант» в русских и белорусских мотивированных выступает
после парно-твердых согласных (кроме |л|, |л'| и гласных): адрес-ант ≤
адресовать / кансульт-ант ≤ кансультаваць, рэпрэзент-ант ≤ рэпрэзентаваць; при наличии перед морфом парно-мягких согласных, кроме
|л|, происходит чередование с твердыми: оккуп-ант ≤ оккупировать, репрезент-ант ≤ репрезентировать / акуп-ант ≤ акупiрaваць, акупaваць”2.
W starszych pracach z zakresu słowotwórstwa białoruskiego formant -ant (-ent) uważany jest za mało produktywny3, z kolei autorzy nowszych prac językoznawczych podkreślają, że „данный тип до недавнего
K. W a s z a k o w a, Sufiks „-ant”..., s. 33.
Сопоставительное описание русского и белорусского языков: Словообразование,
ред. А.А. Лукашанец, О.М. Николаева, Минск 2014, c. 85.
3 Por.: В.Л. В а р а н о в і ч, Словаўтварэнне назоўнікаў у беларускай мове: Манаграфія,
Гродна 2005, с. 47; Граматыка беларускай..., с. 101.
1
2
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временеи был продуктивен в специальной терминологии, на современном этапе развития обоих сопоставляемых языков [русского и белорусского] он приобретает определенную продуктивность в разговорной
речи. Так, в современном белорусском языке отмечено появление таких отглагольных образований, как дэградант 'асоба, якая дэградавала, страціла былыя добрыя якасці' (≤ дэградаваць), выступант 'той,
хто выступае дзе-н.' <…> прэзентант (≤ прэзэентаваць) 'той, хто прадстаўляе каго-, што-н.', рэферэнт 'той, хто рэферыруе што-н.' (≤ рэферыраваць)”1.
W procesie derywacji nieliczne podstawy słowotwórcze (w tym zakończone jotą) ulegają skróceniu, por. дыверсія ≥ дыверсант, лабараторыя ≥
лабарант, універсітэт ≥ універсант arch., ponadto zanotowano alternacje
[з : з'] – рэцэнз-аваць ≥ рэцэнз-ент, [н : н'] – дэпан-аваць ≥ дэпан-ент, [ц :
с] – камерц-ыя ≥ камерс-ант. Formanty słowotwórcze -ant (-ent) rzadko
konkurują z innymi, por. інфармант – інфарматар, міліцыянт – міліцыянер, праектант – праекціроўшчык. Zarówno w liczbie pojedynczej, jak
i mnogiej akcent sytuuje się na formancie słowotwórczym.
Agnieszka Goral

Personal nomina masculina with Word-Formation Suffixes
-ant (-ent) in Belarusian
A b s t r a c t
The article is devoted to personal nouns with the suffix -ant (-ent) in
Belarusian. The lexical and semantic analysis of the studied group of
words showed that they belong to the literary variety of the language;
however, numerous nouns represent rare vocabulary, sometimes stylistically marked. The overwhelming majority of names designates
active agents, less often – passive agents, and least frequently – owners. In addition, nomina masculina with the suffix -ant (-ent) belong to
attributive names defining people on the basis of their character traits,
tendencies, and often vices. The studied lexis includes archaic or
colloquial derivatives. Among specialist words, there were examples
representing such fields as law and judiciary, economics and trade,
religion and art, as well as education and science.
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Współczesne gwary białoruskie
na południowej Litwie (rejon orański)
Wprowadzenie
Gwary białoruskie funkcjonujące na obszarze współczesnej Litwy były
już wielokrotnie tematem badań lingwistów białoruskich, litewskich i polskich, tak w przeszłości, jak i współcześnie. Jako pierwszy szerzej ten temat
zgłębił Jefim Karski, który w 1903 roku odbył ekspedycję w celu wyznaczenia
zasięgu etnosu białoruskiego. Objęła ona także pogranicze słowiańsko-bałtyckie, białorusko-rosyjskie, białorusko-ukraińskie i białorusko-polskie1.
Również w okresie międzywojennym narzecza białoruskie były obiektem
zainteresowania, m. in. w kontekście polszczyzny występującej na Wileńszczyźnie. Nie da się bowiem w pełni zrozumieć specyfiki tamtejszej odmiany regionalnej języka polskiego bez odniesień do „mowy prostej”2.
Szersze, kompleksowe badania miały miejsce dopiero w latach 60. i 70. XX
wieku, kiedy to międzynarodowa ekspedycja białorusko-litewska odwiedziła szereg miejscowości w Litewskiej SRR. W rejonie orańskim przebadano
wówczas tylko jedną wieś – Nowe Macale (lit. Jaunije Maceliai), a materiał
włączono do Słownika ludowych gwar białoruskich północno-zachodniej
Białorusi i jej pogranicza3. Na podstawie tych badań powstało także kilka
artykułów, tak białoruskich, jak i litewskich dialektologów4. Kwestię funkZob. m. in.: Е.Ф. К а р с к и и® , Этнографическая карта бѣлорусскаго племени, составл.
въ 1903 г., Варшава 1903; Е.Ф. К а р с к и и® , Отчёт о поездке в Белоруссию в течение
летних месяцев 1903 года [w:] Е.Ф. К а р с к и й, Труды по белорусскому и другим
славянским языкам, Москва 1962, с. 412–434; Е.Ф. К а р с к и и® , Белорусы, т. 1: Введение в изучение языка и народной словесности, Минск 2006.
2 Zob. badania Haliny Turskiej: H. T u r s k a, O powstaniu polskich obszarów językowych
na Wileńszczyźnie, „Studia nad polszczyzną kresową”, t. 1, red. J. Rieger i W. Werenicz,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982, s. 19–121.
3 Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча, т. 1, Мінск
1979, c. 18.
4 Były to m. in. Е. Г р и н а в е ц к е н е, Некоторые явления контактирования литовских и славянских говоров (на материале языковых контактов в Юго-Восточной
Литве) [в:] Балто-славянский сборник, отв. ред. В. Топоров, Москва 1972, с. 50–
57; Ф.Д. К л и м ч у к, К истории распространения белорусских говоров в юговосточной Литве [в:] Балто-славянские исследования, Москва 1981, c. 214–221;
Ф.Д. К л і м ч у к, Тэксты з Швянчонскага раёна (Літва) [у:] Жывое наша слова:
1
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cjonowania gwar białoruskich na Litwie poruszali również: Kira Giułumianc,
Walery Czekman, Mikoła Sawicz oraz Jelena Konickaja1. Z polskich lingwistów językowe pogranicze białorusko-litewskie badają również od wielu lat
Elżbieta Smułkowa i Nina Barszczewska2.
Z najnowszych badań dialektologicznych, które objęły także białoruskie
narzecza na Litwie, należy wymienić zakończony niedawno projekt pt. Modern geolinguistic research in Lithuania: the optimisation of network points
and the interactive dissemination of information, zrealizowany w Instytucie
Języka Litewskiego Akademii Nauk Litwy, którego kierownikiem była Danguolė Mikulėnienė3. W ramach grantu przebadano nie tylko gwary litewskie,
rosyjskie i polskie, ale również litewską białoruszczyznę. Lilieja Płygawka
i Aliaksandr Adamkowicz odwiedzili 19 wsi, głównie na Wileńszczyźnie4.
Drugi projekt, pod kierownictwem prof. Björna Wiemera, jest realizowany
w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu im. J. Gutenberga w Moguncji i nosi
tytuł Triangulation Approach for Modelling Convergence in a High Zoom InFactor. W jego ramach Mirosław Jankowiak, Gražina Nicolaus i Helena
Stetsko zebrali obszerny materiał na Białorusi, Łotwie oraz z kilku regionów
Дыялекталагічны зборнік: Да 90-годдзя чл.-кар. НАН Беларуси Ю.Ф. Мацкевич,
рэд. Л.П. Кунцэвіч, І.Я. Яшкін, Мінск 2001, с. 289–294.
1 K. G i u ł u m i a n c, W. C z e k m a n, Polska gwara m. Widze i okolicy (na substracie białorusko-litewskim), „Slavia Orientalis” 3, Warszawa 1971, s. 313–326; В. Ч э к м а н, Над
этнічнай і моўнай мапай Паўднёва-Усходняй Літвы [у:] В. Ч э к м а н, Беларусы Балтыі: зборнік, Вільня 1998, c. 17–24; Е. К о н и ц к а я, Некоторые особенности интерференции в условиях белорусско-польского двуязычья (говор Мядининской
апилинки), „Kalbotyra” 44(2), Vilnius 1995, с. 76–82; Н. С а в и ч, О языковой ситуации в одном из ареалов юго-восточной части Вильнюсского района, „Kalbotyra”
41(2), Vilnius 1990, c. 41–47; М. С а в і ч, Беларускія гаворкі Віленшчыны: гісторыя
і сучаснасць, „Спадчына” 1994, № 6, с. 105–109; М. С а в і ч, Утварэнне, межы распаўсюджвання і асноўныя характарыстыкі беларускіх гаворак Літвы, „Весці
Міжнароднаи® Акадэміі вывучэння нацыянальных меншасцеи® ” 1997, № 2, с. 28–31.
2 E. S m u ł k o w a, Sytuacja językowa w Ejszyszkach i okolicy (Wyniki badań sondażowych
prowadzonych na Litwie w 1997 roku) [w:] E. S m u ł k o w a, Białoruś i pogranicza. Studia
o języku i społeczeństwie, Warszawa 2002, s. 402–413; E. S m u ł k o w a, Spentany język,
czyli o substytucjach i kalkach na pograniczu językowym, „Acta Baltico-Slavica” 2007,
t. 31, s. 283–289; E. S m u ł k o w a, Sytuacja socjolingwistyczna i proces konwergencji
języków na Brasławszczyźnie w świetle badań terenowych (1997–2007) [w:]. E. S m u ł k o w a (red.), Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność, t. 1: Historia regionu. Charakterystyka socjolingwistyczna. Świadectwo mieszkańców, Warszawa 2011, s. 101–140;
N. B a r s z c z e w s k a, Gwary białoruskie jako odzwierciedlenie osadnictwa plemion
białoruskich oraz procesów migracyjnych Słowian i Bałtów [w:] N. B a r s z c z e w s k a,
M. Jankowiak, Dialektologia białoruska, Warszawa 2012, s. 33–66; Н. Б а р ш ч э у ® с к а я, Беларуска-балцкія моўныя сувязі на фоне пасяленча-міграцыйных працэсаў,
„Acta Albaruthenica” 2012, t. 12, s. 89–95.
3 D. M i k u l e ̇ n i e n ė , V. M e i l i ū n a i t ė (red.), XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas. Žemėlapiai ir jų komentarai, Vilnius 2014.
4 L. P l y g a v k a, Baltarusių kalbos dialektai [w:] D. M i k u l e ̇ n i e n ė , V. M e i l i ū n a i t ė
(red.), XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas, Vilnius
2014, s. 228–237.
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Litwy (rejony: orański, solecznicki, wileński, święciański i ignaliński)1. Efektem projektu będzie wieloautorska monografia ukazująca procesy konwergencyjne na pograniczu słowiańsko-bałtyckim2, powstały również dwa artykuły dotyczące gwar białoruskich na Litwie3.
Obecnie funkcjonowanie gwar białoruskich w sytuacji litewskiej wielojęzyczności, struktura i wpływy polszczyzny, języków bałtyckich i rosyjskiego są tematem kompleksowych badań autora niniejszej publikacji.
Jak widać z przytoczonego powyżej stanu badań, nie zajmowano się do
tej pory szerzej gwarami białoruskimi w rejonie orańskim. Niniejszy artykuł
ma na celu zaprezentowanie szeregu aspektów dotyczących tych narzeczy na
obszarze południowej Litwy – sfer funkcjonowania gwar białoruskich (sytuacja socjolingwistyczna) oraz krótkiej analizy struktury tychże gwar.
Charakterystyka materiału i sytuacji językowej w rejonie orańskim
Podstawę do analizy stanowią materiały zebrane w ramach wyżej
wspomnianego projektu TriMCo. Latem 2014 roku autor niniejszego artykułu wraz z H. Stetsko przeprowadzili ekspedycję dialektologiczną w rejonie
orańskim na południu Litwy (lit. Varėnos rajono savivaldybė). Przebadano
wówczas pięć miejscowości: Bołboty (Balbutai), Raki (Rakai), Kowalki (Kalviai), Paramok (Paramėlis) i Kotra (Katra), przeprowadzono 29 wywiadów
z 32 osobami (głównie kobietami), o łącznej długości 21,5 h. Rozmawialiśmy
przede wszystkim z najstarszymi mieszkańcami tych wsi, tj. z osobami, u których najlepiej zachowała się struktura gwary.
Badany obszar zmieniał przynależność administracyjną wielokrotnie –
wchodził w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeczpospolitej, a po
rozbiorach wszedł do Imperium Rosyjskiego. Do września 1939 roku, przez
prawie cały okres międzywojenny ziemie te należały do Polski, gdzie funkcjonowała polska administracja i polskojęzyczne szkolnictwo. Lata te bardzo
mocno wpłynęły nie tylko na sytuację językową (wzmocnienie pozycji języka
polskiego), ale również na kwestię tożsamości narodowej (deklarowanie
narodowości polskiej także przez ludność białoruskojęzyczną na wsi). Po II
wojnie światowej interesujące nas miejscowości weszły w skład Litewskiej
SRR, co przyczyniło się do zintensyfikowania językowych kontaktów z litewskim i przede wszystkim z językiem rosyjskim. Po odzyskaniu niepodległości
przez Litwę w 1990 roku rola języka litewskiego znacząco wzrosła, głównie
kosztem języka rosyjskiego.
Pod względem wyznaniowym sytuacja wygląda następująco: wś Kotra
jest całkowicie prawosławna, wś Paramok prawosławno-katolicka, wś BołWięcej na temat projektu: https://www.trimco.uni-mainz.de/.
Rozdział poświęcony gwarom białoruskim napisali Aksana Erker oraz M. Jankowiak.
3 M. J a n k o w i a k, Współczesne gwary białoruskie na wschodniej Litwie (rejony ignaliński
i święciański), „Slavistica Vilnensis” 2016, t. 61, s. 81–105; M. J a n k o w i a k, Polonizmy leksykalne w gwarach białoruskich na Litwie (rejon orański), „Lingvaria” 25
(1/2018), Kraków 2018, [w druku].
1
2
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boty katolicko-prawosławna, wś Raki prawosławno-katolicka i we wsi
Kowalki dominuje katolicyzm. Ludność prawosławna ma obecnie ograniczony dostęp do praktykowania swojego wyznania. Obszar podlega pod cerkiew
prawosławną w Druskiennikach (lit. Druskininkai), oddaloną o prawie 60 kilometrów. Udział we mszy świętej w parafiach po białoruskiej stronie granicy jest ograniczony administracyjnie (wymaga uzyskania wizy). Duchowny
odwiedza wiernych w interesujących nas wioskach sporadycznie, zazwyczaj
z okazji ważniejszych świąt prawosławnych:
[Do cerkwi chodziliśmy] u Pierwamájsk, u Bierałúś, tut nedalióka, músi dźwienáccać
kiłómietraŭ, na Bierałúś chadzíli, a ciapiéraka zakrýli [granicę], to pryjaždžáje da nas
báćka z Druzgieninkaj, pryjaždžáje, piérad Raždžastwó, piérad Kóliedy, piérad Pásku
pryjaždžáje ciónglie. Charaníć kahó tréba, jon pryjaždžáje, pacharónić. Ráńše my
ŭ Matyliách [na Białorusi] charanilísia, a ciapiéraka na Litwié, u Rákach [K 1940
Kotra]1.
Nam nie dajéchać da cérkwy ŭ Matyliách [na Białorusi], a Druzhiénniki tóže daliakó.
Tut tól’ka pryjaždžáje bátjuška da nas héty, z Druzhiénnik pryjaždžáje bátjuška, nas
spawiadáje i ŭsió [M 1937 Kotra].

W okresie Litewskiej SRR mieszkańcy badanych wsi w zasadzie bez
większych problemów mogli uczestniczyć w nabożeństwach prawosławnych, choć osoby pełniące funkcje miały z tym problem. Zdarzało się, że np.
chrzczono dzieci potajemnie. Cerkiew funkcjonowała również przy granicy
na obszarze Białoruskiej SRR, m. in. w Pierwomajsku.
Katolicy uczęszczają najczęściej na mszę w kościele w pobliskich Dubiczach (lit. Dubičiai), gdzie językiem liturgii jest litewski. Ksiądz przyjeżdża
także do wsi Bołboty i Raki, gdzie w dawnej szkole urządzono kaplicę (modlitwy w języku polskim). Język polski wykorzystywany jest również przy
obrzędach, np. pogrzebowych:
[Do kościoła] u Dubíčy. U Dubíčy, tamú što byłá ŭ Zábałaci, [teraz] hraníca razłučýła
to, to tut téraz do Dubíčy [K 1947 Bołboty];
U Dubíčy jak pajédziem to tam pa-litóŭsku [wszystko], alié ŭ nas [w Bołbotach] kaplíca jest, pryjaždžáje ksiondz to na pól’skim jazykú [modlimy się] [K 1948 Bołboty];
Śpiawájuć báby. Pamré čaławiék to try dnia śpiawájuć, pótym támaka da kaścióła,
z kaścióła idúć śpiawáć až na mahíłki niedalióka, takája tradýcyja ŭ nas. Śpiawájuć
swajé piéśni rúskije, a paliáki pól’skije [K 1935 Raki].

Pomimo wzrastającej roli języka litewskiego i jego dominującej tutaj roli
w liturgii (w odróżnieniu np. od Wileńszczyzny) wśród najstarszego pokolenia dominuje polszczyzna w sferze sacrum. W okresie międzywojennym
miejscowi katolicy nie mieli problemów z praktykami religijnymi, świątynie
funkcjonowały normalnie. Po II wojnie światowej sytuacja zmieniła się.
W granicach Białoruskiej SRR kościoły katolickie (w tym w Pierwomajsku
i Zabłociu) zostały zamknięte, działały natomiast na obszarze Litewskiej SRR
(Dubicze). Wierni, którzy nie pełnili wówczas ważnych funkcji administra1 Podane dane dotyczą kolejno: M/K – mężczyzna, kobieta, 1940 – data urodzenia, Kotra
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cyjnych zazwyczaj bez większych problemów uczestniczyli we mszach, czy
chrzcili dzieci.
Wioski słowiańskie po litewskiej stronie granicy (inaczej niż na Wileńszczyźnie) nie stanowią zwartego obszaru – jest to kilka miejscowości otoczonych przez wsie litewskojęzyczne. Mapa tego obszaru bardzo dokładnie
pokazuje, że tych kilka wsi stanowiło naturalne przedłużenie osadnictwa
słowiańskiego, a po stronie północnej i północno-zachodniej oddzielają je od
osadnictwa litewskiego obszerne lasy. Sytuacja językowa na tym obszarze
jest zatem wypadkową procesów osadniczych i przede wszystkim uwarunkowań geograficznych oraz historyczno-społecznych.
W badanych wsiach ludność jest zazwyczaj dwu- lub wielojęzyczna.
W przypadku najstarszego pokolenia sytuacja socjolingwistyczna wygląda
następująco – wś Kotra jest białoruskojęzyczna, wś Paramok dwujęzyczna
(przeważa gwara białoruska, niewiele polskiego), wsie Bołboty i Raki są
dwujęzyczne. Wioska Kowalki jest zdominowana przez polszczyznę litewską, ale ludność rozumie gwarę białoruską i kilka osób posługuje się nią na
co dzień. Znajomość języka litewskiego jest zazwyczaj znikoma, nasi rozmówcy w większości znają tylko zazwyczaj podstawowe słowa i zwroty:
Pa-litóŭski niják nie ŭmiéju, mahú pa-biełarúsku, pa-rúsku [K 1932 Bołboty].

Stosunek miejscowej ludności do gwary białoruskiej jest różnorodny –
od negatywnego (niekulturalny język prosty, aby-jaki), przez neutralny, po
pozytywny. Nazywany jest zazwyczaj „prostym” i podkreśla się jego „zmieszaność” (białorusko-polsko-rosyjską: ni to biełaruski, ni to pol’ski, ni ruski).
Językiem kontaktu z gośćmi jest lokalna polszczyzna. Zwroty uprzejmościowe w stosunku do nas padały zazwyczaj w języku polskim (dzień dobry,
do widzenia, pani siada, proszę herbatki etc.).
Sytuacja językowa i tożsamościowa są mocno związane z kwestią wyznaniową. Ludność prawosławna jest białoruskojęzyczna (znajomość polskiego jest słabsza), a katolicy są dwujęzyczni (białorusko-polscy, przy czym
interferencja języka polskiego na białoruszczyznę jest zauważalna, szczególnie na poziomie leksyki). Respondenci wyznania prawosławnego zawsze
deklarowali narodowość białoruską, a katolicy w większości polską (tylko
niektórzy na pytanie o tożsamość narodową podali białoruską):
Ja paliáčka i baćkí tóže paliáki, miéždu sabój nie hawarýli pa-pól’sku, alié tak to hawarýli, dzie tréba to pa-pól’sku hawarýli [K 1948 Bołboty];
Pa nacyjanál’naści ja pal’iáčka, i dziadý, i baćkí, pa-pól’ski ja razumiéju i čytáju, i chódzim u kaplícu, u kaściół [K 1943 Bołboty].

Zdecydowana większość rozmówców starszego pokolenia uczęszczała
przed wojną do szkół polskojęzycznych. Osoby, których edukacja przypadła
na okres powojenny, chodziły do wiejskich szkół białoruskich (przybyli do
Litewskiej SRR po 1945 r.) lub polskich (ludność aurochtoniczna, np. w Kowalkach funkcjonowała polska szkoła):
U nas [po wojnie] byłá pól’skaja škóła ŭ Kawál’kach [K 1948 Bołboty].
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Charakterystyka struktury gwar białoruskich w rejonie orańskim
Analizowane gwary stanowią naturalne przedłużenie grupy zachodniej
(grodzieńsko-baranowickiej) południowo-zachodniego dialektu języka białoruskiego1. W jej ramach można wyliczyć szereg cech fonetycznych, morfologicznych, składniowych oraz leksykalnych. Należy podkreślić, że struktura
badanych narzeczy jest bardzo dobrze zachowana i notowałem w pięciu
wsiach wszystkie cechy gwarowe opisywane i ukazywane w podręcznikach
do dialektologii i atlasach. Poniżej przytaczam wybrane cechy charakterystyczne tak dla dialektu południowo-wschodniego, jak i dla grupy zachodniej2.
Cechy fonetyczne
 Występowanie akania niedysymilatywnego (tzw. mocnego), typu vadá, pamaháć: Tréba byłó dapamaháć baćkóm na ziamlí [M 1937 Kotra];
 Występowanie tzw. białoruskiego typu akania, tj. wymowy (a) także
przed sylabą akcentowaną i po spółgłoskach (ž), (š), (č), (r), typu žal’éza,
pšaníca: Kartóškaj karmíli [świnie], a téraz ziarnóm [K 1947 Bołboty];
 Występowanie akania słabego (tzw. umiarkowanego), typu báćko,
mócnaho: Ja pajšłá za biédnaho, ale pótym z múžam charašó žylí [K 1930
Bołboty];
 Występowanie jakania niedysymilatywnego, typu viasná, ziamliá: Ja to
ńe, alié máma to piakłá chlieb, byłá takája dziereviánaja dziéška [K 1947
Bołboty];
 Występowanie (nie zawsze) jakania obejmujące nie tylko sylabę
przedakcentowaną, typu dziasiáty, zialianawáty: I búl’bu sádzili rázam i
sianaváli rázam i ŭsió [K 1941 Kotra];
 Wymowa akcentowanego (o) przed wargowym (ŭ) na miejscu (a),
typu: próŭda, zabróŭs’a: Nichtó tut nikóha nie trymóŭ [K 1940 Kotra];
 Występowanie dziekania i ciekania, typu dzień, ciócia: Dzie bližéj byłó,
tam chadzíli ŭ škółu [K 1947 Bołboty]; Cipiér liésu ńimá, papiłaváli ŭsió
[K 1930 Bołboty];
 Występowanie dźwięcznego, frykatywnego (h), typu hałavá, hórad:
Téraz na try hadý móžna [wizę], alié taksáma dóraha [K 1948 Bołboty].
Wybuchowe (g) występuje w słowach zapożyczonych, typu: gúzik, gont;
 Występowanie protetycznego (v) i (h), typu vúlica, haviós: Jamú tam
biez vóčeredzi [dali mieszkanie] [K 1936 Kotra]; Haviós z hétaju
búdzem siéjać [K 1930 Bołboty];
 Występowanie metatezy w słowach typu Bierałúś zamiast Biełarúś,
karaŭłót zamiast kałaŭrot: Ja nie prajdú náwat na Bierałúś, tréba płacíć
[za wizę] [K 1930 Bołboty]. Cecha ta występuje „wioskami”, notowałem
ją m. in. w Bołbotach, Kotrze i Paramoku;
Лінгвістычная геаграфія і групоўка беларускіх гаворак, рэд. Р.І. Аванесаў, Мінск
1969, Карта № 73 (атлас).
2 Por. А.А. К р ы в і ц к і, Дыялекталогія беларускай мовы, Мінск 2003, с. 160–174, 176,
177; N. B a r s z c z e w s k a, M. J a n k o w i a k, Dialektologia białoruska, Warszawa
2012, s. 122–125, 134, 135.
1
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 Brak wzdłużonych spógłosek s’s’, c’c’, ńń, l’l’: Chódzić céłyj rok na
rabótu [do kołchozu], óseńu kakój-ta vorak zbóža pryniasié <…> héta vo
dréńe zrabíli, músisz praz Bieniakónie jéchać na Biełarúś [K 1947
Bołboty];
 Palatalizacja tylnojęzykowych (k), (h), (ch): Niamá čahó rabíć na
viósce maładým [K 1948 Bołboty]; A što rabótała na darózi, na
daróžnam addziélie, to nie výbrała [emerytury za to] [K 1932 Bołboty].
Cechy morfologiczne:
 Akcentowana końcówka w Mian. lm. rzeczowników typu dziaŭkié,
karavié: I baravikié bylí, baravikié tut vo i [inne grzyby] nasúšym na
post [K 1930 Bołboty];
 Forma Bier. lm. rzeczowników typu: bykié, vaŭkié: Miéła try karóvy,
dva bykié pa trýsta kiłahrám [K 1935 Bołboty]; I naskié samá viazáła
[K 1930 Bołboty];
 Forma Msc. lm rzeczowników rm. typu bratóch, u łapcióch: Tam u Matylióch ziémliu jak dzialíli, to baćkí raskázvali [K 1940 Kotra]; A náše
chadzíli ŭ chadakóch takích pliécienych [M 1931 Kowalki];
 Forma Bier. lm. rzeczowników rż (w tym żywotnych) identyczna
z Mian., typu báču azióry, páświć karówy: Pry mnie i chaváli aviéčki, i ŭ
chácie skacínu trymáli [K 1947 Bołboty]; Karóvy ŭžo ńia dziéržym,
śpiarvá dzieržáli try karóvy, kabýłu [K 1943 Bołboty];
 Długie (dwuskładowe) formy końcówek rzeczowników w Narz. lp.,
typu zimóju, obok krótkich form: Subótaju výjduć báby na húlicu
[K 1930 Bołboty]; Jak zimój, to ńe byłó marózu // haviós jon pamiérznie
zimóju [K 1930 Bołboty];
 Występowanie końcówki -och w Narz. lm. rzeczowników rm.: kážuć
tut pa prapuskóch jéduć [na Białoruś], a nie vidáć tych prapuskóŭ
[K 1947 Bołboty];
 Pozostałości liczby podwójnej w formach rzeczowników, typu dźwie
nazié, try zimié, čatýry kazié: Chadzíła ŭ kaściół i ksiandzé mianié znájuć
[K 1930 Bołboty];
 Forma czasowników I koniugacji 3 os. lp. z akcentem na podstawę
słowa, typu káža, miélie, hréje: Mátka napiače búl’bu, máku namiélie
[K 1940 Kotra];
 Forma czasownika w 1. os. lm. typu sadziemó, pradziemó, idzimó: Kúryca svajá, karóŭku jašče dziaržymó [K 1935 Raki];
 Paralelne wystepowanie w Mian. lp. przymiotników rż. i rn., a także
zaimków pełnej i ściągniętej końcówki, typu síniaja i sínia: Jak my bylí
małýje, to máma jéździła aż u Víl’nius za chliébam [K 1947 Bołboty];
A liakárstva, šalióna liakárstva [K 1930 Bołboty];
 Długa forma przymiotników i zaimków lp. rż. w Dop. ad maładóje,
u majéji oraz w Narz. z maładóju, z majéju: Haviós z hétaju búdziem
siéjać [K 1930 Bołboty];
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 Występowanie zaimka wskazującego héty: Kalí ja hétaha nie znáju, nia
pómniu [M 1940 Kotra];
 Występowanie form przysłówków ciapéraka, tútaka, támaka: Tútaka
sienažać byłá, nie byłó tut pólia [K 1935 Bołboty].
Cechy składniowe1:
 Występowanie imiesłowów uprzednich na -ŭšy: Tut bylí svajé
parcizány pajšóŭšy [M 1932 Kotra]; Kałchózy farmiraváŭšysi bylí
[K 1947 Bołboty];
 Konstrukcja typu iścí pa hrybý, pa jáhady: I pa hrybý chódziać i pa
jáhady chódziać, usié chódziać u lies [K 1940 Kotra];
 Konstrukcja typu maładziéjšy za, maładziéjšy čym: Janá šasnáście
hadóŭ za mianié stáršaja [K 1941 Paramok];
 Konstrukcja z przysłówkiem da, która oznacza ruch w kierunku osoby,
typu pájści da báćki: To pryjaždžáje da nas báćka z Druzgieninkaj
[K 1940 Kotra].
Frazeologia:
Frazeologia nie była tematem odrębnych badań, dlatego też nie zanotowałem większej liczby frazeologizmów. Pomimo tego poniżej przytaczam
kilka przykładów, które wystąpiły w trakcie rozmowy:
 Čort znáje (viédaje) ‘czort wie, nie wiadomo, licho wie’: A čort ich zna,
što janý tut róbiać [na granicy] [K 1930 Bołboty];
 Kóžny śviénty máje svajé vykrénty ‘każdy święty ma swoje wykręty’:
Kóžny śviénty máje svajé vykrénty [K 1930 Bołboty];
 Ni da Boha, ni da čorta ‘ani do Boga, ani do czorta’: Ni da Bóha, ni da
čórta, týl’ko ta vúdka i vúdka [K 1930 Bołboty];
 Nie daj Boža ‘nie daj Bóg’: Nie daj Bóža, ciáškaja byłá žýznia [K 1935
Raki];
 Nahavarýć bóčku aryštántaŭ ‘powiedzieć za dużo’: Nahavarýła ja ŭžó
tabié bóčku aryštántaŭ [K 1935 Raki];
 Pajścí u prýmy ‘o panu młodym: zamieszkać w domu panny młodej po
ślubie’: Moj brat u prýmy pajšóŭ [K 1934 Kowalki].
Leksyka2
Słownictwo gwar białoruskich na Litwie, w tym w rejonie orańskim,
zasługuje na oddzielną uwagę. Uwarunkowania społeczno-historyczne oraz
1
2

ДАБМ 1963, Карты № 215, 217, 223, 224, 225.
Przy analizie leksyki wykorzystano m. in. następujące słowniki, atlasy i prace naukowe:
W. S m o c z y ń s k i, Słownik etymologiczny języka litewskiego, Wilno 2007; K. D ł u g o s z - K u r c z a b o w a, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2005;
I. G r e k - P a b i s, M. Jankowiak, M. O s t r o ́ w k a, Słownik mówionej polszczyzny północnokresowej, red. I. Grek-Pabisowa, Warszawa 2017 [preprint]; A. M i r o w i c z,
I. D u l e w i c z, I. G r e k - P a b i s, I. M a r y n i a k (red.), Wielki słownik rosyjsko-polski,
t. 1–2, Warszawa-Moskwa 1970; A.М. Б у л ы к а, Даўнія запазычанні беларускай мовы, Мінск 1972; А.М. Б у л ы к а, Литуанизмы старобелорусского литературно-
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zmieniająca się sytuacja socjolingwistyczna sprawiły, że poza tradycyjnym
białoruskim słownictwem gwarowym zanotowano szereg zapożyczeń z języków bałtyckich (głównie litewski), z polszczyzny oraz z języka rosyjskiego.
Zasięg wpływów leksykalnych bardzo dobrze odzwierciedlają tzw. strefy
dialektalne języka białoruskiego, w naszym przypadku przede wszystkim
północno-zachodnia oraz zachodnia1.
Największy odsetek zapożyczeń w miejscowej gwarze białoruskiej stanowią polonizmy, szczególnie w mowie ludności wyznania katolickiego. Leksyka polskiego pochodzenia dotyczy różnych sfer życia, jak sfera religii
(apłátka ‘opłatek’, pamadlícca ‘pomodlić się’, ružánčyk ‘różaniec’, Viel’kánac
‘Wielkanoc’, Zialiónyja Śvióntki ‘Zielone Świątki’ i in.), sfery administracyjnopublicznej i nowinek technicznych (májster ‘majster’, matavídły ‘motowidła
tkackie’, padátki ‘podatki’, šydéłka ‘szydełko’, pazvaliénie ‘pozwolenie’, młyn
‘młyn’, sółtys ‘sołtys’, stražníca ‘strażnica’ i in.), słownictwo związane z obecnością polskich posiadaczy ziemskich (dvor ‘dwór, posiadłość ziemiańska’,
paný ‘pany’, pánščyzna ‘pańszczyzna’ i in.), edukacją (śrédnia škóła ‘szkoła
średnia’, učýciel’ ‘nauczyciel’). Liczną grupę stanowią zapożyczenia opisujące
życie codzienne, gospodarkę rolną, przedmioty gospodarstwa domowego,
przyrodę (bacián ‘bocian’, cébar ‘cebr’, háci ‘gacie’, kiełbása ‘kiełbasa’ łádnie
‘ładnie’, švéder ‘swetr’, vasélie ‘wesele’, viendlína ‘wędlina’, vieránda ‘weranda’, zabáŭka ‘zabawka’ i wiele in.). Kilka leksemów jest używanych bardzo często, są to: až ‘aż’, ciónglie ‘cągle’, dúža ‘dużo’, dziś ‘dziś’, jest ‘jest’, téraz
‘teraz’, tžeba ‘trzeba’, tútaj ‘tutaj’, týl’ko ‘tylko’, viélie ‘wiele’, viél’ki, všýstko
‘wszystko, žýcie ‘życie’. W wypowiedziach katolików nie brakuje też polskich
słów określających relacje rodzinne: bábcia ‘babcia’, dziádek ‘dziadek’, mátka
‘matka’, táta ‘tata’. Na szczególna uwagę zasługuje powszechne posługiwanie
się polskimi liczebnikami od 11 do 19: dvanáście ‘dwanaście’, pietnáście ‘piętnaście’, szesnáście ‘szesnaście’, vosiemnáście ‘osiemnaście’.

письменного языка в отношении к белорусским диалектам [w:] М. Б у л ы к а,
Выбраныя працы, Мінск 2015, с. 165–174; Р.І. А в а н е с а ў, К.К. К р а п і в а,
Ю.Ф. М а ц к е в і ч (red.), Дыялекталагічны атлас беларускай мовы, Мінск 1963;
М.В. Б і р ы л а, Ю.Ф. М а ц к е в і ч (red.), Лексічны атлас беларускіх народных гаворак, t. 1–5, Мінск 1993–1998; Ю.А. Л а у ч ю т е, Словарь балтизмов в славянских
языках, Ленинград 1982; Ю.Ф. М а ц к е в і ч (red.), Слоўнік беларускіх гаворак
паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча, t. 1–5, Мінск 1979–1986; Этымалагічны слоўнік беларускай мовы, t. 1– , Мінск 1978– .
1 Więcej na temat stref oraz leksyki na tych pograniczach zob.: А.А. К р ы в і ц к і, Дыялекталогія..., c. 217–223, 225, 226; В. А с т р э и® к а, Паўночна-заходняя занальная
лексіка іншамоўнага паходжання, „Беларуская лінгвістыка” 1998, т. 48, c. 51–55;
M. J a n k o w i a k, Strefy dialektalne języka białoruskiego jako przykład językowych kontaktów z sąsiednimi narodami, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2016, t. 51,
s. 139–166; M. J a n k o w i a k, The western dialectal zone of the Belarusian language as
an example of Polish-Belarusian sociohistorical relations, Beiträge zum 19. Arbeitstreffen
der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), ed. E. Rubio Gutiérrez, E. Kislova,
E. Kubicka, „Die Welt der Slaven“, Sammelbände 60, Wiesbaden 2016, s. 101–107.
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Bałtyzmy nie są tak liczne jak polonizmy, ale również występują w wypowiedziach osób białoruskojęzycznych. Część z nich to dawne zapożyczenia
określające przyrodę, tradycyjną uprawę roli, gospodarstwo, charakter i wygląd człowieka. W rejonie orańskim zanotowałem m.in.: kałakút ‘indyk’ (˂ lit.
kalakùtas), kłúmpi / kłúmpy ‘drewniaki, buty’ (˂ lit. klùmpė), kumpiák
‘szynka’ (˂ lit. kum̃pis), kumpiačók ‘szyneczka’ (˂ lit. kum̃pis), sviéran ‘spichlerz’ (˂ lit. sviȓnas). Współczesna leksyka pochodzenia litewskiego związana
jest przede wszystkim ze sferą administracji: apilínka ‘okręg administracyjny
w LSRR’ (˂ lit. apylinkė), úkininkas ‘rolnik’ (˂ lit. ūkininkas). Większość moich
rozmówców zna także podstawowe zwroty i słowa, jak dzień dobry, dziękuję,
chleb, mleko itp.
W mowie respondentów notowane były również rusycyzmy. Obejmują
one praktycznie wszystkie sfery życia, jak życie codzienne, gospodarstwo,
uprawa roli (szczególnie słownictwo kołchozowo-sowchozowe), relacje rodzinne i in.: abiezáciel’na ‘obowiązkowo’ (˂ ros. обезательно), abrátna ‘z powrotem’ (˂ ros. обратно), abrazawánje ‘wykształcenie’ (˂ ros. образование), chaziájstwa ‘gospodarstwo’ (˂ ros. хозяйство), pażáłsta ‘proszę’
(˂ ros. пожалуйста), płócha ‘kiepsko’ (˂ ros. плохо), pradsiedáciel’ ‘przewodniczący kołchozu’ (˂ ros. председатель колхоза), wazmóżnaść ‘możliwość’ (˂ ros. возможность), wrémja ‘czas’ (˂ ros. время), zapracíć ‘zabronić’ (˂ ros. запретить) i wiele innych.
Podsumowanie
Gwary białoruskie na badanym obszarze wchodzą w kontakt przede
wszystkim z polszczyzną litewską, z językiem litewskim i językiem rosyjskim, co odzwierciedla się na różnych poziomach struktury, ale przede
wszystkim w leksyce, która jest najbardziej podatna na wpływy. Zaprezentowany powyżej materiał pokazał jednak, że w mowie badanej społeczności
(osoby najstarszego pokolenia) występują wszystkie cechy charakterystyczne dla grupy grodzieńsko-baranowickiej południowo-zachodniego dialektu
języka białoruskiego i można mówić o bardzo dobrze zachowanym systemie
struktury tychże narzeczy.
W odróżnieniu od Białorusi czy Łotwy wpływ języka rosyjskiego nie jest
na badanym obszarze tak znaczący, o wiele bardziej oddziałuje tutaj polszczyzna. Od 1990 roku rola języka litewskiego systematycznie wzrasta jako
urzędowego, jednak na mowę najstarszego pokolenia mieszkańców badanych wsi ma niewielki wpływ. W odróżnieniu od Wileńszczyzny gwary białoruskie w rejonie orańskim nie tworzą zwartego obszaru po litewskiej stronie
granicy, co w dłuższej perspektywie czasu nie będzie sprzyjało ich zachowaniu, chociaż posługuje się nimi również średnie pokolenie respondentów.
Należy także podkreślić, że zakres wpływów obcych jest zróżnicowany
tak pokoleniowo, jak i ze względu na wyznanie. Liczba polskich zapożyczeń
jest zdecydowanie większa w przypadku ludności wyznania katolickiego niż
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u ludności prawosławnej. Średnie pokolenie swobodniej posługuje się także
językiem litewskim (potrzebnym w pracy) i językiem rosyjskim.
Mirosław Jankowiak

The Contemporary Belarusian Sub-Dialects in Southern Lithuania (Varėna District)
A b s t r a c t
The aim of the article is to present contemporary Belarusian dialects
functioning in southern Lithuania (the Varėna district municipality),
which so far have not been the subject of comprehensive linguistic
research. The basis for the analysis is the author’s own material which
was collected during field research in 2014. The article presents the
structure of Belarusian dialects (including selected features of phonetics, morphology, syntax, vocabulary and phraseology) as well as the
sociolinguistic aspect of their functioning in a multilingual environment.
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Палякі вачыма беларусаў
(па выніках асацыятыўнага эксперыменту)
Пытанні у® заемадзеяння мовы і культуры вельмі актуальныя у® рэчышчы вывучэння міжкультурных зносін, у працэсе якіх паспяховая
камунікацыя немагчымая пры няведанні этнічных асаблівасцеи® культур-камунікантау®. Мова пры гэтым выконвае своеасаблівую ролю:
з аднаго боку, як сродак камунікацыі забяспечвае дыялог паміж культурамі, з другога – рэпрэзентуе светаразуменне моу® цы.
Уяу® ленні чалавека пра свет уніфікуюцца часта у® выглядзе стэрэатыпау®. Пэу® ныя прынятыя у® гістарычнаи® супольнасці у® зоры у® спрымання абумоу® ліваюць распазнаванне, інтэрпрэтацыю навакольнага
свету з улікам папярэдняга сацыяльнага вопыту. Упершыню паняцце
стэрэатыпа прапанавау® Уольтэр Ліпман, які аналізвау® сацыяльна-псіхалагічныя аспекты менавіта паводзін, дзеи® насці асобы у® грамадстве.
Следам за ім многія даследчыкі разглядаюць стэрэатыпы як “знакі, што
з’яу® ляюцца вербальнаи® фіксацыяи® пэу® ным чынам апрадмечаных
патрэб дадзенаи® сацыяльнаи® групы, этнасу, нацыянальна-культурнага
арэала, <…> як фіксаванае адлюстраванне некатораи® дзеи® насці, прадукты якои® выступаюць у ролі прадметау®, што задавальняюць пэу® ныя
патрэбы”1. Напрыканцы ХХ ст. Вікторыя Красных прапанавала больш
комплексны погляд на феномен стэрэатыпа, вылучыу® шы дзве яго разнавіднасці: “Першая група стэрэатыпау® прадстау® лена стэрэатыпамі паводзін, якія захоу® ваюцца у® свядомасці у® выглядзе штампау® і выступаюць у ролі канона. <…> яны загадваюць, прадпісваюць пэу® ныя паводзіны. Другую групу стэрэатыпау® складаюць стэрэатыпы-у® яу® ленні, што
захоу® ваюцца у® выглядзе клішэ свядомасці і функцыянуюць як эталоны.
<…> яны загадваюць, прадказваюць не столькі самі паводзіны, колькі
набор асацыяцыи® і прадвызначаюць моу® ную форму, што іх выяу® ляе”2.
Мяркуем, што у® яу® ленне пра другую групу стэрэатыпау® можна атрымаць у выніку асацыятыу® нага эксперыменту. У межах гэтаи® групы
Л.П. К р ы с и н, Этностереотипы: отражение в языке представлений о "чужом"
и "своем" этносе [в:] Слово в современных текстах и словарях: очерки о русской
лексике и лексикографии, Москва 2008, с. 177.
2 В.В. К р а с н ы х, Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Курс лекций,
Москва 2002, с. 179–180.
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даследчыца прапануе вылучаць “стэрэатып-вобраз (форма захоу® вання
клішэ) і стэрэатып-сітуацыю (форма захоу® вання клішэ, але апошняе
можа актуалізавацца у® камунікацыі як штамп)”1. Калі першы бытуе часта у® выглядзе пераважна візуальных вобразау®, то другі актуалізуецца ва
у® заемадзеянні людзеи® , выступае пэу® ным акцыянальным кодам.
Паспяховая міжкультурная камунікацыя абумоу® лена веданнем
этнічных вобразау® камунікантау®, звязаных з этнічным стэрэатыпам.
“Этнастэрэатып з’яу® ляецца эталонам, у адпаведнасці з якім чалавек
матывуе у® ласныя паводзіны і чакае пэу® нага тыпу паводзін ад рэальных
этнічных правобразау® ”2. Этнічны стэрэатып – гэта зау® сё ды знакавае,
эмацыянальна афарбаванае у® яу® ленне пра сваю ці чужую нацыю. “Этнічныя вобразы з’яу® ляюцца важным складнікам у карціне свету любога
народа, паколькі дазваляюць не толькі абагульніць і аптымізаваць
уяу® ленне пра сябе саміх (інтравобраз), але і выразна пазначыць на
у® зроу® ні калектыу® наи® свядомасці спецыфічныя рысы прадстау® нікоу®
іншаи® этнічнаи® групы (экстравобраз), што, у сваю чаргу, стварае змястоу® ную характарыстыку прасторы іх пражывання”3.
Трэба адзначыць, што вывучэннем таго, як у свядомасці беларусау®
фарміравау® ся этнастэрэатып паляка, заи® мау® ся шэраг навукоу® цау®. Рышард Радзік прасачыу®, як складваліся у® заемныя стэрэатыпы беларусау®
і палякау® на працягу ХІХ–ХХ ст. (да 1939 г.)4.
Вольга Патапава разгледзела стэрэатыпныя у® яу® ленні у® парау® нальным аспекце на матэрыяле лексікаграфіі ХІХ ст.5, а таксама стэрэатыпы
канца ХХ ст., прадстау® леныя у® медыя-прасторы6. Марыя Бабінска вывучала метадалогію даследавання стэрэатыпау® і правяла даследаванне
у® заемных меркаванняу® -клішэ беларусау®, літоу® цау® і палякау® 7.
Вобраз Польшчы і палякау®, прадстау® лены у® перыядычным друку
1920-х гг. у гістарычным аспекце даследаваны Андрэем Кротавым8.
Ibidem, с. 180.
Ж.Б. А б и л ь д и н о в а, Языковые средства экспликации этнических стереотипов
русских, казахов и немцев (на материале рускоязычных анекдотов): автореф.
дис. <...> канд.филол. наук, Тобольск 2011, с. 3.
3 У. Л о б а ч, Вобразы суседніх народаў у традыцыйным светапоглядзе беларусаў [у:]
Беларусь і беларусы сярод суседзяў: гістарычныя стэрэатыпы і палітычныя
канструкты: матэрыялы міжнар. канф., Варшава 2013, с. 40.
4 Р. Р а д з і к, Палякі – беларусы: узаемныя стэрэатыпы ў ХІХ–ХХ ст. (да 1939 г.) [у:]
“Беларускі гістарычны агляд” 1997, т. 4, сш. 1–2, № 12, с. 35–59.
5 О.В. П о т а п о в а, Языковые этнические стереотипы и их представление в белорусской, русской и польской лексикографии XIX века: дис. <...> канд. филол. наук,
Минск 2005.
6 О.В. П о т а п о в а, Польша и поляки в языковом сознании жителей Беларуси [у:] Актуальныя праблемы паланістыкі, Мінск 2008, с. 219–228.
7 M. B a b i ń s k a, Historical conditions of mutual stereotypes: belarusians, lithuanians and
poles [у:] Чацвёрты міжнар. кангрэс даследчыкаў Беларусі, Kaunas 2015, c. 68–72.
8 А. К р о т а ў, Вобраз Польшчы і палякаў у беларускім перыядычным друку 1920–1929
гадоў: аўтарэф. дыс. <...> канд. гіст. навук, Мінск 1997.
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Уладзімір Падгол вывучау® стэрэатыпы палякау® у свядомасці беларусау® у палітычным аспекце, як іх мэтанакіравана фарміравала кіроу® ная у® лада на беларускіх землях ад 1920-х да 1990-х гадоу® 1. Беларускія
стэрэатыпы адносна палякау® вывучаліся Алегам Лои® кам2, Ірынаю
Лаппо3.
Перш чым прадставіць вынікі асацыятыу® нага эксперыменту, цікава прасачыць, як вобраз паляка прадстау® лены у® традыцыи® наи® культуры, у фальклоры: “Ва у® яу® леннях беларусау® палякі вызначаліся і шэрагам хібау® сацыяльнага і маральна-этычнага плана, сярод якіх фігуруюць авантурызм і недальнабачнасць («Мудзё р лях па шкодзе», «Аглядзеу® ся лях, як трасца у® нагах»), гультаи® ства («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 дзеу® камі,
як кныр, бегае»)4. Як бачна, пераважна традыцыи® ная культура
зафіксавала адмоу® ныя бакі характару паляка.
У дадатак да такіх характарыстык варта прывесці і даследаванне
Ніны Мячкоу® скаи® , якая вывучала парэміі і фразеалагізмы з этнонімамі.
Палякі выяу® лены як “шляхта і паны, але не мужыкі. <…> прымау® кі асацыююць палякау® з горадам, <…> у Польшчы і палякау® маецца слау® нае
мінулае і якіясьці гістарычныя страты”5. “Прымау® ка адзначае жывыя
амбіцыі у® палякау® : У нашаи® Польшчы кожны хоча быць большы, <…>
пра мазурау® сказана, што яны любяць біцца і гуляць”6. У апошнім
выпадку маецца на у® вазе лексема “гуляць” у значэнні “працэс адваротны працы, бесклапотнае бау® ленне часу”.
В. Патапава пры вывучэнні стэрэатыпных уяу® ленняу® пра палякау®
на матэрыяле лексікаграфіі ХІХ ст. зау® важае, што “нягледзячы на блізкае суседства прадстау® нікоу® беларускага і польскага народау®, узнавіць
хаця б асобныя бакі моу® нага стэрэатыпа паляка у® беларускаи® мове
сярэдзіны XIX ст. па матэрыялах слоу® ніка І. Насовіча дастаткова складана праз невялікую колькасць кантэкстау® з вышэи® указанымі этнонімамі”7. Гэта не дзіу® на, бо Р. Радзік адносна ХІХ ст. адзначае, што
У. П а д г о л, Стэрэатыпы паляка ў свядомасці беларусаў, “Спадчына” 1997, № 2,
с. 61–72.
2
О. Ł o j k a, Polak w oczach Białorusina [w:] Narody i stereotypy, ed. T. Walas, Kraków
1995, s.104–112.
3 I. L a p p o, Stereotyp Polaka i jego profilowanie w białoruskim kręgu językowo-kulturowym, „Etnolingwistyka” 2005, nr 17, s. 113–144.
4 Л. Д у ч ы ц, У. Л о б а ч, Палякі [у:] Міфалогія беларусаў: энцыкл. слоўн., рэд. Т. Валодзіна, С. Санько, Мінск 2011, с. 346.
5 Н. М е ч к о в с к а я, Национально-культурные оппозиции в ментальности белорусов (на материале белорусских паремий и фразеологизмов с этнонимами и тапонимами) [в:] Встречи этнических культур в зеркале языка: (в сопоставительном лингвокультурном аспекте), Москва 2002, с. 229.
6 Ibidem, с. 230.
7 О.В. П о т а п о в а, Языковые этнические..., с. 87.
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“беларускае насельніцтва, не у® спрымау® шае сябе у® катэгорыях нацыянальных, не бачыла таксама i у® паляках адзiнага нацыянальнага цэлага,
надстанавага, пазакласавага i пазарэлiгiи® нага. <…> Культурная рознасць пачала у® спрымацца як нацыянальная толькi у® XX ст., адначасова
з трансфармацыяи® палiтычнаи® , пазаэтнiчнаи® iдэi польскага народа
у® культурную, моу® на-этнiчную i з у® знiкненнем беларускага нацыянальнага руху”. Таму адсутнасць зафіксаванаи® вербалізацыі стэрэатыпных
уяу® ленняу® пра палякау® у ХІХ ст. цалкам заканамерна.
Часта этнастэрэатыпы фарміруюцца у® выніку міфалагізацыі таго ці
іншага народа у® традыцыи® наи® карціне свету. “У адрозненне ад Украіны
і Расіі, вобраз Польшчы у® традыцыи® наи® карціне свету беларусау® міфалагізаваны у® меншаи® ступені, а інтэрпрэтуецца у® кантэксце фальклорнага у® сведамлення рэальнаи® гісторыі”.1 Праз непасрэднае суседства
беларусы і палякі так ці інакш звязаны гістарычнымі і культурнымі
кантактамі. У розныя гістарычныя перыяды гэтыя кантакты адбываліся з большаи® ці меншаи® інтэнсіу® насцю, але факт існавання у® складзе
аднои® дзяржавы – Рэчы Паспалітаи® зрабіу® міфалагізацыю мінімальнаи® .
Уяу® ленне беларусау® пра польскі этнас, мяркуем, можа адрознівацца
у® залежнасці ад рэгіё ну пражывання. Рэспандэнтамі былі абраны жыхары Беларусі з некалькіх рэгіё нау® (Віцебшчына, Міншчына, Гродзеншчына), студэнты беларускіх ВНУ. У табліцах ніжэи® змешчаны адказы
на наступныя пытанні анкеты, атрыманыя у® трох рэгіё нах з пазначэннем частотнасці тых ці іншых рэакцыи® :
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, станоу® чыя рысы ё сць у польскім характары.
5. Якія, на вашую думку, адмоу® ныя рысы ё сць у польскім характары.
6. З якім тыпам знешнасці у® вас асацыюецца паляк: 1) валасы;
2) вочы; 3) постаць; 4) іншыя характарыстыкі.
7. Якія вядомыя асобы, звязаныя з Польшчаи® вам прыгадваюцца?
8. Якія нацыянальныя сімвалы Польшчы вы можаце назваць?
9. Назавіце колер (колеры) або колеравую гаму, што асацыюецца
з Польшчаи® .
10. Якая традыцыя (нешта рабіць, напрыклад,) асацыюецца у® вас
з палякамі?
Прау® да, шэраг інфармантау® пакідалі без адказау® некаторыя пытанні, а гэта сведчыць пра тое, што не у® се беларусы абазнаныя у® польскаи® культуры і яе рэаліях.

1

У. Л о б а ч, Вобразы суседніх..., с. 46.
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Табліца № 1. Рэакцыі на пытанні-стымулы інфармантаў Міншчыны
1.

Менталітэт 9, яблык 4, акцэнт 3, народ 3, норау® 3, чалавек 3, хлопец 2, вялікія
гандлё выя цэнтры, гаспадар, які запрашае на каву, звычаи® , горад, дыялект,
жывапіс, капялюш, касцюм, краявід, рост, спявак, характар, цукар, шлюб, шлях

2.

Мова 24, (смачная 1) ежа 6, дзяу® чына 4, інтэрвенцыя 4, архітэктура 3, гісторыя 3, жанчына 2, культура 2, мясцовасць 2, традыцыя 2, кава, літаратура,
песня, спадчына, тэрыторыя, якасць

3.

Адзенне 5, слова 5, дои® лідства 4, вяселле 3, жыццё 3, прадпрыемства 2,
спадарства 2, адносіны, імкненне, каралеу® ства, меркаванне, пасланне, пасольства, сонца,

4.

Працалюбства 9, гасціннасць 7, сур’ё знасць 6, добрыя 2, камунікабельнасць 2,
пачуццё гумару 2, прадпрымальнасць 2, актыу® насць, акуратнасць, ганарлівасць, дабрадушныя, сіла, стои® касць, упэу® ненасць, шчодрасць

5.

Ганарлівасць 8, сквапнасць 4, скрытнасць 2, благія, ганарыстасць, жорсткасць, запальчывасць, ліслівасць, рэзкасць, славалюбства, чопарнасць, эгаізм

6.

Цё мныя валасы 7, светлыя вочы 6, блакітныя вочы 2, строи® ная постаць 2, зялё ныя чорныя або карычневыя вочы, светлыя валасы, русыя валасы, чорныя
прамыя валасы

7.

Адам Міцкевіч 29, Касцюшка 2, Манюшка 2, Пілсудскі, Рушчыц, Шапэн

8.

Сцяг 16, герб 14, арол 10, чырвона-белы сцяг 8, белы арол 2, дерево, гімн, каталіцкі крыж, цветок

9.

Чырвоны 28, белы 17, карычневы 3, бела-чырвоны 2, сіні 2, жоу® ты, зялё ны,
чорны, чырвона-белы

10. Каляды 8, Вялікдзень 3, гуляць у футбол 2, Рождество 2, хадзіць у касцё л 2,
вітацца, жартаваць

Табліца № 2. Рэакцыі на пытанні-стымулы інфармантаў
Віцебшчыны
1.

Народ 3, чалавек 3, Еу® ропа 2, пан 2, Польшча 2, адпачынак, бізнес, будынак,
верш, горад, гук пш, добры, ензык, замежны, каталікі, князь, купец, пашпарт,
планез, пш-пш-пш, родныя, саюз, слоу® нік, суседскі, сцяг, тавар, танец,
узровень жыцця, характар, хлеб, шлях, футбаліст, яблык

2.

Мова 31, культура 4, дзяу® чына 3, вё ска 3, ежа 2, гісторыя 2, дзяржава 2, кілбаса
2, нацыя 2, пані 2, шляхта 2, адукацыя, актрыса, архітэктура ваи® на, вопратка,
дабразычлівасць, зямля, казка, карона, касметыка, краіна, мэбля, нацыя, нацыянальнасць, паланізацыя, песня, прырода, Рэч Паспалітая, сям’я, шчырасць

3.

Грамадзянства 6, насельніцтва 6, кіно 3, мау® ленне 3, вымау® ленне 2, грамадства 2, жыццё 2, свята 2, сняданне 2, адзенне, выхаванне, жыхарства, імя,
каталіцтва, могілкі, мыла, панаванне, піва, прывітанне, радыё , слова, сяло

4.

Дабрата 13, адкрытасць 7, гасціннасць 4, дабрадушнасць 3, дабразычлівасць
3, ветлівасць 2, патрыятычнасць 2, прамалінеи® насць 2, працалюбства 2, смеласць 2, шчырасць 2, гаварлівасць, гавораць многа на польскаи® мове,
дасканаласць, дружалюбнасць, духоу® насць, душэу® насць, камунікабельнасць,
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культура, любяць сваю дзяржаву, мэтанакіраванасць, мяккасць, настои® лівасць, патрыятызм, прамалінеи® насць, прастата, пшэки, прыветлівыя, рэлігіи® насць, спагадлівасць, сумленнасць, сціпласць, тактоу® насць, хітрасць, чалавечныя, шчодрасць

5.

Хітрасць 3, агрэсіу® насць, агрэсія да іншых краін, балбатлівасць, гісторыя (перыяд польскаи® акупацыі), карысныя, моцны, некамунікабелнасць, нелюбоу®
да рускіх, падатлівасць, пачуццё у® ласнаи® годнасці, прамалінеи® насць, пшэк,
самазакаханасць, самау® пэу® ненасць, схільнасць да спрэчак, цверды

6.

Валасы светлыя 14, вочы блакітныя 11, русыя валасы 10, карыя вочы 7,
светлыя вочы 6, цё мныя валасы 5, цё мныя вочы 5, рост сярэдні 5, зялё ныя
вочы 4, высокі 3, брунет 2, вусы 2, невысокі 2, цё мна-русыя валасы 2, шэрыя
вочы 2, белыя валасы, бландзіны, вялікія вочы, вялікія грудзі у® жанчыны,
густыя валасы, доу® гія валасы, звонкі голас, каталіцызм, мускулінныя, падобны з беларусамі, прамая асанка, рыжыя валасы, светла-русая дзяу® чына з зялё нымі вачыма, светлы твар, статнасць, светлая скура, светлае адзенне,
упэу® неная хада, хударлявы целасклад, худы

7.

Касцюшка 12, Міцкевіч 7, Пілсудскі 7, Шапэн 6, Ягаи® ла 4, Ядвіга 2, Каліноу® скі
2, Byaly, Вішнеу® скі, Гітлер, Жыгімонт Ау® густ, Капернік, Казімір, кароль Казімір,
каталікі, Панятоу® скі, Раман Паланскі, Сапега, Сапкоу® скі, св. Мікалаи® , Neo, Snax,
Tar

8.

Сцяг 10, арол 7, колеры сцяга бела-чырвоны 6, птушка 3, чырвона-белы сцяг
3,белы арол 2, кветкі 2, Кракау® 2, Шапэн 2, віскі, вышыванка, герб, герб Арол,
гімн, конь, пагоня, пшэ-пшэ-пшэ, ружа, сімвалічныя колеры, старажытны горад, стужкі, сцяг на кожным доме, сцяг “Пагоня”, узоры

9.

Чырвоны 35, белы 29, зялё ны 10, чырвона-белы 7, блакітны 4, жоу® ты 4, чорны
3, аранжавы 2, сіні 2, светлыя колеры

10. Нараджэнне Хрысова 6, пшэкаць 3, хадзіць да касцё лу 2, дзень усіх святых 2,
Багаяу® ленне, Дзень папы рымскага, Дзень св. Мікалая, калядныя дабрачынныя вечары, крыу® дзіцца, Купалле, куцця, нацыянальныя святы, нацыянальныя танцы, паленне чучала, Свята трох каралё у®, святкаваць Купалле,
святкаваць розныя святы (Купалле і інш), святкуюць усе рэлігии® ныя святы,
танец полька, яркія нацыянальныя касцюмы, ярмарка з нагоды Нараджэння
Хрыстова

Табліца № 3. Рэакцыі на пытанні-стымулы інфармантаў
Гродзеншчыны
1.

Пан 4, абутак 3, горад 3, народ 3, рынак 3, магазін 2, сусед 2, сцяг 2, “Ау® шан”,
аэрапорт, Беласток, боршч Варшава, дзелавіты, добры, еу® рапеи® скі, злоты,
каталік, Кракау®, Міцкевіч, неадэкватнасць, паэт, футбаліст, хлеб, чырвоны
колер, шакалад, Alfa

2.

Мова 17, віза 4, ежа 4, мяжа 4, пані 3, шляхта 3, карта паляка 2, адукацыя,
благародная, Варшава, вясковая смешная мова, гасціннасць, гісторыя, дзяу® чына, кроу®, культура, паэзія, песня, прыгожая, радзіма, школа, якасная

3.

Адзенне 6, якасць 6, грамадзянства 5, пасольства 3, віно, золата, імя, марожнае, панства, паходжанне, пячэнне, светаразуменне, слова
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4.

Гасціннасць 5, дружалюбнасць 4, мэтанакіраванасць 4, прыветлівасць 4, ветлівасць 3, працалюбства 3, адкрытасць 2, добрыя 2, дысцыплінаванасць 2,
камунікабельныя 2, любоу® да сваё и® краіны і гісторыі 2, адзін за аднаго, актыу® насць, дрэнных рыс няма, духоу® насць, жаданне дапамагчы, незалежнасць, пазітыу®, партыятызм, розум, рэлігіи® ныя, самау® пэу® ненасць, талерантнасць,
шчодрыя

5.

(Вельмі 1) хітрыя 9, высакамернасць 3, (залішняя) рэлігіи® насць 2, наглыя 2,
недавер 2, строгасць 2, эгаістычнасць 2, ганарлівасць, добрых рыс няма, закрытыя, залішняя самау® пэу® ненасць, некамунікабельныя, падазронасць, подласць, сквапнасць, у некатораи® ступені могуць прыніжаць, скрытныя, этнацэнтрызм, хлуслівыя,

6.

Светлыя валасы 8, блакітныя вочы 7, цё мныя валасы 5, строи® ная постаць 4,
асанка 2, постаць 2, русыя валасы 2, светлыя вочы 2, сярэдні рост 2, шэрыя
вочы 2, белыя валасы, вялікі нос, вострыя рысы твару, зялё ныя вочы,
каржакаваты, карыя вочы, мау® ленне з пш, дж, ч, невысокі, спартыу® ная
зручная вопратка, хада, худы, цё мныя вочы, хуткае

7.

Эліза Ажэшка 12, Міцкевіч 10, Шапэн 7, Стэфан Баторыи® 6, Каліноу® скі 4,
Ягаи® ла 4, Касцюшка 3, Панятоу® скі 3, Казімір І 2, Лех Валенса 2, Ян Павел ІІ 2,
Агнешка Радваньская, Анджэи® Дуда, Ау® густ, Балеслау® Хробры, Багушэвіч,
Генрык Сянкевіч, Казімір ІІІ, Жыгімонт ІІІ Ваза, Лех Качынскі, Мары Складоу® ская-Кюры, Станіслау® Лем, Пілсудскі, Роберт Левандоу® скі, Чэслау® Мілаш,
Эдзіта Штаи® н Ядвіга, Яраслау® Качынскі,

8.

Герб 8, сцяг 7, арол 6, бела-чырвоны сцяг 5, гімн 4, белы арол 4, чырвона-белы
сцяг 3, “Ау® шан”, бела-чырвоны арол на фоне, вершнік на кані, зброя (мячы),
Пагоня

9.

Чырвоны 26, белы 22, бела-чырвоны 9, чырвона-белы 4

10.

Нараджэнне Хрыстова 4, алкаголь 2, Вігілія 2, гандаль 2, прымаць гасцеи® 2,
Армія Краё ва, Вельканоц, воскресная школа, вучыцца, “Вялікдзень, гатаваць
ежу, Зерувка”, Каталіцкае Рождество, піць з палякамі, прадаваць, пызы рабіць,
святкаванне каталіцкіх святау®, упрыгожваць дом да Нараджэння Хрыстова

Вынікі асацыятыу® нага 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
атрыбутыу® ныя словазлучэнні, дзе азначэнне у® творанае ад этноніма,
а азначанае – назва якои® -небудзь рэчы, уласцівасці чалавека, што бытуюць як устои® лівыя выразы-асацыяцыі у® носьбітау® беларускаи® 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 дапоу® нілі гэты спіс наступнымі частотнымі спалучэннямі: польская якасць,
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карта паляка, мяжа, віза; польскі сусед, горад, рынак, магазін, абутак,
сцяг; польскае пасольства. Гэтыя рэакцыі нагадваюць мэты, з якімі
беларусы памежных раё нау® наведваюць Польшчу, а менавіта шопінг,
і рэаліі, звязаныя з перасячэннем мяжы.
Часта тои® ці іншы народ успрымаецца праз яго моу® нае аблічча. Для
беларусау® палякі адрозніваюцца шырокім ужываннем гукау® [пш], што
і адзначылі інфарманты у® адказах на розныя пытанні анкеты. А менавіта – як рэакцыя на стымул “польскі”, этнонімы “пшэк” згаданы сярод
і станоу® чых, і адмоу® ных рысау® характару (пэу® на, для рэспандэнтау® ужо
сама лексема у® яу® ляецца характарыстыкаи® ), сярод сімвалау® краіны,
“пшэкаць” адзначана сярод звыклых заняткау® палякау®, у апісанні
знешнасці як моу® ны партрэт паляка. У даследаванні В. Патапаваи®
згадваецца на гэты конт, што такія шырокау® жывальныя этнонімы як
“пшэк”, “пшэчка” на беларускіх інтэрнэт-парталах “часцеи® за у® сё <…>
ужываюцца у® неи® тральных кантэкстах”1, хоць, на думку У. Падгола,
у 1920–1930-я гады гэта лексема “у® трымлівала пагардлівае стау® ленне
да палякау® ”2. Таксама В. Патапава прыгадвае існаванне у® 1990-я гг. на
мінскім тэлебачанні перадачы-пародыі на моу® ныя курсы “Польскі час”,
дзе да зразумелых беларусам слоу® дадавалася частка “пшэ-”3, якая такім
чынам выступала як індэнтыфікатар паляка, адрозненне паляка і беларуса.
Цікава, што тут зноу® дарэчы будзе прыгадаць вытокі такіх меркаванняу® – традыцыи® ную беларускую культуру. З моу® наи® дыстанцыі
паміж палякамі і беларусамі вынікае “прыналежнасць палякау® да свету
«антыкультуры»”4: “Так, паводле у® яу® ленняу® беларусау®, мазуры (этнаграфічная група палякау® ), як і жывё лы, нараджаліся сляпымі («Мазуры
родзяцца сляпыя», «Мазур да сё мага дня сляпы») і мелі асаблівую фізічную адзнаку («У кожнага мазура чорнае паднябенне»). <…> Як і з іншымі чужаземцамі, з палякамі (хоць і значна радзеи® ) суадносіліся надзвычаи® ныя чарадзеи® ныя здольнасці”5 Польская мова згадваецца у® беларускіх загадках, “суаднесена у® загадках з прыроднымі катэгорыямі:
«Выи® дзе на поле, надзьмецца, як мех, заржэ па-конску, залапоча папольску» (гусь), “Ляціць конь заморскі, іржэ па-польскі, а хто яго заб’е –
сваю кроу® пралье» (камар)”6. Такім чынам, для беларусау® польская мова
маркіруе “чужы” свет, аднои® з прымет якога з’яу® ляецца незразумеласць.
Аднои® з задач даследавання было вылучыць станоу® чыя і адмоу® ныя
меркаванні пра палякау®. Сярод станоу® чых рыс характару палякау® рэспандэнты называлі: дабрыня (17), гасціннасць (16), працалюбства (14),
патрыятызм (7 рэакцыи® , па-рознаму вербалізаваных), адкрытасць (7),
О.В. П о т а п о в а, Польша и поляки…, с. 223.
У. П а д г о л, Стэрэатыпы паляка..., с. 66.
3 О.В. П о т а п о в а, Польша и поляки…, с. 223.
4 Л. Д у ч ы ц, У. Л о б а ч, Палякі..., с. 346.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
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сур’ё знасць (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 беларускай свядомасці. Таксама цікава адзначыць, што на Гродзеншчыне былі інфарманты, якія адзначалі, што станоўчых ці адмоўных рыс у характары паляка ўвогуле няма, што ўказвае на вельмі эмацыянальне стаўленне 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, строи® ныя постаццю, з вусамі, хаця інфарманты з Міншчыны у® яу® ляюць паляка з цё мнымі валасамі і светлымі вачыма.
Што да знакамітых асоб, прыгаданых у сувязі з Польшчаи® , то
інфарманты з розных рэгіё нау® называлі розныя імё ны. Інфарманты
з Міншчыны маюць самы сціплы шэраг імё нау®, дзе часцеи® за у® сё згадваецца Адам Міцкевіч (29), Манюшка (2), Касцюшка (2), Рушчыц, Пілсудскі, Шапэн. Сярод выбарау® рэспандэнтау® з Віцебшчыны самымі
частотнымі былі Касцюшка (12), Пілсудскі (7), Шапэн (6), Міцкевіч (7),
Ягаи® ла (4), Ядвіга (2), Каліноу® скі (2). Частотныя рэакцыі прадстау® нікоу®
Гродзеншчыны: Эліза Ажэшка (12), Міцкевіч (10), Шапэн (7), Стэфан
Баторыи® (6), Ягаи® ла (4), Каліноу® скі (4), Касцюшка (3), Ян Павел ІІ (2),
Казімір І (2). Відавочна, што сярод прыярытэтных у тым ліку імё ны тых
асоб, хто цесна звязаны з Гроднам (Эліза Ажэшка, Стэфан Баторыи® ).
Адзначым таксама, што у® інфармантау® з Гродзеншчыны дыяпазон асацыяцыи® значна больш разнастаи® ны: Ау® густ Панятоу® скі, Лех Валенса,
Лех Качынскі, Эдзіта Штаи® н, Пілсудскі, Казімір ІІІ, Ядвіга, Марыя Складоу® ская-Кюры, Балеслау® Хробры, Чэслау® Мілаш, Генрых Сінькевіч, Багушэвіч, Агнешка Радваньская, С. Лем, Жыгімонт ІІІ Ваза, Роберт Левандоу® скі, Анджэи® Дуда, Яраслау® Качынскі. Мяркуем, гэта звязана з непасрэднаи® блізкасцю да польскаи® мяжы: жыццё м суседзяу® – палітыкаи® ,
спортам, літаратураи® , кіно – цікавяцца, бо гэта суседзі, а з іншага боку,
магчыма, актыу® на вядзецца папулярызацыя польскаи® культуры у® гэтым рэгіё не. Акрамя таго, у памежным рэгіё не павялічваецца колькасць жыхароу®, якія маюць польскія карані ці родзічау® у суседняи®
краіне. Маркерам таго, што адбылося анкетаванне моладзі, выступае
шэраг імё нау® вядомых і папулярных у сеціве ігракоу® камп’ютарных
гульняу® (Neo, Tar, Snax, Byaly).
Трэба зазначыць, што частотныя імё ны-рэакцыі – Адам Міцкевіч,
Тадэвуш Касцюшка, Пілсудскі, Шапэн можна залічыць у шэраг прэцэдэнтных імё нау® -сімвалау®. “Пры функцыянаванні імені-сімвала, не звязанага з якім-небудзь канкрэтным прэцэдэнтным тэкстам, – згадвае
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В. Красных, – можа мець зварот не да інварыянта у® спрымання прэцэдэнтнаи® сітуацыі, бо неи® каи® аднои® прэцэдэнтнаи® сітуацыі, звязанаи®
з гэтым імем не існуе, а да інварыянту у® спрымання прэцэдэнтнага імя,
што валодае некаторым мінімальным наборам дыферэнцыяльных
прымет”1. Для згаданых імё нау® можна назваць аднои® з прымет вялікую
любоу® да сваё и® Радзімы і змагарскі запал барацьбы за яе незалежнасць.
На пытанне пра польскія сімвалы частотнымі адказамі былі сцяг,
герб, арол, гімн. Асацыяцыі рэспандэнтау® карэлююць непасрэдна з дзяржау® наи® сімволікаи® , а не з неи® кімі алегарычнымі, метафарычнымі у® васабленнямі краіны. Мяркуем, гэта звязана з уяу® леннямі пра палякау®, як
пра вельмі патрыятычную нацыю, што падмацавана асацыяцыямі
кшталту “сцяг на кожным доме” і згадванні патрыятычнасці як аднои®
з характэрных польскіх рыс. Пры называнні сімвалау®, інфарманты
акцэнтавалі у® вагу не толькі на апелятывах, але і на азначэннях да іх:
бела-чырвоны сцяг, белы арол, бела-чырвоны арол. Прыгадвалі атрыбутыку, што звяртала да дзяржау® ных сімвалау® : сцяг “Пагоня”, вершнік
на кані, зброя (мячы). Дзяржау® ную сімволіку нагадваюць і колеры, што
інфарманты абралі, асацыюючы іх з Польшчаи® . На пытанне “Назавіце
колер (колеры) ці колеравую гаму, што асацыюецца з Польшчаи® ”, рэспандэнты з Гродзеншчыны назвалі выключна наступныя: чырвоны 26,
белы 22, бела-чырвоны 9, чырвона-белы 4. Чырвоны колер фаварыт ва
у® сіх рэгіё нах. У мінскім рэгіё не яшчэ сярод частотных называлі зялё ны.
Вобраз народа складаецца у® тым ліку і з яго традыцыи® ных заняткау®. На пытанне, якая традыцыя, звычаи® нешта рабіць асацыюецца у® вас
з палякамі, інфарманты часцеи® за у® сё прыгадвалі святкаванне Нараджэння Хрыстова і рэаліі, якія з гэтым звязаны: Вельканоц, Вігілія, прымаць гасцеи® , гатаваць ежу, пызы рабіць, упрыгожваць дом да Нараджэння Хрыстова, кірмаш з нагоды Нараджэння Хрыстова, куцця, Каталіцкае Божае нараджэнне.
Шэраг рэакцыи® малююць палякау® як аматарау® выпіць: алкаголь,
піць з палякамі, “Зерувка”; як гандляроу® : прадаваць, гандаль. Апошнія
асацыяцыі падмацаваны такои® адзначанаи® у характары палякау® рысы,
як прадпрымальнасць.
Акрамя таго, адзначана рэлігіи® насць палякау® праз згадванне рэлігіи® ных свят і дзеянняу®, якія іх суправаджаюць: хадзіць да касцё ла, святкуюць усе рэлігіи® ныя святы, Дзень усіх святых, Свята трох каралё у®,
Дзень Папы рымскага, Дзень святога Мікалая, Багаяу® ленне, калядныя
дабрачынныя вечары, святкаванне каталіцкіх святау®, нядзельная школа, Пасха.
Цікава, што інфарманты прыгадвалі і некаторыя рэчы, уласцівыя
беларускаи® культуры: святкаваць Купалле, напрыклад, што звязана,
верагодна, з разуменнем пра збліжэнне польскаи® і беларускаи® культур.
Асоба Кастуся Каліноу® скага, які вядомы у® свеце як прадстау® нік бараць1

В.В. К р а с н ы х, Этнопсихолингвистика..., с. 97.
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бы за незалежнасць беларускаи® нацыі, названая у® шэрагу імё нау® суаднесеных з Польшчаи® , магчыма, з прычыны месца яго нараджэння на
памежнаи® тэрыторыі (вё ска Мастау® ляны Гродзенскага павету (цяпер
у Падляшскім ваяводстве Польшчы).
Як паказвае прааналізаваны матэрыял, вобраз паляка у® сучаснаи®
беларускаи® свядомасці адрозніваецца ад уяу® ленняу®, зафіксаваных
у традыцыи® наи® культуры ранеи® шага часу. Гэта вобраз, які мае у® сабе
больш станоу® чых якасцяу® характару (такіх як дабрыня, гасціннасць,
сур’ё знасць, мэтанакіраванасць, шчырасць, дружалюбнасць, прыветлівасць, ветлівасць, працалюбства і інш.), але мае і адмоу® ныя (ганарлівасць, сквапнасць, хітрасць, высакамернасць, скрытнасць, недаверлівасць, нахабства). Неад’емным складнікам з’яу® ляецца рэлігіи® насць
у звязе з рытуальнасцю, што выражаецца у® дбаи® ным адзначэнні свят
з усімі суправаджальнымі атрыбутамі. Рытуальнасць у звязе са шчырым патрыятызмам характару паляка выяу® ляецца праз аб’ектывацыю
рэспандэнтамі гэтых рыс у дзяржау® ных сімвалах (сцяг, герб, гімн, арол,
пагоня, бела-чырвоная колеравая гама) і прэцэдэнтных імё нах, аднои®
з прымет якіх таксама з’яу® ляецца моцнае пачуццё перажывання за
незалежнасць Радзімы.
Sviatlana Liasovich

The Image of Polish in Belarusian Culture (Following the
Results of an Associative Experiment)
A b s t r a c t
The article deals with functioning of a person’s concept of the world in
the unified form of stereotypes. Certain perception models accepted in
a historical community have caused the recognition and interpretation
of the world with prior social experience taken into account. The concept of an ethnic stereotype as a significant and emotionally marked
idea of a nation has been revealed. Residents of Belarus from several
regions (Vitebsk, Polotsk, Minsk, Hrodna) have been elected as respondents of an associative experiment. It has been shown how the concept
of the Polish ethnos among Belarusians can differ, depending on the
region of their residence. The results of the associative experiment
have illustrated a number of characteristics which form a heterostereotype of a Pole in the mind of a Belarusian. The author has marked
the reactions with positive and negative connotations which comprise
a stereotypic image of a Pole. An attempt to reveal the background for
formation of such stereotypes has been made.
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„Naša Niva” na skrzyżowaniu kultur:
dowody na różnych płaszczyznach języka gazety
Wprowadzenie
Intensywny kontakt Białorusinów ze swoimi polskimi sąsiadami na zachodzie i rosyjskimi sąsiadami na wschodzie na przestrzeni wieków przejawia się w zjawisku zapożyczeń i interferencji językowej. Oba zjawiska występują na wszystkich płaszczyznach języka.
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza wpływu języka polskiego
i rosyjskiego na kształtujący się współczesny język białoruski i ortografię
w ramach gazety „Naša Niva”. „Naša Niva” została założona w Wilnie i wychodziła co tydzień od listopada 1906 roku do sierpnia 1915 roku. Przez
pierwsze sześć lat swojego istnienia, do października 1912 r., gazeta była
drukowana równocześnie alfabetem łacińskim (w tak zwanej łacince) i cyrylicą. Dowody wpływu sąsiednich języków (polskiego i rosyjskiego) na białoruszczyznę można znaleźć w poszczególnych edycjach „Našej Nivy”.
W centrum zainteresowania znajdują się – inaczej niż w większości istniejących prac naukowych – głównie wydania drukowane łacinką. Wpływ
języka polskiego na kształtujący się język białoruski widoczny jest m. in.
w istnieniu dubletów grafematycznych i ortograficznych. Występowanie
wszelkiego rodzaju dubletów na łamach gazety jest zjawiskiem często spotykanym, gdyż współczesny język białoruski otrzymał swoją pierwszą ortografię (taraškevica) dopiero w 1918 r1. W „Našej Nivie” wyraźnie przeplatają się
dwie wzajemnie sprzeczne tendencje – z jednej strony zachowanie pisowni
etymologicznej i z drugiej strony tendencja do fonetyzacji ortografii. Różnorodność ortograficzna przejawia się najwyraźniej w czterech typowych dla
języka białoruskiego cechach fonetycznych, a mianowicie: (1) akaniu, (2) jakaniu, (3) ciekaniu i (4) dziekaniu. Oprócz dubletów występujących na płaszczyźnie grafematyczno-ortograficznej zostaną opisane dublety dotyczące
obszarów fonetyczno-fonologicznego, morfologicznego i leksykalnego, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na nazwy miesięcy.

1

Trzy lata po wydaniu ostatniego numeru „Našej Nivy”, w 1918 r. została opublikowana
(najpierw w wersji łaciń skiej, a pó ź niej w cyrylickiej) pierwsza gramatyka wspó łczesnego języka białoruskiego autorstwa Branisława Taraškieviča.
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Retrospekcja historyczna
Zapożyczenia leksykalne z języka polskiego w białoruskich źródłach
piśmienniczych są datowane od XIV wieku. Na początku pod wpływem polskiego systemu leksykalnego znalazły się teksty stylu urzędowego, później,
już od XVI wieku leksykalne polonizmy rozpowszechniły się także w literaturze religijnej i hagiograficznej, jeszcze później w kronikach białoruskich1.
W XVII wieku wyrazy polskiego pochodzenia były już właściwe wszystkim
odmianom pisanej formy języka starobiałoruskiego2.
Kolejny większy wpływ polonizmów wystąpił już w XIX wieku, między
innymi w gazecie „Mužyckaja Praŭda“, która była wydawana w 1863 roku
podczas powstania styczniowego. Charakterystyczną i bardzo interesującą
cechą tej gazety było ukazywanie się jej w alfabecie łacińskim mimo istniejącej ustawy z 1859 r3., która całkowicie zakazywała używania polskiego
alfabetu dla kodyfikacji języka rosyjskiego i małoruskiego. Silnym oddziaływaniem polszczyzny można wytłumaczyć przede wszystkim zakres użycia
znaków diakrytycznych (ć, ł, ń, ś, ź, ż) i digrafów (sz, cz). Sporadycznie występują okazjonalizmy lub wtrącane są słowa o polskiej pisowni, które wskazują
na silny wpływ ze strony języka polskiego, jak na przykład w pierwszym
numerze „Mužyckiej Praŭdy“: „kab zapisywali u księżki jak mnoho napiszuć
na srakach muż yckich”. Po pierwsze pojawia się głoska nosowa ę, która nie
należy do fonetycznego zasobu języka białoruskiego. Po drugie w językach
wschodniosłowiańskich zachowała się forma z –n–, czyli kniga lub kniha.
„Księgi rozpodobniła polszczyzna z *knięgi, tak samo jak księdza z *kniędza (następstwo dwu nosowych uchylono, pierwszą w ś odmieniając)"4.
Powstanie i źródło zjawisk interferencyjnych
Kontakt językowy realizujący się w praktyce używania dwu lub więcej
systemów językowych sprzyja powstaniu zjawisk interferencyjnych. Interferencja rozumiana jest jako przenikanie obcych elementów językowych na
różne płaszczyzny języka ojczystego. Interferencje można odnotować w następujących płaszczyznach: fonetyczno-fonologicznej, morfologicznej, składniowej, leksykalnej, semantycznej5, a w przypadku „Našej Nivy” też grafematycznej. Interferencje to zazwyczaj fakty jednostkowe, indywidualne, istnieW. B a ś k o, Ужыванне лексічных паланізмаў у старабеларускім рэлігійным пісьменстве XVI–XVII стст., „Паланістыка 2001“, Мінск 2002, c. 5.
2 A. K i k l e w i c z, Język polski obojga narodów?, „Język trzeciego tysiąclecia“ 2002, t. 2,
s. 321.
3 „В апреле 1859 г. цензура запретила печатание «азбук, содержащих в себе применение польского алфавита к русскому языку» и обязывала «чтобы сочинения
на малороссии® ском наречии, писанные собственно для распространения их
между простым народом, печатались не иначе, как русскими буквами, и чтобы
подобные народные книги, напечатанные за границею польским шрифтом, не
были допускаемы к ввозу в Россию». Por. Н. М е ч к о в с к а я, Зачем одному народу две азбуки? (Кириллица и латинка в коллизях белорусского возрождения),
„Slavia Orientalis“ 1998, t. 67, s. 287.
4 A. B r ü c k n e r, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927, s. 277.
5 E. S ę k o w s k a , Język emigracji polskiej w świecie, Kraków 2010, s. 35.
1
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jące na płaszczyźnie parole. Jeżeli te zmiany są często powtarzane w społeczności posługującej się danym językiem, to zostaną utrwalone i znajdą się
na płaszczyźnie langue1. Opierając się na tezach lingwistyki kontaktowej, dla
języka białoruskiego przedstawionego w gazecie najbardziej istotne są
różnice diafazyczne2 i diatopiczne3. Różnice diafazyczne mogą ulegać
znacznym wahaniom, jak np. różnica między językiem mówionym i pisanym,
potocznym i literackim, oficjalnym i rodzinnym4. Korpus języka „Našej Nivy”
składał się z różnych odmian dialektalnych ówczesnego języka białoruskiego, przy czym, jak zwraca uwagę Valancina Lemcjuhova, każdy autor
wnosił dodatkowo specyficzny koloryt5, co pokazuje następująca grafika:

Jak pisze V. Lemcjuhova, język „Našej Nivy” na początku XX w. nie był
jeszcze ostatecznie ukształtowany. Język białoruski znajdował się wówczas
w dynamicznym procesie rozwoju, który odbywał się również na łamach gazety: „Мова «Нашай Нівы» не стварае ўражання адзінага, падпарадкаванага ўстаноўленым нормам комплексу літаратурных узораў, парадыгмаў, у ёй яшчэ шмат непаслядоўнасці, разыходжанняў”6.
1

Ibidem.

2 Według Coseriu pod terminem odmiany diafazycznej rozumie się różne style języka, któ-

rymi rozmówca posługuje się w poszczególnych sytuacjach komunikacyjnych. Style te
zależą od przynależności do poszczególnych grup. Grupy te można np. podzielić z zastosowaniem kryterium biologicznego, tzn. mężczyźni, kobiety, dzieci, młodzież, a ponadto zawodowego, socjalnego itp. Ostatnia cecha dzieląca społeczność na rożne
grupy jest dodatkową, istniejącą pod nazwą odmiany diastratyczne (por. E. Coseriu,
Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft, Tübingen 1988, s. 280.)
3 Odmiany diatopiczne – pochodzi od greckiego złożenia διά („przez“) i τόπος („miejsce“).
Badane są zróżnicowane regionalne warianty języków (por. E. C o s e r i u , Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft, Tübingen 1988, s. 280.)
4 Ibidem.
5 В. Л е м ц ю г о в а , Выбранныя працы, Мінск 2015, с. 77.
6 Ibidem.
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Interferencje w zakresie grafematyki: dublety grafematycznoortograficzne
Zasób grafemów alfabetu łacińskiego w okresie istnienia gazety (1906–
1912) składał się z 42 jednostek:
a, b, c, ć, cz, č, d, dź, dzi, dž, e, f, g1, h, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, p, r, s, ś, sz, š, szcz,
šč, t, u, ū, ŭ, ů, w, y, z, ź, ż, ž.
Jeżeli chodzi o zasób grafemów, faza początkowa gazety charakteryzuje
się silnym podobieństwem do języka polskiego, gdyż zostały wykorzystane
digrafy (sz, cz, dż, dź) i znaki diakrytyczne (ć, ń, ł, ś, ź, ż) dla oznaczenia palatalności, które są charakterystyczne dla alfabetu polskiego. W późniejszej
fazie digrafy podlegały stopniowej substytucji, jak np. w nazwie gazety, którą
do końca 1909 r. pisano digrafem, „Nasza Niwa”, a już od stycznia 1910 r. za
pomocą znaku diakrytycznego, „Naša Niwa”.
Wyżej przytoczony przykład świadczy o tym, że łacinka używana w „Našej Nivie” była podobna zarówno do alfabetu polskiego, jak i do alfabetu czeskiego/ słowackiego (w zakresie zastosowaniu znaków diakrytycznych typowych dla obu tych alfabetów: č, š, ů oraz ž). Dla opisu głosek ([ʈʂ͡ ], [ʂ] i [ʐ])
wykorzystano na podstawie zewnętrznego podobieństwa określenia polskie
litery, grafia polskiej modyfikacji (польские буквы) oraz grafia czeskiej modyfikacji (буквы чешского образца)2.
Opierając się na wzorze alfabetu czeskiego, redakcja gazety do końca
1909 roku zastąpiła digrafy cz, dż i sz i znak diakrytyczny ż typowymi dla
alfabetu czeskiego grafemami, mianowicie č, dž, š i ž (diakrytykami). Modyfikacja zewnętrznego kształtu alfabetu odbyła się podczas istnienia gazety,
dlatego w rosyjskiej i białoruskiej literaturze specjalistycznej dla opisu zmieszanej wersji zawierającej typowo polskie i typowo czeskie grafemy spotyka
się określenie нашаніўская3. Podobnie jak w nowoczesnej polszczyźnie,
w „Našej Nivie” w ogóle nie występują litery q, v i x. Charakterystyczną cechą
łacinki wykorzystanej w „Našej Nivie” jest konsekwentne zastosowanie litery w do zapisu głoski [v] zamiast litery v, jak np. w języku czeskim, słowackim
lub chorwackim. Zastosowanie litery w wskazuje na znaczny wpływ pisowni
polskiej na język białoruski gazety. Warto wspomnieć, że znaki diakrytyczne
czeskiego wzoru występowały już przed ukazaniem się gazety. Petersburskie wydawnictwo „Загляне сонцэ і ў наше ваконцэ” wydało w 1906 r.
podręcznik Biełaruski lementar abo Pierwszaja nawuka czytańnia Karusa
Kahanca, wykorzystując grafię czeskiej modyfikacji4.
Litera g występuje w łacińskich wydaniach tylko sporadycznie. Jest używana głównie
w wyrazach pochodzenia łacińskiego lub greckiego. Zakres użycia litery g można wytłumaczyć silnym wpływem ortografii polskiej oraz/ lub rosyjskiej.
2 Г. Ц і в а н о в а , Фарміраванне арфаграфічнай традыцыі ў ранніх помніках беларускай мовы [у:] Беларуская арфаграфія: здабыткі і перспектывы, Мінск 2012,
с. 87; E. С у р к о в а , Азбука и/или Абецеда: об истории графических систем в Беларусии [in:] Slavic Alphabets in Contact, eds. S. Kempgen and. V. Tomelleri, Bamberg
2015, s. 123 nn.
3 Ibidem.
4 Н. М е ч к о в с к а я , Зачем одному народу две азбуки? (Кириллица и латинка в коллизях белорусского возрождения), „Slavia Orientalis“ 1998, t. 67, s. 289.
1
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Alografy – kilka grafemów dla odzwierciedlenia tej samej głoski
Kilka z wyżej wymienionych grafemów służyło do oznaczania tej samej
głoski, dlatego pełnią one funkcję alografów, jak np. (1) ž i ż = [ʐ], (2) č i cz =
[ʈʂ͡ ], (3) š i sz = [ʂ], (4) šč i szcz = [ʂʈʂ͡ ] i (5) u, ū, ŭ i ů = [w]. Alografy można
spotkać w jednym numerze gazety, nieraz w jednym artykule.
(1) ž i ż = [ʐ]
Pierwszy znak diakrytyczny, który wyszedł z obiegu już w 1907 r., to ż.
Substytucja ż > ž nastąpiła w tak wczesnej fazie gazety, że odnotowano jedynie kilka przykładów, przy czym te zawierające ż zaczerpnięto z pierwszych
numerów „Našej Nivy”. Można tu przytoczyć następujące przykłady: każdy
(1906, nr 1.) – každy (1911, nr 2.), mużyki (1907, Nr 2) – mužyki (1907,
nr 2), żyć (1906, nr 1) – žyć (1910, nr 5), żyćcie (1906, nr 1) – žyćcio (1911,
nr 1), że (1906, nr 1) – že (1910, nr 4).
(2) č i cz = [ʈ͡ʂ], (3) š i sz = [ʂ], (4) šč i szcz = [ʂʈ͡ʂ]
W drugim etapie wprowadzono č, š i šč, które współistniały obok cz, sz
i szcz aż do początku 1910 r. Redakcja gazety podała czytelnikom następującą instrukcję: „Č – czytać jak polskaje CZ. Š – czytać jak polskaje SZ” Zanim
slogan „Wychodzić što tydzień ruskimi i polskimi literami” zastąpiony został
nowym o treści „Wychodzić što tydzień ruskimi i łacinskimi literami” minął
prawie cały rok, po raz pierwszy wystąpił on w numerze 41 w 1910 r. N. Mečkovskaja przypuszcza, że poprzez celowe wycofanie typowo polskich grafemów gazeta chciała nabrać dystansu do zarzucanej przez rosyjskie władze
przychylności do języka i kultury polskiej. Zmianę sloganu również można
interpretować jako zamierzone odstąpienie od polskości1.
(2) Jako dowód funkcjonowania alografów odzwierciedlające głoskę
[ʈʂ͡ ] można wymienić następujące przykłady:
czaławiek (1906, nr 1) – čaławiek (1907, nr 19) – čeławiek (1910, nr 26),
czas (1908, nr 19) – čas (1912, nr 31), czaść (1907, nr 19) – čaść (1912,
nr 31), czasta (1907, nr 27) – časta (1910, nr 26), czuwać (1906, nr 2) –
čuwać (1911, nr 16–17), czytać (1910, nr 26) - čytać (1911, nr 24), pomacz
(1909, nr 35–36) – pomač (1910, nr 4), tysiacz (1909, nr 41) – tysiač (1911,
nr 22), raboczaho (1908, nr 8) – rabočy (1910, nr 37), znaczyć (1907,
nr 36) – značyć (1907, nr 36), wuczyć (1908, nr 20) – wučyć (1910, nr 49),
nocz (1908, nr 20),
(3) Alografy przedstawiające głoskę [ʂ] odnotowano m. in. w następujących wyrazach:
bolsz (1907, nr 22) – bolš (1911, nr 7), dusza (1906, nr 4) – duša (1911,
nr 12), horszy (1906, nr 4) – horšy (1911, nr 1), lepszy (1906, nr 2) – lepšy
(1910, nr 2), pierszy (1909, nr 35–36) –pieršy (1911, nr 12), szkoła (1908,
nr 7) – škola (1912, nr 26), szmat (1906, nr 1) – šmat (1911, nr 37–38), szto
(1907, nr 2) – što (1912, nr 26), Łukasz (1911, nr 1) – Łukaš (1911, nr 1),
pisze (1908, nr 8) – piše (1910, nr 37), aposzni (1911, nr 22) – apošni (1911,
nr 21–22).
1

Ibidem, s. 290.
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(4) Alografy šč i szcz przedstawiające głoskę [ʂʈʂ͡ ] występowały równolegle, zanotowano je m. in. w następujących wyrazach:
jeszcze (1909, nr 20) – ješče (1910, nr 3), prozwiszcze (1906, nr 2) –
prozwišče (1910, nr 13), szczaście (1907, nr 1) – ščaście (1911, nr 1), pamieszczajecca (1907, nr 20–21) – pamieščajecca (1911, nr 20./21), szczyraja
(1909, nr 38) – ščyraho (1911, nr 22), puszczać (1908, nr 17) – puščać (1910,
nr 15), puszcza (1908, nr 20) – pušča (1910, nr 29), panszczyna (1907,
nr 21) – panščyna (1911, nr 8), huszczyna (1907, nr 11) – huščar (1910, nr 12).
(5) W początkowej fazie gazety (1906 – 1908) stosowano niejednolity
zapis głoski [w], korzystając równolegle z czterech różnych grafemów: u, ū, ŭ
i ů. Przede wszystkim w 1906 i 1907 r. często występowała litera u na
miejscu tzw. u karotkaje, ŭ: „Cena z piesasyłkaju (sic!) i dastaukaju da chaty
na 1 hod – 3 rub., na 6 miesiacou – 1 rub. 50 kap. <…> Biez dastauki i pierasyłki” (1906, nr 1).
Krótkotrwałe pojawienie się ů, które występuje w czeskim alfabecie,
jednakże z inną wartością fonetyczną, można zaliczyć do znaków diakrytycznych czeskiej modyfikacji. Pojawienie się tego grafemu można zinterpretować jako wpływ czeskiej grafii, który dotyczy jedynie płaszczyzny graficznej,
a nie fonetycznej.
Grafem ū1, podobnie jak wcześniej wymienione ů, pojawił się w kilku
wydaniach z 1907 i 1908 r., np.: „I praūdy: ū Dūmie2 ciapier ūsiaho deputatoū 437, a adnych dwaranoū, pamieszczykoū miež imi 219, duchoūnych – 48
(ū tym szczoci 2 archirei); mužykoū tolki 87 czał.” (1907, nr 33).
Z punktu widzenia fonetyczno-fonologicznego ŭ jest odpowiednim odzwierciedleniem właściwości głoski [w], gdyż brevis jest używany do oznaczenia krótkiej samogłoski.
Okazjonalne wystąpienie grafemu g na miejscu grafemu h
Okazjonalne wystąpienie grafemu g zamiast (spodziewanego) grafemu
h w niektórych wyrazach zapożyczonych tłumaczy się najprawdopodobniej
wpływem ortografii polskiej lub rosyjskiej. Użycie tego grafemu w pisowni
miało ewentualnie wpływ na wymowę danych słów. Dotknięte tym zjawiskiem są przeważnie słowa łacińskiego i niemieckiego pochodzenia, które w
języku polskim są wymawiane przez [g]. Na poniższej liście znajduje się też
jeden leksem o etymologii cerkiewnosłowiańskiej, a mianowicie gradonaczalnik. W tym przypadku można przypuścić fonetyczny i ortograficzny
wpływ języka rosyjskiego. Obok pisowni z g odnotowano w większości przykładów wariant z h. Istnienie dwóch wariantów wskazuje na możliwość, że
oba były aktywnym elementem języka mówionego.
1
2

Zazwyczaj makron służy do zaznaczenia długiej samogłoski.
Prawdopodobnie błąd, ponieważ dystrybucja u i ū, ŭ oraz ů w gazecie była zależna od
sąsiedztwa fonetycznego. Jeżeli następująca głoska jest samogłoską, to stosowano
pisownię z u krótkim, natomiast jeżeli jest spółgłoską, to spotyka się pisownię z u.
W następnym zdaniu występuje pisownia z u, czyli Duma, a nie Dūma. „Ū nowaj Dumie
najbolsz «prawych» deputatoū: «sajuza russkaho naroda» i «okrainnoho sajuza»”.
(1907, nr 33).
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pisownia przez g
Predstawicielem anglickaho karala, szto
ciapier liczycca i karalom buroŭ, budzie
asobny heneral-hubernator. (1909, nr 20)
Piecierburskamu gradonaczalniku.
(1906, nr 4)
Pakazywali heta prestaŭleńnie z Hrodny
wučenikie (sic!) gimnazji i panienkie
(sic!) hrodzienskije, było na što dobra pahladzieć. (1911, nr 3)
Pierš-napierš robiać žaŭtok, pasla ablepliwajuć jaho bielkom i tonka pakrywajuć z
wierchu gipsam i jajko hatowa. (1910,
nr 4)
Až woś, praz niejkich minut dwadcać My
czujem: – „gwalt! ratujcie bratcy!“ (1908,
nr 19)
Sierod zasudženych – gwardziejski aficer, adwakaty i ksiandzy. (1911, nr 23)
Sławiŭsia naš kraj i druhimi tkaninami –
kilinami (gobelinami) na katorych byli
wytkany cełyje malunki, abrazy. (1911,
nr 8)
Stalisia niebywalnyje marozy – pa 15 gradusoŭ. (1911, nr 6)
Kožnaho łotereja manić swaimi gramafonami, lampami, samawarami. (1911,
nr 1)
Cikawy tak sama pajaski, fartuški i roznyje
tkaniky, katoryje z niemałaj pracaj i
gustam robiać litoŭskie wioskowzje
dzieŭčaty. (1910, nr 12)
Nasz deputat zwiarnuŭsia da trudawoj
grupy. (1907, nr 12)
Waršawa. Pa zachadu gienerał-hubernatara zaćyniena tut marjawickaja kaplica ŭ
chacie Maryi Ziegler. (1911, nr 5)
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pisownia przez h
Anhlicki urad užo nia wiedaŭ adkul uziać
patrebnaje wojska zamiesta 50 tysiač
sałdat, što zhinulo padčas hetaj wajny.
(1910, nr 20)
U Bachmuci ŭ dziawočaj himnazji wykryli niechwat 79 tysiač rubloŭ i šmat
jakich dakumentoŭ. (1911, nr 22)
-

Na sudzie wyjawilisia strašnyje hwałty,
jakie čynili stražniki nad kabietami.
(1911, nr 12)
-

Kijeŭ. Skroź pa stepoch padniałasia strašennaja sniehawaja bura pry 22 hradusach marozu. (1911, nr 4)
U „Našaj Niwie“ była karespandencija z
našaho siela, bytcam tut ziemski zabaŭlaje našych sielan muzykaj – hramafonam. (1910, nr 12)
-

Krychu ažyŭlajecca zasiedańnie pry zapytańni trudawoj hrupy ab kary smierciu. (1910, nr 5)
Na radzie ministroŭ pastanoŭltno, što ŭ
Wilni bolš nia budzie hienerał-hubernatarstwa. (1911, nr 5)

Możliwe interferencje w zakresie fonetyki
Interferencję można zaobserwować wśród dubletów fonetyczno-ortograficznych realizujących i nierealizujących takie zjawiska wokaliczne, jak
akanie i jakanie oraz konsonantyczne, czyli ciekanie i dziekanie. Język białoruski jest pod względem fonetyczno-fonologicznym jednym z najbardziej
akomodacyjnych języków słowiańskich. W „Našej Nivie” wyraźnie przeplatają się dwie wzajemnie sprzeczne tendencje – z jednej strony zachowanie
pisowni etymologicznej i, z drugiej strony, tendencja do fonetyzacji ortografii. Zjawisko dubletów dotyczy w tym samym stopniu zarówno alfabetu
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łacińskiego, jak i cyrylicy, dlatego obydwa alfabety służą jako źródło badawcze.
Dużą liczbę dubletów fonetyczno-fonologicznych tłumaczy się nie tylko
brakiem normy ortograficznej, ale też pochodzeniem autorów z różnych
okolic Białorusi. Sąsiednie języki, polski i rosyjski, które już miały opracowane ortografie, służyły również jako wzór dla „Našej Nivy”. W takich
ambiwalentnych warunkach, panujących za czasów istnienia gazety, w ortografii można zaobserwować konkurencję między sposobem fonetycznym
i morfologicznym.
W leksyce zapożyczonej pisownia fonetyczna często przeplata się z etymologiczną w zakresie akania i jakania. Mianem akania określa się zjawisko
zlewania się nieakcentowanych etymologicznych [a], [ɛ] i [o] w [a] po spółgłoskach twardych1. Jakanie zaś oznacza zlewanie się [a], [ɛ] i [o] w [a]
w pierwszej sylabie przed akcentem po spółgłoskach miękkich2. Na piśmie
jakanie jest odzwierciedlane jako я lub ja.
Zjawiska konsonantyczne, ciekanie (wymowa miękkiego [ts͡ ʲ] zamiast
[tʲ]) i dziekanie (wymowa miękkiego [d¿ zʲ] zamiast [dʲ]), zostały w gazecie
zapisane sposobem fonetycznym. W okresie istnienia gazety umocnił się
obowiązujący do dziś sposób morfologiczny w zakresie pisowni spółgłosek
i sposób fonetyczno-fonologiczny w zakresie pisowni samogłosek3.
W pisowni spółgłosek odnotowano w kilku przypadkach odstępstwo od
reguły morfologicznej na rzecz sposobu fonetycznego. Leksemy, zawierające
w swoim pierwotnym morfologicznym kształcie spółgłoski dźwięczne, zostały zapisane z użyciem spółgłosek bezdźwięcznych. Takie odstępstwa od
reguły morfologicznej można zaobserwować zarówno w śródgłosie, jak i w
wygłosie.
Dublety ortograficzne w zakresie wokalizmu (akanie i jakanie)
Asymilacja ma najczęściej charakter przystosowania fonologicznego,
które polega na nadaniu wyrażeniu pochodzącemu z języka obcego fonologicznych cech dystynktywnych właściwych dla systemu fonologicznego
języka docelowego. W przypadku zapożyczeń odnotowanych w „Našej Nivie”
mamy do czynienia najczęściej z leksemami pochodzenia greckiego, łacińskiego, niemieckiego, francuskiego, polskiego lub rosyjskiego.
W zasadzie istnieją dwie możliwości zapożyczenia leksemów do języka
docelowego: droga ustna i pisemna. Stopień przyswojenia w obu
przypadkach trochę się różni. Leksemy zapożyczone drogą ustną cechuje
większy stopień adaptacji, a w przypadku „Našej Nivy” znaczy to konkretnie,
że pisownia odzwierciedlająca zjawisko akania i jakania jest częściej spotykana. Jeżeli wyraz obcy trafił do języka docelowego drogą pisemną, to pisarze
P. W e x l e r , A historical phonology of the Belorussian language, Heidelberg 1977, s. 83.
Ibidem, s. 147.
3 H. B i e d e r , Grammatiken der ukrainischen und weißrussischen Standardsprachen [in:]
Die slavischen Sprachen, Hrsg. K. Gutschmidt [et. al.], Berlin/Munich/Boston 2014,
s. 1420.
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mają tendencję do zachowania pisowni etymologicznej, która nie odzwierciedla akania i jakania na piśmie. W okresie istnienia gazety zapożyczono
sporą liczbę wyrazów przeważnie drogą pisemną1.
Dublety odnotowano nie tylko wśród zapożyczeń, ale też wśród wyrazów o słowiańskim rodowodzie lub nawet w przypadku leksemów rdzennie białoruskich.
Dublety w zakresie akania
Jako przykłady dubletów w zakresie akania można przytoczyć następujące leksemy podzielone na różne podgrupy.
(1) z pisownią o zamiast a w zapożyczeniach:
астроном (1910, nr 9) – астраном (1912, nr 10), комітэт (1912,
nr 12) – камітэт (1913, nr 13), кореспонденция (1906,nr 6) –
карэспанденція (1910, nr 8), міністэрство (1913, nr 6) – міністэрства (1913, nr 42), органисты (1908, nr 9) – арганисты
(1908, nr 24), організаваць (1912, nr 9) – арганізовываць (1913,
nr 7), організація (1913, nr 9) – арганізація (1912, nr 3), орыгінальны (1912, nr 7) – арыгінальны (1910, nr 35), полицмэйстр
(1906, nr 11) – палицмэйстэр (1906, nr 6), прогрэсист (1907,
nr 29) – прагрэсист (1907, nr 32), проспэкт (1906, nr 3) – праспект (1912, nr 8), профэсор (1906, nr 6) – прафесар (1913, nr 13),
профэссиональны (1907, nr 26) – прафесиональны (1908, nr 4),
процэнт (1910, nr 21) – працэнт (1908, nr 4).
(2) wyłącznie z pisownią o w zapożyczeniach pochodzenia greckiego i łacińskiego:
кооперація (1912, nr 7.), кооперацыйны (1908, nr 9) / коопэрацыйны (1908, nr 3), момэнт (1906, nr 6), ордынарны (1912,
nr 11), орнамэнт (1910, nr 19), бойкот (1908, nr 7), прогрэс
(1912, nr 6)
(3) z pisownią o zamiast a wyrazów o słowiańskim rodowodzie:
голос (1906, nr 1) – голас (1913, nr 13), достаука (1906, nr 1) –
дастаўка (1906, nr 3), збудованы (1906, nr 3) – збудаваны (1915,
nr 7), корысць (1906, nr 1) – карысьць (1912, nr 34), которая
(1906, nr 1) – каторая (1907, nr 15), малоземельны (1908, nr 2) –
малазямельны (1912, nr 7), образ (1908, nr 6) – абраз (1908
nr 17), обходзицца (1906, nr 3) – абходзіцца (1910, nr 14), обчэствены (1908, nr 5) – абчэствены (1907, nr 25), обшар (1910,
nr 1) – абшар (1910, nr 26), объявиць (1906, nr 3) – аб’явіць (1913,
nr 3), одзин (1906, nr 3) – адзін (1912, nr 17), озимина (1907,
nr 17) – азіміна (1910, nr 31), опратка (1908, nr 18) – апратка
(1907, nr 4), остацца (1913, nr 9) – астацца (1907, nr 22), отказаць (1906, nr 3) – атказаць (1910, nr 18), отрад (1912, nr 12–
13) – атрад (1915, nr 8), охрана (1915, nr 1) – ахрана (1907,
1

І. Г а п о н е н к а, Спецыфiка нормы беларускай лiтаратурнай мовы XIX – пачатку
XX ст., “Веснік БДУ, сер. 4” 2013, с. 71.
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nr 22), патрэбоваць (1907, nr 24) – патрэбаваць (1907, nr 19),
повинна (1906, nr 1), подазрыцельны (1906, nr 3) – падазрыцельны (1907, nr 30), поўтара (1907, nr 20) – паўтара (1907, nr 22),
разомъ (1906, nr 6) – разам (1914, Nr 14), розкоша (1910, nr 19) –
разкоша (1912, nr 10)
(4) z pisownią o zamiast a w wygłosie rzeczowników i przymiotników:
kalectwo (1911, nr 5) – калецтва (1907, nr 25), recho (1911,
nr 40) – recha (1910, nr 4), woziero (1910, nr 5) – возера (1912,
nr 12), zdarmo (1911, nr 2) – zdarma (1910, nr 5), zeliwo (1911,
nr 22) – зеліва (1910, nr 1), войско (1910, nr 1) – войска (1912,
nr 5), волаво (1912, nr 11) – волава (1913, nr 37), гасударство
(1910, nr 10) – гасударства (1908, nr 1), дармо (1913, nr 20) – дарма (1912, nr 15–16), зернятко (1907, nr 21) – зерняткa (1913,
nr 6), крэсло (1907, nr 10) – крэсла (1907, nr 9), лёгко (1906,
nr 3) – лёгкa (1907, nr 20), ліхо (1910, nr 30) – ліха (1912, nr 11),
люстро (1912, nr 1) – люстра (1910, nr 27), міністэрство (1913,
nr 6) – міністэрства (1913, nr 42), нудно (1910, nr 7) – нудна
(1908, nr 16)
(5) z pisownią o zamiast a w wygłosie przymiotników rodzaju
męskiego i nijakiego – w dopełniaczu liczby pojedynczej:
грамадзянскаго (1913, nr 23), зімоваго (1913, nr 15), національнаго (1912, nr 12–13), паліцэйскаго (1913, nr 23), пьянаго (1906,
nr 3), роднаго (1906, nr 7), свабоднаго (1914, nr 4), сьвядомаго
(1912, nr 46), ўсякаго (1913, nr 15)
(6) z pisownią o zamiast a w wygłosie żywotnych i nieżywotnych
rzeczowników rodzaju męskiego – w dopełniaczu i bierniku liczby
mnogiej:
świedkoŭ (1911, nr 5), žaleznadarožnikoŭ (1911, nr 11), банкироў
(1906, nr 7), выбароў (1906, nr 3), выбаршчыкоў (1906, nr 7), депутатоў (1906, nr 3), дырэктароў (1906, nr 7), інтэлігентоў
(1912, nr 12–13), министроў (1906, nr 3), начальникоў (1907,
nr 11), падаркоў (1906, nr 3), памешчыкоў (1906, nr 7), пісьменнікоў (1912, nr 12–13), силоў (1906, nr 3), солдатоў (1906, nr 3),
тавароў (1912, nr 8), таварышоў (1911, nr 4), фабрыкантоў
(1906, nr 7)
(7) z pisownią e zamiast a w zapożyczeniach łacińskich i niemieckich:
літэра (1912, nr 6), літэратура (1913, nr 7), літэратурны (1913,
nr 7), адрэс (1906, nr 1.), majster (1911, nr 3)
(8) z pisownią e zamiast a wyrazów o słowiańskim rodowodzie:
агнішчэ (1914, nr 39) – ahnišča (1910, nr 33), адрэчыся (1907,
nr 25) – адрaчыся (1907, nr 15), блішчэць (1913, nr 39) – блішчaць
(1906, nr 6), брэхня (1908, nr 19) – брахня (1908, nr 9), брэхун
(1912, nr 33), верэд (1908, nr 1) – верад (1915, nr 16), верэсень
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(1908, nr 4) –, вечэр (1908, nr 12) – вечaр (1907, nr 11), вечэрынка
(1910, nr 13) – вечарынка (1914, nr 7), кусочэк (1912, nr 14) – кусочак (1914, nr 26), мейсцэ (1913, nr 7) – мейсца (1908, nr 9), навэт (1907, nr 17) – нават (1913, nr 8), наперэд (1910, nr 12) –
наперад (1910, nr 22), перэглядаць (1907, nr 13) – пераглядаць
(1908, nr 3), перэкуліць (1910, nr 35) – перакуліць(1914, nr 37),
рэка (1910, nr 19) – рака (1913, nr 29), цэна (1915, nr 1), чэлавек
(1913, nr 42)/ челавек (1915, nr 7) – чалавек (1907, nr 30)
(9) z pisownią e zamiast a imiesłowów:
абсаджэны (1914, nr 16) – абсаджаны (1907, nr 11), абстрыжэны (1914, nr 50), ачышчэны (1908, nr 6)
(10) z pisownią e zamiast a czasowników w 3. os. liczby poj. czasu
teraźniejszego:
laže (1910, nr 11), zmože (1910, nr 11), кажэ (1910, nr 1), можэ
(1908, nr 1), пішэ (1913, nr 42), плачэ (1908, nr 11), плюскочэ
(1907, nr 25), скажэ (1914, nr 11), хочэ (1912, nr 11) / choče (1911,
nr 25)
Dublety w zakresie jakania
Jakanie, tak samo jak akanie, podlegało przed ukazaniem się „Našej Nivy” znacznym wahaniom. W „Mužyckiej Praŭdzie“ na przykład w ogóle nie
było odzwierciedlane, tam często spotyka się pisownię etymologiczną: ciepier, sprawiedliwy, wielikije1. Po miękkich spółgłoskach bʼ, pʼ, cʼ, dzʼ, vʼ, fʼ, zʼ, sʼ
mʼ, nʼ, lʼ, chʼ, hʼ, kʼ2 nieakcentowane e pisano mniej więcej konsekwentnie
przez ia/ ja/ я3. Jeżeli przed akcentowaną sylabą zawierającą samogłoskę a
występuje samogłoska e, to w wielu przypadkach została zachowana pisownia etymologiczna.
Jako przykłady dubletów w zakresie jakania można przytoczyć następujące leksemy podzielone na dwie podgrupy.
(1) brak jakania w sylabie przed sylabą akcentowaną (a przed V, jeżeli
V nie a):
dzieŭčynka (1910, nr 15) – dziaŭčynka (1911, nr 6), lecieć (1910,
nr 36) – lacieć (1910, nr 15), niebieśpiečny (1911, nr 27) – niebiaśpiečny
(1911, nr 2), sleza (1907, nr 1), абецаць (1907, nr 12), адвeчоркам
(1910, nr 21) – адвячоркам (1912, nr 12–13), аддзеленне (1906, nr 6)/
аддзеленьне (1908, nr 18) – аддзяленьне (1912, nr 7), бероза (1913,
nr 6) – бяроза (1913, nr 6), берэзина (1907, nr 12) – бярэзина (1906,
nr 6), бязземельны (1912, nr 6) – бяззямелны (1908, nr 6), вернуць
(1906, nr 6) – вярнуь (1910, nr 41), дзеўчына (1910, nr 9) – дзяўчына
(1913, nr 7), ешчэ (1906, nr 3) – яшчэ (1914, nr 4), зерно (1908,
nr 26) – зярно (1908, nr 15), змесьциць (1907, nr 29) – змясьциць
(1910, nr 34), лесны (1907, nr 28) – лясны (1914, nr 26), населеньне
Ibidem, с. 44.
А. К р ы в і ц к і , А. П а д л у ж н ы, Фанетыка беларускай мовы, Мінск 1984, с. 88.
3 І. Г а п о н е н к а , op. cit., с. 48.
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(1907, nr 28) – насяленьне (1910, nr 21), нежывы (1908, nr 8) – няжывы (1913, nr 18), Пецербург (1912, nr 1) – Пецярбург (1913, nr 8)
(2) brak jakania w sylabie przed sylabą akcentowaną (V = a):
звертацца (1912, nr 22) – звяртацца (1913, nr 3), земля (1906,
nr 6) – зямля (1910, nr 22)
Dublety ortograficzne w zakresie konsonantyzmu (ciekanie i dziekanie)
Na obszarze wschodniosłowiańskim afrykatyzacja t’ i d’ objęła konsekwentnie cały obszar białoruski, oba zjawiska występują też w wielu gwarach
rosyjskich. Afrykatyzację białoruską datuje się na XVI w.1. Jeżeli chodzi
o odzwierciedlenie na piśmie ciekania i dziekania, to Iryna Haponenka
wnioskuje, że w wydaniach z początku XX w. były one miej więcej zapisywane konsekwentnie 2. W „Našej Nivie”, niezależnie od alfabetu, przedstawiane są podobnie, jedynie kilka wyrazów stanowią wyjątki. Te słowa, które
są odstępstwem od fonetycznego zapisu, można potraktować jako okazjonalizmy, najprawdopodobniej powstałe pod wpływem języka rosyjskiego.
Wyjątkami w zakresie dziekania są następujące wyrazy: двесьци (1906,
nr 3), декабра (1910, nr 50), diekabra (1910, nr 50), por. ros. двести,
декабрь.
Jako wyjątki dotyczące ciekania można przytoczyć następujące przykłady: октябра (1910, nr 41), aktiabra (1910, nr 41), сентябра (1910,
nr 36), sentiabra (1910, nr 36), por. ros. октябрь, сентябрь.
Odmienną pisownię spotyka się nie tylko w zakresie ciekania i dziekania, ale w ogóle w całym konsonantyzmie. Wskutek koartykulacji spółgłoski mogą zmienić swój kształt fonetyczny. W zależności od sąsiedztwa
fonetycznego spółgłoska (lub spółgłoski) może (mogą) ulec desonoryzacji
(ubezdźwięcznieniu) lub sonoryzacji (udźwięcznieniu). Występujące zmiany
fonetyczne w „Našej Nivie” często są odzwierciedlane na piśmie. Tutaj też
autorzy wahali się, jeżeli chodziło o pisownię. Efektem tego są dublety
różniące się tylko dźwięcznością lub bezdźwięcznością (1) d-t, (2) z-s, (3) dzc-ts, (4) g-k.
(1) dublety d – t
W wyrazach pochodnych składających się z prefiksu (lub kilku prefiksów) i rdzeni (pierwiastków) występują w „Našej Nivie” dublety ortograficzno-fonetyczne. Najczęściej zmiany spotyka się na granicach morfemów, jak
w następujących przykładach: адабраць (1907, nr 15) – атабраць (1914,
nr 13), адазвацца (1907, nr 20) – атазвацца (1913, nr 7), адбывацца
(1907, nr 10) – атбывацца (1914, nr 19), адбыць (1907, nr 12) – атбыць
(1913, nr 13), адгадка (1907, nr 10) – атгадка (1913, nr 32), аддаваць
(1908, nr 6) – атдаваць (1913, nr 4), аддаць (1907, nr 13) – атдаць (1913,
nr 9), аддзел (1910, nr 6) – атдзел (1913, nr 20), адказаць (1907, nr 22) –
атказаць (1910, nr 14), адкінуцца (1912, nr 5) – аткінуцца (1907, nr 30),
S t i e b e r , Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa 2005, s. 91.
I. Г а п о н е н к а , op. cit., с. 51.
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адкрыты (1907, nr 24) – аткрыты (1910, nr 8), адпадкі (1910, nr 22) –
атпадкі (1911, nr 23), адправа (1912, nr 9) – атправа (1913, nr 10),
адпускаць (1908, nr 6) – атпускаць (1908, nr 8), адседка (1907, nr 16) –
атседка (1914, nr 39), адшукаць (1910, nr 25) – атшукаць (1914, nr 24),
неадступна (1913, nr 9) – неатступна (1914, nr 39), неадчепны (1915,
nr 16) – неатчепны (1910, nr 21)
(2) dublety z – s
Spółgłoska szczelinowa dziąsłowa dźwięczna z wskutek koartykulacji
z sąsiednią bezdźwięczną spółgłoską ulega desonoryzacji (ubezdźwięcznieniu). Pisownia z bezdźwięczną spółgłoską s odpowiada dzisiejszej normie
ortograficznej, która opiera się na zasadzie fonetyczno-fonologicznej, podczas gdy pisownia z dźwięczną spółgłoską odpowiada pisowni etymologicznej: безпечна (1910, nr 1) – biespieczny (1910, nr 15), безпечэнства (1907,
nr 13) – беспечэнства (1907, nr 4), небезпечэнства (1910, nr 1) – небеспечэнства (1912, nr 3), безпарадак (1914, nr 34)/ biezparadak (1911, nr 5) –
беспарадак (1908, nr 4)/ biesparadak (1911, nr 23), вузкі (1909, nr 2) –
wuski (1906, nr 4)
(3) dublety dz – c – ts
Do rzadszych dubletów ortograficznych należą te, które znajdują się w
relacji opozycji jednowymiarowej, np. c’ : dz’ jak w wyrazie барацьба (1913,
nr 13) vs. барадзьба (1913, nr 9.). W tym przypadku mamy do czynienia
z przeciwnym zjawiskiem, niż dotąd opisane. Etymologicznie spotyka się
tam spółgłoskę zwartą dziąsłową bezdźwięczną t, która w języku białoruskim uległa wskutek ciekania palatalizacji (co odpowiada pierwszemu przykładowi). W drugim przypadku dźwięczne b powoduje efekt asymilacji na
sąsiednią głoskę, która przekształca swoją postać fonetyczną i staje się
dźwięczną. Wynikiem tej asymilacji wstecznej jest zbitka spółgłoskowa dz’,
odpowiadająca dziekaniu.
Więcej odchyleń od sposobu morfologicznego można znaleźć w zbitkach
spółgłoskowych ds, dz i ts.
„У Радашковичах адкрылась гарацкое вучылишчэ, катораго даўно ўжо чакали.” (1907, nr 30)
„толькі роўны з роўным могуць гаварыць аб брацтве, а вольны з вольным аб
волі.” (1914, nr 5)
„ŭ łonie samaj prawasłaŭnaj cerkwi ŭ Biełarusi išlo zmahańnie pamiež bractwami
i wyšejšym duchawienstwam.” (1910, nr 11)

Obok tej pisowni istniała też taka, która się opierała na sposobie
morfologicznym:
„Гарадзкі галава Хружонстоўскі вядзе агітацію сярод выборшчыкоў проці
аднаго са сваіх конкурэнтоў.” (1913, nr 6)
„16 dziekabra sabralisia braciuški, členy cerkoŭnych bratstwoŭ i prawasłaŭnyje
pamieščyki.” (1910, nr 2.)
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pisownia fonetyczna w
Našej Nivie
брацтва (1910, nr 11)
гарацкі (1907, nr 30)
дэпутацкі (1912,
nr 12.-13.)
люцки (1906, nr 6)

pisownia
morfologiczna w Našej
Nivie
bratstwo (1910, nr 2)
гарадзкі (1913, nr 6)
-

polski

rosyjski

bractwo
grodzki
deputacki

братство
городски
депутатский

людзкі (1912, nr 25)

ludzki

по-людски

Prawdopodobnie źródłem dla autorów były ortografie języka polskiego
i rosyjskiego, dlatego też spotyka się taką różnorodność pisowni. Dla ortografii rosyjskiej sposób morfologiczny jest typowy. Pisownia morfologiczna
występuje przy wszystkich tutaj przytoczonych zbitkach spółgłoskowych.
Ponadto dotyczy ona zarówno zbitki z elementem dźwięcznym дс, jak i zbitki
z elementem bezdźwięcznym тс. W języku polskim jednak pisownia etymologiczna zbitki spółgłoskowej z bezdźwięcznym elementem ts została zastąpiona przez c, ponieważ w wymowie nie ma żadnej różnicy fonetycznej. Zbitka spółgłoskowa z dźwięcznym elementem jest odzwierciedlana jako dz.
(4) dublety g – k
Opozycja spółgłoski zwartej miękkopodniebiennej i dźwięcznej występuje również bardzo rzadko, na razie odnotowałam jedynie dwa słowa odzwierciedlające tę opozycję. Zwykle głoska [g] nie występuje w języku
białoruskim. W zdecydowanej większości przypadków spotyka się na miejscu [g] spółgłoskę szczelinową miękkopodniebienną dźwięczną [ɣ]. Opozycję
udokumentowałam w następujących wyrazach: матыга (1912, nr 3) –
матыка (1914, nr 15) oraz wagzał (1910, nr 2) – wakzał (1910, nr 11).
W obowiązującej normie ortograficznej obydwa wyrazy są pisane przez
k, dlatego co najmniej w przypadku матыга do przyjęcia jest wpływ ortografii rosyjskiej, gdzie pisze się мотыга. Pisownię wagzał można wytłumaczyć asymilacją wsteczną, która w wymowie powoduje udźwięcznienie
bezdźwięcznego k.
Interferencje morfologiczne
W zakresie morfologii procesy interferencyjne mogą doprowadzić do
rzadziej spotykanej zmiany rodzaju gramatycznego. Może także dojść do
zakłócenia w dystrybucji formantów wspólnych dla języka polskiego i białoruskiego. W interferencji morfologicznej według Alaksandra Kiklewicza
można wyodrębnić kilka najbardziej aktywnych gniazd derywacyjnych, do
których należą sufiksy przymiotnikowe, rzeczownikowe oraz czasownikowe. Do najczęściej spotykanych sufiksów rzeczownikowych należą m. in.
–унак (pol. –unek): гатунак, hatunak oraz gatunak, пакунак, pakunak,
рахунак czy rachunak1, –ня: кнігарня, книгарня/ kniharnia, майстэрня/
majsternia. Do sufiksów przymiotnikowych można zaliczyć np. –н– w słowach клясычны, выключны lub –ов– w крышталёвы, службовы. Jako

1

„Naša Niva” 1907, nr 16.
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przykład interferencji morfonologicznej można przytoczyć sufiks czasownikowy –аваць (pol. –(o)wać), np. байкатаваць, дэклямаваць, дэкламаваць oraz деклямаваць1. Wszystkie wymienione przykłady znajdujemy
również w „Našej Nivie”.
Więcej przykładów odzwierciedlających te same zjawiska przedstawia
poniższa tabela:
pisownia w Našej Nivie
багацтва (1907, nr 14.)/ bahactwa (1910,
nr 40)
вінавайца (1910, nr 18)
гвалціцель (1913, nr 42)
млечарня (1912, nr 4)/ малачарня (1915,
nr 7)
масьларня (1913, nr 9)
матка (1914, nr 40.)/ matka (1912, nr 3)

Narkomaŭka
багацце

język polski
bogactwo

віноўнік
гвалтаўнік
малочны
камбінат
маслазавод
маці

winowajca
gwałciciel
mleczarnia
maślarnia
matka

Jeżeli chodzi o zmiany rodzaju gramatycznego można przytoczyć
następujące przykłady:
wariant 1
bransaletka
(1910, nr 25)
візыта (1914,
nr 20)
казаньне (1913,
nr 10.)
капыт (1908,
nr 13)

wariant 2
–

Narkomaŭka
бранзалет

pol.
branzoletka

zmiana
męski żeński

–

візіт

wizyta

męski  żeński

–

казань

kazanie

męski  nijaki

kapyto (1911,
nr 42)

капыт

kopyto

męski  nijaki

Niekonsekwencja oznaczania na piśmie protetycznego v
Protetyczne v rozwinęło się w języku starobiałoruskim przed początkowo akcentowanym [o] (voz’ero) i [u] – oraz niezależnie od miejsca akcentu
(vučoba) i również w środku słowa, np. pavuk.2 Prawdopodobnie na początku powstała bilabialna proteza, która została potem przekształcona w labiodentalną jako reakcja na silną labializację samogłosek zaokrąglonych.
Powstała proteza miała wyraźniej rozgraniczyć zaokrąglone od niezaokrąglonych samogłosek, jak np. w słowach vúhal i vúsy. Zdarza się, że wskutek
działania analogii protetyczne v występuje też w słowach, dla których nie jest
właściwe. W słowie akno protetyczne v występuje regularnie w przypadkach
zależnych. W niektórych dialektach białoruskich, np. w dialekcie briańskim
ta cecha fonetyczna została przeniesiona również na mianownik (casus
rectus), dlatego spotyka się też wymowę vakno (1907, nr 14). Oprócz słowa
akno (1907, nr 14) – вакно (1913, nr 13) działanie analogii dotyczy też
leksemów акуляры (1907, nr 22) – вакуляры (1908, nr 17) i аколіца (1914,
A. K i k l e w i c z , Język polski obojga narodów?, „Język trzeciego tysiąclecia“ 2002, t. 2,
s. 321.
2 P. W e x l e r , op. cit., s. 159.
1
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nr 17) – ваколіца (1910, nr 26). Realizacja bez protetycznego v dotyczy
większej liczby wyekscerpowanych słów, co pokazuje poniższa tabela.
pisownia bez
protetycznego v
огнішче (1912,
nr 27)
остроў (1910,
nr 21.)/ ostroŭ
(1910, nr 7)
остра (1908,
nr 12)
аколіца (1914,
nr 17)
аконцэ (1913,
nr 16–17)
апратка (1907,
nr 4)/ apratka
(1910, nr 3)
оплеск (1910,
nr 14)
обыск (1910,
nr 18)/ obysk
(1911, nr 5)

pisownia z
protetycznym v
вогнішчэ (1912,
nr 27)
востраў (1913,
nr 34.)/ wostroŭ
(1910, nr 5)
востра (1912,
nr 17)
ваколіца (1910,
nr 26)
ваконцэ (1907,
nr 20)
вопратка (1914,
nr 46)

Narkomaŭka

woplesk (1911,
nr 24)
вобыск (1915,
nr 7)/ wobysk
(1910, nr 3)

воплеск

вогнішча

ros.

pol.
–

востраў

остров

востра

острый
oстро
–

ваколіца

ognisko
–
ostry
ostro
okolica

ваконца

–

–

вопратка

–

–

обыск

–

вобыск

Wystąpienie dubletów ortograficznych w gazecie wskazuje na to, iż
oznaczanie na piśmie protetycznego v nie było konsekwentne. Tę niekonsekwencję można wytłumaczyć m. in. tym, że owa cecha fonetyczna nie
rozwinęła się we wszystkich dialektach. Nawet współcześnie nie występuje
na całym terytorium Białorusi1. Ponadto ewentualnym wytłumaczeniem
mogą być języki sąsiednie (polski i rosyjski), w których protetyczne v nie
występuje, jak pokazano w tabeli.
Dublety nazw miesięcy
Dublety leksykalne występują przy nazwach miesięcy. W wydaniach
różnych roczników czasopisma odnotowałam kilka leksemów określających
ten sam miesiąc. W językach słowiańskich występują nazwy o odmiennej
etymologii. Język rosyjski posługuje się leksemami zaczerpniętymi z języka
łacińskiego, gdyż języki grupy zachodniosłowiańskiej (oprócz słowackiego)
i pozostałe języki wschodniosłowiańskie wypracowały własne innowacje.
Dzisiejsze białoruskie nazwy miesięcy to: студзень, люты, сакавік,
красавік, травень (май), чэрвень, ліпень, жнівень, верасень, кастрычнік,
лістапад, снежань.
Oprócz czystych dubletów leksykalnych odnotowałam również interferencje fonetyczno-fonologiczne i morfologiczne, które zostaną szczegółowo opisane. Analizie zostaną poddane następujące miesiące: (1) styczeń,
(2) marzec, (3) lipiec, (4) sierpień i (5) grudzień.
1

J. G e t k a , Uwagi o fonetyce języka starobiałoruskiego w literaturze tłumaczeniowej,
„Acta Albaruthenica” 2014, t. 14, s. 104.
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Nazwa miesiąca podana w nawiasach kwadratowych była uzupełniona
przez redakcję. Niekiedy dochodziło do zmiany określeń miesięcy, przypadki
te oznaczam za pomocą ukośnika.
(1) Dystrybucja leksemów określających miesiąc styczeń
1907 (janwara (stycznia), –), 1908 (stycznia, –), 1909 (janwara, январа),
1910 (studnia (janwara), студня (январа)), 1911 (studnia (janwara), студня (январа)), 1912 (studnia (janwara), студня (январа)), 1913 (–, студня),
1914 (–, студня), 1915 (–, студня)
W latach 1907 i 1908 gazeta używała nazwy miesięcy w dopełniaczu na
podstawie języka rosyjskiego, январа, oraz na podstawie języka polskiego,
czyli stycznia. Już w Kronice Marcina Bielskiego1 był używany leksem styczeń2. Od 1910 do 1912 roku w obu wydaniach pojawia się własna nazwa
białoruska, mianowicie studzień – studnia/ студня, która była uzupełniana
rosyjskim odpowiednikiem w nawiasach. Użyta forma w dopełniaczu różni
się od dzisiejszej formy języka standardowego студзеня brakiem samogłoski ruchomej i w konsekwencji brakiem dziekania. Od 1913 do 1915 roku
redakcja przeszła wyłącznie na nazwę białoruską.
Za podstawę białoruskiego leksemu służy rzeczownik студа. Podstawą
derywacyjną czasownika studzić jest również ten rzeczownik3. Starsze przykłady to студзҍнь i студени z XVI w.4
(2) Dystrybucja leksemów określających miesiąc marzec
1907 (marca, –), 1908 (marca, –), 1909 (marca, марца), 1910 (sakawika
[marta], сакавіка [марца]), 1911 (sakawika [marca], сакавіка [марца]),
1912 (sakawika [marca], сакавіка [марца]), 1913 (–, марца), 1914 (–,
марца), 1915 (–, марца)
Od 1907 do 1909 roku był używany wyłącznie leksem o łacińskiej etymologii marca/ марца, fonetycznie przypominając nazwę istniejącą w języku polskim. Rosyjski odpowiednik marta z kolei pojawił się tylko jeden raz,
mianowicie w łacińskim wydaniu gazety w 1908 roku. Od 1910 do 1912 roku
rozpowszechniła się białoruska innowacja – sakawika/ сакавіка, w nawiasach redakcja uzupełniała ją polsko brzmiącym odpowiednikiem. Jednakże
białoruski leksem nie był długotrwały i już od 1913 roku można zaobserwować rozwój w przeciwnym kierunku, mianowicie powrót do nazwy
łacińskiej. Należy jeszcze zwrócić uwagę na wystąpienie białoruskiej nazwy
zachowującej pisownię etymologiczną, nie realizującej akania – сокавік
(1910, nr 14).
Gramatycznie nazwa białoruska wywodzi się od rzeczownika cок, gdyż
na wiosnę drzewa, jak np. brzoza, zawierają w sobie dużo soku. W języku
ukraińskim w niektórych dialektach istnieją również leksemy соковік i сочень określające trzeci miesiąc roku5. Morfologicznie leksem сакавік składa
Бельск. – Хроніка М. Бельскага пачатку XVII ст. (рукапіс Расійскай нацыянальнай
біблятэкі) por. A. Б у л ы к а , Кароткі гістарычны слоўнік беларускай мовы,
Мінск 2015, с. 5.
2 Ibidem, с. 897.
3 M. V a s m e r , Russisches etymologisches Wörterbuch, Bd. 3, s. 33.
4 Этымалагічны слоўнік беларускай мовы, т. 12, Мінск 2006, с. 352.
5 Этымалагічны слоўнік беларускай мовы, т. 11, Мінск 2006, с. 294.
1
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się z trzech części: rzeczownika сок-, formantu przymiotnikowego -ов- określającego przynależność do czegoś i sufiksu deminutywnego -ік.
(3) Dystrybucja leksemów określających miesiąc lipiec
1907 (lipca, –), 1908 (lipnia, –), 1909 (jula/ lipnia, юля/ ліпня), 1910
(lipnia [jula]), ліпня [юля]), 1911 (lipnia, ліпня), 1912 (lipnia [jula], ліпня
[юля]), 1913 (–, ліпня), 1914 (–, ліпня), 1915 (–, ліпня)
W 1907 roku w wydaniach wykorzystujących łacinkę spotyka się nazwę
miesiąca na słowotwórczej podstawie języka polskiego – lipiec, natomiast
sufiks -eń/ -eнь występuje regularnie od 1908 roku, tak samo jak w języku
ukraińskim. W 1909 redakcja podawała równocześnie lipnia/ ліпня i jula/
юля. W 1910 i 1912 roku dominuje już leksem o słowiańskiej etymologii,
w nawiasach spotyka się rosyjski odpowiednik. Później redakcja używa
wyłącznie nazwy białoruskiej.
(4) Dystrybucja leksemów określających miesiąc sierpień
1907 (sierpienia, –), 1908 (sierpnia, –), 1909 (aŭhusta, аўгуста), 1910
(sierpnia [awhusta]/ [auhusta], серпня [августа]/ аугуста), 1911 (aūhusta,
аугуста), 1912 (žniūnia [aūhusta], жніўня [аўгуста]/ жніуня [аугуста]),
1913 (–, жніуня), 1914 (–, жніуня), 1915 (–, жніуня)
Na określenie ósmego miesiąca istnieją trzy leksemy, dwa o słowiańskim rodowodzie i jeden o łacińskim. W 1907, 1908 i 1910 roku występuje
nazwa sierpienia oraz wariant bez ruchomej głoski sierpnia/ серпня. Etymologicznie nazwa ósmego miesiąca, która występuje w kilku językach słowiańskich1, wywodzi się od prasłowiańskiego rzeczownika *sъrpъ (sierp)2.
W latach 1909–1912 została użyta nazwa pochodzenia łacińskiego, którą posługuje się język rosyjski. Tutaj znajdujemy aż trzy różne rodzaje pisowni
głoski [w], mianowicie awhusta/ августа, auhusta/ аугуста und aūhusta/аўгуста, (w/в, ū/ў oraz u/у).
Dzisiejsza forma standardowa zaczęła umacniać się dopiero od 1910 r.
i od 1912 r. była jedyną formą używaną przez redakcję.
(5) Dystrybucja leksemów określających miesiąc grudzień
1906 (hrudnia [dziekabra], грудня [дзекабра]/ снежня), 1907 (hrudnia, –), 1908 (hrudnia [dziekabra], –), 1909 (dziekabra, дзекабра), 1910
(sniežnia [dziekabra]/ diekabra, сьнежня [декабра]), 1911 (sniežnia,
сьнежня), 1912 (–, сьнежня), 1913 (–, сьнежня), 1914 (–, сьнежня)
Podobnie jak w przypadku sierpnia, na określenie grudnia w „Našej
Nivie” istniały trzy leksemy. Dwa o rodowodzie słowiańskim i jeden o etymologii łacińskiej. Faworyzowane były od początku nazwy pochodzenia
słowiańskiego, mianowicie hrudnia/ грудня i sniežnia/ сьнежня. Odpowiednik rosyjski został użyty jedynie w 1909 r. jako główne określenie. Jak widać
przy zapisie słowa снежня oraz sniežnia, palatalizacja asymilacyjna wsteczna nie zawsze była odzwierciedlana. Systematyczny zapis tej fonetycznej
cechy w cyrylicy został zastosowany od 1910 r. Również w 1910 r. pominięto
dziekanie w leksemie diekabra.
Między innymi polski sierpień, czeski srpen, ukraiński серпень i chorwacki srpan (tam
lipiec).
2 M. V a s m e r , Russisches etymologisches Wörterbuch, Bd. 2, s. 616.
1
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Reasumując: formy dubletowe, które zostały wyekscerpowane z gazety
występują na różnych poziomach języka, mianowicie na płaszczyźnie grafematycznej, ortograficznej, fonetyczno-fonologicznej, morfologicznej i leksykalnej.
Zasób grafemów alfabetu łacińskiego charakteryzował się w początkowej fazie gazety silnym podobieństwem do alfabetu polskiego (zastosowanie
litery w, znaki diakrytyczne odzwierciedlające palatalność, digrafy). Najwięcej dubletów znaleziono na płaszczyźnie fonetyczno-ortograficznej, gdyż
system fonetyczny najbardziej jest podatny na wszelkiego rodzaju interferencje. Nie tylko brak normy ortograficznej sprzyjał powstaniu form dubletowych, ale i pochodzenie autorów z różnych okolic Białorusi. W zakresie
zjawisk wokalicznych (akania i jakania) zanotowano największą różnorodność pisowni: z jednej strony zachowanie pisowni etymologicznej, a z drugiej
strony tendencja do fonetyzacji ortografii. Jeżeli chodzi o konsonantyzm, to
odnotowano w kilku przypadkach odstępstwo od reguły morfologicznej.
Formy dubletowe różnią się tylko dźwięcznością i bezdźwięcznością. Najczęściej zmiany w zakresie konsonantyzmu spotyka się na granicach morfemów. Na płaszczyźnie morfologicznej wzajemne wpływy polsko-wschodniosłowiańskie, jak np. zakłócenie dystrybucji formantów wspólnych dla języka
polskiego/ rosyjskiego i białoruskiego, czy zmiana rodzaju gramatycznego
mają znacznie mniejszy zasięg. W systemie leksykalnym można również
zaobserwować dużą liczbę interferencji i zapożyczeń. W niniejszym artykule
ograniczyłam się wyłącznie do dokładnego opisu dubletów nazw miesięcy.
Maria Katarzyna Prenner

“Naša Niva” on the crossroads of cultures: evidence from
various levels of language based on the newspaper
Abstract
The paper examines certain peculiarities of the Belarussian language
in Naša Niva, the first official weekly newspaper, issued between
November 1906 and August 1915. Interference phenomena, which are
the result of repeated language contact between Belarussian on the
one hand and Polish as well as Russian on the other hand, can be found
on various levels of language. First the graphematics will be in focus,
as a special case of language contact is represented in the simultaneous
appearence of the newspaper in cyrillic and latin script (łacińka) between November 1906 and October 1912. In contrast to many other
papers on Naša Niva, the editions issued in latin alphabet constitute
the central interest of the present paper.
Second, the graphematics will be addressed, since the graphematic
system of the initial phase of the newspaper was characterized by
strong similarity to Polish one. Thias was expressed in the use of
digraphs (sz, cz) and diacritics (ć, ń, ł, ś, ż, ż). In the later phase the
diagraphs and the diacritic ż were replaced by typical czech characters,
č, š and ž while diacritics denoting palatalization persisted. Third, the
plurality of orthographics, independent of the used alphabet, will be
illustrated on the four phonetic phenomena that are characteristic for
the Belarussian language, namely, akan’e, jakan’e, cekan’e and dzekan’e. The paper proviedes an analysis of the doublets in graphematics,
phonology, morphonology, morphology and lexics.
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Беларуска-польскія ўзаемасувязі
ў парэміялогіі і фразеалогіі
Тыпалогія сувязей славянскіх моў адносіцца да найбольш актуальных і важных праблем як беларускага, так і славянскага мовазнаўства.
Такая сувязь у пэўнай ступенi выяўляецца ў фразеалогіі i ў парэміялогіі.
Многія з прыказак і фразеалагізмаў узнікаюць дзякуючы цесным
узаемадачыненням народаў i ўзаемаўплыву моў, якімі яны карыстаюцца. Як у парэміялагічным, так і ў фразеалагічным фондзе нашай
мовы, акрамя ўласна беларускіх устойлівых выразаў, знаходзім
i значную колькасць інтэрнацыянальных, агульнаславянскіх, агульнаўсходнеславянскіх, запазычаных, калек i паўкалек.
Ёсць такія ўстойлівыя адзінкі, якія вядомы ўciм носьбітам мовы
і шырока выкарыстоўваюцца ў маўленні, у тым ліку з poзнымi мадыфікацыямі, якія ўзнаўляюцца ўciмi. Звычайна гэтыя прыказкі і фразеалагізмы маюць аднолькавы сэнс, падобную сінтаксічную будову i лексічны склад. Напрыклад, За двума зайцамі пагонішся, ніводнага (ні
аднаго) не зловіш ‘калі возьмешся адразу за некалькі спраў, то не дасягнеш поспеху нi ў адной’, рус. За двумя зайцами погонишься – ни
одного не поймаешь, укр. За двома зайцями поженешся, нi одного не піймаеш (не зловиш), польск. Кto dwa zające goni, żadnego nie złapie. Сустракаецца ў славянскіх мовах і значная колькасць аднолькавых фразеалагічных адзінак, прычым адны з іх бытуюць фактычна ва ўсіх
славянскіх мовах (на край свету, бабіна лета), другія абмяжоўваюцца
4–5 мовамі, напрыклад, фразеалагізм вочная стаўка ‘адначасовы і перакрыжаваны допыт абвінавачанага і сведак’ ужываецца ў рускай (очная
ставка), украінскай (очна ставка), балгарскай (очна ставка) мовах.
Пачатак фарміравання беларускай мовы характарызуецца цесным
узаемадзеяннем з усімі славянскімі мовамі і іх значным узаемаўплывам. Што да беларускай і польскай моў, то кантакт паміж імі назіраецца
на працягу ўсяго перыяду існавання і на розных узроўнях. Гэты працэс
пачаў выяўляцца ўжо ў канцы ХІV ст., калі пасля заключэння Крэўскай
уніі ўзмацніліся дзяржаўныя і культурныя сувязі паміж Польшчай і Вялікім Княствам Літоўскім. Найбольш адчувальнымі кантакты паміж
старабеларускай і польскай мовамі былі тады, калі суседнія народы
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апынуліся ў межах адной дзяржавы (згодна з Люблінскай уніяй 1569 г.
Вялікае Княства Літоўскае і Каралеўства Польскае былі аб’яднаны).
Таму можна сцвярджаць, што і фразеалагізмы, і прыказкі актыўна
выкарыстоўваюцца як у беларускай, так і ў польскай мовах з незапомных часоў. Тым не менш, каб вызначыць паходжанне таго ці іншага
выразу, трэба правесці глыбокі этымалагічны аналіз, і гэта справа
даволі складаная. Без этымалагічных экскурсаў у многіх выпадках
цяжка сцвярджаць, дзе ўзнікла менавіта тая ці іншая моўная адзінка,
якімі шляхамі трапіла ў іншыя мовы. Асабліва праблематычна зрабіць
гэта ў дачыненні да аналагічных выразаў, што выкарыстоўваюцца ў розных мовах. З гэтай задачай справіўся выдатны беларускі мовазнаўца,
лексікограф, фразеограф, парэміёлаг Іван Лепешаў. У 2004 годзе выйшаў з друку яго Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў1, а ў 2014 годзе –
Этымалагічны слоўнік прыказак2. У іх раскрываецца гісторыя і паходжанне каля 1750 фразеалагізмаў і больш за 400 прыказак сучаснай
беларускай літаратурнай мовы. Многія з іх маюць непасрэднае дачыненне да польскай мовы. Так, напрыклад, aгульнымi для беларускай
i польскай моў, па меркаванні І. Лепешавa3, будуць прыказкі Не чапай
(не будзі) ліха, калі спіць ціха (Nie budź licha, gdy śpi cicho) ‘гаворыцца як
парада не чапаць каго-н., не задзірацца з кім-н.’ [тут і далей значэнне
прыказак прыводзіцца на аснове даведніка: І.Я. Лепешаў, М.А. Якалцэвіч, Тлумачальны слоўнік прыказак (Гродна: ГрДУ, 2011, 695 с.)]; Якое
дрэва, такi клін, які бацька, такі i сын (Jakie drzewo, taki klin, jaki ojciec,
taki syn) ‘свае недахопы ці станоўчыя рысы дзеці пераймаюць ад бацькоў’; He будзь салодкі, а то праглынуць, не будзь горкі, а то праплююць
(Nie bądź słodki, bo Cię zliżą, nie bądź gorzki, bo Cię splują) ‘гаворыцца як
парада пазбягаць крайнасцей, трымацца прамежкавых пазіцый, паводзін і пад.’; За кампанію <і> цыган павесіўся (Dał się dla kompanii cygan
powiesić) ‘гаворыцца жартаўліва пра таго, хто гатоў рабіць што-н.
заадно з іншымі толькі таму, што гэтае самае робяць і яны’; На
бязлюддзі і поп чалавек (Na bezludziu i pop człowiek) ‘калі няма каго-н.
лепшага, то і той, хто ёсць, лічыцца добрым’; Шукайце і знойдзеце
(Szukajcie, a znajdziecie) ‘каб знайсці што-н., трэба шукаць’.
Яўген Іваноў адзначае, што „ў першым у свеце друкаваным зборніку славянскіх (у тым ліку беларускіх) прыказак i прымавак Proverbiorum polonicorum (1618) Саламона Рысінскага” сустракаецца шмат парэмій, шырокаўжывальных у сучаснай беларускай мове4. Яны, такім
чынам, таксама з’яўляюцца агульнымі для польскай i беларускай моў.
Вось некаторыя з ix: Ад прыбытку галава не баліць (Od przybytku głowa
nie boli) ‘прыбытак ніколі не зашкодзіць, не можа непакоіць каго-н.’;
І. Л е п е ш а ў, Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў, Мінск 2004, 448 с.
І. Л е п е ш а ў, Этымалагічны слоўнік прыказак, Мінск 2014, 141 с.
3 І. Л е п е ш а ў, Парэміялогія як асобны раздзел мовазнаўства, Гродна 2006, с. 70.
4 Я. І в а н о ў, Да праблемы вызначэння асноўнага парэміялагічнага фонду беларускай мовы, „Веснік БДУ” 2006, серыя 4, № 3, с. 105.
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Ахвота горш за няволю (Ochota gorsza niż niewola) ‘тое, што чалавеку па
душы, ён робіць ахвотна’; Бог тройцу любіць (Bóg trójcę lubi) ‘гаворыцца
як прапанова зрабіць што-н. трэці раз ці ў апраўданне чаго- або каго-н.
трэцяга’; Госць у дом, бог у дом (Gość w dom, Bóg w dom) ‘прыход госця –
вялікая радасць’; На злодзеі шапка гарыць (Na złodzieju czapka gore) ‘той,
хто правінаваціўся ў чым-н., сам міжвольна выдае сябе сваімі паводзінамі’; На каго бог, на таго i людзі (Na kogo Bóg, na tego i ludzie) ‘гаворыцца, калі крыўдзяць чалавека, якому і без таго не пашанцавала’; Што
галава, тo i розум (Co głowa, to rozum) ‘кожны мяркуе інакш, па-свойму,
не так, як іншыя’; Што край, то абычай (Со kraj, to obyczaj) ‘у кожным
краі свае звычаі’.
Уласна беларускія прыказкі і фразеалагізмы – значная частка парэміялагічнага і фразеалагічнага складу беларускай мовы. Традыцыйна
лічыцца, што ўласнымі выступаюць тыя адзінкі, якія выкарыстоўваюцца толькі ў дадзенай мове. Але пры вызначэнні ўласна беларускіх
моўных адзінак варта памятаць пра тое, што беларускі і польскі народы
жылі па-суседску, а частка беларускіх зямель уваходзіла ў склад Рэчы
Паспалітай. У сувязі з гэтым некаторыя прыказкі і фразеалагізмы, хоць
і лічацца ўласна беларускімі, аднак у аднолькавай ступені пашыраны ў
беларускай і польскай мовах. Гэта, напрыклад, такія прыказкі: Высока
лятаеш, але нізка сядзеш (Wysoko mierzysz, ale nie wiadomo gdzie trafisz)
‘кажуць насмешліва фанабэрыстаму чалавеку, прадракаючы нязбытнасць яго намераў, задум’; У страху вочы вялікія (Strach ma wielkie oczy)
‘спалохаўшыся, чалавек перабольшвае небяспеку ці бачыць яе там, дзе
яе няма’; Хто мажа, той і едзе (Kto nie smaruje, ten nie jedzie) ‘хто дае
хабар ці іншым чынам умее падлагодзіцца, той і дабіваецца поспеху’;
Ціхая вада грэблю рве (Cicha woda brzegi rwie) ‘ціхі чалавек здольны на
рашучыя, неспадзяваныя дзеянні, учынкі’.
Толькі ў беларускай і польскай мовах ужываюцца фразеалагізмы
абяцанка-цацанка (obiecanka cacanka) ‘ненадзейнае ці нездзяйсняльнае
абяцанне’ [тут і далей значэнне фразеалагізмаў прыводзіцца на аснове
даведніка: І.Я. Лепешаў, Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў (Мінск:
БелЭн, 2004, 448 с.)]; як бабёр (jak bóbr) ‘жаласліва і доўга’; пры душы
(przy duszy) ‘у наяўнасці (быць у каго-н., мець што-н., звычайна грошы)’;
адправіцца (пайсці, паехаць) да Абрама на піва (pójść do Abrahama na
piwo) ‘памерці’; на вуснах мёд, а ў (на) сэрцы лёд (na ustach miód, a w sercu
lód) ‘хто-н. знешне ветлівы, далікатны, а спадцішка прычыняе шкоду,
непрыемнасці’; у гарачай вадзе купаны (w gorącej wodzie kąpany) ‘занадта гарачы, запальчывы’; як Заблоцкі на мыле (jak Zabłocki na mydle)
‘зусім нічога, ніколькі ці амаль нічога, амаль ніколькі не зарабіць і інш.’.
Фразеалагічны і парэміялагічны фонд беларускай мовы ўтрымлівае ў сваім складзе запазычанні, якія маюць дачыненне як да роднасных, так і да няроднасных моў. У беларускую мову з польскай трапілі
шматлікія фразеалагізмы: збіць з тропу (zbić z tropu) ‘выклікаць
замяшанне, заблытаць’; вывесці ў поле (wywieść w pole) ‘спрытна, хітра
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ашукаць, падмануць каго-н.’; даць дыхту (dać dychtu) ‘даць лазню, узяць
у абарот’; шарая гадзіна (szara godzina) ‘так называюць змрок, прыцемак, час на стыку дня і ночы, калі пачынае шарэць, цямнець’;
вастрыць зубы (ostrzyć zęby) ‘ненавідзячы каго-н., рыхтаваць яму якуюн. непрыемнасць’. Гісторыя з’яўлення фразеалагізма відаць (відно)
пана па халявах (znać pana po cholewach) ‘відаць па знешнасці, паводзінах’ мае дачыненне да таго, што „даўней польскія паны абувалі
каляровыя саф’янавыя боты. Іх пасля даношвалі слугі, прышыўшы да
каляровых халяў чорныя галоўкі і гэтым вылучаючыся сярод іншых
людзей”1.
Лічацца запазычанымі, трапіўшы з польскай мовы, і такія прыказкі: Спяваць дарма – баліць гaрла (Śpiewać darmo – boli gardło) ‘справа не
вартая патрачаных сіл, часу і пад.’; Панскае вока каня тучыць (гадуе)
(Pańskie oko konia tuczy) ‘ласкавае слова, добрыя адносіны да кагонебудзь дапамагаюць у справе’; Бяла не бяла, а ваду відала (biała – ‘бела’,
widziała – ‘бачыла’) ‘пра няякаснае, неахайнае мыццё чаго-н. ці каго-н.’.
Яшчэ адной крыніцай узбагачэння фразеалагічнага і парэміялагічнага фонду беларускай мовы з’яўляецца калькаванне (калькі – гэта
своеасаблівыя копіі іншамоўных выразаў, у якіх кожны кампанент
перакладзены на беларускую мову сэнсавым адпаведнікам; паўкалькі –
гэта частковы пераклад, частковае запазычанне з іншай мовы)2.
У склад фразеалагізмаў такім чынам трапілі выразы на святое ніколі
(na święty nigdy) ‘невядома калі; ніколі’; заліваць чарвяка (zalać robaka)
‘выпіваць спіртнога’; не ўсе дома (nie wszyscy w domu) ‘хто-н. прыдуркаваты, ненармальны’ і інш. Спецыфічным у гэтым плане з’яўляецца
выраз ні богу свечка ні чорту качарга, які з’яўляецца паўкалькай з польскай мовы. „У польскай мове фразеалагізм ужываўся ўжо ў ХVІ ст. і фіксуецца ў форме ni Bogu świeczki ni diabłu ożoga (літаральна „ні богу
свечка ні чорту галавешка”); ён пабудаваны на супрацьпастаўленні Бога і чорта і іх крыніц святла – свечкі і галавешкі. Слова ożóg у польскай
мове абазначае і ‘галавешка’, і ‘качарга’, таму пры калькаванні, відаць,
адбылася падмена аднаго значэння другім”3. Што да фразеалагізма
весці (павесці) рэй ‘быць завадатарам, верхаводзіць, аказваць уплыў на
ход чаго-н.’, то ён з’яўляецца паўкалькай з польскай мовы. „Слова рэй
у польскай мове па-за фразеалагізмам не ўжываецца, але з’яўляецца
часткай складанага слова wodzirej ‘распарадчык (танцаў)’, якое ўзнікла
на аснове нямецкага Reigen ‘танец, хор, карагод’. Першапачаткова
фразеалагізм wodzić rej у польскай мове ўжываўся ў дачыненні толькі
да танцаў – са значэннем ‘быць распарадчыкам танцаў’”4.
Прыказкі таксама могуць трапляць з адной мовы ў другую ў выніку
калькавання. Гэты працэс хутчэй за ўсё „непасрэдным чынам звязаны
І. Л е п е ш а ў, Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў..., с. 294.
І. Л е п е ш а ў, Фразеалогія сучаснай беларускай мовы, Мінск 1998, с. 37, 41.
3 І. Л е п е ш а ў, Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў..., с. 266.
4 Ibidem, с. 73.
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з актывізацыяй перакладчыцкай дзейнасці ў той ці іншы час”1. Шматлікія калькі ствараюць інтэрнацыянальны парэміялачны фонд некалькіх моў. Скажам, калька з лацінскай мовы Mens sana in corpore sano ёсць
у беларускай (У здаровым целе здаровы дух), рускай (В здоровом теле
здоровый дух), украінскай (У здоровому тілі – здоровий дух), чэшскай (V
zdravem tele zdravy duch), польскай (W zdrowym ciele zdrowy duch) мовах.
Сёння часцей такія копіі іншамоўных прыказак ужо не ўспрымаюцца як
чужамоўныя: Адна ластаўка вясны не робіць (грэч.), Грошы не пахнуць
(лац.), Час – гэта грошы (англ.), Ружы без калючак не бывае (ням.), Ад
вялікага да смешнага адзін крок (фр.) i інш.
З польскай мовы да нас трапілі таксама і прыказкі-паўкалькі:
Шляхціц на сваім гародзе ровен ваяводзе (Szlachcic na zagrodzie rόwny
wojewodzie; польск. zagroda – ‘сядзіба, двор’) ‘у сваім доме, у сваёй
гаспадарцы чалавек паводзіць сябе незалежна’; Што задужа (занадта,
залішне), то (тое) не здрова (не здорава) (Co za dużo, to nie zdrowo)
‘залішняе, празмернае не ідзе на карысць. Кажуць як жаданне захоўваць пачуццё меры’.
Паводле паходжання фразеалагічны і парэміялагічны фонд, акрамя запазычанняў, калек і паўкалек, утрымлівае яшчэ адну групу –
спрадвечна беларускія адзінкі. Яны групуюцца на агульнаславянскія,
агульнаўсходнеславянскія і ўласна беларускія. Выразы, якія з’яўляюцца агульнымі для славянскіх моў, па сутнасці, павінны былі
ўзнікнуць у той час, калі ўсе славянскія плямёны карысталіся адносна
адзінай мовай. Але цяпер з-за адсутнасці фактаў цяжка ўзнавіць, якія
менавіта выразы ўтварыліся ў перыяд агульнаславянскага адзінства.
Можна толькі зрабіць выснову, што тыя моўныя адзінкі, якія бытуюць
у некалькіх славянскіх мовах, з’яўляюцца агульнаславянскімі. Нягледзячы на тое, што ў працы Парэміялогія як асобны раздзел мовазнаўства І. Лепешаў прыказку Стары вол баразны не псуе ‘стары, вопытны
чалавек не сапсуе таго, за што бярэцца; гаворыцца, калі за справу
нараўне з маладымі бярэцца стары, але яшчэ моцны і вопытны’ лічыць
агульнаславянскай: „яна ёсць у польскай мове (Stary wół bruzdy nie
psuje), украінскай (Cтарий віл борозны не псуе), рускай (Cтарый конь
борозды не портит) і беларускай мовах”2, аднак, даючы этымалагічную
характарыстыку прыказкам, у Слоўніку гэты тэрмін не выкарыстоўвае.
І гэта апраўдвае сябе. Прыказкі, агульныя для некалькіх моў, даволі
складана кваліфікаваць у генеалагічным плане, паколькі яны выкарыстоўваюцца ва ўсіх гэтых мовах. У Слоўніку сустракаюцца прыказкі,
агульныя для беларускай, рускай, украінскай і польскай моў: Баба
з воза – каню (кабыле) лягчэй ‘калі хто-н. пакіне каго-н. ці адмовіцца ад
чаго-н., то ад гэтага будзе толькі лепей’; Апёкшыся на малацэ, <і> на ваду
Г. Ш е в ч е н к о, Фразеологизмы античного происхождения в славянских языках,
Минск 2005, с. 148.
2 І. Л е п е ш а ў, Парэміялогія як асобны раздзел..., с. 67.
1
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дзьмеш (дзьмухаеш) ‘той, хто ўжо аднойчы сутыкнуўся з непрыемнасцямі, няўдачай, робіцца празмерна асцярожным’; У сям’і не без
вырадка ‘ў калектыве заўсёды ёсць і такі чалавек, які сярод іншых
вылучаецца сваімі дрэннымі якасцямі’.
Многія прыказкі паводле паходжання характарызуюцца наступным чынам: агульная для ўсходнеславянскіх і польскай моў. Такое паходжанне ўласціва наступным адзінкам: І воўк сыты і козы цэлы(-я) (I
wilk syty i koza cała) ‘і для адных, і для другіх выгадна’; З вялікае хмары
малы дождж (Z wielkiej chmury mały deszcz) ‘якая-н. справа, шумная,
гучная напачатку, часам завяршаецца нікчэмнымі вынікамі’; Дараванаму (дарованаму, дармоваму) каню ў зубы не глядзяць (Darowanemu
koniowi nie zagląda się w zęby) ‘тое, што лёгка дасталася каму-н., не
павінна ім абмяркоўвацца ці прыдзірліва ацэньвацца’; Індык думаў,
думаў (многа думаў) ды здох (Indyk myślał, myślał i zdechł) ‘ужываецца як
рэакцыя на слова д у м а ц ь (п а д у м а ц ь) у папярэдняй рэпліцы
суразмоўніка’; Найшла (наскочыла) каса на камень (Trafiła kosa na kamień) ‘адзін аднаму ні ў чым не хоча саступаць’; Не ўсё (не заўсёды) кату
масленіца <прыйдзе і вялікі пост> (Nie zawsze kotowi zapusty) ‘не заўсёды
бывае для каго-н. толькі адно прыемнае, настане і нялёгкае жыццё’;
Сава не родзіць (не прывядзе) сакала (Nie urodzi sowa sokoła ‘у дзецях
паўтараюцца недахопы, заганы іх бацькоў’); Не варта шкурка вырабу
(Niewarta skόrka wyprawki) ‘справа не варта патрачаных на яе сіл,
сродкаў і пад.’; Славен бубен за гарамі (Sławne bębny za górami (a jak się
zbliżą, równe z nami) ‘прывабным здаецца тое, што знаходзіцца дзесьці
далёка’; Старога вераб’я на мякіне не правядзеш (не зловіш, не падманеш) (Starego wróbla nie weźmiesz na plewy) ‘вопытнага, бывалага чалавека не перахітрыш, не падманеш’; Язык без касцей (Język bez kości)
‘нагаварыць можна ўсяго, што хочаш’; Цярпі, казак, атаманам будзеш
(Cierp, Kozacze, atamanem będziesz) ‘будзь цярплівы і дачакаешся чаго-н.
лепшага’; Шыла ў мяшку (у мяху) не схаваеш (не ўтоіш) (Nie zatai się szydło w worze) ‘немагчыма ўтаіць тое, што само сябе выдае’; У бабы валасы
доўгія (волас доўгі), а розум кароткі (памяць кароткая) (Kobieta ma włosy długie, a rozum krόtki) ‘кажуць пра жанчыну, калі яна памылілася
ў чым-н., неразважліва сказала ці зрабіла што-н. ’.
Аналагічна можна гаварыць і пра фразеалагізмы. Так, з польскай
мовай рускую, украінскую і беларускую яднаюць і такія фразеалагічныя адзінкі: кроў з малаком (krew z mlekiem) 1) ‘здаровы, моцны,
у стане росквіту’, 2) ‘вельмі прыгожы, свежы, румяны (пра твар, шчокі)’;
на руку (na rękę) ‘падыходзіць каму-н., выгадна камусьці, адпавядае яго
жаданням’; са шчытом (z tarczą) ‘з перамогай, пераможцам (з’явіцца,
вярнуцца і пад.)’; міма вушэй (mimo uszu) прапускаць (прапусціць), пускаць (пусціць), праходзіць (прайсці) ‘без увагі і рэагавання (прапускаць
тое, што гаворыцца кім-н.)’; на шчыце (na tarczy); ‘пераможаны, з паражэннем’; садом і гамора (sodoma i gomora) ‘крайняе бязладдзе, беспарадак, хаос’ і інш.
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У беларускай, польскай і ўкраінскай мовах выкарыстоўваюцца
фразеалагізмы як свет светам (jak świat światem, як світ світом)
1) ‘заўсёды, спрадвечна, усё жыццё’, 2) ‘ніколі’; грушы на вярбе (gruszki
na wierzbie, на вербі груші) ‘недарэчнасць, несусвеціца’; першы-лепшы
(pierwszy lepszy, перший ліпший) 1) ‘любы чалавек, які трапіцца’, 2) ‘няважна які, любы’; сам-насам (sam na sam, сам на сам) ‘без сведак, удвух
з кім-н. (гаварыць, сустракацца і пад.)’. У беларускай, польскай і рускай
мовах можна сустрэць ужыванне фразеалагізма на здароўе (na zdrowie)
‘колькі хочацца каму-н. і без пярэчанняў з боку таго, хто гаворыць’.
Разам з тым, устойлівыя выразы, што бытуюць у беларускай мове,
утрымліваюць у cваім складзе асобныя кампаненты, якія праніклі ў ix
у працэсе моўных зносін з іншымі народамі, i ў першую чаргу – з блізкімі суседзямі. Адсюль – паланізмы, русізмы. Менавіта гэтыя дзве групы лексем выбраныя невыпадкова, бо гeaгpaфiчнae становішча Беларусі садзейнічала і садзейнічае актыўнаму ўзаемадзеянню беларускай
мовы з мовамі-суседкамі, але найперш – з польскай i рускай.
Паколькі прыказкі, гэтак жа як i фразеалагізмы, складаюць
неад’емную спадчыну беларускага народа i шырока выкарыстоўваюцца ў маўленні, яны падпалі пад уплыў зменаў i працэсаў, якія
адбываліся ў мове. Інакш кажучы, тыя цi іншыя гістарычныя абставіны,
змяненні ў мове аказвалі свой адбітак i на лексічны фонд прыказак
і фразеалагізмаў.
У складзе прыказак, радзей фразеалагізмаў, паланізмы дэманструюць некаторыя фанетычныя i лексічныя асаблівасці мовы-крыніцы. Фанетычныя паланізмы ў сваёй структуры ўтрымліваюць наступныя прыказкі: Дзе баба жондзіць, там хата блондзіць (жондзіць ‘уладаць, кіраваць’; блондзіць ‘блукаць, блудзіць; грашыць, памыляцца’);
А гдзе цемна, там пшыемна (пшыемна ‘прыемна’); Пасці серады i пёнткі, то дастанеш жонку на зялёны свёнткі, а як будзеш пасціць да ўcix
святых, то дастанеш не з тых (пёнткі ‘пятніцы’; свёнткі ‘святы’); Чорт
цёнгле сядзіць у гразі, бо ён прывык (цёнгле ‘заўсёды’); Многа гавэнды,
а мала скутку (гавэнда ‘пустая, беззмястоўная гутарка’; скутэк ‘вынік’);
Перад богам кленчыць, а людзей мэнчыць; Часам вучоны будзе лепей, як
злоцоны; Змяна змяне пагоду падае; Якая вяра, такая i ахвяра; У маткі
няма ружніцы для дзіцяткі; Ох-ох-ох, хто ўдвох, а я, бедна, сама една.
Зрэдку сустракаюцца ў прыказках i лексічныя паланізмы: Што
ў маім дому, то ніц до тэго нікому – старабеларускае ниць паходзіць са
старапольскага nic ‘нічога’1; Дзе фэст, там i я ест – fest ‘урачыстасць’;
Няма чалавека без вады – wada ‘загана, недахоп’; Гдзе сваё вока не
дабачыць, там ворак даплаціць – worek ‘мех, мяшок, торба’; Кожны
вэдлуг сябе знае – według ‘паводле, у параўнанні’; Бруха не звярцядла –
што з’eў, то прападла – źwierciadło ‘люстэрка’; Пакроў пытаецца ў ла1

Г. Ц ы х у н, Этымалагічны слоўнік беларускай мовы, Мінск 1993, Т. VIII, с. 38.
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троў: „Дзе вы летавалі i йдзе зімаваць будзеце?” – łotr ‘нягоднік,
гультай’.
Што да фразеалагізмаў, то фанетычныя і лексічныя паланізмы
таксама заўважаюцца ў наступных выразах: прыйдзе коза да воза (коза –
бел. ‘каза’), дзве дзюркі ў носе і сканчылося (сканчылося – бел. ‘закончылася’), на святыя нігды (нігды – бел. ’ніколі’), шарая гадзіна (шарая –
бел. ‘прыцемак’), як піліп з канапель (піліп – бел. ‘заяц’), да грэчаскіх
календаў (календаў – бел. ‘каляды’).
Стымулам для запазычання з’яўляецца не толькі i не столькі намінатыўная значнасць той ці іншай лексемы, колькі яе поліфункцыянальная вартасць. Сярод іншых выяўленчых сродкаў іншамоўныя
словы выконваюць своеасаблівую эмацыянальную функцыю. Паэтыка
прыказак і фразеалагізмаў у многім залежыць ад умела падабранага
i ўстаўленага слова. Як паказвае фактычны матэрыял, польскамоўныя
элементы ў складзе ўстойлівых адзінак часцей за ўсё выяўляюцца
ў вусным маўленні.
Такім чынам, аналіз, параўнанне і інтэрпрэтацыя фактычнага матэрыялу пераканаўча сведчаць аб прыкметным уплыве, кантактаванні
і ўзаемадзеянні беларускай мовы з польскай на фразеалагічным і на
парэміялагічным узроўнях моўнай сістэмы. Як бачым, праблема міжмоўных сувязей увогуле i этымалагічнага аналізу прыказак і фразеалагізмаў у прыватнасці патрабуе яшчэ свайго вырашэння. Гэтыя моўныя адзінкі могуць узыходзіць да адной мовы-асновы, сфарміравацца
ў кожнай з моў, быць запазычанымі цi скалькаванымі (поўнасцю або
часткова).
Alena Sadouskaya, Maryia Yakaltsevich
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The article is devoted to the analysis of Slavic languages on the phraseological and paremiological levels. The phraseology and paremiology of the Belarusian language, apart from Belarusian fixed expressions, contain a large number of international, common Slavic or East
Slavic loan words as well as calques and semi-calques. The Polish
language has become a source of borrowings, which yielded a great
many fixed linguistic units or individual components of these units
introduced into Belarusian.
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Ужыванне лацiнскага алфавiту
ў сучаснай беларускай мове
У сучаснай беларускай мове назiрaецца ўжыванне двух алфавiтаў –
лацiнскага i кiрылiчнага. Гiстарычна, прыкладна з XVI стагоддзя, на тэрыторыi Беларусі сталі выкарыстоўваць лацінскія літары для запісу
тэкстаў. Беларуская лацiнка з’явiлася па розных прычынах – гicтарычных, палiтычных, сацыяльных i з практычнымi мэтамi. На беларускiх
землях лацiнскiя лiтары ўжывалicя не толькi для запicу лацiнскай
i польскай моў, але таксама каб перадаць беларускiя словы ў польскiх
i лацiнскiх тэкстах. Так з’явiлася беларуская лацiнка, якая развiвалася
i трансфармавалася. Гэтаму працэсу садзейнiчала атсутнасць кiрылiчных шрыфтоў у друкарнях. Першапачаткова беларуская лацінка ўзнікла як сістэма транслітарацыі кірыліцы старабеларускай мовы на лацінскі алфавіт на падставе графічнай сістэмы польскай мовы. Гэтая графiчная сicтэма ўжывалася для запicу юрыдычных афiцыйных дакументаў, напрыклад, Прывілей караля польскага і вялікага князя літоўскага
Жыгімонта ІІІ Вазы, нададзены гораду Віцебску на “Магдэбургскае права”, 1597 годa.
Захавалiся i рэлiгiйныя творы, малiтвы, запiсаныя беларускай лацiнкай. Летапicны звод Хронiка Быхаўца з’яўляецца найбольш значным
помнiкам пicьменства, цалкам напicаным на лацiнцы. Гэты твор
напісаны ў XVI стагоддзі на кiрылiцы, але захаваўся ў транслітараваным на лацiнку варыянце з выкарыстаннем польскiх арфаграфiчных
нормаў. Напрыклад: „Byli u tom miste, baczeczy tak welikuiu siłu ludey
ieho, byli ohorneny strachom welikim y rozbehlisia z mesta, a niekotoryie
pobehli do rybołow swoich y tam sia poczali budowat na ostrowe; to sie
nazwała Wenecya.
A kniaża imenem Apolon, kotoroie też u tom meste było, zabrawszysia
zo wsim, y pry nem było piatsot semen szlachty rymskoie, a meży nimi
czotyry rożaj na wyspie szlachty rymskoie, imenem z herbu Kitowrasowa
Dowsprunkow, herbu z Kolumnow Preszpor Cezarinus, a z herbu Urseynow
Julianus, a z herbu Roży Toroho, poszoł morem meży zemli y wziął so soboju
odnoho astronoma, kotory astronom znał sia po zwizdach. Y poszli na
korablech morem na połnocz, y obszedszy Francyiu i Angiliju, y woszli sut
u korolewstwo Dunskoie, a w korolewstwe Dunskom uwoszli u more Akijan,
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y morem Akijanom doszli do ustija, hde reka Nemon wpadajet w more Akijan,
potym poszli rekoju Nemnom u werch aż w more zowemoje Małoie, kotoroie
nazywaietsia more Nemnowoje”1.
Такiм чынам, асноўным алфавiтам для беларускай мовы XVI–
XVII стагоддзяў была лацiнка.
У XVIII стагоддзi ў некаторых творах на беларускай мове паралельна з лацiнкай ужывалася кiрылiца. Найбольш актыўнае ўжыванне
лацінкі адзначаецца ў творах беларуска-польскix пicьменнiкаў i паэтаў
XIX стагоддзя. Ян Чачот, Ян Баршчэўскі, Вiнцэнт Дунін-Марцінкевіч,
Францiшак Багушэвіч, Адам Гурыновiч i iншыя карысталicя лацiнкай
для запicу сваiх твораў на беларускай мове. Першыя беларускiя перыядычныя выданнi друкавалicя на лацiнцы, напрыклад, “Мужыцкая
праўда”, (“Mużyckaja prauda”). Лацiнка шырока ўжывалася ў беларускай
мове да сярэдзiны XIX стагоддзя, а пазней паступова выцяснялася
грамадзянскім пісьмом.
У XIX стагоддзі ўлады Расiйскай iмперыi забаранялі друкаваць
азбукi, лiтаратурныя творы i часопiсы на лацiнцы i выкарыстоўваць
польскi aлфавiт на беларускiх землях. Дзейнiчала цэнзура на ўсё нацыянальнае i польскае. Беларускую мову лiчылi дыялектам рускай мовы.
Так, напрыклад, цэнзура расiйскага ўрада забаранiла распаўсюджанне
паэмы Адама Мiцкевiча Пан Тадэвуш, надрукаванай па-беларуску. Ва
ўказе Галоўнага ўпраўлення цэнзуры ад 1859 года знойдзем наступнае:
“не допускать употребления польского алфавита при печатании
сочинений на белорусском наречии”2. Але, нягледзячы на забарону
з боку Расiйскай iмперыi, большая колькасць твораў XIX – пачатку XX
стагоддзяў на беларускай мове друкавалася лацiнкай за яе межамi.
У пачатку XX стагоддзя на лацiнцы былi надрукаваныя зборнiкi
вершаў Цёткi Cкрыпка беларуская (Skrypka biełaruskaja) i Янкi Купалы
Гусляр (Huślar), выходзiлi газеты “Наша Доля” (“Naša dola”) i “Наша Нiва”
(“Naša niva”). Спачатку беларуская лацiнка выкарыстоўвала польскую
графiчную сiстэму, якая дакладна перадае ўсе асаблiвасцi беларускай
мовы, як, напрыклад, мяккасць зычных. У 1907 годзе беларуская лацiнка была рэфармаваная, польскiя лiтары cz, sz, ż замянялicя на č, š, ž, але
засталicя польскiя лiтары w i ł. Такiм чынам, колькасць лiтар зменшылася, але з'явiлася вялiкая колькасць дыякрытычных знакаў. Такая
лацiнка хутка стала папулярнай сярод выдавецтваў, на ёй друкавалася
газета “Наша Нiва”. У гэты перыяд трэба адзначыць паралельнае
icнаванне кiрылiчных варыянтаў названых газет (1906–1912 гады).
У двух варыянтах, на лацiнцы i на кiрылiцы, надрукаваная Беларуская граматыка для школ Бранiслава Тарашкевiча, якая зацвердзiла
нормы правапicу беларускай мовы.
1
2

Хронiка Быхаўца: http://litopys.org.ua/psrl3235/lytov08.htm [доступ: 30.04.2018].
Цыт. па: P. D a w i d o w s k i , Беларуская лацiнка, “Туризм и Отдых” 2007, с. 16–17
[online], https://pawel-d.livejournal.com/5466.html [доступ: 30.04.2018].
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Пасля падзелу Беларусi на Усходнюю і Заходнюю лацiнка працягвала ўжывацца на заходнiх беларускiх землях, якiя ўваходзiлi ў cклад
польскай дзяржавы. У гэты перыяд свабодна iснавала i кiрылiца. Лацiнкай карысталicя як каталiцкiя выданнi, так i беларускiя дзеячы, якiя
бачылi беларускае адраджэнне ў складзе польскай дзяржавы. Беларусы, якія арыентаваліся на БССР і Расію, карысталicя кiрылiцай.
Значны ўплыў на станаўленне нормаў сучаснай беларускай мовы
аказаў Б. Тарашкевiч. У 1918 годзе з’явілася першая граматыка
сучаснай беларускай мовы ў двух варыянтах – на кiрылiцы i на лацiнцы.
Гэтая праца легла ў аснову ўcіх далейшых граматык беларускай мовы
У 1926 годзе выйшла пятае выданне Беларускай граматыкi для школ
Б. Тарашкевiча, значна пашыранае i пераробленае. Граматыка прычынілася да нармалізацыі беларускай лацiнкi ў сучаснай мове. Яе графiчная сiстэма вызначалася выкарыстаннем польскiх лiтар ł i w, а для
перадачы шыпячых гукаў выкарыстоўваліся лiтары з дыякрытычнымi
знакамi č, š, ž.
У канцы 30-х гадоў XX cтагоддзя кiрылiца стала iнтэнciўна ўжывацца на заходніх беларускiх землях як адказ на палiтыку асiмiляцыi
польскiх уладаў. На пераломе 30–40-х гадоў XX cтагоддзя пасля наступнай рэформы беларускай лацiнкi лiтару w замянiлi на v. У часы нямецкай акупацыi лацiнка таксама ўжывалася, але асноўным алфавiтам
заставалася кiрылiца. Трэба адзначыць, што ў гэты перыяд кнiгi на
лацiнцы друкавалicя, напрыклад, Лемантар пераходны з лацініцы на
кірыліцу (1942) і Кніжка вучыцца чытаць і пісаць лацініцаю (1943) Яна
Cтанкевiча.
Лацiнка, якую прапанаваў Я. Станкевiч, з’явiлася прыкладна
ў 1906 годзе i адрознiвалася ад ранейшай лацiнкi з польскай графiкай,
новымi графiчнымi ciмваламi з дыякрытычнымi знакамi. Гэту лацiнку
называлi “нашанiўcкай”, таму што на ёй выдавалася газета “Наша Нiва”.
Зараз мы назіраем адраджэнне беларускай лацiнкi. Icнye два
варыянты: класiчны i афiцыйны. У 2009 годзе быў прыняты афiцыйны
варыянт лацiнcкага алфавiту, прапанаваны Акадэмiяй навук Беларусi
i зацверджаны ААН.
У ніжэй пададзенай таблiцы адлюстраваны беларускi aлфавiт, якi
выкарыстoўваецца ў сучаснай беларускай мове:
Кірылічны сімвал
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё

Сімвал на лацініцы
A
B
V
H
D
Ie / Je
Jo

Кірылічны сімвал
Р
С
Т
У
Ў
Ф
Х

Сімвал на
лацініцы
R
S
T
U
Ŭ
F
Ch
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Ж
З
І
Й
К
Л
М
Н

Ž
Z
I
J
K
L
M
N

Ц
Ч
Ш
Ы
Э
Ю
Я
‘

О

O

Ь

П

P

C
Č
Š
Y
E
Iu / Ju
Ia / Ja
‘
гл.
правілы

Правілы ўжывання
1. Мяккасць зычных перад іншымі зычнымі або на канцы слова
перадаецца пры дапамозе крэскі над літарай, напр.: loś, ćvik, šyÍda.
2. Літары е, ё, ю, я
– пасля зычных перадаюцца спалучэннем галосных е, о, u, а з і,
напр.: lios, nie, ziamlia;
– у пачатку слова, пасля галосных і апострафа – спалучэннем
галосных е, o, u, a з j, напр.: jon, maja, z’java.
3. Дыграфы дз і дж перадаюцца пры дапамозе спалучэнняў дзвюх
літар dz і dž, а падоўжаны дз – пры дапамозе спалучэння трох літар
ddz, напр.: dzie, chadžu, stahoddzie1.
Сёння выкарыстанне лацiнкi ў беларускай мове пашыраецца. Беларуская лацiнка прысутнiчае ў шмат якіх cферах жыцця: iнфарматыцы, камерцыi, турызме, мiжнароднай камунiкацыi, культурных
сувязях i iнш. Яе ўжыванне ў сучаснай беларускай мове мае ў асноўным
прыкладны характар.
Пашырэнню ўжывання беларускай лацiнкi cпрыяе развiццё новых
тэхналогiй, камп’ютарных праграм i сучаснай камп’ютарнай тэхнiкi,
тэлефонаў, гаджэтаў. Беларускай лацiнкай шырока карыстаюцца
ў Iнтэрнэце. Iснуе iнтэрнэт-старонка прыхiльнiкаў лацiнаграфiчнага
напicання www.lacinka.org, складаюцца суполкi ў сацыяльных сетках,
напрыклад, BIEŁARUSKAJA ŁACINKA – aryhinalnaja supołka на старонцы
https://vk.com/lacinka, а таксама распрацоўваюцца праграмы-канвертатары з кiрылiцы на лацiнку: праграма-лацінізатар тэкстаў для
Windows і анлайн-лацінізатар ды раскладкi клавiятуры Programmers
і Custom. Ужываецца лацiнка пры напicаннi смс-паведамленняў. Для
смартфонаў і планшэтаў на базе Android ёсць лацінкавая раскладка для
клавіятуры AnySoftKeyboard2. Беларуская лацiнка ўжываецца ў элекГiсторыя мовы, Беларуская лацінка, 2014 [online], http://www.movananova.by/
zaniatki/gistoryya-movy-belaruskaya-lacinka.html [доступ: 30.04.2018].
2 А. А р с е н о в, Как правильно писать белорусской латиницей? “Наша Нiва” 2016
[online], https://nn.by/?c=ar&i=147849&lang=ru [доступ: 30.04.2018].
1
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тронным перакладнiку Google: разам з перакладам на беларускую мову
даецца яго напicанне на лацiнцы.
Лацінкай вельмі часта карыстаюцца беларускія рок-гурты пры
афармленні вокладак дыскаў з мэтай азнаёмiць мiжнародную публiку з
творчасцю, а таксама аблегчыць чытанне i вымаўленне беларускiх слоў
i захаваць iх самабытнасць. Такiх напicанняў шмат: Lavon Volski
Śpiavajcie: Skončyłasia šoŭ; Psychasamatyka: Mnie treba iści; Hramadavieda:
Krainy niama; NRM: Minsk-Mensk, Prostyja słovy; Stary Olsa U karčmie, Rycar
Bajda, Šlach, Litvin; Dzieciuki Zabytaja Mahiła, Tadevuš Kaściuška; Prymaki
Da Kachanaje, Biełastockij Kraj; Homan Znička, Viesna Palubiła ja jaho,
Sherion Oj u łuzie, Krambambula, Karchomka.
У iнтэрнэце выступае напicанне поўных тэкстаў песень на лацiнцы,
якiя iлюструюць вiдэа, напрыклад:
Lavon Volski Čužy: „Žyvieš u darozie, žyvieš u palocie, // Na kryłach, na
kołach, na rejkach, na borcie. // Žyvieš u hatelach, u apartamentach, // Na
ŭsich paralelach, na ŭsich kantynentach. Refren: Adkul ni ŭciakaj, // Kudy ni
biažy, // I tut ty čužy, // I tam ty čužy”1;
Mroja Kraina kryvavych daždžoŭ: “Dźvie pary maich škarpetak // Sochnuć na batarei // Šeryja majskija budni // Robiać uražańnie śviata. // Tupat
načyščanych botaŭ // Pa haradskich alejach // Krok za krokam niaspynna //
Budujecca pomnik času”2.
Трэба адзначыць, што пры напiсаннi лацiнкай сустракаюцца памылкi, звязаныя з сумяшчэннем розных варыянтаў лацiнкi. Напрыклад, Harotnica выкарыстоўвае слова Gvalt з выбухным г, але ў назвах
песень прытрымліваецца афіцыйнага варыянту (Matyliok і Nievyliečny),
а таксама знiкае азначэнне мяккасцi, гачыкі (кароны), акуты, брэвіс або
выкарыстоўваюцца ciмвалы з чужых лацінак: TerraKod Nocy, Unia Nikoli
bolṡ, Vietah Tajemstvy noczy і Adljustravanni ū czornaj vadzie, Майтай
Minulae3. Cустракаецца таксама напicанне польскіх лiтар w, cz, sz i польскiх слоў: Kriwi Biaz hučnych słovaŭ, Prymaki Naliwaj Dyk Wypiwaj, Mamina
soroczka, Ty i ja na wieki, Zorka Znaju Kochajesz, Lyapis Trubeczkoi
Ramonki. Разам з ужываннем лацiнскiх лiтар з розных алфавiтаў сустракаюцца i памылкi ў транслiтарацыi, напрыклад, oi замест oy, kh замест
h. У словах знiкае ў нескладовае ŭ: Irdorath Byu. Jost'. Budu.
Cустракаецца вялiкая колькасць напicанняў лацiнcкiмi лiтарамi,
але па правiлах транслiтарацыi англiйскага варыянту: Lyapis Trubetskoy Ne Byts Skotam, Ogon'ki, Capital, а таксама сумяшчэнне транслiтарацыi i лацiнкi Dzieciuki Czorny Chleb, Krambambula Budzma belarusami
(разам з сумяшчэннем англiйскай транслiтарацыi знiкае i мяккасць dz),
а таксама транслiтарацыi i англiйcкix слоў: Pomidor/off.
Найбольш паказальным з’яўляецца факт, што беларускія палітыкі
і грамадскія дзеячы, арыентаваныя на Захад, выкарыстоўваюць лацінhttps://www.youtube.com/watch?v=2pRYauusjmY, 2015 [доступ: 30.04.2018].
https://www.youtube.com/watch?v=HDhHdqp8T88, 2014 [доступ: 30.04.2018].
3 В. Р а д и о н о в, Няхай жыве беларуская лацінка! 2015 [online], https://rdnv.me/
lacinka [доступ: 30.04.2018].
1
2
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ку для перадачы сваіх імёнаў і прозвішчаў у друку на замежных мовах.
Але не трэба блытаць беларускую лацiнку з транслiтарацыяй на англiйскую мову, якая выкарыстоўваецца для напiсання беларускiх iмёнаў
i прозвiшчаў у пашпартах. У камерцыйнай сферы найчасцей ужываецца
транслітарацыя на англійскую мову расійскага варыянту, напрыклад,
назвы фiрмаў, арганiзацый. Існаванне цалкам самастойнага беларускага лацінскага алфавіту ігнаруецца.
У турыстычнай сферы таксама выкарыстоўваецца беларуская лацiнка. Лацінаграфічныя надпісы назваў станцый у мінскім метро, якiя
з'явiлiся ў 2012 годзе падчас Чэмпiянату свету па хакеі, таксама можна
назваць варыянтам дапрацаванай сістэмы “нашаніўскай” лацінкі.
У трансфармаванай форме яе выкарыстоўваюць для запicу беларускiх
геаграфiчных назваў лацiнскiм алфавiтам, яна зафiксавана Дзяржаўным камітэтам па зямельных рэсурсах, геадэзіі і картаграфіі Рэспублікі
Беларусь (№ 15 ад 23 лістапада 2000 года) у Iнструкцыi па транслiтарацыi геаграфiчных назваў Рэспублiкi Беларусь1. Iнструкцыя па транслiтарацыi адрознiваецца ад беларускай лацiнкi двума галоўнымi разыходжаннямi. Лiтару ł замянiлi на l, а мяккi гук [л’] запicаны лацiнcкiм
ciмвалам ĺ: Fanipaĺ, Lahojsk (iнструкцыя) – Fanipal, Łahojsk (лацiнка).
Асiмiлятыўная мяккасць зычных i iншыя асаблiвасцi правапicу, зафiксаваныя ў граматыцы Б. Тарашкевiча, не пазначаюцца: Niasviž, Ikazń
(iнструкцыя) – Niaśviž, Ikaźń (лацінка). Так выглядаюць станцыi мiнскага метро сёння: “Kastryčnickaja”, “Mahilioŭskaja”, “Plošča Lienina”.
З другога боку, напрыклад, на дарожных знаках Беларусі амаль не
сустракаецца карэктнае напісанне. Часцей за ўсё надпісы робяць паанглійску альбо лацінкай з рускай формы напісання, што не толькі блытае замежнікаў, але і парушае беларускае заканадаўства. Калі на многіх
картах беларускія населеныя пункты ўжо пазначаны як Sluck і Mahilioŭ,
на дарогах бачым Slutsk і Мogilev.
Беларуская лацiнка выкарыстоўваецца таксама i для запісу лiтаратурных твораў. У 2012 годзе выйшаў у свет зборнiк вершаў Уладзiмiра
Арлова на лацiнцы i кiрылiцы: Свецяцца вокны, ды нікога за імі. У. Арлоў
тлумачыць выбар двух варыянтаў выдання: “Мне хацелася, каб
беларусы не забыліся на сваю лацінку, традыцыя якой налічвае не адно
стагоддзе”2.
Назiраем пашырэнне ўжывання беларускай лацiнкi ў сферы гатэльнага i рэстараннага бiзнесу. З практычнай мэтай для iншаземных
гасцей меню рэстаранаў пiшацца на англiйскай мове i на беларускай
лацiнцы. Назвы беларускiх страў i напояў таксама сустракаюцца ў трох
варыянтах, на рускай мове дадаткова. Прэйскуранты ў гатэлях выглядаюць адпаведна на беларускай лацiнцы.
Інструкцыя па транслітарацыі геаграфічных назваў Рэспублікі Беларусь літарамі
лацінскага алфавіта [online], https://be.wikipedia.org/wiki/iнструкцыя_па_транслiтарацыі [доступ: 30.04.2018].
2 Саюз беларускiх пiсьменнiкаў, Уладзімір Арлоў прадставіў кнігу з вершамі лацінкаю,
2012 [online], http://www.lit-bel.org/by/news/3153.html [доступ: 30.04.2018].
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У спартыўнай сферы беларуская лацiнка пачынае ўжывацца менавiта ў футболе. Iмёны i прозвiшчы футбалiстаў БАТЭ, напрыклад,
Mayeŭski, i маскот з імем “Маланка”: Barysaŭ1.
Ужыванне беларускай лацiнкi ў cучаснай беларускай мове пашыраецца. Вельмі істотным з’яўляецца факт, што беларуская мова мае свой,
гістарычна сфарміраваны алфавіт на лацінскай аснове. Выкарыстанне
лацiнкi робiць беларускую мову больш даступнай пры чытаннi i напicаннi, падкрэслiвае яе еўрапейскiя каранi. Такiм чынам, пашырэнне ўжывання лацiнкi ў сучаснай беларускай мове з’яўляецца больш зручным
i мэтазгодным. А.У. Сямёнава адзначае, што мэтазгодна выкарыстоўваць
лацінку для больш глыбокага вывучэння беларускай мовы2. Сёння выкарыстанне некалькіх розных сістэмаў транслітарацыі на лацінскі алфавіт
стварае блытаніну ў напісанні беларускіх тапонімаў, антрапонімаў і іншых уласных назваў у дакументах і тэкстах на замежных мовах. Але
можна таксама прасачыць спрыяльныя ўмовы глабалiзацыi i развіцця
міжнародных зносін, спорту i турызму, якiя выяўляюць пазiтыўныя тэндэнцыi. На іх аснове можна зрабіць прагноз, што напісанне беларускіх
уласных назваў у арыгінальным варыянце беларускай лацінкай будзе
пашырацца. Вельмі важнае таксама пашырэнне яе практычнага выкарыстання насельніцтвам. Менавіта лацінскі алфавіт агульнапрыняты
ў міжнародных зносінах. Гэты працэс можа павялічыць ужыванне беларускай мовы на Беларусі і ў свеце.
Hanna Zhurauliova

The Use of the Latin Alphabet in the Modern Belarusian
Language
A b s t r a c t
In modern Belarusian we observe the use of two alphabets, the Latin and
the Cyrillic. Historically, approximately in the 16th century, the Latin alphabet began to be used for writing texts in the territory of Belarus. This use
persisted in Belarusian until the mid 19th century, when the Latin alphabet
was gradually supplanted by the Cyrillic. At present, we observe a revival
of the Belarusian Latin alphabet. In 2009, the official version of the Latin
alphabet proposed by the Belarus Academy of Sciences and approved by
the UN was adopted. Today, the use of the Latin alphabet in the modern
Belarusian language is expanding. This process is due to the fact that
Belarusian is a European language, with many lexical items of Latin origin.
This brings it closer to other European languages, especially Polish. The
use of the Latin alphabet makes the Belarusian language more accessible
in terms of reading and writing and highlights its European roots. Thus,
the increased use of the Latin alphabet in the modern Belarusian language
is more comfortable and rational.

Biełaruskaja łacinka у беларускім футболе 2017 [online], https://charter97.org/ru/
news/2017/2/11/240559/ [доступ: 30.04.2018].
2 А.У. С я м ё н а в а, Беларуская лацiнка: мiнулае, сучаснае, будучае, 2014 [online],
http://elib.bsu.by/bitstream.pdf [доступ: 30.04.2018].
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Czy istnieje polszczyzna miejska
na Grodzieńszczyźnie? Zarys problematyki
1. Wstęp
Niniejszy artykuł jest poświęcony badaniom polszczyzny miejskiej
wśród Polaków pochodzących z trzech miast obwodu grodzieńskiego na Białorusi: Grodno, Lida, Wołkowysk. Podstawę rozważań stanowi analiza materiału językowego, który został uzyskany w drodze nagrań lub wywiadów
ciągłych z rozmówcami polskiego pochodzenia, którzy reprezentują różne
pokolenia. Za jedno pokolenie przyjęty został okres 20 lat1, co w sumie dało
pięć pokoleń respondentów: najstarsze (1921–1940), starsze (1941–1960),
średnie (1961–1980), młodsze (1981–2000), najmłodsze (po 2001). Na
rzecz badań przyjęto, że respondenci z pokoleń najstarszego i starszego mogą pochodzić ze wsi, ale osiedlili się w mieście nie później niż po 25. roku
życia. Natomiast respondenci z pozostałych pokoleń urodzeni są wyłącznie
w miastach. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części jest przedstawiony ogólny zarys współczesnej sytuacji socjolingwistycznej na Białorusi. W drugiej części artykułu punktem wyjścia uczyniono definicję pojęcia
polszczyzny miejskiej we współczesnym polonistycznym dyskursie językoznawczym, by następnie przedstawić charakterystyczne cechy językowe
oraz socjolingwistyczne, które można potraktować jako wyróżniki polszczyzny miejskiej na Grodzieńszczyźnie. W podsumowaniu wyniki te zostaną skontrastowane z dotychczasowymi badaniami języka polskiego na
terenach Zachodniej Białorusi, co pozwoli odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule artykułu oraz sformułować odpowiednie wnioski.
2. Polszczyzna miejska na Grodzieńszczyźnie
2.1. Socjolingwistyczna sytuacja Polaków na Białorusi
Według ostatniego spisu powszechnego, który odbył się w 2009 roku,
na Białorusi mieszka 9 503 807 osób2. Pochodzenie polskie zadeklarowało
O takim podziale pokoleniowym pisze S. Dubisz w swoim artykule: S. Dubisz, Kategoria
pokolenia w badaniach lingwistycznych [w:] Dialog pokoleń: w języku potocznym,
w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury, red. E. Wierzbicka-Piotrowska, Warszawa 2015, s. 33–40.
2 Перепись населения 2009. Национальный состав населения Республики Беларусь
(Population Census 2009. Ethnic Composition of the Population of the Republic of Belarus), т. III, Минск 2011, s. 7–9 [online], http://belstat.gov.by/perepis-naseleniya
/perepis-naseleniya-2009-goda/statisticheskie-publikatsii/statistiches kie-sborniki_
2/index_535/ [dostęp: 04.12.2015].
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294 549 ludzi, czyli 3,1% procent ogółu ludności, co zarazem świadczy
o tym, że Polska mniejszość narodowa jest drugą pod względem liczebności
mniejszością narodową na Białorusi1. Przeważająca liczba Polonii białoruskiej (78%) mieszka w obwodzie grodzieńskim, w którego granicach położone są badane miasta. Największe skupiska Polaków są w rejonach: grodzieńskim (82 965 osób = 34%), lidzkim (47 660 osób = 35%), szczuczyńskim
(22 151 osób = 46%), werenowskim (24 615 osób = 81%) oraz wołkowyskim (18 801 osób = 25%)2. Zaledwie 5,4% Polaków wskazało język polski
jako język ojczysty, z czego tylko 1,3% respondentów posługuje się nim
w domu3.Przeważnie na co dzień Polacy na Białorusi posługują się językiem
rosyjskim (ok. 51%) lub białoruskim (ok. 41%)4. Z tego wynika, że Polonia
białoruska jest przeważnie dwu- lub nawet trójjęzyczna oraz w większości
wielokodowa, ponieważ posługuje się odmianą ogólną języka rosyjskiego
i/lub białoruskiego oraz odmianą dialektalną, np. używając tzw. mowy prostej, języka tutejszego, czy trasianki5. Analiza porównawcza danych statystycznych wykazała również, że samoświadomość językowa zarówno Polaków mieszkających w mieście, jak i na wsi, jest mniej więcej jednakowa
(język ojczysty: odpowiednio 5,3% i 5,5%; język polski jako język domowy:
w miastach odpowiednio 1,2% oraz ok. 1,5%)6. Biorąc pod uwagę kryterium
zakresu komunikacyjnego należy zaznaczyć, że polski język etniczny na
Białorusi nie jest kodem państwowym, dlatego może odgrywać rolę jedynie
kodu lokalnego (środowiskowego, grupowego bądź rodzinnego), co jednocześnie decyduje o jego niższej randze względem języków oficjalnych. Ponieważ znajomość polszczyzny wśród Polaków na Białorusi nie jest powszechna, a można nawet powiedzieć, że wręcz rzadka, na co wskazują wyniki spisu
powszechnego, nie stanowi ona jednego ze składników ich tożsamości
narodowej7. Powoli też ustępuje jako język religii katolickiej (mszy świętych,
nabożeństw, katechez)8. W maksymalnie ograniczony sposób funkcjonuje
również w sferze komunikacji publicznej, co może wiązać się z podziałem
Związku Polaków na Białorusi (ZPB) na dwie organizacje i funkcjonowaniem
prasy polskojęzycznej w „drugim obiegu”9. Natomiast popularne jest nauczanie języka polskiego zarówno dzieci, jak i młodzieży polonijnej, a także
dorosłych. Mimo pewnej presji władz oświatowych, szkoły polskie w Grod-

Ibidem.
Opracowano na podstawie: Ibidem, s. 16–17.
3 H. Karaś, Odrodzenie polszczyzny czy jej zanik? O sytuacji języka polskiego na dawnych
Kresach Wschodnich, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 26; Перепись населения 2009…,
s. 317–333.
4 H. Karaś, op. cit., s. 26; Перепись населения 2009..., s. 355.
5 H. Karaś, op. cit., s. 27–28.
6 Перепись населения 2009…, s. 341–370.
7 Tezę tę potwierdzają badania przeprowadzone przez R. Dzwonkowskiego (R. Dzwonkowski, O. Gorbaniuk, J. Gorbaniuk, Postawy katolików obrządku łacińskiego na Białorusi wobec języka polskiego, Lublin, 2004, s. 135–137).
8 Ibidem, s. 47–106.
9 H. Karaś, op. cit., s. 28–29.
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nie i Wołkowysku cieszą się stałym wzrostem liczby uczniów. Również szkoły społeczne przy ZPB oraz szkoły prowadzone przez Polską Macierz Szkolną
co roku mają dużą liczbę uczniów. O ile dzieci i młodzież zazwyczaj pobierają
naukę ze względu na to, żeby dostać się na studia, a przy okazji przybliżyć
sobie kulturę przodków, o tyle dorośli uczą się polszczyzny praktycznie wyłącznie dla Karty Polaka. Jednak nie umniejsza to wysiłku nauczycieli, ponieważ dzięki ich pracy poziom znajomości polszczyzny wśród Polaków wzrasta.
Polszczyzna dawnych Kresów Północno-Wschodnich, na których terenie
leżą badane miasta, jest znacznie zróżnicowana. Wyraźnie zaznaczają się
odmiany standardowe zgodne z normą języka ogólnego, jednak mają one
ograniczony zasięg społeczny, zazwyczaj do części inteligencji humanistycznej. Przeważają natomiast odmiany mieszane: kulturalne i regionalnogwarowe, które mają przede wszystkim charakter enklawowy. Dla osób
o bardzo słabej znajomości języka polskiego, które tę znajomość utraciły
bądź ją dopiero nabywają, charakterystyczne są kresowe dialekty polonijne,
które stanowią melanż języków rosyjskiego i białoruskiego bądź ich dialektów oraz składników wariantów polszczyzny ogólnej. Użytkownicy polszczyzny na Białorusi z reguły są w zdecydowanej większości wielojęzyczni,
ale ich świadomość językowa, jak również poziom znajomości polszczyzny
jest różny. Niestety, Polakom na Białorusi brakuje pełnej identyfikacji z językiem polskim, co potwierdzają też dane statystyczne wynikające ze spisu
powszechnego1.
2.2. Właściwości systemu językowego polszczyzny Polaków z Grodna,
Lidy i Wołkowyska
Jak wspomniano we wstępie, niniejszy artykuł opiera się na materiale
nagrań wypowiedzi Polaków pochodzących z trzech miast obwodu grodzieńskiego na Białorusi: z Grodna, Lidy i Wołkowyska. Miasta te do tej pory
zachowały więź z Polską, a związki językowe i kulturowe z Rzeczpospolitą
sięgają okresu sprzed Unii Lubelskiej. Liczba ludności w poszczególnych
miastach prezentuje się następująco: w Grodnie mieszka ok. 360 tys. osób,
z czego ok. 24% to Polacy; w Lidzie ok. 105 tys., z czego 38% stanowią Polacy;
w Wołkowysku ok. 44 tys., z czego ok. 25% to Polacy2. Biorąc pod uwagę
realia białoruskie, chociażby fakt, że liczba ludności na Białorusi jest prawie
czterokrotnie mniejsza niż w Polsce (por. ok. 9,6 mln na Białorusi i ok. 38 mln
w Polsce), pod względem liczby mieszkańców oraz gęstości zaludnienia
Grodno określane jest jako miasto duże, a Lida oraz Wołkowysk jako miasta
średnie.
Badania polszczyzny miejskiej rozumiane są dosyć szeroko i obejmują
badanie cech występujących w języku danej społeczności miejskiej. W dyskursie językoznawczym występują również pojęcia mowy mieszkańców
M. Anufryieva, Wpływ języka białoruskiego na polszczyznę Polaków Grodzieńszczyzny –
pokolenie 1920–1940 (na przykładzie nagrań i wywiadów z Grodna, Lidy i Wołkowyska), „Acta Albaruthenica” 2017, t. 17, s. 180–182.
2 Перепись населения 2009..., s. 16–17.
1

264

Maria Anufryieva

miast lub języka mówionego mieszkańców miast, w których podkreślana
jest forma realizacji języka. Funkcjonuje także termin gwara miejska. Niektórzy językoznawcy posługują się nim przy omawianiu języka mówionego
z uwzględnieniem jego podziału na trzy typy: polszczyzny kulturalnej, czyli
języka mówionego wykształconej warstwy społeczeństwa miejskiego, dbającej o przestrzeganie norm językowych; potocznej polszczyzny mówionej
odnoszącej się do stylu potocznego, kolokwialnego oraz tzw. gwary miejskiej, w której mieszają się cechy pochodzące genetycznie z okolicznych dialektów i gwar ludowych1. A zatem przedmiotem tego artykułu jest zarys
problematyki dotyczącej polskiej mowy Polaków z Grodna, Lidy i Wołkowyska. Podstawą analizy językoznawczej są teksty zebrane od 50 informatorów – przedstawicieli pięciu pokoleń.
Warto zauważyć na samym początku, że polszczyzna informatorów jest
zróżnicowana jakościowo i ilościowo ze względu na sposób opanowania
języka. Przedstawiciele pokolenia najstarszego i starszego zazwyczaj nabywali polszczyznę w sposób naturalny, czyli od rodziców. Dopiero później
w szkole mogli nauczyć się normy językowej. Jednak ze względów historycznych (najpierw okupacja radziecka w 1939 roku, później II wojna światowa,
a następnie okres Białoruskiej Republiki Radzieckiej) większość rozmówców de facto nie miała możliwości pobierania nauki języka polskiego. Tylko
nieliczni przedstawiciele pokolenia najstarszego ukończyli kilka klas polskiej
szkoły podstawowej w dwudziestoleciu międzywojennym. Przeważająca
część przedstawicieli pokolenia średniego nauczyła się języka polskiego
również w sposób naturalny, lecz nie od rodziców, ale dzięki własnej pracy,
albo przy okazji chwilowych kontaktów z rodakami z Polski bądź słuchania
polskojęzycznego radia czy polskiej telewizji. Warto jednak podkreślić, że
właśnie w tym pokoleniu zachodzi pewna cezura dotycząca nabywania polszczyzny poprzez celowe uczenie się języka polskiego de facto jako języka
obcego, a już na pewno nie jako języka pierwszego, jak w licznych przypadkach wśród respondentów ze starszych pokoleń. Mniej więcej od lat 80.
XX wieku zaczęło odradzać się szkolnictwo polskie na Białorusi. Szkolnictwo
zawsze wiąże się z nauczaniem języka ogólnego, znormatywizowanego, a zatem od razu kształtuje w uczniu postawę przestrzegania normy językowej,
zwłaszcza podczas komunikacji oficjalnej. Wszyscy respondenci z pokolenia
młodszego i najmłodszego uczyli się języka polskiego w placówkach oświatowych, więc nie nabywali języka w sposób niezorganizowany i intuicyjny.
Od razu uczyli się polszczyzny standardowej, a zatem w ich języku prawie
nie występują cechy tzw. polszczyzny kresowej. Zazwyczaj mówią ładną polszczyzną, aczkolwiek pewne odstępstwa „zdradzają” ich więzi z językami
wschodniosłowiańskimi. A zatem niektóre charakterystyczne cechy w mowie mieszkańców badanych miast w stopniu nasilonym zaznaczają się
1

A. Majkowska, Język miasta kluczem do jego bram: o współczesnej polszczyźnie mówionej
mieszkańców Częstochowy, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo” 2010, z. 7, s. 107–108.
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u przedstawicieli trzech pierwszych pokoleń, natomiast o wiele rzadziej
spotkamy je w mowie przedstawicieli pozostałych dwóch pokoleń. W związku z tym można podzielić wszystkich informatorów na dwie duże grupy: na
tych, którzy mają aparat artykulacyjny dostosowany do wymowy północnokresowej (przedstawiciele najstarszego, starszego i średniego pokolenia)
i na tych, którzy nie mają tej cechy (przedstawiciele młodszego i najmłodszego pokolenia)1.
Wszystkie zarejestrowane cechy językowe zostały umieszczone w tabelach (zob. tab. 1 Fonetyka, tab. 2 Fleksja, tab. 3 Składnia). Badane miasta są
położone w nieco innych obszarach obwodu grodzieńskiego, co może
wpływać na polszczyznę respondentów: Grodno jest położone niedaleko
granicy z Polską i Litwą, Lida jest bliżej Litwy niż Grodno, natomiast Wołkowysk jest blisko granicy z Polską, a jednocześnie rejon wołkowyski
graniczy z sąsiednim obwodem brzeskim.
W fonetyce można dostrzec takie zjawisko, jak stopniowe zanikanie
bardzo charakterystycznych cech mowy kresowej, które zostały zarejestrowane w wypowiedziach respondentów. Wszyscy informatorzy z grupy najstarszej i starszej, z wyjątkiem kilku, akają, natomiast przedstawiciele pokolenia średniego rzadko mają tę cechę w swojej mowie, a respondenci z pozostałych dwóch pokoleń w ogóle nie mają tej cechy. Podobnie jest z wymową tylnojęzykowego szczelinowego dźwięcznego h(ɣ), h’(ɣ’), np. * ɣektar, *
ɣalina zam. hektar, halina. Tu cezura wiekowa nieco się przesuwa – w pokoleniu średnim jest to zjawisko częste, natomiast respondenci z pokolenia
młodszego i najmłodszego nawet nie są w stanie zrealizować tego dźwięku,
aczkolwiek dostrzegają różnicę, czyli słyszą, że ich realizacja dźwięcznego
h/h’ jest inna. Podobnie jest z realizacją takich charakterystycznych cech
fonetyki kresowej, jak przedniojęzykowo-zębowa wymowa s’, z’, c’, ʒ’, np.
*s’il’ny, *z’imno, *c’enšk’i, *ʒ’ivńe zam. śilny, źimno, ćeũšk’i, dźivńe; silnej palatalizacji l, np. *l’al’ka zam. lalka; przedniojęzykowo-zębowej wymowy ł, np.
*łaska zam. u̯ aska. Taką realizację da się zauważyć w mowie wszystkich respondentów bez względu na pokolenie, różne są natomiast nasilenia tych
cech. Im młodszy jest rozmówca, tym bardziej jego język jest pozbawiony
tych właściwości. Z kresową realizacją danych fonemów wśród pokolenia
młodszego i najmłodszego spotykałam się zazwyczaj w rozmowie z respondentami, którzy nie byli objęci polskojęzycznym szkolnictwem lub byli nim
objęci tylko przez bardzo krótki czas, albo ich nauczyciele sami nie realizowali ogólnopolskiej normy fonetycznej. Szereg cech fonetycznych, które są
częste wśród pokoleń starszych, np. mieszanie zakresów artykulacyjnych
spółgłosek, np. *h’iba, *sredńe, *kce zam. hyba, średńe, hce; uproszczenie grup
spółgłoskowych (zwłaszcza w formach czasowników 3. os. lp. czas. przesz.
r. m., np. *muk, *šet, *umar zam. mugu̯ , šedu̯ , umaru̯ ); wahania w wymowie
1

Por. M. Anufryieva, Międzypokoleniowe różnice językowe Polaków żyjących na Grodzieńszczyźnie: (na przykładzie analizy nagrań członków polskiej rodziny wielopokoleniowej
z Wołkowyska) [w:] W labiryncie polszczyzny: profesorowi Stanisławowi Dubiszowi
doktorzy i doktoranci, red. B.K. Jędryka, E. Kwapień, Warszawa 2017, s. 211–226.
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grupy spółgłoskowej sl//śl//szl, np, *šlup, *na kšesl’e zam. ślup, na kšeśle;
wargowo-zębowej wymowy v, obocznie z wymową dwuwargową w, np.
*ńedavno, *złamavšy zam. ńedawno, zu̯ amafšy; odnosowienia, np. *m’eškajo,
*rob’o zam. m’eškajoũ, rob’oũ lub wymowa dyftongiczna –om zam. –oũ, np.
w czasownikach 1 os. lmn np. *idom zam. idoũ, w ogóle nie pojawiają się
w mowie przedstawicieli pokoleń młodszych.
Uwagi dotyczące podsystemu gramatycznego także wiążą się z tym,
w jaki sposób informatorzy nabywali język polski. Jeśli robili to w sposób
naturalny, więcej znajdzie się w ich mowie form zleksykalizowanych, np. takich, jak synkretyzm biernika–mianownika rzeczowników r. ż. lp. (np. kup’ił
z’em’α, idα na rabotα, vz’oł žonα), czy końcówka –am zamiast –em w N. lp.
w rzeczownikach r. m. (np. pracovał asystentαm, był profesorαm), w 1. os. lp.
czas.I i II koniugacji występuje końcówka –a zam. –e/-ę, (np.*kupujα, *nošα
zam. kupujeũ, nošeũ). Częstsze będą również wpływy języków rosyjskiego
i białoruskiego, czyli tzw. interferencje: np. końcówkę -i/-y w M. lmn niezależnie od poprzedzającej spółgłoski otrzymują zarówno rzeczowniki męskoosobowe, jak i męskożywotne i męskonieżywotne (np. *čtery m’es’oncy,
*tańcy zam. čtery m’eśoũce, tańce); większy zakres końcówki –u w C. lp. r. m.
i r. n. (np. *synu, *końu zam. synov’i, końov’i); superlatyw tworzony za pomocą
zaimka sam typu *samy ładny zam. najładniejszy; ograniczony zakres stosowania form enklitycznych zaimka osobowego ja (np. *mama zmarła mńe,
*daj mńe); zmiany w budowie czasu przeszłego, gdzie wykładnikiem osoby
nie jest forma czasownika, a zaimek osobowy (np. ja m’ała p’enc’ l’at, my tego
ńe rozum’el’i); brak końcówek osobowych w 1. i 2. os. lp. (np. a gʒ’e ty była,
a co rob’iła že ńe naučyła s’α?). Im bardziej forma przyswajania polszczyzny
miała charakter zorganizowany, tym interferencji jest mniej, a cechy zleksykalizowane, będące wynikiem wpływu fonetyki, nie występują prawie lub
zupełnie.
Większosć zarejestrowanych cech składniowych można zauważyć
w mowie informatorów wszystkich pięciu pokoleń. Najczęstsze cechy to: stosowanie formy męskoosobowej czasownika przy rzeczownikach niemęskoosobowych (np. ʒ’ec’i byl’i zmenčonα, z dźevčynam’i vrućiliśmy puźno); niezgodność przydawki przymiotnej i określonego rzeczownika (np. stare ludźe
tak muvoũ, byl’i i złe/ h’itre l’uʒ’e); stosowanie błędnej rekcji (np. w zdaniach
przeczących zamiast dopełniacza stosuje się biernik: teras tam ńic ńe ma);
błędne użycie konstrukcji przyimkowych (np. użycie konstrukcji bezprzyimkowej zamiast ogólnopolskiej przyimkowej: *On mńe p’isau̯ na fejsbuku zam.
pisał do mnie; użycie konstrukcji przyimkowej zamiast ogólnopolskiej
bezprzyimkowej: * v z’ima ńe mogα hoʒ’ic’ do kos’c’oła zam. Zimą nie mogę
chodzić do kościoła; użycie błędnej konstrukcji przyimkowej: čytała v głos
zam. czytałam na głos; niepoprawny szyk przydawki gatunkującej (np. f škole
naučyu̯ am śe polsk’ego jeũzyka, f pol’sk’im domu od samego jego počontku
(polski dom w znaczeniu Domu Polskiego, instytucja). Można jednak dostrzec,
że informatorzy z pokolenia młodszego i najmłodszego prawie zawsze dostrzegają własne „poślizgi” składnione i stosują podczas rozmowy autokorektę, czego zazwyczaj nie robią przedstawiciele pokoleń starszych.
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Niestety, słowotwórstwo respondentów ze względu na często jednostkowe użycie formantu, jak również niekompletną podstawę analizy (badania nad polszczyzną mieszkańców Grodna, Lidy i Wołkowyska są w trakcie) nie zostanie omówione w tym artykule, ponieważ wnioski mogłyby być
mylące. Podobnie jest w przypadku słownictwa, tylko po odsłuchaniu
kompletnego materiału można pogrupować leksemy, a następnie opracować
materiał statystycznie, żeby przedstawić go w sposób syntetyczny. Na danym
etapie opracowywania materiału językowego można jedynie pokusić się
o pewne ogólne wnioski. U wszystkich informatorów występują cytaty bądź
różnego typu kalki (np.: dalej ‘z tyłu/nieco dalej’: proše/ al’e u mńe same
l’epše ks’onšk’i to s’enk’ev’iča/ fšystko tam dal’ej stoi, por. ros. дальше;
niedziela ‘tydzień’: vruc’iłem z varšavy/ dv’e ńeʒ’el’i byłem, por. ros. неделя;
robota ‘praca’: no a z robota u nas ty v’iʒ’iš jak/ roboty ńe ma, por. ros.
работа; jednym słowem ‘krótko mówiąc’: jednym słovem ńic c’ekavego, por.
ros. одним словом; na kont ‘na temat/ w jakiejś sprawie’: u mńe v domu
byłaželazna dyscyplina na kont nauk’i, por. ros. насчёт; hodować się
‘wychowywać się’: ʒ’ec’i ńe ɣodoval’i s’e f tak’im dostatku jak teras, por. błr.
гадаваць/гадавацца; pomyłka ‘błąd’: po rosyjsku dyktant zrob’il’i/ to u mńe
sto jedenas’c’e pomyłek było, por. błr. памылка. W języku pokolenia najstarszego można też spotkać archaizmy wyrazowe: np. akuratnie ‘porządnie/
dokładnie’, buchalter ‘księgowy’, uczony ‘naukowiec’. Jak do tej pory nie
spotkałam się z archaizmami wyrazowymi wśród pozostałych pokoleń.
Natomiast większość respondentów używa tzw. archaizmów semantycznych, np. drugi ‘inny’, pensja ‘emerytura’, wiedzieć ‘znać’, żyć ‘mieszkać’.
Wszystkie archaizmy, występujące w mowie respondentów, funkcjonują,
ponieważ język polski na Grodzieńszczyźnie rozwija się na obrzeżu polszczyzny, jak również dlatego, że wszystkie wymienione wyżej jednostki
leksykalne są czynnie używane w języku rosyjskim i / lub białoruskim, a zatem istnieje dodatkowy czynnik sprzyjający zachowaniu ich w mowie.
3. Podsumowanie
Podsumowując krótką analizę materiału językowego, można stwierdzić,
że wymienione cechy charakterystyczne dla języka Polaków z Grodna, Lidy
i Wołkowyska nie różnią się od typowych cech polszczyzny ludności polskiego pochodzenia mieszkającej na wsi. A zatem nasuwa się wniosek, że na
Grodzieńszczyźnie nie ma wyraźnej stratyfikacji polszczyzny na miejską
i wiejską. Język polski występuje tu w odmianie regionalnej, a zarejestrowane do tej pory cechy są wspólnoregionalne. Zresztą sami rozmówcy nie
podkreślali swojej odrębności miejskiej, natomiast podczas rozmów dało się
zauważyć, że mają poczucie przynależności do danego regionu, czyli do
Grodzieńszczyzny. Dostrzeć to można między innymi w wypowiedziach lub
stwierdzeniach opisujących:
 świadomość istnienia różnic pomiędzy własną polszczyzną a polszczyzną w Polsce, czy na Litwie, podkreślanie tego poprzez stwierdzenie
typu: „u nas Palaki mówio tak, a w Polscy inaczej, majo inny akcent”, „Czy ja
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wiem, jak mówię po polsku? Czasem mówią, że zaciągam. Może i mają rację.
W Polsce o wiele szybciej rozmawiają, niż jestem przyzwyczajony mówić”;
 określanie własnej polszczyzny oraz polszczyzny znajomych Polaków
ze swojego miasta jako mowy tutejszej, prostej, tak jak tu wszyscy po polsku
mówią;
 określenie siebie jako ani Polaka, ani Białorusina, lecz jako tutejszego;
 stosowanie pojęcia „jestem z Kresów” na określenie miejsca w przestrzeni społecznej;
 trzymanie się podziału na Polaków z Kresów i na Polonię zagraniczną;
 uczulenie na użycie cech językowych charakterystycznych dla mowy
osób pochodzących z byłych Kresów Wschodnich, wśród osób objętych edukacją polonistyczną, cechy te uważane są za błąd językowy.
Tabela 1: Fonetyka
Numer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Cechy
Akcent oksytoniczny
Akcent proparoksytoniczny
Akanie
Repartycja dawnego o pochylonego
Asynchroniczna wymowa nosówek
Denazalizacja nosówek
Mieszanie przedniej i tylnej nosówek
Nieściągnięte grupy –ija, -yja
Zwężenie e> i/y
Zwężenie o>u
Wymowa v obocznie z w
Przedniojęzykowo-zębowe s’
Przedniojęzykowo-zębowe z’
Przedniojęzykowo-zębowe c’
Przedniojęzykowo-zębowe ʒ’
Palatalna wymowa t’, d’, r’
Silna palatalizacja l
Wymowa ł przedniojęzykowo-zębowego
h (ɣ), h’ (ɣ’)
Miękkie č’
Występowanie głosek protetycznych
Mieszanie zakresów artykulacyjnych spółgłosek
Wahania sl//śl//szl
Podwajanie spółgłosek
Uproszczenie grup spółgłoskowych
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Tabela 2: Fleksja
Numer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Cechy
Wahania rodzaju
Wahania paradygmatyczne
Rzeczowniki na –um
Przemieszczenie z singularis tantum do pluralia tantum
M. lp. r. n. –a zam. –e
D. lp. r. m –a zam. –u
C. lp. r. m. i r. n. –u zam. –owi
N. lp. r. m –am zam. –em
Msc. lp. r. m. –u zam. –e
Brak W. lp.
Synkretyzm biernik – mianownik
Końcówki w r.ż. przeniesione z ros.
M. lmn. –i/–y
D. lmn. –ów
N. lmn. –ami zam. –mi
Msc. lmn. r.m. –ach
Neutralizacja rodz. przymiotników w lm.
Stopniowanie
Ograniczony zakres form enklitycznych zaim. os.
Nagłosowe ń- w 3 os. zaim. os.
B. zaimka os. r. ż. = D.
Cechy charakter. przysłówków
Brak odmiany ostatniego członu licz. porząd. złoż.
Brak licz. zbior.
Czas. wziąść
1 os. lp. czas. I i II koniugacji –ę> e zam. –a
1 os. lmn. –im
Zmiany w czas. ter.
Zmiany w czas. przysz.
Zaimek osobowy jako wykładnik cz. przesz.
Brak –m w 1 os. lp.
Brak –ś w 2 os. lp.
–m w 1 os. lm.
Uogólnienie na wsz. rodz. koń. męskoos.
Forma czasownika iść
Brak –ł w 3 os. cz. przeszłego r. m.
Tryb rozkazujący
Tryb przypuszczający
Strona
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Tabeka 3: Składnia
Numer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Cecha
Forma męskoos. czas. przy rzecz. niemęskoos.
Orzecznik w formie niemęskoos. podmiot w formie męskoos.
Niezgodności w gr. przydawka przymiotna + rzeczownik określany
Brak zgodności pod względem rodz. w zestawieniu licz.-rzecz.
Orzeczenie w lm. przy podmiocie wyrażonym rzecz. zbior.
Orzeczenie w l.p. przy podmiocie wyrażonym rzecz. w lm.
Orzecznik imienny w M. zam. N.
Orzecznik przym. w B. zam. w N.
Konstr. bezprzyim. zam. ogp. przyimkowych
Konstrukcje przyim. zam. ogp. bezprzyimkowych
Konstrukcje przyim. zam. ogp. innych przyimkowych
Konstrukcja temporalna do + D. zam. przed +N
w + B. o znaczeniu czasowym zam. w+Msc.
do + D. zam. na +B
Przyimek + być + M.
Zd. bezmianownikowe z gr. nominalną w C.
Licz. główny zam. zbiorowego
Licz. 5 wzwyż z M. lm. zam. z D.
Licz. 2 – 4 z rzecz. w M. zam. w D. lp.
Zdania zaprzeczone
Szyk przydawki gatunkującej
Szyk przymiotników relacyjnych
Brak czas. bezos. na –no /–to
Maria Anufryieva

Is There a Polish Language in the Hrodna Region (Belarus)? An
Outline of Key Issues
A b s t r a c t
The article presents a study of the Polish language among Poles coming
from three cities of the Hrodna region (Hrodna, Lida and Vawkavysk ).
The basis for consideration is the analysis of linguistic material which
was obtained through recordings or continuous interviews with Poles
who represent different generations. The first part presents a general
outline of the contemporary sociolinguistic situation of Poles in Belarus. In the second part of the article, the starting point was the definetion of the concept of the Polish urban language in the discourse on the
contemporary Polish language; then, it presents characteristic linguistic and sociolinguistic features that can be treated as distinguishing
features of the urban language in Hrodna. The results have been
contrasted with previous studies of the Polish language in the areas of
Western Belarus, which served to answer the question posed in the
title of the article.
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SEŃKO NÁLEWÁYKO POUCZYĆIEŁOWI SÁSKIEMU POUCZENIE
O HRECZYŚIE...: Старабеларуская мова ў езуіцкай
сатыры XVII ст.
Агульныя звесткі
У гэтым артыкуле разглядаецца ўнікальны помнік беларускамоўнай сатырычнай паэзіі, надрукаваны лацінкаю ў сярэдзіне XVII стагоддзя пад назваю Seńko Nálewáyko Pouczyćiełowi Sáskiemu Pouczenie
o Hreczyśie pryiatelskoie posyłáiet. Верш з’яўляецца складковаю часткаю
невялікае брашуры Witanie ná Pierwszy Wiazd z Krolewca do Kadłvbka
Sáskiego Wileńskiego Ixa Hern. Lvtermachra1, выдадзенай 1642 годзе з нагоды прыбыцця ў Вільню лютэранскага пастыра. Даследчыкі адназначна сцвярджаюць, што месцам выдання брашуры хутчэй за ўсё можа
быць Вільня, а не Вітэмберг2. Да сённяшняга дня захаваліся толькі два
асобнікі брашуры – у бібліятэках Санкт-Пецярбурга і Варшавы3.
Беларускамоўны верш, вядома, з’яўляецца адно толькі імітацыяй
мовы Севярына Налівайкі (1560–1597), казацкага атамана, вядомага
сваім жорсткім стаўленнем да ворагаў праваслаўя. Сапраўдным аўтарам твора даследчыкі лічаць ці то адукаванага святара, хутчэй за ўсё
езуіта (“во-первыхъ, въ Литвѣ ни одинъ духовный орденъ не велъ
такой ожесточенной борьбы съ иновѣрцами, как іезуитскій, а во-вторыхъ, никто не обладалъ столь обширными лингвистическими познаніями, какъ отцы коллегіи Академіи Св. Яна”)4, ці то “нехта праваслаўны. У заключных радках Сенька Налевайка ад імя «схізматыкаў»
Witanie ná Pierwszy Wiazd z Krolewca do Kadłvbka Sáskiego Wileńskiego Ixa Hern.
Lvtermachra: Ná własne kleynoty Lutermáchrá./ Nie prożny kleynot do was Minister
oddawam,/ Ale troiá ki ś wietny, co y sam przyznawam./ Szczeć yny z gnipiem krzywym po mieczu, kopyto/ Po kądź ieli á pole album grek pokryto./ Drukowano
w Witembergu Roku 1642. dnia wczorayszego, k. 8.
2 Цікава адзначыць, што менавіта ў Вітэмбергскім універсітэце атрымалі адукацыю
канцлер Вялікага Княства Літоўскага Леў Сапега (1557–1633) і Мялеці Сматрыцкі (1577–1633).
3 Гл.: [online], https://chamo.buw.uw.edu.pl/lib/item?id=chamo:1330620&fromLocatio
nLink=false&theme=system [доступ: 20.03.2018].
4 А. К р а у з е В а н-дер-К о п ъ, Забытый эпизодъ изъ борьбы Католицизма противъ
Реформаціи въ Западной Россіи, „Извѣстія отдѣленія русскаго языка и словесности Академіи наукъ” 1912, № 1, с. 78.
1
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(праваслаўных) скардзіцца на складаныя ўзаемаадносіны і з «ляхамі»,
і з уніятамі <…> Гэта быў час, калі дзяржаўныя ўлады сілай забіралі
цэрквы ў праваслаўных і аддавалі іх уніятам. Цяжка ўявіць сабе, што
такія факты – а іх было мноства – маглі б хваляваць езуітаў. Варта ўлічыць і такую акалічнасць. Чаму замест Вільні называецца Вітэнберг?
Езуітам зусім не было патрэбы хавацца ў Вільні ад каго б там ні было.
А вось праваслаўныя ў той час ужо адчувалі сябе не надта ўпэўнена. Ды
і сам горад Вітэнберг падабраны невыпадкова, бо менавіта тут Марцін
Лютэр абнародаваў свае славутыя тэзісы, і гэты горад стаў адным
з галоўных цэнтраў Рэфармацыі. Інакш кажучы, невядомы аўтар звязвае падзеі антыпратэстанцкага твора са сталіцай пратэстантызму”1.
Аднак, усё ж большасць даследчыкаў (Аляксандар Брукнер, Ганна
Круазэ ван-дэр-Коп, Яўхім Карскі, Вацлаў Ластоўскі, Максім Багдановіч
і інш.) схільныя бачыць аўтарам езуіта і менавіта ў сюжэце твора знаходзяць пацвярджэнне гэтаму.
Крытыкуючы Лютэрмахра (хутчэй за ўсё гэта алегарычнае пазначэнне нейкага пэўнага пратэстанцкага прапаведніка), які ў першай жа
прамове ў “Kadłvbku Saskim Wileńskim” выкарыстаў незразумелую для
мясцовых людзей грэчаскую мову, невядомы аўтар у з’едлівым тоне
распачынае Witanie na Pierwszy Wiazd... вершам, складзеным на шасці
мовах – польскай, грэчаскай, лацінскай, нямецкай, летувіскай і старабеларускай (так званы “макаранічны верш”), такім чынам дэманструючы, што і вучонасць нямецкага прапаведніка, і здольнасці казаць
на некалькіх мовах не робіць пропаведзь больш зразумелаю2. Паслядоўна даводзячы сваю думку, аўтар брашуры піша сатырычныя радкі
ад імя некалькіх нетыповых для рэлігійнай палемікі ўдзельнікаў: хору
жанчын, рабіна, ягонага вучня і праваслаўнага казака Сенькі Налівайкі,
які за арганізацыю казацка-сялянскага паўстання на землях Беларусі
і Украіны быў страчаны ў Варшаве ў 1597 годзе, г. зн. за амаль паўстагоддзя да часу напісання брашуры.
Нагадаем, што ў 1642 годзе старабеларуская мова яшчэ выконвала
ролю дзяржаўнай, абслугоўвала як афіцыйныя, так і неафіцыйныя
сферы ўжытку і актыўна функцыянавала ў сваёй вуснай разнавіднасці.
Тым больш для нас цікавы гэты беларускамоўны вершаваны тэкст як
сведчанне моўнай сітуацыі ў Вялікім Княстве Літоўскім. Сёння для даследчыка найбольш цікавым аспектам тагачаснага шматмоўя з’яўляецца размежаванне старабеларускай мовы ды царкоўна-славянскай і анаУ. К а з б я р у к, Нашы вытокі: пошукі гісторыка-літаратурнай праўды: эсэ, разважанні, палемічныя артыкулы, Мінск 2007, с. 145.
2 Аляксандар Булыка сцвярджае, што веданне грэчаскай мовы не было такой жа
масавай з'явай, як польскай ці лацінскай, у перыяд самастойнага развіцця
ўсходнеславянскіх моў і большасць грэцызмаў, звязаных, як правіла, са сферай
рэлігійнага жыцця, была засвоена ўжо ў часе фарміравання праваслаўнай
царкоўнай тэрміналогіі. Гл.: А. Б у л ы к а, Даўнія запазычанні беларускай мовы,
Мінск 1972.
1
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ліз уплываў польскае мовы на беларускую. Мы можам бачыць у Witani
na Pierwszy Wiazd... праблемы ўжывання замежных моў у сферы рэлігійнага жыцця на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага.
Гісторыя даследавання
На самым пачатку ХІХ стагоддзя Фелікс Бенткоўскі, прафесар гісторыі і бібліятэкар Варшаўскага ліцэя, дзе тады захоўвалася брашура
Witania na Pierwszy Wiazd... (перанесеная пазней ў бібліятэку Варшаўскага ўніверсітэта) у першым томе Гісторыі польскай літаратуры
згадвае твор, сцвярджаючы, што адна з яго частак напісаная на рускім
дыялекце і што, на ягоную думку, твор у мастацкім і паэтычным плане
мае нізкую вартасць1.
У 1911 годзе А. Брукнер у артыкуле Pieśni polsko-russkie заклікае
даследчыкаў увесці ў навуковы ўжытак Witanie na Pierwszy Wiazd...2.
У выніку, расійская даследчыца Г. Краузэ Ван-дэр-Коп апублікавала
і прааналізавала твор у часопісе “Известия отделения русского языка
и словесности Академии наук”3. Яна коратка характарызуе беларускамоўную частку, падкрэслівае грубасць і мужыцкасць сатыры і называе яе мову ўкраінскаю, праўда, не звяртаючыся да моўнага аналізу,
а робячы высновы з фармальных паказчыкаў: відавочна, Г. Краузэ
звярнула ўвагу на Сеньку Налівайку і тое, што ў тэксце вядзецца гаворка пра рэлігійную сітуацыю ў Кіеве: “За старыми бабами слѣдуетъ
крестьянинъ Sienko Nalewayko, казакъ, дающій своимъ грубымъ мужицкимъ слогомъ на малороссійскомъ говорѣ краткое описаніе состоянія церковныхъ дѣлъ въ Кіевѣ, гдѣ трудно ладить съ Ляхами, но еще
труднѣе съ «Leretycy», т. е. Уніатами”4.
А ўжо ў наступным годзе А. Брукнер адклікаецца на публікацыю
Г. Краузэ Ван-дэр-Коп і, між іншым, раіць наступным даследчыкам
звярнуць больш увагі на моўныя асаблівасці ўсяе брашуры, сцвярджаючы, што беларуская мова Сенькі Наліваи® кі – гэта сапрау® дны скарб
для філолага, бо у® артыкуле Г. Краузэ Ван-дэр-Коп не былі згаданыя не
толькі цікавыя польскія словы, не толькі запамінальныя каламбуры
(Міністр – Свіністр), але i “lá liki” (логікі?), і шасцімоўны верш і інш.:
“A zważyć należy równie, że to «pouczenie o hreczynie» jest najdawniejszy
pomnik czystego białoruskiego narzecza ludowego (nie owej mieszaniny
cerkiewnoruskiej, panującej po książkach «litewskich») taksamo napisany
przez Polaka (jak i najstarsza ballada małoruska Kulina)”5.
F. B e n t k o w s k i, Historya literatury polskiey: wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych, t. I, Warszawa-Wilno 1814, s. 415.
2 A. B r ü c k n e r, Pieśni polsko-ruskie, “Pamiętnik Literacki” 1911, t. X, s. 194.
3 А. К р а у з е В а н-дер-К о п ъ, Забытый эпизодъ изъ борьбы Католицизма противъ
Реформаціи въ Западной Россіи, „Извѣстія отдѣленія русскаго языка и словесности Академіи наукъ” 1912, № 1, с. 78–86.
4 Ibidem, с. 78.
5 A. B r ü c k n e r, Z literatury sowizdrzalskiej, „Pamiętniki Literackie” 1913, t. XII, s. 101.
1
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У хуткім часе з’яўляюцца і першыя згадкі пра гэты тэкст беларускіх
даследчыкаў: Максім Багдановіч у 1914 годзе не толькі называе яго
“едва ли не первым белорусским стихотворением”, але і кажа, што менавіта гэты твор быў першым сярод гумарыстычных твораў наступных
стагоддзяў, калі беларускую мову выкарыстоўвалі дзеля стварэння
камічнага эфекту: “Наконец, в половине XVII же столетия появилась
стихотворная сатира на протестантского пастора, написанная и напечатанная иезуитом. По-белорусски в ней говорит (и хорошо, замечу
в скобках, говорит) крестьянин Sieńko Nalewajko, пытающийся разобраться в проповеди пастора, переполненной греческими цитатами”1.
Апублікаваў беларускі тэкст Witania na Pierwszy Wiazd... паводле
арыгіналу (сцвярджаем гэта на падставе выпраўленых памылак у тэксце, надрукаванага Г. Краузэ Ван-дэр-Коп) і цэлы раздзел прысвяціў
яму Я. Карскі. Спачатку ён называе мову Pouczenia o Hreczyśie заходнерускаю (“Sieńko Nalewayko <…> приветствует саксонского наставника
речью на чистом западнорусском языке, как он сохранился в лучших
стринных произведениях”2), а пасля ў спасылцы ўдакладняе: “Напрасно
речь Сенко Наливайко называется малорусской: никаких особенностей
малорусского наречия здесь нет. Тут, напр., встречаются такие черты
как heto, nietucie, skupawsiab, ieś, zabywsiab, ieśc, hutoryli, brazgać, prydaw
ieś и т. д., которые свойственны только живой белорусской речи. Так
писали по-русски виленские и гроденские иезуиты”3.
Як беларускамоўны твор разглядаў Pouczenia o Hreczysie В. Ластоўскі, які цалкам перадрукаваў яго паводле публікацыі Я. Карскага4.
Далейшы лёс гэтага твора ў беларускім літаратуразнаўстве аказаўся нешчаслівы: ён не трапіў ні ў Хрэстаматыі, ні ў грунтоўнае выданне
Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя (2003).
Няма пра яго інфармацыі і ў беларускіх энцыклапедыях. Уладзімір
Казбярук, які колісь рыхтаваў артыкул для Энцыклапедыі літаратуры
і мастацтва Беларусі, з жалем паведамляе, што “нейкі ананімны горарэцэнзент выступіў супраць публікацыі звестак пра гэты твор”, бо “праваслаўны герой выводзіцца ў творы пад выглядам блазна, здзекліва
называецца імем вядомага казацкага атамана Сенькі Налівайкі”, што
гэты твор “мае ўскоснае дачыненне да бел. л-ры і слабы ў мастацкіх
адносінах”5.

М. Б о г д а н о в и ч ъ, Бѣлорусское возрожденіе, “Украинская жизнь” 1915, № 1–2.
Е. К а р с к и й, Белорусы в 3 т., т. 3, кн. 2: Очерки словестности белорусского племени, Минск 2007, с. 198.
3 Ibidem.
4 В. Л а с т о ў с к і, Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі: Факсімільнае выданне,
Мінск 2012, с. 561.
5 У. К а з б я р у к, Нашы вытокі..., с. 143.
1
2
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І толькі ў апошні час Witanie na Pierwszy Wiazd... было цалкам апублікаванае на мове арыгінала і ў перакладзе на беларускую мову Алесем
Бразгуновым1.
Аднак усё яшчэ адсутнічае мовазнаўчы каментар да дадзенага твора. Няма stricte мовазнаўчага артыкула, што, несумненна, абумоўлена
малым памерам тэксту ды насычанасцю каламбурамі, якія складана
расшыфраваць, а не нізкай мастацкай і паэтычнай вартасцю Witania na
Pierwszy Wiazd....
Агульная моўная характарыстыка тэксту
У вершы Seńko Nálewáyko Pouczyćiełowi Sáskiemu Pouczenie o Hreczyśie Pryiatelskoie posyłáiet гукі старабеларускай мовы перадаюцца непаслядоўна, што з’яўляецца наступствам некадыфікаванасці тагачаснае мовы. Тым не менш, гэты твор можна аднесці да менавіта
старабеларускае мовы, бо ў ім адлюстраваныя наступныя ейныя
фанетычныя асаблівасці.
Наяўнасць гуку [ŭ]
Пераход [v] і [l] у [ŭ] адлюстраваўся ў рэгулярнай перадачы гука [ŭ]
з дапамогаю графемы w і графемы v у назоўніку: vnitami; дзеясловах:
skupawśiabieś, zábywśieb, prydawieś, daw, nábrawśia, vmieiet, vźieli, vkiemili;
у дзеепрыслоўях: pozdawszy, pobywawszy, zábywszy, poczáwszy; займенніках: wśio, wśiemi, wśi, vśim, vśieńka; прыслоўях: wżo, vczásiew, vpierod;
прыназоўніку w/v.
Наяўнасць гуку [r]
Пасля літары r паўсюль знаходзім графемы а, e, y, o, якія сведчаць
пра цвёрды [r]: ihráiesz, Cárá, hutoryli, prydet, prydawieś, Kátáryna, podureli,
hreczychá, reczesz, leretycy, vpierod. Калі ў кірылічных помніках, якія
належаць старабеларускай мове, мы часта сустракаем спалучэнне ре,
якое перадае [r’e], што з’яўляецца вынікам захавання традыцыйнай
графікі, то ў вершы Seńko Nálewáyko Pouczyćiełowi Sáskiemu Pouczenie...,
напісаным лацінскай графікай, мяккасць папярэдняга зычнага звычайна перадаецца графемаю i, напрыклад, vmiejet, Niemiecki, po siekiersku, nielza, biesá. (Г. Краузэ Ван-дэр-Коп у адным выпадку памылілася: слова odbieráiesz запісала як odbieriáesz).
Наяўнасць гуку [š]
У беларускім вершы адлюстраваны зацвярдзелы гук [š]: pobywawszy, pozdawszy, zabywszy, poczawszy, zaczynaiesz, inszy, bolsz.
Наяўнасць гуку [č]
У беларускім вершы адлюстраваны зацвярдзелы гук [č]: po czesku,
zaczynaiesz, Nálewayczykom, po hreczesku, hreczychu, reczesz, czy, hadyniszcze.
1

Славянамоўная паэзія Вялікага Княства Літоўскага XVI–XVIII стст.: Помнікі даўняга пісьменства Беларусі, Мінск 2011, с. 678–691, а таксама ў выданні Залатая
калекцыя беларускай літаратуры ў 50 тамах, Мінск 2012, т. ІІ, с. 153-161.
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Наяўнасць гуку [ž]
У беларускім вершы адлюстраваны зацвярдзелы гук [ž]: leżyt,
tiażyśia.
Адлюстраванне на пісьме цекання
Цекаванне ў вершы Seńko Nálewáyko Pouczyćiełowi Sáskiemu Pouczenie... заўважыў яшчэ Я. Карскі. І лічыў гэта прыкладам беларускіх фанетычных асаблівасцей твора: ochćimnie, ieść, brázgáć. Аднак гэтая з’ява
перадаецца непаслядоўна: tiászko, tiazyśia, ná tia (займеннік).
Наяўнасць гуку [ɣ]
У беларускім вершы паслядоўна перадаецца адрозненне фрыкатыўнага гука [ɣ] ад выбухнога [g]: heto, horsz, hutoryli, ihráiesz, v mohiłu,
horȧ, hledeti, po hreczesku, hádyniszcze, samoho, hdie, аднак раку ў Маскве
называюць Nieglennaia, а таксама чамусьці дзеяслоў са значэннем
‘гаварыць абы-што, плявузгаць’ перададзены як brázgáć.
Адзначым таксама, што ў помніку некаторыя беларускія фанетычныя асаблівасці не адлюстраваліся: напрыклад, дзеканне (dietki,
hdie і інш.), аканне (koli, hora, chołodie і інш.)
Марфалагічныя асаблівасці
Інфінітывы ў вершы Seńko Nálewáyko Pouczyćiełowi Sáskiemu Pouczenie... прадстаўлены формамі з суфіксам -ті, што з’яўляецца традыцыйным сродкам для пісьменства таго часу і такія формы былі шырока
распаўсюджаны на Беларусі: skohliti, hłáholiti, hledeti, zrozumieti. Аднак
адлюстравана і спарадычнае адпадзенне канцавога галоснага гуку i ў
гэтым суфіксе: hłáhołát.
Адзначаецца ў помніку і злітнае ўжыванне скарочанай звязкі –ieś
у дзеяслове 2-е асобы ўмоўнага ладу: Skupawśiabieś, а таксама ў дзеяслове 2-е асобы абвеснага ладу: prydawieś.
У вершы сустракаецца ўжыванне клічнага склону назоўнікаў: lichoie hádyniszcze Niemiecki páuku, łysy bieśie.
Лексічныя асаблівасці
Лексічны склад верша Seńko Nálewáyko Pouczyćiełowi Sáskiemu Pouczenie... можна ўпэўнена кваліфікаваць як уласна беларускі, напрыклад:
hreczycha, obraz, pud, hádyniszcze, hutoryc, brázgáć, hledeti, zrozumieti,
vkiemili, vmieiut, poznáiesz, heto, horsz, bolsz, wielmi, inszy, nie tućie, wżo,
wśim і інш.
Ёсць, аднак, у творы невялікая колькасць паланізмаў, хоць уздзеянне польскай мовы на беларускую пачалося ўжо ў ХІV стагоддзі
і паланізмы былі ўласцівыя для ўсіх жанрава-стылёвых узроўняў старабеларускага пісьменства. Пры наяўнасці ўласнабеларускага zavtra тут
ужываецца Jutro, запазычанне якога не было матываванае патрэбамі
развіцця лексічнай сістэмы. Тое самае можна сказаць і пра ўжыванне
слоў: dumno, niż, związán.
Не зусім зразумелае паходжанне слова láliki: Dá y v nás Dutka ieść
y Zolud wieliki, Dionyzey, Dorohfiey, vmieiut láliki. А. Брукнер лічыў, што тут
маецца на ўвазе логіка. Але, магчыма, тут ідзе гаворка пра laika (слова,
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якое азначае ‘просты чалавек міранін, паслушнік’, запазычанне з лаціны праз старапольскую мову.
Няшмат выяўлена ў тэксце лацінізмаў, хоць у сувязі з паланізацыяй грамадскага і культурнага жыцця беларускага насельніцтва ды
той акалічнасцю, што лацінская мова была абавязковым прадметам
вывучэння ў каталіцкіх і ўніяцкіх школах ды нават у праваслаўных
брацкіх школах (згодна з граматай Жыгімонта Вазы 1592 года брэсцкаму царкоўнаму брацтву) лацінскія словы шырока пранікалі ва ўсе
стылі тагачаснае мовы. І нават нягледзячы на тое, што большасць даследчыкаў падкрэслівае езуіцкае паходжанне аўтара, верш Seńko Nálewáyko Pouczyćiełowi Sáskiemu Pouczenie... паслядоўна захоўвае народнае
гутарковае гучанне. Як прыклад лацінізмаў мы можам прывесці толькі:
Schismátycy, leretycy, Vnitámi і, магчыма, láliki.
Амаль пазбаўлены твор стараславянізмаў. Як выключэнне – reczesz, hłáhołát.
Да ўкраінізмаў можна аднесці толькі адну лексему – skohliti.
Істотным момантам верша Seńko Nálewáyko Pouczyćiełowi Sáskiemu
Pouczenie... з’яўляецца наяўнасць эмацыянальна-экспрэсіўных сродкаў,
імітацыя народнай гаворкі тагачаснай Беларусі. Заканамерным здаецца, што для перадачы думак праваслаўнага чалавека выкарыстаная
менавіта гутарковая мова, стылізаваная на кніжны ўзор.
Дзеля эмацыянальнага ўздзеяння на чытача і слухача ў тэксце выкарыстоўваюцца: клічны склон, выклічнікі (ochćimnie), памяншальны
ды павелічальны суфіксы -enk-, -iszcz- (vśieńka, maleńkiie, hádyniszcze),
фразеалагізмы (nábrawśia pudu, nie twoim nosom zaczynaiesz).
Насычаны тэкст і вульгарызмамі – bládin syn, sukin rod, łysy bieśie,
lichoie hádyniszcze, po lichu podureli, daw w hubu. Абсцэнная лексіка
несумненна была неабходным элементам стылізацыі для стварэння
пэўнага камічнага ўражання. Падобныя з’явы ў літаратуры былі апісаны А. Брукнерам, (які лічыў іх тыповымі для literatury sowizdrzalskej1),
пазней больш падрабязна разгледжаныя Каролем Бадэцкім2.
З-за таго, што гаворка ў вершы Seńko Nálewáyko Pouczyćiełowi
Sáskiemu Pouczenie... ідзе пра казанні пратэстанцкага прапаведніка,
найбольш часта выкарыстоўваюцца ў ім дзеясловы са значэннем “казаць”, выражаныя шматлікімі сінонімамі і стылістычна падабранымі
пад адпаведны кантэкст. Напрыклад, спрабуючы зымітаваць урачысты
і ўзнёслы стыль тэкстаў, напісаных на царкоўнаславянскай мове, у вершы сустракаецца дзеяслоў hłáholiti (po hreczesku dumno hłáholiti, po
siekiersku hłáhołát). Ён ужываецца побач з стылістычна нейтральным
дзеясловым ‘гутарыць’ (tmá ludey so wśiemi świátcámi,/Vpierod hutoryli
z stárymi hrekámi). Адчуваюцца негатыўныя канатацыі ў выкарыстаных
1
2

A. B r ü k n i e r, Z literatury sowizdrzalskiej…, s. 101.
K. B a d e c k i, Literatura mieszczańska w Polsce XVII wieku, monografja bibljograficzna,
Lwów [i in.] 1925.
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дзеясловах bruśisz і brázgáć (Ochćimnie po Hreczesku bruśisz wielmi mnoho,
brázgáć po hreczesku). Як сінонімы да дзеяслова са значэннем ‘казаць’
можна аднесці таксама словы ihráiesz і skohliti (po hrecku ihraiesz, zábywśieb skohliti).
Значную ролю ў вершы Seńko Nálewáyko Pouczyćiełowi Sáskiemu
Pouczenie... адыгрываюць моўныя каламбуры. Напачатку аўтар (і адначасна – лірычны герой) нібыта не адрознівае hreczychu ад грэцкай
мовы: Vżoż heto po lichu Sásy podureli, // Koli nám tut hreczychu vśieńka
odnieli. У наступным двухрадкоўі – наступны каламбур: Prydet ná tia
Mohiłá szto у horsz vmieiet, // Koli tolko hreczychá nowáiá pospieiet. // V Moliłu bládin syn, k Moskwie ná Náuku. Гэта ўжо адсылка да вядомага кіеўскага мітрапаліта Пятра Магілы (1596–1647). Нешта падобнае мы
заўважаем і яшчэ ў адным каламбуры: Y Kiśiel Kułażyn syn, ach nábrawśia
pudu дзе згадваецца апошні праваслаўны сенатар Рэчы Паспалітай
Адам Кісель (1600–1653).
Ад пачатку ХVІ да канца ХVІІ ст., цягам двух стагоддзяў друкарнямі
Вялікага Княства Літоўскага было выдадзена звыш 260 кніг кірылічнага друку, з іх толькі каля сарака – на беларускай мове1. Сярод друкаваных кніг ХVІ–ХVІІ стагоддзяў ёсць і арыгінальныя, і перакладныя
творы, аднак з-за таго, што манаполія на друкарскую справу належала
манастырам – большасць твораў мае рэлігійны характар.
Помнік беларускамоўнай сатырычнай паэзіі Seńko Nálewáyko Pouczyćiełowi Sáskiemu Pouczenie o Hreczyśie Pryiatelskoie posyłáiet, што
з’яўляецца складковаю часткаю невялікае брашуры Witanie ná Pierwszy
Wiazd z Krolewca do Kadłvbka Sáskiego Wileńskiego Ixa Hern. Lvtermachra,
невялікі па аб’ёме, але важны для беларускага мовазнаўства дакумент,
бо з яго дапамогай можна спрабаваць сцвердзіць пераемнасць паміж
старой і новай беларускай літаратурнай мовамі, мовай статуту Вялікага
Княства Літоўскага, мовай інтэрмедый і мовай Францішка Багушэвіча,
хоць некаторыя даследчыкі і не прызнавалі такое пераемнасці: “У стагоддзі ХІХ, а навет у канцы ХVІІ даўнейшы язык літаратурны быў ужо
забыты. Дзеля таго ў першай пары беларускага адраджэньня беларускія пісьменнікі не маглі сіляць (чэрпаць) із даўгавечных запасаў
ягоных. Дык пісалі ў языцэ народным. <…> Традыцыя старабеларускага
літаратурнага языка настолькі была забыта, што, калі ў ХІХ стаг. пачалося адраджэньне беларускай літаратуры, дык <…> пісьменнікі каталікі <…> сталі пісаць лацініцай”2.
Але гэтая пераемнасць існуе, хоць і выяўляецца даволі апасродкавана. Напрыклад, Ігар Капылоў сцвярджае, што пераемнасць паміж
старабеларускай і сучаснай беларускай мовай ёсць: „Іначай бы сёння
1
2

А. Ж у р а ў с к і, Гісторыя беларускай літаратурнай мовы, Мінск 1967, с. 228.
Я. С т а н к е в і ч, Гісторыя беларускага языка, Вільня 1939, с. 10.
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мы не мелі мовы, якая на працягу больш чым 300 гадоў фактычна не
ўжывалася ў афіцыйнай пісьмовай форме. І нават у літаратурнай
пісьмовай мове пераемнасць ёсць. Напрыклад, слова «мыта» і «мытнік»
з’явілася [у сучаснай беларускай мове] адносна нядаўна, але яно шырока ўжывалася ў старабеларускі перыяд у помніках XIV–XVII стагоддзяў.
<…> Калі ўважліва пагартаць слоўнік, то многія іншыя словы мы можам
сёння ўзяць ва ўжытак, паступова яны пранікнуць і ў хуткім часе
стануць літаратурнай нормай. Гэты працэс завецца дэархаізацыяй
лексікі”1.
Maryla Chaustowicz

“Homily of Grechys”: The Old Belarusian Language in the 17th
Century Jesuit Satire
A b s t r a c t
In this article, linguistic features of the work were analysed at different
language levels, which allows the author to confirm the assumptions
presented in earlier research (E. Karski, A. Bruckner) on the Old
Belarusian basis of the work. The text “Homily of Grechys” in the greeting of a Lutheran pastor is a unique example of old Belarusian literacy
in terms of high artistic value, provocative content, and the linguistic
image of the work, which lays on an Orthodox person dialect imitated
by a Jesuit priest.

1

Навукоўцы даказалі пераемнасць сучаснай беларускай мовы ад мовы часоў ВКЛ
[online] https://www.racyja.com/kultura/navukoutsy-dakazali-peraemnasts-sucha
[доступ 16.05.2018].
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Kilka uwag na temat wspólnego zasobu
frazeologii polskiej i białoruskiej w rosyjskiej
gwarze staroobrzędowców w Polsce
Zamieszkujący tereny północno-wschodniej Polski staroobrzędowcy to
potomkowie wiernych rosyjskiej Cerkwii prawosławnej, którzy nie zaakceptowali reformy liturgicznej patriarchy Nikona, wprowadzonej w XVII w.
Sprzeciw wobec nowego stanu rzeczy ze strony tej części społeczeństwa doprowadził do trwałego rozłamu w Cerkwi prawosławnej. W kolejnych latach
rozpoczęło się represjonowanie przeciwników reformy. Surowość tych represji, prowadzonych zarówno ze strony władz cerkiewnych, jak i świeckich
spowodowała, że staroobrzędowcy stanęli przed koniecznością migracji poza granice Carstwa Rosyjskiego w celu ochrony zdrowia i życia1.
Na terenach Rzeczypospolitej pierwsze rodziny staroobrzędowe pojawiły się już pod koniec XVII w., natomiast największe nasilenie rosyjskiego
osadnictwa na tych terenach przypadło na koniec XVIII w.2. Większość spośród osiedlających się starowierskich rodzin przybyła z terenów graniczących
wówczas z ziemiami polskimi, tj. z okolic Nowogrodu, Pskowa i Wielkich Łuk.
W momencie przybycia posługiwali się właściwą dla tych terenów gwarą
pskowską, należącą do zachodniej grupy środkowo-wielkoruskich gwar
akających, co zostało ustalone przez Irydę Grek-Pabisową na podstawie porównania zachowanych cech dialektalnych3. Macierzysta gwara staroobrzędowców jeszcze przed ich osiedleniem się na terytorium Rzeczypospolitej
zawierała pewien zasób elementów polskich i białoruskich. I. Grek-Pabisowa
zauważa, że rodzima gwara polskich staroobrzędowców „posiadała wiele
cech wspólnych z cechami gwar białoruskich. Migracja na zachód przez
tereny białoruskie sprzyjała utrwaleniu się tych cech oraz nabyciu nowych.
Po osiedleniu się kontakty z ludnością białoruską nie ustały (np. powiat
grodzieński), co również nie pozostało bez wpływu na omawianą gwarę”4.
E. I w a n i e c, Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII–XX w., Warszawa
1977, s. 22–28; I. G r e k - P a b i s o w a, Światowe migracje staroobrzędowców (od
wieku siedemnastego do czasów współczesnych) [w:] Staroobrzędowcy. Szkice z historii,
języka, obyczajów, red. I. Grek-Pabisowa, Warszawa 1999, s. 13–32.
2 I. G r e k - P a b i s o w a, Rosyjska gwara starowierców w województwach olsztyńskim
i białostockim, Wrocław – Warszawa – Kraków 1968, s. 12.
3 Ibidem, s. 13.
4 Ibidem, s. 12.
1
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Współcześnie kontakty z ludnością białoruską są raczej sporadyczne, trudno
więc dziś mówić o wpływie języka i gwar białoruskich na gwarę staroobrzędowców, niemniej białoruskie elementy językowe funkcjonują w rosyjskiej
gwarze i są stosunkowo powszechne.
O białoruskich elementach językowych w gwarze staroobrzędowców
notowanych współcześnie pisała Dorota Paśko-Koneczniak1. Autorka zalicza
do nich m. in.: końcówkę mianownika liczby mnogiej rzeczowników rodzaju
męskiego i nijakiego na -y, -i (np. głˈazy, v’ˈosły), występowanie w miejscowniku liczby pojedynczej przymiotników rodzaju męskiego końcówek -ym, -im
(np. balšˈym, xarˈošym), prejotowaną postać zaimków osobowych (jon, janˈa,
janˈo) i wskazujących (jˈetat, jˈeta), brak spółgłoski n na początku wyrazu
w zaimkach osobowych po przyimku (v jix, za jˈim, s jej), pewne spójniki i partykuły (ˈal’i, až, c’i), zapożyczenia leksykalne (np. śudˈy, kudˈy, ńixtˈo, attˈul’a,
užˈo)2. W rosyjskiej gwarze starowierców pojawiają się także polonizmy
dawne, które przenikały do gwary jeszcze na terenach macierzystych dwiema drogami: za pośrednictwem języka białoruskiego oraz poprzez osadnictwo
polskie na terenach ojczyzny językowej starowierców3, a więc język i gwary
białoruskie pełniły także rolę medium między polszczyzną a rosyjską gwarą.
Współcześnie staroobrzędowcy mieszkający w Polsce są dwujęzyczną
społecznością. Ich bilingwizm związany jest z dyglosją – posługują się oni
naprzemiennie rosyjską gwarą i językiem polskim w zależności od sytuacji
komunikacyjnej oraz szeregu czynników o charakterze socjolingwistycznym,
takich jak np. wiek informatora, pochodzenie rozmówcy, miejsce, w którym
odbywa się rozmowa. Z uwagi na wyspowy charakter gwary staroobrzędowców w polskim otoczeniu językowo-kulturowym, w mowie staroobrzędowców notuje się coraz więcej przykładów wpływu polszczyzny praktycznie we
wszystkich systemach językowych. W zakresie fonetyki doszło do rozpadu
korelacji miękkościowej i uformowania się jej na wzór polski. Zmiany w ob.rębie składni to przede wszystkim powszechne użycie czasownika m’eć/
im’ˈeć na wzór ekwiwalentnych konstrukcji w języku polskim z czasownikiem mieć, w szczególności dla wyrażenia relacji przynależności, np. namˈoty
mˈajut (‘у них есть палатки’) – por. pol. mają namioty), ja mˈaju dˈočk’i
(‘у меня есть дочери’ – mam córki), szerokie występowanie czasownika
есть/ естя w charakterze łącznika: zamiast konstrucji typu Моя сестра –
студентка z łącznikiem zerowym, stosowany jest łącznik jeść/ jˈeśća (majˈa
śestrˈa jˈeśća studˈentkaj) oraz wyrażanie powtarzalności wydarzeń za
pomocą konstrukcji što + biernik (np. što got, što ńeʒ́ ˈel’u, što v’'ećer, što dva
časˈa – por. pol. co rok, co tydzień, co wieczór, co dwie godziny)4.
D. P a ś k o - K o n e c z n i a k, Białoruskie elementy językowe w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców mieszkających w regionie suwalsko-augustowskim, „Acta Baltico-Slavica”
38, Warszawa 2014, s. 207–218.
2 Ibidem, s. 210–213.
3 I. G r e k - P a b i s o w a, Słownictwo rosyjskiej wyspy gwarowej staroobrzędowców mieszkających w Polsce. Rozwój i stan dzisiejszy, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk –
Łódź 1983, s. 50.
4 С. Г ж и б о в с к и й, Русский островный говор в польском языковом окружении [в:]
Русско-польские языковые, литературные и культурные контакты, ред. С. Гжибовский, В.А. Хорев, М. Волос, Москва 2011, c. 51.
1
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Najtrwalszym i najbardziej odpornym na wpływy polskie jest poziom morfologiczny gwary, natomiast systemem języka najbardziej podatnym na
wpływ polszczyzny jest system leksykalny, co związane jest z faktem, że
każdy nowy element rzeczywistości, który pojawia się w odmiennej kulturze,
musi zostać nazwany. Prowadzi to zazwyczaj do bezpośredniego zapożyczania słów z języka, z którego dany desygnat został zaczerpnięty, lub do ich
kalkowania i dostosowywania do modelu gwarowego1. D. Paśko-Koneczniak
wydzieliła sfery tematyczne, w których frekwencja zapożyczeń z polszczyzny
znacznie się zwiększyła na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat: 1. nazwy
związane z gospodarstwem domowym (nazwy pomieszczeń, wyposażenia
domu i sprzętów domowych), np. łaźˈenka, p’ivńˈica, žarˈufka, 2. nazwy związane z przestrzenią wokół domu, np. łˈonka, trˈavńik, padvˈurka, 3. nazwy
związane z rolnictwem i pracą w polu, np. grab’ˈarka, kaśˈarka, 4. nazwy
zwierząt i roślin, np. dˈyńa, truskˈafka, cebˈulka, 5. nazwy związane z administracją, np. gm’ˈina, padˈatk’i, 6. nazwy związane z budownictwem, np.
budavˈać, budˈova, cementˈovyj, 7. nazwy związane ze zdrowiem, nazwy
chorób, np. cukšˈyca, zavˈał, b’egˈunka, 8. nazwy zawodów, np. gajˈovyj,
leśńˈičyj, 9. nazwy produktów spożywczych, np. karpˈatka, v’endl’ˈiny, k’išˈonaja kapˈusta, 10. nazwy odzieży, np. spˈodńi, kapˈeluš, mˈajtk’i, 11. nazwy
związane z rodziną, np. cˈurka, nežečˈonyj, šfag’ˈerka, 12. nazwy związane
z handlem, np. xandlavˈać, xurtˈovńa, 13. nazwy związane z transportem, np.
samaxˈot, ravˈer, 14. nazwy związane z tradycją i kulturą, np. vrˈužba,
abyčajˈovość2.
W rosyjskiej gwarze staroobrzędowców notuje się także pewien zasób
wyrazów, których proweniencja wzbudza wątpliwości i często jest trudna do
ustalenia. Zdarza się, że z powodu formalnej i semantycznej zbieżności nie
można jednoznacznie stwierdzić, czy dany wyraz zapożyczony został z polszczyzny i dostosowany do modelu gwarowego, czy też pochodzi z języka
białoruskiego. Takie wyrazy jak np. burˈak, baćˈan czy atrymˈać mogły przedostać się do rosyjskiej gwary z języka białoruskiego, jednak równie dobrze
stanowić mogą konsekwencję adaptacji zapożyczonego z polszczyzny leksemu czy asymilacji fonetycznej. Zazwyczaj kluczową rolę w określeniu pochodzenia tego typu niejednoznacznych przykładów odgrywa wiek informatorów oraz ogólna ocena ich kompetencji językowych i biografii językowej.
Tego typu podobieństwa wynikają również z bliskiego pokrewieństwa
trzech omawianych języków oraz wielowiekowych kontaktów będących
rezultatem bliskiego sąsiedztwa, w wyniku czego nierzadko mamy do czynienia z paralelnymi leksemami oraz wzajemnymi pożyczkami3.
Podobne niejednoznaczności pojawiają się również przy okazji analizy
frazeologii rosyjskiej gwary. Dodatkowe utrudnienie stanowi także w tym
D. P a ś k o - K o n e c z n i a k, Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary
staroobrzędowców na Suwalszczyźnie, Toruń 2011, s. 70–72.
2 E a d e m, Dynamika zmian w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w ośrodku suwalskoaugustowskim, „Zeszyty Łużyckie” 2011, t. 45, Warszawa, s. 123–124.
3 Zob. H. P e l c o w a, Polsko-białorusko-ukraińskie paralele leksykalne w świetle prasłowiańskiego dziedzictwa kulturowego [w:] Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami, red. E. Smułkowa, A. Engelking, Warszawa 2001, s. 141–151.
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przypadku dotychczasowy brak dokumentacji stanu frazeologii, który mógłby być punktem odniesienia i płaszczyzną porównania ze stanem obecnym.
Jednostki frazeologiczne gromadzone współcześnie poddane są silnemu
wpływowi języka polskiego. Zgromadzony zasób frazeologiczny składa się
w dużej mierze z frazeologicznych kalk i półkalk utworzonych na podstawie
polskiego wzorca, np. ńe mˈeśćitsa v głavˈy – pol. ‘nie mieści się w głowie’,
kudˈa głˈazy pańˈesut – ‘dokąd oczy poniosą’, dastavˈać b’ˈełaj gar’ˈačk’i –
‘dostawać białej gorączki’, jak i frazeologiczne półkalki, np. davˈać pakur’ˈić –
pol. ‘dawać komuś popalić’ | ros. ‘давать прикурить’, brać pad vńimˈańije –
pol. ‘brać pod uwagę’ | ros. ‘принимать во внимание’1.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie pewnych zagadnień
i niejednoznaczności, które pojawiają się przy okazji ustalania pochodzenia
frazeologii notowanej w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców, a mianowicie
omówienie kwestii związanych z istnieniem wspólnego zasobu frazeologii
polskiej i białoruskiej. Artykuł jest więc próbą nakreślenia problemu badawczego, który będzie rozwijany na kolejnych etapach badań nad zasobem
frazeologicznym rosyjskiej gwary staroobrzędowców w Polsce
Zgromadzony do tej pory materiał frazeologiczny, który ma powiązanie
z językiem polskim oraz językiem lub dialektami białoruskimi, można podzielić na dwie grupy: 1) wspólny zasób frazeologii polskiej i białoruskiej bez
ekwiwalentów rosyjskich; 2) wspólny zasób frazeologii polskiej i białoruskiej, które posiadają ekwiwalenty w ogólnym języku rosyjskim. Analiza przykładów zakwalifikowanych do obu tych grup generuje określonego rodzaju
problemy.
Wspólny zasób frazeologizmów polskich i białoruskich bez ekwiwalentów rosyjskich
Podstawowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę, chcąc ustalić
pochodzenie jednostek frazeologicznych wchodzących w zakres tej grupy, to
przede wszystkim:
1) Rekonstrukcja losów danej jednostki poprzez analizę materiału zarejestrowanego w słownikach etymologicznych stworzonych dla tych areałów językowych;
2) Analiza sytuacji socjolingwistycznej informatora oraz konfrontacja
wyników z sytuacją pozostałych informatorów, w wypowiedziach których
sprawdzane jednostki frazeologiczne się pojawiały;
3) Szczegółowa analiza wpływu języka i gwar polskich na język i gwary białoruskie. Paralelne jednostki frazeologiczne notowane w języku polskim i białoruskim oznaczać mogą bowiem, że: a) są wynikiem wspólnego
pochodzenia, bliskiego pokrewieństwa języków, b) stanowią konsekwencję
wzajemnych wpływów, zwłaszcza wpływu języka polskiego na białoruski.
Alfred Zaręba zwraca uwagę na wielowiekowe oddziaływanie polszczyzny
na gwary białoruskie, również w czasie, kiedy niektóre z nich stanowić
1

D. P a ś k o - K o n e c z n i a k, Wpływ języka polskiego na idiomatykę rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie [w:] Dialog kultur. Języki wschodniosłowiańskie
w kontakcie z polszczyzną i innymi językami europejskimi, red. J. Mędelska, E. Titarenko, Bydgoszcz 2013, s. 49–57.
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zaczęły podstawę do utworzenia języka literackiego. Świadczą o tym liczne
zapożyczenia z polszczyzny, które notowane są w rozmaitych sferach tematycznych. Autor artykułu zwraca uwagę na przejmowanie oprócz pojedynczych wyrazów także całych zwrotów i wyrażeń frazeologicznych, takich
jak np. biassprecznym zjaulˈajecca fakt ‘bezsprzecznym okazuje się fakt’, na
pierwszy pohlad ‘na pierwszy rzut oka’ czy a mienawita ‘a mianowicie’ i inne1.
Z kolei Tadeusz Zdancewicz zwraca uwagę na istnienie pewnych wpływów
gwar białoruskich na gwary polskie na Sejneńszczyźnie2, która to stanowi
jeden z obszarów zamieszkanych przez starowierców. Należy zatem także
wziąć pod uwagę możliwość występowania wpływów białoruskich, które
przeniknąć mogły do gwary staroobrzędowców za pośrednictwem sąsiadujących gwar polskich.
Przedstawione poniżej przykłady prezentują dwie możliwości dotyczące pochodzenia frazeologizmu: może stanowić kalkę z języka polskiego lub
mógł zostać przeniesiony z języka białoruskiego. Zarówno frazeologizm
polski, jak i białoruski są zbieżne pod względem formy i znaczenia, co dodatkowo utrudnia identyfikację. Jednakże bardziej prawdopodobne wydaje się
polskie pochodzenie frazeologizmów.
(1) naśˈić žałˈobu (pol. nosić żałobę ‘przeżywać smutek, rozpacz po
śmierci bliskiej osoby’, błrus. жалобу насiць ‘хадзiць у жалобным, чорным адзеннi або з адзнакаю жалобы’, ros. -): my ž ałˈobu bˈuȝ́ em naś ˈić
tap’ˈer’, bo ˈeta śastrˈa nˈaša, nˈaša pl’em’ˈan:ica;
(2) davˈacsa va znˈak’i (pol. dawać się we znaki ‘być uciążliwym,
dokuczać komuś’, błrus. давацца ў знакі ‘надоўга запомнiцца’, ros. -):
mˈux’i ˈet’i dajˈucsa va znˈak’i;
(3) głowa balˈit (pol. [kogoś] boli [o coś] głowa, błrus. галава не балiць | галоўка не балiць ‘не турбавацца за лёс, учынкi, справы каго’,
ros. -): ˈeta užˈe mńe głowa bal’ˈit.

Wspólny zasób frazeologizmów polskich i białoruskich, posiadających rosyjskie ekwiwalenty
W tej grupie, poza kwestiami wymienionymi wcześniej, należy także
wziąć pod uwagę możliwość, że dane jednostki funkcjonowały w gwarze staroobrzędowców jeszcze na terenach macierzystych oraz potem, w czasie
migracji, a następnie pod wpływem polszczyzny zostały nieco zmodyfikowane, przez co bardziej przypominają jednostki przejęte z polszczyzny i przetłumaczone za pomocą komponentów gwarowych.
(1) ićˈić na rˈuku (pol. pójść na rękę ‘oddać komuś przysługę, ułatwić coś komuś’, biał. на руку ‘задавальняе каго, супадае з жаданнямi
каго’, ros. играть на руку): ja pagavar’ˈił tam s k’erˈovńikam, no pašl’ˈi nam
na rukˈu to źʒ́ ˈełal’i.

A. Z a r ę b a, Wpływy polszczyzny na słownictwo innych języków słowiańskich, „Język
Polski” 1961, t. XLI, s. 4, 6.
2 Zob. T. Z d a n c e w i c z, Wpływy białoruskie w polskich gwarach pod Sejnami, Poznań
1966.
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Według danych słownika Этымалагiчны слоўнiк фразеалагiзмаў1
omawiana jednostka jest wspólna dla języków wschodniosłowiańskich
i języka polskiego.
Możliwe są w tym przypadku dwa rozwiązania. Najprawdopodobniej
przykład jest kalką frazeologiczną z języka polskiego, przetłumaczoną, utworzoną za pomocą wyrazów gwarowych. Istnienie analogicznej jednostki frazeologicznej w języku białoruskim może świadczyć o tym, że jednostka miała
szansę przeniknąć do gwary starowierców w czasie ich migracji przez białoruskojęzyczny areał (lub wcześniej). Jest to jednak mniej prawdopodobne,
niż uznanie tego przykładu za kalkę z polszczyzny, za czym przemawia m.in.
brak zarejestrowanych przypadków użycia tego frazeologizmu wśród przedstawicieli starszego pokolenia.
(2) m’ˈeńše – bˈolše (pol. mniej więcej, błrus. больш – менш, ros.
более – менее).

W powyższym przykładzie kolejność wyrazów zdaje się wskazywać na
kalkę frazeologiczną (przykład wygląda jak tłumaczenie polskiego wzorca za
pomocą leksemów gwarowych).
(3) sam kak pˈal’ec (pol. sam jak palec, błrus. адзiн як палец, ros.
один как перст): žyć sˈamym kak pˈal’ec.

Pochodzenie tego przykładu również jest niejednoznaczne. Po pierwsze, leksem pˈal’ec odnotowany został w Słowniku gwary starowierców w Polsce2, co oznacza, że funkcjonował w gwarze staroobrzędowców już w czasie
pierwszych, jeszcze dość ograniczonych kontaktów z Polakami. Po drugie,
leksem палец powszechnie występuje w gwarach rosyjskich3.
(4) głucha kak p’eń (pol. głuchy jak pień, błrus. глухi як пень, ros.
глухой как пень): nαjxˈuže što głuxˈoj čełav’ˈek, kαk p’eń taka głucha.

Ten przykład jest frazeologiczną półkalką, na co wskazuje forma leksemu głucha w formie zaczerpniętej z języka polskiego.
Podsumowując, przedstawiony materiał i problem badawczy stanowi
jedynie wstęp do rozpoczęcia rozważań nad danym tematem. Zagadnienia
szczegółowe, takie jak wzajemne wpływy polsko-białoruskie w zakresie frazeologii wymagają przeprowadzenia pogłębionej analizy. Choć wnioski płynące z analizy są dość lakoniczne i hipotetyczne, opierają się raczej na
dedukcji, niż faktach, to sam problem jest ważny i nie należy go pomijać,
badając pochodzenie frazeologii danej społeczności, gdyż wpływ białoruski
w tym zakresie może być jedną z możliwych dróg wzbogacania zasobu
frazeologicznego. Analiza pochodzenia frazeologii gwary staroobrzędowców
w Polsce wymaga uwzględnienia kilku możliwych kwestii. Po pierwsze, bliskie pokrewieństwo omawianych języków, co może, i często skutkuje wystęI.Я. Л е п е ш а ў, Этымалагiчны слоўнiк фразеалагiзмаў, Мінск 2004.
I. G r e k - P a b i s o w a, I. M a r y n i a k o w a, Słownik gwary starowierców mieszkających w Polsce, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980.
3 Ф.П. Ф и л и н, Словарь русских народных говоров, Москва – Санкт-Петербург 1965.
1
2
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powaniem paralelnych pod względem formy i znaczenia jednostek frazeologicznych. Po drugie, wpływ polszczyzny na gwarę staroobrzędowców jest
coraz silniejszy, również w sferze frazeologii, co skutkować będzie zwiększoną liczbą jednostek ze śladami wpływu polskiego. Po trzecie, występowanie
elementów białoruskich we frazeologii gwary starowierców jest możliwe,
jednak ze względu na brak nasilonych kontaktów z białoruskojęzyczną ludnością możemy mówić raczej o zapożyczeniach dawnych. Współcześnie kontakty te są bardzo ograniczone. Przeciwko takiemu wnioskowi przemawia
także fakt, że większość zarejestrowanych jednostek frazeologicznych, które
potencjalnie mogą nosić znamiona wpływu białoruskiego, pojawia się u średniego pokolenia, natomiast nie pojawia się spontanicznie w mowie starszych
informatorów. Być może jest to związane z brakiem ich znajomości w starszej
generacji.
Pewnych wyjaśnień wymaga także tytuł niniejszego artykułu. Przystępując do analizy zgromadzonego materiału należało zadać sobie pytanie, czy
i w jakim zakresie można mówić o wpływie języka białoruskiego i jego dialektów na frazeologię gwary rosyjskiej? Mimo wielu elementów pochodzenia
białoruskiego, odnotowanych w gwarze staroobrzędowców, frazeologia białoruska zdaje się nie mieć znaczącego wpływu na frazeologię gwary rosyjskiej m. in. dlatego, że polscy staroobrzędowcy stosunkowo dawno utracili
kontakt z białoruskim areałem językowym. Wobec tego należy raczej mówić
o wspólnym zasobie, czy też paralelnych jednostkach frazeologicznych, których istnienie uwarunkowane jest wspólnym pochodzeniem języków – ich
bliskim pokrewieństwem.
Magdalena Grupa

A Few Remarks about Parallel Polish-Belarusian Phraseological Units in the Old Believers’ Russian Dialect in Poland
A b s t r a c t
The Old Believers are an ethnic-religious group that appeared as a
result of the schism in Russian Orthodox Church in the 17th century.
They arrived in the Polish territory in 18th century.
The Old Believers’ Russian dialect contemporarily is full of signs of the
Polish language influence. Elements deriving from the Belarusian language are also observable in their dialect. These elements could permeate into the Russian dialect among others as a result of an immediate neighbourhood of the Belarusian-speaking population with areas
where Old Believers came from. They could also permeate in the
course of the migration or already after settling on Polish lands.
One of the language systems most susceptible to Polish interference is
the phraseological system. In this scope a lot of phraseological calques
and half-calques are noticeable. However, among them exists a certain
set of parallel Polish-Belarusian phraseological units, therefore establishing their provenance in an unequivocal way is difficult.
The aim of the article is to present main questions associated with the
existing units and an analysis of the parallel Polish-Belarusian phraseological units, observed in the Old Believers dialect in Poland.
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Style funkcjonalne
we współczesnym języku białoruskim
Stylistyka funkcjonalna zakłada, że styl jest funkcjonalną odmianą języka. Jak wskazują Andrzej Charcianek i Anna Zych w pracy Odmiany i style
współczesnego języka polskiego i rosyjskiego, rozwój stylistyki funkcjonalnej
zawdzięczamy przede wszystkim Praskiej Szkole Lingwistycznej, której
przedstawiciele Vilem Mathesius, Bohumil Havranek i František Trávniček
ujmowali język jako system stylów funkcjonalnych rozróżnianych ze względu na cel wypowiedzi. Chociaż V. Mathesius i B. Havranek początkowo używali w swoich pracach (począwszy od 1932 roku) terminu język funkcjonalny, to definiował on jednak to samo pojęcie, które później (od 1953)
F. Trávniček nazwał ostatecznie stylem funkcjonalnym. B. Havranek wydzielał wyłącznie cztery style funkcjonalne: potoczny, zawodowy, naukowy,
poetycki, F. Trávniček klasyfikował z kolei już sześć podstawowych stylów:
naukowy, oratorski, urzędowy, towarzyski, publicystyczny, artystyczny1.
W oparciu o powyższe klasyfikacje powstawały liczne prace dotyczące stylów funkcjonalnych w kolejnych językach narodowych, a w latach 70–80. XX
wieku pojawiły się także pierwsze badania poświęcone funkcjonalnej dyferencjacji stylowej współczesnego języka białoruskiego2. Począwszy od tego
okresu w pracach z zakresu językoznawstwa białoruskiego dominuje konserwatywna klasyfikacja pięciu głównych stylów funkcjonalnych: naukowego, publicystycznego, artystycznego, oficjalnego i potocznego3.
Dzisiejsza stylistyka funkcjonalna nie kwestionuje powyższego podziału, lecz jest skupiona przede wszystkim na analizie używania języka w zależności od uwarunkowań zewnętrznych, pozajęzykowych, takich jak forma
podawcza tekstu (ustna, pisemna), społeczna sfera kontaktów, treść i cel komunikatu oraz stosunki między odbiorcą i nadawcą4, a pojęcie stylu
A. Z y c h, A. C h a r c i a r e k, Styl potoczny wobec innych stylów funkcjonalnych [w:]
Odmiany i style współczesnego języka polskiego i rosyjskiego, A. Zych, A. Charciarek
(red.), Katowice 2013, s. 35–37.
2 М.Я. Ц і к о ц к і, Стылістыка беларускай мовы: Вучэб. дапам. для фак. журналістыкі, 2-е выд., перапрац. і дап., Мінск 1995, с. 13.
3 M. in. А.А. К а ў р у с, Стылістыка беларускай мовы, Мінск 1980; А.К. Ю р э в і ч,
Стылістыка беларускай мовы, Мінск 1992; М.Я. Ц і к о ц к і, Стылістыка...
4 Стылістыка беларускай мовы, Мінск 1992, с. 5–6.
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funkcjonalnego zostało zdefiniowanie jako: “грамадска ўсвядомленая,
унутрана аб’яднаная спецыфічная сістэма моўных сродкаў, якая абумоўлена мэтамі і прынцыпамі адбору гэтых сродкаў у той ці іншай
сферы грамадскай дзейнасці (навуковай, дзелавой, публіцыстычнай
і г. д.) і найлепшым чынам абслугоўвае зносіны ў гэтай сферы”1.
W myśl powyższej definicji, każda sfera dysponuje własnym stylem
funkcjonalnym, tj. dla sfery nauki, edukacji i oświaty charakterystyczny jest
styl naukowy, dla stosunków społeczno-politycznych – styl publicystyczny,
sfera prawodawstwa i ustawodawstwa posiada odpowiedni styl oficjalny,
a dla działalności literackiej charakterystyczny jest styl artystyczny2. Z kolei
do kontaktów codziennych powinien służyć przede wszystkim styl potoczny.
Jednakże sfery wykorzystania współczesnego języka białoruskiego poszerzały się stopniowo. W związku z tym kolejne style funkcjonalne kształtowały się w różnym czasie, w innych warunkach i odmienne są perspektywy
ich rozwoju w przyszłości.
Historia rozwoju języka białoruskiego dzieli się przede wszystkim na
dwa ważne etapy. Pierwszy to okres od XIV do XVIII wieku, gdy na ziemiach
Wielkiego Księstwa Litewskiego język starobiałoruski pełnił funkcję języka
urzędowego. Był wykorzystywany powszechnie m.in. w sferze urzędowej,
religijnej i artystycznej, jednak polityczne zbliżenie WKL i Korony doprowadziło do stopniowego wypierania języka starobiałoruskiego z kolejnych
sfer komunikacyjnych. Ostatecznie język białoruski zachował się jedynie
w odmianach gwarowych, a proces rozwoju literackiego języka starobiałoruskiego został przerwany. Drugi ważny okres to wiek XIX i XX, czyli czas
powstawania współczesnego języka białoruskiego3. Chociaż omawiając ten
proces nie można całkowicie abstrahować od tradycji literackiej języka starobiałoruskiego, to należy jednak podkreślić, że współczesny język białoruski kształtował się przede wszystkim w oparciu o funkcjonujące gwary ludowe, a stopniowy rozwój, upowszechnienie i normalizację współczesna białoruszczyzna zawdzięcza przede wszystkim sferze literackiej. Począwszy od
XIX wieku zaczęła rozwijać się białoruskojęzyczna poezja i dramaty, następnie proza białoruska. W pierwszym etapie rozwoju literatury zarówno tematyka poruszana w dziełach, jak i język utworów był dosyć ograniczony.
Jednak wraz z rozwojem literatury białoruskiej i języka występowała coraz
większa dyferencjacja stylowa. Pisarze zaczęli stosować odmienne style
w różnych typach wypowiedzi, powszechnie wykorzystywali element gwarowy, a także styl naukowy, czy w późniejszym okresie styl oficjalny i potoczny4. Z czasem w utworach literackich zaczęto prezentować nowe zjawiska,
co powodowało zmianę specyfiki stylu artystycznego. Styl artystyczny we
współczesnym języku białoruskim rozwija się wciąż bardzo dynamicznie,
М.Я. Ц і к о ц к і, Стылістыка..., c. 243.
В.П. К р а с н е й, Функцыянальна-стылявая дыферэнцыяцыя беларускай літаратурнай мовы, [w:] Беларуская мова, Opole 1998, с. 225.
3 Л.М. Ш а к у н, Гісторыя беларускай мовы, Мінск 1963, c. 192–195.
4 Ibidem.
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w efekcie czego stał się jednym z najpełniej rozwiniętych stylów funkcjonalnych współczesnej białoruszczyzny. Nie oznacza to jednak, że jest to
jedyny współcześnie rozwinięty styl funkcjonalny.
W XIX wieku język białoruski zaczął funkcjonować także poza literaturą.
Już na przełomie XIX i XX wieku zaczęła kształtować się białoruskojęzyczna
publicystyka1, jednak styl używany w tym czasie w publicystyce zaledwie w
nieznacznym stopniu odróżniał się od stylu funkcjonującego w literaturze
pięknej2. Dopiero drugie dziesięciolecie XX wieku to okres, w którym zaczęły
regularnie ukazywać się liczne białoruskojęzyczne periodyki, gazety, czasopisma, ulotki i odezwy do narodu, dzięki czemu możliwa stała się większa
dyferencjacja stylowa w języku białoruskim i zdecydowane wykształcenie
się własnej specyfiki stylu artystycznego i publicystycznego. Współcześnie
styl publicystyczny wykorzystywany jest w wielu białoruskojęzycznych gazetach, czasopismach, na antenie telewizji i na falach radia.
Kształtowanie się stylu naukowego rozpoczyna się wraz z funkcjonowaniem danego języka w sferze naukowej i powstaniem wystarczającego zbioru
tekstów z dziedziny nauki3. W pierwszym okresie białoruskojęzyczną literaturę popularno-naukową stanowiły ulotki i broszurki dotyczące rolnictwa
i hodowli zwierząt. Były one skierowane do osób niewykształconych, opierały się więc na języku ogólnym, unikały używania skomplikowanego słownictwa, terminów, złożonych zdań. Białoruskojęzyczne teksty dotyczące
tematów naukowych zaczęły ukazywać się regularnie począwszy od lat 20.
XX wieku4. Współcześnie po białorusku wydawane są prace dotyczące każdej
dziedziny wiedzy, co dowodzi, że styl naukowy w języku białoruskim wciąż
ewoluuje i reaguje na zmieniającą się sytuację społeczną. Wraz z dynamicznym rozwojem niektórych dziedzin naukowych, takich jak informatyka, medycyna i ekonomia, powstają nowe zjawiska i zagadnienia, które potrzebują
odpowiedniej terminologii. Język białoruski reaguje na te wyzwania i stale
poszerza zasób leksykalny, przede wszystkim terminologiczny, stylu naukowego.
W warunkach białoruskich szczególnie trudno było wykształcić styl
oficjalny, ponieważ współczesny język białoruski przez lata nie był wykorzystywany w sferze urzędowej. Wraz z ograniczeniem funkcjonowania
języka starobiałoruskiego na terytorium Białorusi większość oficjalnych dokumentów była drukowana, w zależności od okresu i regionu, w języku
polskim lub rosyjskim. Po białorusku urzędnicy nie tylko nie pisali, ale także
nie mówili, bo, szczególnie w Imperium Rosyjskim, powszechną praktyką
było wysyłanie rosyjskich urzędników na terytorium dzisiejszej Białorusi, co
Ibidem, c. 240.
Ibidem, c. 258.
3 В.К. Ж у р а в л е в, Социологический аспект истории литературных языков: Влияние
социальных факторов на функционование и развитие языка, Москва 1988, с. 106.
4 А. Л а п к о ў с к а я, Некаторыя асаблівасці навукова-вучэбнага стылю беларускай
мовы [у:] Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвістыкі. Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, агул. рэд. М.І. Новік; Мінск 2008, c. 278.
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miało na celu umocnienie tam carskiej władzy i kontroli. Naturalnym stało
się więc dla Białorusinów posługiwanie się dwoma językami: białoruskim
w sferze nieoficjalnej i rosyjskim w sferze oficjalnej.
Sytuacja zmieniła się dopiero w pierwszej połowie XX wieku, gdy na fali
tzw. pierwszej białorutenizacji współczesny język białoruski zaczęto wykorzystywać we wszystkich sferach społecznych, w tym także w sferze oficjalnej, a w odmianie urzędowej funkcjonowały dwa języki: białoruski i rosyjski
(w części okresu międzywojennego także język polski i jidysz). W tym czasie
trwały intensywne prace nad tworzeniem białoruskiej terminologii, także
urzędniczej i od tego czasu można mówić o rozpoczęciu procesu kształtowania się i rozwoju stylu oficjalnego we współczesnym języku białoruskim1.
W porównaniu do innych stylów funkcjonalnych we współczesnej białoruszczyźnie styl oficjalny zaczął kształtować się jednak jako ostatni2 i jest
wykorzystywany w sferze urzędowej rzadziej, niż język rosyjski. Mimo że
w większości urzędów państwowych dostępna jest informacja i druki do
wypełnienia w białoruskiej wersji językowej, to w debacie publicznej, podczas oficjalnych wystąpień lub w trakcie rozmów z urzędnikami dominuje
język rosyjski.
Najtrudniejsza do omówienia jest jednak sytuacja potocznej odmiany
współczesnego języka białoruskiego. Pierwotnie w codziennych kontaktach
białoruskiego społeczeństwa język funkcjonował przede wszystkim w odmianie gwarowej. Po II Wojnie Światowej mieszkańcy Białorusi masowo
przenosili się ze wsi do miast. Wraz ze zmianą miejsca zamieszkania, stopniowo zaprzestawali posługiwania się gwarami, najczęściej zastępowali je
jednak językiem rosyjskim, a nie współczesnym językiem białoruskim,
„który nigdy nie był powszechnie używany w miastach na terytorium Białorusi w okresie radzieckim”3. Prawdopodobnie w związku z tym powstało
przekonanie, że współczesny język białoruski nie wykształcił w ogóle
własnej odmiany potocznej. Taka ocena sytuacji jest jednak nieprawdziwa,
bowiem osoby białoruskojęzyczne, które na co dzień używają języka białoruskiego, muszą posługiwać się w codziennej komunikacji stylem potocznym. Odmawianie językowi białoruskiemu umiejętności sformułowania stylu potocznego bierze się prawdopodobnie z błędnego rozumienia samego
terminu stylu potocznego, który jest kojarzony przede wszystkim z brakiem
poprawności, kolokwializmami, wyrażeniami slangowymi, a nawet wulgarnością. Sednem stylu potocznego, jak i każdego innego stylu funkcjonalnego,
jest jednak sfera, w której jest wykorzystywany. Antoni Furdal w pracy Językoznawstwo otwarte definiuje styl potoczny przede wszystkim jako „styl
o najbardziej uniwersalnym charakterze, którym posługujemy się na co
Najnowsze dzieje języków słowiańskich: Беларуская мова, рэд. А. Лукашанец, М. Прыгодзіч, Л. Сямешка, Opole 1998, s. 257–259.
2 Л.М. Ш а к у н, Гісторыя…, op. cit., c. 260.
3 T. Р а м з а, Гутарковае беларускае маўленне: крытэрыі вызначэння, „Acta Albaruthenica” 2012, t. 12, s. 166.
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dzień”1. Jest więc to podstawowy instrument, który służy zaspokajaniu większości potrzeb komunikacyjnych. W związku z tym osoby wykształcone,
które na co dzień posługują się współczesnym językiem białoruskim nie
mówią z pewnością stylem artystycznym, lecz prawdopodobnie posługują
się „kulturalną formą stylu potocznego”2. Osoby gorzej wykształcone mogą
posługiwać się stylem charakteryzującym się mniejszą poprawnością, jednak
obydwa warianty mieszczą się w szerokim spektrum zjawisk właściwych dla
potocznej odmiany współczesnego języka białoruskiego.
Zaprezentowana charakterystyka i wstęp historyczny miały na celu
ukazanie kierunków rozwoju tradycyjnych odmian stylowych współczesnego języka białoruskiego, jednak jest to tylko początek rozważań nad specyfiką wszystkich stylów funkcjonalnych we współczesnej sytuacji komunikacyjnej. W dzisiejszej sytuacji komunikacyjnej język przestał funkcjonować
wyłącznie w dotychczasowych formach i odmianach. XXI wiek, wraz z upowszechnieniem się Internetu i mass mediów, zrewolucjonizował dotychczasowe stosunki społeczne i sytuacje komunikacyjne. Każdy współczesny,
rozwinięty, żywy język, w tym także język białoruski, był zmuszony wykształcić więc swoją internetową odmianę, która różni się od tradycyjnych
form mówionych i pisanych3. Zdaniem Siarhieja Ważnika, internetowa odmiana języka to swoista hybryda, która w zapisie graficznym stara się oddać
składnię, szyk zdania, tempo i emocjonalność typową dla potocznego stylu
mówionego4.
Najlepiej jest to zauważalne w przypadku tych stylów, dla których odmiana mówiona jest wariantem prymarnym. Wypowiedź potoczna, chociaż
może zostać zapisana, to jednak zawsze pierwotną i bardziej naturalną formą
dla niej będzie realizacja ustna, nie pisemna5.
W ustnej formie stylu potocznego bardzo ważna jest niewerbalna warstwa komunikatu, gesty, miny, ton głosu itd. W komunikacji internetowej
brakuje tych elementów wypowiedzi, jednak ponieważ są one niezbędne do
poprawnej interpretacji intencji nadawcy, użytkownicy Sieci wypracowali
własne znaki, mające zastąpić tę niewerbalną część komunikatu6. Za pomocą

A. F u r d a l, Językoznawstwo otwarte, Wrocław 1990, s. 186–187.
M. in. Najnowsze dzieje języków słowiańskich…, s. 259.
3 И.В. С о в п е л ь, Лингвистические ресурсы белорусского языка и их приложения [в:]
Беларуская мова. Інтэрнет і камп’ютэр: матэрыялы круглага стала Міжнар.
сімпозіума „Разнастайнасць моў і культур у кантэксце глабалізацыі”, Мінск
2002, c. 7.
4 C.A. В а ж н і к, Актыўныя працэсы ў сінтаксісе сучаснай беларускай мовы: Сінтаксіс
байнэту [w:] Русский язык: система и функционирование (к 80-летию профессора П.П. Шубы): Материалы III Междунар. науч. конф., Мінск 2006, t. 2, c. 127.
5 A. W i l k o ń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 1987,
s. 60.
6 B.A. К у з ь м і ч, B.B. Ш а х а б, Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы, Мінск 2008, c. 33.
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znaków interpunkcyjnych, tzw. emotikonek oraz obrazków (memów) lub
króciutkich filmików (gifów) są w stanie wyrazić szerokie spektrum emocji1.
Kolejną istotną cechą stylu potocznego jest dążenie do jak największej
ekonomii języka. Głównym celem komunikatu jest szybkie przekazanie danej
treści przy użyciu jak najmniejszej liczby środków leksykalnych, dlatego też
w pierwszej kolejności wykorzystywane są elementy, które pozwalają jak
najszybciej, chociaż przez to często mniej dokładnie, przekazać komunikat 2.
Wyraźnie widać to przede wszystkim w składni, w której często pomijane są
liczne elementy, stosowane są skróty, w tym tzw. skróty myślowe. W odmianie internetowej zjawisko to przejawia się przede wszystkim wykorzystaniem wielu skrótów tworzonych w różnorodny sposób. Jednym z najpowszechniejszych zjawisk językowych w Internecie jest skracanie pojedynczych
słów np. дзяк (zamiast дзякуй); зара (зараз), клава (клавіятура), комп
(камп’ютэр). Podobnie powstają skróty wyrażeń składających się z kilku
leksemów np. кл (калі ласка); у. н. (усяго найлепшага); чк (чакай); дп (да
пабачэння)3.
Z drugiej strony, w stylu potocznym często powtarzane są zwroty i wyrażenia, które nie wnoszą do komunikatu żadnej treści, niemniej są używane,
typu ээ …, таго, значыць, што я хацеў сказаць, праўда, так кажучы i td.
Co symptomatyczne, są one też często stosowane w rozmowach internetowych. Aby przekazać współrozmówcy, że się zastanawia, nadawca komunikatu internetowego stosuje zapis dźwiękonaśladowczy хммм, chociaż w tej
formie kontaktu jest on zbędny. To pokazuje, jak bardzo komunikacja wirtualna stara się odwzorowywać procesy językowe zachodzące w rzeczywistości, jednak zjawiska językowe zachodzące w Sieci wpływają także na
język białoruski funkcjonujący w rzeczywistości pozawirtualnej.
Dotyczy to przede wszystkim warstwy leksykalnej; wirtualna społeczność żywo reaguje na aktualne wydarzenia, nowości oraz zmiany i jeśli zachodzi taka potrzeba, szuka słów do nazwania nowych zjawisk. Jest to naturalny proces, odbywający się w każdym żywym współczesnym języku, który
musi reagować na wciąż zmieniający się świat. Internet, w którym język białoruski może swobodnie funkcjonować, rozwijać się i wzbogać o wciąż nowe
jednostki leksykalne, może okazać się bardzo ważną sferą rozwoju języka
białoruskiego, szczególnie biorąc pod uwagę współczesną sytuację językową
na Białorusi, gdzie w sferze codziennej komunikacji wciąż jeszcze dominuje
język rosyjski, nie białoruski.
Styl potoczny jest więc wykorzystywany powszechnie w codziennym
życiu, zarówno realnym, jak i wirtualnym, jednakże nie wyczerpuje on pełnej
dyferencjacji stylowej języka białoruskiego w Internecie. Wszystkie poЯ. Т а р с а, Способы выражения чуств и эмоций в Интернет-общении [w:] Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami, pod red. K. Dembskiej i
D. Paśko-Koneczniak, Toruń 2017, s. 15.
2 B.A. К у з ь м і ч, B.B. Ш а х а б, Практычная і функцыянальная..., s. 36.
3 С.А. В а ж н і к, Беларуская мова ў Інтэрнэце, „Acta Neophilologica”, t. VIII, Olsztyn
2006, s. 82.
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wyższe uwagi dotyczyły swobodnych, prywatnych internetowych rozmów
prowadzonych na czatach, Messengerach, grupach społecznościowych, forach tematycznych. Jednakże do Internetu przenoszone są kolejne sfery życia
społecznego, tym samym rozszerza się spektrum internetowych sytuacji
komunikacyjnych. W Sieci funkcjonują różne odmiany internetowego stylu
publicystycznego, artystycznego, naukowego i oficjalnego, a cyfrowa dyferencjacja stylowa staje się coraz bardziej urozmaicona.
Szczególnie dynamicznie w Internecie rozwija się publicystyka białoruskojęzyczna, co w dużym stopniu determinuje jej formę i wykorzystywane
rzez nią środki stylistyczne. Współczesne internetowe teksty publicystyczne
reagują na aktualną sytuację społeczno-polityczną na Białorusi, a ich styl
ilustruje najnowsze zjawiska i tendencje językowe, w pierwszej kolejności
wypracowując odpowiednie środki leksykalne, niezbędne do nazwania elementów nowej rzeczywistości1. Często pojedyncze leksemy utworzone na
potrzeby konkretnego tekstu publicystycznego zaczynają później funkcjonować także w języku powszechnym. W ten sposób styl publicystyczny wywiera pozytywny wpływ na rozwój powszechnego zasobu leksykalnego
współczesnego języka białoruskiego. Co ważne, na kształt internetowej
odmiany stylu publicystycznego coraz większy wpływ mają użytkownicy
Sieci. W przestrzeni wirtualnej wszystko jest interaktywne, co oznacza, że
brak w nim wyłącznie biernych czytelników. W Internecie odbiorców zastąpili użytkownicy, którzy współtworzą prezentowane treści. W bardziej
tradycyjnych formach mass mediów, takich jak internetowe wydania gazet
i czasopism, np. „Зорка”, „Наша Ніва” oraz na portalach informacyjnych, np.
Еўрарадыё і Белсат użytkownik nie ma wpływu na samą treść prezentowanych informacji, ale może skomentować każdy materiał i w ten sposób
staje się częścią dyskursu medialnego. Na niektórych portalach udział internautów jest jeszcze większy: mogą wystąpić w trakcie programu, zabrać głos
w audycji radiowej albo telewizyjnej, zadać pytanie do gościa danego programu, lub sami wystąpić w roli prowadzącego2. Użytkownicy często mają
także możliwość publikowania własnych treści, prowadzenia kanałów, podcastów, stron internetowych, blogów, videoblogów, czy mikroblogów na
popularnych portalach społecznościach, np. na Tweeterze, i w ten sposób
docierać do bardzo dużej grupy innych internautów3. Oznacza to, że każdy
użytkownik Internetu może mieć realny wpływ na rozwój stylu publicystycznego, co w bezpośredni sposób wpływa na środki stylistyczne używane
w dyskursie internetowym. Ponadto wiadomości za pomocą Internetu są
przekazywane zdecydowanie szybciej, niż za pomocą innych kanałów informacyjnych, co także silnie wpływa na formę komunikatów. Mimo, mogłoby
się zdawać, publicystyka nie jest tak silnie związana z ustną formą podawczą
jak styl potoczny, powinna więc łatwiej dostosować swoją tradycyjną formę
do rzeczywistości internetowej bez konieczności wprowadzania wielu
Najnowsze dzieje języków słowiańskich…, s. 257.
J. G r z e n i a, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006, s. 17–18.
3 Г.Н. Т р о ф и м о в а, Языковы вкус интернет-эпохи в России, Москва 2011, s. 29.
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zmian, to jednak odmienność komunikacyjna zdecydowanie wyróżnia specyfikę internetowej odmiany z ogółu stylu publicystycznego1. Odmiana internetowa charakteryzuje się większą swobodą, bezpośredniością, nowatorstwem, potocznością, kolokwialnością, a czasami wulgarnością, niż tradycyjny
wariant stylu publicystycznego.
Powyższa uwaga w równym stopniu dotyczy odmiany internetowej
kolejnego stylu – artystycznego. Chociaż wielu twórców publikuje w Internecie tradycyjne utwory prozatorskie i poetyckie, a dla wielu artystów Sieć jest
jedyną możliwością dotarcia do szerszego grona odbiorców, uzyskania
popularności, finansowania i w efekcie wydania publikacji w tradycyjnej,
drukowanej formie, to jednak immanentną cechą Internetu jest interaktywność i to ona w głównej mierze wyznacza kierunki rozwoju specyfiki
wszystkich stylów funkcjonujących w przestrzeni wirtualnej2. W przestrzeni
wirtualnej styl artystyczny najczęściej wykorzystywany jest na różnego rodzaju blogach, mikroblogach oraz na portalach społecznościach w tzw. statusach, które mają najczęściej w humorystyczny sposób komentować rzeczywistość, np. „Раптоўна так разумееш, што табе на самой справе 34 ўжо.
І цябе як мінімум «Не ўкрыжуюць», як сказаў вясёлы сябра. Але большая частка жыцця ўжо там, ззаду. Ну і чорт з ім. З жыццём” (Ales Piletski)3. Internetowe teksty artystyczne przeważnie są krótkie, wzbogacają je
liczne ilustracje, filmiki, memy lub gify, ale ponad wszystko są to formy
otwarte na bezpośredni kontakt z odbiorcą. Każdy użytkownik Sieci może
natychmiast skomentować przeczytany tekst. Twórcy są więc w stałym
kontakcie z odbiorcami swoich tekstów, często używają bezpośrednich
zwrotów do nich i wręcz zachęcają do reagowania na zamieszczane treści.
Tym samym zmniejsza się dystans między twórcą a czytelnikiem. Odbiorcy
mogą zareagować na zamieszczony w Sieci utwór pozytywnie lub negatywnie, twórca musi więc być stale przygotowany na krytykę, która tak samo, jak
wszystkie internetowe teksty, jest często wyrażana o wiele swobodniej
i bardziej bezpośrednio, niż ma to miejsce w rzeczywistości pozawirtualnej.
Chociaż dla internetowych odmian poszczególnych stylów funkcjonalnych charakterystyczna jest większa swoboda, niż ma to miejsce w tradycyjnych odmianach tych stylów, w Sieci funkcjonują także style, dla których
w tradycyjnej formie charakterystyczny jest brak dowolności. Teksty te,
nawet w odmianie internetowej, zachowują charakterystyczny dla siebie wysoki stopień normalizacji. Powyższa uwaga dotyczy przede wszystkim stylu
oficjalnego, który wykorzystywany jest w Internecie, np. w służbowej korespondencji mailowej, w różnego rodzajach oficjalnych oświadczeniach i wystąpieniach. Za pomocą Internetu użytkownik może także kontaktować się
z różnego rodzaju urzędami, bankami, izbami i innymi instytucjami, składając odpowiednie wnioski, skargi, deklaracje, oświadczenia i wypełniając
kwestionariusze. Mimo iż wymienione akty komunikacyjne cechują się
J. G r z e n i a, Komunikacja językowa…, s. 23.
Ibidem, s. 27.
3 A. P i l e t s k i, https://www.facebook.com/alespilecki, [dostęp: 17.02.2018].
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interaktywnością, co zmienia ich charakter, to jednak styl oficjalny jest bardzo konserwatywny w swojej formie i niechętnie ulega innowacjom leksykalno-składniowym, utarte formy i klisze językowe używane w tradycyjnej
odmianie stylu oficjalnego są więc także wykorzystywane w odmianie internetowej.
Podobnie można scharakteryzować internetową odmianę stylu naukowego. W Sieci funkcjonuje wiele białoruskojęzycznych stron internetowych,
poświęconych nauce i edukacji, których autorzy posługują się rozwiniętym
stylem naukowym, nieróżniącym się od stylu funkcjonującego w tradycyjnych drukowanych publikacjach naukowych. Ciekawą sferą, w której jest
wykorzystywana internetowa odmiana stylu naukowego są wszelkiego
rodzaju fora poświęcone językowi białoruskiemu. Największe grupy i strony
na Facebooku to: m. in. grupa Беларуская мова на спажывецкім рынку
(2436 członków), strona Беларуская мова на кожны дзень (2342 obserwujących), strona Беларуская мова (1041 obserwujących), grupa Роднае Слова (994 członków)1. Na portalu vKontakte: m. in. strona Беларуская мова –
Белорусский язык (12697 obserwujących), strona Беларуская мова для
лянівых (4477 obserwujących), grupa Беларуская мова (3482 członków),
grupa Клюб беларускае мовы (1001 członków)2. Na wymienionych
portalach internetowych użytkownicy często dyskutują nad poprawnością
językową, konsultują się, uczą się nowych słów, wymieniają się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi języka białoruskiego. Na forum grupy często toczone są dyskusje dotyczące poprawności językowej, w trakcie których
członkowie konwersacji posługują się terminologią naukową, a efektem
dyskusji często jest wypracowanie wspólnego stanowiska w stosunku do
nowych zjawisk językowych, normalizacja i standaryzacja tych zjawisk lub
wprowadzenie do zasobu języka białoruskiego nowych jednostek leksykalnych o charakterze ogólnym.
Każdy język powinien reagować na zmieniającą się rzeczywistość, rozwijać się i wzbogacać, głównie o terminy nazywające nowe elementy rzeczywistości. Dzięki Internetowi znajomość nowych jednostek leksykalnym
bardzo szybko upowszechnia się w społeczeństwie, a w warunkach białoruskich wiele procesów słowotwórczych bez Internetu byłoby dodatkowo
utrudnione ze względu na ograniczoną liczbę sfer komunikacyjnych, w których język białoruski funkcjonuje. Liczba pytań zamieszczanych na portalach
społecznościach, dotyczących poprawności użycia danego słowa lub wyrażenia świadczy o bardzo silnej potrzebie społecznej wyjaśniania niejasności
lingwistycznych i braku innej sfery komunikacyjnej, w której użytkownik
języka białoruskiego mógłby to zrobić. Sieć stała się więc miejscem, w którym w dużym stopniu następuje normalizacja współczesnego języka białoruskiego oraz kodyfikacja nowych zjawisk i elementów językowych.
Należy jednak szczególnie podkreślić, że powyższa uwaga dotyczy
wszystkich przedstawianych stylów funkcjonalnych. Wraz ze stale upow1
2

https://www.facebook.com, [dostęp: 30.08.2017].
https://vk.com, [dostęp: 30.08.2017].
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szechniającym się wykorzystaniem techniki cyfrowej w kolejnych sferach
życia współczesnego człowieka poszerza się liczba funkcji, które język pełni
w przestrzeni cyfrowej, i tym samym kształtują się internetowe odmiany
wszystkich stylów funkcjonalnych. W rzeczywistości wirtualnej nie funkcjonuje tylko jeden styl, nie ma też osobnego stylu internetowego języka białoruskiego. Odmiany stylowe wykorzystywane w Sieci posiadają własne środki
stylistyczne, różniące się od środków charakterystycznych tradycyjnym
formom poszczególnych stylów. We współczesnym Internecie istnieje jednak pełna dyferencjacja stylowa i różne treści, w zależności od celu komunikacyjnego i sfery użycia, różnią się między sobą stylem w takim samym
stopniu, jak ma to miejsce w rzeczywistości pozawirtualnej. Powyższa uwaga
dotyczy wszystkich języków nowożytnych, jednak język białoruski znajduje
się w sytuacji wyjątkowej, bowiem jest wykorzystywany powszechniej
w rzeczywistości wirtualnej niż pozawirtualnej. Internauci mają możliwość
swobodnej modulacji rzeczywistości wirtualnej. Część z nich wykorzystuje
to do tworzenia, głównie za pomocą portali społecznościowych, kręgu znajomych, którzy na co dzień posługują się językiem białoruskim1. W rzeczywistości pozawirtualnej, w której językiem kontaktów codziennych większości
Białorusinów jest jednak język rosyjski, tak określony dobór znajomych jest
trudny do zrealizowania. W sieci łatwiejszy jest też dostęp do białoruskojęzycznej informacji, literatury i materiałów do nauki. Internet jest więc
dla języka białoruskiego sferą, która zabezpiecza mu możliwość swobodnego
rozwoju wszystkich stylów funkcjonalnych w większym stopniu, niż inne,
pozawirtualne sfery komunikacyjne.
Anna Siwirska

Functional Styles in Contemporary Belarusian
A b s t r a c t
This article examines the development of functional styles in the
Belarusian language. The author presents a contemporary style differrentiation based on the example of new genres of texts that function on
the Belarusian Internet and discusses in detail possibilities for the
development of colloquial, artistic, scientific, official and journalistic
styles in virtual reality.

1 Т.

Р а м з а, Между реальностью и игрой или "новые" носители беллорусского языка
и их речь [w] Język i tekst w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym: księga jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Kiklewiczowi z okazji 60. Urodzin, pod redakcją
Arkadiusza Dudziaka i Joanny Orzechowskiej, Olsztyn 2017, s. 359.
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Беларускае праваслаўнае жыццё ў Генералгубернатарстве (1940–1944)
У выніку паразы польскіх войск у верасні–кастрычніку 1939 г.
значная частка даваеннай польскай дзяржавы апынулася пад нямецкай акупацыяй. Германскія ўлады ўвялі тут новы тэрытарыяльнаадміністрацыйны падзел. У кастрычніку 1939 г. было створанае Генерал-губернатарства (ГГ), у склад якога ўвайшлі наступныя дыстрыкты:
Кракаўскі, Варшаўскі, Люблінскі і Радамскі, а летам 1941 г. – утвораны
Галіцыйскі дыстрыкт з цэнтрам у Львове. Тэрыторыя Генерал-губернатарства была аддзелена ад ІІІ Рэйха мытнай мяжой, таксама яна мела
ўласную валюту. Палітыка акупацыйных уладаў адносна насельніцтва
Генерал-губернатарства вызначалася жорсткай эканамічнай эксплуатацыяй і масавым тэрорам. Вярхоўную ўладу над Генерал-губернатарствам Адольф Гітлер даручыў Гансу Франку, рэзідэнцыя якога месцілася ў Кракаве. Генерал-губернатарства займала значную частку даваеннай польскай дзяржавы. У яго межах у сярэдзіне 1941 г. пражывала
звыш 16 мільёнаў чалавек. Характэрнай рысай грамадства ГГ была
нацыянальная разнароднасць. Побач з прадстаўнікамі іншых нацыянальнасцей фігуравалі таксама беларусы. З нямецкіх крыніц вынікае,
што ў 1942 г. на тэрыторыі Генерал-губернатарства жыло 10 тысяч
беларусаў, і яны знаходзіліся на пятым месцы пасля палякаў, украінцаў,
габрэяў і расіян1.
Немцы мусілі лічыцца са стракатым нацыянальным складам акупаваных абшараў. Стаўленне акупантаў у дачыненні да розных нацыянальных груп не было аднолькавым, што адпавядала старажытнаму
прынцыпу “падзяляй і ўладар”. Гэта палітыка знайшла сваё адлюстраванне ў стаўленні акупантаў да мясцовых беларусаў. Гэтаксама як і іншыя “негабрэі”, беларусы ў ГГ мелі з пункту гледжання нацысцкай расавай антрапалогіі “нацыянальную ці племянную прыналежнасць”, з гэтай прычыны ім, як грамадзянам колішняй польскай дзяржавы, прызнаваліся некаторыя правы. Пры гэтым у культурных і рэлігійных
справах яны – разам з украінцамі і рускімі – атрымлівалі свабоду большую, чым палякі. Гэтым нацыянальным групам была дазволена пэўная
арганізацыйна-культурная аўтаномія, якой яны былі пазбаўлены ў да1

Жыхарства ў Генэральнай Губэрніі, “Раніца” 1942, 1 лютага, с. 3.
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ваенны час. Дзеянні акупантаў былі накіраваны на распальванне ў грамадстве негатыўных настрояў праз наданне непалякам пэўных “прывілеяў” у параўнанні з польскім насельніцтвам у культурна-асветніцкай,
эканамічнай і рэлігійнай сферах. Фаварызацыя адных і прыцісканне іншых павінна было паглыбляць і распальваць нацыянальныя антаганізмы, што мусіла спрычыніцца да аблягчэння акупантам больш спраўнага кіравання на падпарадкаваных тэрыторыях. Асяродкамі нацыянальна-культурнай актыўнасці былі камітэты самадапамогі, якія дзейнічалі пад пільным наглядам акупацыйных улад. Новую палітычную
кан’юнктуру не маглі не выкарыстаць мясцовыя беларускія нацыянальныя дзеячы. Супрацоўніцтва беларускіх дзеячаў з акупантам падчас Другой сусветнай вайны ацэньваецца даследчыкамі па-рознаму.
Належыць разглядаць гэту з’яву ў кантэксце тагачасных палітычных
і міжнародных рэаліяў. Важным імпульсам для супрацоўніцтва беларускіх дзеячаў з акупантам было памкненне да нацыянальнай эмансіпацыі ў акупаванай Польшчы, што мусіла пракласці дарогу да
незалежнасці. Новая рэчаіснасць, якая запанавала ў краіне пасля верасня 1939 г., з пункту гледжання беларускіх дзеячаў давала ім шанец на
паляпшэнне ўласнага становішча. Парадаксальна, што жыццё агульнай
масы беларускага жыхарства стала змаганнем за выжыванне, але затое
яны маглі карыстацца адноснай культурна-асветніцкай і рэлігійнай
свабодай. Нельга не адзначыць, што ўвогуле беларускі рух пад нямецкай акупацыяй апынуўся ў лепшай сітуацыі, чым гэта было да 1939 г.
Такім чынам, супрацоўніцтва беларускіх дзеячаў з акупантамі было,
з аднаго боку, наступствам нацыянальнай палітыкі ўладаў міжваеннай
Польшчы, з другога – вынікам палітыкі ІІІ Рэйха на захопленых
усходніх абшарах.
З дазволу акупацыйных улад у чэрвені 1940 г. быў зарэгістраваны
Беларускі камітэт у ГГ (старшыня лекар Мікалай Шчорс). Сядзіба гэтай
арганізацыі месцілася ў Варшаве (вул. Ксёнжэнца, д. 4, кв. 7), а ў іншых
мясцовасцях (Бела-Падляска і Кракаў) былі створаны філіі. У сакавіку
1942 г. да арганізацыі належала ўжо каля 6 тысяч чалавек, большасць
якіх пражывала ў Варшаве. У арганізацыю запісваліся не толькі беларусы, але таксама прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў (перадусім палякі), якія па кан’юнктурных прычынах дэкларавалі беларускую нацыянальнасць. Паўнамоцтвы Беларускага камітэта былі моцна абмежаваныя, статут жа ягоны ствараўся пад дыктоўку Галоўнага аддзела
ўнутраных спраў ГГ. Арганізацыя мусіла займацца забеспячэннем насельніцтва харчаваннем, адукацыяй, а таксама дапамогай уцекачам,
эвакуяванаму насельніцтву (асабліва з тэрыторыі Заходняй Беларусі,
далучанай у кастрычніку 1939 г. да Савецкага Саюза) і членам сем’яў
ваеннапалонных. Акрамя таго, Беларускі камітэт праводзіў актыўную
культурна-асветніцкую працу, сярод іншага арганізуючы г. зв. суботнія
вечарыны для сяброў арганізацыі, на якіх чыталіся рэфераты на гістарычныя і культуралагічныя тэмы, а таксама прысвечаныя актуальнаму
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становішчу Беларусі. Дзейнасць Беларускага камітэта ў ГГ ужо была прадметам нашых ранейшых даследаванняў1.
У дадзенай публікацыі засяродзімся на беларускай дзейнасці ў галіне арганізацыі царкоўнага жыцця. Паводле веравызнання значную
частку беларусаў у ГГ складалі праваслаўныя. Неўзабаве менавіта Праваслаўная царква стане адным з галоўных аб’ектаў дзейнасці мясцовага беларускага актыву ў Генерал-губернатарстве. Практычна з першых дзён існавання Беларускага камітэта яго кіраўніцтва рупілася пра
тое, каб забяспечыць вернікам належную духоўную апеку. У сувязі з гэтым варта больш уважліва прааналізаваць становішча Праваслаўнай
царквы ў ГГ. Колькасць праваслаўных вернікаў на тэрыторыі Генералгубернатарства складала каля 300 тысяч чалавек. У даваенны перыяд
Праваслаўная царква ў Польшчы карысталася аўтакефальным (незалежным) статусам. Аднак пасля вераснёўскіх падзеяў 1939 г. яна падзяліла лёс дзяржавы. Структуры Польскай аўтакефальнай праваслаўнай
царквы (ПАПЦ) былі ліквідаваныя ў выніку дзеянняў акупантаў. Немцы
не лічыліся з незалежным статусам Праваслаўнай царквы ў Польшчы
і прыступілі да стварэння новай царкоўнай арганізацыі, якая больш
адпавядала іх палітычным мэтам. У лістападзе 1939 г. кіраўнік ПАПЦ
мітрапаліт Дзіянісій (Валядзінскі) быў адхілены акупантамі ад кіравання царкоўнымі справамі і накіраваны пад нагляд гестапа ў Атвоцк.
Часовае кіраванне Праваслаўнай царквой у ГГ было даручана берлінскаму мітрапаліту Серафіну, які быў іерархам Рускай праваслаўнай
царквы за мяжой. Сярод вышэйшых чыноўнікаў ІІІ Рэйха выявіліся рознагалоссі адносна стаўлення да арганізацыі праваслаўя на разгляданай
тэрыторыі. Міністэрства па справах рэлігійных вызнанняў выказвалася за далучэнне Праваслаўнай царквы ў Генерал-губернатарстве да
Берлінскай епархіі Рускай праваслаўнай царквы за мяжой. Адрозную
пазіцыю займалі іншыя дзяржаўныя ўстановы (МЗС) і дзеячы НСДАП.
У спрэчцы таксама прынялі ўдзел функцыянеры СД, ды Г. Франк, кіраўнік Генерал-губернатарства. Урэшце пераважыў погляд, што трэба
захаваць статус Праваслаўнай царквы ў Генерал-губернатарстве незалежны ад царкоўнага цэнтра ў Берліне, як варыянт, найбольш адпаведны інтарэсам ІІІ Рэйха на Усходзе. У 1940 г. была створаная Аўтакефальная праваслаўная царква ў Генерал-губернатарстве (АПЦ Генерал-губернатарства), на чале якой стаў мітрапаліт Дыянісій, які мусіў
падпісаць дэкларацыю аб лаяльнасці да акупантаў2. У склад Аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў Генерал-губернатарстве ў 1940 г. уваходзілі наступныя епархіі: Варшаўска-Радамская, Кракаўска-Лемкаўская (з 1941 г. Кракаўска-Лемкаўска-Львоўская) і Холмска-Падляшская
архіяпархія3.
Гл.: Ю. Г р ы б о ў с к і, Беларускі камітэт у Генерал-губернатарстве (1940–
1945 гг.), „Arche” 2017, nr 5, s. 17–46.
2 M. Ш к а р о в с к и й, Крест и свастика: Нацистская Германия и Православная Церковь, Москва 2007, с. 84–85.
3 K. U r b a n, Kościół prawosławny w Polsce 1945–1970, Kraków 1996, s. 58–59; A. M i r o n o w i c z, Kościół prawosławny w Polsce, Białystok 2006, s. 636–637.
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Праваслаўная царква ў Генерал-губернатарстве была нацыянальна разнастайным (украінцы, расіяне, беларусы і іншыя) асяродкам.
Паасобныя нацыянальныя групы намагаліся выкарыстаць яе для ўласных мэтаў, у той час як палітыка ІІІ Рэйха адносна праваслаўя грунтавалася на прынцыпе “падзяляй і ўладар”. Рабіліся намаганні, скіраваныя на раздрабленне царкоўнай арганізацыі паводле нацыянальнай
прыкметы, што мусіла прадухіліць узнікненне патэнцыяльнай апазіцыі. Вынікі такой палітыкі яскрава бачны ў акупаванай Варшаве, дзе
пры мітрапалітарным саборы былі створаны адразу дзве парафіі –
украінская і руская. Акрамя саступак на карысць украінцаў і рускіх
(найбольш шматлікіх нацыянальных груп сярод праваслаўных у ГГ)
акупанты дазволілі таксама беларусам стварыць унутры АПЦ Генералгубернатарства ўласныя царкоўныя структуры, ды праводзіць дзейнасць, якая мела на мэце беларусізацыю царкоўнага жыцця там, дзе
былі вернікі беларускай нацыянальнасці. Мітрапаліт Дыянісій апынуўся ў вельмі цяжкай сітуацыі, калі, з аднаго боку, ён імкнуўся да
захавання адзінства Царквы як інстытута, з другога ж мусіў дбаць пра
добрыя ўзаемаадносіны з акупантамі і ісці насустрач пажаданням нацыянальных дзеячаў, што з імі супрацоўнічалі. Восенню 1940 г. пры
Беларускім камітэце ў Варшаве была створаная Беларуская царкоўная
камісія [старшыня Аляксандр Шыла (з кастрычніка 1943 г. Антон
Краскоўскі), сакратар Б. Сыраб], якая занялася справай уніфікацыі
беларускамоўных літургічных тэкстаў. У верасні 1940 г. дэлегацыя БК
на чале з М. Шчорсам накіравала мемарандум да мітрапаліта Дыянісія,
у якім пастулявала патрэбу стварэння ў Варшаве беларускага праваслаўнага прыходу. У адказ на зварот беларускіх дзеячаў кіраўнік АПЦ
Генерал-губернатарства выказаў згоду на заснаванне беларускага прыходу Увядзення Багародзіцы ў храм, што ўзнік на Саскай Кэмпе (вул.
Парыжская, д. 27)1. Першапачаткова беларускі прыход фармальна быў
філіяй мітрапалітарнага сабору Раўнаапостальнай Марыі Магдалены,
але пазней ён функцыянаваў самастойна. Першым святаром гэтага
прыходу стаў айцец архімандрыт Філафей (Уладзімір Нарко), выпускнік факультэта праваслаўнага багаслоўя Варшаўскага ўніверсітэта.
Гэты святар увайшоў таксама ў склад Варшаўскай духоўнай кансісторыі2. Вядомае таксама прозвішча царкоўнага старасты, якім быў
А. Краскоўскі3. Стаўленне ачольніка Праваслаўнай царквы ў ГГ мітрапаліта Дыянісія да беларускіх пачынанняў было вельмі прыхільным.
Неаднаразова іерарх наведваў беларускую парафію і адпраўляў набажэнствы. Першая такая багаслужба адбылася ў 1940 г. на прыстольнае
свята парафіі (4 снежня), пасля якой адбыўся ўрачысты банкет з удзелам праваслаўных святароў і вернікаў – сяброў камітэта. Акрамя таго,
На шляху да сваей царквы, „Раніца” 1942, 13 красавіка, c. 3.
Першы беларускі архірэй, „Раніца” 1942, 10 студзеня, c. 2.
3 На шляху да сваей царквы, „Раніца” 1942, 13 красавіка, c. 3.
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у фэсце ўдзельнічаў як прадстаўнік беларускага каталіцкага духавенства кс. Вінцэнт Гадлеўскі. Святар ад імя беларусаў-каталікоў падзякаваў мітрапаліту Дыянісію за наведанне беларускай царкоўнай урачыстасці і разуменне патрэбаў беларускіх вернікаў. Прынамсі, ён падкрэсліў, што праваслаўныя беларусы Варшавы знаходзяцца ў значна
лепшай сітуацыі, чым іх браты каталіцкага веравызнання, паколькі
апошнія “сніць аб тым не могуць, каб да іх прыехаў польскі біскуп, адправіў ім імшу і быў разам з імі”1. Можна меркаваць, што ўладыка,
дапамагаючы беларусам, імкнуўся захаваць пэўную супрацьвагу ў дачыненнях да ўкраінскіх дзеячаў, якія пры падтрымцы нямецкіх улад
дамагаліся ад іерарха фарсавання ўкраінізацыі царкоўнага жыцця.
У згаданы час на тэрыторыі ГГ знаходзіўся яшчэ адзін духоўнік-беларус – архімандрыт Афанасій (Мартас). Аднак святар не браў непасрэднага ўдзелу ў жыцці праваслаўных беларусаў, бо яшчэ ў лютым 1940 г.
ён быў накіраваны царкоўнымі ўладамі ў Туркавіцы (на Холмшчыне),
дзе працаваў пры аднаўленні жаночага манастыра2.
Беларуская дзейнасць унутры Праваслаўнай царквы ў Генералгубернатарстве праходзіла ў цяні ўкраінізацыі гэтага веравызнання.
Уплыў беларусаў на Праваслаўную царкву ў Генерал-губернатарстве
быў мізэрны ў параўнанні з тым, які аказвалі мясцовыя ўкраінскія
дзеячы. Украінскі цэнтральны камітэт у Генерал-губернатарстве праводзіў дзейнасць, якая мела на мэце ўкраінізацыю царкоўнага жыцця.
Акупантам было вельмі важна здабыць прыхільнасць украінскага насельніцтва, якое складала найбольш шматлікую нацыянальную групу
сярод вызнаўцаў праваслаўя на тэрыторыі Генерал-губернатарства.
У руках прыхільнікаў украінізацыі апынулася большасць найважнейшых царкоўных структур, уключна з адукацыйнымі. Дзеля патрэбаў
АПЦ Генерал-губернатарства былі высвячаныя два новыя епіскапыўкраінцы: архіепіскап Іларыён (Агіенка) і архіепіскап Паладый (Выдыбіда-Рудэнка). Новыя епіскапы, якія разам з мітрапалітам Дыянісіем
стварылі Сінод епіскапаў, былі праваднікамі ўкраінізацыі царкоўнага
жыцця і актыўна падтрымлівалі дзеянні ўкраінскіх асяродкаў. Асабліва
ўкраінская дзейнасць была бачная на тэрыторыі Холмска-Падляшскай
епархіі, кіраўніком якой стаў вышэйзгаданы архіепіскап Іларыён. Да
таго ж і Варшаўская духоўная кансісторыя была запоўненая асобамі
ўкраінскай нацыянальнасці. Пасяджэнні гэтага органа вяліся на
ўкраінскай мове. Абмяркоўвалася нават магчымасць абвяшчэння
Украінскай аўтакефальнай царквы ў ГГ3.
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 5875, оп. 1, д. 11, л. 248.
А р х і е п і с к а п А п а н а с (А . М а р т а с), На ніве Хрыстовай: У пяцідзесятыя
ўгодкі сьвятарства 1928–1978: Успаміны, Нью Ёрк – Менск – Варшава 2005, с. 8.
3 М. Ш к а р о в с к и й, Крест и свастика..., c. 95–113; J. S z i l i n g, Kościoły chrześcijańskie w polityce niemieckich władz okupacyjnych w Generalnym Gubernatorstwie
(1939–1945), Toruń 1988, s. 86; S. D u d r a, Metropolita Dionizy (Waledyński) 1876–
1960, Warszawa 2010, s. 85.
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Беларуская дзейнасць часам выклікала супраціў украінскага актыву, які трактаваў АПЦ Генерал-губернатарства як нацыянальна ўкраінскую структуру. Некаторыя пачынанні беларусаў байкатаваліся. Сінод
АПЦ Генерал-губернатарства, у якім украінцы складалі большасць,
некалькі разоў адмаўляўся высвяціць епіскапа-беларуса. Ішла гаворка
пра святара прыходу св. Іаана Клімака на варшаўскай Волі архімандрыта Феафана (Пратасевіча), які, нягледзячы на адсутнасць прэтэнзій да
ягонай асобы з боку акупацыйных уладаў, не быў высвечаны на епіскапа-вікарыя Варшаўска-Радамскай епархіі. Галоўнай прычынай адсутнасці згоды на хіратанію быў той факт, што гэты святар быў неўкраінскага паходжання1. Да пэўнага напружання дайшла таксама справа
падчас арганізацыі царкоўных структур на паўднёвым Падляшшы.
Кіраўніцтва камітэта і Беларускай царкоўнай камісіі зрабілі спробу
арганізацыі беларускіх прыходаў у Белападляшскім павеце2. З дазволу
немцаў у 1940 г. актыў Беларускага камітэта ў ГГ распачаў спробы беларусізацыі мясцовага царкоўнага жыцця. З гэтай мэтай у Белападляшскім павеце былі створаны “хатнія цэрквы”: у Белай Падлясцы і Бубенях. Некаторыя мясцовыя святары (Мікалай Зімавец, Пётр Кунях) падтрымалі беларускую ініцыятыву3. У верасні 1940 г. беларуская дэлегацыя на чале з М. Шчорсам зрабіла візіт да мітрапаліта Дыянісія з мэтай
атрымання згоды на стварэнне на Падляшшы беларускай епархіі і прызначэння біскупа-беларуса. 29 кастрычніка 1940 г. адбыўся сход філіі
БК у Белай Падлясцы, на якім было прынятае рашэнне стварыць на
тэрыторыі гэтага павета новы цэнтр царкоўнага жыцця. У сходзе прынялі ўдзел і прадстаўнікі праваслаўнага духавенства. Удзельнікі яго
наважыліся аб’ехаць вёскі і сабраць подпісы ў падтрымку гэтай ідэі,
а затым склікаць на 22 лістапада 1940 г. “кангрэс усіх падляшан”. Гэтыя
дзеянні сустрэлі супраціў царкоўнай іерархіі, якая прызнала іх супярэчнымі кананічнаму праву. 27 кастрычніка 1940 г. архіепіскап Іларыён пры пасярэдніцтве кансісторыі паінфармаваў кіраўніцтва БК, што
ён заўсёды будзе прыхільна ставіцца да ўсіх патрэб беларусаў пры
ўмове, што яны будуць яму прадстаўляцца кананічным чынам. Філія БК
у Белай Падлясцы прааналізавала пытанне і 10 снежня 1940 г. звярнулася ў Варшаву з просьбай аб стварэнні хатняй царквы ў Белай
Падлясцы. У сувязі з гэтым у лютым 1941 г. царкоўны суд ХолмскаПадляшскай епархіі падаў скаргу ўладам Генерал-губернатарства на
беларускіх дзеячаў, абвінавачваючы іх у дзеяннях, супярэчных кананічнаму праву. У гэтым лісце мы сярод іншага чытаем: “Цэнтр улады
Холмшчыны і Падляшша даведваецца пра гэта [пра дзеянні беларусаў. – Ю. Г.] выпадкова і акружным шляхам. Да канца кастрычніка
1940 г. на тэрыторыі Падляшша не было нічога чутно пра беларусаў і іх
А. M i r o n o w i c z, Kościół prawosławny…, s. 637.
На шляху да сваей царквы..., c. 3.
3 ГАРФ, ф. 5875, оп. 1, д. 11, л. 249 об.
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просьбы рэлігійна-царкоўнага характару. Яго Прэасвяшчэнства мітрапаліт Дыянісій у сваёй афіцыйнай заяве ад 23 верасня 1940 г. у Генералгубернатарства не згадаў пра беларусаў ніводным словам, а ХолмскаПадляшскую епархію назваў чыста ўкраінскай. Як толькі прызначаны
архіепіскап Холмшчыны і Падляшша Іларыён атрымаў хіратонію на
епіскапа (20 кастрычніка 1940 г.), беларусы раптам пачалі актыўна
ўдзельнічаць у рэлігійна-царкоўным жыцці. Аднак цяпер яны, на жаль,
сышлі з кананічнага шляху, на якім знаходзіліся пад канец верасня
1940 г., калі звярнуліся да мітрапаліта Дыянісія са сваімі патрабаваннямі. Цяпер яны не накіравалі сваіх пажаданняў да архіепіскапа,
што кіруе Холмска-Падляшскай епархіяй і адказвае за яе рэлігійнацаркоўнае жыццё, а самавольна пачалі дзейнічаць на рэлігійна-царкоўным абшары Падляшша. Удзельнікі сходу не паведамілі пра свае намеры і планы Яго Прэасвяшчэнства Іларыёну, архіепіскапу Холмшчыны
і Падляшша. Яны не толькі свядома праігнаравалі епіскапа сваёй
епархіі, але і выступілі супраць яго, калі вырашылі сабраць подпісы
сярод праваслаўнага насельніцтва Белападляшскага абшару, каб на іх
падставе запатрабаваць ад генерал-губернатара і мітрапаліта (епіскапа
гэтай епархіі не згадана аніводным словам) стварэння новага цэнтра
царкоўнага жыцця на тэрыторыі Белай Падляскі. Такім чынам, яны
адкрыта дзейнічалі насуперак правілам (канону) Праваслаўнай царквы. <…> У той час як прадстаўнікі Беларускага саюза самапомачы збіралі подпісы і запрашалі людзей на кангрэс на 22 лістапада 1940 г.,
пашырыліся непраўдзівыя і падступныя весткі, прыдуманыя дзеля
дыскрэдытацыі ў вачах вернікаў іх душпастыра, правялебнага архіепіскапа Іларыёна, як недастаткова праваслаўнага. Яны імкнуліся зручным
дэмагагічным спосабам навязаць людзям погляд, што змена накінутага
расіянамі вымаўлення царкоўнаславянскіх тэкстаў на ўласнае ўкраінскае з’яўляецца першым крокам да Уніі. Натуральна, што правялебны
архіепіскап Іларыён усім членам кліру забараніў удзельнічаць у такім
чынам рыхтаваным кангрэсе. Нягледзячы на гэта, некаторыя святары
прымалі ўдзел у пасяджэннях гэтага некананічнага кангрэса. <…> Падсумоўваючы ўсё згаданае вышэй пра беларускія дзеянні на Падляшшы,
нельга іх кваліфікаваць іначай, як толькі бунт супраць уласнага душпастыра, што асуджаецца Божымі і людскімі законамі. Нягледзячы на
ўсё, правялебны архіепіскап Холмскі і Падляшскі ў дачыненні да сваіх
непаслухмяных царкоўных дзяцей выступіў з сапраўды хрысціянскай
і бацькоўскай любоўю. Ніводнага са святароў, якія былі ўблытаныя
ў гэтыя некананічныя несумленныя дзеянні, ён не пазбавіў прыходу
і прабачыў усім, хто, усвядоміўшы няправільнасць сваіх паводзін, выказалі шкадаванне”1.
1

Archiwum Akt Nowych (AAN), sygn. 205/3, k. 328–332 (ліст царкоўнага суда
Холмска-Падляшскай епархіі пад назвай “Дзеянні беларусаў на Падляшшы – некананічныя дзеянні, якія сеюць хаос і дэзарганізацыю”, 21 лютага 1941 г.).
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Епіскап Іларыён лічыў, што праваслаўныя святары, якія ўключыліся ў “беларускую кампанію”, кіраваліся не нацыянальнымі меркаваннямі, а на самай справе, прыкідваючыся беларусамі, шукалі магчымасці
для правядзення русафільскай і камуністычнай справы1. Больш за тое,
уладыка пачаў пагражаць кананічным судом архімандрыту Філефею
(Нарко), які апекаваўся беларускай праваслаўнай грамадой у Генералгубернатарстве. Менавіта гэтага духоўніка епіскап Іларыён вінаваціў у
падрыўной дзейнасці. Уладыка выклікаў таксама на допыт двух
святароў з Белападляшскага павета, якія па даручэнні беларускага
актыву займаліся зборам подпісаў на карысць беларускіх набажэнстваў. Пад ціскам іерарха святары адцураліся сваёй беларускасці і спынілі супрацоўніцтва з беларускімі дзеячамі. У прыватнай гутарцы
з іншымі святарамі ўкраінскі біскуп адзначыў, што ён будзе бязлітасна
змагацца з усімі, хто “будзе мяшацца ў справы ягонай епархіі”2. Пасля
ўважлівага аналізу зместу згаданага дакумента можна зрабіць выснову,
што сапраўдныя прычыны канфлікту крыліся ў спрэчцы адносна нацыянальнай прыналежнасці рэгіёна, пра што ўжо была гаворка раней.
Беларускія дзеячы трактавалі ўлады Холмска-Падляшскай епархіі
ў асобе архіепіскапа Іларыёна як правадніка ўкраінскіх нацыянальных
інтарэсаў у змаганні за душы праваслаўнага насельніцтва на Падляшшы. У сувязі з гэтым яны пачалі самастойныя дзеянні, скіраваныя на
адасабленне праваслаўных прыходаў на тэрыторыі Белападляшскага
павета, што ў выніку мусіла прывесці да іх беларусізацыі. Аналізаваны
канфлікт быў таксама прыкладам нацыянальных супярэчнасцяў у межах адной царквы на нацыянальна неаднародным абшары. Украінскія
дзеячы разглядалі Праваслаўную царкву ў ГГ як частку ўкраінскага
праваслаўя, таму праявы ў яе ўлонні беларусізацыі лічыліся непажаданымі.
Улады Генерал-губернатарства назіралі за беларуска-ўкраінскімі
справамі на Падляшшы. У прынцыпе яны не адмаўлялі права беларусаў
на ўласныя царкоўныя структуры, але захоўвалі ў дачыненні да іх
далёкую дыстанцыю і чакалі ўзгаднення сваіх дзеянняў з царкоўнымі
ўладамі3. Супраціў украінскага іерарха і адсутнасць трывалай сацыяльнай базы сярод мясцовага сялянства зрабілі немагчымым стварэнне
беларускіх царкоўных структур на Паўднёвым Падляшшы. У выніку
актыўная беларуская дзейнасць ва ўлонні царквы ў пазнейшы час абмяжоўвалася да Варшавы. Яе ўдзельнікі былі вымушаны адмовіцца да
“экспансіі” ў дачыненні да мясцовага праваслаўнага насельніцтва на карысць забеспячэння духоўных патрэб праваслаўнай беларускай супольнасці ў сталіцы. У адрозненне ад непараўнальна большай украінAAN, sygn. 205/3, k. 316–317 (нататка пад назвай “Беларускае пытанне”, 5 лютага
1941 г.).
2 ГАРФ, ф. 5875, оп. 1, д. 11, л. 248–249.
3
AAN, sygn. 205/3, k. 316–317 (нататка пад назвай “Беларускае пытанне”, 5 лютага
1941 г.).
1
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скай актыўнасці, праявы беларускай дзейнасці ўнутры Праваслаўнай
царквы ў ГГ не звярталі на сябе ўвагі польскага эміграцыйнага ўраду,
які ўважліва сачыў за падзеямі, што адбываліся ў жыцці польскіх грамадзян праваслаўнага веравызнання ў акупаванай Польшчы1.
Нягледзячы на вышэйзгаданыя непаразуменні, пасля заняцця Беларусі вермахтам у 1941 г. беларуская дзейнасць ва ўлонні Праваслаўнай царквы ў Генерал-губернатарстве ажывілася. Мясцовыя беларускія
дзеячы зрабілі спробы пашырэння юрысдыкцыі мітрапаліта Дыянісія
на тэрыторыі, што належалі перад 1939 г. да ПАПЦ. Мэты самога ўладыкі і беларускіх дзеячаў у вялікай ступені супадалі. Іерарх імкнуўся да
пашырэння сваёй кананічнай улады на Украіну і Беларусь, у той час як
беларусы звязвалі з ім надзею на стварэнне Беларускай праваслаўнай
царквы, незалежнай ад Масквы. Беларускія дзеячы надавалі вялікую
ўвагу супрацоўніцтву з мітрапалітам Дыянісіем у справе аднаўлення
зруйнаванага савецкімі ўладамі рэлігійнага жыцця ў Беларусі, а таксама правядзення беларусізацыі рэлігійнага жыцця на захопленых немцамі беларускіх тэрыторыях. Больш за тое, у Беларусі не хапала
іерархаў, здольных да рэалізацыі згаданых мэтаў. Імкненні беларускіх
дзеячаў і ўладыкі супадалі: першыя – намагаліся стварыць на бацькаўшчыне Беларускую праваслаўную царкву, незалежную ад Масквы,
а другі – падпарадкаваць сваёй юрысдыкцыі праваслаўе на акупаваных
немцамі ўсходніх абшарах. У сувязі з гэтым мітрапаліт Дыянісій аддэлегаваў у Менск архімандрыта Уладзіміра Фінькоўскага. Прыкладаліся
таксама намаганні па высвячэнні епіскапаў-беларусаў дзеля патрэб
Беларускай праваслаўнай царквы. Праўда, жаданні мітрапаліта Дыянісія ніколі не былі задаволены нямецкімі ўладамі, якія забаранілі ўладыку ўмешвацца ў царкоўныя справы па-за межамі ГГ2.
9 верасня 1941 г. пад кіраўніцтвам ачольніка AПЦ Генерал-губернатарства ў Варшаве была ўтвораная Беларуская царкоўная рада (БЦР),
якая мусіла выпрацаваць прынцыпы набыцця Праваслаўнай царквой у
Беларусі самастойнасці. Пасаду намесніка кіраўніка Рады заняў айцец
архімандрыт Філафей (Нарко). У склад гэтага органа ўвайшлі таксама
Антон Краскоўскі і Барыс Стрэльчык. Меркавалася, што гэты орган
будзе прызнаны акупантамі ў якасці дарадчага ў праваслаўных справах
у Беларусі. БЦР накіравала мемарандум акупацыйным уладам, у якім
прапаноўвалася падпарадкаванне беларускіх праваслаўных прыходаў
мітрапаліту Дыянісію. Таксама пастулявалася неабходнасць высвячэння трох епіскапаў-беларусаў: Феафана (Пратасевіча), Філафея (Нарко) і Афанасія (Мартаса)3. У лістападзе 1941 г. архімандрыт Філафей
выехаў у Беларусь, дзе быў высвечаны на епіскапа. Прапанову БЦР прыStan i zagadnienia główne Kościoła prawosławnego w Polsce, Londyn 1943, s. 4–6.
Блажэньнейшы мітрапаліт Дзяніс на асноведзі Беларускае Царкоўнае Справы,
“Раніца” 1942, 25 сьнежня, № 47–48, с. 7–8; Л. Р э й н, Праваслаўная царква ў Беларусі за нямецкай акупацыяй (1941–1944), “Архэ” 2008, № 5, с. 279.
3 А. M i r o n o w i c z, Kościół prawosławny…, s. 644.
1
2
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няў таксама архімандрыт Афанасій, які пакінуў манастыр у Туркавіцах
і на пачатку 1942 г. накіраваўся ў Менск, дзе ў сакавіку гэтага ж года
быў таксама высвечаны на епіскапа1. У знак прызнання заслуг гэтага
святара варшаўскія праваслаўныя беларусы падаравалі высвечаным
іерархам каштоўныя панагіі. Абодва ўладыкі ўключыліся ў аднаўленне
праваслаўнага жыцця на занятых немцамі тэрыторыях Беларусі. Трэба
сказаць, што беларускія праваслаўныя дзеячы ў Варшаве спрычыніліся
да аднаўлення праваслаўнага жыцця ў Беларусі2. Тым часам зробленыя
мітрапалітам Дыянісіем спробы ўзяць пад сваю юрысдыкцыю Праваслаўную царкву ў акупаванай Беларусі скончыліся беспаспяхова. Акупацыйныя ўлады цвёрда забаранілі ўладыку ўмешвацца ў справы праваслаўя на ўсходзе3.
Пасля выезду ў Беларусь айца Філафея новым святаром беларускага прыходу ў Варшаве быў прызначаны айцец Пётр Дубовік. Аднак
гэты святар не прыступіў да выканання сваіх абавязкаў, бо знаходзіўся
ў Германіі. У сувязі з гэтым набажэнствы для беларусаў часова праводзілі айцец Іван Каваленка (святар рускага прыходу), айцец Афанасій
Семянюк (вікарый прыходу Страсцей Гасподніх і аканом мітрапалітарнага дома) і айцец Юрый Латоцкі4. Толькі ў сакавіку 1942 г. па прапанове кіраўніцтва БК мітрапаліт Дыянісій прызначыў новым пробашчам
айца Фёдара Барэцкага. Гэты святар быў украінцам і паходзіў з Бродскага павета Тарнопальскага ваяводства5. Духоўнік адпраўляў набажэнствы з дапамогай дзяка Ананія Герасімчука і псаломшчыка Мікалая
Ждановіча. На прыходскае свята (4 снежня) набажэнствы штогод праводзіў мітрапаліт Дыянісій6. Пра далучэнне да беларускага руху абвясцілі таксама айцец Пятро Сарока і айцец Мікалай Рудакоўскі, якія час ад
часу бралі ўдзел у набажэнствах у беларускім прыходзе ў Варшаве.
Беларусы ў Варшаве прымалі таксама ўдзел у праваслаўным жыцці
ў акупаванай Беларусі. У студзені і лютым 1942 г. адбываўся візіт
у Менск беларускай праваслаўнай камісіі Беларускага камітэта.
У складзе гэтай дэлегацыі ў Менск прыбыў архімандрыт Афанасій
(Мартас), будучы епіскап. Вясной 1942 г. Варшаву наведалі епіскап
Філафей (Нарко), Афанасій (Мартас) і епіскап Венядзікт (Сеўба), якія
былі ўрачыста прывітаныя кіраўнікамі камітэта. Два першыя іерархі
прынялі ўдзел у адзначэнні свята абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. З нагоды гэтага свята 25 сакавіка 1942 г.
мітрапаліт Дыянісій уганараваў іконамі і ўхваленнямі кіраўніка БК
А р х і е п і с к а п А п а н а с (А . М а р т а с), На ніве Хрыстовай..., с. 70–71.
Зь беларускага царкоўнага жыцьця ў Варшаве, „Раніца” 1942, 1 лютага, c. 3.
3 А. M i r o n o w i c z, Kościół prawosławny…, s. 650.
4 Зь беларускага царкоўнага жыцьця ў Варшаве, „Раніца” 1942, 1 лютага, c. 3.
5 G. S o s n a, A. T r o c - S o s n a, Hierarchia i kler Kościoła prawosławnego w granicach
II Rzeczypospolitej i Polski powojennej w XIX–XXI wieku, Ryboły 2012, s. 130.
6 Блажэньнейшы мітрапаліт..., s. 7–8; K. U r b a n, Ksiądz Atanazy Semeniuk 1904–1996
(życie długie, trudne i ciekawe…), Warszawa 2007, s. 100.
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М. Шчорса, яго намесніка М. Ждановіча і А. Шылу, старшыню царкоўнай
камісіі. Вясной 1942 г. кіраўнік АПЦ Генерал-губернатарства выдаў
распараджэнне, згодна з якім рэлігійныя патрэбы (хрышчэнні, шлюбы,
пахаванні і г. д.) праваслаўныя беларусы, якія жылі ў Генерал-губернатарстве, маглі задавальняць выключна ў беларускім прыходзе, а не
ў прыходах, што належалі іншым нацыянальнасцям. Беларуская царкоўная камісія пры Беларускім камітэце праводзіла ўлік сяброў арганізацыі праваслаўнага веравызнання. Было створанае таксама прыходскае бюро, якое займалася кантактамі з вернікамі. Наведнікі прымаліся
штодзень у сінадальнай канцылярыі (вул. Зыгмунтоўская, д. 13)1.
Восенню 1942 г. у Варшаве з ініцыятывы сяброў камітэта было
створанае праваслаўнае брацтва. 19 верасня 1942 г. адбылося першае
пасяджэнне ўправы Беларускага царкоўнага брацтва св. Юр’я, падчас
якога былі абраныя сябры ўправы ў наступным складзе: айцец Ф. Барэцкі (старшыня), А. Краскоўскі (віцэ-старшыня), М. Ждановіч (сакратар), Башчанін (намеснік сакратара), А. Шыла (скарбнік). Згодна з традыцыяй Праваслаўнай царквы, апеку над брацтвам узяў на сябе мітрапаліт Дыянісій. Брацтва паставіла сабе за мэту: 1) развіццё і ажыўленне
духоўнай асветы і рэлігійна-маральнага жыцця сярод праваслаўнага
насельніцтва; 2) дзейнасць супраць сектантаў і іншых веравызнанняў,
якія пасягаюць на Праваслаўную царкву; 3) спраўленне ўчынкаў хрысціянскай міласэрнасці і г. д.2 Гэтая арганізацыя ўзялася за справу беларусізацыі Праваслаўнай царквы, а таксама за паглыбленне нацыянальнай і рэлігійнай тоеснасці праваслаўных беларусаў. Прыярытэтным у дзейнасці было прызнана выданне праваслаўнай літаратуры,
перш за ўсё жыццяў беларускіх святых, гістарычных нарысаў славутых
манастыроў, а таксама цудатворных абразоў3.
Брацтва выкарыстоўвала сінадальную друкарню Варшаўскай праваслаўнай мітраполіі. Трэба прызнаць, што выдавецкая дзейнасць
брацтва прынесла бачны эфект. У 1942 і 1943 гг. былі выдадзеныя пабеларуску Беларускі праваслаўны малітвеньнік, Праваслаўны месяцаслоў на 1942 г. і Беларускі праваслаўны патэрык. Гэтыя выданні былі
першымі ў гісторыі Праваслаўнай царквы такімі аб’ёмнымі малітоўнікамі на беларускай мове і ўтрымлівалі ўсе асноўныя малітвы, неабходныя для штодзённага карыстання вернікамі (тэкст складаўся сярод
іншага з сімвала веры, падзячных, ранішніх і вячэрніх малітваў). Асабліва заслугоўвае ўвагі Беларускі праваслаўны малітвеньнік, які ўтрымліваў наступныя малітвы: малітва пачатковая, малітва Святому Духу,
Анёльская песня, Праслаўленне Бога, Малітва да Найсвяцейшай Тройцы, Малітва Гасподня, Анельскае прывітанне Божай Мацеры, Малітва
за бацькаўшчыну, Вызнанне Праваслаўнае Веры, Дзесяць запаветаў
З Беларускага Царкоўнага Жыцьця. Карэспандэнцыя з Варшавы, „Раніца” 1942,
29 сакавіка – 5 красавіка, № 11–12, c. 5.
2 Нармальны статут царкоўных брацтваў, Варшава 1942.
3 Беларуская хроніка: Варшава, „Раніца” 1942, 4 кастрычніка, № 37, c. 3.
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Божых, Ранішняя малітва Св. Макара Вялікага, Вячэрняя малітва,
Малітва да Анёла Храніцеля, Малітва за жывых, Малітва за памерлых,
Пахвала Божай Мацеры, Малітва да Святога Крыжа, Канчатковая малітва, Малітва перад ежай, Малітва пасля ежы, Малітва перад вучэннем,
Малітва пасля вучэння, Малітва да Святога Апекуна, Малітва да Багародзіцы, Малітва перад прычашчэннем, Вялікодная песня, Вялікапостная
малітва Св. Яфрэма Сырына1.
На падставе параўнання вышэйзгаданай літаратуры з царкоўнымі
выданнямі міжваеннага часу можна сцвердзіць, што іх укладальнікі выкарысталі папярэдні досвед. Малітоўнікі можна было набыць у беларускім прыходзе, у сядзібе камітэта, а таксама ў сінадальнай краме.
Выдавецкую дзейнасць меркавалася працягнуць. У беларускай прэсе
з’явілася інфармацыя, што ідзе падрыхтоўка да выдання другой часткі
малітоўніка2. Брацтва св. Юр’я ў Варшаве было першай беларускай
свецкай праваслаўнай арганізацыяй падчас Другой сусветнай вайны.
Беларускія дзеячы звязвалі з дзейнасцю брацтва вялікія надзеі на беларусізацыю праваслаўнага жыцця ў Беларусі. Таму яно невыпадкова заклікала сваіх сяброў праваслаўнага веравызнання, каб тыя запісваліся
ў брацтва. Ягоныя дзеячы апелявалі да гісторыі і лічылі сваю арганізацыю працягам традыцый праваслаўных брацтваў у Вялікім Княстве
Літоўскім. Таксама заахвочвалася заснаванне брацтваў пры прыходах
на тэрыторыі Генерал-губернатарства і па-за ягонымі межамі. Пра гэта
красамоўна сведчаць словы А. Краскоўскага: „Мы маем абавязак парупіцца аб нашым бедным беларускім браце, аказваць яму матэрыяльную
помач, падаць брацкую руку ў ягоных цяжкіх перыядах жыцця. Гэты
абавязак перадалі нам нашыя дзяды ў сваіх прыкладах. Ён павінен
з’яўляцца для нас таксама святым, як святым для кожнага патрыёта
з’яўляецца ягоная родная мова, яго сям’я, народ і бацькаўшчына. <…>
Гэтакую арганізаваную працу дасць нам і загварантуе – арганізацыя!
А канкрэтна – Царкоўнае брацтва. Вось жа дзеля таго звяртаемся да ўсіх
праваслаўных беларусаў, да ўсіх тых, каторым не чужым ёсць наш
царкоўны звон, хто быў хрышчаны як праваслаўны і ў царкоўнай
агародзе пачуваецца сваім, каб арганізаваліся і запісваліся ў царкоўныя
брацтвы, каб няслі свае супольныя ахвяры кажнамесячна ў меры
магчымасцяў сваю працу на карысць свайго бліжняга, каб рупіліся аб
актывізацыі царкоўнага і народнага жыцця. Гэты абавязак ляжыць
перадусім на настаяцелях прыходаў, манастыроў, ці іншых царкоўных
інстытуцыях, на актыўным беларускім царкоўным элеменце”3.
З мэтай арганізацыі новых брацтваў у 1942 г. у Варшаве накладам
Беларускага камітэта быў надрукаваны Нармальны статут царкоўных
Беларускі праваслаўны малітвеньнік, Варшава 1943, c. 1.
З царкоўнага жыцьця, „Раніца” 1944, 9 студзеня, № 1–2, c. 3.
3 А. К р а с к о ў с к і, Дабрачынная царкоўная дзейнасьць на Беларусі ў гісторыі
й сучаснасьці, „Раніца” 1942, 4 кастрычніка, № 37, c. 3.
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брацтваў, які меркавалася распаўсюджваць сярод землякоў на радзіме
і за мяжой1.
У 1943 г. у жыцці праваслаўных вернікаў у ГГ (у тым ліку беларусаў) адбыліся важныя падзеі. У той час мітрапаліт Дыянісій прызначыў
беларуса айца Пятра Сароку душпастырам варшаўскіх шпіталяў2.
У траўні 1943 г. у Варшаве была адчынена духоўная семінарыя, у якую
прынялі каля 70 семінарыстаў3. Паводле задумы, семінарыя павінна
была мець шматнацыянальны характар. Беларускія дзеячы звязвалі
з ёй вялікія надзеі на падрыхтоўку беларускага духавенства. Лічылася,
што адкрыццё сталічнай семінарыі спрычыніцца да павелічэння колькасці беларускіх святароў, бо семінарыя ў Халме неахвотна рабіла набор навучэнцаў звонку ўкраінскіх асяродкаў. Невыпадкова беларуская
прэса з гонарам пісала пра тое, што праграма навучання прадугледжвае
сярод іншага і вывучэнне беларускай мовы4. Сярод выкладчыкаў семінарыі былі сябры Беларускага камітэта В. Стрэльчык (філасофія),
М. Шчорс (пастарская медыцына) і М. Ждановіч (беларуская мова і літаратура). Падчас урачыстага адкрыцця семінарыі 4 траўня 1943 г.
В. Стрэльчык як прадстаўнік беларускага боку прачытаў на беларускай
мове рэферат пад назвай Значэнне і месца філасофскіх навук5. Беларускія дзеячы разглядалі Варшаўскую семінарыю як адзін з цэнтраў навучання духавенства дзеля патрэбаў беларускага праваслаўя. У сувязі
гэтым беларускі актыў па-за межамі ГГ заахвочваўся да пошуку адпаведных кандыдатаў на семінарыстаў. Не выпадкова ў красавіку 1943 г.
кіраўнік Беларускага аб’яднання ў Генеральнай акрузе “Латвія” Кастусь
Езавітаў звярнуўся да кіраўнікоў рэгіянальных філій арганізацыі з прапановай пашукаць сярод латгальскіх беларусаў праваслаўнага веравызнання кандыдатаў у беларускую секцыю Варшаўскай духоўнай семінарыі6.
На жаль, не захаваліся звесткі наконт колькаснага складу беларускай праваслаўнай супольнасці ў Варшаве. На падставе аналізу
тагачаснай прэсы, а таксама ўспамінаў відавочцаў, беларускую парафію
наведвала некалькі сот вернікаў. Кіроўны склад, найбольш актыўная
і ініцыятыўная частка парафіян належала да Беларускага камітэта.
Характэрнай рысай рэлігійнага жыцця беларускіх вернікаў было выкарыстанне роднай мовы ў царкоўнай практыцы. Набажэнствы адбываліся на царкоўнаславянскай мове, але казанні святары рабілі па-беларуску. У беларускай варшаўскай парафіі рэгулярна адпраўляліся ўрачыстыя набажэнствы з нагоды нацыянальных святаў беларусаў: 25 сакавіка – на дзень абвяшчэння Беларускай народнай рэспублікі, і 21 лісНармальны статут..., c. 2.
З царкоўнага жыцьця, „Раніца” 1944, 9 студзеня, № 1–2, c. 3.
3 S. D u d r a, Metropolita Dionizy..., s. 84.
4 Мяшаная Праваслаўная Духоўная Сэмінарыя ў Варшаве, „Раніца” 1943, 21 сакавіка, c. 2.
5 Адчыненьне Праваслаўнай Духоўнай Сэмінарыі, „Раніца” 1943, 6 чэрвеня, c. 2.
6 Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НАРБ), ф. 458, воп. 1, спр. 17, л. 20.
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тапада – на дзень пачатку Слуцкага паўстання. Згаданыя багаслужбы
адбываліся ва ўзнёслым і патрыятычным настроі. Захаваліся згадкі пра
набажэнства ў праваслаўным прыходзе 21 лістапада 1943 г., якое правёў а. Ф. Барэцкі пры дапамозе айцоў А. Семянюка і П. Сарокі. Апошні
прамовіў палымянае казанне, у якім заклікаў да захавання беларускага
патрыятызму і патрэбы ахвяравання на карысць бацькаўшчыны1. На
Раство ў 1944 г. прыход у Варшаве наведалі чарнігаўскі епіскап Ніканор
(Абрамовіч), іерарх Украінскай Аўтакефальнай Праваслаўнай Царквы,
а таксама наваградскі епіскап Афанасій (Мартас). Апошні 9 студзеня высвеціў у дзякі Вінцэнта Жука. У той жа час кіраўніцтва Беларускага камітэта выступіла з просьбай да мітрапаліта Дыянісія пра павышэнне святара беларускага прыходу айца Ф. Барэцкага да сану протапрэсвітара2.
Варта дадаць, што беларуская праваслаўная супольнасць утрымлівала кантакты са сваімі родзічамі каталіцкага веравызнання. У Варшаве падчас нямецкай акупацыі існавала беларуская каталіцкая грамада. На жаль, не захавалася шмат звесткаў наконт рэлігійнага жыцця
беларускіх каталікоў у Генерал-губернатарстве. Дадзены эпізод гісторыі яшчэ патрабуе грунтоўнага даследавання. Вядома аднак, што беларуская актыўнасць сярод каталікоў распачалася з прыездам у Варшаву
кс. Пятра Татарыновіча. Духоўнік быў палымяным патрыётам, які
ў міжваенны час чынна працаваў на беларускай рэлігійнай ніве. Дзякуючы яго намаганням пры філіі Беларускага камітэта ў Варшаве была
створаная Беларуская каталіцкая камісія, якую сам ачоліў. Камісія
займалася перакладам літургічнай літаратуры на беларускую мову.
Кіраўніцтва камітэта хадайнічала перад уладамі Генерал-губернатарства і царкоўнымі ўладамі адносна стварэння беларускай каталіцкай
парафіі і вылучэння святара беларускай нацыянальнасці, які мог бы
апекавацца суайчыннікамі гэтага веравызнання. Нягледзячы на згоду
на гэта з боку мітрапалітарнай курыі ў Варшаве, гэтая справа не атрымала падтрымкі ордэна марыянаў, да якога належаў кс. П. Татарыновіч.
У гэтай сітуацыі кіраўніцтва Беларускага камітэта ў ГГ 7 лютага 1942 г.
звярнулася ў Апостальскую Сталіцу з просьбай вырашэння гэтага
пытання. У выніку 22 лютага 1942 г. Варшаўская мітрапалітарная курыя дазволіла кс. П. Татарыновічу ажыццяўляць апеку над каталікамібеларусамі ў Варшаве3. Набажэнствы для беларускіх каталікоў пачалі
адбывацца ў касцёле св. Марціна на вуліцы Піўнай. Захады беларусаў
выклікалі аднак рэакцыю польскага боку. Пад ціскам польскага
падполля ў лістападзе 1943 г. беларусы вымушаныя былі перабрацца
ў грэка-каталіцкую царкву айцоў базыльянаў на вуліцы Мядовай4.
З царкоўнага жыцьця, “Раніца” 1944, 9 студзеня, № 1–2, с. 2.
З царкоўнага жыцьця, „Раніца” 1944, 6 лютага, c. 2.
3 Ч. С і п о в і ч, Пралат Пётр Татарыновіч (1896–1978), “Спадчына” 196, № 3, с. 276;
А. Н а д с а н, Бiскуп Чэслаў Сiпoвiч: сьвятар i беларус, Miнск 2004, s. 58–59.
4 J. G r z y b o w s k i, Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą:
Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939–1956, Warszawa 2011, s. 240.
1
2

Беларускае праваслаўнае жыццё ў Генерал-губернатарстве...

315

Апрача душпастырскай працы кс. П. Татарыновіч выкладаў каталіцкую
рэлігію ў беларускай школе ў польскай сталіцы. Акрамя Варшавы беларускія дзеячы хацелі таксама ахапіць сваёй дзейнасцю каталіцкае насельніцтва Белападляшскага павету, але праз адсутнасць адпаведнай
колькасці святароў-беларусаў і неспрыяльныя вонкавыя абставіны
хутка былі вымушаны адмовіцца ад гэтай задумы. Паміж беларускімі
варшаўскімі парафіямі абодвух веравызнанняў панавала поўная згода
і сяброўства. Ладзіліся супольныя сустрэчы і ўрачыстасці з нагоды
нацыянальных і рэлігійных святаў. Вернікі абодвух веравызнанняў
удзельнічалі ў працы Беларускага камітэта1.
Падсумоўваючы становішча праваслаўных беларусаў у Генералгубернатарстве належыць адзначыць, што ў перыяд нямецкай акупацыі назіралася актывізацыя беларусізацыі царкоўнага жыцця. Галоўным, а на працягу амаль усяго перыяду акупацыі, адзіным асяродкам
гэтай дзейнасці заставалася Варшава. Праявай гэтай працы было стварэнне беларускай парафіі, выданне беларускамоўнай рэлігійнай літаратуры, дзейнасць царкоўнай камісіі i брацтва. Паводле задумы беларускіх дзеячаў мэтай беларускага праваслаўнага асяродка ў Варшаве,
акрамя задавальнення рэлігійных патрэб, была падтрымка дзеянняў
на карысць беларусізацыі царкоўнага жыцця на занятай немцамі
Беларусі. З гэтай мэтай падтрымліваліся кантакты з іерархам АПЦ у ГГ,
перакладалася і выдавалася рэлігійная літаратура. Усё гэта было магчыма дзякуючы ўдзелу і заангажаванню прадстаўнікоў беларускай
інтэлігенцыі праваслаўнага веравызнання, якія апынуліся на тэрыторыі ГГ. Гэтыя людзі былі шчырымі вернікамі і палымянымі беларускімі
патрыётамі, якія бачылі патрэбу выкарыстання роднага слова ў святынях. Дадзеная дзейнасць не была нечым нетыповым, бо праваслаўе
было адным з галоўных чыннікаў захавання нацыянальнай і культурнай адметнасці беларусаў у міжваеннай польскай дзяржаве.
Беларуская дзейнасць была спыненая ўлетку 1944 г., калі да Варшавы імгненна набліжалася Чырвоная армія, а ў жніўні ў польскай
сталіцы распачалося ўзброенае паўстанне. Далейшы лёс удзельнікаў
і арганізатараў беларускага праваслаўнага жыцця ў Генералгубернатарстве склаўся па-рознаму. Некаторым з іх пасля вайны ўдалося перабрацца на Захад. Яны сталі пасля вядомымі дзеячамі беларускай дыяспары ў Заходняй Еўропе і Злучаных Штатах. Іншыя загінулі
падчас вайны альбо засталіся жыць у пасляваеннай Польшчы. След
яшчэ іншых згубіўся ў віры ваеннай завірухі. Пасляваенны лёс гэтых
людзей заслугоўвае, аднак, асобнага даследавання.

1

ГАРФ, ф. 5875, оп. 1, д. 11, л. 249.
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Belarusian Orthodox Life in the General Government (1940–
1944)
A b s t r a c t
Under German occupation in the General Government, Belarus's
organizational activity became more active among Belarusian Orthodox communities. Guided by political considerations, German invaders
gave freedom to Belarusians in the sphere of religion. This activity
began in 1940 with the establishment of the Belarusian Committee in
Warsaw. The initiators of religious activity were Belarusian intelligentsia who stayed in Poland. Thus, a Belarusian Orthodox parish was
established in Belarus, religious literature was published in the Belarusian language, national holidays were celebrated, and Belarusianchurch life was promoted.
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Каляндарныя абрады ўшанавання продкаў
у традыцыйнай культуры беларусаў:
праблемы і перспектывы даследавання
Ушанаванне продкаў у беларусаў, адной з праяў якога быў абрад
Дзяды, стала прадметам цікавасці навукоўцаў у XIX стагоддзі. Шырокая
грамадскасць даведалася аб народнай традыцыі з паэмы Дзяды Адама
Міцкевіча, назва якой звязана з аднайменным беларускім абрадам. Паэма паспрыяла ранняй вядомасці абраду, тады як усебаковае яго навуковае вывучэнне ў першай палове XIX стагоддзя толькі пачыналася. Абрады ўшанавання продкаў беларусаў абрадам Дзяды не абмяжоўваюцца,
але ён займае найбольш важнае месца ў традыцыйнай культуры.
Слова дзед у адзіночным ліку мае наступныя асноўныя значэнні:
1) бацька бацькі ці маці; 2) стары чалавек. Але ў множным ліку значэнне істотна змяняецца: дзяды – продкі1. Слова дзяды ў дачыненні да
беларускай абрадавай традыцыі заўсёды ўжываецца ў множным ліку.
Кола асноўных значэнняў слова дзяды ў кантэксце народнай беларускай каляндарнай традыцыі наступнае: 1) традыцыйны сямейна-родавы абрад ушанавання памерлых продкаў, які праводзіўся ў доме ў строга вызначаныя дні ў годзе; 2) душы памерлых продкаў, рытуальнае
запрашэнне якіх на абрадавую вячэру было лейтматывам абраду
Дзяды, які праводзіўся ў доме; 3) дзень або дні ў годзе, калі праводзіўся
каляндарны народны сямейна-родавы абрад Дзяды.
Арэал абраду Дзяды ахопліваў тэрыторыю сучаснай Беларусі,
украінскага Палесся, вобласць пражывання беларусаў ва ўсходняй
Польшчы. Тэрмін дзяды, як беларускае запазычанне, выкарыстоўваўся
ў некаторых абрадавых практыках прадстаўнікоў літоўскай этнічнай
групы ў Беларусі і літоўцаў на тэрыторыях, памежных з Беларуссю2.
1 Дѣдъ [в:]

В.И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка в 4 томах, т. 1:
А–З, ред. И.А. Бодуэн де Куртенэ, Москва 1998, с. 1268; Дзяды [у:] Тлумачальны
слоўнік беларускай мовы ў 5 тамах, т. 2: Г–К, агульная рэд. К.К. Атраховіч
(К. Крапіва), Мінск 1977, с. 179.
2 В.М. Шарая, Асаблівасці абрадавай тэрміналогіі этнічнай супольнасці літоўцаў на
Беларусі (на прыкладзе каляндарнай памінальнай традыцыі) [у:] Язык и межкультурные коммуникации: материалы III Междунар. науч. конф. МинскВильнюс, 17–20 мая 2011 г., отв. ред. В.Д. Старичёнок, Минск 2011, с. 293–294.
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Найбольшую цікавасць да беларускага абраду Дзяды праявілі
польскія, беларускія, расійскія даследчыкі. Пачынаючы з XIX стагоддзя
назапасілася шмат матэрыялаў. У той жа час меліся аб’ектыўныя складанасці для іх абагульнення, што было звязана з якасцю, паўнатой
i дакладнасцю атрыманых эмпірычных дадзеных, з фрагментарнасцю
наяўнага матэрыялу, а таксама з адрозненнем мэт яго вывучэння і метадалагічных падыходаў пры аналізе. Складанасць была і ў тым, што
абрад не належаў да якой-небудзь хрысціянскай канфесіі, прадстаўляючы архаічную народную традыцыю. У працэсе хрысціянізацыі
народная традыцыя ўшанавання продкаў захавалася і аказалася глыбока інтэграванай у традыцыйную культуру сельскага насельніцтва.
Як паказалі даследаванні, найбольш поўна абрад Дзяды быў прадстаўлены ў культуры сельскага праваслаўнага насельніцтва Беларусі.
У XIX стагоддзі матэрыялы аб традыцыі ўшанавання продкаў у беларусаў былі змешчаны ў публікацыях Марыі Чарноўскай, Яўстаха
Тышкевіча, Оскара Кольберга, Міхала Федароўскага1, Паўла Шэйна, Міхаіла Дзмітрыева і інш.
У XX стагоддзі вывучэнне абраду працягвалася. Абрад Дзяды разглядаўся ў працах Еўдакіма Раманава, Яўхіма Карскага, Казіміра Машынскага, Часлава Пяткевіча, Вацлава Ластоўскага, Станіслава Станкевіча, Уладзіміра Васілевіча і інш. У часопісе “Lud” у 1926 г. была апублікаваная работа Юзафа Галомбака Дзяды беларускія, у якой быў дадзены
грунтоўны агляд вядомай на той перыяд літаратуры аб абрадзе2.
На пачатку XXI ст. выйшла манаграфія В. Шарай Ценностно-нормативная природа почитания предков (2002 г.), у якой прадстаўлены
аналіз каштоўнасна-нарматыўнай сістэмы ўшанавання продкаў, распрацаваны тэарэтыка-метадалагічныя падыходы даследавання абрадаў ушанавання продкаў3. У кнізе Святланы Талстой Палескі народны
каляндар (2005 г.)4 прадстаўлены матэрыялы палескіх экспедыцый
маскоўскай этналінгвістычнай школы, якія ўключалі звесткі аб абрадзе
Згодна з дадзенымі, атрыманымі намі ў выніку палявых даследаванняў у Астравецкім раёне Гродзенскай вобл., лексема дзед, дзяды ў абрадавай традыцыі
прадстаўнікоў літоўскай этнічнай групы ў Беларусі магла ўжывацца: а) адносна
старцаў, якія наведвалі вясковыя хаты і хадзілі раней, як сведчаць эмпірычныя
дадзеныя, у пэўны час; б) як намінацыя міласціны (“насілі дзяды”).
1 E. Tyszkiewicz, Opisanie powiatu borysowskiego pod względem statystycznym, geognostycznym, historycznym, gospodarczym, przemysłowo-handlowym i lekarskim z dodaniem wiadomości: o obyczajach, śpiewach, przysłowiach i ubiorach ludu, gusłach, zabobonach itd., Wilno 1847, s. 376–381; M. Federowski, Lud białoruski na Rusi Litewskiej:
Materyały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–1891, t. 1: Wiara,
wierzenia i przesądy ludu z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy i Sokółki, Kraków 1897,
s. 270; O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 52: Białoruś – Polesie, Warszawa 1968, s. 101–
102, 137–138.
2 J. Gołabek, Dziady białoruskie, “Lud” 1926, s. 1–40.
3 О. Шарая, Ценностно-нормативная природа почитания предков, Минск 2002.
4 С.М. Толстая, Полесский народный календарь, Москва 2005.
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Дзяды. Разгляд праблематыкі паэмы Дзяды Адама Міцкевіча ў кантэксце беларускай традыцыйнай культуры прадстаўлены ў манаграфіі
Гражыны Харытанюк-Міхей1.
Навуковае вывучэнне абраду Дзяды заняло досыць працяглы час.
У XX стагоддзі збор матэрыялаў і іх тэарэтычная распрацоўка праходзілі нераўнамерна. У асобныя перыяды павялічвалася цікавасць да
абраду, але былі перыяды, калі яго вывучэнне запаволілася. Магчымасці для сістэмнага даследавання абраду, аналізу яго на новым метадалагічным узроўні сталі больш спрыяльнымі, пачынаючы з 80-х гадоў
мінулага стагоддзя. У 1986 годзе ў томе Пахаванні. Памінкі. Галашэнні,
які з’яўляецца часткай серыі Беларуская народная творчасць, выйшаў
артыкул Уладзіміра Васілевіча Беларускія жалобныя абрады і галашэнні2, у якім істотнае месца была нададзена абраду Дзяды. У томе прадстаўлены тэксты аб абрадзе, вядомыя з літаратурных крыніц, а таксама
невялікая колькасць эмпірычных дадзеных, якія раней не публікаваліся.
Як адзначаў аўтар, “Дзяды – сямейнае свята, і яно вымагае ад усіх членаў сям’і прысутнічаць у гэты дзень у роднай хаце”3. У другім месцы
працы адзначаецца: “Па спосабу правядзення ўсе дзяды падзяліліся на
тыя, што адзначаліся выключна ва ўласнай хаце, і тыя, якія праходзілі
непасрэдна на могільніках, дзе пахаваная радня. Асаблівай пашанай
у беларусаў карысталіся з першай групы змітраўскія дзяды, з другой –
радаўніца. Усе астатнія <…> нагадваюць менш выразныя іх адбіткі”4.
Але правядзенне абраду ў хаце вечарам і правядзенне абраду на
могілках днём у аўторак – гэта далёка не адно і тое ж. Гэта розныя рытуальныя паводзіны, розная атмасфера, розны эмацыянальны стан,
розны склад удзельнікаў і г. д.
Разглядаючы тэму Радаўніцы, У. Васілевіч прывёў некаторыя гіпотэзы адносна значэння гэтага слова. Але па-за ўвагай даследчыка аказаліся падыходы адносна гісторыі рэгіянальнай распаўсюджанасці традыцыі. Яшчэ Любор Нідэрле адзначаў, што Радаўніца ў старажытны
перыяд славянства не засведчана, да ўласна славянскіх дат памінання
памерлых продкаў ён адносіў Задушніцы і Дзяды5.
Уладзімір Проп, абапіраючыся толькі на расійскі матэрыял, адзначаў, што ў Расіі памінальныя абрады дасягалі свайго апагею на Радаўніцу6. Аднак наведванне могілак у аўторак Фамінога тыдня на
Радаўніцу ў Расіі не называюць дзядамі. Жаночы плач і галашэнні на
G. Charytoniuk-Michiej, Obrzęd dziadów w dokumentach i w cyklu Mickiewicza, Warszawa 2011.
2 У.А. Васілевіч, Беларускія жалобныя абрады і галашэнні [у:] Пахаванні. Памінкі.
Галашэнні, гал. рэд. А.С. Фядосік, Мінск, 1986, с. 5–59.
3 Ibidem, с. 35.
4 Ibidem, с. 33.
5 Л. Нидерле, Славянские древности, пер. с чешск. Т. Ковалевой, М. Хазанова, ред.
А.Л. Монгайта, Москва, 2000, с. 236.
6 В.Я. Пропп, Русские аграрные праздники. (Опыт историко-этнографического исследования), Ленинград 1963, с. 156.
1
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могілках на Радаўніцу не характэрны для абраду Дзяды. На Дзяды не
плачуць і не галосяць. Вынікі картаграфавання паказалі: хранонім Радаўніца, а таксама народныя наведванні могілак на Радаўніцу былі распаўсюджаны пераважна ва Усходнім Палессі. На Заходнім Палессі насельніцтва памінала памерлых на могілках у Наўскі чацвер (чацвер пасля Вялікадня). З улікам навуковых дадзеных, якія ёсць на сёння, можна
адзначыць, што каляндарныя памінанні на могілках, такія як памінанне на магілах на Радаўніцу, у Наўскі чацвер, Наўскую Тройцу маюць
свае асаблівасці і адрозніваюцца ад народных каляндарных абрадаў
ушанавання продкаў, да якіх належыць абрад Дзяды.
У другой палове 70-х і першай палове 80-х гадоў мінулага стагоддзя збор матэрыялаў па традыцыйнай народнай культуры Палесся праводзіўся ў рамках даследаванняў маскоўскіх этналінгвістаў пад кіраўніцтвам Мікіты Талстога. У рамках збору матэрыялаў была атрыманая
інфармацыя і аб беларускім абрадзе Дзяды. Паглыбленае вывучэнне
абраду не прадугледжвалася. У апытальніку, які быў выкарыстаны для
збору матэрыялаў, дзядам было адведзена мала месца. Пытанні аб
гэтым абрадзе ў праграме ўваходзілі ў раздзел Похороны1. Пасля 1986 г.
палявыя экспедыцыі маскоўскіх даследчыкаў у Палессі спыніліся. Праведзеныя даследаванні паказалі, што ў сельскага насельніцтва беларускага і ўкраінскага Палесся ў 70-я і 80-я гады мінулага стагоддзя
добра захаваліся ўяўленні аб абрадзе Дзяды.
З улікам вынікаў праведзеных на Палессі экспедыцый, у этналінгвістычным слоўніку Славянские древности была прадстаўлена пазіцыя
даследчыкаў па разгляданым пытанні. У 2-м томе Славянских древностей, які выйшаў у 1999 г., адзначалася, што “Дзяды – памінальныя
дні ў народным календары беларусаў і ўкраінцаў, якія адзначаюцца
некалькі (ад трох да шасці) разоў на год; іх лік і значнасць розныя па
рэгіёнах”2. Пры разглядзе народнай традыцыі аўтары акцэнтавалі ўвагу на адным з яе аспектаў, менавіта на тым, што гэта памінальныя дні.
У артыкуле Памінальныя дні 4-га тома слоўніка Славянские древности (2009 г.) адзначалася, што: “Памінальныя дні – каляндарна замацаваныя дні памінання памерлых. У адрозненне ад прыватных памінак,
прысвечаных канкрэтнай асобе, рытуалы П. д. [памінальных дзён. –
В. Ш.] прысвечаны ўсім памерлым продкам; яны ўключаюць, як правіла,
царкоўнае памінанне, наведванне могілак і памінальную трапезу каля
магіл і дома (перш за ўсё ў праваслаўных славян); у гэтыя дні «кармілі
душы»: рыхтавалі адмысловую памінальную ежу <…> і выконвалі
шматлікія забароны”3. Прыведзенае азначэнне народнай традыцыі
Дзяды як паняцце “памінальныя дні” нельга прызнаць удалым, бо яно
Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования, отв. ред.
Н.И. Толстой, Москва 1983, с. 25.
2 Л.Н. Виноградова, С.М. Толстая, Деды [в:] Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5 томах, т. 2: Д–К, общ. ред. Н.И. Толстого, Москва 1999, с. 43.
3 С.М. Толстая, Поминальные дни [в:] Славянские древности. Этнолингвистический
словарь в 5 томах, т. 4: П–С, общ. ред. Н.И. Толстого, Москва 2009, с. 161.
1
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не спрыяе разуменню сутнасці гэтага архаічнага народнага абраду, які
не належыць да царкоўных памінальных дзён і рытуалаў. У дзень, на
які прыпадаў абрад Дзяды, напярэдадні правядзення абраду ў доме
ў адпаведнасці з народнай традыцыяй мела месца памінанне сямейных
продкаў з удзелам старцаў, але гэта памінанне па форме і па змесце
адрознівалася ад царкоўнай традыцыі. Памінанне продкаў у хаце было
важным складнікам абраду Дзяды, але яно таксама адрознівалася ад
царкоўнага памінання.
У канцы 90-х гадоў XX ст. – у першым дзесяцігоддзі XXI ст. даследаванне народных рэлігійных уяўленняў, адлюстраваных у традыцыйнай духоўнай культуры беларусаў, атрымала дадатковае развіццё.
Была створаная тэарэтыка-метадалагічная аснова для разгляду рэлігійнага ўшанавання продкаў у традыцыйнай культуры беларусаў як
самастойнага напрамку даследаванняў1. Даследаванні паказалі, што
каштоўнасная прырода ўшаноўваных продкаў на этапе дамінавання
архаічнай сацыяльнасці праяўлялася ў пануючай сістэме рэлігійнасці
патрылінейнай родавай супольнасці, у якой уяўленне аб родзе як аб
духоўным адзінстве і ўзаемазалежнасці жывых нашчадкаў і памерлых
пакаленняў продкаў прадвызначала неабходнасць адпаведных каляндарных абрадаў ушанавання продкаў і сімвалічных рытуалаў ахвяравання продкам, якія, паводле народных уяўленняў, маглі ўплываць на
жыццяздольнасць родавай супольнасці.
У манаграфіі Ценностно-нормативная природа почитания предков
на аснове праведзенага даследавання зроблена выснова, што ў абрадзе
Дзяды знайшоў адлюстраванне культ продкаў, а не культ памерлых2.
Вывучэнню феномена культу продкаў у міжкультурным параўнанні
ў гісторыка-сацыяльным навуковым кантэксце было прысвечана даследаванне Культ продкаў у традыцыйнай культуры еўрапейскіх народаў3. Культ продкаў у кантэксце родаваарыентаваных уяўленняў у традыцыйнай культуры ў сувязі з асаблівасцямі гістарычных сямейных
і роднасных структур разгледжаны ў працы Родавая свядомасць у традыцыйнай духоўнай культуры народаў Усходняй і Паўднëва-Усходняй
Еўропы4. Зроблена выснова, што ў традыцыйнай народнай культуры

О. Шарая, Ценностно-нормативная природа...; В.М. Шарая, Ушанаванне продкаў
у традыцыйнай культуры: семантыка, аксіялогія, трансфармацыя: аўтарэф.
дыс. ... д-ра філалаг. навук, Мінск 2002.
2 О. Шарая, Ценностно-нормативная природа…, с. 147–149.
3 Праект “Der Ahnenkult in der traditionellen Kultur с. der europäischen Völker” быў выкананы аўтарам пры фінансавай падтрымцы фонду Герды Хенкель (2005–2006
гг.). Olga Scharaja, Der Ahnenkult in der traditionellen Kultur der europäischen Völker
[in:] Gerda Henkel Stiftung. Sonderprogramm zur Förderung des Historikernachwuchses in Russland, der Ukraine, Moldawien und Weissrussland. Abschlusspublikation,
Düsseldorf 2012, s. 98.
4 В.М. Шарая, Родавая свядомасць у традыцыйнай духоўнай культуры народаў
Усходняй і Паўднёва-Усходняй Еўропы [у:] Мовазнаўства. Літаратуразнаўства.
1
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беларусаў значна больш агульнага з традыцыяй народаў ПаўднёваУсходняй Еўропы, чым гэта прадстаўлена ў сучаснай навуковай літаратуры. Агульным з’яўляецца развітасць рытуальных практык, у якіх яўна
выражаны культ продкаў1. Такім чынам быў створаны падмурак для
раскрыцця ролі і месца родаваарыентаваных уяўленняў у традыцыйнай
культуры беларусаў2, іх асаблівасцей у параўнальным кантэксце3.
Абрад Дзяды не належыць да царкоўнай традыцыі. Гэты абрад
у адпаведнасці з народнай традыцыяй праводзіўся ў суботу, у некаторых лакальных традыцыях – у пятніцу і суботу. Сустракаліся адзінкавыя варыянты, калі абрад праводзіўся ў чацвер, пятніцу і суботу. Дні
правядзення абраду Дзяды на працягу года асаблівым чынам звязаны
з днямі праваслаўных свят. Неабходна адзначыць, што дзень правядзення абраду Дзяды ў канкрэтнай лакальнай традыцыі не абавязкова
супадаў з устаноўленымі Праваслаўнай царквой днямі памінання памерлых, паколькі частка Дзядоў магла прыходзіцца на пярэдадзень
іншых праваслаўных святаў, перад якімі не прадугледжаны памінальныя царкоўныя суботы.
На першы квартал года прыходзяцца чатыры суботнія дні памінання памерлых у праваслаўнай традыцыі (у тым ліку тры суботы Вялікага посту), у той час як абрад Дзяды праводзіўся ў гэты перыяд толькі
адзін раз (супадаў з Мясапуснай суботай).
Дзень правядзення абраду Дзяды суадносіўся не з днямі памінання
памерлых па праваслаўным календары, а з днямі праваслаўных святаў
(Мясапусная субота, Тройца, дзень святога Дзмітрыя), якім папярэднічалі, згодна з царкоўнай традыцыяй, радзіцельскія суботы, а таксама
з днямі праваслаўных святаў, якім праваслаўныя суботы памінання
памерлых не папярэднічалі, напрыклад, такія як Пятроў дзень, дзень
Кузьмы і Дзям’яна, дзень святога Міхаіла і інш. Такім чынам, абрад
Дзяды праводзіўся напярэдадні праваслаўных святаў, незалежна ад таго, прыходзілася ці не на гэты дзень памінанне памерлых згодна з праваслаўным календаром.
Радаўніца, адзін з дзён памінання памерлых па праваслаўным
календары, адзначаецца не ў суботу, а на дзявяты дзень пасля свята
Фалькларыстыка: XIV Міжнародны з’езд славістаў (Охрыд 2008): Дакл. бел.
дэлегацыі, Мінск 2008, с. 321–334.
1 Ibidem, с. 332.
2 Olga Сharaïa, Représentations archaïques concernant la lignée dans les lamentations
rituelles, “Cahiers slaves”, 2013, №13, p. 43–63.
3 В.М. Шарая. Сацыякультурныя асаблівасці родавых уяўленняў славян у кантэксце
традыцыйнай духоўнай культуры еўрапейскіх народаў [у:] Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: ХV Міжнар. з’езд славістаў, Мінск, 20–27
жн. 2013, дакл. беларус. дэлегацыі, А.А. Лукашанец (адк. рэд.) [і інш.], Мінск 2013,
с. 333–344; В.М. Шарая, Родаваарыентаваныя ўяўленні ў традыцыйнай духоўнай
культуры беларусаў [у:] Нарысы гісторыі культуры Беларусі ў 4 тамах, т. 3:
Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст., кн. 2: Духоўная культура, навук. рэд.
А.І. Лакотка, Мінск 2016, с. 458–481.
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Вялікадня, г. зн. у аўторак. Апрача гэтага, на Радаўніцу наведванне могілак было абавязковым, тады як народная традыцыя правядзення абраду
Дзяды не прадугледжвала наведвання могілак у дзень яго правядзення.
Азначэнне народнай традыцыі Дзяды толькі праз паняцце памінальныя дні, як гэта мае месца ў слоўніку Славянские древности, прывяло да змяшчэння яшчэ аднаго акцэнту, а менавіта ідэнтыфікацыі
гэтага абраду як культу памерлых, а не як культу продкаў. У этналінгвістычным слоўніку Славянские древности (2004 г.) адзначаецца,
што „мёртвых культ – комплекс міфалагічных уяўленняў аб пасмяротным існаванні душ памерлых, а таксама аб узаемаадносінах жывых
і мёртвых, які прадугледжвае шанаванне памерлых родзічаў”1. Культ
мёртвых уключае “комплекс дзеянняў у адносінах да нябожчыка з моманту смерці да пахавання. <...> Культ мёртвых рэгламентуе таксама
ўсе бакі пахавальнага абраду”2. Культ мёртвых уключае сістэму памінання нябожчыкаў, куды ўваходзіць царкоўнае памінанне нябожчыка,
памінкі на трэці, дзявяты, саракавы дзень пасля смерці і праз год пасля
смерці3. Як адзначае Алена Леўкіеўская, „нябожчык уключаецца
ў агульную колькасць продкаў, памінанне якіх вызначаецца як усталяванымі царквой днямі ўсецаркоўнага памінання памерлых (г. зв.
радзіцельскія суботы), так і мясцовай традыцыяй”4. Фактычна гаворка
ідзе ў асноўным аб царкоўнай традыцыі.
Калі ў артыкуле Поминальные дни слоўніка Славянские древности
маецца размежаванне пахавальна-памінальнага цыкла, звязанага са
смерцю чалавека, і каляндарных памінанняў, уключаючы царкоўныя,
якія не звязаны з індывідуальным цыклам, то ў артыкуле Мёртвых
культ і гэты крытэрый размежавання каляндарных і індывідуальных
памінак парушаецца. Варта адзначыць, што ў слоўніку Славянские древности няма артыкула Культ продкаў. У зарэзерваваным для гэтага
артыкула месцы ёсць спасылка на артыкул Мёртвых культ.
Разгляд існуючых у навуковай літаратуры падыходаў да аналізу
беларускага каляндарнага памінальнага абраду Дзяды паказвае, што
маюцца істотныя разыходжанні пры вызначэнні яго прыналежнасці да
канкрэтнай культавай практыкі. Павел Фларэнскі пісаў, што культ
продкаў - адзін з элементаў, якія леглі ў аснову рускага праваслаўя
(іншыя элементы: грэчаская вера, прынесеная святарамі Візантыі;
славянскае язычніцтва, якое сустрэла гэтую новую веру; рускі народны
характар, які па-свойму прыняў візантыйскае праваслаўе і пераапрацаваў яго ў сваім духу)5.
Е.Е. Левкиевская, Мертвых культ [в:] Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5 томах, т. 3: К–П, общ. ред. Н.И. Толстого, Москва 2004, с. 227.
2 Ibidem, с. 228–229.
3 Ibidem, с. 229.
4 Ibidem, с. 229.
5 П.А. Флоренский, Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях, Москва 1993.
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У кнізе Ранние формы религии вядомага расійскага навукоўца,
спецыяліста па рэлігійных вераваннях славянскіх народаў акадэміка
Сяргея Токарава, апублікаванай у 1990 г., адзначаецца, што культ продкаў уяўляе сабой “пакланенне памерлым прашчурам і суродзічам,
і перш за ўсё сямейна-родавыя формы такога пакланення, г. зн. веру
ў тое, што памерлыя продкі апякуюць сваіх жывых суродзічаў-нашчадкаў, і ўміласціўленыя абрады, якія ладзіліся ў іх гонар членамі роду ці
сям’і”1. Гэты ж аўтар адзначаў, што “культ продкаў быў <...> дастаткова
развiты, а перажыткi яго трымалiся, як вядома, да найноўшага часу,
асаблiва ў беларусаў з iх святамi «дзядоў»”2 .
Але меліся і іншыя падыходы, якія склаліся яшчэ ў 60-я гады
мінулага стагоддзя. Так У. Проп выкарыстоўваў паняцце культ мёртвых. У апублікаванай у пачатку 1960-х гадоў манаграфіі Русские аграрные праздники (Опыт историко-этнографического исследования),
у якой выкарыстаны пераважна расійскі матэрыял, У. Проп адзначаў,
што “культ мёртвых стаiць у сувязi з земляробчымi iнтарэсамi i памкненнямi”3. Аднак ён прызнаваў, што “рускiя абрады не паказваюць
прама, у чым менавiта тут заключалася сувязь”4.
У. Проп не разглядаў спецыяльна беларускага абраду Дзяды. Па яго
словах, ён вывучаў толькi “вялiкарускi матэрыял”. Такi падыход тлумачыцца тым, што, як асаблiва падкрэслiваў даследчык, ён ведае, “як
багаты матэрыяламі Украiна i Беларусь, але яны валодаюць нацыянальнай спецыфiкай”5.
Фактычна ў савецкі перыяд склаліся два падыходы. У адпаведнасці
з адным з іх культ продкаў разглядаўся як форма рэлігіі, у адпаведнасці
з другім выкарыстоўвалася паняцце культ мёртвых. Менавіта другі
падыход быў выкарыстаны ў артыкуле Мертвых культ у слоўніку Славянские древности (2004 г.).
У дзень правядзення абраду Дзяды асноўнай была другая палова
дня – час пасля абеду, тады як у першай палове дня, з раніцы, праходзіла падрыхтоўка да яго, якая ўключала навядзенне парадку ў хаце
і ў двары, падрыхтоўку страў для рытуальнай вячэры ў гонар Дзядоў.
Асаблівая атмасфера часу напярэдадні абраду ў першай палове дня
была звязана з прыходам у сяло старцаў. Старцы, пераходзячы ад хаты
да хаты, выконвалі прынятыя для гэтага часу памінальныя малітвы.
Тэкст, які прамаўляў старац, прысвячаўся памерлым продкам кожнай
сям’і асобна, для чаго старцам перадаваўся спіс памерлых, імёны якіх
належала агучыць у малітоўным памінанні. За такое памінанне старцам
С.А. Токарев, Ранние формы религии, Москва 1990, с. 255.
Ibidem, с. 261.
3 В.Я. Пропп, Русские аграрные праздники (Опыт историко-этнографического исследования), Ленинград 1963, с. 22.
4 Ibidem.
5 Восемь писем В.Я. Проппа к Г.А. Носовой, “Этнографическое обозрение” 1999, №4,
с. 140.
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давалася міласціна ад гаспадароў хаты. Памінальныя тэксты старцаў
напярэдадні абраду Дзяды былі такімі ж, як пры калектыўных каляндарных памінаннях на могілках, куды старцы таксама прыходзілі ва
ўстаноўленыя мясцовай традыцыяй дні.
Абрад не быў прызнаны Царквою, удзел святара падчас правядзення абраду ў хаце не прадугледжаны. Сярод удзельнікаў абраду
дамінантная роля належала мужчынам, ушаноўваліся продкі роднаснай групы па мужчынскай лініі. Галоўная роля падчас урачыстай вячэры надавалася гаспадару або старэйшаму з мужчын. Старэйшы быў
у цэнтры абрадавай цырымоніі – ён чытаў малітву, запрашаў душы
продкаў за памінальны стол1. Гаспадар сядаў за стол на самым ганаровым месцы – у куце пад абразамі, іншыя мужчыны паводле старшынства побач з ім, жанчыны – на процілеглым баку стала2.
Урачыстай вячэры ў гонар памерлых продкаў папярэднічала малітва, якую выконваў гаспадар дома. Сярод малітваў, што выконваліся
ў гэты час, часцей за ўсё былі Ойча наш, Багародзіца, Верую, Анёл
Гасподні3. У некаторых вёсках чыталі малітвы перад кожнай стравай,
у іншых - толькі перад пачаткам і ў канцы вечара4. Атмасфера гэтага
рытуалу перадаецца праз наступнае апісанне: „Стары, галава сям’і, запальвае свечку, прымацоўвае яе ў вуглу на куце і пачынае малітву. Па
заканчэнні апошняй свечка тушыцца. Садзяцца да стала, устаўленага
стравамі... Той, хто чытаў малітву, пры ўсеагульнай увазе і глыбокай
пашане гаворыць наступныя словы:
Святыя дзяды, завем вас,
Хадзіце да нас!
Ёсць тут усё, што Бог даў,
Што я для вас ахвяраваў,
Чым толькі хата багата.
Святыя дзяды, просім вас,
Хадзіце, ляціце да нас”5 .

Рытуальнае запрашэнне душ продкаў-дзядоў адбывалася перад
пачаткам вячэры. Вакатыўныя формулы ў рытуале запрашэння памерлых продкаў часта пачынаюцца з эпітэта святыя: “Святыі дзяды! Прідзітя сюды...”6; “Святыя дяды, хадитя к нам, на што Бог даў”7. Стараславянскае svetu у сваім дахрысціянскім значэнні адносілася да аб’ектаў, якія валодалі звышнатуральнай сілай8.
О. Шарая, Ценностно-нормативная природа..., с. 150–152.
М. Довнар-Запольский, Исследования и статьи, Киев 1909, с. 10.
3 E. Tyszkiewicz, оp. cit., с. 378–379.
4 Пахаванні. Памінкі. Галашэнні, гал. рэд. А.С. Фядосік, Мінск 1986, с. 175.
5 М.А. Дмитриев, Описание похорон и дзядов в Новогрудском уезде [в:] Памятная
книжка Виленского генерал-губернаторства на 1868 год, Санкт-Петербург 1868,
с. 87.
6 П.В. Шейн, Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края, Санкт-Петербург 1890, т. I, ч. II, с. 599.
7 Е.Р. Романов, Белорусский сборник, вып. 8: Быт белоруса, Вильна 1912, с. 547.
8 Э. Бенневист, Словарь индоевропейских социальных терминов, пер. с фр., общ. ред.
Ю.С. Степанова, Москва 1995, с. 346.
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Нябачная прысутнасць душ абазначалася канкрэтна – ім пакідалі
месца на лаўках за сталом і інш. Пра сумеснасць трапезы дзвюх частак
роду сведчаць матэрыялы, зафіксаваныя ў в. Кучын Кармянскага р-на
Гомельскай вобл.: “Вячэру адпраўляеш, дзядоў завеш к сабе на вячэру.
Выйду на двор і гавару: «Хадзіце, дзяды-радзіцелі, хто ў нашай хаце
жыў, к нам вячэраць». Тры разы вот так завуць у нас. І тады за стол садзімся, вячэраем, выпіваем і етым дзядам наліваем. Яны як бы прыйшлі
за стол..., іх места за сталом”1.
Адначасова з вымаўленнем тэксту запрашэння душ памерлых
продкаў на трапезу выканаўца мог адкрываць акно ці дзверы: “Одчыню́
двэ́ ра і просю́: змэ́ рлы ду́ шэчкы, про́ сымо на вэчэ́ ру”2 (в. Спорава
Бярозаўскага р-на Брэсцкай вобл.). Інфарманты адзначаюць, што
памерлых родзічаў “прыглаша́ ють. Да́ жэ открыва́ ють лю́шку у пэчы́
і двэ́ ра прокрыва́ ють” (в. Амельная Івацэвіцкага р-на Брэсцкай вобл.).
Паводле народных уяўленняў, душы памерлых продкаў прыходзяць на
Дзяды ў свае хаты ў пэўны час, спажываюць прыгатаваныя для іх стравы.
Супольная трапеза сям’і (роду) пры нябачнай прысутнасці
запрошаных душ продкаў выражала рэлігійны характар абраду3. На
Дзяды гатавалі шмат страў. Звычайна колькасць страў павінна быць
няцотнай: 7, 9, 11, 13 і г. д. Для правядзення абраду Дзяды гатавалі
адмысловую памінальную страву. У розных лакальных традыцыях гэта
куцця, канун, каша, сыта, коліва і інш.
Гаспадар хаты і ўдзельнікі памінальнай трапезы частку ад кожнай
стравы спачатку адкладвалі душам продкаў, а пасля елі самі. У адносінах да абрадавай стравы характэрны, як правіла, дзеянні па прыкмеце
цэлае – частка: “Пе́ рвэ, нэжывы́м у мы́сочку трэ́ ба откыда́ ты кану́ н, тры
ра́ зы” (в. Глінка Столінскага р-на Брэсцкай вобл.); “трэйть [тры разы. В. Ш.] ка́ пнуть з тэ́ и® і кутті́ на стіл”; “ка́ жную стра́ ву ка́ пають трэ́ и® те, тры
ра́ зы, поко́ и® нікам, а пото́ м е́ дять ужэ́ всі” (в. Тышкавічы Іванаўскага рна Брэсцкай вобл.); “шчо ужэ́ нэ е, з ко́ жнои® і мы́скы упэро́ д трэ́ ба укы́нуты у мы́сочку для дэду́ в” (в. Пучыны Пінскага р-на Брэсцкай вобл.).
Члены сям’і ў час абрадавай вячэры паводзілі сябе адпаведна традыцыі. Прынята было адведаць кожнай стравы, якая была на стале.
Асноўным прадметам застольнай размовы з’яўляліся продкі. У час
вячэры прыгадвалі ўсіх памерлых продкаў, называлі іх імёны. Характар
рытуалу не дапускаў забаваў, гульняў, спеваў, што лічылася б абразай
для памерлых. На Дзяды атмасфера была сумная і строгая, уласціва
стрыманасць ў прамовах і паводзінах.
У.М. Сысоў, Беларуская пахавальная абраднасць: Структура абраду, галашэнні,
функцыі слова і дзеяння, Мінск 1995, с. 160.
2 У артыкуле выкарыстаны матэрыялы аўтара, якія сабраны ў выніку палявых
даследаванняў. Гэтыя матэрыялы прыводзяцца ў далейшым без указання на
тое, што яны сабраны аўтарам. У выпадках, калі прыводзяцца даныя іншых даследчыкаў, даюцца спасылкі на крыніцу.
3 О. Н. Шарая, Ценностно-нормативная природа…, с. 63, 149.
1
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Абрадавае адкладанне ежы падчас памінальнага стала – сімвалічнае ахвярапрынашэнне, звязанае з чаканнем спрыяльнага стаўлення
продкаў да сваіх нашчадкаў. Чаканая прыхільнасць памерлых продкаў
не з’яўляецца элементам хрысціянскіх уяўленняў. Як адзначаў Міхаэль
Мітэраўэр, продкі, якія караюць або спрыяюць, – невядомы элемент
у хрысціянскім бачанні свету1.
Пасля заканчэння ўрачыстай вячэры ў гонар сямейна-родавых
продкаў адбываўся абрад провадаў Дзядоў. Пры гэтым у формуле провадаў таксама мог выкарыстоўвацца вакатыў святыя:
Святыя дзяды!
Вы сюды прыляцелі, пілі і елі.
Ляціце цяпер да сябе,
Скажыце, чаго яшчэ вам трэба,
А лепій ляціце да неба.
Акыш, акыш, акыш!2.

Поруч з адпраўленнем продкаў “да сябе”, “на сваё месца”, продкі
адпраўляюцца і “на неба”. Для структурнага абрадавага элемента провадаў памерлых продкаў на яго вербальнам узроўні характэрны сінкрэтызм архаічных і хрысціянскіх кампанентаў: памерлыя продкі ў хрысціянскім народным светапоглядзе займаюць асаблівую пазіцыю – “са
святымі”: “Помя́ ны, Бо́ жэ, на́ шых святы́х дэду́ в, пошлы́ и® ім раи® просве́ тлы, ца́ рство нэбэ́ снэе. Нэха́ и® воны́ со святы́мы спочыва́ ють, а нам
хліб-суль посыла́ ють” (в. Мокрая Дубрава Пінскага р-на Брэсцкай
вобл.); “Хаи® воны́ ужэ́ со святы́мы опочыва́ ють, а нэха́ и® воны́ ужэ́ нам
здоро́ вья попрыя́ ють” (в. Глінка Столінскага р-на Брэсцкай вобл.). Пры
заканчэнні абраду выконвалася малітва.
Прызначаную для душ ежу не прыбіралі са стала. Інфармант
адзначаў: “Гэта дзедава засталася вячэра, прыйдуць мёртвыя і павячэраюць. Гэто мы йіх памянулі, а яны прыйдуць” (в. Калоднае Столінскага
р-на Брэсцкай вобл.); “Хлеб і іншыя рэшткі застаюцца на стале адкрытымі на працягу ўсёй ночы для дзядоў”3.
У працах, у якіх разглядаюцца розныя аспекты беларускага абраду
Дзяды, не заўсёды надаецца ўвага паводзінам старцаў у першай палове
дня, у які спраўляліся Дзяды. У выніку даследаванняў, праведзеных
у Заходнім Палессі ў 90-я гады мінулага стагоддзя, былі атрыманы
эмпірычныя дадзеныя, якія дазваляюць разгледзець асаблівасці памінання памерлых продкаў старцамі напярэдадні правядзення абраду Дзяды. У час палявых даследаванняў у Заходнім Палессі намі атрыманы
Михаел Митерауер, О jедном архаичном реликту: Дискусиja о „балканскоj породици” [in:] Михаел Митерауер, Кад je Адам копао а Ева прела: историjско-антрополошки огледи из прошлости европске породице, превод са немачкого Оливера
Дурбаба, Београд 2001, с. 166.
2 М.А. Дмитриев, Собрание песен, сказок, обрядов и обычаев крестьян Северо-Западного края, Вильно 1869, с. 216.
3 Пахаванні. Памінкі…, с. 175.
1
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наступныя дадзеныя ад інфарманта А. Сідарчук (в. Буса Іванаўскага
раёна Брэсцкай вобл.):
“<…> на Трóйцу - Дэды́ отмечá лыса, у субó ту прыхó дылы слэпці́ і помынá лы дý шы. Э̄то субó та булы́ Дэды́, а зá втра ужэ Трó и® ца і пэ́ рэд Дэдá мы
прыхó дылы і помынá лы дý шы… Лю́ды на мó глыца нэ шлы, хыбá хто ужэ́
хó чэ. З далё́ кых сіл прыхó дылы слэпці, мои® за двá ццэть кіломэтров, мои®
за трыццэть э́ то дэ ужэ́ булы́ слэпці́. Воны́ обхó дылы усі́ сё́ ла. Э̄то и® іх жэ
мнó го булó , одны́ ідý ть у однэ́ сэлó , другы́е - у другэ́ сэлó . Давá лы и® ім, хто
шчо, хто грó шы, хто яи® ца, хто хліб. Воны́ помынá лы дý шы, отпрá ва гэ́ така
булá як у цэ́ ркві, бы слý жбу отправлялы. Кá ждого покó и® ніка мэ́ нне,
назывáеш і воны за кá жного отправу давá лы, і воны́ молі́тву молы́лыса.
Слэпці́ до кá ждои® і хá ты подхó дять, помó ляцца, отпрá ву зрó бять за
кá ждого і ідý ть у другý ю. На мó глыца нэ ходы́лы, по хатá м ходы́лы, у кó жную хá ту. Стá нэ каи® порó га і мó лыцца. Усі́, кы́лька помэрлó чоловік, за
кá ждого, кá жэш мэ́ нне”.

Я. Карскі адзначаў, што духоўныя вершы старцаў не былі старажытнымі ні па змесце, ні па форме і часткова пераймалі царкоўныя
памінанні. У сваёй працы Стихи духовные (Русская народная вера по
духовным стихам) Георгі Фядотаў адзначаў, што “духоўны верш жыве
не ў шырокіх народных масах, падобна да казкі ці прымаўкі. Яго
носьбітам (паралель да быліннага эпасу) з’яўляецца клас прафесійных
спевакоў, адораных і навучаных”1. У памінаннях старцаў на Беларусі
былі запазычанні з абраду Дзяды.
Абрад Дзяды, які праводзіўся ўвечары ў доме, у коле сям’і, аднак не
быў зусім непранікальным для чужых. Па словах інфарманта, на Дзяды
за вячэрай “у хаце былі толькі дамашнія. Но еслі старцы, нішчыя хадзілі,
значыць, прыглашалі” (в. Калоднае Столінскага р-на Брэсцкай вобл). У
асобных выпадках сляпцы (старцы, жабракі) маглі прысутнічаць у хаце
ў час правядзення абраду Дзяды. Старцы значна больш ведалі пра тое,
як спраўляецца ў хаце вечарам сямейны абрад Дзяды ў коле сям’і, чым
мясцовы святар.
Увага да паводзін старцаў у дзень, калі выконвалі абрад Дзяды,
можа спрыяць пошуку адказаў на некаторыя пытанні, якія ўжо пастаўлены ў навуковай літаратуры. Палявыя даследаванні паказваюць,
што архаічныя культурныя феномены змяняюцца, адбываюцца трансфармацыі, распад традыцыі. Цікавыя звесткі аб дзейнасці старцаў на
могілках прыводзіць С. Станкевіч, які адзначаў: “У асобных мясцовасцях Нясвіжскага павету я мог яшчэ заўважыць, што ролю жраца на
дзядах нязменна выконвае адзін і той самы чалавек, трактуючы гэтую
дзейнасць як пэўнага роду прафесію”2. У прыведзеным фрагменце
аўтар называе памінальныя дзеянні на могілках “дзядамі”, але, як ужо
Г.П. Федотов, Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам), Москва 1991, с. 14–15.
2 С. Станкевіч, Дзяды [у:] С. Станкевіч, Беларускія элементы ў польскай рамантычнай паэзіі, перакл. з польск. М. Хаўстовіча, Вільня–Беласток 2010, с. 117.
1
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адзначалася вышэй, памінальныя рытуалы на могілках не з’яўляюцца
абрадам Дзяды, які спраўляецца толькі ў хаце і пад кіраўніцтвам старэйшага, ці найбольш паважанага ў сям’і мужчыны. Старцы менавіта на
могілках мелі больш актыўную ролю. С. Станкевіч прыводзіць наступныя звесткі аб дзеяннях старцаў на могілках, спасылаючыся на дадзеныя, атрыманыя ад інфарманта з вёскі Малева Нясвіжскага павета:
”Кіраваў дзядамі той стары дзед або баба, хто найлепш пеў. <…> Як
папяюць, тады гэты старык бярэ водкі, першы кілішак у магілу ўвалье,
паздароўкаецца з пакойнікам, тады налівае сабе і парадкам пойдзе кругом водка, а кажды хоць капяльку ўвалье ў магілу”1. Выкарыстанне слова
дзяды ў адносінах да апісанага рытуалу можа сведчыць аб тым, што яно
ў мясцовай традыцыі магло выкарыстоўвацца ў новым сэнсе, як назва
памінальнага каляндарнага рытуалу на могілках. І старцы (жабракі)
маглі спрыяць такому новаму выкарыстанню паняцця. Прыведзеныя
С. Станкевічам дадзеныя – гэта не архаічная, не старажытная з’ява народнай культуры. Вышэй ужо адзначалася, што вербальны складальнік
у дзейнасці старцаў наогул не з’яўляўся старажытнай з’явай.
Пры даследаванні культу продкаў ва ўсходніх славян перспектыўным з’яўляецца разгляд каляндарных абрадаў Дзяды і Куст2. Калі
першы з гэтых абрадаў шырока вядомы, то другі да 90-х гадоў XX стагоддзя заставаўся малавывучаным.
Куст (“водыты Кýста”, “ходыты у Кýста”) – архаічны каляндарны
абходны абрад. Сучасны арэал абраду з невялікімі адхіленнямі супадае
з Піншчынай гістарычнай, абрад зафіксаваны на тэрыторыі сучасных
Пінскага, Іванаўскага раёна, часткова – Лунінецкага, Столінскага, Івацэвіцкага; у вёсцы Спорава Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобл. Беларусі,
паўднёвая частка арэала абраду ахоплівае поўнач Ровенскай і Валынскай абласцей Украіны (Зарэчненскі раён Ровенскай вобласці, уключае
вёскі Дубровіцкага раёна Ровенскай вобласці; Любешоўскага раёна
Валынскай вобласці).
Абрад выконваўся на першы ці другі дзень Тройцы. Куст – назва
абраду, галоўнай фігуры абраду, песенны вобраз. Галоўная фігура абраду – жанчына (дзяўчына), з ног да галавы прыбраная ў зеляніну. Ва
ўбранні з зеляніны дамінаваў клён. Абрад пачынаўся з убірання ў зеляніну жанчыны, якую выбіралі на ролю Кýста.
Жанчыны з абрадавай групы вялі Кýста. Група абыходзіла двары,
выконваючы кýставыя песні. Мэта абыходаў – атрыманне дароў ад
гаспадароў для Кýста. У працэсе звароту да гаспадароў абрадавай групы прыбраная ў зеляніну жанчына-Куст заставалася цалкам пасіўнай
і маўклівай. Матыў кýставых абыходных песень “гасцявання Кýста
ў бацькі”, поўная закрытасць і маўклівасць галоўнай фігуры паказвалі
на яе сувязь з “іншым” светам. У абрадзе Куст выступаў у якасці сім1
2

Ibidem.
О. Шарая, Ценностно-нормативная…
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валічнага пасярэдніка паміж пакаленнямі, якія жывуць, і пакаленнямі,
якія памерлі. Лакалізацыя атрымання дароў ад гаспадара на двары
канкрэтнай сям’і сімвалічна ўказвала на пэўны патрылінейны род.
Дары, прызначаныя Кýсту, прымала абрадавая група, а не Куст. Цырымонія паўтаралася на дварах іншых гаспадароў. Па заканчэнні абраду
зеляніну з жанчыны здымалі. Абрад заканчваўся калектыўным застоллем1.
Для даследавання заходнепалескага абраду Куст важнае значэнне
мелі працы польскіх даследчыкаў. Першыя звесткі аб гэтым абрадзе,
які праводзіўся на Зялёныя Святкі, прыведзены ў працы Gry i zabawy
Лукаша Галамбёўскага (1831). У сярэдзіне XIX стагоддзя Рамуальд
Зянькевіч апублікаваў 21 кýставую песню і прывёў кароткае апісанне
абраду “Ваджэнне Кýста” на Піншчыне. Сярод даследчыкаў, якія апублікавалі звесткі аб абрадзе “ваджэнне Кýста”, былі Пятро Бяссонаў
(1871), Дзмітры Булгакоўскі (1890), Мітрафан Доўнар-Запольскі (1895).
У 60-я гады XX стагоддзя лічылася, што абрад Куст у жывым бытаванні ўжо не захаваўся. Але гэта аказалася не так. У першай палове
70-х гадоў мінулага стагоддзя спачатку на тэрыторыі Украіны, а затым
і ў Беларусі былі зафіксаваныя адзінкавыя выпадкі захаванага абраду.
Даследаванне абраду “ваджэння Кýста” было праведзена ў 90-я гады XX
стагоддзя В. Шарай. У часе палявых даследаванняў па спецыяльна
распрацаванай праграме была атрыманая інфармацыя аб абрадзе “ваджэння Кýста” ў 55 населеных пунктах, у тым ліку 44 населеных
пунктах Беларусі і 11– на Украіне2.
У выніку даследавання былі вызначаны сучасныя межы арэала
заходнепалескага абраду Куст, атрыманы найбольш поўны якасны
масіў дадзеных аб абрадзе, што стала надзейнай асновай для наступных навуковых абагульненняў. Новыя дадзеныя дазволілі зрабіць выснову аб вызначальным значэнні ў абрадзе ідэі культу роду3. Паказана,
што ў арэале абраду для ўдзельнікаў абраду куст – гэта не расліна4.
На аснове праведзенага даследавання даказана, што гіпотэза пра
сувязь абраду Куст з магіяй выклікання дажджу не пацвярджаецца5.
В.М. Шарая, Абрад “ваджэнне Кýста”: функцыянальная прырода, аксіялогія,
трансфармацыя [у:] Нарысы гісторыі культуры Беларусі ў 4 тамах, т. 3: Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст., кн. 2: Духоўная культура, навук. рэд. А.І. Лакотка,
Мінск 2016, с. 196–227.
2 О.Н. Шарая, Западнополесский обряд “вождение Кýста” как социокультурный
феномен и проблемы его изучения, с. 41–42; В.М. Шарая, Абрад “ваджэнне Кýста”:
функцыянальная прырода, аксіялогія, трансфармацыя..., с. 204–205.
3 В.М. Шарая, Семантыка абраду “ваджэнне Куста”, “Весці АН Беларусі, сер. гуманіт.
навук” 1996, № 4, с. 72–76; О.Н. Шарая, Ценностно-нормативная…, с. 120–122.
4 О. Шарая, Ценностно-нормативная…, с. 114–118; О.Н. Шарая, Западнополесский
обряд “вождение Кýста” как социокультурный феномен…, с. 43; В.М. Шарая,
Абрад “ваджэнне Кýста”: функцыянальная прырода, аксіялогія, трансфармацыя,
с. 205.
5 О. Шарая, Ценностно-нормативная…, с. 143–144; О.Н. Шарая, Западнополесский
обряд “вождение Кýста” как социокультурный феномен…”, с. 62–63.
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У публікацыях з 2014 па 2017 гг. даказаная беспадстаўнасць выкарыстання недакладных дадзеных, так званых “куставых фіксацый” для вывучэння абраду Куст і вызначэння яго функцыянальных асаблівасцей1.
Распаўсюджванне ў мінулым патрылінейна-комплексных сем’яў
было вызначальным фактарам, які спрыяў захаванню абрадаў ушанавання продкаў у беларусаў2. На змяненне канкрэтных форм абрадаў
ушанавання продкаў вялікае значэнне аказала прыняцце хрысціянства, а таксама змяненне гістарычных структур сям’і і роднасці. Культ
продкаў адносіцца да такога тыпу рэлігіі, у якой існуе відавочная
адпаведнасць сацыяльнай структуры. Такой гістарычнай форме патрылінейна-комплекснай сям’і як дворышча, якая да XVI ст. была
распаўсюджаная ў Вялікім Княстве Літоўскім, адпавядалі гістарычна
складзеныя ў традыцыйнай культуры практыкі культу продкаў.
Дворышчу, як гiстарычнай форме сацыяльнай арганiзацыi, арганiчна адпавядаў абрад “ваджэнне Кýста”. У патрылінейна-комплексных
сем’ях культ продкаў быў звязаны з раўнапраўным мужчынскім спадкаемствам. Характэрна, што дворышчнае землеўладанне на пачатку
было землеўладаннем родзічаў, што вялi самастойна сваю патрыярхальную гаспадарку i лiчылi сябе ўласнiкамі зямлi, якую яны апрацоўвалi3. На змяненне гістарычна складзеных архаічных сямейных
структур і сістэм роднасці ў межах шырокіх тэрыторый, якія займала
Вялікае Княства Літоўскае ва Усходняй Еўропе ў XVI ст., вырашальны
ўплыў аказала Аграрная рэформа караля Жыгімонта Аўгуста (прыняцце “Уставы на валокі”, 1557). Яна прывяла да ўвядзення канстытуцыі надзелаў Hufenverfassung.
У новых сацыяльна-гістарычных умовах дамінавальнай формай паселішча стала вёска. Нягледзячы на тое, што першапачатковая сацыяльная аснова, якая спараджала культ продкаў, распалася, родавая свядомасць, заснаваная на такой ідэалогіі, яшчэ доўга праяўляла сваю жыццяздольнасць, што садзейнічала кансервацыі архаічных вераванняў.
Абрады ўшанавання продкаў захаваліся ў агульна пашыранай для беларускага праваслаўнага насельніцтва форме сямейна-родавага абраду
Дзяды. Штогод абрад спраўляўся ў хаце напярэдадні некаторых праваслаўных святаў. Абрад выконваўся ў хаце ў другой палове дня, у той час
як характэрнай рысай першай паловы дня былі абходы дамоў старцамі
В.М. Шарая, Аўтэнтычная духоўная культура беларусаў [у:] Першы міжнародны
навуковы кангрэс беларускай культуры: сучасныя праблемы даследавання: зборнiк матэрыялаў (Мiнск, Беларусь, 5–6 мая 2016 г.), гал. рэд. А.І. Лакотка, Мінск
2016, с. 564–566; О.Н. Шарая, Проблемы методологии и достоверности данных
при картографировании так называемых “кустовых фиксаций” [у:] Пытанні
мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі, навук. рэд. А.І. Лакотка, вып.
22, Мінск 2017, с. 407–413.
2 O. Scharaja, Der Ahnenkult…, s. 98.
3 А.Я. Ефименко, Дворищное землевладение в южной Руси, “Русская мысль” 1892,
№ 4–5, с. 171.
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з памінальнымі малітвамі. Пры захаванні архаічнай сутнасці абраду, які
спраўляўся ў хаце, у ім значнае месца мелі хрысціянскія элементы, асабліва ў пачатковай частцы абрадавай цырымоніі – іконы, хрысціянскія
малітвы, запаленая свечка. Але лейтматывам абраду, яго архаічнай
і самай значнай часткай было рытуальнае запрашэнне душ памерлых
сямейна-родавых продкаў, якіх называлі дзяды, у хату на ўрачыстую
абрадавую вячэру, што ў рытуальным плане азначала сімвалічнае ахвярапрынашэнне родавым продкам. У светаўспрыманні членаў родавай
супольнасці род разглядаўся складзеным з дзвюх частак – жывых і памерлых родзічаў, што знайшло адлюстраванне ў каляндарных абрадах
ушанавання продкаў.
Volha Sharaya

The Calendar Rituals of Ancestor Veneration in the Traditional
Culture of Belarusians: Research Problems and Perspectives
A b s t r a c t
The analysis of scientific approaches in the research of the calendar
rituals of ancestor veneration in the traditional culture of Belarusians
is presented. Features of such rituals as “Dziady” and “vozhdeniya
Kústa” are considered. It is shown that since the end of the 90s of the
20th century the study of rituals of ancestor veneration has begun to be
considered as an independent direction of scientific research. It is
concluded that the calendar rituals of ancestor veneration are related
to the peculiarities of historical family forms and kinship systems of
Belarusians.
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Гарадзенскія памятныя месцы,
звязаныя з жыццём і дзейнасцю Элізы Ажэшкі
У Гродне Эліза Ажэшка правяла значную частку жыцця – больш за
сорак гадоў. Першы раз яна была тут у дзяцінстве, калі з маці прыязджала з Мількаўшчыны на лета ў свой гарадзенскі дом. Прыязджала
сюды і з варшаўскага пансіяната, а ў 1869 г. пераехала на сталае жыццё
і пражыла ў Гродне да 1910 г. У 1896 г. Э. Ажэшка пісала: “У Гродне, дзе
мы жылі зімою, былі (і існуюць цяпер) вялікія памяткі: дом, у якім памёр Баторы, замак, у якім адчайны Рэйтан ляжаў ля парога соймавае
залы, двары, у якіх жылі, прыехаўшы на сойм, Агінскія, Сапегі і г. д., будынкі і сады Тызенгаўза”1.
І. Спачатку назавём дамы, у якіх жыла пісьменніца. На жаль,
у большасці яны не захаваліся.
Дом Гладкіх знаходзіўся пры вул. Брыгіцкай. Тут зімой і восенню
жыла маці Э. Ажэшкі пасля замужжа з Відацкім. Разам з ёю, настаўніцай
і выхавацелькай жыла з восені 1857 г. і Эліза. Яны займалі прасторны
і выгодны апартамент з 10 пакояў і вялікага салона. Мэблю, партрэты
і кнігі прывозілі з Мількаўшчыны2.
Дом Разэнбаўма быў пры завулку Сенным (1869–1885) каля аднайменнага рынку. Пасля продажу Мількаўшчыны пісьменніца мела
ў ім тры пакоі. Адсюль кіравала сваёй віленскай кнігарняй. Гэты дом
згарэў падчас вялікага пажару 1885 г., а разам з ім большая частка бібліятэкі, рукапісаў, мэблі, карцін, прывезеных з Мількаўшчыны3.
Дом Палуты стаяў пры вул. Брыгіцкай. Гэты адрас вядомы з карэспандэнцыі гродзенскага губернатара з віленскім генерал-губернатарам, у якой вялася гаворка пра адкрыццё Э. Ажэшкай віленскай
кнігарні і бібліятэкі пры ёй4.
E. O r z e s z k o w a, O Sobie…, Warszawa 1974, s. 99.
а р д з е е ў, Лёсам звязаныя з Элізай Ажэшкай (Гродзенскія фарныя каталіцкія
могілкі) [w:] Powroty do Elizy Orzeszkowej (1995–1996), Grodno 1997, s. 66;
S. P o c z o b u t - O d l a n i c k i, Szlakiem Elizy Orzeszkowej i jej bohaterów wiek później
z historycznym opisaniem świątyń i osad po drodze objazdu, Białystok 2007, s. 36.
3 S. P o c z o b u t - O d l a n i c k i, Szlakiem Elizy Orzeszkowej.., s. 21, 37.
4 W. N a u m o w i c z - P a n a s i u k, Źródła dokumentalne Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Grodnie, „Magazyn Polski” 2010, nr 1–2 (41–42), s. 39.
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Дом Шлегела (пазней Волка і А. Ядкоўскай-Волкавай) пры
вул. Польнай, 15 (сёння вул. Карбышава), на рагу вул. Пясочнай (1885–
1895). Э. Ажэшка перасялілася сюды пасля пажару 1885 г. Як успамінае
гарадзенка Янчыноўская: “Дом быў вялікі (але не чыншавая камяніца),
драўляны, вуглавы, з двума зашклёнымі верандамі, хутчэй галерэямі,
на першым і другім паверхах”. Тут прайшоў юбілей 25-гадовай літаратурнай дзейнасці Э. Ажэшкі, калі 10 красавіка 1892 г. віленская
дэлегацыя (Аляксандр Аскерка і Вацлаў Макоўскі) падаравала ёй бронзавы гадзіннік у форме Замкавай гары, а дэлегацыя з Гродна – бранзалетку з гербам губерні і брыльянтавымі каласамі1.
Дом Хамрата пры вул. Пясочнай, 18 (цяпер вул. М. Васілька).
Фердынанд Хамрат быў камандзірам батарэі 26 артбрыгады, удзельнік
заваёвы Чачні і Дагестана2.
Дом Нагорскага пры вул. Садовай/Мураўёўскай (цяпер Э. Ажэшкі). Першы раз Э. Ажэшка жыла ў ім пасля таго, як яе дом пры вул.
Татарскай згарэў падчас вялікага пажару 1885 г. Наступны раз (пасля
вяселля з Нагорскім) – у 1895–1910 гг. Вось як апісвае яго Марыя Выганоўская-Гедройц: “Шэры, драўляны, часткова атынкаваны домік з паверхамі і аднапавярховай прыбудоўкай з боку агарода/сада. Фронт
дома кантактаваў непасрэдна з вуліцай. Тыл і бакі былі часткова
агародам, часткова падворкам”3. Як пісаў Францішак Гадлеўскі: “Гэты
дом быў аазісам, куды схавалася польская душа. Быў як бы востравам,
аб які разбіваліся хвалі палітыкі акупантаў, што залівалі сучаснае жыццё пераможаных”4. А вось Квірына Гандке сцвярджала: “Гродзенскі дом
Э. Ажэшкі быў месцам яе прымусовага адасаблення, якое па загаду царскіх улад працягвалася доўгія гады. Годныя здзіўлення былі ўмовы,
у якіх яна ажыццяўляла гэтыя ўсялякія і рознабаковыя дзеянні прававога, эканамічнага, палітычнага, культурнага, грамадскага, асветнага,
нарэшце адміністрацыйнага і публіцыстычнага характару – галоўным
чынам шляхам карэспандэнцыі і пры сціплай дапамозе адной, двух,
найбольш трох знаёмых паняў і паненак, што часова гасцявалі ў доме
Э. Ажэшкі”5.
Эдмунд Янкоўскі ахарактарызаваў гродзенскую сядзібу Э. Ажэшкі
“амбасадай на правінцыі”6.
E. O r z e s z k o w a, Listy zebrane, t. VII, Wrocław 1971, s. 42; H. R o t h z J a n c z y n o w s k i c h, Czasy. Miejsca. Ludzie. Wspomnienia z Kresów Wschodnich, Kraków
2009, s. 48, 53; S. P o c z o b u t - O d l a n i c k i, Szlakiem Elizy Orzeszkowej..., s. 22.
2 Памятная книжка Гродненской губернии на 1879 г., Гродна 1878, с. 205; S. P o c z o b u t - O d l a n i c k i, Szlakiem Elizy Orzeszkowej..., s. 22, 37.
3 Гл.: A. R o m a n o w s k i, Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach
litewsko-białorusko-inflanskich w latach 1864–1904, Kraków 2003, s. 328.
4 F. G o d l e w s k i, Pani Orzeszkowa (Wspomnienia), Warszawa 1934, s. 20.
5 K. H a n d k e, Eliza Orzeszkowa jako kresowa instytucja narodowa i kulturalna [w:]
Bohatyrowicze sto lat późnej, Warszawa 1998, s. 71.
6 E. J a n k o w s k i, Eliza Orzeszkowa, Warszawa 1988, s. 318.
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У гэтым доме Э. Ажэшка праводзіла патаемныя курсы. У лісце да
Тэадора Тамаша Ежа ў 1882 г. яна пісала: “Была б вельмі шчаслівай, каб
магла ў сваім доме ў Гродне збіраць тры ці чатыры [разы] на тыдзень
паненак і маладых жанчын і па пары гадзін апавядаць ім тое, што ведаю
і думаю. Вучылася, вучуся далей і здаецца мне, што для маладога пакалення, асабліва жанчын, якія-небудзь лекцыі з галіны сацыяльных
навыкаў і сацыяльных рэчаў мною прачытаныя не былі б, магчыма, без
значнага ўжытку”1. Як вядома са слоў Э. Ажэшкі, у 1885 г. яна мела каля
сябе “дастаткова значную грамадку маладых дзяўчат”2.
Пра польскую патаемную бібліятэку, якая стала дзейнічаць у студзені 1901 г. на паддашку дома, Э. Ажэшка 27.12.1900 г. пісала Ігнату
Бараноўскаму: “Заснавалі мы з грамадскіх складак публічную чытальню, польскую. Запрошаны да гэтага былі 35 дамоў з гэтак званай
інтэлігентнай сферы; 23 падтрымалі, а 12 адкрыта заявілі, што баяцца.
Гаворачы праўду, мерапрыемства не зусім легальнае, але і сур’ёзнай
небяспекай не пагражае, бо адным з пунктаў статута з’яўляецца тое,
каб нецэнзурных рэчаў не набываць. <…> Сходы адбываюцца ў мяне
і памяшканне архіва ў мяне”3.
У гэты дом прыходзілі з візітамі высокія чыноўнікі, жонкі губернатараў (Пацёмкіна, Бацюшкава, Сталярова, Урусава)4 і камандзіры
вайсковых карпусоў. З 1904 г. праводзіліся літаратурныя вечарыны, на
якія збіралася мясцовая інтэлігенцыя. У голас чыталіся літаратурныя
творы. Э. Ажэшка рыхтавала дэкламатараў, тлумачыла незразумелыя
месцы, удзельнічала ў дыскусіі5. Рыхтавалі вечарыны, прысвечаныя
літаратарам, напрыклад, Яну Каханоўскаму, пра якую Э. Ажэшка пісала
Крашэўскім: “Прачытала ім сама рэферат пра Яна Каханоўскага. Хтосьці
другі дэкламаваў Псалм кахання Казіміра Красінскага, хтосьці трэці
прачытаў нейкую навэлу і зрабілася вельмі добрае літаратурнае пасяджэнне да агульнага задавальнення 30 асобаў, з якіх 20 – моладзь”6.
У доме Э. Ажэшкі адбываліся мастацкія вечарыны, на якія часам
збіралася каля 100 чалавек. Выступалі дэкламатар Юзаф Катарбінскі
(1904), у 1905 г. – артыстка Ванда Сямашка, выкладалі мастак Генрык
Нусбаўм, Габрыэль Талвінскі (1908). Гралі піяністы Зоф’я з Кулікоўскіх
Дамброўска і Юзаф Шлівінскі (1895 г.)7. Пра канцэрт апошняга Э. Ажэшка пісала, што “артыст граў цудоўна, слухачы пляскалі не пераставаючы”8.
E. O r z e s z k o w a, Listy zebrane, t. VI, Wrocław 1967, s. 158.
E. O r z e s z k o w a, Listy zebrane, t. VІI, Wrocław 1971, s. 219.
3 Цыт. па: E. O r z e s z k o w a, Dnie, opr. I. Wiśniewska, Warszawa 2001, s. 206.
4 E. O r z e s z k o w a, Dnie, s. 54, 59, 77, 104, 122, 149, 179 i inne.
5 A. R o m a n o w s k i , Pozytywizm na Litwie.., s. 329.
6 E. O r z e s z k o w a, Listy zebrane, t. VI..., s. 315.
7 E. O r z e s z k o w a, Listy zebrane, t. ІІ, Wrocław 1955, s. 64, 65; t. IV, Wrocław 1958,
s. 35, 201, 221, 303; t. V, Wrocław 1961, s. 12–13.
8 E. O r z e s z k o w a, Listy zebrane, t. II..., s. 65; E. O r z e z k o w a, Dnie..., s. 176, 204.
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Дом, які цяпер называюць домам Ажэшкі, быў пабудаваны з вялікіх
сілікатных блокаў у 1970 г. Большую частку памяшканняў займае
філіял абласной бібліятэкі імя Яўхіма Карскага. Два пакоі і зала на першым паверсе займае экспазіцыя, прысвечаная жыццю і дзейнасці
Э. Ажэшкі1.
Румлёва (Rumlówka). Як піша Э. Ажэшка, у 1857 г. быў гэта “маёнтак, які знаходзіўся ў трох вярстах ад Гродна, які падчас майго знаходжання ў пансіянаце маці (Францішка з Каменскіх – В. Ш.) купіла за
грошы свайго пасагу”2. Э. Ажэшка была тут у 1857 г. У 1877 г. войска
выкупіла ў Відацкай маёнтак і зрабіла ў ім летні вайсковы лагер3. Цяпер
Румлёва знаходзіцца на тэрыторыі Гродна, там знаходзіцца парк і школа-гімназія. Ад былога лагера амаль нічога не засталося.
ІІ. Дамы сяброў, у якіх бывала Э. Ажэшка
Дом трох сясцёр Зындрам-Касцялкоўскіх – Вільгельміны, Барбары і Юзэфы. Э. Ажэшка мела кантакты з пісьменніцай і перакладчыцай
Вільгельмінай, якая ў дзяцінстве і юнацтве сябравала з ёю, напісала
з Э. Ажэшкай у 1877 г. аповесць Залатая графіня. Пазней кантакты сясцёр з Э. Ажэшкай пагоршыліся і яны не хадзілі да яе4. Справа была
ў поглядах, вальнадумстве Э. Ажэшкі і прафесіянальным разыходжанні
з Вільгельмінай. Але Э. Ажэшка часам бывала ў яе, напрыклад,
30.10.1899; 30.11.1900; 30.06.19015.
Дом Міхаліны з Дзяконскіх Залескай. Яе называлі графіняй, але
паходзіла яна з заможнай шляхецкай сям’і з Гродзеншыны, была ўнучкай падскарбія літоўскага Антонія Дзяконскага і пляменніцай лістападаўскага паўстанца генерала Казіміра Дзяконскага. Маладосць правяла ў Парыжы часоў Вялікай эміграцыі, у коле Гатэля Ламбера, Адама
Міцкевіча, Фрыдэрыка Шапэна і Цыпрыяна Норвіда. У салоне Залескай
бывалі: дачка А. Міцкевіча Марыя Гарэцкая, любімая вучаніца Ф. Шапэна Марцэліна Чартарыская, французскі мастак Віал, ірландка міс Нора.
“Графіня” М. Залеская стала прататыпам “добрай пані” ў навэле Э. Ажэшкі (1883). З гэтага часу М. Залеская спыніла кантакты з пісьменніцай6.
Дом Абрэмскіх (Людаміра і яго жонкі Марыі з Завістоўскіх, іх сына
Максімільяна). Стаяў ён каля дома Э. Ажэшкі, і Марыя з Сямашкаў Абрэмская (жонка Максімільяна) была адданай сяброўкай пісьменніцы,
а таксама яе сакратаркай, даверанай асобай і настаўніцай у патаемнай
S. P o c z o b u t t - O d l a n i c k i, Szlakiem Elizy Orzeszkowej..., s. 29–30.
E. O r z e s z k o w a, O Sobie…, Warszawa 1974, s. 37; E. O r z e s z k o w a, Listy zebrane,
t. ІІI, Wrocław 1956, s. 433.
3 J. J o d k o w s k i, Pamiętniki po Elizie Orzeszkowej w Grodnie [w:] Elizie Orzeszkowej
w Hołdzie, Grodno 1929, s. 44.
4 J. O s m o ł o w s k i, Wspomnienia z przyszłości. Lata dziecinne i młodzieńcze, rękopis
Biblioteka Narodowa, sprawa 7042, k. 92.
5 E. O r z e s z k o w a, Dnie…, s. 65,120, 179.
6 A. R o m a n o w s k i , Pozytywizm na Litwie..., s. 327.
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школцы. Дзённікавыя запісы Dnie вельмі часта ўспамінаюць Абрэмскіх:
Марыю (Марыню) і Максіміліяна (адваката, памочніка ў фінансавых
і бытавых справах Э. Ажэшкі). Апошняя бывала ў іх доме на “асвячэнні
дома”, “вячэры вігілійнай”, “на свянцоным”, “імянінах Марыні”, “абедзе”, падчас хваробы Марыні1.
Дом Урублеўскіх (Антонія і Караліны з Манькоўскіх). Адна з іх дачок Аліна была настаўніцай музыкі. Яе “музіцыраванне” ўспамінае
Э. Ажэшка ў сваім дзённіку Dnie2. Івона Вішнеўская, каментатарка яго,
піша, што “музіцыраванне” часта станавілася “канцэртамі з некалькімі
дзясяткамі гледачоў”, “забаўляльнымі мерапрыемствамі для палякаў
з Гродна”. Аліна наймацней была звязана з Э. Ажэшкай. Яе браты Эдвард, Зыгмунт і Вітальд былі вядомымі навукоўцамі. Апошні быў географам і прыроднікам і дапамагаў Э. Ажэшцы ў яе батанічных працах. Марыі
Урублеўскай Э. Ажэшка дапамагла атрымаць замежную стыпендыю3.
Дом вядомай у Гродне піяністкі Зоф’і з Кулікоўскіх Дамброўскай,
вучаніцы Аляксандра Міхалоўскага.
Дом Ячыноўскіх. Станіслаў Ячыноўскі быў уладальнікам маёнтка
Янцэвічы ў Брэсцкім павеце, адвакатам і пасля смерці Нагорскага займаўся справамі Э. Ажэшкі, напрыклад, продажам маёнтка Гнойніца.
У перыяд ад 14.02.1898 да 10.05.1902 г. Э. Ажэшка зрабіла 7 запісаў пра
візіты да Ячыноўскіх4.
Дом Бяляскіх. Леан Бяляўскі быў адвакатам, меў жонку Юлію
з Вэбераў. Яны ўдзельнічалі ў грамадскіх і культурных ініцыятывах
Э. Ажэшкі ў Гродне. У 1906 г. Л. Бяляўскі выконваў функцыю скарбніка
гродзенскага камітэта па арганізацыі 40-гадовага юбілею творчай
дзейнасці Э. Ажэшкі. У яе дзённікавых запісах успамінаецца 4 разы
ў 1898–1904 гг.5.
Дом Бакшчанінаў – афіцэра расійскіх войск Эмануэля і Паўліны
(Паўлы па-Ажэшцы) з Гадлеўскіх. Апошняя вучылася на патаемных
курсах у Э. Ажэшкі, удзельнічала ў яе філантрапічных, грамадскіх і асветніцкіх мерапрыемствах у Гродне. У яе дзённікавых запісах успамінаецца 5 разоў у 1898–1899 гг.6.
Дом Гры(э)жулкаў Стэфаніі і Яна ў Станіславове. Ян быў
дырэктарам керамічных прадпрыемстваў у маёнтку Друцкіх-Любецкіх
у Станіславове, удзельнічаў у філантрапічных і грамадскіх мерапрыемствах Э. Ажэшкі. Пісьменніца ўспомніла ў дзённіку пра чатыры свае
візіты ў Грыжулкаў, напрыклад, 7–8.09.1899 г. яна была на народзінах
іх сына Тадэвуша7.
E. O r z e s z k o w a, Dnie…, s. 27–29, 116, 148, 183, 193, 219, 275, 300, 306, 310.
Ibidem, s. 33.
3 Ibidem, s. 33, 54, 68, 158, 231, 236.
4 Ibidem, s. 33, 44, 65, 120, 175, 178, 218, 270.
5 Ibidem, s. 36, 72, 99, 230, 330.
6 Ibidem, s. 39, 54, 70, 108, 115.
7 Ibidem, s. 86, 108, 115–116, 300.
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Дом Прушынскіх. Візіт да іх Э. Ажэшкі зафіксаваны 13.10.1900 г.
Брыгіта (Брыня, ці Прушка) з Сямашкаў Прушынска была сястрой Марыі Абрэмскай, жонкай Юзафа, які памёр некалькі гадоў пасля шлюбу.
Мела ў Гродне кравецкую майстэрню1.
Дом Касцялкоўскіх. Юзаф Касцялкоўскі – вядомы ў Гродне доктар,
быў сведкам на шлюбе Э. Ажэшкі са Станіславам Нагорскім. Касцялкоўскія – гэта бацькі вядомага гісторыка Станіслава Касцялкоўскага,
аўтара даследавання жыцця і дзейнасці гродзенскага рэфарматара
Антонія Тызенгаўза2. Два запісы ў дзённіку Э. Ажэшкі прысвечаны пані
Касцялкоўскай (Людвіцы)3. Адзін з іх за 28.10.1900 г. канкрэтызаваны:
“У Ядзі Касцялкоўскай з павіншаваннем імянін”, другі адносіцца да
27.06.1901 г.4.
Пра наступныя тры дамы можам сказаць няшмат. Дом Ардылоўскіх
Э. Ажэшка наведала 24.04.1899, 1.02. і 13.12.19005. Дом Недзялкоўскіх
сустракаў Э. Ажэшку 28.03.1900 г.6 Бывала яна і ў доме гродзенскага
гарадзенскага купца Басніна.
ІІІ. На працягу доўгага жыцця ў Гродне Э. Ажэшка не магла не
бываць у розных будынках грамадскага прызначэння. Мы называем
толькі тыя з іх, пра якія маем пэўныя звесткі.
Дом губернатара. Домам губернатара быў былы палац А. Тызенгаўза. На жаль, не захаваўся, бо падчас Першай сусветнай вайны ў яго
трапіла нямецкая бомба. Э. Ажэшка была ў ім з візітамі ў 1898–1903 гг.,
калі губернатарамі былі Дзмітры Мікалаевіч Бацюшкаў, Мікалай Пятровіч Урусаў7. Напэўна, тут меў пасяджэнні Дамскі камітэт дапамогі пагарэльцам 1885 г., віцэ-прэзідэнтам якога была Э. Ажэшка, а старшынёй – Ганна Юр’еўна Давыдава, жонка губернатара Аляксандра Мікалаевіча Пацёмкіна8.
Дом Таварыства сельскай гаспадаркі. Леапольду Маету
30.06.1898 г. Э. Ажэшка пісала пра гродзенскае Таварыства сельскай
гаспадаркі: “Запісалася сябрам, прыехала на пасяджэнне, старшыня таварыства пан Баер увёў мяне ў залу, якая роілася ад прозвішчаў Пузыняў, Дашкевічаў, Чацвярцінскіх, Залутынскіх, Дамейкаў, Нямцэвічаў,
Скірмунтаў, Карповічаў і г. д. Размовы польскія, справаводства паIbidem, s. 72, 177.
S. P o c z o b u t - O d l a n i c k i, Szlakiem Elizy Orzeszkowej..., s. 37, 83.
3 Ю. Г а р д з е е ў, Лёсам звязаныя..., s. 65.
4 E. O r z e s z k o w a, Dnie…, s. 176, 224.
5 Ibidem, s. 105, 157, 181.
6 Ibidem, s.162.
7 Ibidem, s. 54, 59, 77, 179, 224, 234, 263, 308; пра губернатараў гл.: Т.Ю. А ф а н а с ь е в а, Р.Ф. Г о р я ч е в а, В.В. Ш в е д, Гродненские губернаторы (1801–
1917): документально-биографические очерки, Гродно 2007, с. 95–111.
8 Пра дапамогу Э. Ажэшкі пагарэльцам гл.: В.В. Ш в е д, Гродзенскія пагарэльцы 1885
года і Эліза Ажэшка [у:] Пісьменніца. Грамадскі дзеяч. Жанчына (да 170-годдзя
з дня нараджэння Э. Ажэшкі, Гродна 2013, c. 120–126.
1
2

Гарадзенскія памятныя месцы, звязаныя з жыццём і дзейнасцю Э. Ажэшкі

339

расійску…”1. За 14.02.1902 г. у дзённічку Э. Ажэшкі захаваўся запіс “у пана Коцяла ў Станіславове”. Казімір Коцял запрасіў Э. Ажэшку на пасяджэнне Гродзенскага таварыства сельскай гаспадаркі, якое адбылося
ў станіславоўскім палацы. Ядвізе Галендэрскай Э. Ажэшка пісала:
“Прыём быў прыгожы, з кветкамі і рознымі вымысламі, але, што найважней, паны былі адукаваныя і прыемныя, а таму і размовы ажыўленыя і займальныя”2.
Польская школа. 7(20).10.1908 г. Э. Ажэшка ўдзельнічала ў адкрыцці польскай школы-інтэрната, дазволенага і зацверджанага
ўладаю. Магчыма, яна была арганізавана пры ўдзеле ксяндза Міхала
Руткоўскага, пробашча францішканскага касцёла. Тадэвушу Бохвіцу
яна пісала: “Уяві, калі ласка, уяві вялізны будынак, відны, чысты, акружаны навокал садам, а ў ім каля 150 дзяцей з самых бедных слаёў,
малых ад 6 да 12 гадоў; і амаль усё польскае Гродна, панамі, панямі,
ксяндзамі, прэзідэнтам горада – усім, што па-польску жыве і гаворыць…
Вярнулася дамоў трохі змучаная тлумам, размовамі, уражаннямі, але
з нейкай дзіўнай у глыбіні сэрца радасцю…”3.
Публічная бібліятэка. У карэспандэнцыі сям’і Макоўскіх
з Э. Ажэшкай ёсць ліст, у якім яна піша пра бібліятэку, якая “не мае
польскіх кніжак, затое ўсімі іншымі забяспечвае расійскае і жыдоўскарасійскае грамадства”4.
Тэатр. У снежні 1887 г. Э. Ажэшка наведала тэатр, калі ў ім выступала ўкраінская трупа. Яну Карловічу яна пісала: “У гэты момант
вяртаюся зноў з тэатра. Бачыла камедыю Тараса Шаўчэнкі Назар Стадола і не перастаю настойваць, што гэтая пастаноўка не падобна да
ніякай іншай пад сонцам…”5. У дзённікавых запісах тэатр успамінаецца
двойчы. Першы раз каля 8–10.04.1900 (“расійскія акцёры”) і другі раз
27.04.1901 г. (“тэатр”)6.
У лісце ад 28.09.1905 г. (стары стыль) да Аўрэлія Драгашэўскага
Э. Ажэшка пісала пра пачуцці ад выступленняў у тэатры аркестра Варшаўскай філармоніі, які выканаў паланэз Ф. Шапэна, а затым драматычная артыстка Ядвіга Мразоўская чытала польскую паэзію. “Тэатр
быў перапоўнены да краёў, энтузіязм неапісаны, дождж кветак, бура
апладысментаў, шмат асоб плакала”, – пісала Э. Ажэшка Яўгеніі Жміеўскай7. Зімой 1905 г. польская трупа пад кіраўніцтвам Юзафа Пухнеўскага паставіла на гродзенскай сцэне інсцэніроўку па Bene nati Э. Ажэшкі. Літаратарка пісала Конраду Мееру, што “гралі дасканала, а польскае
Гродна, якое шматлюдна запоўніла тэатр, апладзіравала твору свайго
E. O r z e s z k o w a, Listy zebrane, t. ІІ…, s.167.
E. O r z e s z k o w a, Listy zebrane, t. IX, Wrocław 1981, s. 169.
3 E. O r z e s z k o w a, Listy zebrane, t. V, Wrocław 1961, s. 35, 338.
4 Гл.: A. R o m a n o w s k i, Pozytywizm na Litwie.., s. 416.
5 E. O r z e s z k o w a, Listy zebrane, t. ІII, Wrocław 1956, s. 86.
6 E. O r z e s z k o w a, Dnie…, s. 163, 220.
7 E. O r z e s z k o w a, Listy zebrane, t. ІV, Wrocław 1958, s. 198–199, 221.
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мясцовага аўтара і выклікала яго. Кланялася на выклікі і воплескі са
сваёй ложы”1. На саракагадовы юбілей творчасці Э. Ажэшкі ў тэатры віленская трупа пад кіраўніцтвам Нуне Младзяеўскай-Шчуркевіч зрабіла
29.03.1907 г. інсцэніроўку твораў Перарваная песня, У зімовы вечар,
адзін акт Гордых душ2.
28.01.1900 г. выступаў польскі піяніст папулярны ў Расіі Юзаф
Гофман. Э. Ажэшка пісала Тадэвушу Гарбоўскаму, што ў залу, якая магла прыняць 500 чалавек, сабралася 700, было вельмі горача, “пасля кожнага адыгранага нумару ўсплёск энтузіязму дзікі, прыемнасць у такіх
умовах ад музыкі сярэдняя”3.
Дом Марголіса пры пл. Стэфана Баторыя, 11. Тут знаходзілася
Гродзенскае таварыства аматараў драматычнага і музычнага мастацтва “Муза”. Э. Ажэшка была цесна звязана з ім. У яе доме паўставалі
праграмы і адбываліся рэпетыцыі літаратурных “вечарын”. Першая
была прысвечаная Крымскім санетам А. Міцкевіча. Пасля прадстаўлення Э. Ажэшка пісала Тадэвушу Бохвіцу, што перад уваходам у будынак
“Музы” стаяў натоўп, а ў пакоях яна бачыла і расіян у мундзірах і без,
два з якіх прыехалі з Беластока. Пасля другой вечарыны Э. Ажэшка зноў
пісала яму: “Гэта парыў польскай публікі да слова польскага; кіраўніцтва «Музы» на сёмым небе, бо апрача іншага і грошы прыносіць”4. Пасля
свайго выступлення на вечарыне, прысвечанай Юліюшу Славацкаму,
Э. Ажэшка пісала: “Ужо адразу пасля майго чытання, а дакладней
выступу тэмпература паветра і псіхікі публічнай дасягнула такой высокай ступені, што было пачуццё нейкага гарэння, полымя. Пры апошнім
абзацы пра «арфістаў», паказаліся сярод публікі белыя хустачкі, якія
падносілі да вачэй”5.
Царква Барыса і Глеба на Каложы. Ф. Гадлеўскі ўспамінае: “Аднойчы быў запрошаны паняй Элізай на прагулку з Марыяй Канапніцкай.
Паехалі на Каложу. <…> Аглядалі руіны, на якіх яшчэ былі бачны крыжы
з каляровай кафлі, а ўнутры ў сценах знаходзіўся пусты гліняны посуд.
Пісьменніца лічыла, што, верагодна, гэта старажытныя галаснікі-рэзанатары для ўзмацнення царкоўных спеваў, а не урны для попелу памерлых, як было прынята агульна. Паэтка, ахопленая рамантычным настроем, чула ў «урнах» шум рэха старажытнасці ў плёскаце хваль Нёмана –
варажбу на будучае і зімправізавала прарочы верш…”6.
Касцёл і кляштар брыгітак. У дзяцінстве і юнацтве Э. Ажэшка
жыла недалёка ад яго і таму бывала ў ім няраз.
O r z e s z k o w a, Listy zebrane, t. ІI, Wrocław 1955, s. 274, 419.
O r z e s z k o w a, Listy zebrane, t. V, Wrocław 1961, s. 324; t. VІII, Wrocław 1976,
s. 756.
3 E. O r z e s z k o w a, Listy zebrane, t. ІII, Wrocław 1956, s. 209; E. Orzeszkowa, Dnie…,
s. 157, 185.
4 E. O r z e s z k o w a, Listy zebrane, t. V, Wrocław 1961, s. 42, 51.
5 E. O r z e s z k o w a, Listy zebrane, t. V, Wrocław 1961, s. 89.
6 F. G o d l e w s k i, Pani Orzeszkowa (Wspomnienia)…, s. 21.
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Касцёл бернардынскі. У 1858 г. тут адбыўся шлюб Элізы
Паўлоўскай з Пятром Ажэшка. Абвянчаў іх вядомы ў гісторыі Гродна
ксёндз Гінтаўт, будучы біскуп. Праз гады Э. Ажэшка напіша: “Асобаў на
вяселлі было шмат, танчылі да белага ранку. Цукровая вячэра, прывезеная панам Ажэшка з Варшавы, прыгатавана на ніжнім паверсе
дома, у кватэры пана Станіслава Прушынскага”1.
Касцёл Св. Францішка Ксaверыя (Фарны). Тут 2.11.1894 г.
адбыўся “сціплы і ціхі” шлюб Ажэшкі з Нагорскім2. Абвянчаў маладых
пробашч Стэфан Рачкоўскі3.
IV. Месцы памяці і ўшанавання
Гарадскі парк. Гэта быў былы каралеўскі батанічны сад, які, пачаў
сваю гісторыю вясной 1776 г., калі запрошаны супрацоўнікам А. Тызенгаўза Тадэвушам Даўнаровічам францускі прафесар медыцыны, батанік
і анатам Жан Эмануэль Жылібер зрабіў планіроўку ўчастка паблізу будынка будучай медыцынскай акадэміі. Каралеўскі батанічны сад у Гродне быў прызнаны адным з лепшых у Еўропе (разам з Лонданскім і Пецярбургскім). Выдатныя вандроўнікі нямецкі астраном Ёган Бернулі (Bernoulli), англійскі вандроўнік Вільям Кокс (Coxe), ксёндз і батанік-самавук
Крыштаф Клюк наведалі сад у 1778–1780 гг. і ўбачылі яго вялікім і ў
квітнеючым выглядзе4. Пазней сад стаў губернатарскім. Ён знаходзіўся
і знаходзіцца цяпер насупраць доміка Э. Ажэшкі пры вуліцы яе імя.
Дзённікавыя запісы Э. Ажэшкі за 1898–1903 гг. гавораць, што пісьменніца любіла прагулкі адна ці ў суправаджэнні каго-небудзь (часцей
з Марыняй Абрэмскай) у розную пару года і дня ў парку, які знаходзіўся
праз дарогу ад яе дома. Захаваліся такія запісы: “праца ў парку”, “вечар
у парку” (20.06.1899 г.); “штодзённа да мясцовага парку зранку” (27–
31.08, 1, 2, 4–5.09, 12.09; 1, 2, 5, 6, 8, 10.1900); “у парку цудоўная восень”
(21.10.1900), “у парку з Марыняй Абрэмскай” (9.08.1902) і інш.5.
Архірэйскі парк. Знаходзіўся каля сядзібы архірэя. Апошняя з’явілася ў 1842 г., калі былы палац Міхала Валіцкага купіла праваслаўнае
ведамства і з гэтых часоў ён стаў рэзідэнцыяй другога вікарыя літоўскай епархіі. Напалеон Орда, які жыў у Гродне ў 1862–1863 гг., намаляваў акварэль, на якім бачна сядзіба архірэя, навакольныя вулачкі пад
узвышшам, мост праз Гараднічанку. У дзённікавых запісах Э. Ажэшкі за
1898–1904 гг. ёсць толькі адзін запіс аб прагулцы ў архірэйскі парк за
30.09.1900 г., але, напэўна, гэта быў не адзіны выпадак6.
Цыт. па: S. P o c z o b u t - O d l a n i c k i, Szlakiem Elizy Orzeszkowej..., s. 44.
H. R o t h z J a n c z y n o w s k i c h, Czasy. Miejsca. Ludzie …s. 48.
3 E. O r z e s z k o w a, Dnie…, s. 192; S. P o c z o b u t - O d l a n i c k i, Szlakiem Elizy Orzeszkowej..., s. 177–178.
4 V. S h v e d, Po głównej ulicy Grodna – miasta ostatniego sejmu Rzeczypospolitej (rekonstrukcja zabudowy ulicznej z końca XVIII wieku), „Studia Interkulturowe Europy
Środkowo-Wschodniej” 2017, t. 10, s. 55.
5 E. O r z e s z k o w a, Dnie…, s. 110, 169–175, 177, 222, 274 і інш.
6 E. O r z e s z k o w a, Dnie…, s. 172.
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Прыгарадныя лясочкі. Ф. Гадлеўскі, патаемнае каханне Э. Ажэшкі,
у сваёй кніжцы назваў трасу загарадных прагулак пісьменніцы: лясочкі
Румлёва, Сакрэт, Пышкі1. Румлёва, частка Гродна, былое месца на беразе Нёмана, куды звозілі дрэва. Тут яго скідвалі ў ваду і вязалі ў плыты
(rum – вязаць). Далей па рацэ дрэва сплаўлялі да Балтыйскага мора.
Сакрэт у расійскі час гарадской гісторыі станавіўся калі-некалі месцам
правядзення дуэляў. Пышкі ў XVII ст. – вёска, у якой жылі замкавыя рыбакі. Яшчэ ў 1775 г. Пышкі належалі да замкавай юрысдыкцыі. У 1872 г.
польскі даследчык Зыгмунт Глогер знайшоў на паўднёвым канцы вёскі
сляды дагістарычнага побыту чалавека – крамянёвыя прылады працы,
чарапкі пакрытага палоскамі посуду з тоўстымі сценкамі.
Фарныя могілкі. Былі закладзеныя ў 1792 г. па ініцыятыве ксяндза Юзафа Мучынскага на каралеўскіх грунтах на ўскрайку горада (зараз пры вул. Антонава). Месца пахавання Э. Ажэшкі (памерла 5/18 мая
1910 г.) і яе мужа Станіслава Нагорскага (30.11/12.12.1896), яе маці
Францішкі з Каменскіх Відацкай (1.11.1878) і прыроднага брата Э. Ажэшкі Яся/Яна (вясна 1857 г.). Помнік Нагорскаму Э. Ажэшка паставіла
ў чэрвені 1897 г. – чорны камень быў прывезены з Варшавы, а эпітафія
ўзятая з Псалма VII у тлумачэнні Я. Каханоўскага: “W Tobie ja samym,
Panie, człowiek smutny, // Nadzieję kładę; Ty racz o mnie radzić!”2. У дзённікавых запісах Э. Ажэшкі знаходзім запісы: “на могілках” (3.08
і 9.09.1898, 7.10.1899), “паездка на могілкі” (1.06.1898). У першую чаргу
запісы адносяцца да С. Нагорскага, якога ў дзённіку яна называла, як і іншых памерлых, “Цені”3. На могілках, па падліках гродзенскага гісторыка
Юрыя Гардзеева, пахавана каля 26 асоб, звязаных лёсам з Ажэшкай4.
Помнік Ажэшкі. У 1923 г. быў створаны Камітэт будаўніцтва помніка Э. Ажэшкі ў Гродне. Конкурс, аб’яўлены на выраб скульптуры пісьменніцы выйграў Рамуальд Зерых (Жэрых). У сакавіку 1927 г. з ім заключылі дамову на выкананне бюсту. Праект помніка ажыццяўляўся за
сродкі касы мясцовага кіравання Гродна (15 000 злотых), павятовага
сойміка (2 000), камунальнай касы (2 000), збораў варшавян (6 200) і іншых (9 800). Урачыстае адкрыццё помніка адбылося 20.10.1929 г.
у рамках абходу дзясятай гадавіны незалежнасці Рэчы Паспалітай5.
Спачатку помнік стаяў у гарадскім парку, недалёка ад тызенгаўзаўскага
будынку медыцынскай школы. У пасляваенны час яго перанеслі на бераг Гараднічанкі на вул. Э. Ажэшкі, дзе ён знаходзіцца і сёння6.
F. G o d l e w s k i, Pani Orzeszkowa (Wspomnienia)…, s. 20.
S. P o c z o b u t - O d l a n i c k i, Szlakiem Elizy Orzeszkowej..., s. 171.
3 E. O r z e s z k o w a, Dnie..., s. 15, 45, 49, 52, 118.
4 Ю. Г а р д з е е ў, Лёсам звязаныя…, с. 64–66.
5 S. M u s i j e n k o, Historia pewnego pomnika, „Magazyn Polski” 2010, nr 1–2 (41–42),
s. 43–44.
6 Больш падрабязна гл.: S. P o c z o b u t - O d l a n i c k i, Szlakiem Elizy Orzeszkowej...,
s. 32–33.
1
2

Гарадзенскія памятныя месцы, звязаныя з жыццём і дзейнасцю Э. Ажэшкі

343

Такім чынам, маем у Гродне як мінімум сем дамоў, якія звязаныя
з жыццём і творчасцю Э. Ажэшкі, 14 гарадскіх дамоў, у якіх яна гасцявала з розных нагодаў, 10 будынкаў грамадскага прызначэння, у якіх
Э. Ажэшка бывала ў асабістых ці грамадскіх справах. Ёсць у Гродне
таксама месцы (як мінімум сем) прысутнасці Э. Ажэшкі: паркі, лясочкі,
могілкі, помнікі. Не ўсе дамы, будынкі, месцы, пра якія мы напісалі,
ушанаваныя як помнікі месца жыхарства і дзейнасці вялікай пісьменніцы Э. Ажэшкі, звязанай шматлікімі ніцямі з Гроднам. Можа, наш
артыкул дапаможа справе мемарыялізацыі слаўнай літаратаркі, якая
ў маладосці свой ліст да Ігнацыя Крашэўскага падпісала “Габрыэля
Літвінка”.
Viachaslau Shved

Grodno memorable places connected with life and activity of
Eliza Ozheshko
A b s t r a c t
In Grodno Ozheshko Eliza has spent more than forty years. So here we
have at least seven houses, which are related to its life and work. They
are all located in the historical centre of the city. Friends and acquaintances Оrzeszko lived at least 14 town houses. At least ten houses for
public use Orzeszko used in personal or public Affairs. In Grodno there
are also places (at least seven) Pristina Orzeszko: parks, lacock, cemetery, monuments. May be our material will help the business memorialization of the glorious writer that in his youth his letter to
Kraszewski signed “Gabriel litvinka”.
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Сольныя канцэрты-матэты з Віленскай
табулатуры (1626–1627) у кантэксце
набажэнства эпохі барока
Віленская табулатура – помнік музычнага барока Беларусі – змяшчае інструментальныя (для аргана) і вакальна-інструментальныя
творы (для салістаў-вакалістаў і аргана). Яны неаднародныя па жанрах
і стылю, хоць усе адпавядалі царкоўнай музычнай практыцы ранняга
барока і маглі гучаць падчас каталіцкага набажэнства. Калі літургічная
функцыя некаторых твораў відавочная (версэты арганных мес)1, то
ў большасці выпадкаў яе не так проста вызначыць.
Надзвычай папулярны ў першай палове XVII ст. жанр царкоўнага
канцэрта-матэта (матэта ў стылі канчэртата) для аднаго голасу і цыфраванага баса альбо для ансамбля галасоў з цыфраваным басам прадстаўлены ў Віленскай табулатуры чатырма ўзорамі, з якіх адзін –
Domine, Deus meus захаваўся не цалкам. Упісаныя ў канцы зборніка
“дзеля запаўнення пустых старонак”2 (па слушнай заўвазе Пятра Позняка); вакальныя творы з гэтага зборніка не маюць ані жанравых пазначэнняў, ані каментароў абавязковага ці пажаданага часу (дня, службы) і месца выкарыстання ў набажэнствах. Акрамя таго, іх музычны
стыль кардынальна адрозніваецца ад іншых твораў з гэтага помніка.
Мэта артыкула – вызначыць магчымае месца і функцыю ў набажэнстве вакальных твораў з “Віленскай табулатуры”.
Дзеля высвятлення гэтага пытання мы звярнуліся да розных
інтэрпрэтацый жанру сольнага матэта: ад разважанняў тэарэтыкаў
XVII ст. – Ладавіко Віаданы (Viadana /Grossi/, каля 1560 – 1627), Міхаэля
Падрабязней пра версэт гл.: А.А. К о м и н ч, Органный версет как типичный жанр
европейской церковной музыки Нового времени [online], http://sociosphera.com
/conference/2017/religiya_nauka_obwestvo_problemy_i_perspektivy_vzaimodejstvi
ya/ [доступ 2.12.2017]. А таксама пра версэты мес з Віленскай табулатуры гл.:
Г. А. К о м і н ч, Арганная меса з ВІЛЕНСКАЙ ТАБУЛАТУРЫ (1626) у музычнай культуры
Беларусі XVII ст.: культурны кантэкст і музычны тэкст [y:] Музычная культура
Беларусі і свету ў разнастайнасці гукавых ландшафтаў: зб. навук. прац, склад.
Т. Бярковіч, вып. 37, Мінск, 2016, С. 110–125.
2 Album sapieżyńskie: Wileńska tabulatura organowa z XVII w. obrazami żywota św. Franciszka zdobiona, wstęp monograficznу P. Poźniak, Kraków 2004, s. XXVI.
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Прэторыуса (Praetorius, 1571–1621), Агасціна Агацары (Agazzari, 1578–
1640) – да меркаванняў сучасных даследчыкаў.
Хоць матэты XVII ст. значна адрозніваюцца ад больш позніх, генеральныя рысы, якія вызначалі аблічча сольнага духоўнага матэта на
працягу перыяду яго росквіту (XVII–XVIII стст.), заставаліся нязменнымі. Карысным для іх вызначэння аказаўся артыкул Кацярыны Антоненка, у якім аб’ектам разгляду з’яўляецца сольны венецыянскі матэт
XVIII ст1. Асабліва каштоўным быў сабраны аўтаркай і багата працытаваны навуковы і эпісталярны матэрыял з недаступных для нас крыніц, прысвечаны сольнаму матэту.
Пра тое, што барочны матэт (канцэрт-матэт) быў жанрам, цесна
звязаным з царкоўнай практыкай, знаходзім згадкі ў розных аўтараў.
Так, у кнізе Wielkie formy wokalne з грунтоўнага шматтомнага польскамоўнага выдання Formy muzyczne чытаем, што матэты ад часоў
Рэнесансу сталі жанрам “амаль выключна царкоўным”2. Крыстоф
Вольф (Wolff) – адзін з аўтараў артыкула MOTET з THE NEW GROVE
DICTIONARY – сцвярджае, што ў XVII–XVIII стст. тэрмін “матэт” выкарыстоўваўся для азначэння “любой вакальнай музыкі з літургічнай прыналежнасцю”3. Пры гэтым менавіта “функцыянальнае азначэнне матэта,
як часткі, прыналежнай літургіі, заставалася вырашальным фактарам”,
які дазваляў разглядаць твор як матэт4.
Такім чынам, сольны царкоўны матэт, які ад пачатку свайго існавання часта называўся царкоўным канцэртам, быў толькі адной
з шматлікіх галін развіцця дадзенага жанру ў эпоху барока5. Следам за
Гюнтэрам Масэнкайлем (Massenkeil) для наймення гэтай жанравай
разнавіднасці мы карыстаемся тэрмінам “канцэрт-матэт”6.
Тэкставай асновай рэлігійных матэтаў эпохі Рэнесансу, паводле
Юзафа Міхала Хаміньскага (Chomiński), маглі быць розныя тэксты: пропрыя, гімнаў, псалмоў, антыфонаў, канціг, рэлігійных песень, біблейскіх тэкстаў, у тым ліку і евангелічных7.
К. Вольф у якасці тэкставых крыніц матэтаў эпохі барока згадвае
псалмы, антыфоны, канціклі, урыўкі з Бібліі, які чытаюцца падчас богаслужэння і г. д. Акрамя таго, па звестках аўтара, матэты маглі пісацца
Е. А н т о н е н к о, Венецианский мотет XVIII века: поэтика забытого жанра,
“Научный вестник Московской консерватории” 2013, № 2, с. 40–55.
2 J.M. C h o m i ń s k i , K. W i l k o w s k a - C h o m i ń s k a, Formy muzyczne, t. 5: Wielkie
formy wokalne, Kraków 1995, s. 36.
3 E.H. S a n d e r s [і іn.] Motet [online], http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic
/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000040
086?rskey=WrcFQE&result=1 [доступ: 1.12.2017].
4 Ibidem.
5 Больш падрабязна пра розныя тыпы матэтаў гл.: D. Sz l a g o w s k a, Muzyka baroku,
Gdańsk 1998, s. 139.
6 G. M a s s e n k e i l, Motette [in:] Das neue Lexikon der Musik, bd. 3, red. R. Noltensmeier,
Stuttgart, Weimar 1996, s. 328.
7 J.M. C h o m i ń s k i, K. W i l k o w s k a - C h o m i ń s k a, op. cit, s. 36.
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на ўзоры вольнай паэзіі, прымеркаваныя па часе да пэўнага набажэнства (напрыклад, секвенцыі, прысвечаныя Марыі, – для Каталіцкай
царквы ці харалы – для пратэстантаў)”1. Джэром Рош (Roche), характарызуючы творчасць паўночнаітальянскіх і рымскіх кампазітараў –
Алесандра Грандзі (Grandi, 1586 /?/ – 1630), Ігнацыа Данацы (Donati,
каля 1570 – 1638), Джавані Франчэска Анэрыа (Anerio, 1567–1620)
і А. Агацары – піша: “Матэтныя тэксты часта браліся з псалмаў; аднак
ёсць яшчэ дзве важныя катэгорыі тэкстаў: Песня Песняў Саламона для
святаў жанчын-святых і духоўнага падмацавання, а таксама эмацыянальна насычаныя вершы пра Хрыста, звязаныя з развіццём абрадаў
ушанавання прычасця”2.
Калі параўнаць рэнесансныя і барочныя крыніцы тэкстаў, становіцца відавочным факт адзінства рэнесансна-барочнай тэкставай традыцыі. Розніца ж заключаецца ў тым, што ў эпоху барока нароўні з традыцыйнымі крыніцамі з’яўляецца яшчэ адна – вершы сучасных паэтаў
на лацінскай мове3, якія згадваюцца ў вышэй пададзеных выказваннях
К. Вольфа і Дж. Роша. У часы ранняга барока ў матэтах дамінавалі тэксты біблейскія. Аднак паступова вершаваныя аўтарскія тэксты набывалі
сярод кампазітараў матэтаў усё большую папулярнасць, што дазволіла
К. Антоненка зрабіць наступную выснову адносна матэтаў XVIII ст.:
“Сучасная лацінская паэзія – галоўнае адрозненне сольнага матэта ад
іншых літургічных песнапенняў”4.
Аўтары большасці паэтычных матэтных тэкстаў сёння невядомыя,
бо традыцыя іх складання была ананімнай. Але некаторых паэтаў
XVIII ст., якія пісалі вершы для матэтаў, згадвае ў сваім артыкуле
К. Антоненка, адзначаючы, што “яны былі людзьмі бліскуча адукаванымі і належалі да вышэйшых слаёў грамадства, нярэдка царкоўных”5.
Чатыры канцэрты-матэты з Віленскай табулатуры маюць розныя
па паходжанні тэксты. Так, у аснову O, vere digna hostia пакладзена пятая
страфа велікоднага гімну Ad Cenam Agnі6, Cantate Domino напісаны на
асобныя радкі 95 псалма, Indica mihi – на радкі з кнігі Песня Песняў.
Domine, Deus meus – адзіны з чатырох канцэртаў, які захаваўся не цалкам і ў якім не ўдалося выявіць тэкставую першакрыніцу7. Магчыма,
гэта аўтарскі тэкст, напісаны ў стылістыцы, набліжанай да псалмавай.
Тэксты некаторых матэтаў былі цесна звязаны з пэўнай царкоўнай
датай. Прыклад твора з відавочным замацаваннем за святам Раства
E. H. S a n d e r s [і іn.], Motet...
Ibidem.
3 Нязменнай мовай каталіцкіх матэтаў эпохі барока была латынь, у адрозненне ад
пратэстанцкіх, якія складаліся пераважана на народнай мове. Гл.: Ibidem.
4 К. А н т о н е н к а, op. cit., с. 44.
5 Ibidem., с. 46.
6 Поўны тэкст гімна змешчаны тут: Ad cenam Agni providi, The Lamb's High Banquet
We Await [online], http://www.preces-latinae.org/thesaurus/Hymni/AdCenamAgni.
html [доступ: 12.11.2017].
7 Album sapieżyńskie..., s. XXVI.
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знаходзім у італьянца Адрыяна Банк’еры (Banchieri, 1568–1634) – Concerto di duo Angioletti in Dialogo nella solennita del Santissimo Natale для
2 сапрана і лічбаванага баса1.
Старажытны амбразіянскі гімн Ad cenam Agni providi, страфа якога
пакладзена ў аснову музычнай кампазіцыі канцэрта O, vere digna hostia
з Віленскай табулатуры, па традыцыі выконваўся на вячэрні ад Пасхальнай нядзелі да Узнясення2. Па меркаванні П. Позняка, матэт O, vere
digna hostia мог гучаць “у часы адарацыі Найсвяцейшага Сакрамента,
альбо ў рамках імшы, альбо часцей у рамках самастойнага набажэнства”3. Астатнія вакальныя творы зборніка не маюць ніякай адсылкі да
пэўнай падзеі ў каталіцкім календары.
Тым не менш, на думку Дж. Роша, “большасць малагалоснай музыкі
складалі матэты, якія выконваліся падчас імшы ці афіцыя галоўных
святаў і святых дзён”4. Гэта значыць, што матэты-канцэрты, у тым ліку
і з Віленскай табулатуры, прызначаліся хутчэй для святаў, чым для
штодзённых набажэнстваў.
Цікава, што за рэдкім выключэннем, адным з якіх з’яўляецца, напрыклад, матэт Гаспара Касаці (Casati, каля1610–1641), прызначаны
для элевацыі, у матэтах адсутнічала інфармацыя аб тым, у якім канкрэтна месцы набажэнства належала іх выконваць.
Калі супаставіць розныя звесткі і даследчыцкія погляды на тое,
дзе, у якім менавіта месцы набажэнства павінен быў гучаць матэт, карціна атрымаецца даволі стракатай. Так, Ёган Ёахім Кванц (Quantz)
адзначае, што звычайна матэт гучаў у месе пасля Credo5. К. Антоненка,
следам за сучасным даследчыкам сольнага матэта Бертольдам Аверам
(Over), піша: “Матэты маглі замяняць літургічныя спевы (часткі пропрыя, антыфоны), выконвацца ў заключнай частцы “кароткай” месы,
а падчас “ціхай” месы і кароткай вячэрні запаўняць цішыню, выступаючы ў ролі інтэрмецца”6. Сольныя матэты без тыповага заключнага раздзела Алілуя, на думку Дэніса Арнальда (Arnold), выкарыстоўваліся
ў якасці “ўступаў” да Gloria, Dixit Dominus, Miserere7. У манаграфіі Б. Авера
знаходзім выказванні падарожнікаў, якія наведвалі Венецыю ў XVIII ст.,
пра тое, што ў XVIII ст. вялікі (сольны) матэт выконваўся пасля вячэрні8.
У сувязі з гэтым К. Антоненка робіць слушныя высновы, праводзячы аналогіі між сольным матэтам і інструментальным канцэртам,
А. B a n c h i e r i, Concerto di dui Angioletti in Dialogo [online], http://imslp.org/wiki/
Concerto_di_dui_Angioletti_in_Dialogo_(Banchieri,_Adriano) [доступ: 11.05.2017].
2 Ad cenam Agni providi…
3 Album sapieżyńskie…, s. XXVI.
4 E. H. S a n d e r s [і іn.], Motet...
5 Цыт. па: Е. А н т о н е н к а, op. cit., с. 44.
6 Ibidem.
7 M. T a l b o t, Vivaldi, 2nd revised edition, London, 1993, p. 251.
8 B. O v e r, Pel la Gloria di Dio. Solistische Kirchenmusik an den venezianischen Ospedali in
18.Jahrhundert, Bonn 1998, s. 198.
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а таксама сцвярджаючы, што ў сістэме каталіцкага набажэнства яны
мелі аднолькавую ролю і маглі гучаць у любы момант1.
Як гэта нярэдка бывае ў гісторыі музыкі, жанр сольнага царкоўнага матэта-канцэрта эпохі барока атрымаў асэнсаванне post factum,
ужо пасля часу свайго заняпаду, які прыйшоўся на канец XVIII ст.2.
У слоўніку Dizionario e bibliografia della musica (1826) Петэр Ліхтэнталь (Lichtenthal) у артыкуле пра царкоўныя матэты дае ёмістую дэфініцыю твораў, што ствараліся ў гэтым жанры, імкнучыся нават азначыць метамарфозы жанру, звязаныя з яго генезісам. Нягледзячы на
тое, што Е. Антоненка падае гэтую дэфініцыю ў якасці азначэння менавіта матэтаў XVIII ст., пры ўважлівым прачытанні тэксту з энцыклапедыі становіцца зразумелым, што перад намі апісанне матэтаў XVII–
XVIII стст. “Motetto <…> – піша П. Ліхтэнталь, – гэта музычны твор, які
напісаны на тэкст Святога Пісання, напрыклад, Псалмоў, для сольных
галасоў, [а таксама] ансамбля 2, 3, 4, 5, 6 з арганам; такімі былі старыя
матэты [матэты XVII ст. –Г. К.]. У мінулым стагоддзі [г. зн. у XVIII ст., бо
слоўнік з артыкулам П. Ліхтэнталя быў апублікаваны ў 1826 г. – Г. К.]
у суправаджэнні сталі выкарыстоўвацца іншыя інструменты”3.
Відаць, менавіта ў гэты перыяд запозненага тэарэтычнага абгрунтавання становяцца тыповымі разважанні наконт правамернасці гучання сольных канцэртаў-матэтаў падчас набажэнства, прычым часцей
за ўсё гэтыя разважанні аказваюцца не на карысць дадзенага жанру.
К. Антоненка, абапіраючыся на шэраг крыніц ад канца XVIII да XX ст.
піша, што “ўжо ад пачатку XIX ст. даследчыкі не маглі зразумець, якім
чынам гэты жанр упісваўся ў царкоўную службу”4. Уважлівае прачытанне прыведзеных ніжэй азначэнняў розных аўтараў упэўнівае, што
пытанне літургічнасці канцэрта-матэта становіцца кутнім у літаратуры гэтага перыяду.
У слоўніку Dizionario della musica sacra e profana (1801) П’етра Джанэлі (Gianelli) чытаем наступнае: “Як можа ўвогуле гэты твор мець месца [у набажэнстве. – Г. К.], я не разумею: яно нагадвае хутчэй тэатральную арыю і, па-мойму, уводзіцца спеваком, каб прадэманстраваць свой
голас для асалоды прысутных і большай славы”5. А ў артыкуле The Solo
Motet in Venice (1625–1775) 1980 года Д. Арнальда знаходзім такую думку: “Цяжка зразумець, якую літургічную функцыю яны тут выконвалі”6.
Падставай для разважанняў наконт літургічнай функцыі матэтаў былі
Е. А н т о н е н к о, op. cit., с. 44.
К. Антоненка звязвае заняпад сольнага матэту са знікненнем Венецыянцкай рэспублікі, якая, на думку даследчыцы, была апошнім важным асяродкам развіцця
гэтай лініі жанру. Гл.: К. А н т о н е н к а, op. cit., с. 40.
3 Цыт. па: Е. А н т о н е н к а, op. cit., с. 41.
4 Ibidem.
5 Ibidem, с. 40.
6 D. A r n o l d, The Solo Motet in Venice (1665–1775), “Proceedinings of the Royal Musical
Association”, vol. 106 (1979–1980), p. 64.
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роўна як паэтычны, так і музычны бок гэтых твораў. Негатыўнае стаўленне да тэкстаў сольных матэтаў відавочнае з наступнай заўвагі
П. Ліхтэнталя: “У часы больш блізкія да нас было прынята складаць
[матэты] на нейкую духоўную тэму, грубымі, рыфмаванымі лацінскімі
вершамі, з рэчытатывамі, кавацінамі і арыямі, і класці на музыку ў тэатральнай манеры”1.
Непаразуменні, звязаныя з успрыняццем паэзіі матэтаў, былі выкліканыя, на думку К. Антоненка, з аднаго боку, забыццём паэтычнай
рытарычнай традыцыі, з якімі тэксты матэтаў былі цесна звязаныя, а з
другога боку, – шматлікімі памылкамі ў лібрэта, якія і сёння з’яўляюцца
важкай перашкодай на шляху адэкватнага разумення паэзіі матэтаў2.
Але менавіта гэтая апошняя акалічнасць, на нашу думку, упэўнівае
ў вялікай папулярнасці сольных матэтаў, якія, трэба думаць, часта
пісаліся на хуткую руку.
Што да музыкі, блізкасць (але не ідэнтычнасць) сольных матэтаў
да тэатральнага стылю альбо опернага стылю была візітоўкай гэтай
жанравай лініі ад пачатку яе існавання. Канцэрты-матэты развіваліся
сінхронна з операй, і, як опера, належалі да з’яў, аб’яднаных паняццем
seconda pratica. І калі храналагічна першыя ўзоры сольных канцэртаўматэтаў звяртаюць на сябе ўвагу непаўторным вакальным стылем
і выклікаюць паралелі з drama per musica, з даволі рыхлымі формамі, то
больш познія духоўныя матэты, натуральна, пераймаюць устойлівую
сістэму оперных форм і жанраў. Паводле К. Вольфа, матэт засвоіў такія,
раней “чужыя”, неўласцівыя для яго элементы, як арыя і рэчытатыў,
у канцы XVII ст.3.
Для нас важна, што на працягу свайго існавання сольныя матэты
вылучаліся па музычным стылі сярод іншых “складнікаў” каталіцкага
набажэнства. Можна дапусціць, аднак, што пытанне пра дарэчнасць
альбо недарэчнасць канцэрта-матэта ў набажэнстве з’явілася, відаць,
таксама як большасць яго азначэнняў, даволі позна. Што да прадстаўнікоў эпохі барока, то ў іх выказваннях мы не знаходзім адмоўнай
характарыстыкі канцэрта-матэта і разважанняў наконт літургічнасці,
аднак заўсёды бачым акцэнт на асаблівым стылі канцэртаў-матэтаў.
Так, А. Агацары ў Del sonare sopra'l basso піша пра набліжэнне сольнага
матэта па выканальніцкім складзе і гучанні да сучасных яму арый,
прычым у гэтым не бачыць нічога заганнага. Аўтар у дадзенай працы
вылучае канцэрты-матэты як творы “новага стылю” і проціпастаўляе іх
звыкламу для свайго часу “старому стылю” царкоўных твораў4. Тое ж
Цыт. па Е. А н т о н е н к а, op. cit., с. 41.
К. А н т о н е н к а, op. cit., с. 45–46, 53.
3 Перадусім, у італьянскім аркестравым матэце Скарлаці, Дурантэ, Леа і Пергалезі
і ў французскім гранд-матэце Шарпанцье, Люлі, Лаланда, Кампра і Рамо. Гл.:
E.H. S a n d e r s [і іn.], Motet...
4 И. Б а р с о в а, Очерки по истории партитурной нотации: (XVI – первая половина
XVIII века), Москва 1997, с. 350.
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бачым і ў Syntagma musicum М. Прэторыуса, які, разглядаючы сольныя
канцэрты-матэты Л. Віаданы, адзначае, што кампазітар стварыў іх
“у новым, вельмі прыемным стылі”1.
Выказванні М. Прэторыуса і А. Агацары падаюцца надзвычай важнымі для нас, бо з’яўляюцца доказам таго, што ўжо ў першай палове
XVII ст. (г. зн. у творах, якія П. Ліхтэнтайль называе “старымі матэтамі”)
сярод кампазітараў і тэарэтыкаў існавала яснае ўсведамленне таго, што
сольны матэт быў наватарскім, а не традыцыйным па сваім музычным
стылі ў каталіцкім набажэнстве. Можна дапусціць, што традыцыя ствараць музыку ў пэўным стылі датычыліся нярэдка пэўнай жанравай разнавіднасці, а не набажэнства ў цэлым. З’яўленне такіх твораў, як,
напрыклад, Vespro della Beata Vergine Клаўдыа Мантэвэрдзі пераконвае
ў тым, што прынцып кантрасту, так шырока прадстаўлены ў музыцы
барока і асноватворны для канчэртата, у сістэме набажэнства выяўляўся яшчэ на ўзроўні супрацьпастаўлення стыляў у розных песнапеннях. Так, пры ўключэнні сольных матэтаў у набажэнства ўзнікала
яскравая канфрантацыя стыляў antiсo і modernо, таму, трэба думаць,
стылёвая адметнасць сольнага матэта ў эпоху барока была якраз
патрэбнай, пажаданай рысай.
Акрамя таго, сольны спеў адпавядаў патрабаванням яснага вымаўлення тэксту, прадпісаным Трыдэнцкім саборам. Такім чынам, канцэрт-матэт, на думку А. Агацары, яшчэ і “апынуўся зручным для
перадачы сэнсу словаў, імітацыі інтанацый мовы”2.
Што да пытання аб нелітургічнасці сольнага матэта, то, следам за
Б. Авэрам, мы лічым некарэктным прымяненне катэгорый “літургічнасці” і “паралітургічнасці” ў дачыненні да музыкі, створанай у эпоху,
для якой не было абавязковым трымацца адзінага ўзору набажэнства,
бо ўніфікацыя царкоўнай службы адбылася толькі ў XIX ст.3.
Стылістыка матэта абумоўлена сітуацыяй, калі яго абавязковая
прыналежнасць да службы спалучаецца з такой жа абавязковай вылучанасцю з масіву музыкі набажэнства. Пра гэта піша, між іншым, Чарльз
Бёрні (Burney) ва ўражаннях ад вячэрні ў прытулку Інкурабілі: “музыка,
створаная ў тэатральным стылі вышэйшага гатунку, хоць і выконвалася ў царкве, не змешвалася з царкоўнай службай, і публіка сядзела
на працягу ўсяго часу як на канцэрце”4.
Сітуацыя канцэрта (у сучасным разуменні гэтага тэрміну), прадстаўлення ўвасаблялася ў набажэнстве дзякуючы жанру інструментальнага канцэрта і вакальна-інструментальнага канцэрта-матэта
эпохі барока. Гэтае спецыфічнае становішча канцэрта-матэта абумоўЦыт. па: Музыкальная эстетика Западной Европы XVII–XVIII веков, сост. текстов
и общая вступ. ст. В.П. Шестакова, ред. Н.Г. Шахназарова, Москва 1971, c. 160.
2 Цыт. па: И. Б а р с о в а, op. cit., с. 350.
3 B. O v e r, op. cit., s. 80–81.
4 Цыт. па: Е. А н т о н е н к о, op. cit., с. 44.
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лена стаўленнем да яго як да з’явы эстэтычнай1. Нават тыя вучоныя,
якія скептычна ставіліся да сольнага матэта і паддавалі крытыцы яго
тэксты, адмаўлялі яму ў праве прысутнасці ў набажэнстве, тым не
менш, адзначалі яго асаблівую захапляльнасць. Напрыклад, Майкл
Тэлбат (Talbot) адзначае: “Гэтыя “канцэрты для голаса” маюць вялікую
меладыйную прывабнасць, нягледзячы на тое, што голас у іх бессаромна дамінуе…”2.
Даследчыкі падкрэсліваюць узаемасувязь сольнага матэта і музычнай практыкі. К. Антоненка піша: “Музыка нярэдка стваралася для
пэўнага выканаўцы. Пры гэтым кампазітар улічваў яго асаблівасці, напрыклад, тэсітуру і дыяпазон голасу... характэрныя прыёмы, напрыклад, улюбёныя аздабленні”3.
Можна было б дапусціць, што такога роду падыход характэрны
менавіта для практыкі стварэння ўзораў жанру XVIII ст., аднак адносна
матэтаў К. Мантэвэрдзі са згаданай вячэрні 1610 г. Дж. Рош піша: “яны
з’яўляюцца віртуознымі часткамі <набажэнства> неверагоднай складанасці, і напісаныя для прыдворных спевакоў, знаёмых з Арфеем”4.
Яскравыя доказы важкасці эстэтычнай кампаненты пра выкананні
сольных канцэртаў-матэтаў літаральна рассыпаныя па ўсёй прадмове
Л. Віаданы да ўласнага зборніка Li Cento Concerti Ecclesiastici, A Una,
a Due, a Tre, & a Quattro voci. Con il Basso continuo per sonar nell’Organo.
Менавіта дбаннем пра якасць гучання матэтаў падчас набажэнства, калі верыць аўтару, абавязаны сваім з’яўленнем гэты зборнік. Цікава, што
ўжо ў Слове Віаданы ёсць згадкі пра фігуры, уведзеныя ў музычны тэкст
вакальных твораў дзеля праверкі магчымасцяў спевакоў. А падсумоўваючы свае тэзісы, кампазітар піша: “Не варта казаць, што гэтыя
канцэрты даволі цяжкія, паколькі маім намерам было скласці іх для
тых, хто ў гэтай справе разбіраецца і добра спявае, а не для тых, хто няславіць сваё рамяство”5.
Вылучаючы як тыповую рысу матэта яго надзвычайную віртуознасць, даследчыкі справядліва бачаць у тэхнічнай дасканаласці, а часамі і перасычанасці матэтаў аналогіі з барочнымі канонамі аздаблення
храмавай прасторы. К. Антоненка заўважае: “Прыгажосць і віртуознасць сольных матэтаў, з’яўляючыся неад’емным складнікам святочна1 Адзначым, што не ўсе жанры набажэнства эпохі барока ўспрымаліся як эстэтычны

феномен. Так, напрыклад, пра надзвычай папулярныя ў тыя часы кароткія фугі
(магніфікат-фугі), што выкарыстоўваліся ў практыцы альтэрнацім, Эміль
Платэн піша: яны “сведчаць аб вялікім майстэрстве тэхнікі пісьма, аднак не
ставяць асаблівых мастацкіх патрабаванняў” Гл.: Е. P l a t e n, Fuge [in:] Die Musik
in Geschichte und Gegenwart: Allgemeine Enyzklopädie der Musik begründet von
Fridrich Blume, Sachteil, bd. 3, Kassel [et al.] 1995, s. 938.
2 M. T a l b o t, op. cit., p. 152.
3 Е. А н т о н е н к о, op. cit., с. 41–42.
4 E.H. S a n d e r s [і іn.] Motet...
5 L. V i a d a n a, A’Benigni Lettori, [online], http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/
2/2a/IMSLP181405-WIMA.723a-viadana-concerti-preface.pdf [доступ: 11.05.2017].
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га набажэнства ў венецыянскіх прытулках, гарманіравала з унутраным
ладам набажэнства і раскошай храмаў сваёй эпохі”1.
Разгледжаныя намі разважанні наконт жанру сольнага канцэртаматэта ў кантэксце набажэнства дазваляюць зразумець спецыфічныя
стылёвыя рысы жанру, а таксама станоўча адказаць на пытанне: ці
было магчымым гучанне канцэртаў-матэтаў побач з іншымі творамі
з Віленскай табулатуры ў рамках адзінага набажэнства.
Hanna Kominch

Solo Concerts-Motets from the "Vilnius Tablature" (1626–
1627) in the Context of the Church Service of the Baroque Era
A b s t r a c t
The article reviews solo concerts-motets from the “Vilnius Tablature”.
Turning to various sources (from the legacy of theorists of the 18th
century to the works of modern researchers), which offer an interpretation of this genre, as well as thinking about poetic texts and the
specificity of the musical style of the solo concerts-motets of the
Baroque era, the author tries to determine the potential status and
function of vocal works from the “Vilnius Tablature” in the sphere of
public worship.

1

Е. А н т о н е н к о, op. cit., с. 53.
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Рэлігійная культура этнаканфесійнай
электроннай камунікацыі
У сучасным інфармацыйным свеце інтэрнэт-камунікацыя займае
не проста важнае значэнне, яна становіцца асноўным рэпрэзентантам
зменаў у грамадстве, у ёй знаходзяць выражэнне новыя формы ўзаемадзеяння ў грамадстве. Паводле меркавання Алены Гарошкі, інтэрнэт-прастора выступае як адна з формаў існавання інфармацыйна-камунікатыўнага грамадства, уяўляе сабой пэўную “сілавую канструкцыю”, створаную людзьмі, іх сацыяльнымі, культурнымі і камунікатыўнымі практыкамі1. Інтэрнэт стаў пляцоўкай не толькі для рэалізацыі
асноўных камунікатыўных патрэбаў чалавека, але і месцам асэнсавання і даследавання новых формаў сацыяльных інтэракцый, сацыяльнага
канструявання і праектавання рэальнасці, у тым ліку яе каштоўнаснанарматыўнай сферы.
Інтэрнэт выступае асноўным інфармацыйным каналам, дзе з’яўляюцца і цыркулююць навіны пра рэлігійнае жыццё ў Беларусі. Змешчаныя ў сеціве паведамленні на рэлігійную тэму вядуць да ўзнікнення спантанных тэкстаў, створаных не прафесійнымі журналістамі ці
прадстаўнікамі кліру, а радавымі грамадзянамі, якія прымаюць актыўны ўдзел у арганізацыі анлайн-дыскусіі. Тэксты маюць найбольшую
цікавасць для даследавання рэлігійнасці, рэлігійнай культуры, бо яны
“нясуць у сабе не падпарадкаваныя знешняму ўздзеянню зместавыя
і іншыя характарыстыкі, аналіз якіх можа быць найбольш пладавітым”2. У якасці аб’екта даследавання мы выбралі тэксты інтэрнэткаментароў да рэлігійных артыкулаў, пакінутыя наведвальнікамі
TUT.by – беларускага інфармацыйна-сэрвіснага інтэрнэт-партала, які
выступае дыскусійнай пляцоўкай па многіх, у тым ліку рэлігійных
праблемах.
Мэта працы заключаецца ў выяўленні этнаканфесійнай культурнай спецыфікі ўспрыняцця падзей, якая адлюстроўваецца ў каментаЕ. Горошко, Интернет-жанр и функционирование языка в Интернете: попытка
рефлексии [в:] Жанры речи, вып. 6, Саратов, 2009, с. 21.
2 В. Хруль, Религиозное сознание аудитории СМИ: тексты самовыражения массы
как объект анализа [в:] “Вестник Московского университета”, сер. 10, Журналистика, № 1, 2011, с. 104.
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рах. У полі зроку – вывучэнне камунікатыўных паводзін моўнай асобы
паводле рэлігійнай/канфесійнай прыналежнасці, камунікатыўная
арыентаванасць удзельнікаў віртуальнага дыялогу на выяўленне
існавання/неіснавання рэлігійных супярэчнасцей: светапоглядная нецярплівасць, рэлігійны плюралізм, верацярпімасць і іх выражэнне
ў спантаннай маўленчай дзейнасці камунікантаў. Дадзены аспект мяркуе апісанне камунікатыўных паводзін моўнай асобы, характэрных для
яе стратэгій і тактык вядзення дыялогу. Вынікі даследавання тэкстаў
“самавыражэння масы” (Віктар Хруль) дапоўняць сацыялагічныя даследаванні ў трактаванні рэлігійнасці беларускага грамадства, у разуменні істотных характарыстык рэлігійнага сегменту свядомасці
інтэрнэт-аўдыторыі.
Улічваючы факт, што сучасная Беларусь з’яўляецца поліканфесійнай дзяржавай, лічым неабходным коратка спыніцца на рэлігійнай
сітуацыі ў краіне. Актыўнае рэлігійнае адраджэнне Беларусі (1990–
2000 гг.) садзейнічала ўзмацненню рэлігійнасці насельніцтва, узрастанню ролі традыцыйных хрысціянскіх канфесій – праваслаўя і каталіцызму – адраджэнню іўдаізму, лютэранства, ісламу.
Паводле дадзеных Апарата ўпаўнаважанага па справах рэлігій
і нацыянальнасцей, у краіне на 01.07.2017 г. зарэгістравана 26 рэлігійных канфесій і напрамкаў1. Агульная колькасць рэлігійных арганізацый дасягнула 3488. Вядучую ролю ў рэлігійным жыцці краіны адыгрывае Беларуская праваслаўная царква, якая аб’ядноўвае 1681
абшчыну, 15 епархій. Католікі складаюць 14,5% насельніцтва Беларусі
(звыш 1,4 млн. чалавек), у склад РКЦ уваходзяць 4 епархіі і 496 абшчын.
Пратэстанцкія рэлігійныя арганізацыі прадстаўлены 1033 абшчынамі,
лютэранскія – 27, іўдзейскія – 52 абшчынамі. Такім чынам, рэлігійнае
жыццё Беларусі характарызуецца канфесійнай разнастайнасцю, уяўляе
сабой складаную сістэму адносін2.
Каб усебакова вывучыць і прааналізаваць рэлігійнасць і рэлігійную сітуацыю, у Беларусі рэгулярна праводзяцца сацыялагічныя апытанні. У 2011 г. Цэнтрам рэлігіязнаўчых даследаванняў факультэта
філасофіі і сацыяльных навук Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
было распрацавана і ў 2012–2015 гг. праведзена маштабнае комплекснае даследаванне рэлігійнасці насельніцтва краіны. У ходзе даследавання былі атрыманы наступныя вынікі размеркавання па веравызнанні беларускіх грамадзян: рэлігійнымі на працягу перыяду 2000–
2010-х гг. сябе лічаць ад 60 да 70% насельніцтва, да праваслаўных сябе
адносяць каля 86%, да католікаў – каля 12%, каля 2% грамадзян
адносяць сябе да іншых канфесій і рэлігій3. Узровень рэлігійнасці
Информация о конфессиональной ситуации в Республике Беларусь [online],
http://www.belarus21.by/Articles/1439296790) [доступ: 23.04.2018].
2 Церковь и религия [online], http://president.gov.by/ru/society_ru/ [доступ: 23.04.2018].
3 С. Карасева, Е. Шкурова, И. Шатравский, А. Доманская, М. Казмирук, Некоторые
особенности религиозного населения Беларуси (по материалам исследования
1
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ў краіне сярэдні: па дадзеных на 2006–2008гг., прыкладна 50–60% насельніцтва заявілі пра сваю рэлігійнасць, а 12,3% лічаць сябе нерэлігійнымі1.
Тым не менш, Леанід Землякоў сцвярджае, што характэрнай асаблівасцю рэлігійнай сітуацыі ў Беларусі з’яўляецца разрыў паміж дэклараваннем рэлігійнасці і практыкай. Нізкі ўзровень царкоўнай дысцыпліны сведчыць пра прыярытэт знешняй рэлігійнай формы паводзін над
унутраным зместам, нізкую ступень уцягнутасці ў рэлігійную сістэму:
сярод апытаных праваслаўных вернікаў толькі 18% пастаянна наведваюць царкоўныя службы, не ходзяць – 16,8%, наведваюць зрэдку –
65,2%. Сярод католікаў пастаянна наведваюць царкоўныя службы
50,5%, наведваюць 6,6%, наведваюць зрэдку 42,9%. На думку даследчыка, рэальны ўзровень рэлігійнасці насельніцтва Рэспублікі Беларусь
значна ніжэйшы за заяўлены2.
Рэлігійнасць у Беларусі з’яўляецца арганічнай часткай грамадскага жыцця, мае вялікі ўплыў на фарміраванне каштоўнасных прыярытэтаў грамадзян, Так, працэнт разводаў сярод рэлігійнага насельніцтва нізкі – 9,4%, у цэлым па Беларусі ён складае каля 30%3.
У даследаваннях вучоных, палітыкаў, журналістаў канстатуецца
факт, што для інфармацыйнага грамадства характэрны крызіс чалавека, выкліканы працэсамі секулярызацыі і атэізму. Тым не менш, вядучы
нямецкі тэолаг Ф.В. Граф сцвярджае, што ў сучасную эпоху “расце кампенсатарна-стабілізуючая надзея на Бога”, а пачатак ХХI ст. з’яўляецца
часам “рэлігійнай прадуктыўнасці”4.
Сучасныя міжканфесійныя адносіны ў Беларусі даследчыкі характарызуюць як “адносна стабільныя”, “носяць дастаткова спакойны характар”, аднак адзначаюць адсутнасць актыўнага ўзаемадзеяння рэлігійных арганізацый з іншымі канфесіямі5.
Вывучэнню класічных маўленчых жанраў прысвечана шмат прац
расійскіх і замежных даследчыкаў. Новая камунікатыўная прастора
відазмяніла форму зносін паміж людзьмі, што знайшло адлюстраванне
ў жанравай сістэме інтэрнэт-дыскурса. Асабліва ярка камунікатыўная
“Типология религиозности в современной Беларуси”, 2012–2015 гг.), “Философия
и социальные науки” 2016, № 1, с. 84.
1 Ibidem.
2 Л. Земляков, Н. Щёкин, Государственно-конфессиональная политика в Республике
Беларусь, “Социологический альманах” 2013, № 4, с. 223–224.
3 С. Карасева, op. cit., с. 87.
4 Гл.: Ю. Ореханов, “Рatchwork-religiosität” – “лоскутная религиозность”: особенности изучения явления в современном немецком контексте, “Вестник ПСТГУ:
Богословие. Философия” 2015, вып. 6 (62), с. 100.
5 Е. Шкурова, Динамика межконфессиональных отношений в Республике Беларусь:
социологический анализ [в:] Социологическая наука и образование: состояние,
проблемы и перспективы развития: материалы междунар. науч. конф., посвящ.
20-летию институционализации социол. образования в Беларуси, открытию
отд. и кафедры социологии в БГУ, Минск 2010, с. 183.
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актыўнасць моўнай асобы праяўляецца ў жанры інтэрнэт-каментара.
Інтэрнэт-каментары адносяцца да другасных тэкстаў, крыніцай-стымулам да іх узнікнення з’яўляецца адзін і той самы тэкст. Аднак нягледзячы на дадзены факт, паведамленні, рэакцыі чытачоў на заяўлены
стымул самыя разнастайныя. Каментары сталі настолькі звыклым
і неабходным атрыбутам інтэрнэт-камунікацыі, што ўсё больш карыстальнікаў могуць сказаць, што чытаць каментары бывае больш цікава,
чым сам пост.
Актыўны зварот да дыскурсіўнай практыкі каментавання выклікаў цікавасць да вывучэння каментароў у аспекце розных напрамкаў
лінгвістыкі. Мы не будзем падрабязна спыняцца на сучасных даследаваннях інтэрнэт-каментароў, адзначым толькі некаторыя з аспектаў
дадзенай з’явы. Сучасныя даследчыкі разглядаюць жанр з пункту
гледжання яго структуры, лінгвістычнага прызначэння, узаемадзеяння з зыходным тэкстам і з іншымі выказваннямі. Сярод лінгвістаў
адзначым працы Таццяны Сцексавай, П.В. Кошаля, Е. Вежнавец, прысвечаныя аналізу інтэрнэт-каментароў як жанру сеткавай камунікацыі.
Т. Сцексава вызначае жанр інтэрнэт-каментара па камунікатыўнай
мэце як ацэначна-імператыўны, у якім аўтарамі і адрасатамі тэксту
становяцца самі стваральнікамі каментароў, па камунікатыўным
мінулым ён уяўляе сабой рэакцыю на карнявы пост, па камунікатыўным будучым жанр арыентаваны на далейшую камунікацыю.
Моўнай асаблівасцю жанру з’яўляецца выкарыстанне размоўнага стылю з элементамі прастамоўя, прыёмаў экспрэсіі і эматыўнасці1. Жанр
інтэрнэт-каментара рэпрэзентуе ў віртуальнай прасторы прыватнапублічную асобу, самавыражэнне якой заснавана на каштоўнаснаарыентаваных камунікатыўных паводзінах, на выражэнні прыватнай
пазіцыі чалавека як члена соцыума.
Мы звярнуліся да практыкі інтэрнэт-каментавання на вядучым
інфармацыйным партале навінаў Беларусі –TUT.by, які па статыстыцы
каталога Google Analytics пабіў рэкорд па колькасці праглядаў навін усіх
паддаменаў – 129,3 млн (дадзеныя на студзень 2018 г.)2. Кантэнтны
змест мае выразную структуру і ярка выражаны інстытуацыйны характар, навіны на сайце падзелены на адпаведныя рубрыкі згодна з тэматыкай. На сайце для атрымання магчымасці пакінуць каментар неабходна зарэгістравацца, вядзецца статыстыка наведвання, мадэратары
сочаць за захаваннем правіл форума. Пакінуць каментары да навін
могуць толькі зарэгістраваныя карыстальнікі партала, што, з аднаго
боку, абмяжоўвае колькасць каментароў, а з другога – павышае
адказнасць каментатараў за прадстаўленыя на афіцыйнай пляцоўцы
матэрыялы. Дзякуючы высокай папулярнасці камунікацыйнага партала
Т. Стексова, Комментарий как речевой жанр и его вариативность, “Жанры речи”
2014, №1–2, с. 81–88.
2 https://tutby.com/history/ [доступ: 20.03.2018].
1
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TUT.by і адпаведна высокай колькасці наведвальнікаў, посты ўтрымліваюць многа каментароў (іх колькасць можа перавышаць тысячу на
адзін пост), што дае багатую крыніцу для лінгвістычнага аналізу.
Рэлігійная тэматыка ў розных зместавых праяўленнях – дастаткова рэгулярная з’ява ў кантэнце інфармацыйнага партала TUT.by. За
перыяд студзень–люты 2018 г. на партале былі размешчаны 32
артыкулы на рэлігійную тэму. У полі нашай увагі ўключаны артыкулы,
якія суправаджаюцца не менш як 30 каментарамі. Сярод 2 438 каментароў, змешчаных да 17 артыкулаў, найбольшую колькасць выклікалі
публікацыі Ислам – лучшее, что случилось в моей жизни. Мусульманки
рассказывают про красоту, стиль и веру, апублікаваны за 26 студзеня,
мае 49465 праглядаў і 328 каментароўў1; С кем нельзя венчаться
православным, и в каких случаях разводиться. Новые церковные правила
в вопросах и ответах, дата публікацыі – 2 снежня, рэйтынг 21292 прагляды, 185 каментароўў, што само па сабе паказвае пра ўвагу да рэлігійнай сферы карыстальнікаў інтэрнэту2. Непасрэдна матэрыялам
даследавання паслужылі 493 тэксты інтэрнэт-каментароў, якія ўяўляюць сабой рэплікі да названых вышэй артыкулаў, ствараюць сеткавы
дыялог.
Найбольш вострую дыскусію і шырокае абмеркаванне выклікаў
матэрыял С кем нельзя венчаться православным, и в каких случаях разводиться. Новые церковные правила в вопросах и ответах, у якім аб’ектам каментароў стаў прыняты 1 снежня 2017 года на Архірэйскім
сходзе Рускай праваслаўнай царквы дакумент О канонических аспектах
церковного брака3. Згодна з дакументам, РПЦ не будзе вянчаць людзей,
якія былі ў шлюбе больш за тры разы, пры гэтым улічваюцца не толькі
царкоўныя шлюбы, але і запісаныя ў органах загса.
Спантанныя тэксты-каментары, у якіх аб’ектывізуюцца ўяўленні
шараговых носьбітаў мовы аб рэлігійнасці, рэлігійнай талерантнасці,
лічым мэтазгодным апісаць праз камунікатыўныя паводзіны моўнай
асобы і характэрныя для яе камунікатыўныя стратэгіі і тактыкі вядзення дыялогу. Даследаванні такога роду пакуль нешматлікія, у расійскім
і замежным мовазнаўстве аўтараў цікавяць стратэгіі камунікатыўных
паводзін у палітычнай камунікацыі, дастаткова дэталёва апісаны
канфліктныя стратэгіі, але камунікатыўныя паводзіны моўнай асобы
ў рэлігійнай камунікацыі не станавіліся прадметам спецыяльнага даследавання4. Такім чынам, у працы ўвага засяроджваецца на найбольш
рэлевантных для даследавання падыходах: вывучэнне моўнай асобы
https://lady.tut.by/news/life/578385.html [доступ: 20.03.2018].
https://news.tut.by/society/571384.htm [доступ: 20.03.2018].
3 http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html [доступ: 20.03.2018].
4 В. Каменева, Интернет-комментарий к англоязычным статьям политической
и культурной тематики. Коммуникативные цели, “Политическая лингвистика”
2016, вып. 1 (55), с. 15–19.
1
2
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праз выкарыстаныя ў працэсе камунікацыі стратэгіі і тактыкі. Праведзены аналіз дазволіў выдзеліць асноўныя камунікатыўныя стратэгіі – самаідэнтыфікацыі як вербальнае маркіраванне сацыяльнай
ідэнтычнасці і дыскрэдытацыі рэлігіі.
У фокусе сучасных лінгвістычных даследаванняў – паняцце ідэнтычнасць, самаідэнтыфікацыя чалавека. У сучаснай лінгвістычнай навуцы пад тэрмінам самаідэнтыфікацыя разумеецца ўсвядомленае або
неўсвядомленае вербальнае і невербальнае маркіраванне ідэнтычнасці, г. зн. прыналежнасці ці непрыналежнасці моўнага суб’екта да
якой-небудзь групы/катэгорыі, да якога-небудзь класа/узроўню/тыпу
людзей1. У даследаваннях праблематыкі самаідэнтыфікацыі вучоных
прыцягвае вывучэнне вербальных паводзін асобы, адлюстраванне
ў маўленні прыватнай і калектыўнай ідэнтычнасці, канструяванне асобы ў розных тыпах дыскурсу, спецыфіка рэпрэзентацыі нацыянальнай
ідэнтычнасці ў медыядыскурсе.
Маўленчая стратэгія самаідэнтыфікацыі ў рэлігійным дыскурсе
накіраваная на ўсведамленне еднасці з аднаверцамі і іх адрознення ад
іншых, г. зн. на выяўленне самаідэнтыфікацыі. Ідэнтыфікацыя – працэс
выяўлення самабытнасці, унікальнасці, непадобнасці групы вернікаў
на іншыя групы.
Камунікатыўная стратэгія самаідэнтыфікацыі рэалізуецца праз
фарміраванне апазіцыі “свой–чужы”, у выніку чаго індывід вызначае
сябе як прадстаўніка пэўнай групы, для якой характэрны аднолькавыя
з аўтарам прыкметы, ці адмяжоўвае сябе ад групы непадобных да яго
людзей, дзякуючы чаму адбываецца фарміраванне сацыяльнай ідэнтычнасці.
Аднак у міжканфесійным фармаце дыскурсу спантанных інтэрнэткаментароў апазіцыя “свой–чужы” можа губляць ярка выражаны
бінарна-ацэначны характар. Яна невыразна кладзецца на структуру
рэлігійных выказванняў, таму больш карэктна гаварыць пра апазіцыю
“свой”–“іншы”, бо культурнае, гістарычнае і моўнае ўзаемадзеянне
паміж канфесіямі настолькі моцнае, што ў рамках нашага даследавання
не можа весціся гаворка пра рэлігійную нецярпімасць прадстаўнікоў
розных веравызнанняў.
Роля “свайго” зводзіцца да рэпрэзентацыі значэння адзінства грамадства, выкарыстоўваецца з мэтай стабілізацыі і падтрымкі існуючага
тыпу канфесійных адносін. У плоскасці рэлігійных “сваіх” хоць і адбываецца падзел на аднаверцаў (“сваіх”) і іншаверцаў (“чужых”), аднак
мяжа паміж імі размываецца або назіраецца расцягванне сваіх граніц на
прастору “чужога”.
1

М. Лаппо, Самоидентификация: прямое, косвенное эксплицитное и косвенное имплицитное описание идентичности говорящим субъектом, “Вестник Томского
государственного университета” 2013, № 372, с. 28.
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Моўнымі сродкамі выражэння стратэгіі рэлігійнай самаідэнтыфікацыі выступаюць апазіцыі “вера – не вера”, “канфесія – соцыум”.
Як паказаў аналіз, інтэрнэт-камуніканты найбольш актыўна разважаюць пра канфесійную прыналежнасць “сваю” і “іншага”, дэманструюць здольнасць “ужывацца ў светапогляд” іншага, талерантнае
стаўленне да вернікаў іншых канфесій. Характэрна, што ва ўзаемаадносінах паміж прадстаўнікамі розных канфесій рэлігійныя адрозненні
палягаюць у галіне дэкларатыўных ведаў (“я ведаю, што ёсць розніца”),
на практыцы пераважае ўяўленне аб кааперацыі, адзінстве соцыума,
г. зн. усведамленне таго, што ёсць у рэальным жыцці і прыдатна для
культуры паўсядзённасці.
Акрамя названых вышэй журналісцкіх артыкулаў, уключым
у якасці матэрыялу для аналізу пост аднаго з аўтараў, які выклікаў
рэзананс і быў актыўна пракаментаваны карыстальнікамі. Сэнс поста
ў наступным:
Bobenskiy: А что с крещением ребенка? У нас, в Гродненской епархии
отказываются крестить ребенка, за то, что крестная мама будет католичкой!!! И не просто отказывает, а запретила всем церквям в области!).
Міжрэлігійны дыялог сярод аўтараў зварочваецца вакол актуальных праблем – рэлігійнага шлюбу і хросту (гэтае пытанне было паднятае аўтарам поста ў чаканні, што ўдзельнікі дыскусіі яго захочуць
пракаментаваць). Заўважым, што ў прыкладах захоўваецца арфаграфія
і пунктуацыя аўтараў.
Аксиния_Шинкарёва: Моя крестница родилась преждевременно.
Находилась в тяжёлом состоянии в реанимации. Я, православная, стала
крёстной, а крёстным стал лечащий врач, католик. Батюшка ему сам
предложил, доктор согласился.
Tokarevich_Ivan: Все зависит от батюшки. Мы, когда с женой венчались, не соблюли некоторые правила. На что батюшка ответил: “Вы
же хотите венчаться? Так я буду молиться за ваши грехи и незнания!”
Вот оно, настоящее доверие и вера!!!... Не вижу проблем между “православные-католики”! Все веруют в одного Бога, просто, у них разные
подходы. Главное-что бы Бог был в сердце! Независимо от конфессий! …
outy: Более того, мы свою дочь крестили в костеле, а крестные
мама и папа были православными. И никаких возражений или отказов
не было. Только один раз ксёндз спросил, может быть есть кто-то из
католиков, кто может быть крестным. Но у нас такого варианта не
было. И более того, в костеле нет какой-то таксы за проведение
крещения. О деньгах никто не заводил разговор со стороны костела...
В православном храме за крещение где-то 60 р. нужно выложить в обязательном порядке.
Shiki-Miki: У меня в семье муж и дети католики, а я одна православная.
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Prohojiy: Я сам (католик) крестил в церкви (правда давно, та же
Гродненская епархия), кума православная, из Краснодара. В итоге крестник женился на польке, венчался в костёле. Свои дети воспитаны в католичестве, хотя жена была православная.
Дастаткова высокі паказчык тэкстаў сведчыць пра тое, што
адчужанасць па канфесійнай прыкмеце сярод наведвальнікаў сайта
практычна нівеліруецца, рэлігійныя адносіны выступаюць фактам паўсядзённага жыцця. У дыялогах удзельнікаў пераважае ўстаноўка на
міжканфесійную згоду, спасылка на ўласны вопыт, а не на веру ці рэлігійныя догмы, а канфесійныя адрозненні не ўплываюць на ўзаемаадносіны ў іх акружэнні.
Апазіцыя “свой–чужы” атрымлівае сваю рэалізацыю ў супастаўленні “вера – не вера”, калі прыхільнікі розных канфесій супрацьпастаўляюцца іншым членам грамадства па прыкмеце веры. “Чужы” ў каментарах – прадстаўнік без веры, атэіст, які адмаўляецца прызнаваць
любое рэлігійнае вучэнне, не прызнае рэлігійных каштоўнасцей. Тэксты такіх аўтараў пабудаваны на супрацьпастаўленні свецкай і рэлігійнай пазіцыі, набываюць адкрыта варожы характар да прадстаўнікоў
любой канфесіі, утрымліваюць жорсткую крытыку і агрэсію.
Мозговед: Хорошо быть еретиком и не бояться сожжения на
костре <…> но когда видишь толпу людей возле церкви жаждущих чтобы их пироги и крашеные яйца побрызгали водой, или читаешь подобные
статьи то начинаешь верить, что человек самое безумное из всех живых существ.
toomushchik_toomushchik: Эпидемия тупости. Моя твердая позиция – все религиозные вопросы мой ребенок будет решать сам, после
того, как ему исполнится 18 лет. В то же время я всеми силами буду
растить образованного человека, чтобы этих вопросов у него не возникло. ЛЮБУЮ ЦЕРКОВЬ, РЕЛИГИЮ – ПРЕЗИРАЮ. Людей, поклоняющихся трупам, верующих в сказки тысячелетних давностей и проводящих
всю жизнь на коленях – ПРЕЗИРАЮ. Морды эти, которые по телевизору
ратуют против ЭКО, против прерывания беременности по врачебным
показаниям и втирают дичь, что где-то там есть мужик, который
следит за вами и всем надает по попе после смерти – объявил бы
мошенниками и шарлатанами и посадил бы надолго. Вот такое вот
ЛИЧНО МОЕ отношение к религии.
Bobenskiy хм.: Я – неверующий. И не крещён. Библию считаю вымыслом. Стало быть, я – еретик…
mikhail_kurochkin: Как же хорошо, что я атеист и мне совершенно наплевать на эти правила.
id202042197: А вообще христианская церковь теряет свой авторитет. Я давно стал атеистом и думаю что религия (любая) не дает
человеку ничего полезного <…> Мне кажется церковь через лет сто
перестанет быть актуальной т. к. эта контора просто бизнес, причем
с гос поддержкой, которая даже налоги не платит…
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alskh: Интересно чем вообще бог от дьявола отличается. Один
шлёт испытания, другой искушения – суть одно и то же, оба карают
грешников. Может это одно лицо?
Дыферэнцыяцыя “свайго” і “чужога” па лініі рэлігійных адносін
рэалізуецца праз супастаўленне “канфесія – соцыум”. Тактыка заключаецца ў эксплікацыі канфесійных адрозненняў і рэалізуецца ў ацэначна-маркіраваным супастаўленні праваслаўя і каталіцызму, прычым
у міжканфесійным дыялогу праяўляецца лаяльнае стаўленне да каталіцызму, а праваслаўю даецца негатыўная ацэнка.
Prohojiy: У католиков более лояльный подход к этому. Они и детей
к первому причастию готовят при костёлах.
sexi: Государство <…> стрижёт налоги с церкви, все указки в полит. и духовном плане с Московии идут. У католиков всё по-другому <…>
там нет этой показухи, я хоть и православная, но детей покрестили
в костёле.
Janych: Т. е. православная вера уже перестала быть христианская?
Московский патриархат исповедует какую-то свою – православную
веру. И ребенка хрестят не в христианскую веру, а в православную?
Беларусы уже давно живут в своем православно-католическом мире
и отлично уживаются – они христиане, настоящие...
sexi: У нас больше католиков <…> поэтому со временем все перейдут на польскую веру.
the_wisher: В Европе уже все больше и больше мусульман... так что
вам не польская вера нужна, а ислам.
hiki-Miki: Католическая церковь в плане "контактов" с другими
христиантскими ветвями более свободных взглядов придерживается...
Для аўтараў некаторых каментароў рэлігійныя догмы застаюцца
другаснымі ў дачыненні да ўнутраных меркаванняў.
Pani: Я – католичка. В Библии тоже есть такие "опасные" места.
Я не принимаю призывы некоторых псалмов, где в тексте говорятся
страшные проклятия, пожелания смерти детям. Объясняется это
тем, что это история еврейского народа, что это все иносказательно.
Тем не менее, читать это неприятно.
Яшчэ адзін падыход, які можна ахарактарызаваць як “вера без прыналежнасці” ці “прыналежнасць без веры”: і праваслаўе, і каталіцызм
каментуюцца як “чужыя” для беларускага грамадства рэлігійныя сілы.
ales.kaput: Ёсць спрадвеку на Беларусі свая адмысловая вера, т. з.
"вера беларуская", якая азначае, што хрост мы прымаем ці ў царквах ці
касцёлах, але потым туды не ходзім, бо не маем да іх веры. У касцёлах
нас апалячвалі, а ў царквах – рабілі рускімі. Гэта такі своеасаблівы
пратэстантызм пераплецены з моцнымі дахрысціянскімі традыцыямі
(Радаўніца, Дзяды, Івана Купала і г.д.).
Нягледзячы на тое, што ў тэкстах дамінуюць негатыўнае
стаўленне да традыцыйных канфесій, некаторыя посты дэманструюць
дастаткова яскравую рэлігійнасць наведвальнікаў сайта.
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6565302: Читаю и дивлюсь. Большенство пишущих либо тролиатеисты либо крещенные, которые пару раз в жизни были в храмах и то
как туристы, которые тоже ничего не понимают в жизни Церкви <…>
Это же тема для Православных верующих и принятых правилах на
Архиерейском соборе. Это правила к исполнению, а не обсасыванию вопросов в которых не понимаешь.
P.S. <…> Вы просто прикоснетесь к духовному и на многие вопросы
у вас откроются глаза, все станет на свои места. Человек полон, когда
объединяет в себе и физическое и духовное, это является гармоничным
развитием личности.
Василий_Петров_talks67: Православная Церковь – единственное,
что ещё удерживает наше общество от разгула безнравственности
и либерального безумия. Но и Церкви нужно зорко смотреть за своими
служителями и следованию Священного Предания.
ingemar_smit: В сводках преступлений несравненно больше фигурируют атеисты. Несравненно. Преступления, заморочки. Почти одни
атеисты.
Наступная маўленчая стратэгія – дыскрэдытацыі рэлігіі і веры –
рэалізуецца з дапамогай тактык, моўных сродкаў, тропаў і фігур, выкарыстанне якіх парушае лінгвапрагматычныя прынцыпы камунікацыі.
Маўленчая стратэгія дыскрэдытацыі рэлігіі рэалізуецца ў наступных
тактыках: дыскрэдытацыі канфесій у цэлым; дыскрэдытацыі Рускай
праваслаўнай царквы і Рымска-каталіцкага касцёла як сацыяльных
інстытутаў; дыскрэдытацыі святароў.
Тактыка дыскрэдытацыі праваслаўя і каталіцызму як рэлігійных
вучэнняў заключаецца ў падрыве даверу, змяншэнні аўтарытэту, традыцыйным абвінавачванні ў цемрашальстве Царквы. Тэксты ўтрымліваюць нападкі на рэлігію, негатыўнае стаўленне як да праваслаўных,
так і каталікоў, у цэлым да “афіцыйнай” Царквы, якая выступае носьбітам варожага светапогляду.
Иван_Штульц: Библия и есть выдумка смертных, давно мучает
вопрос, если бог создал человека по образцу и подобию своему, то человек
это копия бога, значит бог это человек, почему тогда человек не всемогущ и не вездесущ как бог? И почему копия бога является его рабом?
Человек разумный найдёт там много непонятного, просто библию
никто не читает.
гыук60491: А если бы были атеистами, то не имели бы вообще
такого геморроя. И сколько денег оставили бы в семье, а не отдали бы
попам в карман.
Мария_Иванова_talks99: Бесспорно, что Иисус существовал, и бог
есть, но это вовсе на значит, что именно христианская религия истинная.
the_wisher: Вера она в душе, а не в церкви. Религия это просто
такой бизнес.
Тактыка дыскрэдытацыі Рускай праваслаўнай царквы і Рымскакаталіцкага касцёла як сацыяльных інстытутаў у прааналізаваным
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матэрыяле рэалізуецца праз трактаванне РПЦБ і РКК як палітычных,
грамадскіх, культурных, гаспадарчых структур, якія дзейнічаюць не на
карысць усяго грамадства, але ў сваіх інтарэсах. Аўтары постаў бачаць
у Царкве аналаг свецкай арганізацыі ці нейкую “бізнес-карпарацыю”.
Звяртае на сябе ўвагу той факт, што, крытыкуючы дзейнасць Царквы,
аўтары постаў не адмаўляюць веры ў Бога і Хрыста.
Janych: Тут встретил два типа верующих – верующих в свою церкву
и верующих что человек жил и будет жить без всякой веры. А почему бы
не верить просто в Бога в Троице Единого. Церковь в лучшем случае посредник. Посредник не справляется с работой – найдем другого.
Александр_Петрович_tutby5: Церковь – дело рук людских. Никакого отношения к Богу она не имеет. Вообще. Бог в каждом из нас. Душа –
это и есть частичка Бога. Он в мыслях и в поступках. А Церковь –
эксплуатация веры человека, в корыстных целях.
Чен_Кайшу: Мракобесие, конечно, с одной стороны. С другой стороны, раз есть некая организация, то какие-то и правила для ее членов
должны быть. В крайнем случае, всегда можно перейти в другую веру,
если что.
Люблю_Себя: моя знакомая (католичка) зашла в храм православный <…> Ее попросили, настойчиво попросили (вежливо выпроводили)
выйти.
Егор Батрудов: Такое ощущение, что представители церкви побывали там, все законспектировали и вернулись сюда, чтобы благую
весть доносить <…> Идиотизм чистой воды <…>.
Стратэгія дыскрэдытацыі святароў сарыентаваная на фарміраванне негатыўнай ацэнкі іх дзеянняў і рэалізуецца ў такіх прыёмах, як
абвінавачанне, папрок, іронія, намёк, навешванне ярлыкоў. У дыялогах
удзельнікаў дыскусіі прыкладна ў аднолькававай ступені, рэзка і часам
нават з нянавісцю, крытыкуюцца і праваслаўныя, і каталіцкія святары
за дзеянні, якія парушаюць, з пункту гледжання аўтараў постаў, рэлігійныя каштоўнасці і рэлігійную сістэму паняццяў. Адзін з найбольш
вострых момантаў для крытыкі духавенства – імкненне да ўзбагачэння
за кошт прыхаджан.
flakman_talks8: А насчет, яхт и дорогих машин святых отцов, что
там боженька говорит, или только его однополые волнуют?
the_wisher: В борьбе за клиента (верующего) все методы хороши.
Но читаешь про католиков-священников педофилов, ПРЦшных бухих
священников сбивающих насмерть людей и понимаешь – это все бутафория, это все такое фальшивое и красивое, что даже словами сложно
это описать).
id172317619: А фото машин, на которых ездят "приближенные"
к Богу? А периодически мелькающие статьи о развратниках –служителях церкви. А определенное "пожертвование" (такса) за крещение,
венчание <…> В моем понимании вера не измеряется походами в церковь,
она внутри человека.
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ekaterina__bultsevich: Я венчалась в костеле в Беларуси <…> По
приезде в Польшу местный ксёндз вертел свидетельство о браке,
выданное у нас, приговаривая, что оно как-то "не так" выглядит и надо
принести ему еще несколько бумажек и он произведет запись в книге
венчаний в Польше <…> В итоге сошлись на том, что белорусского свидетельства будет достаточно. Чуть позже местный народ просветил,
что такая запись стоит 1000 злотых.
Можна меркаваць, што пазіцыя негатыўнага канструявання
вобразу святароў у свядомасці каментатараў грунтуецца на публікацыях свецкіх СМІ, для якіх характэрная тэндэнцыйнасць у асвятленні
рэлігійнага жыцця, нізкі прафесійны ўзровень і неаб’ектыўнасць, прадузятасць журналістаў1.
Спробу ўзважанага падыходу да праблемы дэманструюць тэксты,
аўтары якіх спасылаюцца на ўласны вопыт прыхаджаніна. Хоць канкрэтных сведчанняў наведвальнікаў сайта такога плану не так і многа,
аднак яны пішуцца на праверанай канкрэтнай інфармацыі, вытрыманы
ў далікатнай форме, утрымліваюць важкія аргументы. Вельмі шкада,
што такія факты застаюцца для СМІ непачутымі ці малазначнымі.
ekaterina__bultsevich: Из белорусских ксендзов, знакома была с легендой Владиславом Чернявским (служил в Вишнево, Воложинский
район). Он имел привычку спрашивать у людей, не последние ли деньги
ему отдают, брал некую часть, остальное отдавал людям и говорил,
что ему много не надо, а у людей дети и многое другое подобному делал.
Более таких не встречала. Найти лояльного ксендза в Беларуси сейчас
не проблема.
Віртуальная прастора стала месцам выражэння рэлігійных поглядаў грамадзян, што паслужыла прычынай для аналізу асаблівасцей дадзенага сродку камунікацыі ў кантэксце выражэння карыстальнікамі
інтэрнэту сваёй рэлігійнай культуры. Падкрэслім, што мы не экстрапалюем атрыманыя вынікі на свядомасць і рэлігійную культуру ўсіх
грамадзян Беларусі. Увага звяртаецца на спантанную тэкставую дзейнасць аўтараў постаў, якая, на нашу думку, фіксуе рэлігійныя погляды,
чаканні аўдыторыі. Аналіз інтэрнэт-каментароў да артыкулаў рэлігійнай тэматыкі паказаў, што вядучай камунікатыўнай стратэгіяй выступае стратэгія рэлігійнай самаідэнтыфікацыі, якая накіравана на
ўсведамленне канфесійнай еднасці аднаверцаў і іх адрозненні ад
іншых. Стратэгія дыскрэдытацыі рэлігіі і веры замест усебаковага
аналізу і прывядзення аргументаў “за” ці “супраць” дэманструе катэгарычна выражаную негатыўную ацэнку рэлігіі. Можна меркаваць, што
дадзеныя стратэгіі выбіраюцца аўтарамі свядома, не характарызуюцца
аб’ектыўнымі падыходамі. Камунікатыўныя дзеянні ўдзельнікаў вір1

В. Хруль, Медиатизация религиозных ценностей как фактор формирования культуры диалога в российской журналистике, “Вестник Московского государственного университета”, сер. 10, Журналистика, 2012, № 4, с. 62.
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туальнага дыскурсу характарызуюцца выражанай аксіялагічнасцю:
аўтары постаў дэманструюць недавер, падазронасць, неўхваленне канфесійнай палітыкі, імкнуцца да навешвання ярлыкоў і г. д.
Артыкул выканы пры падтрымцы БРФФД (дамова Г17Р-069 ад
18.04.2017).
Iryna Pivavarchyk

The Religious Culture of Ethno-Confessional Electronic Communication
A b s t r a c t
The article analyses the genre of the Internet commentary on religious
texts posted on the leading information and news portal of the Republic of Belarus TUT.BY. The main goal was to study the speech
interaction of communicants, their communicative strategies and
tactics of expressing religious identity. It is established that alienation
by confessional grounds is practically levelled; it is emphasized that
texts for religious articles are mostly characterized by negative
assessment.
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Мастацкая рэцэпцыя і творчае адлюстраванне
эпохі Сярэднявечча ў музыцы
беларускіх і польскіх кампазітараў
другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стст.
Тэма і вобразы гістарычнай мінуўшчыны заўсёды мелі важнае значэнне ў мастацкай культуры Беларусі і Польшчы. У другой палове ХХ –
пачатку ХХІ стст. тэндэнцыя гістарызму не толькі актуалізавалася зноў,
але і выклікала новую фазу напружанай рэфлексіі творцаў.
Адным з вядучых напрамкаў гістарычна заглыбленай плыні стала
захапленне многіх мастакоў, пісьменнікаў, скульптараў эпохай Сярэдніх вякоў. Не стала выключэннем і творчасць кампазітараў. Далёкае,
працяглае, таямнічае і неадназначнае Сярэднявечча адкрывала шырокі
прастор для фантазіі паводле “залатых і чорных” легенд даўніны,
выклікала разважанні пра складаныя шляхі гісторыі, станавілася
крыніцай філасофскіх пошукаў духоўных асноў і традыцый продкаў.
Індывідуальна-аўтарская рэцэпцыя эпохі Сярэдніх вякоў абумовіла мноства рашэнняў яе мастацкага адлюстравання ў творчасці сучасных кампазітараў. Аднак на інтэртэкстуальным узроўні можна
вызначыць пэўныя кропкі скрыжаванняў тых ці іншых твораў (тэкстаў), вылучыць топасы, якія аб’ядноўваюць розных аўтараў, розныя часавыя перыяды, розныя віды і жанры мастацтва, стылявыя напрамкі
і мастацкія тэндэнцыі.
У гэтым рэчышчы паказальна, што тэматыка, вобразнасць музычных твораў ХХ – пачатку ХХІ стст., звернутых да сярэднявечнай
эпохі, засяроджваецца на шэрагу агульных “сюжэтаў”. Сэнсавую сутнасць апошніх акрэсліваюць часава-прасторавыя ўяўленні кампазітараў, аднак не меншае значэнне маюць і “топасы-персанажы”. Найбольш выразна дадзеныя адсылкі прадстаўлены ў праграмных назвах
твораў:
 да далёкай эпохі адразу накіроўваюць такія загалоўкі, як Гімны
беларускага Сярэднявечча Ларысы Сімаковіч, Сярэдневяковая музыка
Вячаслава Кузняцова, Гатыцкая сюіта Шчэпана Цесаровіча, Гатыцкі
канцэрт Анджэя Пануфніка;
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 рэальная прастора Сярэднявечча праз стагоддзі разгортваецца
праз топіку старажытных гарадоў і іх локусаў – храмаў, замкаў, вежаў
і інш., якія пазначаны ў назвах твораў Полацк, Каложа Віктара Войціка,
Полацкія пісьмёны, Тур, Мсціслаўль, Сафія Андрэя Мдзівані, Старажытны Полацк, Гальшаны, Замкавая гара Ганны Кароткінай, Трубяць
трубы Гарадзенскія Уладзіміра Кандрусевіча, Тураўская легенда Сяргея Хвашчынскага, Грамадзяне горада Кале Алега Хадоскі, Сабор Святой Сафіі Генадзя Ермачэнкава, Белая Вежа Васіля Кандрасюка, Ларысы Мурашка, Уладзіміра Дарохіна, Гатычная вежа Валерыя Іванова,
Крэва Аляксандра Літвіноўскага, Сны Замкавай гары Канстанціна Яськова, Грунвальд–1410 Уладзіміра Байдава, Грунвальд Рамуальда Твардоўскага, Грунвальдскае поле Пятра Моса, Вавельскі смок Ёзэфа Свідэра;
 чалавечае жыццё далёкай эпохі набывае мастацкае ўвасабленне,
дзякуючы абліччам выдатных постацей, пра якія “распавядаюць” творы Францыск Асізскі, Святы Рафал Каліноўскі – Божы пілігрым Юліуша
Луцыўка, Святая Катажына Генуэзская Казімежа Юрдзінскага, Святая
Ядвіга Сілезская – заступніца разумення Міраслава Гонсінеца, Пілігрым
Марэка Сэвена, Tristan in memorium Яна Крэнца, Песні трувэраў Тадэвуша Бэрда, Sanctus Adalbertus Генрыка Мікалая Гурэцкага, Сны Еўфрасінні
Л. Сімаковіч, У вянок Еўфрасінні Полацкай Г. Ермачэнкава, Кірылу Тураўскаму Уладзіміра Будніка, Страсці (Рагнеда) А. Мдзівані, Князь Наваградскі Андрэя Бандарэнкі, Спевы даўнейшых ліцвінаў, Вітаўт В. Кузняцова, Соф’я Гальшанская У. Кандрусевіча, Успаміны аб Рагнедзе Уладзіміра Саўчыка, Князь Альгерд Г. Кароткінай, Плач Ізольды Віктара
Капыцько, Трыстан і Мелот В. Войціка, Дыялогі пра Трыстана Дзмітрыя Лыбіна.
Істотна тое, што амаль кожны з вобразаў, якія раскрываюцца ў названых творах, з’яўляецца складаным і невыпадковым. Прайшоўшы
розныя этапы гістарычна-культурных “выпрабаванняў”, яны і раней,
і цяпер застаюцца дзейснымі, важкімі, запатрабаванымі сімваламі,
у тым ліку – сімваламі Сярэднявечча. Менавіта таму многія з пералічаных, а таксама і іншыя музычныя творы, якія закранаюць падобныя
глыбінныя, надчасавыя і інтэркультурныя ўзроўні, “узнімаюць чалавечы дух ад матэрыяльнай рэчаіснасці да ідэальнай, ад бачнага да нябачнага, ад канчатковага да бясконцага”1. З прычыны гэтага асаблівасцю
іх мастацкай рэцэпцыі становіцца нівеліраванне розніцы паміж літаральнай або рэальна-гістарычнай і ўмоўнай рэчаіснасцю, што падобна
таму, як у сярэднявечнай сімвалічнай карціне светабудовы “прадмет
і яго патаемныя іншасказальныя значэнні выступалі непадзельна і валодалі аднолькавай мерай рэальнасці”2.
Па-іншаму асаблівасці кампазітарскага ўспрыняцця і ўвасаблення
эпохі Сярэднявечча раскрываюцца ў сувязі з пэўнымі сферамі зместу,
дзе можна вылучыць дзве:
В. Д а р к е в и ч, Светская праздничная жизнь Средневековья ІХ–ХVІ вв., Москва
2006, с. 12.
2 Тамсама.
1

Мастацкая рэцэпцыя і творчае адлюстраванне эпохі Сярэднявечча...

371

 рэлігійную,
 эпічную.
Першая наўпрост звязана з вядучай і асноватворчай катэгорыяй
культуры Сярэдніх вякоў – рэлігійнасцю, якая ў творах сучасных аўтараў знайшла выяўленне ў некалькіх іпастасях:
 “прафанная” фальклорная,
 сакральная – звязаная з хрысціянскай традыцыяй,
 сінтэтычная, у межах якой суіснуюць папярэднія дзве, што “сутыкае нас з парадаксальным перапляценнем палярных суплацьлегласцей – нізіннага і спірытуальнага, змрочнага і камічнага, жыцця і смерці.
Разведзеныя па палюсах, гэтыя крайнасці разам з тым бесперастанку
збліжаюцца, мяняюцца месцамі з тым, каб ізноў разысціся”1.
Да прыкладу, у харавым канцэрце беларускай кампазітаркі Л. Сімаковіч Гімны беларускага Сярэднявечча для змешанага хору, салістаў
і ўдарных (2002) вылучаныя эманацыі рэлігійнасці паўстаюць у шматгранным скрыжаванні. Першая частка канцэрту (Kyrie eleison) адразу
асацыятыўна адсылае да жанру каталіцкай імшы, што падкрэслівае
стрыманая, манадыйная па складзе тэма, якая нагадвае сярэднявечны
песнаспеў. Аднак пры далейшым развіцці да яе далучаецца семантычна
кантрасны музычны пласт, дзе імітуецца гучанне народнага ансамбля.
Новая вобразна-гукавая сфера паступова скасоўвае першапачатковы
пасыл, набывае развіццё і ўжо ў наступнай, другой частцы (Kyrie eleison-2, “з валачобным прысмакам”) дадаецца адначасовае гучанне фрагментаў малітвы і народнай валачобнай песні Валачобнічкі валачыліся.
Трэцяя частка Гімнаў (Раство Твае, Багародзіца) ізноў вяртае сферу
хрысціянскай (у дадзеным выпадку – праваслаўнай) сакральнасці. Выразнае сола тэнара на фоне мяккага, прасветленага харавога акапэльнага гучання перадае цеплыню асабістага малітоўнага звароту
і робіць частку лірычна-ўзнёслым цэнтрам цыкла. Чацвёрты Гімн
(Ангелу Хрыстоў! Ахоўніча мой! Сьвяты Ангелу Хрыстоў!) адзначае новы пераход ад адной да другой семантычнай сферы. Ён гучыць быццам
настойлівая малітва-замова, дзе лапідарныя, сугестыўныя, адкрытаэкспрэсіўныя харавыя фразы перамяжоўваюцца з кароткімі інструментальнымі фразамі літаўр. Пятая (Не краду перамогу па начах) і шостая
(Як тых куранят, што ў ахвяру парэжуць, а іншыя будуць у водах
патоплены) часткі канцэрта з’яўляюцца ўзорамі сінтэзу дзвюх вылучаных асноў цыкла, што адлюстроўваюцца ў адначасовым наслаенні
стылізаваных фальклорных тэкстаў і блізкіх, як да народнай, так і да
храмавай культуры пакутных песень. Апошняя, сёмая частка (Сьвяты
Йоане) з’яўляецца аўтарскім варыянтам гімна пра святога Іаана. Вызначальным змястоўным модусам тут становіцца стыхія народнага святочнага руху. Песенныя звароты да Святога Іаана – “ахоўніка горла і га1

А. Г у р е в и ч, Категории средневековой культуры, Москва 1984, с. 19.
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ласавых звязак усяго спеўнага люду” (паводле аўтарскай рэмаркі да
назвы часткі) чаргуюцца з імітацыяй народнай манеры спеву “пад язык”.
Такім чынам, Сярэднявечча ў творы Л. Сімаковіч – шматгараннае,
кантраснае, зменлівае, прадстаўленае праз прызму пачуццёва-эмацыянальнага аўтарскага ўспрыняцця ўзаемасувязі рэлігійна-сакральнай і “прафаннай”, народнай асноў.
У Сакральнай сімфоніі (1963) польскага кампазітара Андэя Пануфніка “сярэднявечнасць” праяўляецца ў іншым, адметным ключы: не
столькі ў праграме, змесце, колькі ў музычным тэксце твора, пранізаным інтанацыямі гімну Багародзіца.
Варта падкрэсліць вядомасць і распаўсюджанасць аднаго са старэйшых помнікаў музычнай культуры Сярэднявечча як уласна ў часы
яго непасрэднага бытавання, так і ў наступныя эпохі. Збольшага гэта
можа быць звязана з шырокім “полем” гучання і функцыянавання Багародзіцы: “Нагадаем, – піша Багуміла Міка, – што гэта песня ўяўляе род
малітвы, мальбы да Прачыстай Панны Марыі. Адначасова гэта і рыцарская песня з ХІІІ ст., якая, паміж іншым, выконвалася падчас бітвы пад
Грунвальдам у 1410 г.”1. “Patrium carmen, як яшчэ называлі Багародзіцу,
цесна зраслася з гісторяй Польшчы, – заўважае Эва Абніска. – Яна гучала і пры каранацыях каралёў, і пры выдачы важнейшых дзяржаўных
дэкрэтаў”2. Значнасць песнаспеву падкрэслівае і Геранім Фейхт, калі
даводзіць, што “кампазіцыя гэта выконвала ў даўніх стагоддзях, паводле традыцыі, ролю нацыянальнага гімна”3.
З іншага боку, Багародзіцу не толькі ведалі, але па-асабліваму,
вельмі паважліва і любоўна ставіліся да яе. Пацвярджэннем таму можа
быць прадмова да аднагo з выданняў твора, дзе аўтар піша: “Спеў гэты,
як светлая ніць нябеснага ззяння, абвівае жыццё Польшчы, як поўны
велічы і святасці прыпеў кожную хвіліну адгукаецца ў магутнай песні
мінуўшчыны. З тым гімнам на вуснах нашыя продкі ваявалі з ворагам
<…>, калі тым часам жанчыны, старыя, калекі і дзеці тым жа гімнам
пасля Боскіх храмаў малілі Прачыстую Маці Збавіцеля аб блаславенні
зброі змагароў”4.
Шматгранная семантыка сярэднявечнага гімну, які, паводле аўтарскага бачання А. Пануфніка “спявалі не толькі вернікі ў касцёлах як
малітву да Марыі, але і польскія рыцары на палях бітвы”5, праз стагоддзі адлюстравалася ў яго сімфоніі. Музычныя інспірацыі Багародзіцы надалі, з аднаго боку, своеасаблівы каларыт гучанню ўсіх частак твора, а, з другога – выканалі важную структурна-кампазіцыйную
B. M i k a, Pieśń Bogurodzica w funkcji cytatu w muzyce polskiej XX wieku, Donum Natalicum, red. Z. Fabiańska, Kraków 2007, s. 209.
2 Тамсама.
3 H. F e i c h t, Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, Warszawa 1975, s. 103.
4 Bogarodzica (ноты), Petrograd 1916, s. 3.
5 P. P i e ń k o w s k a, Epopea narodowa w nuty zaklęta:. Simfonia Sacra Andrzeja Panufnika [online], http://historiaposzukaj.pl [доступ: 15.01.2018].
1
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функцыю. У першай частцы сімфоніі, якую складаюць тры кантрасныя
па ўнутраным строю Уявы, кампазітар выбудоўвае музычную (меладыйную і гарманійную) тканіну на аснове інтэрвалаў першых чатырох
гукаў мелодыі Багародзіцы (кварта, вялікая і малая секунда), а ў другой
частцы – Гімне – цалкам праводзіць тэму даўняга песнаспеву, які напрыканцы становіцца асновай кульмінацыі як апошняй часткі, так
і ўсёй сімфоніі ў цэлым.
Другая змястоўная сфера – эпічная – мае сваю спецыфіку ўвасаблення ў музычных творах сучасных кампазітараў. Тэмы і сюжэты, якія
адсылаюць да эпохі Сярэднявечча, не столькі апісваюць гістарычныя
падзеі таго часу, колькі прадстаўляюць нейкі “ідэальны свет”, у якім
адлюстроўваецца народная свядомасць з усімі ўспамінамі і выяўленнямі. Таму характэрнымі рысамі становіцца часава-прасторавая ўмоўнасць, наратыўнасць, насычэнне твораў шматлікімі інтэртэкстуальнымі перакрыжаваннямі і культурна-гістарычнымі сімваламі.
Вышэйадзначанае можна знайсці ў сімфанічнай паэме Грунвальд
(1944) польскага кампазітара Яна Маклакевіча. Паводле праграмнай
назвы відавочна, што паэма прысвечана адной з вядомых гістарычных
падзей эпохі Сярэднявечча – Грунвальдскай бітве. Аднак “скрозь радкі”
ў змесце “прачытваецца” і праекцыя актуальных ваенных падзей часоў
напісання твора. Аптымістычнае заканчэнне паэмы ў дадзеным кантэксце таксама ўспрымаецца дваяка: з аднаго боку, нагадвае аб выдатных перамогах мінуўшчыны, а, з другога боку, узнімае дух і веру сучаснікаў.
З гісторыі стварэння вядома, што першыя фартэпіянныя эскізы
былі зроблены аўтарам яшчэ ў 1939 г., але цяжкія ўмовы ваеннага часу
адцягнулі поўнае заканчэнне твора на некалькі гадоў. Толькі ў верасні
1943 г. кампазітар пачаў інструментоўку паэмы, якую скончыў праз два
месяцы. Першае выкананне Грунвальда адбылося 30 мая 1945 г. Пазней
твор часта гучаў у розных гарадах Польшчы і за яе межамі1.
Эпічна разгорнутая, патэтычная паэма для сімфанічнага аркестра
Я. Маклакевіча вытрыманая ў традыцыях неарамантычнага стылю, які
ўвогуле быў характэрны для творчасці кампазітара, дзе “спалучаліся
ўплывы Дзюка, Русэля, харалу, народнай і арыентальнай музыкі, накладзеныя на неарамантычную гарманійную мову і інстументоўку”2.
Адначасткавая форма твора адметная багатым падзелам на асобныя раздзелы, эпізоды (асабліва ў распрацоўцы), дзе красамоўна перададзены вобразы “малітоўнага спеву войска, тупат коней, ваенных
сігналаў, сутыкнення ворагаў, бітвы, жалобы па загінулым на полі бою
і славы перамогі”3.
г. Грунвальд быў выкананы ў Маскве пад кіраўніцтвам Казімежа Вілкамірскага.
2 K. B a c u l e w s k i, Historia muzyki polskiej, tom VII, cz. 1, Warszawa 1996, s. 60.
3 M. W a c h o l c, Jan Adam Maklakiewicz. Grunwald. Poemat symfoniczny [online], https:
//pwm.com.pl [доступ: 21.12.2017].
1 Прынамсі, 16 мая 1946
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Невыпадкова кампазітар звяртаецца да блізкіх слухачу ўзораў
і ўплятае ў музычную тканіну Грунвальда шэраг вядомых фальклорных
тэм і матываў, а таксама цытат сакральных песнаспеваў, сярод якіх –
фрагменты велікоднага Праз Тваё святое Уваскрасенне і згаданага
раней сярэднявечнага гімна Багародзіца. Яны гучаць на працягу ўсяго
твора і складаюць асаблівае вобразна-музычнае “поле”, якое спалучае
далёкую мінуўшчыну і сучаснасць, ваяўнічую прыўзнятасць і сакральнасць, выразную ілюстратыўнасць і абагульненую апавядальнасць.
Эпічнае адлюстраванне культурна-гістарычнай спадчыны Сярэднявечча ўвасобілася ў Шостай сімфоніі ПОЛАЦКІЯ ПІСЬМЁНЫ для хору,
сапрана і аркестра (1987) беларускага кампазітара А. Мдзівані, напісанай з нагоды святкавання 1125-годдзя горада Полацка.
Мастацкая рэцэпцыя далёкай эпохі сфакусаваная вакол філасофскіх разважанняў кампазітара аб тэмах часу, асветніцтва, граматы, духоўнасці, аб падзвіжніцкіх постацях Еўфрасінні Полацкай і Сімяона Полацкага, аб складаным лёсе самога старажытнага горада. У сімфоніі
гэта адлюстроўваецца ў адпаведна пазначаных аўтарам музычных тэмах, якія пранізваюць увесь двухчасткавы цыкл. Прынамсі, важная
ў змястоўна-вобразным і драматургічным плане тэма Еўфрасінні
гучыць на пачатку твора і раскрывае шматграннае аўтарскае бачанне
гэтай славутай постаці: “Яна, Еўфрасіння, павінна была быць далікатная і валявая, яна павінна была быць, перш за ўсё, велізарнай унутранай культуры і велізарнай унутранай сілы, таму што толькі такія людзі
як яна маглі весці за сабою”1. Вобраз-сімвал Полацка ўвасоблены ў асобных сімфанічных сцэнах Град і Полацк. Ідэя “апявання адукацыі і граматы” шматпланава перададзена ў другой аркестрава-харавой частцы
Полацкіх пісьмёнаў, якая складаецца з чатырох раздзелаў (Грамота,
Азъ веди, Книга і Мудра). Характэрна, што тут кампазітар звяртаецца да
даўніх тэкстаў са Слоўніка ХІ–ХVІІ ст. і з Помнікаў літаратуры Старажытнай Русі Х–ХІ ст. Ключавыя для аўтара словы падкрэслены ў музыцы частымі паўторамі і выразнымі меладыйнымі фразамі ў партыі
хору, гарманійнымі і тэмбравымі акцэнтамі ў гучанні аркестра.
Шостая сімфонія па-свойму асаблівая таксама ў плане жанравага,
мастацка-стылёвага вырашэння. Сінтэтычная аснова сімфоніі, якая
спалучана з кантатай або араторыяй, з характэрнымі для іх маштабнасцю, гукавой насычанасцю – надае адметны велічна-эпічны размах
музычнаму палатну А. Мдзівані, а стылістычныя перакрыжаванні сучаснай аркестравай (вакальна-сімфанічнай) музыкі са стылізацыямі
ўзораў старажытнай музыкі, якія адсылаюць да знаменных спеваў,
даўніх, нават архаічных мелодый, паказваюць тонкае і глыбокае мастацкае адчуванне дыялога двух аддаленых эпох.
Сімфонія Полацкія пісьмёны, якая апявае выдатныя падзеі і постаці
Сярэднявечча, павінна, паводле аўтарскай ідэі, выразна данесці сучас1

Паводле запісу інтэрв’ю з А. Мдзівані ад 23. 03. 2011.
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нікам, што без мінулага няма будучыні і што сімвалы мінуўшчыны –
гэта шлях да далейшага руху.
Шматграннасць рэцэпцыі сярэднявечнай эпохі творцамі ХХ – пачатку ХХІ стст. не менш шырока адлюстравана ў жанравай палітры
кампазітарскіх твораў. Пры гэтым музычны жанр часта пераламляецца
скрозь прызму крэатыўнай культурнай памяці і актывізуе цэлую тоўшчу розных культурных тэкстаў – музычных і пазамузычных.
У сцэнічных музычна-тэатральных жанрах – оперы і балеце – вобразы і сюжэты сярэднявечнай мінуўшчыны паўсталі на вялікай сцэне
яшчэ на пачатку стагоддзя.
Опера Маргер (1905) Канстанціна Горскага (тэкст паводле паэмы
Уладзіслава Сыракомлі) асвятліла падзеі, якія разгортваліся на землях
паганскай Літвы XIV ст., а ў оперы Кароль Роджэр (1926) Караля Шыманоўскага (сумеснае лібрэта кампазітара і Яраслава Івашкевіча) была
пададзена старажытная легенда аб сіцылійскім каралі. Пазней у оперы
Міколы Шчаглова-Куліковіча Усяслаў Чарадзей (або Князь Усяслаў
Полацкі) (1944, лібрэта Наталлі Арсенневай) даўняя эпоха Сярэдніх
вякоў паўстала праз зварот да старонак гісторыі Полацка ХІ–ХІІ ст.
У другой палове ХХ ст. беларускі кампазітар А. Бандарэнка адрадзіў
цікавасць да даўняй эпохі сваёй операй Князь Наваградскі (Войшалк)
(1992, лібрэта Вольгі Іпатавай). Змест оперы асвятляе гісторыю стварэння Вялікага Княства Літоўскага. Філасофская глыбіня, эпічны размах спалучаюцца ў творы з рамантычнай таямнічасцю, тонкай лірыкай,
а гучанне старажытнаславянскіх мелодый пераплятаецца з сучаснай
музычнай мовай, што надае твору сэнсавую і гукавую шматмернасць,
а таксама “рысы незвычайнасці”1.
Оперы У. Саўчыка Еўфрасіння (1998, лібрэта В. Іпатавай) і Успаміны
аб Рагнедзе (2006, тэкст лібрэта кампазітара) працягнулі і развілі лінію
гісторыі старажытнага Полацка, якая раскрылася ўжо праз вобразы
славутых жанчын таго часу і падзеі, звязаныя з іх лёсам і жыццём.
Сярод твораў беларускіх кампазітараў у жанры балета можна назваць Сны Рагнеды Сяргея Бельцюкова (1988), Тураўская легенда С. Хвашчынскага (1991), Князь Альгерд Г. Кароткінай (2013). Адным з яркіх
і вядомых з’яўляецца балет Страсці (Рагнеда) А. Мдзівані (1992). Драма, эпіка і лірыка цесна пераплятаюцца ў яго сюжэтным змесце, што
адбіваецца на шматпланавасці драматургіі, яркасці і насычанасці музычнага гучання. Менавіта таму балет А. Мдзівані называюць “харэаграфічным раманам”, дзе “буйны штрых спалучаецца з тонкай дэталізацыяй, абагульненасць інтанацыйна-пластычнага вобраза – з персаніфікаванасцю, дакладнасцю музычных партрэтных характарыстык,
яркі аркестравы тэмбр – з выразнасцю мелодыкі, гармоніі і рытму”2.
1
2

Т. М д з і в а н і [і інш.], Кампазітары Беларусі, Мінск 1997, с. 289.
Т. М д и в а н и, А.Ю. Мдивани, Минск 2009, с. 8.

376

Таццяна Трафімчук

Іншае аўтарскае выяўленне і мастацкае ўвасабленне сярэднявечнай эпохі адлюстравана ў балеце Вітаўт (2010) В. Кузняцова.
Сюжэтная лінія твора заснавана на матэрыялах хронік аб падзеях канца
ХІV – пачатку ХV стст., але вялікую долю складае і творчая фантазія
аўтара. Прынамсі, гэта адлюстроўваецца ў музычным плане: “Якой была музыка ў тую далёкую эпоху можна толькі здагадвацца, – гаворыць
кампазітар. – І мне, як кампазітару, было вельмі цікава пранікнуць
у глыбіню стагоддзяў і адчуць сябе часткай гэтай драматычнай дзеі”1.
Балет В. Кузняцова адрозніваецца складанай разгалінаванай, дынамічнай драматургіяй, выразнай, каларытнай музыкай, дзе абагульнена-архаічныя, фальклорныя і царкоўныя тэмы і інтанацыі пераплятаюцца з вострым, экспрэсіўным сучасным гучаннем.
Мастацкія інтэнцыі эпохі Сярэднявечча ўвасобіліся ў вакальных і
вакальна-інструментальных жанрах, накшталт араторыі, кантаты,
вакальна-сімфанічнай паэмы, твораў (цыклаў) для хору з суправаджэннем і без яго.
Прыкладамі інспірацыі вядомай сярэднявечнай секвенцыі Stabat
Mater у адзначаных жанрах у польскай музыцы другой паловы ХХ –
пачатку ХХІ стст. з’яўляюцца аднайменныя творы Рамана Падлеўскага,
Казімежа Сікорскага, Гражыны Кржаноўскай, Марыяна Савы, Марэка
Сэвэна, Збігнева Буярскага, Войцеха Каламажа, Багуслава Шэфера, Яна
Аляшковіча, Мілаша Бембінава, Пятра Моса, Кшыштафа Пэндэрэцкага
і інш. Кампазітары з’вяртаюцца да розных варыянтаў тэксту: лацінскага (аўтарства якога да гэтага часу дакладана невядома, але прыпісваецца манаху-францысканцу Якапонэ да Тоддзі (к. 1228–1306)
і польскага (версія тэксту Stała Matka bolejąca вядома праз пераклады
Валенты з Бжазова (1554), Станіслава Грахоўскага (1598) і іншыя
больш познія ўзоры.
Павел Лукашэўскі ў сваім творы Stabat Mater для трох жаночых
хораў a capella (1994) выкарыстоўвае лацінскую версію сярэднявечнай
паэмы, якая прадстаўлена цалкам, без скаротаў і з захаваннем паслядоўнасці ўсіх 20 тэрцын. Цікава, што пры гэтым агульная працягласць
гучання пры ўмераным тэмпе займае каля 10 хвілін. Такая “хуткасць”
дасягаецца пры дапамозе асаблівай працы кампазітара з формай: музычная партытура падзеленая на некалькі пластоў, дзе ў розных партыях адначасова гучаць розныя радкі тэксту паэмы, якія накладаюцца
адзін на аднаго. Шматфазнасць кампазіцыі дапаўняецца частай зменай
фактуры, каларытам і ўнутранай экспрэсіяй гучання.
Сам аўтар падкрэслівае, што імпульсамі для напісання Stabat Mater
з’явілася “выдатная лацінская паэзія, рытміка якой адлюстравана ў вялікапоснай секвенцыі2”, а таксама святкаванне юбілейнай даты з дня
1
2

О. С а в и ц к а я, Князь Витовт, “Партер” 2013, № 7 (32), с. 8.
R. B o r o w i e c k a, W kręgu muzyki pasyjnej – STABAT MATER i LUCTUS MARIAE Pawła Łukaszewskiego [w:] Forum Muzykologiczne 2012–2013. Musica ecclesiastica – vetus et
nova, Warszawa 2014, s. 80.
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нараджэння Джакома Пергалезі, аднайменны твор якога таксама ў пэўнай ступені паўплываў на сачыненне сучаснага кампазітара.
Пэўная мастацкая сувязь з сярэднявечным узорам прасочваецца і ў
музыцы Паўла Лукашэўскага. На самым пачатку партытуры творца сам
дае спасылку на запіс Stabat Mater, узяты з Alius tonus, p. 1643. Менавіта
гэта мелодыя, яе фрагменты, інтанацыі неаднойчы ўкрапляюцца ў гучанне твора ад яго пачатку і да канца. Як піша Рэната Баравецка: “у частцы, якая вытрымана ў тоне ламентацыйна-сузіральным [строфы 1–11],
кампазітар праводзіць яе [секвенцыі] як cantus firmus. У першай фазе
[страфа 1] яна мае алюзійны характар <…>. У другой фазе [строфы 2–5]
і пятай [строфы 8–11] гэта мелодыя прадстаўленая цалкам у партыі
сапран. Яна выразна гучыць у шматлікіх паўторах у фактуры nota conta
notam <…> у межах уласнай нэатанальнай мовы П. Лукашэўскага”1.
Прыёмы развіцця музычнай тканіны таксама нагадваюць некаторыя
тэхнікі мінуўшчыны, прынамсі: лінеарнасць і поліхаральнасць, адсылкі
да мадальнай ладава-гукавой сістэмы, праз гэта – сувязь з даўнімі
жанрамі матэта, кантаты spirituale i інш.
Аднак Stabat Mater П. Лукашэўскага нельга не назваць творам менавіта ХХ ст., дзякуючы асаблівай аўтарскай канцэпцыі суаднясення
слоўнага тэксту і музычных ліній, незвычайнага экспрэсіўнага, кантраснага, востра-стрыманага каларыту гучання, якое складае ўражанне
“глыбокай прастаты”, сучаснай стылістыкі і кампазітарскай тэхнікі, дзе
аўтар свабодна, творча злучае ўзоры і традыцыі мінуўшчыны і сучаснасці.
Сярэднявечныя вобразы ўвасобіліся таксама ў жанрах сімфанічнай музыкі другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стст. Сярод твораў беларускіх кампазітараў варта згадаць сімфанічную фрэску Крэва (1986)
А. Літвіноўскага, сімфанічныя паэмы Трубяць трубы гарадзенскія
(1978) У. Кандрусевіча, Заслаўская легенда (1986) Віктара Помазава,
Магіла льва (1999) Г. Ермачэнкава, канцэртную фантазію для цымбалаў і сімфанічнага аркестра Сны Замкавай гары (2011) К. Яськова,
канцэрт для сімфанічнага аркестра Грамадзяне горада Кале (2015)
А. Хадоскі, а таксама народна-аркестравыя фрэскі Сабор святой Сафіі
(1996) і У вянок Еўфрасінні Полацкай (2004) Г. Ермачэнкава, Пятую
сімфонію А. Мдзівані Памяць зямлі (1984) для хору, меца-сапрана і народнага аркестра.
Па-свойму мастацкія разважанні пра лёс людзей далёкай эпохі, пра
духоўнасць і веру, пра барацьбу з ворагамі і часы мірнага жыцця ўвасоблены ў Першай сімфоніі (сімфоніі-паэме) КАЛОЖА (1972) В. Войціка.
Невыпадкова, што менавіта топас Барысаглебскай або Каложскай царквы, выдатнага помніка старажытнага дойлідства ХІІ ст. (знаходзіцца
ў Гародні) паўстаў для кампазітара (гарадзенца па месцы нараджэння)
шматгранным сімвалам сярэднявечнай мінуўшчыны.
1

Тамсама, с. 83.
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Аб Каложы згадваецца яшчэ ў Іпацьеўскім летапісе ад 1183 г.: “Того
же лета Городен погоре всь и церквы каменная от блистання молние
и шибения грома”. Хрысціянская назва храма звязана з імёнамі яго заснавальнікаў – князёў Барыса і Глеба Усеваладавічаў. Другая назва, паводле версій гісторыкаў, была дадзена ў пачатку XV ст., калі на тэрыторыю пасада былі заселеныя палоненыя абаронцы пскоўскага
прадмесця Каложы, або запазычаная ад славянскай назвы ненаселенай
мясцовасці – “коложень”.
Сімфонія або, паводле пазначэння кампазітара ў рукапісе партытуры – сімфонія-паэма, з’яўляецца трохчасткавым цыклам (Andante,
Adagio, Allegro). Пры гэтым важна падкрэсліць імкненне В. Войціка “напісаць паэму, але паэму не адначасткавую, а разгорнутую <…>, якая
аб’яднаная адной інтанацыяй і разгортваннем – тэматычным і сюжэтным”1.
У драматургіі твора прадстаўлена некалькі палярных вобразных
сфер, умоўна – “станоўчых” і “адмоўных”, якія адлюстраваныя ў музычным тэксце сімфоніі на некалькіх узроўнях.
Першы ўзровень – тэматычны. Адну з груп адкрывае тэма ўступу,
жанравай асновай якой з’яўляецца заклічная інтанацыя. Яна ўвасабляе
велічна-драматычны сімвал каложскай святыні і ў цыкле выконвае
ролю лейттэмы (з’яўляецца напрыканцы першай часткі, а таксама ў іншым, прасветленым варыянце гучання завяршае сімфонію). Тэма пабочнай партыі першай часткі спачатку гучыць як драматычны харал,
але затым зменьвае свае вобразнае напаўненне і, прадстаўленая ў няспешным тэмпе і кранальна-простым тоне ў тэмбрах драўляных духавых, становіцца тэмай-сімвалам прыроды, надзеі, мірнага жыцця. Аснову тэмы другой часткі Каложы складае мікст інтанацый праваслаўных
малітоўных спеваў і стылізаванай народнай песні. Яе непарыўнае разгортванне ў межах варыяцыйнай формы паступова раскрывае новыя
адценні экспанаванага вобраза (напрыклад, драматычна-малітоўнае
гучанне, дзе можна пазнаць мелодыю малітвы Святы Божа ў заключэнні тэмы, прыродна-пастаральныя матывы – у першай варыяцыі,
драматызм і блізкасць да “тэм лёсу” – у трэцяй і інш.).
Другую, вобразна-супрацьлеглую групу найбольш ярка рэпрэзентуе тэма галоўнай партыі першай часткі, якая ўспрымаецца як сімвал
нашэсця, навалы і вылучаецца інтанацыйнай, рытмавай, сінтаксічнай
вуглаватасцю і рэзкасцю. Вядучае месца яна займае тут жа ў распрацоўцы, а далей нагадвае аб сабе ў драматычных кульмінацыях другой
і трэцяй частак.
Іншы ўзровень раскрыцця асноўных сфер сімфоніі – інтанацыйны.
У цэлым можна вылучыць дыятанічны і храматычны інтанацыйныя
комплексы. Першы суадносіцца пераважна з групай “станоўчых” тэм,
а другі карэлюе з “адмоўнымі”.
1

Паводле запісу інтэрв’ю з В. Войцікам ад 23. 02. 2011.

Мастацкая рэцэпцыя і творчае адлюстраванне эпохі Сярэднявечча...

379

Такім чынам, мастацкая рэцэпцыя В. Войціка эпохі Сярэднявечча
звязана з гісторыяй роднага краю, сімвалам якой становіцца сакральная топіка каложскай царквы. Эпічнае развіццё сімфоніі раскрывае розныя грані свету далёкай эпохі, прадстаўленага, аднак, не столькі праз
сувязі з канкрэтнымі гістарычнымі падзеямі, колькі праз па-аўтарску
трактаваную міфапаэтыку сярэднявечнага часу-прасторы: “Мяне больш
прывабліваў неразгаданы, невядомы нейкі міф, які я сам сабе сканструяваў”1.
Шматлікія жанры камернай (камерна-вакальнай і інструментальнай) музыкі сучасных беларускіх і польскіх кампазітараў таксама дэманструюць разнастайныя бакі мастацкага ўяўлення і ўвасаблення
эпохі Сярэднявечча.
Беларускі кампазітар Міхал Васючкоў у творы Варыяцыі і версіі на
старажытную французскую тэму для трамбона і фартэпіяна (1992,
2-я рэд. 2006) звярнуўся да музычнай тэмы старадаўняе балады пра
Генрыха ІV. В. Кузняцоў у Сярэдневяковай музыцы для струнных і ўдарных (2003) стварыў лаканічную і ёмістую гукавую замалёўку даўніны,
дзе розныя грані сярэднявечнага свету адлюстраваліся ў трох кантрасных частках сюіты. Першая частка (Шэсце) і трэцяя частка (Гімн)
рэпрэзентуюць цырыманіяльна-свецкі, урачысты аспект, а ў другой
частцы (Малітва) гучыць кранальная інструментальная “малітва”,
стылізаваная пад узоры сярэднявечнай музыкі.
Польскі кампазітар Тадэвуш Бэрд у Песнях трувэраў для альта,
дзвюх флейтаў і віяланчэлі (1963) выкарыстаў тэксты і мелодыі, знойдзеныя ў працы П’ера Абры Troubadours et trouvers (1909). Г.М. Гурэцкі
ў Старапольскай музыцы для аркестра (1969) працытаваў сярэднявечны арганум (каля 1300 г.) Benidicamus Domino – адну з самых ранніх
паліфанічных кампазіцый, захаваных у Польшчы. На яго інтанацыйнай
(інтэрвальнай) аснове кампазітар стварыў сваю Музыку, якую “можна
параўнаць з простай, суровай і цвёрдай як граніт статуяй, створанай
з гукавых блокаў, у якіх М. Гурэцкі знаходзіць так многа сілы”2.
Такім чынам, тэма і вобразы Сярэднявечча займаюць асаблівае
месца ў музычнай творчасці беларускіх і польскіх кампазітараў другой
паловы ХХ – пачатку ХХІ стст.
Мастацкая рэцэпцыя і адлюстраванне далёкай эпохі адбываецца
на ўзроўні пэўных сімвалаў. Іх шматстайнасць пры гэтым кансалідуецца вакол рэлігійнай і эпічнай змястоўных сфер, якія паказваюць
найбольш важныя для сучасных аўтараў духоўныя і культурна-гістарычныя каштоўнасці Сярэднявечча.
Для розных кампазітараў вядучым з’яўляецца такі стылёвы напрамак, пры якім пераважае высокі ўзровень пачуццяў і эмоцый, умоўнасць, фантазійнасць, паэтычнасць вобразнага напаўнення твораў,
1
2

Ibidem.
А. T h o m a s, Górecki, Kraków 1998, s. 91.
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высокая доля “наратыўнасці”, характэрныя літаратурныя, выяўленчыя
і іншыя сімвалічныя адсылкі. У гэтым рэчышчы важнымі становяцца
праяўленыя ў розных жанрах інспірацыі сярэднявечнага музычнага
матэрыялу, паказальных для эпохі вербальных тэкстаў ці таго і другога
разам.
Скрозь прызму дыялогу значна аддаленых па часе культур у музычным мастацтве і шырэй – культуры другой паловы ХХ – пачатку
ХХІ стст. выступаюць важныя надчасавыя і інтэркультурныя асновы.
Нягледзячы на розны тэатральна-сцэнічны і канцэртны лёс польскіх
і беларускіх кампазітарскіх твораў, яны не толькі працягваюць лінію
культурна-гістарычнай памяці, але і ствараюць духоўна багатую
прастору сучаснасці.
Tatsiana Trafimchuk

The Artistic Reception and Creative Reflection of the Middle
Ages in the Music of the Belarusian and Polish Composers of
the Second Half of the 20th Century and the Beginning of the
21st Century
A b s t r a c t
The attention to the historical theme in art and composer’s creativity
of the second half of the 20th and the 21st centuries has been clearly
reflected in the direction of music authored by Belarusian and Polish
composers. These works, which are somehow connected with the
Middle Ages, occupy an important place, which is embodied in idiolexis, differences in content, genre and style. Characterised by
a different nature, not only do they conceptually combine a certain
group of works by authors from different generations and schools, but
also represent important universal values in the culture of the 20th and
21st centuries.
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Змена культурнай парадыгмы праз прызму
тэатральнага мастацтва ў беларускіх губернях
у 1830–1860-я гг.
Існаванне Беларусі ў складзе Расійскай імперыі з канца ХVIII ст.
яшчэ больш абвастрыла праблему Усход-Захад, якая пэўным чынам
уздзейнічала на развіццё беларускага тэатра. Сапраўды, айчыннае
тэатральнае мастацтва ў ХІХ ст. можна разглядаць як своеасаблівае
люстэрка, у якім адбіваліся тагачасныя грамадска-палітычныя і сацыякультурныя працэсы, бо, на думку французскага даследчыка Патрыса
Паві: “Тэатр – <…> самае ўспрымальнае з усіх мастацтваў у кантэксце
эпохі”1. Таму, вывучаючы тэатральную культуру рэгіёна 1830–1860х гг., можна паказаць разнастайнасць грамадска-палітычнага жыцця.
Дадзеная праблематыка ўжо не адно дзесяцігоддзе цікавіць навукоўцаў. Так, гісторыкі даследуюць сацыяльна-культурную і ўнутрыпалітычную сітуацыю, што склалася ў Беларусі ў ХІХ ст., раскрываюць
пытанні, звязаныя з паступовай зменай культурнай парадыгмы ў тагачасным грамадстве2. У дысертацыйным даследаванні Святланы
Сяльверставай утрымліваюцца шматлікія факты пра існаванне польскага і рускага тэатра ў буйных гарадах Беларусі першай паловы XIX ст.
на шырокім грамадска-палітычным фоне, асобна разгледжваюцца асаблівасці цэнзурнай палітыкі ў сферы сцэнічнага мастацтва3. У 2000-я гг.
навукоўца пачала выкарыстоўваць культуралагічны падыход да даследаванай праблематыкі4.
П. Пави, Словарь театра, Москва 1991, с. ХІ.
С. Сяльверстава, Фармаванне сістэмы нагляду за культурай Беларусі ў канцы
ХVІІІ – першай палове ХІХ стст., “Беларусіка = Albarutenica: Кн. 3: Нацыянальныя
і рэгіянальныя культуры, іх узаемадзеянне”, рэд. А. Мальдзіс, Мінск 1994, с. 39–
41; В. Швед, Паміж Польшчай і Расіяй: грамадска-палітычнае жыццё на землях
Беларусі (1772–1863 гг.), Гродна 2001.
3 С. Сельверстова, Развитие культуры Белоруссии в первой половине XIX в. (изобразительное и театральное искусство); диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук, Гродно 1989.
4 С. Куль-Сяльверстава, Беларусь на мяжы стагоддзяў і культур: Фарміраванне
культуры Новага часу на беларускіх землях (другая палова XVIII – 1820-я гг.),
Мінск 2000; С. Куль-Сельверстава, Палітыка. Культура. Асоба. Нарысы па гісторыі культуры Беларусі, Гродна 2012.
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Беларускія тэатразнаўцы яшчэ ў савецкі перыяд звярталіся да пытанняў развіцця тэатра ў губернях г. зв. Паўночна-Заходняга краю
ў ХІХ ст.1. На жаль, работы, выдадзеныя ў другой палове ХХ ст., мелі
істотныя недахопы: тэатральная культура аналізавалася з пункту гледжання класавай тэорыі разумення мастацтва, з тэатральнага кантэксту “выпалі” многія гарады, якія не ўваходзяць у сучасныя тэрытарыяльныя межы Беларусі, у прыватнасці, Вільня, Коўна, Друскенікі,
Дынабург і іншыя. Апошняя акалічнасць не дазваляла даследаваць
мастацтва тэатра як цэласную мастацкую сістэму, якая фарміравалася
і існавала пад уплывам многіх фактараў.
Адзін з першых гісторыкаў тэатра, хто імкнуўся сканцэнтравацца
на асаблівасцях функцыянавання тэатра ў беларускіх губернях у ХІХ ст.
у грамадска-палітычным кантэксце, быў айчынны тэатразнаўца Юрый
Пашкін2. Але ў раннім артыкуле і манаграфіі Рускі драматычны тэатр
у Беларусі ў XIX стагоддзі ён толькі аглядна ахарактарызаваў рэпертуарную афішу польскіх труп, якія пераважна выступалі ў 1830–1850-я гг. на
дадзенай тэрыторыі, бо гэта не з’яўлялася аб’ектам даследавання аўтара. У некаторых раздзелах калектыўнай манаграфіі Гісторыя беларускага тэатра навуковец паспрабаваў узнавіць карціну развіцця тэатра
Беларусі ў культурна-гістарычнай перспектыве: акрэсліў пытанні цэнзурнай палітыкі, глядацкай аўдыторыі3. На жаль, у савецкі час тэатразнавец не меў магчымасці аб’ектыўна прадставіць прычыны і наступствы пераходу тэатральнага мастацтва ў беларускіх губернях ад польскага ўплыву да расійскага.
Сярод польскіх даследаванняў, у першую чаргу, неабходна вылучыць працы Збігнева Ендрыхоўскага4. У манаграфіі Teatra grodzieńskie 1784–1864, энцыклапедычнай па сваёй сутнасці, аўтар зрабіў
рэканструкцыю рэпертуарнай афішы тэатраў Гродзеншчыны на фоне
выразнай змены стаўлення расійскай улады да “заходніх губерняў” і паступовай русіфікацыі краю. Даследчык у храналагічнай паслядоўнасці
раскрывае невядомыя факты з гісторыі польскага тэатра ў Гродзенскай губерні, прыводзіць імёны многіх артыстаў і антрэпрэнёраў,
У. Няфёд, Гісторыя беларускага тэатра, Мінск 1982; Гісторыя беларускага
тэатра ў трох тамах, т. 1: Беларускі тэатр ад вытокаў да Кастрычніка 1917 г.,
рэд. У. Няфёд, Мінск 1983; Музыкальный театр Белоруссии: Дооктябрьский
период, ред. Г. Кулешова, Минск 1990.
2 Ю. Пашкін, Утварэнне прафесійнага рускага драматычнага тэатра ў Беларусі да
1863 г., “Весці АН БССР, сер. грам. навук” 1970, № 4, с. 105–112; Ю. Пашкин, Русский драматический театр в Белоруссии в XIX веке, Минск 1980.
3 Ю. Пашкін, Прыватны і гарадскі тэатр на Беларусі з канца XVIII ст. па 1861 г. [у:]
Гісторыя беларускага…, т. 1, с. 225–258.
4 З. Ендрыхоўскі, Артысты Віленскага тэатра на Гродзеншчыне, “Мастацтва Беларусі” 1990, № 11, с. 17–21; Z. Jędrychowski, Antrepryza Jana Chełmikowskiego
w Mińsku Litewskim, “Notatnik Teatralny” 1996, № 12–13, s. 199–217; З. Ендрыхоўскі, Тэатральнае жыццё Віцебска ў 1845–1849 гг., “Віцебскі сшытак”, 1997,
№ 3, с. 60–70; Z. Jędrychowski, Teatra grodzieńskie 1784–1864, Warszawa 2012.
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імкнецца паказаць уплыў гістарычных абставін на тэатральнае жыццё і
вызначыць тую ролю, якую тэатр адыгрываў у палітычным жыцці краіны.
Актуальнасць і перспектыўнасць комплекснага асэнсавання гісторыі тэатра ў краі ў 1830–1860-я гг. праз прызму грамадска-палітычных
і сацыякультурных працэсаў відавочная. Такі падыход дазволіць не
толькі асэнсаваць развіццё тэатральнага мастацтва ў культурна-гістарычным кантэксце, але і вызначыць адпаведнасць зместу сцэнічных
твораў хвалюючым ідэям часу, раскрыць механізмы ўзаемадзеяння
тэатра і публікі.
Напрыканцы ХVIII – пачатку ХIX ст. з адміраннем сацыяльных
абмежаванняў тэатр становіцца даступным кожнаму, хто мог заплаціць
за месца ў глядзельнай зале. А агульнадаступны тэатр – гэта сацыякультурны інстытут, які выконвае ў грамадстве не толькі пацяшальную і эстэтычную функцыі, скіраваную на мастацка-вобразнае пазнанне рэчаіснасці, але асветніцкую і ідэалагічную. Таму і стаўленне тагачасных улад да азначанай культурнай установы змяняецца. Напрыклад, імператрыца Кацярына ІІ лічыла, што “тэатр – школа народных
нораваў, якая будзе дзейнічаць мацней і хутчэй за ўсе народныя вучылішчы, таму што ён уздзейнічае на ўсе саслоўі і ўзросты, у адным і тым
жа кірунку. Канешне, кірунак гэты будзе давацца празорлівым вокам
і прыводзіцца ў выкананне вопытнай рукой, каб замест карысці тэатр
не прыносіў шкоды”1. У цытаце падкрэсліваецца такая ўласцівасць
тэатра, як уплывовасць на публіку і магчымасць рэгулявання выбару
твораў для пастановак. Таму нядзіўна, што з цягам часу сцэнічнае мастацтва стала выкарыстоўвацца ўладамі як сродак фарміравання карціны свету мясцовага насельніцтва ў неабходным для расійскай дзяржавы кірунку.
Да пачатку 1830-х гг. прафесійныя трупы пачалі больш-менш стала
выступаць у гарадах і мястэчках. Пераважна гэта былі польскія артысты, якія звычайна працавалі ў адным горадзе не больш за месяц, а потым пераязджалі ў іншую мясцовасць. Так, у 1829 г. у газеце “Северная
пчела” ў каментары да нарыса пра тэатры Расійскай імперыі пазначалася, што аўтар акрамя згаданых дваццаці трох дзеючых тэатраў не
падаў “звесткі пра тэатры ў Літоўскіх губернях, бо пастаянныя польскія
сцэны існуюць у Вільні, Гродне, Мінску, і звыш таго бываюць прадстаўленні ў Камянцы-Падольскім, Коўне, Зэльве і Свіслачы падчас
кірмашоў…”2.
Менавіта выступленні польскіх вандроўных калектываў садзейнічалі абуджэнню цікавасці да тэатральнага мастацтва ў гарадскіх жыхароў Беларусі. Камічныя оперы, камедыі, меладрамы і вадэвілі, якія
выконваліся ў 1830-1840-х гг. у вялікай колькасці на беларускіх сцэнах,
1
2

Народные спектакли на Виленской сцене, “Виленский вестник” 1866, № 14, с. 2.
История русского драматического театра в семи томах, т. 3: 1826–1845, гл. ред.
Е. Холодов, Москва 1978, с. 23–24.
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грунтаваліся на прынцыпах “сюжэтнасці” і “сцэнічнасці”, дзеянне ў іх
было насычанае спеўнымі і танцавальнымі элементамі, таму такія творы хутка станавіліся папулярнымі. Большая частка спектакляў выконвалася па-польску, часта заходнееўрапейскія і ўкраінскія п’есы перакладаліся. Можна меркаваць, што толькі песні гучалі на мове арыгінала1.
Публіка, якая наведвала спектаклі, ведала польскую мову, літаратуру,
культуру і традыцыі, сфарміраваныя ў часы Рэчы Паспалітай. Таму нядзіўна, што ва ўмовах актыўнай змены культурнай парадыгмы ў беларускіх губернях у бок русіфікацыі польскі тэатр стаў аб’ектам асаблівай
увагі імперскіх улад.
Яшчэ з 1828 г. дазвол на прадстаўленні драматычных твораў давала III аддзяленне ўласнай Яго Вялікасці канцылярыі, а абвесткі аб
спектаклях, якія планаваліся паказваць на сцэнах тэатраў у заходніх
губернях, дасылаліся ў азначаную ўстанову штотыдзень2. У сваю чаргу
мясцовая адміністрацыя пачала пастаянна сачыць за сцэнічнымі прадстаўленнямі. Так, віцебскі віцэ-губернатар адразу прадпісаў гарадской
і земскай паліцыі “мець назіранне ў выпадку, каб дзе адбываліся тэатральныя паказы, паведамляць грамадзянскаму губернатару кожны раз
папярэдне аб іх адкрыцці з дадаткам аб’яў аб п’есах, якія будуць прадстаўляцца”3. За асобнымі тэатральнымі трупамі ўлады ўстанавілі паліцэйскі нагляд. Напрыклад, у 1831 г. у Віцебскай губерні дзейнасць
вальціжора Генрыма і калектыву Караліны Гензель праходзіла пад
наглядам паліцыі, што не задавальняла тэатральных дзеячаў4.
Пасля паўстання 1830–1831 гг. улады працягвалі кантраляваць
тэатральную дзейнасць. Так, у 1831 г. для прадстаўленняў тэатральных
твораў у заходніх губернях антрэпрэнёры павінны былі прасіць дазволу ў III аддзяленні, нават калі назвы спектакляў былі ў “Спісе дазволеных для паказу п’ес”, які быў зацверджаны цыркулярам міністра
ўнутраных спраў Расійскай імперыі5. У пачатку 1832 г. Аляксандр Бенкендорф патрабаваў дасылаць у ІІІ аддзяленне не толькі абвесткі аб
тэатральных п’есах у беларускіх губернях штотыдзень, але і друкаваць
афішы “абавязкова напалам”, г. зн. на польскай і расійскай мовах6.
На месцах адміністрацыя таксама ўзмацніла нагляд за развіццём
тэатральнай справы. Так, у 1831 г. быў выдадзены цыркуляр віцебскага
грамадзянскага губернатара “аб дастаўленні яму спісаў п’ес, якія ставяцца трупамі ў губерні, для яго асабістага кантролю”. У якасці прыкладу можна прывесці звесткі пра тое, як у 1832 г. акцёр Карл Баўэр
Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (далей – НГАБ), ф. 1416, воп. 6, адз.
зах. 61, л. 5.
2 В. Латкин, Учебник истории русского права периода империи (XVIII–XIX вв.), СанктПетербург 1906, с. 349.
3 НГАБ, ф. 1430, воп. 1, адз. зах. 50330, л. 1–2.
4 НГАБ, ф. 1430, воп. 1, адз. зах. 2820, л. 2—6.
5 НГАБ, ф. 1430, воп. 1, адз. зах. 34322, л. 1–4.
6 Гісторыя беларускага…, т. 1, с. 232–233.
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асабіста паехаў да губернатара і павёз спіс твораў, якія прызначаліся
для пастановак. Чыноўнік даў згоду і рэкамендаваў назіраць за цішынёй і добрапрыстойнасцю падчас спектакляў, а таксама папярэдзіў, каб
сярод артыстаў трупы не было падазроных асоб1. Азначаны калектыў
выступаў і ў Мінску, і ў Лепелі, у спісе п’ес сярод іншых польскіх твораў
значылася гістарычная драма Алена, або Гайдамакі на Украіне Яна
Камінскага2.
Можна меркаваць, што ў заходняй частцы Беларусі кіраўніцтва для
дазволу спектакляў не абмяжоўвалася пералікам п’ес, а звяртала больш
увагі на змест твораў. Так, у 1833 г. гарадзенскі грамадзянскі губернатар прадпісваў гараднічым і паліцмайстрам “няйначай дазваляць
прадстаўленні, як пасля разгляду асабіста кожнай п’есы, каб не заключалася ў іх чаго-небудзь заганнага альбо непрыстойнага, а асабліва
ў палітычным сэнсе”3. Такім чынам, паліцэйскі нагляд за тэатральным
мастацтвам стаў звычайнай практыкай у рэгіёне.
Паступова тэатральнае мастацтва стала актыўна развівацца не
толькі ў буйных гарадах Беларусі, але і ў павятовых, станавілася неад’емнай часткай грамадскага жыцця. Па словах кіраўніка ІІІ Адзялення
А. Бенкендорфа, які ў 1842 г. дакладваў імператару Мікалаю I: “На працягу 14 гадоў колькасць тэатраў увесь час узрастае, вандроўныя трупы
наведваюць кірмашы і гарады, асабліва ў заходніх губернях”4. Вельмі
часта азначаныя калектывы “ставяць творы або забароненыя, або зусім
невядомыя цэнзуры”5.
Таму кантроль за развіццём тэатра ўсё больш узмацняўся. Так,
згодна з цыркулярам міністра ўнутраных спраў ад 9 лістапада 1842 г.
кіраўнікі губерняў павінны былі “паведамляць неадкладна пра кожную
трупу акцёраў, якая прыязджае ў горад, пазначаючы, у якіх дамах ці
тэатрах будуць ладзіцца спектаклі, і кожны тыдзень даносіць пра дадзеныя імі прадстаўленні, з дадаткам афіш у двух экзэмплярах, ухваленых цэнзурай. <…> Падаваць імянныя спісы акцёраў з тлумачэннем:
адкуль і на які час прыбылі, ці маюць правамоцныя пашпарты”6.
У гэты час у Заходняй Еўропе абвастрылася рэвалюцыйная сітуацыя. Таму нядзіўна, што мясцовае кіраўніцтва зрабіла яшчэ больш канкрэтныя крокі па рэгламентацыі функцыянавання тэатра ў кірунку
больш жорсткай русіфікацыі: у 1845–1847 гг. была праведзеная тэатральная рэформа па ўкараненню ў краі расійскага тэатра.
Ініцыятарам “упарадкавання” тэатральнай справы выступіў віленскі ваенны губернатар, генерал-губернатар гарадзенскі, мінскі і ковенскі Фёдар Міркавіч. У пачатку 1845 г. ён прапанаваў у давераных яму
НГАБ, ф. 1430, воп. 1, адз. зах. 50911, л. 1–3.
Гісторыя беларускага…, т. 1, с. 236.
3 Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў г. Гродна, ф. 1, воп. 10, адз. зах. 1512, л. 20.
4 Гісторыя беларускага…, т. 1, с. 233.
5 НГАБ, ф. 1, воп. 20, адз. зах. 879, л. 1.
6 НГАБ, ф. 1297, воп. 1, адз. зах. 17415, л. 1–2 адв.
1
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губернях “абмежаваць размнажэнне вандроўных труп, якія могуць
аказваць значны ўплыў у маральных і палітычных адносінах”1. Згодна
з праектам, вандроўныя трупы апынуліся па-за законам, а ў губернскіх
гарадах ствараліся пастаянныя расійскамоўныя тэатры пад кіраўніцтвам тэатральнай дырэкцыі, у склад якой уваходзілі мясцовыя
чыноўнікі і выбарныя прадстаўнікі дваранства. Акрамя таго, па прапанове Ф. Міркавіча былі ўведзены пасведчанні аб добранадзейнасці для
артыстаў. Пачынаючы з 1847 г., па спецыяльнай пастанове Камітэта
міністраў ва ўсіх астатніх беларускіх губернях пачала праводзіцца азначаная рэформа.
Для яе правядзення патрабаваліся значныя фінансавыя сродкі,
і гарадскія ўлады імкнуліся аказваць грашовую дапамогу тэатральным
калектывам, якія выступалі ў гарадскіх тэатрах. У Вільні “для падтрымання рускага рэпертуару” выплачвалася штогадовая субсідыя ў памеры 3 тыс. руб. серабром з прыбыткаў горада. З 1847 г. у Мінску штогод
выдзялялася на развіццё тэатра 2 тыс. руб. серабром (пры гадавым бюджэце 13–17 тыс. руб.). У той жа час віцебскі грамадзянскі губернатар
Афанасій Радзішчаў абяцаў генерал-губернатару віцебскаму, магілёўскаму і смаленскаму Андрэю Галіцыну выдаткаваць прыкладна каля
3 тыс. руб. серабром на год з агульнага земскага збору на ўтрыманне
пастаяннай расійскай трупы і арганізацыю спектакляў у Віцебску, але
гэтая субсідыя стала выплачвацца не адразу2.
Нягледзячы на ўсе захады ўлад, на сцэнах беларускіх губерняў
у сваёй большасці даваліся спектаклі па-польску, бо расійскамоўных
калектываў не хапала. У якасці прыкладу можна прывесці словы генерал-губернатара віцебскага, магілёўскага і смаленскага Андрэя Галіцына: “У Віцебску прадстаўленні даюцца акцёрамі, якія прыязджаюць
з суседніх польскіх губерняў і іграюць толькі польскія п’есы, бо мала
ведаюць рускую мову. Таму не могуць выконваць твораў на іншай з належным поспехам”3.
Са збору афіш 1840-х гг. можна даведацца, што ставіліся шматлікія
замежныя драмы, камедыі, оперы і аперэты па-польску, і арыгінальныя
польскія творы: Кракавякі і гуралі Войцеха Багуслаўскага, Старая
рамантычка і Прэтэнзіі на каханне Станіслава Багуслаўскага, Муж
і жонка, Дамы і гусары, Помста, Пажыццёвая рэнта Аляксандра Фрэдры, Стары муж, Акно ў другім паверсе, Майстар і чаляднік, Габрэі Юзафа
Кажанёўскага.
Каб усё ж такі змяніць дадзеную сітуацыю, мясцовая адміністрацыя дазволілі артыстам выконваць шматактовыя п’есы ў некалькіх
дзеях на польскай мове, а кароткія вадэвілі і камедыі – па-расійску. Але
антрэпрэнёры атрымлівалі зусім мала прыбытку ад большасці
Расійскі дзяржаўны гістарычны архіў, ф. 780, воп. 2, спр. 4, л. 2–2 адв.
Виленский дневник, “Виленский вестник” 1865, № 12, с. 1; НГАБ, ф. 24, воп. 1,
адз. зах. 235, л. 4; НГАБ, ф. 1430, воп. 1, адз. зах. 13132, л. 4.
3 НГАБ, ф. 1430, воп. 1, адз. зах. 13132, л. 1-1 адв.
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расійскамоўных прадстаўленняў, а некаторыя спектаклі ўвогуле не
карысталіся попытам у публікі. Так, у 1847 г. у Віцебску камедыя Наш
Саша ў перакладзе на расійскую мову Якава Чаховіча, Цырульнік Шнапс
на польскай мове і вадэвіль па-расійску Кватэра на Бугарках Паўла Фёдарава былі адменены па прычыне пустой глядзельнай залы1.
Генерал-губернатар віцебскі, магілёўскі і смаленскі А. Галіцын пісаў
у Пецярбург, што “няўдача гэтых прадстаўленняў у тым, што ўсе мясцовыя памешчыкі польскага паходжання і таму больш падтрымліваюць
польскі тэатр”2.
Цікава, што пры жорсткасці знешніх умоў польскія антрэпрэнёры
ўключалі ў выступленні папулярныя сярод публікі нумары. Напрыклад,
нярэдка пасля паказаў расійскіх аднаактовых вадэвіляў ці камедый
наладжваліся музычныя дывертысменты, падчас якіх артысты спявалі
расійскія рамансы і песні, украінскія народныя песні, танчылі ў касцюмах польку, сола кракавяка альбо мазурку3.
Але з цягам часу тэатральныя дзеячы пачалі падстройвацца пад
дэклараваныя ўладамі правілы. Так, у 1848–1850 гг. у Мінску кіраўнік
трупы польскіх акцёраў Войцех Драздоўскі ўключыў у рэпертуарную
афішу звыш 40 расійскіх твораў4. У 1851 г. у Віцебску і Магілёве
ў польскай трупе К. Фядзецкага выступалі расійскія акцёры Піражковы, якія апрача ўдзелу ў спектаклях выконвалі ў дывертысментах
расійскія народныя песні5. Вельмі паказальным таксама падаецца факт,
калі ў 1847 г. сцэнічны калектыў пад кіраўніцтвам Вільгельма Шмідкафа, у рэпертуары якога былі заходнееўрапейскія оперы, польскія
камедыі і драмы, прапанаваў вадэвіль Кетлі, або Вяртанне ў Швейцарыю і камічную оперу Акцёры ў правінцыі з танцамі і музыкай, у афішы
быў зварот да гледачоў: “Зычлівая публіка! Трупа мае гонар іграць
упершыню на расійскай мове, таму пакорна прашу аб ласцы”6.
Усё часцей у рэпертуар труп уключаліся перакладныя п’есы, дзе
імёны дзейных асоб, такія як Фелікс, Матэвуш, Вацлаў, Альдона, Рузя,
Тэкла, былі заменены на Апалона Федулавіча, Ціхана, Віктара, Аграфену Міхееўну, Юлію і інш. Калі раней падчас спектакляў беларускія
гледачы маглі “апынуцца” ў Парыжы ці яго ваколіцах, Варшаве, Харкаве,
італьянскіх гарадах, кітайскіх правінцыях, то з сярэдзіны 1840-х гг. ужо
нярэдка ставіліся творы, героі якіх дзейнічалі ў Пецярбургу, Маскве
і іншых расійскіх мясцовасцях.
Паказальна, што менавіта напрыканцы 1840-х гг. у беларускія
губерні сталі прыязджаць трупы расійскіх акцёраў. Напрыклад, у 1849–
1850 гг. у Віцебску і Магілёве выступаў калектыў пад кіраўніцтвам
НГАБ, ф. 1297, воп. 1, адз. зах. 17415, л. 92–94.
НГАБ, ф. 1430, воп. 1, адз. зах. 13132, л. 7.
3 НГАБ, ф. 1416, воп. 6, адз. зах. 61.
4 Ю. Пашкин, Русский драматический…, с. 19.
5 НГАБ, ф 1297, воп. 1, адз. зах. 22373, л. 40.
6 НГАБ, ф. 1297, воп. 1, адз. зах. 17415, л. 119.
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Мацвея Дудчанкова. З вялікага збору афіш варта падаць некаторыя
назвы: меладрама Людміла, або Смаляне ў 1812 годзе, створанай паводле балады Васілія Жукоўскага, вадэвіль Паненка-сялянка Мікалая
Кароўкіна паводле аповесці Аляксандра Пушкіна, расійскі народны вадэвіль Фурманы, або Як гуляе стараста Сямён Іванавіч Пятра Грыгор’ева, камедыя Рэвізор Мікалая Гогаля, жарт-вадэвіль Гамлет Сідаравіч
і Афелія Кузьмінішна, перароблены Дзмітрыем Ленскім з французскага
твора Індыяна і Шарлемань Жана-Франсуа Баяра і Філіпа Дзюмануара,
інтэрмедыя Імяніны дабрадзейнага пана, або Нечаканае вяселле ў сяле
Свярчкове з прыналежнымі да яе расійскімі песнямі і скокамі. У афішы
да апошняга спектакля дадаткова пазначалася, што “музыка спецыяльна з’імправізавана для аркестра з рускіх матываў Жучкоўскім”1.
На працягу наступнага дзесяцігоддзя тэатральнае жыццё ў гарадах
беларускіх губерняў становіцца яшчэ больш інтэнсіўным. Так, па словах віцебскага карэспандэнта, “заезджых фокуснікаў і артыстаў не
пералічыць”2. Прычым крытыкі спецыяльна падкрэслівалі значэнне
тэатра для развіцця горада: “З-за нешматлікасці гарадскіх забаў, сярод
якіх клуб з нязменнай гульнёй у карты, більярд, маскарады, сямейныя
вечары і прыезджыя артысты з канцэртам або фокусам, тэатр застаецца адной з тых агульнакарысных устаноў, якія, даючы жыхарам асалоду, развіваюць маральнасць і вылечваюць ад заганаў” 3.
На тэатральных афішах па-ранейшаму назвы польскіх твораў
суседнічалі з расійскімі. Але ў параўнанні з папярэднімі дзесяцігоддзямі
ідэйна-тэматычная накіраванасць часткі польскамоўных спектакляў
значна адрознівалася ад русіфікатарскіх прадстаўленняў. Напэўна, гэта
дало падставу ў сярэдзіне 1860-х гг. рэцэнзенту газеты “Виленский
курьер” напісаць: “Да апошняга паўстання тутэйшы тэатр служыў мяцежнай польскай прапагандзе”4.
Сапраўды, калі прааналізаваць рэпертуар сярэдзіны 1850-х – пачатку 1860-х гг., можна знайсці пацвярджэнне вышэйпададзенай думкі.
У многіх сцэнічных творах уздымалася тэма супрацьпастаўлення
жыццёвых прынцыпаў багатай і дробнай шляхты, асноўнай ідэяй пастановак была рэпрэзентацыя старасвецкіх шляхецкіх каштоўнасцей.
Канфлікт разгортваўся сярод прадстаўнікоў розных пакаленняў, маладыя героі часцей за ўсё былі закаханыя, але няроўныя па сваёй саслоўнай прыналежнасці.
Так, пры аналізе сюжэтаў п’ес, прадстаўленых публіцы ў буйных
беларускіх і польскіх гарадах – Багацце або імя Ю. Кажанёўскага, Дзеля
мілага гроша Апалона Кажанёўскага, Хатка ў лесе і Граф на Ванторах
НГАБ, ф. 1416, воп. 6, адз. зах. 61, л. 284.
Об общественных удовольствиях, “Витебские губернские ведосмости” 1859, № 17,
с. 72.
3 К. Г. О Витебских общественных увеселениях, “Витебские губернские ведомости”
1860, № 12, с. 1.
4 Народные спектакли на Виленской сцене, “Виленский вестник” 1866, № 14, с. 2.
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Уладзіслава Сыракомлі, Дачка мечніка, або Польскія сямействы
ў ХVІІ стагоддзі Канстанціна Маераноўскага, Галька” Станіслава Манюшкі – заўважаецца пэўнае падабенства.
У камедыі Дзеля мілага гроша галоўны герой Юзаф Старапольскі
вяртаецца на радзіму пасля 6-гадовай ссылкі. Ён вельмі кахае дачку
заможнага палкоўніка ў адстаўцы, які спачатку даведаўся, ці бяспечна
размаўляць з маладым чалавекам, потым цынічна абвясціў, што яго
дачка не можа стаць жонкай беднага шляхціца.
У Графе на Ванторах прадстаўнік старажытнага роду, які, па ўласных словах, “не горшы за Астрожскіх ці Радзівілаў”1, дзеля жыцця
адпаведна свайму статусу аддае ліхвяру спрадвечную каштоўнасць
свайго роду – сямейны герб. Яго дачка Ганна прызнаецца, што радавітасць і ў яе сэрцы быццам штосьці змяніла, бо малілася, каб каханаму
Станіславу далі гербы. Дзяўчына разумее, што яе бацька ацэньвае
чалавека не па духоўных якасцях і ўчынках на карысць Айчыны, а па
наяўнасці багацця і сацыяльным становішчы.
Галоўны герой Хаткі ў лесе – бедны паэт Генрых – вымушаны
набыць нерухомасць у вёсцы, каб выглядаць рэспектабельным чалавекам у вачах багатых бацькоў Марыі. Дзеля грошай малады літаратар
прадае “срэбра, што на памяць ад бацькоў засталося, з бацькоўскага
жупана дыямент вялікі”2 і аўтабіяграфічны дзённік. У ім занатаваны
ўспаміны пра вобразы мінулага, якія ўспрымаюцца аўтарам як “рэліквіі
жыцця”, што дапамогуць “сэрцу закалаціцца, як даўней, бо ў цяперашнім жыцці няма суцяшэння”3:
Tam postać mojej matki, tam siostry, tam krewni,
Tam jest niejedna scena, co serce rozrzewni:
Mój dyrektor, i pleban, i włościanie z wioski,
I arendarz brodaty, faworyt ojcowski,
I szlachta, co poluje, i dziewki, co przędą;
Jest nawet organista, co jeździ z kolędą.
Każdą postać maluję tak wiernie, tak święcie,
Że ją poznasz z oblicza, poznasz po akcencie,
Każdą łatwo odgadniesz po mowie i głowie,
Czego się nie domyślisz, serce ci dopowie4.

Можна меркаваць, што многія ідэі гэтай п’есы падаліся блізкімі
публіцы, бо калі ў 1858 г. у Познаньскім тэатры прайшла прэм’ера твора, шанаванне аўтара ператварылася ў бурлівае выяўленне патрыятычных пачуццяў гледачоў5. Дэбютны драматургічны твор У. СыW. Syrokomlа, Hrabia na Wątorach [w:] Pisma epiczne i dramatyczne Władysława
Syrokomli, t. 4, Poznań 1868, s. 135.
2 W. Syrokomlа, Chatka w lesie [w:] Pisma epiczne i dramatyczne Władysława Syrokomli,
t. 4, Poznań 1868, s. 39.
3 Ibidem, s. 11.
4 Ibidem, s. 15.
5 Гісторыя беларускай літаратуры ХІ–ХІХ стагоддзяў у двух тамах, т. 2: Новая
літаратура: другая палова ХVІІІ–ХІХ стагоддзе, навук. рэд. тома У.І. Мархель,
В.А. Чамярыцкі, 2-е выд., Мінск 2010.
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ракомлі антрэпрэнёры Вільні двойчы паставілі ў тым жа годзе, тройчы
ў Друскеніках і Гродне – у 1859 г.
Гістарычная драма Дачка мечніка, або Польскія сямействы
ў ХVІІ стагоддзі выклікала не менш значную глядацкую рэакцыю.
У 1860 г. твор быў прадстаўлены некалькі разоў у Гродне, Кобрыне,
Мінску, за месяц пастаўлены пяць разоў у Вільні, у 1861 г. за тры жнівеньскія тыдні – чатыры разы ў Магілёве. Паказальна, што магілёўскі
антрэпрэнёр Юзаф Снядэцкі нават змяніў арыгінальную назву п’есы на
Польскую арыстакратыю і шляхту ў ХVІІ стагоддзі, можна думаць, для
большага ўдакладнення ідэйна-тэматычнай накіраванасці сцэнічнага
твора.
У спектаклі ўзнімалася праблема сутыкнення жыццёвых пазіцый
прадстаўнікоў старажытнай шляхты: старога мечніка, які ставіць высакароднасць душы вышэй зямных даброт, і старога графа, які пагарджае
дробнымі шляхціцамі з-за іх беднасці. Стаўленне ваяводы прывяло да
трагічнага кахання яго сына Вацлава да беднай шляхцянкі Марыі.
Мясцовы крытык канстатаваў: “Паводле сюжэта дзеянне адбываецца
на берагах роднага нам Дняпра. Апладысменты не сціхалі. Па ўсяму
было бачна, што гледачы спачувалі выказаным у п’есе павучальным
думкам. <…> Тэатру ўдалося закрануць жывую струну нашага грамадства”1.
Таксама на сцэнах былі прадстаўлены спектаклі, дзе супрацьпастаўляліся героі, якія любяць Радзіму, і персанажы, у якіх заўважна
хіліліся да замежнай культуры, да Парыжа. Сярод яскравых прыкладаў
можна назваць пастаноўкі такіх п’ес, як Ідылія Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, Дажынкі, Вайна з жанчынай, Вусы і парык Юзафа Кажанёўскага.
Асобна хочацца спыніцца на апошняй з пералічаных камедый
вядомага польскага драматурга, паказанай у 1857 і 1858 гг. у Гродне, у
1859 г. – у Брэсце і Мінску. Паводле сюжэту, Казіміра Заміхоўскага, галоўнага героя п’есы, прымушаюць замяніць шляхецкі жупан на еўрапейскі касцюм і згаліць вусы. Аднак малады шляхціц не можа нават
дзеля кахання і кар’еры адмовіцца ад усяго, што паважалі на працягу
стагоддзяў яго продкі.
Калі ў 1861 г. у Дынабургу (Віцебская губерня) трупа віленскіх
акцёраў двойчы сыграла камедыю Вусы і парык, віцебскі губернатар
адразу даслаў мясцоваму гараднічаму сакрэтны ліст, у якім катэгарычна забаранялася “даваць у заходніх губернях сцэнічныя творы, якія
пры існуючым кірунку думак у гэтым краі абуджаюць рэвалюцыйныя
жарсці”2.
У асобную групу можна вылучыць пастаноўкі, асноўнай ідэяй якіх
з’яўлялася сакралізацыя гісторыі. Так, у 1858–1860 гг. на сцэнах
Ф. Подобед. Театр в Могилеве, “Могилевские губернские ведомости” 1861, № 59,
с. 766.
2 НГАБ. ф. 1430, воп. 1, адз. зах. 30934, л. 254.
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беларускіх губерняў гледачы ўбачылі гістарычныя драмы Каспар
Карлінскі, Магнаты і сірата, або Соф’я, князёўна Слуцкая У. Сыракомлі,
Барбара Радзівіл Антонія Эдварда Адынца, Мазепа Юліуша Славацкага
і іншыя. Згаданыя спектаклі з сюжэтамі пра даўнюю славу Рэчы Паспалітай, ахвярнасць і мужнасць гістарычных асобаў у складаных абставінах, з адпаведнай сцэнічнай абстаноўкай і касцюмамі набывалі грамадска-палітычнае гучанне.
У 1858–1861 гг. у Брэсце, Друскеніках, Мінску, Гродне, Беластоку,
у 1858 г. у Вільні дзевяць разоў была паказаная п’еса Каспар Карлінскі,
дзеянне якой адбываецца ў ХVІ ст. Паводле сюжэта, галоўны герой –
шляхціц Карлінскі – робіць складаны выбар: не здавацца ворагам,
а страляць з гармат ва ўласнага сына, які ўзяты заложнікам і рухаецца
наперадзе непрыяцельскага войска.
Крытык газеты “Виленский вестник” з захапленнем адзначаў:
“Рэдка каму з драматургаў выпадаў такі вялізны фурор, які выклікала
ў тутэйшай публікі новая гістарычная драма Сыракомлі”1. Сітуацыя
была настолькі нязвыклай, што рэцэнзент паспрабаваў асэнсаваць
прычыны такога поспеху: “У спектаклі адбывалася барацьба паміж грамадзянскім і бацькоўскім абавязкамі, аднолькава святымі і блізкімі для
прысутных у зале гледачоў. Расповед Уладзіслава Сыракомлі пра жыццё патрыёта, які ўсё аддае Айчыне, шмат гаварыў кожнаму чалавеку”2.
У пецярбургскім часопісе “Иллюстрация. Всемирное обозрение” таксама адзначалася незвычайна бурная рэакцыя віленскіх гледачоў на
пастаноўку: “Аўтар быў засыпаны кветкамі ў літаральным сэнсе гэтага
слова. Уся глядацкая аўдыторыя была ахопленая адзіным найвышэйшым запалам, які выяўляўся ў несціханых апладысментах і захопленых
крыках”3.
Рэзананс у грамадстве быў настолькі вялікі, што ў друкаваным
асобніку п’есы на тытульным лісце была занатавана дата прэм’ернага
паказу, пералічаны дзейныя асобы з пазначэннем імёнаў выканаўцаў
гэтых роляў у спектаклі. У пачатку 1858 г. у продажы з’явіўся і альбом
фатаграфічных малюнкаў самых важных сцэнаў пастаноўкі. Паказальна, што праз некалькі дзесяцігоддзяў расійскія ўлады асэнсавалі, што
дазвол прадстаўлення гістарычнай драмы Каспар Карлінскі ў Вільні
напярэдадні паўстання 1863–1864 гг. быў вялікай памылкай, бо спектакль “узрушваў неймаверныя патрыятычныя пачуцці палякаў”4.
В Веселовский, Театральная и художественная хроника, “Виленский вестник”
1858, № 10, с. 81.
2 В Веселовский, Театральная и художественная хроника, “Виленский вестник”
1858, № 11, с. 90.
3 В Веселовский, Польский современый поэт Владислав Сырокомля и его последняя
драма КАСПЕР КАРЛИНСКИЙ, “Иллюстрация. Всемирное обозрение” 1858, № 19,
с. 302.
4 Z. Jędrychowski, Teatra grodzieńskie…, s. 305.
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Можна меркаваць, што́ вельмі моцна ўплывала на глядацкае
ўспрыняцце і візуальны вобраз прадстаўленняў. Так, у Каспары Карлінскім зброя, адзенне, палявы лагер, муры крэпасці адпавядалі “да самых
дробязей” эпосе. У 1859 г. у Мінску і ў 1860 г. у Вільні ў пастаноўцы Барбара Радзівіл удзельнічала больш за трыццаць дзейных асоб, “касцюмы,
зброя цалкам адлюстроўвалі гістарычную эпоху часоў Жыгімонта
Аўгуста. У пралогу на дэкарацыі выяўлялася частка старажытнага
Віленскага града з ніжнімі і верхнімі замкамі. Гледачы былі ў захапленні”1. Такім чынам, ствараліся маштабныя відовішчы, якія дапамагалі публіцы лепш уявіць падзеі ў Рэчы Паспалітай у ХVІ ст.
Неабходна падкрэсліць, што многія камедыі і гістарычныя драмы
з рэпрэзентатыўнымі сюжэтамі пра шляхецкую культуру, праз якія
міфалагізавалася гісторыя, былі шматразова прадэманстраваны ў мясцовых тэатрах і сталі грамадска-палітычнай з’явай.
Пасля паўстання 1863–1864 гг. на тэрыторыі г. зв. Паўночна-Заходняга краю тэатр па-ранейшаму займаў адно з першых месцаў у грамадскім жыцці. Так, па словах карэспандэнта “Виленского вестника”, “у тэатры лепш, чым дзе-небудзь, заўважаць патрабаванні, вобраз думак,
светасузіранне і сучасны кірунак нашай публікі”2. Таму расійская
адміністрацыя яшчэ больш мэтанакіравана стала выкарыстоўваць
тэатры, школы і бібліятэкі як “сродкі лепшага ўкаранення рускіх ідэй
і рускіх патрыятычных тэндэнцый”3 сярод мясцовага насельніцтва.
Можна меркаваць, што з гэтай прычыны галоўны кіраўнік краю Міхаіл
Мураўёў для падтрымкі расійскага тэатра загадаў выдаткоўваць апрача пастаяннай штогадовай субсідыі яшчэ 3 тыс. руб. у Вільні, 2,6 тыс.
руб. у Мінску, 2 тыс. руб. у Гродне і Коўне. Паказальна, што гэтыя сумы
браліся са штрафаў асобаў, якія ўдзельнічалі ў паўстанні4.
У рэпертуарную афішу сярэдзіны 1860-х гг. уключаліся арыгінальныя расійскія п’есы: Дзядуля рускага флоту, Жыццё за Цара, або
Кастрамскія лясы і Іголкін, наўгародскі купец Мікалая Палявога, Рускае
вяселле напрыканцы ХVІ стагоддзя Пятра Сухоніна, Баярскае слова, або
Вестка пра выбранне на царства Міхаіла Фёдаравіча Раманава Платона
Абадоўскага, Пскавіцянка Льва Мея, Запіскі вар’ята, Жаніцьба, Рэвізор
Мікалая Гогаля, Сапсаванае жыццё, Бацька сямейства Івана Чарнышова, Свет не без добрых людзей Мікалая Львова. Апрача таго, “публіку
кармілі камедыямі і драмамі Астроўскага”5. Сярод п’ес знакамітага
расійскага драматурга часцей за ўсё ставіліся Свае людзі — паладзім!,
Навальніца, Беднасць не загана.
Виленский дневник. Театральные представления, “Виленский вестник” 1860,
№ 12, с. 101.
2 С. Ф., Минск, “Виленский вестник” 1865, № 28, с. 2.
3 Отчет по делам Гродненской публичной библиотеки за истекший 1864 год, читанный одним из директоров в общем собрании ее членов, “Гродненские губернские
ведомости” 1865, № 11, с. 2.
4 Виленский дневник, “Виленский вестник” 1865, № 12, с. 1.
5 Театрал, Гродненский театр, “Гродненские губернские ведомости” 1870, № 49, с. 1.
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Пералічаныя творы павінны былі “пазнаёміць тутэйшае грамадства з рускім жыццём і норавамі, рускай мовай і ўсёй яе прыгажосцю,
прадэманстраваць подзвігі знакамітых продкаў і звычаі даўніны. Тэатр,
як орган урада, павінны быў ліквідаваць у рускай краіне чужую ёй
польскую мову”1. Такім чынам, мясцовае насельніцтва імкліва пераводзілася ў прастору новых вобразаў і прадстаўленняў.
З 1864 г. выключна выкарыстоўвалася паняцце “руская акцёрская
трупа”, што ўключала ў сябе не толькі сцэнічныя калектывы з Расіі, але
і аб’яднанні польскіх артыстаў, якія сталі іграць усе спектаклі парасійску. Канешне, многія акцёры не адразу прызвычаіліся да выканання расійскіх п’ес на нязвыклай мове і стварэння на сцэне расійскіх
характараў. Напрыклад, крытык пісаў пра акцёра А. Чыжа, які выступаў
на мінскай сцэне: “Спадзяёмся, што з часам ён выправіць свае вымаўленне, бо польскі акцэнт дзівіць слых рускага чалавека”2. Пра талент
удзельніцы той жа мінскай трупы – актрысы Л. Новаграбельскай –
рэцэнзент адзначаў, што “ў ролях жанчын з простанароднага быту ёй
не хапала менавіта рускай натуры. Нябачачы, верагодна, ніколі блізка
простых рускіх жанчын у іх штодзённым жыцці, па няведанні яна
ўпадала іншы раз у крайнасці, што ёй, канешне, як палячцы, можна
прабачыць”3.
Паказальна, што ў рэцэнзіях крытыкі супрацьпастаўлялі такія
дэфініцыі як “свой” і “чужы”. Напрыклад, калі ў 1861 г. у Магілёве прапанавалі спектакль Жалезны ліст, сюжэт якога быў заснаваны на падзеях,
што адбыліся ў мінулыя часы непасрэдна ў Магілёўскай губерні, то
ў зале была вялікая колькасць гледачоў, бо, на думку рэцэнзента, “сваё
нам заўсёды больш падабаецца, чым чужое”4. Такая тэндэнцыя назіралася і пасля паўстання 1863–1864 гг. Так, у 1865 г. рэцэнзент газеты
“Минские губернские ведомости” канстатаваў, што “пасля ўсяго таго,
што дэманстравалася на мінскай сцэне гады тры таму, цяпер рэпертуар
нам не чужы, бо рускі”5.
Мяркуючы па водзывах сучаснікаў, публіка па-рознаму рэагавала
на новы рэпертуар. Напрыклад, у 1865 г. у Гродне былі выпадкі, калі
ў тэатр прыязджала няшмат наведвальнікаў, а часам з-за адсутнасці
гледачоў прадстаўленні адмяняліся. У тым жа годзе ў Мінску, дзякуючы
выступленням любімых акцёраў, знаёмых гледачам яшчэ з мінулых
Постоянный посетитель Минского театра, Возражение на “Известие о Минском
театре”, помещенное в Виленском вестнике № 39-м, “Виленский вестник” 1865,
№ 44, с. 2.
2 Заметка любителя о Минском городском театре, “Минские губернские ведомости” 1866, № 41, с. 462.
3 Заметка о театре, “Минские губернские ведомости” 1866, № 11, с. 112.
4 Ф. Подобед, Театр в Могилеве, “Могилевские губернские ведомости” 1861, № 59,
с. 767.
5 Любитель театра, Несколько слов о Минском театре, “Минские губернские ведомости” 1865, № 51, с. 1186.
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гадоў, і сцэнічнаму поспеху пры ўвасабленні расійскіх п’ес, нават людзі,
настроеныя “з прадузятасцю ў адносінах да рускага тэатра, сталі прысутнічаць амаль на кожным спектаклі”1.
У заключэнне варта адзначыць, што ў сувязі з гістарычнымі
абставінамі ў 1830–1860-я гг. у беларускіх губернях агульнадаступны
тэатр стаў адным са сродкаў ідэалагічнай палітыкі імперскіх улад, якія
настойліва і мэтанакіравана ўздзейнічалі на фарміраванне рэпертуару.
Прычым практыка жорсткай рэгламентацыі тэатральнай справы не
змянялася дзесяцігоддзямі.
Да паўстання 1863–1864 гг. часта паказваліся перакладныя і перапрацаваныя французскія камедыі і вадэвілі “з куплетамі і рознымі прыгаворкамі”2. Адначасова, у гэты перыяд у Заходнім краі можна заўважыць значную цікавасць публікі да сцэнічных прадстаўленняў гістарычнай тэматыкі, у якіх актуалізаваліся грамадска-палітычныя і сацыяльна-культурныя адносіны ў Рэчы Паспалітай.
Natallia Valantsevich

The Change of Cultural Paradigm Through the Prism of
Theatrical Art in the Belarusian Provinces in the 1830s-1860s
A b s t r a c t
The article discusses the problem of the mutual influence of sociopolitical processes and theatre in the cities of Belarus in the 1830s1860s. Based on archival and bibliographic sources, the peculiarities of
the development of scenic art in conditions of Russification are revealed. Despite administrative prohibition, since the mid-1850s authors of
many Polish-language comedies and historical dramas mythologized
the history of the Polish-Lithuanian Commonwealth. After the January
Uprising the authorities of the Russian Empire began to regard the
theatre as an ideological means by which Polish culture was replaced
by the Russian one.

Натан Бендетсон, Русский театр в Гродно, “Виленский вестник” 1865, № 134, с. 2;
Любитель театра, Несколько слов о Минском театре, “Минские губернские ведомости” 1865, № 51, с. 1186.
2 Русская труппа, ангажированная для Гродно, “Гродненские губернские ведомости” 1865, № 9, с. 5.
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Беларуская і польская мовы ў акупацыі
(1939–1945)
Малавядомай старонкай моўнай гісторыі беларусаў і палякаў дагэтуль застаецца перыяд Другой сусветнай вайны, калі два народы жылі
ва ўмовах акупацыі. Якая моўная палітыка праводзілася ўладамі ў гэты
час? Як змяніўся статус польскай і беларускай моў паміж 1939 і 1945
гадамі? Як узаемадзейнічалі і канкуравалі паміж сабой мовы-суседкі ў
рэаліях новай улады?
Асабліва цікава разгледзець тыя рэгіёны, дзе беларусы і палякі
традыцыйна жылі побач і іх мовы знаходзіліся ў прамой канкурэнцыі
паміж сабой: Заходнюю Беларусь і Усходнюю Польшчу. Але і іншыя
тэрыторыі, дзе беларусы або палякі складалі нацыянальную меншасць,
нельга пакінуць па-за ўвагай: асэнсаваныя Рэйхам польскія раёны,
усходнюю частку Беларусі, Літву і Латвію. Пры гэтым трэба ўлічваць
тое, што, па-першае, Заходняя Беларусь перажыла з 1939 па 1944 гг.
дзве змены ўлады (савецкую і нямецкую)1; па-другое, у час нямецкай
акупацыі тэрытарыяльна-адміністрацыйны падзел акупаваных тэрыторый не толькі часам моцна адрозніваўся ад даваеннага падзелу, але
і ў кожнай акупацыйнай зоне была прадугледжана свая моўная палітыка.
Уяўляецца мэтазгодным разгледзець моўную палітыку ў дачыненні да беларускай і польскай моў на наступных акупаваных тэрыторыях:
1. Заходняя Беларусь, верасень 1939 – чэрвень 1941 (савецкая
зона акупацыі);
2. Генеральны камісарыят Беларутэнія (Generalbezirk Weißruthenien), чэрвень 1941 – ліпень 1944;
3. Усходняя Беларусь, 1941–1944 (зона адказнасці Вермахта);
4. Тэрыторыі Польшчы, якія былі ўключаны ў Рэйх: Вартэлянд
(Wartheland), Данцыг-Заходняя Прусія (Danzig-Westpreußen) і Усходняя
Прусія з Беластоцкай акругай (Ostpreußen + Bezirk Bialystok), верасень
1939 – люты 1945;
5. Генеральнае губернатарства з Галіцыяй (Generalgouvernement
+ Distrikt Galizien), кастрычнік 1939 – студзень 1945;
1

Калі не ўлічваць, зразумела, вяртання савецкай улады ў 1944 г.
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Зразумела, што ў межах невялікага артыкула немагчыма дэталёва
апісаць моўную палітыку на працягу некалькіх гадоў на такой вялікай
тэрыторыі. Таму мэтай працы было акрэсліць агульныя тэндэнцыі моўнай акупацыйнай палітыкі ў дачыненні да беларускай і польскай моў
на падставе даследаванняў і дакументаў з архіваў Нямеччыны, Польшчы, Беларусі (у большай частцы неапублікаваных).
Беларусізацыя як сродак дэпаланізацыі:
Заходняя Беларусь (верасень 1939 – чэрвень 1941)
Як вядома, пасля далучэння ў верасні 1939 г. Заходняй Беларусі да
Савецкага Саюза, на гэтай тэрыторыі была абвешчана палітыка беларусізацыі. Зразумела, што палітыка пашырэння сферы ўжытку беларускай мовы і вылучэнне на ключавыя пасады беларусаў мела на мэце не
столькі развіццё беларускасці, колькі дэпаланізацыю былых „крэсаў
усходніх“ і фарміраванне пачуцця еднасці з Савецкай Беларуссю. Ужо
ў снежні 1939 г. у пастанове ЦК ВКП(б)1 былі агучаны адзіныя патрабаванні да школьнай адукацыі, дзе апроч іншага планавалася асаблівая
падтрымка беларускай мовы. На практыцы гэта азначала, што вялікая
частка польскіх школ стала трансфармавацца ў беларускія2, а таксама
рускія і габрэйскія. Але катастрафічны недахоп не проста кваліфікаваных настаўнікаў, а такіх, якія хаця б ведалі беларускую мову, абумовіў
тое, што большая частка “беларускамоўных” заняткаў праводзілася папольску, па-руску ці на „трасянцы“3. Праблему не вырашыла і запрашэнне настаўнікаў з усходу Беларусі, вялікая частка якіх ці наогул не
ведала беларускай мовы, ці ведала яе вельмі слаба. Гэта было прызнана
пазней (у студзені 1941 г.) у пастанове ЦК КП(б)Б4, дзе гаварылася пра
праблему няведання беларускай мовы ў беларускай школе і планавалася правесці рэвізію моўнай кампетэнцыі настаўнікаў. Адыграла сваю
ролю і адсутнасць падручнікаў на беларускай мове (што азначала выкарыстанне рускамоўных кніг), а таксама пераарыентацыя вялікай
колькасці насельніцтва на афіцыйную мову новай метраполіі – рускую.
Такім чынам, непадрыхтаванасць савецкіх уладаў да паўнавартаснай беларусізацыі прывяла да таго, што інтэнсіўная дэпаланізацыя
суправаджалася, так бы мовіць, моўным вакуумам у галіне адукацыі
і афіцыйных сфераў ужытку беларускай мовы. З-за няведання літаратурнай беларускай мовы настаўнікі і адказныя асобы спрабавалі гэты
А.М. Вабішчэвіч, Праблемы нацыянальна-культурнага жыцця заходніх абласцей
БССР у 1939–1941 гг., „Białoruskie Zeszyty Historyczne“ 2000, № 13, с. 118.
2 74,4% беларускіх і 17,5% польскіх школ па стану на верасень 1940 г.: С. Яцкевіч,
Адукацыя нацыянальных меншасцей на Беларусі ў 1920–1990 гг., „Białoruskie Zeszyty Historyczne“1998, № 10, c. 73.
3 A. Brakel, Unter Rotem Stern und Hakenkreuz: Baranowicze 1939 bis 1944, Paderborn
2009, s. 70–73.
4 Пастанова ЦК КП(б)Б ад 24–25 студзеня 1941 г. „Аб вывучэнні беларускай мовы
ў ВНУ, тэхнікумах і школах БССР”. Гл.: А.М. Вабішчэвіч, Праблемы..., с. 126.
1
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моўны вакуум кампенсаваць рускай, польскай, або, у лепшым выпадку,
размоўнымі варыянтамі беларускай мовы, у тым ліку, змешанымі. Такі
пераходны этап на шматмоўнай тэрыторыі пасля гвалтоўнай змены
ўлады падаецца, тым не менш, натуральным. Цікава, што падобная моўная палітыка ў 1939–1941 г. праводзілася і ў фінскай частцы Карэліі,
захопленай савецкімі войскамі ў час г. зв. халоднай вайны. Там таксама
быў абвешчаны прыярытэт мясцовай мовы – фінізацыя, якая была
абсалютна не падрыхтаваная савецкімі ўладамі і сутыкнулася з непераадольнай праблемай адукаваных нацыянальных кадраў. Яшчэ большае
падабенства паміж гэтымі дзвюма моўнымі сітуацыямі можна ўбачыць,
калі разгледзець далейшае развіццё падзей.
Беларусізацыя як сродак дэпаланізацыі, дэрусіфікацыі і
дэсаветызацыі: Генеральны камісарыят Беларутэнія
(чэрвень 1941 – ліпень 1944)
Як гэта ні дзіўна выглядае, але можна сказаць, што цывільная
нямецкая адміністрацыя пад кіраўніцтвам Вільгельма Кубэ працягвала
савецкую моўную палітыку ў Заходняй Беларусі – беларусізацыю і дэпаланізацыю. Палітычнае крэда кіраўніка Генеральнага камісарыята
Беларусі В. Кубэ адносна моўнай і нацыянальнай палітыкі можна ўбачыць у яго артыкуле, прысвечаным угодкам цывільнай адміністрацыі
ў акупаванай Беларусі: „Палітычна захад і поўнач тэрыторыі Генеральнай акругі належалі Польскай Рэспубліцы. Але на гэтых абшарах пераважалі, без сумневу, беларусы. <…> Калі рэлігійнае і царкоўнае жыццё
прачнулася ад застою, выкліканага бальшавіцкім тэрорам, выявілася,
што шмат людзей належыць да Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. <…> І тут таксама, у галіне культу, істотны лозунг
«Беларусы – не рускія!». <…> Тое, што для нас беларусы ўяўляюць сабой
дзяржаўны народ – гэта натуральна. Таму беларускай мове аддаецца
і будзе аддавацца безумоўная перавага ва ўсіх школах краю, як мове
выкладання і камунікацыі. І руская, і польская нацыянальныя меншасці павінны падпарадкавацца гэтаму разумнаму прынцыпу”1.
Галоўным прынцыпам нацыянальнай, а значыць і моўнай акупацыйнай палітыкі Рэйха на Усходзе была максімальныя дыферэнцыяцыя народаў па моўных, этнічных і іншых прыкметах. Як у Польшчы,
так пазней і ў савецкіх акупаваных раёнах асаблівая ўвага надавалася
вылучэнню як мага большай колькасці народаў, нацыянальных меншасцяў, каб супрацьпаставіць іх самым шматлікім нацыям: польскай
і рускай ды тым самым паслабіць іх. У дачыненні да нацыянальных
рэспублік былога Савецкага Саюза і менавіта да Беларусі, беларусізацыя павінна была таксама адыграць істотную ролю ў дэсаветызацыі
менталітэту беларусаў праз разрыў з інтэрнацыяналісцкай ідэалогіяй.
1

В. Кубэ, Год нямецкай цывільнай адміністрацыі, „Голас вёскі“ 1942, № 31(38), с. 1.
(Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь, ф. 371, спр. 49, л. 15).
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У першыя месяцы нямецкай акупацыі Заходняй Беларусі палякі
занялі большасць найважнейшых пасад у акупацыйнай адміністрацыі.
Тлумачыцца гэта традыцыйнымі антысавецкімі настроямі палякаў;
больш высокім, як правіла, адукацыйным узроўнем польскага насельніцтва, вопытам працы ў адміністрацыйных структурах даваеннай
Польшчы. Але ўжо з верасня 1941 г., калі ўлада ў Заходняй і Цэнтральнай Беларусі ў асноўным была перададзена цывільным акупацыйным
структурам, палякі і польская мова мэтанакіравана выціскаліся з акупацыйнай адміністрацыі. Натуральна, што немцы бачылі ў грамадскай
актыўнасці палякаў, у распаўсюджванні польскай мовы глебу для ідэі
ўзнаўлення самастойнай Польшчы. Вельмі часта палякаў замянялі
беларусамі-эмігрантамі з Рэйха або з Польшчы1.
У канцы 1941 г. моўная палітыка стала больш жорсткай у дачыненні да польскай мовы. Калі спачатку ў якасці асноўных моў справаводства, кантактаў паміж службамі і пры зваротах грамадзянаў выкарыстоўвалася польская і нямецкая мовы, то пасля верасня 1941 г. з’явілася пастанова цывільнай адміністрацыі, згодна з якой трэба было
карыстацца толькі нямецкай ці беларускай. Польская знікала як мова
друку, камунальных надпісаў, адукацыі і нават як мова Каталіцкай
царквы. За выкарыстанне польскай мовы ў афіцыйных установах (напрыклад, пры разглядзе скаргі і г. д.) прадугледжваўся штраф у памеры
50 марак2.
Слабое веданне беларускай мовы ці падмена яе руска-польскім
змешаным варыянтам нямецкія ўлады спрабавалі кампенсаваць арганізацыяй курсаў беларускай мовы для мясцовых жыхароў, якія працавалі ў цывільнай адміністрацыі.
У Заходняй Беларусі, нягледзячы на антыпольскую пазіцыю нямецкіх уладаў і актыўную працу прыхільнікаў беларускага нацыянальнага руху, моўная сітуацыя мянялася павольна: польская мова заставалася істотным камунікацыйным сродкам не толькі паміж палякамі,
але і была часта своеасаблівай лінгва франка ў камунікацыі паміж рознымі групамі мясцовага насельніцтва3.
Што тычыцца моўнага заканадаўства ў Генеральным камісарыяце,
то яно вызначалася двума асноўнымі дакументамі. Па-першае, як адміністрацыйная адзінка Рэйхскамісарыята Остланд, Генеральны камісарыят Беларутэнія кіраваўся пастановай цывільнай адміністрацыі Остланда ад 18 жніўня 1941 г. „Парадак прыняцця кіравання Рэйхсксамісарыятам Остланд“: „Афіцыйная мова [Amtsprache] Рэйхсксамісарыята
Остланд – нямецкая. У кожным Генеральным камісарыяце дапускаецца
[zugelassen] мясцовая мова, мова краіны [Landessprache]”4.
A. Brakel, Unter Rotem Stern…, Paderborn 2009, s. 123.
Ibidem, s. 130–131.
3 Ibidem, s. 134–135.
4 P. Kleist, Zwischen Hitler und Stalin. Bonn, 1950, s. 175; O. Bräutigam, Überblick über die
besetzten Ostgebiete während des 2. Weltkrieges, Tübingen 1954, s. 15.
1
2
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Па-другое, з самага пачатку акупацыі Беларусі ў Берліне1 пачаў
распрацоўвацца закон аб мовах для Беларусі, які быў дасланы для разгляду ў Генеральны камісарыят у Мінск ужо пасля смерці В. Кубэ:
„Перад усім, неабходна падтрымка беларускай мовы, каб і тут палітыка
адпавядала выразнаму вылучэнню беларусаў сярод іншых народаў.
Беларуская мова, такім чынам, <…> павінна абазначацца як мова краіны (landeseigene) або, яшчэ лепш, <…> як тутэйшая, спрадвечная (einheimliche) мова. Акрамя тутэйшай беларускай мовы, у якасці г. зв. моў
меншасцяў разглядаюцца польская, руская, татарская мовы”2.
Трэба сказаць, што адказныя за распрацоўку моўнай палітыкі
чыноўнікі з Міністэрства па акупаваных усходніх тэрыторыях някепска
ведалі моўную сітуацыю ў Беларусі і часта згадвалі польскую і рускую
меншасці, у дачыненні да якіх прапанавалася палітыка частковай моўнай падтрымкі пры захаванні безумоўнага прыярытэту беларускай
мовы, што дазваляла захаваць агульную лінію на размежаванне народаў на акупаваных тэрыторыях: „Пры разглядзе пытання моў меншасцяў трэба зыходзіць з таго, што спробам некаторых народаў асіміляваць меншасці праз мову неабходна даць адпор. Трэба ўлічваць, што
падобнага тыпу імкненні з’явяцца і ў беларусаў, пасля таго, як яны
атрымаюць палітычную падтрымку нямецкай улады. Аднак варта
адрозніваць выпадкі, калі гаворка ідзе аб вяртанні разбуранага беларускага ідэнтытэту. Супраць гэтага не трэба нічога рабіць, але і быць
напагатове, каб польскія элементы не прынялі такой кан’юнктуры для
атрымання палітычных перавагаў. Моўнае рэгуляванне, такім чынам,
павінна ўяўляць сабой палітычна справядлівае і прыдатнае для нямецкай улады балансаванне. Крокі насустрач у адносінах да польскай
і рускай моў не павінны азначаць палітычную падтрымку гэтых народаў, а, наадварот, спрыяць размежаванню народаў паміж сабой”3.
Далей у дакуменце ідзе гаворка пра тое, што нямецкая мова магла б
выконваць ролю мовы міжнацыянальных зносін паміж прадстаўнікамі
розных этнасаў у Беларусі, і гэта прадухіліла б экспансію польскай
і рускай моў: „Ад распаўсюджвання беларускай мовы ў школах з іншымі
мовамі навучання, перш за ўсё ў рускіх школах, зараз варта адмовіцца.
Больш за ўсе я жадаў бы, каб не толькі ў беларускіх, але таксама і ў
польскіх, рускіх, татарскіх <…> вывучалі нямецкую мову, каб у камунікацыі паміж народамі <…> беларуская мова не выціскалася б польскай ці, яшчэ меней, рускай мовай“4.
Пасля забойства В. Кубэ і прызначэння Курта фон Готберга выконваць абавязкі гаўляйтара Беларусі моўная палітыка ў Генеральнай
акрузе стала выключна прагматычнай і была арыентаваная на выкарыстоўванне рускай мовы ў якасці агульнай мовы зносін, а варыянт
У Міністэрстве па акупаваных усходніх тэрыторыях.
Bundesarchiv Berlin, дакумент R 6-173, Моўнае рэгуляванне ў ГК Беларусь, c. 56.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
1
2
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моўнага рэгулявання, згодна з якім беларуская мова абвяшчалася дзяржаўнай і прыярытэтнай мовы Беларусі, быў адхілены К. Готбергам і адпраўлены назад у Берлін на дапрацоўку: „Па ўказанні канцылярыі спадара гаўляйтара адсылаю Вам назад копію пастановы аб моўным урэгуляванні ў ГК Беларусь і звяртаю Вашу ўвагу на тое, што выконваючы
абавязкі Генеральнага камісара Беларусі – <…> фон Готберг на нарадзе
кіраўнікоў галоўных аддзелаў 22.11.43 зрабіў заключэнне, што беларуская мова не была б зразумелая шырокім масам насельніцтва, у адрозненне ад рускай мовы, і з гэтым трэба лічыцца. Я прашу прыняць да
ведама гэтую заўвагу <…> пры паўторным разглядзе праекта пастановы...”1.
Улічваючы вялікую колькасць палякаў, што жылі на ўсход ад Польшчы, міністр па ўсходніх акупаваных тэрыторыях Альфрэд Розэнберг
выдаў у канцы 1942 г. пастанову аб абыходжанні з палякамі на абшарах
былога СССР. Непасрэдна моўнае пытанне ў пастанове закраналася
ў трох пунктах: па-першае, польская адукацыя абмяжоўвалася 4-класнай школай; па-другое, міністр выступіў супраць раўнапраўя польскай
мовы з украінскай, беларускай і літоўскай2; па-трэцяе, быў спынены
выпуск усёй польскай прэсы (акрамя „Goniec Сodzienny” ў Вільні). Дыскрымінацыйную для палякаў сутнасць гэтай пастановы асабліва добра
бачна, калі параўнаць наклады прэсы для мясцовых жыхароў, якая выдавалася акупацыйнымі ўладамі ў былых рэспубліках Савецкага Саюза.
Для ўсходніх тэрыторый у маі 1942 года выдавалася 130 газет на 8 нацыянальных мовах: 14 эстонскіх, 21 латышская, 11 літоўскіх, 1 польская, 6 беларускіх (пазней 11), 60 украінскіх, 16 рускіх, 1 татарская
(агульны наклад больш за 2 мільёны асобнікаў)3.
Калі гаварыць пра ўласнамоўныя інавацыі, якія змагла рэалізаваць
акупацыйная ўлада за тры гады, то гэта, па-першае, замена кірылічнага
алфавіта лацінкай4; па-другое, арыентацыя на нерусіфікаваную граматыку і лексіку; па-трэцяе, беларусізацыя Праваслаўнай царквы.
Калі падсумаваць асноўныя тэндэнцыі акупацыйнай моўнай палітыкі ў Генеральным камісарыяце Беларусь, то трэба сказаць, што, папершае, вялікую ролю тут адыграў персанальны фактар: В. Кубэ
і К. фон Готберг праводзілі дзве розныя лініі ў дачыненні да моў на тэрыторыі Генеральнага камісарыята – адпаведна, беларусізацыю і палітыку захавання статус-кво. Па-другое, у перыяд кіравання В. Кубэ вызначальнай была ідэя іерархіі моў, дзе беларуская займала месца
класічнай адзінай афіцыйнай мовы, а польская разам з іншымі – мовы
Bundesarchiv Berlin, дакумент R 6-173, Моўнае рэгуляванне ў ГК Беларусь, c. 76.
C. Madajczyk, Die Okkupationspolitik Nazideutschlands in Polen 1939–1945, Köln 1988,
s. 175.
3 H.-D. Handrack, Das Reichskommissariat Ostland. Die Kulturpolitik der deutschen Verwaltung zwischen Autonomie und Gleichschaltung 1941–1944, München 1981, s. 197.
4 Як вядома, хутка кірылічны алфавіт быў вернуты з прагматычных прычын, а лацінку планавалася ўвесці пазней.
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нацыянальнай меншасці. Гэтае палажэнне паслядоўна ажыццяўлялася
ўладнымі акупацыйнымі структурамі. Па-трэцяе, у зоне адказнасці
ваеннай адміністрацыі, на ўсходзе Беларусі, тылавымі службамі Вермахта праводзілася палітыкі моўнага статус-кво, мэтай якой было захаванне спакою і наладжвання камунікацыі з мясцовым насельніцтвам.
Ваенныя таксама выяўлялі самастойнасць у вырашэнні пытання выкладання нямецкай мовы для мясцовых жыхароў, што нават прыводзіла да канфрантацыі з цывільнай адміністрацыяй і Міністэрствам па
акупаваных тэрыторыях у Берліне.
Калі працягнуць параўнанне згаданай вышэй карэльскай сітуацыі
з сітуацыяй у Заходняй Беларусі, то ізноў тут назіраецца нечаканы паралелізм: фіны, калі ў 1941 г. адваявалі „сваю“ Карэлію назад, а таксама
захапілі большую частку Савецкай Карэліі, па сутнасці працягнулі моўную палітыку Саветаў – фінізацыю.
Тэрыторыі Польшчы, якія былі ўключаны ў Рэйх:
стагнацыя польскай мовы і лабіраванне моў меншасцей
(верасень 1939 – люты 1945)
Стратэгічныя мэты Рэйха ў заходняй і паўночнай частках даваеннай Польшчы прадугледжвалі велізарную моўную перабудову гэтых
тэрыторый: анямечванне “падыходзячай“ часткі насельніцтва і тапонімаў; моўная асіміляцыя пераселеных сюды фольксдойчэ (большасць
з якіх або зусім не валодала нямецкай мовай, або вельмі слаба яе
ведала), перавод адукацыі на нямецкую мову выкладання, пазбаўленне
польскай мовы большасці яе ранейшых функцый і кардынальнае зніжэнне яе статуса (за ёй павінна была застацца толькі камунікатыўная
функцыя для польскага насельніцтва), пабудова моўнай дыферэнцыяцыі паміж польскім і нямецкім насельніцтвам. Апошні пункт звязаны
з праблемай выкладання нямецкай мовы мясцоваму польскаму насельніцтву. З аднаго боку, ідэалагічная забарона на змешванне народаў
і асабліва германскага з неарыйскімі этнасамі прывяла да забароны выкладаць нямецкую мову палякам, а з іншага боку, неабходнасць прафесійных кантактаў палякаў і немцаў выклікала з'яўленне дзіўных дырэктыў па вырашэнню гэтай супярэчнасці. У пастанове кіраўніка Вартэлянда ад 23.02.1943 г. гаварылася: „У польскіх школах нямецкая мова
выкладаецца роўна ў такой ступені, <…> каб польская працоўная моладзь, якая нам неабходная для выканання ваенных і аднаўленчых задач, магла паразумецца на нямецкай мове: гэта азначае, што вывучаецца нямецкая лексіка, але граматычна правільна гаварыць у іх неабходнасці няма”1.
Такім чынам, гаворка, практычна, ішла пра свядомую піджынізацыю сваёй мовы ў ідэалагічных мэтах! Згаданая супярэчнасць паміж
расавымі ўстаноўкамі і практычнымі патрэбамі эканомікі ваеннага
1

Выдана ў G. Hansen, Schulpolitik als Volkstumspolitik. Münster–New York 1994, s. 84.
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часу прыводзіла да таго, што многія кіраўнікі прадпрыемстваў стваралі
свае правілы, якія тычыліся ўжывання моў. Некаторыя нават штрафавалі за выкарыстанне польскай мовы на працы. Такія выпадкі выклікалі з’яўленне інфармацыйнага ліста ўладаў Вартэлянда па пытанні
ўжывання палякамі польскай мовы: „У камунікаванні паміж сабой, на
вуліцы і г. д. паляк можа гаварыць па-польску, колькі ён хоча. У нас
няма цікавасці ў тым, каб прымусіць яго гаварыць па-нямецку. Таму
гэта няслушна, што ёсць такія прадпрыемствы, дзе накладаецца штраф,
калі палякі гавораць па-польску“1.
Цікава, што адносіны акупацыйных уладаў да вывучэння нямецкай
мовы нацыянальнымі меншасцямі былі значна больш пазітыўныя: для
прыняцця ў нямецкую школу дастаткова было паказаць дакумент прыналежнасці да нацменшасці (горцаў, украінскай, беларускай і г. д.).
Рабілася гэта, каб „пазбегнуць таго, што дзеці польскага паходжання
гэтым шляхам праточацца [sic!] у нямецкія школы <…> Для гэтых дзяцей будуць створаны асобныя школы, у якіх яны па скарочанай праграме будуць вывучаць асноўныя паняцці нямецкай мовы і ліку”2.
Беларусаў у заходніх раёнах Польшчы, якія лічыліся пасля 1939 г.
часткай Рэйха, хутчэй за ўсё, было няшмат. Але можна знайсці некаторыя звесткі пра адносіны мясцовых уладаў да беларускай мовы ў кантэксце нацыянальнай палітыкі на гэтай акупаванай тэрыторыі. Звяртае на сябе ўвагу, перш за ўсё, гісторыя стварэння беларускага класа
ў пачатковай школе Лодзі (Litzmannstadt)3. З гэтай просьбай у ліпені
1943 г. „Беларуская самапомач” звярнулася ў школьныя ўстановы Лодзі: „Рускія і ўкраінцы ўжо маюць такія класы і з іх дапамогай хутка
авалодваюць нямецкай мовай і культурай; без беларускай школы беларускія дзеці часта падпадаюць пад непажаданы польскі ўплыў; у рускія
і ўкраінскія класы беларускія дзеці не могуць быць пасланы, бо не
разумеюць гэтых моў і былі б выхаваны ў такім выпадку ў чужынскім
для іх духу”4.
Гэты ліст быў высланы кіраўніку акругі на вырашэнне з наступнай
заўвагай: „Я падтрымліваю тую пазіцыю, што да беларускай меншасці
можна ставіцца так, як да рускай і ўкраінскай, і задаволіць іх просьбу.
Мова і культура ў рускіх, украінцаў і беларусаў розныя, таму мне здаецца, што заява Беларускага камітэта пра навучанне іх дзяцей у асобных
класах мае рацыю”5.
Ibidem.
Ліст Аддзела выхавання і народнай асветы Вартэлянда Рэйхміністру навукі, выхавання і народнай асветы ад 14.11.1941. Ibidem, s. 210.
3 Лодзь на пачатку акупацыі належала да Генерал-губернатарства, але потым была
далучана да Рэйхсгау Вартэлянд – заходняй Польшчы, якая была анексаваная
Рэйхам.
4 Ibidem, s. 223.
5 Ibidem, s. 222.
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Улады Беласточчыны, якая таксама фармальна належала да Рэйха
ў якасці адміністрацыйнай адзінкі Усходняй Прусіі, адзначае Чэслаў Мадайчык1, была больш антыпольская, чым на іншых польскіх тэрыторыях, якія былі анексаваныя Рэйхам. Так, напрыклад, тут наогул не
былі адкрыты польскія школы. У іншых анексаваных Рэйхам польскіх
раёнах школ з польскай мовай навучання не было да сярэдзіны 1942 г.
У лепшым выпадку палякі маглі наведваць школы для палякаў з нямецкай мовай навучання, якія прадугледжвалі вывучэнне толькі асноў
нямецкай мовы2. Праграма польскай школы прадугледжвала 7 гадзін
польскай мовы з першага па чацвёрты клас і 6 гадзін з чацвёртага па
сёмы клас3.
Яшчэ адно пытанне, звязанае з моўнай палітыкай ў акупацыі, –
выкладанне ўсходнеславянскіх моў у школах Рэйха. Гаворка тут ідзе не
пра беларускую, рускую або ўкраінскую мовы ў школах адпаведных
нацыянальных меншасцяў, а пра выкладанне гэтых моў як замежных
у нямецкіх школах анексаванай часткі Польшчы. Пазіцыя адказных
асоб у кіраўніцтве Рэйха наконт гэтага пытання была выказана ў ліставанні паміж намеснікам дырэктара па вучэбнай частцы Гандлёвай
школы Данцыга Куртам Аберметам (Kurt Abermeth) і канцылярыяй
А. Розэнберга, міністра па акупаваных усходніх тэрыторыях. К. Абермет, які сам доўгія гады займаўся выкладаннем рускай мовы, 25 верасня 1942 г. напісаў ліст на імя міністра з просьбай выказаць сваю
пазіцыю па выкладанні рускай і ўкраінскай моў у Рэйху: “Я хацеў бы Вас
спытаць, ці лічыце Вы мэтазгодным вывучэнне рускай мовы і ці не думаеце Вы, што акрамя рускай мовы было б апраўдана вывучаць украінскую і іншыя мовы «рускіх» тэрыторый”4.
Адказ 31 кастрычніка 1942 г. быў пасланы не толькі К. Абермету,
але і міністру па навуцы, выхаванню і адукацыі Рэйха для азнаямлення:
„Вывучэнне ўкраінскай, беларускай і рускай моў я лічу мэтазгодным
(і неабходным, а таксама ў інтарэсах нямецкага народа)5 і вітаю Вашы
намаганні ў гэтым кірунку”6.
Нельга не заўважыць, што міністр па акупаваных усходніх тэрыторыях зрабіў акцэнт на ўкраінскай і беларускай мовах, паставіўшы
рускую мову на апошнюю пазіцыю ў пералічэнні, што адпавядала акупацыйнай палітыцы размежавання народаў усходнеславянскай прасторы і вылучэнню ўкраінцаў і беларусаў з “рускага” (= савецкага) ідэнтытэту.
Такім чынам, на анексаваных тэрыторыях Польшчы за польскай
мовай была пакінутая толькі функцыя камунікацыі палякаў паміж
C. Madajczyk, Die Okkupationspolitik…, Köln 1988, s. 146.
G. Hansen, Schulpolitik..., s. 226–227.
3 Ibidem, s. 397.
4 Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь, ф. 652, спр. 1, л. 7.
5 Словы, дадзеныя ў дужках, былі пазней закрэсленыя ў дакуменце.
6 Ibidem, л. 6.
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сабой. Польская мова выконвала таксама ролю сродку дыферэнцыяцыі
польскага і няпольскага насельніцтва. Беларуская мова, нягледзячы на
нешматлікасць насельніцтва з беларускім ідэнтытэтам на захадзе
і поўначы Польшчы, мела статус мовы прывілеяванай меншасці з усім
спектрам функцый – як мова адукацыі, прэсы, культуры і г. д.
Генерал-губернатарства: рэзервацыя польскай мовы
(кастрычнік 1939 – студзень 1945)
Генерал-губернатарства лічылася немцамі месцам для “непажаданых” элементаў з анексаваных раёнаў Польшчы, рэзервуарам працоўнай сілы на бліжэйшы час. Аб гэтым у сваім Дзённіку некалькі разоў
выказваўся і сам Генерал-губернатар Г. Франк: „Трэба зыходзіць з таго,
што зараз Генерал-губернатарства з'яўляецца месцам пражывання
(Heimstätte) польскага народа“1. <…> „Гэта <…> свайго роду рэзервацыя
(для палякаў)” 2.
Моўная дыферэнцыяцыя палякаў і немцаў у Генерал-губернатарстве была закладзена ўжо ў адной з першых пастаноў Ганса Франка ад
31 кастрычніка 1939 г. У ёй гаварылася, што нямецкія дзеці павінны
вучыцца толькі ў нямецкіх школах у нямецкіх настаўнікаў, а польскія –
толькі ў польскіх3. Тым самым быў выказаны ясны намер не дапускаць
германізацыі палякаў. У адрозненне ад анексаваных польскіх раёнаў,
у Генерал-губернатарстве польская мова была “квазіафіцыйнай” мовай
і была дазволена ў некаторых сферах улады і грамадскага жыцця. Тым
не менш, яе культурная і іншыя функцыі былі мінімальнымі. Эўгеніюш
Круль пісаў, што рэшткі польскай культуры былі зведзены адміністрацыйна-палітычнымі метадамі на мяжу дазволенага існавання4.
Непасрэдна ўжыванне моў ва ўладных структурах Генералгубернатарства вызначалі два параграфы ў “Пастанове аб стварэнні
адміністрацыі ў акупаваных польскіх раёнах” ад 26 кастрычніка 1939 г.:
Параграф 9: “Афіцыйнай мовай у Генерал-губернатарстве з’яўляецца
нямецкая мова, дапускаецца таксама і польская мова” Параграф 10:
„Распараджэнні публікуюцца ў «Verordnungsblatt für das Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete» на нямецкай і польскай
мовах. Вызначальным для разумення з’яўляецца нямецкі тэкст”5.
Нямецкія ўлады, як ужо было згадана, з расавых меркаванняў не
віталі вывучэння палякамі нямецкай мовы, што, на іх думку, магло б
сцерці межы паміж нямецкім і польскім насельніцтвам Генерал-губернатарства. У рэчышчы такой палітыкі моўнай дыферэнцыяцыі для
H. Frank, Das Diensttagebuch des deutschen Generalgouverneurs in Polen (запіс ад
01.03.1940), Stuttgart 1975, s. 126.
2 Ibidem (запіс ад 02.03.1940), s. 128.
3 Verordnungsblatt für die besetzten polnischen Gebiete, 1939, № 3, Krakau 1939, с. 18–19.
4 E.C. Król, Polityka hitlerowska wobec szkolnictwa polskiego na terenie Generalnej Guberni
(1939–1945), Warszawa 1979, s. 105.
5 Verordnungsblatt für die besetzten polnischen Gebiete, № 1, Krakau 1939, s. 4.
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камунікацыі паміж нямецкімі ўладамі і польскамоўным насельніцтвам
планавалася, што з цягам часу чыноўнікі, якія мелі непасрэдны кантакт
з польскім насельніцтвам, будуць ведаць польскую мову. Для гэтага
пачалі адкрывацца курсы польскай мовы для нямецкіх служачых. Напрыклад, для цэнтральнага апарата Генерал-губернатарства ўжо з ліпеня 1940 г. працавалі курсы польскай мовы, на якіх выкладаў былы
супрацоўнік Кракаўскага ўніверсітэта германіст Адам Клячкоўскі1.
Вельмі істотным фактарам моўнай палітыкі ў Генерал-губернатарстве было заканадаўства ў адносінах да нацыянальных меншасцяў.
З самага пачатку акупацыі новыя ўлады прынялі за аснову польскі
закон ад 31.07.1924 г., які рэгуляваў правы нацыянальных меншасцяў
у даваеннай Польшчы. Згодна з ім, у школах Генерал-губернатарства,
дзе русінскае, беларускае ці літоўскае насельніцтва складала больш за
25% жыхароў, заняткі маглі праводзіцца на роднай мове меншасці2.
Пасля далучэння Галіцыі да Генерал-губернатарства з’явілася
пастанова Г. Франка, кіраўніка гэтай „вобласці дзяржаўных інтарэсаў
Нямеччыны”, ад 1 жніўня 1941 г.: Параграф 4: „Афіцыйнай мовай у акрузе Галіцыя з’яўляецца нямецкая мова, дапускаецца таксама ўкраінская
і польская мовы”. Параграф 5: „Распараджэнні і іншыя заканадаўчыя
акты выдаюцца на нямецкай, украінскай і польскай мовах”3.
Ужо ў лютым-траўні 1941 г. пасля прызнання беларусаў нацыянальнай меншасцю Аддзел навукі і адукацыі Генерал-губернатарства
даў дазвол на адкрыццё школ з беларускай мовай навучання. У першую
чаргу гэта тычылася Варшаўскага рэгіёну, дзе па інфармацыі СД жыло
больш за 10 000 беларусаў4. Як і ў анексаваных раёнах Польшчы, беларускую меншасць можна лічыць прывілеяванай меншасцю. Яна была,
зразумела, не такой уплывовай, як украінская, але часам, напрыклад,
у пытанні вывучэння нямецкай мовы мела больш правоў, чым тытульная нацыя Генерал-губернатарства.
Зона адказнасці ваеннай адміністрацыі: «status quo ante bellum»
(чэрвень 1941 – ліпень 1944)
Не трэба забывацца на тое, што палова даваеннай Беларусі, на
ўсход ад Мінска і Слуцка, увесь час вайны заставалася зонай адказнасці
Вермахта. Гэта азначае, што цывільнае жыццё на ўсходзе Беларусі ўладкоўвалі вайсковыя тылавыя структуры. У тым ліку яны вызначалі моўную і адукацыйную палітыку. Тылавыя структуры Вермахта праяўлялі
пэўную самастойнасць у арганізацыі жыцця мясцовага насельніцтва
ў зоне сваёй адказнасці. Самым яскравым прыкладам несумяшчальG. Hansen, Schulpolitik..., s. 90.
Ibidem, s. 98–99.
3 Verordnungsblatt für das Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete,
№ 67, Кrakau 1941, s. 443.
4 G. Hansen, Schulpolitik… , s. 370–371.
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насці вайсковых інтарэсаў і ідэалагічных установак з Берліна з'яўляецца канфлікт па пытанні выкладання нямецкай мовы мясцоваму насельніцтву ў Беларусі і Украіне. Агульная пазіцыя кіраўніцтва Рэйха
была наступнай: на ўсходніх акупаваных тэрыторыях нямецкая мова
не выкладаецца або выкладаецца ў мінімальным аб'ёме (выключэнне –
прыбалтыйскія краіны). Гітлер лічыў, што: „абсалютна дастаткова, калі
ненямецкае насельніцтва, напрыклад, украінцы, будуць трохі чытаць
і пісаць па-нямецку”1.
Але Вермахт імкнуўся як мага хутчэй узнавіць працу школ і выкладаць там нямецкую мову мясцовым жыхарам, каб наладзіць з імі супрацоўніцтва, камунікацыю і забяспечыць тым самым спакойную абстаноўку ў сваім тыле. О. Бройцігам, адказны чыноўнік па сувязях Міністэрства па акупаваных тэрыторыях з Вярхоўным камандаваннем
сухапутных войскаў, пісаў: “Я абмяркоўваў пытанне адукацыі ў Штабе
сухапутных войскаў у Аддзеле ваеннага кіравання, і там выказаліся за
як мага больш хуткае ўзнаўленне школьных заняткаў. Войска з меркаванняў бяспекі зацікаўлена ў тым, каб дзеці школьнага ўзросту пайшлі
з вуліцы; некаторыя з іх выконваюць даручэнні партызанаў, усе больш
і больш дзічэюць і крадуць”2.
Па дадзеных Д. Шольтэна3, у зоне адказнасці Вермахта нямецкая
мова выкладалася ў школах 4 гадзіны на тыдзень. Але гэта выклікала
непаразуменне з боку цывільных уладаў Беларусі і Украіны, а таксама
Берліна. У Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь захавалася некалькі дакументаў, якія сведчаць пра канфлікт Вермахта і Міністэрства
па акупаваных усходніх тэрыторыях у пытанні, ці трэба выкладаць нямецкую мову мясцовым жыхарам. Першы дакумент – гэта ліст Рэйхскамісара Украіны ў Берлін ад 09.11.1942 г., дзе гаворыцца: „па ініцыятыве
нямецкай ваеннай адміністрацыі на падкантрольных ёй тэрыторыях
у школах уведзены заняткі па нямецкай мове. Гэта не стасуецца з палітычнай лініяй, якая вызначана міністэрствам. <…> Каб у далейшым,
калі гэтыя тэрыторыі пяройдуць у цывільнае кіраванне, не давялося
ўводзіць новыя правілы, якія супярэчаць сённяшняй палітыцы Вермахта, прашу абавязаць адказныя вайсковыя ўстановы прытрымлівацца
адпаведнай палітычнай лініі ў гэтым пытанні”4.
Ліст у адказ ад 25.11.1942 г. выказвае падтрымку пазіцыі Рэйхскамісара і адзначае, што вывучэнне нямецкай мовы ў школе немэтазгоднае, але ў прафесійнай адукацыі магчыма засваенне асноў прафесійнай
камунікацыі на нямецкай мове. Заняткаў па нямецкай літаратуры і культуры не прадугледжана5.
Прыведзена ў D. Scholten, Sprachverbreitungspolitik des nationalsozialistischen
Deutschlands. Frankfurt am Main–New York 2000, s. 294.
2 O. Bräutigam, So hat es sich zugetragen..., Würzburg 1968, s. 427.
3 D. Scholten, Sprachverbreitungspolitik…, s. 330–331.
4 Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь, ф. 652, спр. 1, л. 147.
5 Ibidem, л. 148–149.
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Яшчэ адно разыходжанне паміж моўнай палітыкай у зоне адказнасці цывільнай і ваеннай адміністрацыі – падыход да мовы выкладання і афіцыйнай камунікацыі. Як у Беларусі, так і ва Украіне цывільныя
адміністрацыі прытрымліваліся палітыкі лабіравання мовы тытульнай
нацыі, адпаведна, беларускай і ўкраінскай. Але ваенныя ўлады кіраваліся, у асноўным, прагматычнымі меркаваннямі і арыентаваліся на тую
мову, на якой размаўляла большасць насельніцтва ў дадзеным рэгіёне.
Такім чынам, на ўсходзе Беларусі і Украіны мясцовыя службы часта карысталіся рускай мовай; але, калі таго патрабавала моўная сітуацыя, –
таксама беларускай і ўкраінскай1. Канкрэтнай інфармацыі пра функцыянаванне польскай мовы на ўсходзе Беларусі нам не траплялася.
Беларуская і польская мовы ў Латвіі і Літве: другое дыханне
(чэрвень 1941 – ліпень 1944)
Як адзначае Ганс-Дытэр Хандрак, ужо ў першы год акупацыі Латвіі
там быў амаль адноўлены ўзровень беларускай адукацыі, які быў
у дваццатыя-трыццатыя гады – па-беларуску вучылася больш за 2500
вучняў2.
У справаздачы акупацыйнай адміністрацыі Латвіі за жнівень-кастрычнік 1942 г. у раздзеле “Школы для нацыянальных меншасцяў” гаворыцца: “У Латвіі неабходная ясная пазіцыя наконт вялікіх нацыянальных груп (рускіх і беларусаў), бо наспела пытанне, ці створым мы,
адкрыўшы вышэйшыя школы для меншасцей, адносна моцны слой
насельніцтва з добрай адукацыяй для працы ў Беларусі і іншых краінах
на ўсходзе, або трэба арганізаваць для іх пэўныя прафесійныя школы
для падрыхтоўкі спецыялістаў і рамеснікаў”3.
Палякі і беларусы маглі, як і ўсе асноўныя меншасці ў Літве, адкрыць польскую або беларускую школу, калі ў раёне пражывала не
менш за 30 польскіх ці адпаведна беларускіх дзяцей. Літоўская мова
ў такіх школах вывучалася, пачынаючы з другога класа, а таксама некаторыя прадметы вывучаліся выключна па-літоўску (напрыклад,
краіназнаўства, гісторыя і г. д.)4. У Вільні склалася такая сітуацыя, што
мясцовая ўлада была катэгарычна супраць польскамоўнай адукацыі
большай за некалькі класаў школы, і нягледзячы на тое, што нямецкая
адміністрацыя імкнулася зраўняць правы на адукацыю ўсіх нацменшасцяў у Літве, ёй да канца вайны так і не ўдалося пераадолець
антыпольскі настрой мясцовага самакіравання5.
У пастанове “Выкарыстанне моў у Остландзе” (студзень 1942 г.)
звярталася асаблівая ўвага на статус польскай мовы ў Літве: з аднаго
D. Scholten, Sprachverbreitungspolitik…, ibidem.
Hans-Dieter Handrack, Das Reichskommissariat…, s. 179.
3 Справаздача за жнівень-кастрычнік 1942 г., Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь, фонд 652, справа 1, л. 191–192.
4 Літоўскі закон аб пачатковых школах, Ibidem, л. 55–65.
5 Ibidem, л. 180.
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боку, нямецкая ўлада бачыла ў ёй інвазійны патэнцыял, а з іншага, –
перасцерагала супраць пераходу польскага насельніцтва на літоўскую
мову: “У Літве трэба звяртаць увагу на тое, каб літоўская мова абавязкова мела перавагу перад іншымі мовамі, асабліва польскай, але не
трэба дапускаць літуанізацыі польскага насельніцтва. <…> Перад усім
царква не можа прымушаць літоўскае насельніцтва карыстацца польскай мовай”1.
У Латвіі, дзе польскае насельніцтва было значна меншае, чым
у Літве, у вышэйазначанай пастанове згадана толькі небяспека асіміляцыі польскай меншасці: “Неабходна пазбягаць таго, каб польская
частка насельніцтва ў сённяшняй Генеральнай акрузе Латвія была
асіміляваная праз латышскую мову”2.
Што тычыцца моўна-культурнай канкурэнцыі беларусаў і палякаў
у балтыйскіх краінах, то звяртаюць на сябе ўвагу рэпартажы мясцовых
карэспандэнтаў для беларускай прэсы, дзе палякі прадстаўлены ворагамі беларускай справы (далей на мове арыгінала): “Палякі ўсё яшчэ
спрабуюць правакаваць беларусаў: польскія беларусаеды ўсё яшчэ нічому не наўчыліся і пастарому вядуць змаганьне з беларускім рухам
і беларусамі ў Латвіі. Ня маючы сілы фізічна напасці на беларускіх
дзеячаў, што яны былі спрабавалі ў пераходны час, яны зараз узяліся за
стары выпрабаваны спосаб даносаў і правакацый”3. “«Польскія шаптуны» зразумела дужа не задаволены ажыўленьнем сярод беларускага
грамадзтва ў Краслаўцы і спрабуюць пашыраць розныя палохаючыя
чуткі і пагрозы, але беларусы ўжо навучыліся не зьвяртаць на гэтых
разбурывальшчыкаў беларускае справы ніякае ўвагі. Лічба вучняў беларускае школы штодня павялічваецца, і многія з тых, што яшчэ колькі
год назад “ня ведалі” хто яны такія, – зараз сьмела і радастна становяцца ў беларускія шэрагі”4.
Калі коратка падсумаваць гэты кароткі агляд акупацыйнай моўнай
палітыкі ў дачыненні да беларускай і польскай моў, трэба адзначыць,
што беларуская і польская мовы трактаваліся ў нацысцкай ідэалогіі парознаму, што абумовіла паўсюдную падтрымку беларускай мовы
і амаль паўсюдны ціск на польскую мову. Польская мова ўспрымалася,
як мова адвечнага ворага-суседа, мова шматмільённага народа-суперніка, які займае “жыццёвую прастору” немцаў. Каб паслабіць гэты народ, трэба вылучыць у ім як мага больш нацыянальных меншасцяў
і лабіраваць іх нацыянальную адметнасць; выключыць магчымасць
анямечвання палякаў; пазбавіць польскую мову, якая аб’ядноўвае ўсіх
палякаў, самых істотных культурных функцый і трактаваць яе толькі
як сродак размежавання з іншымі этнасамі.
Bundesarchiv Berlin, дакумент R 6-173, с. 13.
Ibidem.
3 Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь, ф. 371, спр. 116, л. 74.
4 Ibidem, л. 75.
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Беларуская мова ў Польшчы, разам з украінскай, рускай, русінскай
і іншымі традыцыйнымі мовамі польскай дзяржавы, разглядалася якраз у якасці процівагі “польскасці”, а, значыць, падтрымлівалася акупацыйнымі ўладамі і мела больш прэферэнцый, чым польская. Беларуская мова ў Генеральным камісарыяце Беларусь бачылася акупантам
таксама процівагай руска-савецкаму імперыялізму, а нацыянальная палітыка В. Кубэ заклала грунт для фарміравання нацыянальна-арыентаванай беларускай культуры, дружалюбнай да нацыянал-сацыялізму.
Гэтыя фактары абумовілі падтрымку беларускай мовы як адзінай афіцыйнай мовы Генеральнага камісарыята, абмежаванне ўплыву польскай мовы і зніжэнне яе статусу на Беларусі.
Andrei Zinkevich

Belarusian and Polish Languages During the Occupation
A b s t r a c t
The article deals with the language policy of the occupation authorities
towards the Belarusian and Polish languages during the Second World
War. The regions where the Belarusian and Polish population resided
are considered: Western Belarus, the General Commissariat of Belarus,
Western Poland, the General Government and some others. An analysis
of archival sources suggests that differing policies were applied to the
Belarusian and Polish languages during the occupation: while the
Belarusian language was supported both as a state language and as a
language of a national minority, the Polish language was subjected to a
policy of oppression in the entire occupied area.
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З мінулага ў будучыню: значэнне дзейнасці
Юзафа Ядкоўскага – даследчыка горада Гродна
ў сучаснай беларускай і польскай навуцы
Юзаф Ядкоўскі з’яўляецца знакавай асобай у гісторыі горада Гродна. Вядомы краязнаўца, стваральнік гродзенскага музея (1920), які
ў тыя часы стаў важнай часткай культурнага аблічча горада і істотна
ўплываў на свядомасць мясцовых жыхароў. Нарадзіўся ён 20 снежня
1890 года ў г. Гродне. 3 юнацтва пачаў цікавіцца гісторыяй. Разам з сябрамі выязджаў у вандроўкі па ваколіцах Гродна1. Наведваў Ружаны,
Адэльск, Верхаўляны, Новы Двор, Альшанку, Хадароўку, Кузніцу, Сухаволю, Радзівонавічы, Папялоўку і інш., пра што сведчаць нататкі з вандровак, пачынаючы з 1907 г.2. Добра знаёмы быў з Элізай Ажэшкай:
прыходзіў да яе ў дом, браў кнігі з бібліятэкі. Яна дапамагла Ю. Ядкоўскаму ўладкавацца ў Варшаве, калі ў гімназіі пачаліся ў яго праблемы
з-за польскіх патрыятычных настрояў. Ён пакінуў гімназію і атрымаў
сярэднюю адукацыю ў Варшаве3. У 1905–1906 гг. Ю. Ядкоўскі звязаўся
з сацыялістычным рухам, быў сябрам Польскай сацыялістычнай партыі. Пра яго ўспамінае ў сваім артыкуле аб гродзенскай арганізацыі
выкладчык хіміі з гімназіі – Браніслаў Шушкевіч, які ў гады вайны быў
захавальнікам фондаў музея4.
Разам з Ю. Ядкоўскім у гродзенскай гімназіі вучыўся Уладзіслаў
Талочка – беларускі рэлігійны дзеяч, гісторык5. Яны пасябравалі з тых
часоў, але, якое стаўленне да беларускай справы было ў Ю. Ядкоўскага
мы ведаем толькі з яго выказванняў на старонках выданняў і перапіскі,
і, трэба дадаць, што яно не з’яўлялася прыязным. Сувязі двух асобаў з супрацьлеглых лагераў уяўляюць вялікую цікавасць. Напэўна, праз У. Талочку Ю. Ядкоўскі мог ведаць пра беларускія справы, калі б імі цікавіўся, а з іншага боку, ведаючы, што Ю. Ядкоўскі – прадстаўнік уладных
структур, ксёндз мог замоўчваць праўду. Але дакладна вядома, што
У. Талочка не стаяў у баку ад даследаванняў Ю. Ядкоўскага, дапамагаў
Е.Ф. Орловский, Гродненская старина, часть I, Гродна 1910, с. 8.
Архіў Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея, справа № 4,
арк. 1–31.
3 A. Śnieżko, Wydobył z ziemi gród, o którym nikt nie wiedział, Białystok 2000, s. 7.
4 B. Szuszkiewicz, Organizacja grodzieńska P.P.S. 1898–1910, Warszawa 1937, s. 18.
5 A. Śnieżko, Wydobył z ziemi gród..., s. 18.
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калегу. Атрымалася выявіць толькі адзін ліст, адрасаваны ксяндзом да
кусташа музея. У 1923 г. ксёндз інфармаваў пра ксяндза Я. Вайштаровіча (XVII ст.)1. Перапіска вялася на польскай мове.
Цікавым падаецца факт, што Ю. Ядкоўскі, паляк, атрымоўваў вышэйшую адукацыю ў Археалагічным інстытуце ў Маскве, тэма яго дысертацыі – О литовской гривне в связи с вопросом о древнейших денежных единицах в Литве. Праца захоўваецца ў фондзе Аддзела пісьмовых
крыніц Дзяржаўнага гістарычнага музея ў Маскве (Фонд асабістага
паходжання ф. 431, спр. 99)2.
Пасля вяртання на Радзіму ў Гродна Ю. Ядкоўскі займаў пасаду
дзяржаўнага кансерватара па Віленскай, Гродзенскай і Мінскай губернях3. Пасля Першай сусветнай вайны і вяртання незалежнасці польскай
дзяржаве Гродна апынулася ў яе складзе, даследчык заняў пасаду чыноўніка па ахове спадчыны. На гэтай пасадзе ён прымаў актыўны ўдзел
у многіх справах аховы помнікаў у міжваенны час. Дзякуючы даследчыцы Дароце Пірамідовіч атрымалася папрацаваць з дакументамі, звязанымі з дзейнасцю Ю. Ядкоўскага на пасадзе кіраўніка аддзела камісіі
аховы помнікаў мастацтва і культуры пры Гродзенскім старостве, якую
ён займаў ад пачатку сваёй прафесійнай дзейнасці ў Гродне з 1920 года.
Напрыклад, ён прымаў актыўны ўдзел ў перадачы католікам былога
жаночага кляштара бернардынак у Гродне, што, безумоўна, суправаджалася доўгай перапіскай з уладамі. У сувязі з гэтым Ю. Ядкоўскі
пісаў гістарычныя даведкі пра кляштар, перакладаў і перапісваў дакументы на лацінскай і расейскай мовах для ўладаў4.
Ю. Ядкоўскі актыўна збіраў матэрыялы пра помнікі археалогіі і гісторыі не толькі Гродна, але і Гродзенскага павета. У лютым 1930 года
быў складзены спіс помнікаў Гродзенскага павета (спіс помнікаў Гродна быў створаны яшчэ ў 1922 г.), якія ахоўваюцца дзяржавай. Ён быў
высланы да розных дзяржаўных устаноў, у тым ліку паліцэйскаму кіраўніцтву Гродна, раённаму архітэктару і іншым. У спіс увайшлі, у першую чаргу, касцёлы, археалагічныя помнікі, жылыя і гаспадарчыя
будынкі, з праваслаўных храмаў – толькі Каложская царква (у той час
не належала адміністрацыйна гораду), пры гэтым згадваецца як былы
базыльянскі храм, яшчэ “cerkiewka” – як пазначана ў спісе царква на
могілках у в. Котра і капліца (пры гэтым указанне: праваслаўная/уніяцкая ў Вялікай Бераставіцы). Спіс адлюстроўвае тагачасныя
Архіў ГДГАМ, справа № 4, арк. 97.
Е. Глазунова, Диссертация Юзефа Иодковского из фондов Государственного исторического музея, „Банкаўскі веснік” 2018, люты, с. 20–23.
3 A. Śnieżko, Przeoczony jubileusz Józefa Jodkowskiego, “Archeologia. Rocznik Polskiego
Towarzystwa Archeologicznego” 1948, t. II, s. 435.
4 D. Piramidowicz, Kościół p. w. Narodzenia Matki Boskiej, Św. Antoniego Padewskiego i Św.
Kazimierza oraz klasztor bernardynek w Grodnie [w]: Materiały do dziejów sztuki
sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. IV: Kościoły i klasztory
rzymskokatolickie dawnego województwa trockiego, t. 3, red. M. Kałamajska-Saeed,
2016, s. 133–160.
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акцэнты ў зборы падобнай інфармацыі, больш помнікаў, звязаных
з польскай гісторыяй, менш з гісторыяй расійскага перыяду. Сам Ю. Ядкоўскі, накіроўваючы дадзены спіс, піша ад імя дырэкцыі музея: “Wymienienie zaś wiadomości nie sprawdzonych Dyrekcja uważa za niewskazane, przeto mogą być dosyć znaczne luki, szczególnie w zakresie wiadomości
o świątyniach prawosławnych i zabytkach przed i wczesnohistorycznych”1.
Справай жыцця Ю. Ядкоўскага стала стварэнне музея ў Гродне, дзе
ён, будучы кіраўніком, актыўна займаўся навукова-даследчыцкай дзейнасцю. Ён разумеў разнастайнасць культуры Гродзеншчыны, дзе з даўніх часоў жылі побач розныя народы, якія стваралі непаўторнасць рэгіёну. Таму дзейнасць гродзенскага музея, дзякуючы намаганням
Ю. Ядкоўскага, была накіраваная на даследаванне розных культур Гродзеншчыны: каталіцкай, праваслаўнай, іудзейскай, уніяцкай. Ю. Ядкоўскі быў сапраўдным музейшчыкам і рознабаковым чалавекам. Дзякуючы яму былі заснаваныя музейная бібліятэка, калекцыя археалогіі,
нумізматыкі, этнаграфіі, мастацкіх твораў і дакументаў, што гаворыць
аб шырыні яго інтарэсаў, а напісаныя і выдадзеныя ім артыкулы, брашуры і кнігі – аб глыбіні яго ведаў. Большасць з артыкулаў прысвечана
розным аспектам гісторыі Гродна – археалогіі, архітэктуры, удзельнікам і падзеям паўстання 1863 года, дзейнасці музея і яго каштоўным
экспанатам, нумізматыцы і іншым тэмам.
Пра музейную дзейнасць Ю. Ядкоўскага тагачасныя пісьменнікі
і журналісты выказваліся з вялікай павагай. Так, напрыклад, аўтар вядомых і часта вострых рэпартажаў віленскай газеты „Słowo” Юзаф Мацкевіч пісаў у 1936 годзе: “Nie chcę nikomu robić reklamy, ale przyznam, że
z każdym krokiem nabieram coraz większego szacunku dla ofiarnej pracy
kustosza Jodkowskiego. Gdybym był fachowcem, możebym zabrał głos
w krytyce, że to nie jest ścisłe, tamto z punktu widzenia naukowego wątpliwe, ówdzie dopatrzył omyłki. Ale skąd mogę wiedzieć. Ja przede wszystkim widziałem ogrom wykonanej pracy. W ciągu kilku lat: remont, restauracja wewnętrznej linii, odtworzenie szczegółów. Nawet rysunek drzwi, styl
krzeseł, ornament każdego klucza, framugi okiennej, kafel kominków – to
wszystko rezultat długich badań i ciężkiej pracy jednego człowieka! W ten
sposób zdobywa się izba za izbą, sala za salą odradza się w duchu starego
zamku”2.
Таксама хацелася б згадаць эсэ Зоф’і Налкоўскай 1926 года, прысвечанае Гродну, дзе яна апісвае гарадскую архітэктуру, вядомыя мясціны і з сучасных ёй асобаў называе толькі Ю. Ядкоўскага (іншых асобаў, за выключэннем Тызенгаўза і Станіслава Аўгуста Панятоўскага,
там няма): “W Muzeum grodzieńskim, pełnym małych skarbów, wyszukanych po strychach i sklepikach, wydartych zniszczeniu i poniewierce przez
Цытаты з польскамоўных крыніц прыводзяцца на мове арыгіналу. Архіў ГДГАМ,
справа № 2, арк. 1.
2 J. Mackiewicz, Cztery dni w Grodnie: Słoneczne plamy na zamkowym parkiecie, „Słowo”
1936, nr 18, s. 3.
1
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entuzjastę Grodna i znanego już poza jego murami badacza, pana Jodkowskiego, znajdują się przepyszne szczątki stanisławowskiej biblioteki i bogaty zbiór odlewów, gemm i kamei”1.
У Гродне Ю. Ядкоўскі, безумоўна, для ўсіх зацікаўленых асацыюецца з музеем – сучасным Гродзенскім дзяржаўным гісторыка-археалагічным музеем, і наступнае – з археалагічнымі адкрыццямі на Замкавай гары ў 1930-х гадах. Музей быў створаны ў 1920 г. і з’яўляецца
галоўным асяродкам па вывучэнню розных аспектаў дзейнасці горада.
У выданні пад назвай Краязнаўчыя запіскі музей, пачынаючы з 1990
года, адлюстроўвае шматлікія аспекты дзейнасці ўстановы, у тым ліку
і ў міжваенны час, калі захавальнікам і дырэктарам быў Ю. Ядкоўскі.
Вывучэнне дзейнасці кусташа пачалося толькі пасля 1990 г., у савецкі
час яна не даследавалася з ідэалагічных прычынаў.
Вельмі цікавай крыніцай па даследаванні музейнай і навуковай
дзейнасці Ю. Ядкоўскага з’яўляецца карэспандэнцыя, якая захоўваецца
ў фондах гродзенскага музея. Яна сведчыць пра вялікую колькасць даследчыкаў, інстытутаў, якія звярталіся ў музей, ці да якіх звяртаўся музей. У пошуках дакументаў пра музейную дзейнасць Ю. Ядкоўскага мы
звярнуліся да архіваў, музеяў і бібліятэк Варшавы – Нацыянальнага
музея, Інстытута мастацтва Польскай акадэміі навук, Архіва новых
актаў, а таксама Музея Зямлі ПАН; у апошнім знаходзіцца фонд геолага
Мечаслава Ліманоўскага, які быў сябрам і калегай Ю. Ядкоўскага і падтрымліваў з ім сувязь пасля таго, як Ю. Ядкоўскі пакінуў Гродна і пачаў
сваю прафесійную працу ў Варшаве. Гэта перапіска таксама з’яўляецца
цікавай крыніцай пра прыватныя справы Ю. Ядкоўскага ў сувязі з ад’ездам з Гродна ў 1937 годзе.
Археалогія была часткай прафесійных і навуковых зацікаўленняў
Ю. Ядкоўскага, ёй прысвечана шмат месца ў карэспандэнцыі. На першым месцы – лісты да Міністэрства рэлігіі і асветы. Сярод цікавых лістоў, напрыклад, лісты да палкоўніка Л. Райскага, шэфа дэпартамента
авіяцыі пры Міністэрстве ваенных спраў у 1927 г., дзе Ю. Ядкоўскі просіць выканаць фотаздымкі мясцовасці, дзе запланаваны археалагічныя
раскопкі – Замкавай гары ў Гродне і Шведскай гары ў Ваўкавыску,
падчас навучальных палётаў2.
Мала сустракаецца дакументаў пра супрацоўніцтва з іншымі музеямі. У 1936 г. музей накіраваў ліст да кансерватара помнікаў мастацтва ў Любліне ў сувязі з артыкулам у газеце “Słowo” за 6 лістапада 1936 г.
пра пахаванні ў Давід-Гарадку на Палессі, што былі выяўлены падчас
будовы новай царквы. Журналіст Я. Мацкевіч накіраваўся агледзець
знойдзеныя сярэднявечныя пахаванні з дырэктарам Беларускага музея ў Вільні Антонам Луцкевічам, Ю. Ядкоўскі піша пра апошняга: “nigdy
archeologją nie zajmował się, a opiekuję się Muzeum Białoruskim z tego
1
2

Z. Nałkowska, Widzenie bliskie i dalekie, Warszawa 1957, s. 309.
Архіў ГДГАМ, справа № 1, арк. 55.
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tytułu, że brat jego ś. p. Jan Łuckiewicz był miłośnikiem przeszłości i zbieraczem pamiątek rzekomo białoruskich”1.
У сувязі з раскопкамі на Замкавай гары музей стаўся аб’ектам зацікаўлення многіх даследчыкаў. Ю. Ядкоўскага запрашалі падзяліцца вынікамі раскопак у Варшаўскую палітэхніку, на старонках навуковых
і краязнаўчых выданняў2. Ю. Ядкоўскі друкаваў артыкулы пра знаходкі
ў Гродне на старонках такіх агульнапольскіх выданняў, як “Radio”, “Słowo”. На старонках “Słowa” – артыкул пра адкрыццё царквы ХІІ ст. у Гродне з’явіўся вельмі хутка. Ю. Ядкоўскі даслаў артыкул 31 жніўня 1933 г.,
а надрукавалі яго 2 верасня, пры гэтым даследчык адзначыў навіну:
“Przyczem nadmiewam, że w prasie będzie on pierwszym, ponieważ do PAT
komunikat jeszcze nie został wysłany”3. Вынікі раскопак становяцца ў
1933 годзе галоўнай тэмай перапіскі з міністэрствам, акружным і генеральным кансерватарамі ў Варшаве.
Калекцыі, назапашаныя Ю. Ядкоўскім, таксам сталі прадметам даследаванняў. На старонках вышэй названых музейных “Краязнаўчых запісак” аналізаваліся наступныя калекцыі і экспанаты з часоў Ю. Ядкоўскага: кнігазборы4, тканіны5, народнае мастацтва6, фотанегатывы на
шкле7 і інш. Аналіз даваеннай этнаграфічнай калекцыі музея прадстаўлены на старонках працы Вольгі Лабачэўскай8. Удалай працай па адлюстраванні фатаграфічнай калекцыі і адначасова навуковай дзейнасці
Ю. Ядкоўскага з’яўляецца праца польскіх даследчыкаў Пятра Ямскага
і Марэка Залеўскага – Supraśl 1913. Dokumentacja fotograficzna Józefa Jodkowskiego cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. На яе старонках
надрукаваныя фотаздымкі царквы і манастыра ў Супраслі, зробленыя
Ю. Ядкоўскім у 1913 годзе, а таксама змешчаны пераклад і арыгінал
працы Ю. Ядкоўскага, прысвечанай манастыру9. Калекцыя гэтых негатываў на шкле знаходзіцца ў Інстытуце гісторыі мастацтва Польскай
акадэміі навук у Варшаве.
Некаторыя здымкі з калекцыі негатываў паказаны на старонках
манаграфіі літоўскай даследчыцы А. Нюнкаітэ Lietuvos žydų tradicinio
Архіў ГДГАМ, справа № 3, арк. 206.
Архіў ГДГАМ, справа № 3, арк. 18-19, 61-62
3 Архіў ГДГАМ, справа № 3, арк. 71.
4 Л. Коўкель, З гісторыі кнігазбораў ГДГАМ, “Краязнаўчыя запіскі” 1993, с. 23–24.
5 І. Крайнева, Дэкаратыўныя тканіны ў калекцыі арнатаў і далматык са збораў
ГДГАМ, “Краязнаўчыя запіскі” 2003.
6 Т. Маліноўская, Ю. Ядкоўскі – пачынальнік стварэння калекцыі народнага мастацтва ў Гродзенскім гісторыка-архелагічным музеі, “Краязнаўчыя запіскі” 1990,
с. 30–31.
7 С. Палхоўская, Калекцыя негатываў на шкле з фондаў ГДГАМ, “Краязнаўчыя запіскі” 2000, вып. 5, с. 46–50.
8 В. Лабачэўская, Зберагаючы самабытнасць: з гісторыі народнага мастацтва
і промыслаў Беларусі, Мінск 1998, с. 320–330.
9 Supraśl 1913: dokumentacja fotograficzna Józefa Jodkowskiego cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, red. P.J. Jamski, M. Zalewski, Warszawa 2016.
1
2
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meno ir simbolių pasaulis (Свет традыцыйнага мастацтва і сімвалаў літоўскіх габрэяў)1. Сёння гэта ўнікальныя фатаграфіі, бо паказваюць незахаваныя драўляныя сінагогі. Арыгіналы фотаздымкаў захоўваюцца
ў гродзенскім музеі.
Музейныя дакументы знаходзяцца ў розных архівах, сярод выяўленых варта згадаць, што частка дакументаў музея знаходзіцца ў Архіве даўніх актаў у Варшаве пад назвай Zbiór Józefa Jodkowskiego (nr zespołu 459). У першую чаргу гэта арыгіналы і копіі дакументаў з ХVI–
XX стст., фатаграфіі і замалёўкі, якія складалі частку большай калекцыі,
страчанай падчас апошняй вайны. Дакументы былі набыты архівам
у 2002 г.
У Архіве новых актаў знаходзіцца карэспандэнцыя музеяў міжваеннага часу з Міністэствам рэлігіі і асветы. Варта дадаць, што вялікая
частка дакументаў міністэрства была страчана падчас Другой сусветнай вайны, таму мы маем толькі абмежаваную колькасць дакументаў.
У першую чаргу гэта размеркаванне дзяржаўнага бюджэту па музеях,
а таксама музейныя справаздачы і асабістыя справы некаторых супрацоўнікаў. Крыніцы па музейнай дзейнасці нешматлікія, працы
Ю. Ядкоўскага прадстаўлены толькі ў форме справаздачы.
Музей у Гродне на чале з яго кусташам быў чальцом Саюза музеяў
у Польшчы. Саюз пачаў дзейнічаць з 1914 г. Як паўнавартасная арганізацыя ён пачаў існаваць толькі з 1930 г. і з гэтага часу на сходах прысутнічалі прадстаўнікі не толькі дзяржаўных музеяў, а таксама і музеяў
Польскага краязнаўчага таварыства і нацыянальных меншасцей з усёй
Польшчы. Штогод праводзіліся сходы Саюза, на якім прысутнічалі
і прадстаўнікі музеяў Заходняй Беларусі. Унутры Саюза дзейнічалі тры
секцыі: рэгіянальных (адносіліся ўсе музеі ў Заходняй Беларусі, у тым
ліку гродзенскі), украінскіх і гісторыка-мастацкіх музеяў. У 1939 г.
у склад Саюза ўваходзіла 110 з 175 музеяў Польшчы2. Ю. Ядкоўскі сам
прымаў удзел у большасці сходаў, выступаў на адным з іх, дзе абмяркоўваў праблемы рэгіянальных музеяў3. Дакументацыя Саюза музеяў
знаходзіцца ў архіве Нацыянальнага музея ў Кракаве, частку яго
дакументаў складае карэспандэнцыя Музея ў Гродне (Ю. Ядкоўскага).
Значэнне дзейнасці Ю. Ядкоўскага выяўляецца і ў яго прыватнай
перапісцы з вядомымі навукоўцамі, у першую чаргу звязанымі з Вільняй і Універсітэтам Стафана Баторыя. Сярод лістоў атрымалася адшукаць карэспандэнцыю музейшчыка з наступнымі асобамі: бібліятэкарам універсітэцкай бібліятэкі ў Вільні Міхалам Бранштэйнам, супрацоўніцай Этнаграфічнага музея Універсітэта Стэфана Баторыя ў Вільні
Aistė Niunkaitė Račiūnienė, Lietuvos žydų tradicinio meno ir simbolių pasaulis, Vilnius
2011, 695 s.
2 A. Murawska, Związek Muzeów w Polsce w latach 1914–1939, „Muzealnictwo” 2015,
nr 56, s. 115–125.
3 J. Jodkowski, O potrzebach muzealnictwa w województwach północno-wschodnich Rzeczypospolitej, „Pamiętnik VI Zjazdu delegatów Związku Muzeów w Polsce odbytego
w Krakowie w dniach 15/16 grudnia 1930 r.”, Kraków 1931, s. 17–22.
1
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Мар’яй Знамероўскай-Пруферовай, географам, прафесарам гэтага ж
універсітэта Мечыславам Ліманоўскім.
Пошукі дакументаў і даследаванняў, звязаных з біяграфіяй Юзафа
Ядкоўскага, павінны весціся не толькі ў Беларусі і Польшчы, бо частку
свайго жыцця Ю. Ядкоўскі правёў у Маскве, дзе скончыў Маскоўскі
археалагічны інстытут. Там захаваліся дакументы, звязаныя з навучаннем даследчыка. Беларускі нумізмат Віктар Какарэка выявіў новыя
дакументы, звязаныя з гэтым перыядам яго біяграфіі, якія захоўваюцца ў Цэнтральным гістарычным архіве Масквы. Цікава, што ў адным з сваіх лістоў, які быў накіраваны да Санкт-Пецярбургскага дабрачыннага таварыства, Ю. Ядкоўскі напісаў пра сябе “Белорус, рождённый в Гродно, риммо-католического вероисповедания”. Магчыма, гэтая ідэнтыфікацыя магла дапамагчы атрымаць сродкі на фінансаванне
вучобы ў Маскве. В. Какарэка з’яўляецца таксама аўтарам сайта
http://skarbonka.ru/num-ka/numizmaty/jodk/11-bibliografiya-iosifa-iodk
ovskogo, дзе змешчана бібліяграфія Ю. Ядкоўскага.
Асоба Ю. Ядкоўскага выклікае зацікаўленасць, і адкрыццё новых
дакументаў ці новых лістоў даследчыка таксама адкрывае новыя бакі
яго дзейнасці. Музей, створаны ў міжваенны час, і ў нашы дні з’яўляецца важнай часткай культуры горада. У сучасных даследаваннях
пра Гродна спецыялісты розных гуманітарных дысцыплін актыўна выкарыстоўваюць як працы Ю. Ядкоўскага, так і назапашаныя ім калекцыі. З яго імем вельмі часта сустракаюцца даследчыкі ў архівах Польшчы і Беларусі, якія вывучаюць міжваенны перыяд культурнага і навуковага жыцця Гродзеншчыны.
Асоба Ю. Ядкоўскага часта згадваецца ў сучасным навукова-грамадскім жыцці Гродна. Важнай падзеяй з’яўляецца штогадовая прэмія
імя Ю. Ядкоўскага, якая ўручаецца з 2012 года падчас святкавання Дзён
Святога Губерта асобам, што даследуюць і папулярызуюць веды пра
горад. Такім чынам, ён – як асоба мінулага – мае важнае значэнне для
сучаснасці і нават будучыні горада над Нёманам.
Tatsiana Kazak

From Past to Future: Significance of the Activity of Józef
Jodkowski, the Researcher of Hrodna, in Modern Belarusian
and Polish Science
A b s t r a c t
The article is devoted to the famous Hrodna’s historian – Józef
Jodkowski (1890-1950), the founder and director of the Museum of
Hrodna in the interwar period, when western Belarus was a part of
Poland. Nowadays, the significance of his activity has a great influence
on the scientific life in the city. Jodkowski’s articles, books and
correspondence are rich sources for the research on culture and
science in the interwar Hrodna.
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„Białoruskie Zeszyty Historyczne” w latach 1994–
2016: platforma naukowa polskich i białoruskich
badaczy
Dnia 30 września 1993 r. zostało oficjalnie zarejestrowane Białoruskie
Stowarzyszenie Historyczne w założeniu oparte na społecznym zaangażowaniu członków i sympatyków, dla podejmowania i popularyzacji historii Białorusinów Białostocczyzny, konsolidacji i promocji wysiłków młodych historyków-białorutenistów. Ważnym elementem pracy Stowarzyszenia zostało
wydanie naukowego pisma historycznego (w założeniu – dwa razy w roku
z siedzibą w Białymstoku) pod nazwą „Białoruskie Zeszyty Historyczne”
(dalej „BZH”).
Od razu pismo było pomyślane jako naukowe, poświęcone historii tej
części narodu białoruskiego, która od stuleci zamieszkuje terytorium obecnie określane jako Białostocczyzna. „BZH” służą publikacji prac w takich
dziedzinach jak: historia polityczna, społeczna i gospodarcza, dzieje kultury,
demografia i geografia historyczna1. Są wyróżnione działy: materiały źródłowe, materiały biograficzne, recenzje i polemiki. Wydanie jest otwarte na
współpracę dla dobra białorutenistyki, a w szczególności badań historycznych. Tematyka publikacji jest różnorodna: religia, stosunki międzynarodowe i etnokonfesyjne, nauka i edukacja, uchodźstwo, wieś i chłopstwo
białoruskie, Administracyjny Okręg Wileński, życie społeczno-polityczne
i kulturowe, relacje polsko-białoruskie, specyfika odrodzenia zachodniobiałoruskiego itd. Pismo ma fundamentalne znaczenie w wieloaspektowym
badaniu historii Białorusi Zachodniej i zachęca naukowców-białorutenistów
do współpracy.
Na stronach „BHZ” są drukowane materiały nigdzie dotąd niepublikowane w języku białoruskim, polskim, angielskim lub rosyjskim. Szata
graficzna pisma jest bardzo oryginalna: okładki kolejnych numerów są ozdobione różnymi zdjęciami, powiązanymi treściowo z Białostocczyzną, znanymi osobami religijnymi i społecznymi, zabytkami architektonicznymi.
Celem artykułu jest analiza treści i prezentacja pisma „BZH” jako platformy naukowej polskich i białoruskich badaczy. Ogólna liczba przeanalizowanych publikacji – 632, w tym 240 artykułów, 81 recenzji w językach
1

S. I w a n i u k, J. K a l i n a, Od redakcji: Białystok, 30 lipca 1994 r., „Białoruskie Zeszyty
Historyczne” 1994, t. 1, s. 1.
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białoruskim i rosyjskim oraz 246 artykułów i 65 recenzji w języku polskim
i w językach obcych.
Wśród materiałów opublikowanych w języku polskim ilościowo przeważają artykuły Antoniego Mironowicza i Eugeniusza Mironowicza, a wśród
białoruskojęzycznych – Hienadzia Siemianczuka, Albiny Siemianczuk, Aleksandra Kraucewicza. Autorem większości materiałów jest polski i białoruski
historyk, działacz społeczno-kulturalny, redaktor naczelny „BZH”, profesor
Eugeniusz Mironowicz (Białystok).
Znaczną część wydania reprezentują materiały o charakterze historiograficznym, co daje badaczom podstawy do oceny dokonań i pozwala na
racjonalne określenie dalszej pracy w wytyczonym kierunku.
Dobrym przykładem historiograficznego badania periodyków są publikacje B. Bernackiego. Autor badał: funkcjonowanie radzieckiego rynku prasowego, prasową kampanię propagandową na rzecz kolektywizacji rolnictwa, teatr i ośrodki kultury na łamach prasy legalnej, wojnę zimową lat
1939–1940 i kampanię wyborczą do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej
Białorusi z dnia 22 października 1939 r. w prasie polskojęzycznej. E. Mironowicz zbadał prasę białoruską pod okiem rosyjskiej i polskiej cenzury. Na
stronach „BZH” opublikowano również analizę polityki administracji niemieckiej wobec prasy na obszarze Ober-Ostu w czasie I wojny światowej na
przykładzie gazety “Bialystoker Zeitung”, czyli “Gazety Białostockiej”. Polscy
naukowcy badali Białoruś i Białorusinów w pracach znanych polskich
polityków i publicystów – Leona Wasilewskiego i Joachima Bartoszewicza.
W historiografii polskiej poruszano zagadnienia: zgromadzenia wiejskiego,
genezy Wielkiego Księstwa Litewskiego, Powstania Słuckiego, Unii Brzeskiej,
białoruskiej mniejszości narodowej.
Najważniejsze miejsce na stronach “BZH” zajmują źródła archiwalne,
a wśród nich: dziedzictwo epistolarne, przywileje i inwentarze. Szczególne
zainteresowanie badaczy budzi dziedzictwo epistolarne, ponieważ pozwala
na wprowadzenie do obrotu naukowego nowych faktów lub obalenia informacji bezpodstawnych. Аndrej Waszkiewicz (Grodno) analizował korespondencję zachodniobiałoruskich działaczy społeczno-kulturalnych z Piotrem
Siewrukiem (1905–1929) – zachodniobiałoruskim filozofem, poetą i działaczem społecznym, jednym z organizatorów działalności Stowarzyszenia
Szkoły Białoruskiej. Artykuł zawiera listy: “Do Białoruskiego Stowarzyszenia
Wydawniczego”, “Do Antoniego Łuckiewicza”, “Od Antoniego Łuckiewicza”,
“Od Adolfa Zieniuka”, “Od Mikołaja Marcińczyka”, “Od Ludwiki Wojcik (Zośki
Wieras)”, “Od Bazylego Sitkiewicza”, “Od Iwana Sawickiego”, “Od Ignacego
Dworczanina” і pocztówki od Ignacego Dworczanina. Томаш Кеmpa (Bydgoszcz) opublikował listy arcybiskupa połockiego Antoniego Sielawy, biskupów – włodzimiersko-brzeskiego Joachima Morochowskiego i wileńskiego Eustafiego Wołowicza oraz listy z lat 1619–1628 z Białegopola, Przylepia,
Ruty, Nowogródka, Wilna, metropolity kijowskiego Józefa Welamina Rutskiego. Na przykładzie nieznanych listów biskupów unickich do kanclerza
Lwa Sapiehy autor bada sytuację wyznaniową w WKL w pierwszej połowie
XVII w. Nieznany list wojewody witebskiego Jana Zawiszy do arcybiskupa
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Jozafata Kuncewicza daje podstawy do rozważań nad wyjaśnieniem przyczyn zabójstwa arcybiskupa. Trzy listy Aleksandra Czerwiakowa z Rygi we
wrześniu i październiku 1920 r., dotyczące pierwszej fazy rokowań ryskich,
opublikował po polsku i białorusku Roman Jurkowski (Olsztyn). Artykuł
zawiera publikacje i opis 38 oryginalnych listów ze zbiorów Biblioteki Instytutu Historii Akademii Nauk Rosji w Petersburgu1.
Inwentarze były najbardziej rozpowszechnionym typem dokumentów
gospodarczo-ewidencyjnych XVI–XVIII ww. na terenach WKL i Korony Polskiej. Ten rodzaj źródeł, bardzo ważny w badaniach rozwoju gospodarczego
również nie pozostawał poza uwagą naukowców, na przykład, współautorzy
z Grodna Wital Gołubowicz, A. Waszkiewicz i Iryna Kiturka opublikowali
ciekawe materiały na podstawie inwentarzy miasteczka Sopoćkin ekonomii
brzeskiej i kobryńskiej. Na podstawie inwentarza z 1742 r. opisane zostały
królewskie pokoje jadalne ekonomii mohylewskiej, grodzieńskiej, brzeskiej
i kobryńskiej na ziemiach Białorusi należące do różnych osób z zaznaczaniem roku wynajęcia i dzierżawców pierwszej połowy XVIII w. Inwentarz
miasteczka Sopoćkin z 1704 r. przynosi informacje o wyglądzie tego miasteczka na początku XVIII w. W dodatku do publikacji umieszczono inwentarz
z komentarzem do niego. Dział inwentarza „Podatki miasteczka Sopoćkin”
zawiera spisy mieszkańców ulic Wileńskiej i Augustowskiej, opis rynku i wysokości podatków, a także listę obowiązków mieszkańców tego miasteczka.
Tak samo na stronach „BZH” opublikowano wiadomości dotyczące parafii,
klasztorów i parafian miast: Białegostoku, Bielska, Drohiczyna, Sokółki,
ujazdów: bielskiego, sokólskiego i in2.
Informacja o charakterze statystycznym przedstawiona jest w tabelach i daje wiedzę o charakterze demograficznym i rolniczym, dotyczącą
procesu edukacyjnego, kampanii wyborczej, periodyków i podatków. W tabelach bloku demograficznego zawarta jest informacja o wieku, demograficznym, narodowym i językowym, etnicznym składzie ludności, w tym mieszkańców miast i wsi. Tabele te pozwalają prześledzić dynamikę przyrostu
ludności і zmiany struktury narodowej. Osobne tabele zawierają informacje
o ludności polskiej na Białorusi, w tym o Polakach identyfikowanych w oparciu o język ojczysty.
А. В а ш к е в і ч, Галасы з мінулага стагоддзя (перапіска заходнебеларускіх грамадскіх і культурных дзеячаў з Пятром Сяўруком), „Беларускі гістарычны зборнік”
2007, № 28, c. 203–222; T. K e m p a, Nieznany list wojewody witebskiego Jana Zawiszy
do arcybiskupa Jozafata Kuncewicza. Przyczynek do wyjaśnienia przyczyn zabójstwa
arcybiskupa połockiego, „Беларускі гістарычны зборнік” 2001, № 15, c. 210–219;
R. J u r k o w s k i, Nieznany fragment rokowań ryskich. Trzy listy Aleksandra Czerwiakowa
z Rygi, z września i października 1920 roku, „Беларускі гістарычны зборнік” 2011, № 36,
c. 236–252.
2 І. К і т у р к а, Інвентар 1742 г. Брэсцкай і Кобрынскай эканоміі як унікальная крыніца
па эканамічнай гісторыі Беларусі, „Беларускі гістарычны зборнік” 2013, № 40,
c. 31–52; В. Г а л у б о в і ч, А. В а ш к е в і ч, Інвентар мястэчка Сапоцкін 1704 года,
“Беларускі гістарычны зборнік” 2012, № 37, c. 242–260; Г. С е м я н ч у к, Гісторыя
Праваслаўнай царквы на Беласточчыне ў фондах Нацыянальнага гістарычнага
архіва Беларусі ў Гродне, “Беларускі гістарычны зборнік” 1997, № 8, с. 66–80.
1
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W tabelach o charakterze rolniczym podane są informacje statystyczne
dotyczące komasacji gospodarek wiejskich województwa poleskiego, kolektywizacji, sowchozów i kołchozów oraz działalności rolniczej i podziału ziemi. Na podstawie dokumentów ze zbiorów Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Grodnie і przeglądów statystycznych guberni grodzieńskiej na początku ХХ w. sporządzono tabele wydatków i zysków Rady Miejskiej w Bielsku, skład elektoratu i listę wyborców. W osobnych tabelach zawarto informacje o składzie narodowym lokalnych kandydatów na deputowanych do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi według powiatów,
a także o wynikach głosowania w miastach, w okręgach wyborczych, jak również wyniki wyborów do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi
z rozbiciem na obwody oraz wynik ogólny.
W tabelach dotyczących edukacji przedstawiono informacje statystyczne o procesie edukacyjnym na terenach Białorusi Zachodniej, szkołach
powszechnych i prywatnych, z rozbiciem na rok i województwa oraz język
nauczania. Informacje o periodykach uwzględniają przynależność administracyjno-terytorialną, liczbę subskrybentów w powiatach Białorusi Zachodniej, liczbę pracowników redakcji.
Dokumenty obrazowe. Publikacje „BZH” zawierają bogaty materiał
ilustracyjny, w tym: herby poszczególnych miast i znanych rodzin, pieczęci
majestatowe i rekonstruowane, fragmenty badań genealogicznych i archeologicznych Bielska Podlaskiego, mapy, plakaty, kopie planów ulic, miast
i zabudowań, zdjęcia pomników architektonicznych, w tym architektury sakralnej, miast і miasteczek, rysunków, znaki firmowe і inne dokumenty obrazowe, fotografie tytułów i osobnych stron wydań drukowanych, protokołów,
donosów, listów i kopie rękopisów, dekretów, zdjęcia znanych osób, wśród
których są znani wojskowi, działacze polityczni i społeczni w sytuacji oficjalnej i domowej, ze zbiorów prywatnych Heleny Głogowskiej, О. Hrycuk,
А. Iwaniuka, Swietłany Kostycewicz-Syczewskiej, М. Łatuszkina, Іreny Маtus, B. Pietruczuka, Witala Skalabana, А. Chodubskiego, książki Аleksandry
Bergman, archiwum “Niwy” і ze zbiorów Białoruskiego Archiwum Państwowego – Muzeum Literatury i Sztuki, Państwowego Archiwum Obwodu Grodzieńskiego іtd. Archiwum zdjęć „BZH” zawiera również fotografie przedstawicieli duchowieństwa, wśród których są: metropolita Józef Siemaszko,
księża, biskupi, arcybiskupi і inni kapłani, w tym rodzina Kostycewiczów,
fotografie o tematyce pedagogicznej, czyli zdjęcia znanych nauczycieli, uczniów szkół cerkiewno-parafialnych, powszechnych i ogólnokształcących,
liceów i gimnazjów z archiwum „Niwy”, zbiorów prywatnych i z archiwum
Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku
Podlaskim.
Wielkie Księstwo Litewskie zawsze znajdowało się na skrzyżowaniu
politycznych interesów możnowładców, zarówno przed inkorporacją do
Królestwa Polskiego oraz po utworzeniu Rzeczypospolitej w wyniku podpisania Unii Lubelskiej w 1569 r., jak i po ostatnim rozbiorze Rzeczypospolitej w 1795 r. Dzisiaj kontynuowane są prace nad badaniem historii
WKL. Osobne problemy badali białoruscy i polscy naukowcy: bitwę pod
Orszą, Unię Mielnicką, system edukacyjny, zmiany językowe i kulturowe,
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spory wokół Unii polsko-litewskiej, układy krewski, wileńsko-radomski,
horodelski, grodzieńskie itd1.
Kwestie prawne badali naukowcy z Baranowicz, Grodna i Mińska, Torunia i Warszawy. Polscy badacze opublikowali wzory deklaracji i podań –
ustaw zawierających niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa, historię powstania tekstów przywilejów ziemskich (połockiego i witebskiego)
oraz rekonstrukcję przywilejów epoki Witolda. Obiektem badań białoruskich
naukowców były problematyka samorządu miejskiego w uchwałach sejmów
walnych Rzeczypospolitej, ewolucja konfiskacji jako wymiaru kary na terenach Białorusi, organizacja i działalność systemu sądowego Białorusi Zachodniej, ustawodawstwo polityki władz polskich dotyczące wojskowego
osadnictwa na terenach Białorusi Zachodniej.
Znaczna część artykułów jest poświęcona działalności religijnej.
W świetle publikacji o tematyce religijnej ilościowo przeważają artykuły
A. Mironowicza i Doroteusza Fionika. W strefie zainteresowań naukowców
z Białorusi i Polski okazała się polityka religijna i edukacja, działalność Cerkwi prawosławnej i Kościoła katolickiego, prawosławna edukacja teologiczna
w Polsce międzywojennej, życie prawosławne emigracji białoruskiej po
II wojnie światowej, religijność polskich i białoruskich studentów, działalność hetmana Konstantego Ostrogskiego і Eufrozyny Połockiej.
Stosunki międzyetniczne i międzykonfesjonalne badali naukowcy
z Grodna, Brześcia, Wrocławia і Siedlec. Wśród rozpatrywanej problematyki
pytań znalazły się stosunki chrześcijańsko-mojżeszowe, Grodzieńszczyzna
jako obszar polsko-białoruskiego pogranicza etno-konfesjonalnego, stosunek Radziwiłłów nieświeskich do prawosławnych i protestantów za czasów
saskich. Nie można powiedzieć, że temat żydowski na stronach „BZH” jest
przedstawiony wieloaspektowo, jednak Żydom poświęcono znacznie więcej
uwagi, niż np. Tatarom. Publikacje mińszczanina Ibrahima Konopackiego
opisują źródła dotyczące historii Tatarów na Białorusi, odsłaniają różne
strony życia i działalności lidera odrodzenia Tatarów białoruskich – Jachji
Hembickiego2. W kręgu pytań związanych z historią Żydów rozpatrywana
А. С е м я н ч у к, Бітва пад Оршай як “фігура памяці”, „Беларускі гістарычны зборнік”
2013, № 39, c. 73–98; A. С е м я н ч у к, Роля рымскай легенды ў фарміраванні
дзяржаўнай ідэалогіі Вялікага Княства Літоўскага, „Беларускі гістарычны
зборнік” 2002, № 18, c. 178–184; B. Ш э й ф е р, Мельніцкая унія і ўнутраны канфлікт у Вялікім Княстве Літоўскім, „Беларускі гістарычны зборнік” 2002, № 17,
c. 205–210; A. Я н у ш к е в і ч, Уплыў Інфлянцкай вайны 1558–1570 гг. на кшталтаванне ўнутранай палітыкі Вялікага Княства Літоўскага, „Беларускі гістарычны
зборнік” 2002, № 17, c. 220–229; M. L i e d k e, System edukacji a przemiany językowe
i kulturalne szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w II połowie XVI wieku,
„Białoruskie Zeszyty Historyczne” 1994, t. 2, s. 7–19; M. L i e d k e, Wpływ konwersji na
przemiany kulturalne i językowe szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w II
połowie XVI wieku, „ Białoruskie Zeszyty Historyczne” 1995, t. 1, s. 11–27; M. L i e d k e,
Związki z możnymi oraz kontakty z Koroną jako przyczyny przemian językowych
i kulturalnych szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie
XVI wieku, „ Białoruskie Zeszyty Historyczne” 1995, t. 2, s. 16–22.
2 І. К а н а п а ц к і, Крыніцы па гісторыі татар-мусульман Беларусі ў фондах Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь (канец XVIII – пачатак ХХ ст.), „Беларускі
гістарычны зборнік” 2005, № 24, c. 166–187; І. К а н а п а ц к і, Ях’я Гембіцкі – лідэр
1
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jest kulturowo-oświatowa działalność Litwaków na przykładzie regionu zachodniobiałoruskiego, idee narodowej autonomii żydowskiej w Białoruskiej
Republice Ludowej, uchodźstwo Żydów, stosunki z przedstawicielami innych
narodowości і przesiedlanie z miejscowości wiejskich do dużych miast.
Sprawom uchodźstwa poświęcone są artykuły naukowców z Białegostoku, Grodna, Brześcia i Mińska, przedstawiające historyczną demografię
uchodźstwa, analizę problemów uchodźstwa podczas I wojny światowej,
uchodźstwa z Białorusi Zachodniej i Królestwa Polskiego, przesiedlania się
ludności z Białorusi do Polski i z Polski na Białoruś, obraz uchodźstwa w prasie międzywojennej i mediach dzisiejszych.
Proces edukacyjny na Białorusi, czyli tak zwane „szkolnictwo białoruskie” analizowali badacze polscy i białoruscy. Naukowcy z Białorusi w
swoich publikacjach rozpatrują działalność uczniowskich i studenckich zespołów i stowarzyszeń, politykę reformowania szkoły i rolę gimnazjów białoruskich w kulturowo-oświatowym i społeczno-politycznym życiu Białorusi
Zachodniej. Polscy naukowcy badali kwestie likwidacji prawie wszystkich
szkół z białoruskim językiem nauczania, stanu oświaty białoruskiej і działalności białoruskich instytucji kulturowo-oświatowych II Rzeczypospolitej
oraz system oświaty w ZSRR.
Różne problemy stosunków polsko-białoruskich znalazły swoje
odzwierciedlenie w pracach naukowców z Polski i Białorusi. Tematyka badań jest bardzo różnorodna: konflikt polsko-białoruski w aspekcie międzynarodowym, stosunki pod okupacją niemiecką i radziecką, polsko-białoruskie pogranicze itd. Wśród zainteresowań polskich badaczy znalazły się procesy polityczne na Białorusi w różnych okresach funkcjonowania państwa
białoruskiego, system rządów Aleksandra Łukaszenki, wybory prezydenckie
i parlamentarne. Białoruscy badacze analizowali udział białoruskich organizacji narodowych w wyborach parlamentarnych w Polsce, działalność
Związku Polaków na Białorusi podczas wyborów prezydenckich, życie teatralne i muzyczne Białorusinów w Polsce międzywojennej.
Znani ludzie. Na łamach pisma opublikowano wiele materiałów o życiu
i działalności znanych osób, wśród których są królowie Polski Zygmunt III
i Stanisław August Рoniatowski, kanclerz litewski Lew Sapieha, książę połocki Wsiesław Briaczysławowicz, przedstawiciele znanych rodzin magnackich:
Radziwiłłowie, Chodkiewiczowie, hetman K. Ostrogski, posłowie H. Szymonowski i S. Baranów, wybitni naukowcy i badacze: J. Jeśman, Mitrofan
Downar-Zapolski, Sciapan Aleksandrowicz, Ignacy Anacewicz, M. Jermołowicz, Władysław Czarżynski, W. Skałaban, Ignacy Daniłowicz, Michaś Tkaczow, J. Tomaszewski; działacze religijni: Grzegorz Sosna, Jan Siemaszkiewicz (Janka Bylina), Grzegorz i Flor Sosnowscy, S. Paszkiewicz, Eufrozyna
Połocka, M. Czarniecki, Aleksander Nadson, M. Bożerianów; emigracyjny białoruski historyk Jury Wiesiałkouski; malarz Piotr Sierhijewicz; pisarze: Wincenty Dunin-Marcinkiewicz, Eliza Orzeszkowa, Galiasz Lewczyk, Aleksander
адраджэння беларускіх татар (да 120-й гадавіны з дня нараджэння), „Беларускі
гістарычны зборнік” 2005, № 23, c. 213–230.
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Rypiński; wydawca Franciszek Olechnowicz; generał Stanisław Bułak-Bałachowicz і tatarski dowódca wojska białoruskiego Hassan Konopacki, działacze polityczni i społeczni: Aleksander Cwikiewicz, Konstanty Kalinowski,
I. Klewczenia, W. Kuczyński, Roman Skirmunt, I. Bursiewicz, A. Hrycuk,
S. Kuracz, Teodor Iliaszewicz.
Recenzje i polemiki. Charakterystyczną cechą pisma jest współpraca
polskich i białoruskich badaczy w zakresie recenzowania wydań. W kolejnych numerach pisma zamieszczane są recenzje, wokół których czasem zaczyna się „gorąca” polemika pomiędzy autorami i recenzentami. Wśród recenzowanych wydań – książki poszczególnych autorów i osobne tomy encyklopedii, recenzje almanachów i artykułów. Wśród recenzji ilościowo przeważają publikacje H. Siemianczuka (Grodno) i E. Mirinowicza (Białystok).
H. Siemianczuk recenzował książki poświęcone miastom Białorusi, epigrafice, archeologii, heraldyce, zachodniemu regionowi Białorusi w czasie wojen
napoleońskich itd. E. Mironowicz recenzował książki z zakresu oświaty, narodowo-kulturowego dziedzictwa Białorusi Zachodniej, działalności społeczno-politycznej, stosunków polsko-białoruskich, okupacji radzieckiej itd.
Wyróżniają się książki mające po dwie recenzji, wśród nich książka Denisa
Lisiejczykowa Życie codzienne unickiego kapłana parafialnego ziem litewskobiałoruskich w latach 1720–18391, uznana w Kownie na II Kongresie Historyków Białoruskich za najlepszą monografię naukową z historii Białorusi.
Badacze z innych państw świata, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada,
Izrael, Niemcy, Francja, Litwa, Ukraina, Rosja też publikują swoje prace
w tym czasopiśmie. Tak samo jak białoruscy i polscy naukowcy, badali oni
kwestie dotyczące różnych okresów: Wielkiego Księstwa Litewskiego;
II Rzeczypospolitej; II wojny światowej itd.2.
Dzisiaj ”BHZ” są platformą naukową będącą wzorem dla innych, ale droga rozwoju tego czasopisma nie była prosta. Sam adres redakcji zmieniał się
trzy razy. Nakład pisma na początku wynosił 1000 egzemplarzy (dalej egz.),
Г. С е м я н ч у к, [Рэцэнзія], „Беларускі гістарычны зборнік” 2014, № 41, c. 259–264;
W. B o d r y k, [Recenzje], „Беларускі гістарычны зборнік” 2012, № 37, c. 268–272.
2 М. Б е л я м у к, Вялікі князь Вітаўт і ягоная маестатная пячатка, „Беларускі
гістарычны зборнік” 2009, № 31, c. 137–141; М. Б е л я м у к, Пячатка князя Аляксандра Цьвярскога і пячаткі князёў Гедымінавічаў, „Беларускі гістарычны зборнік” 2008, № 29, c. 175–182; М. Б е л я м у к, Пячатка князя Усяслава Чарадзея,
„Беларускі гістарычны зборнік” 2007, № 27, c. 154–158; D. M a r p l e s,
P.A. R u d l i n g, War and memory in Belerus: The annexation of the Brest Fortress 1939–
41, „Беларускі гістарычны зборнік” 2009, № 32, c. 225–244; Л. Б е л е н ь к а я,
Б. З и н г е р, Белорусское еврейство в 1960–1967 гг. Портрет в интерьере, „Беларускі гістарычны зборнік” 2016, № 45, c. 141–158; G. K i r k i e n e, Korzenie rodu
Chodkiewiczów, „Беларускі гістарычны зборнік” 2002, № 17, c. 34–56; R.R. T r i m i n i e n ė, Polityka jagiellońska a kształtowanie się litewskiego narodu politycznego
w końcu XV – I połowie XVI wieku, „Беларускі гістарычны зборнік” 2003, № 19,
c. 219–228; M. S z o ł t y s e k, Family systems and welfare provision in the PolishLithuanian Commonwealth: discrepancies and similarities, „Беларускі гістарычны
зборнік” 2014, № 42, c. 25–58; Ю. Л а б ы н ц е в, Л. Щ а в и н с к а я, Церковное
летописание во ІІ Речи Посполитой: по материалам культурологической
экспедиции 1996 г., „Беларускі гістарычны зборнік” 1998, № 10, c. 31–40.
1
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potem został zmniejszony o połowę, nakład nr 29–31 spadł do 400 egz. Od
nr 32 (2009 r.) nakład wzrósł do 500 egz. i pozostaje stabilnym do dziś. Od
pierwszego numeru redaktorami czasopisma byli Sławomir Iwaniuk i Jerzy
Kalina. Od 1996 r. redaktorem, a od 2011 r. redaktorem naczelnym jest profesor E. Mironowicz. Kolegium redakcyjne pozostaje stabilne. Od 2008 r.
pojawili się zastępcy redaktora naczelnego, a od 2009 r. czasoрismo jest
recenzowane. W każdym z numerów było dwóch recenzentów, a od 2012 r.
liczba recenzentów znacznie się powiększyła. W 2010 r. pojawiła się strona
internetowa http://kamunikat.org/bzh.html. Powołanie Rady Naukowej
w drugiej połowie 2011 r., której członkami są znani naukowcy z Polski, Białorusi, Litwy, Kanady, Niemiec, Szwecji, Izraela i Singapuru świadczy o geograficznym rozszerzeniu formatu naukowego i uzyskaniu charakteru międzynarodowego.
Autorstwo większości opublikowanych materiałów (99%) należy do
naukowców z Białorusi i Polski, co pozwala traktować “BZH” jako pewną
platformę naukową polskich i białoruskich uczonych dla prowadzenia badań
w dziedzinie nauk społeczno-humanistycznych. Od 1996 r. rozszerza się geografia autorska: opublikowane zostały materiały badaczy z Rosji, Ukrainy,
Litwy, Kanady, USA i Francji, a po stworzeniu Rady Naukowej – z Niemiec
i Izraela. Analiza treści “BZH” w latach 1994–2016 świadczy o tym, że zostały
przekroczone ramy granic zgłoszonych na początku. W rozpatrywanym
okresie czasopismo prezentuje czytelnikom wiele oryginalnych materiałów,
a mianowicie: publikacje dokumentów archiwalnych wprowadzonych do
obiegu naukowego, w tym dziedzictwa epistolarnego, co daje mocny impuls
dla dalszego opracowania kwestii o profilu społeczno-humanistycznym.
Analiza treści „BZH” daje podstawy do systematyzacji bibliografii dotyczących opublikowanych materiałów i wydania informatora bibliograficznego, adresowanego do naukowców, studentów wydziałów historycznych
i innych wydziałów o profilu społeczno-humanistycznym, jak również do
wszystkich osób zainteresowanych historią.
Volha Palunchanka

”Białoruskie Zeszyty Historyczne” of 1994–2016: A Scientific
Forum for Polish and Belarusian Researchers
A b s t r a c t
The article presents an analysis of the scientific content of "Belarusian
Historical Collection" of 1994–2016, which is represented by scientific
articles, archival documents, as well as reviews of Polish and Belarusian researchers. The total number of analysed publications is 632,
including 240 articles, 81 reviews in the Belarusian and Russian languages, 246 articles, as well as 65 book reviews in Polish and English.
The analysis of the content of the publication is addressed to scientists,
students of historical faculties and everyone who is interested in
history.
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Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: Зборнік артыкулаў, пад рэдакцыяй І.Э. Багдановіч, М.І. Свістуновай, Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2016, 336 с.
Prezentowany zbió r artykułó w naukowych jest pokłosiem cyklicznej
Międzynarodowej Konferencji Naukowej Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі, któ ra odbyła się w dniach
23–24 czerwca 2016 r. na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Pań stwowego w Miń sku. Poś więcony profesor Elż biecie Smułkowej tom
obejmuje cztery działy, z któ rych pierwszy dotyczy ż ycia i działalnoś ci pierwszej Pani Ambasador RP na Białorusi, drugi zawiera artykuły językoznawcze,
trzeci – teksty z zakresu literaturoznawstwa, historii i kulturologii, a ostatni –
artykuły traktujące o działalnoś ci wielkich romantykó w: Jana Czeczota i Tomasza Zana. Wś ró d autoró w publikacji, wydanej przez Białoruski Uniwersytet Pań stwowy przy wsparciu Międzynarodowej Asocjacji Białorutenistó w
oraz Instytutu Polskiego w Miń sku, znaleź li się badacze zaró wno z Białorusi
(Miń sk, Grodno), jak i Polski (Warszawa, Lublin, Białystok, Olsztyn).
W Przedmowie autorstwa przewodniczącej białoruskiego Oddziału
Krajowego Międzynarodowej Asocjacji Białorutenistó w Iryny Bahdanowicz
czytamy, ż e zebrane z tomie materiały konferencyjne dotyczą najbardziej
aktualnych kwestii związanych z relacjami polsko-białoruskimi, okreś lają
tym samym pola wspó łpracy naukowej między naszymi narodami, budując
atmosferę wzajemnego zrozumienia i wspó łpracy: „У такои® дзеи® насці нам
бачыцца знакавая повязь часоу®, выніковасць захадау® у клапоце па захаванні памяці пра супольнае мінулае беларусау® і палякау®, а таксама
далеи® шае плё ннае супрацоу® ніцтва у® культурнаи® , асветніцкаи® , навуковаи® галінах дзеля дабра і годнаи® будучыні нашых краін і народау® ” (s. 7).
Wspó łpraca ta jest moż liwa nie tylko dzięki kontaktom instytucjonalnym, ale
przede wszystkim za sprawą zaangaż owania osó b zajmujących się problematyką polsko-białoruską po obu stronach granicy. Jedną z najbardziej zasłuż onych na tym polu osobistoś ci jest prof. dr hab. Elż bieta Smułkowa – slawistka i białorutenistka związana z Uniwersytetem Warszawskim, badaczka
pogranicza polsko-białoruskiego, pierwsza Pani Ambasador RP na Białorusi
(w latach 1992–1995), a obecnie niestrudzona popularyzatorka kultury
białoruskiej w Polsce.
Częś ć pierwsza publikacji prezentuje materiały okrągłego stołu poś więconego prof. E. Smułkowej z okazji jubileuszu jej 85-lecia, któ ry odbył się
podczas konferencji w Domie Wań kowiczó w – filii Narodowego Muzeum
Sztuki w Miń sku. Odczytane podczas posiedzenia listy gratulacyjne adresowane do Szanownej Jubilatki napisali między innymi Ambasador RP w Miń sku (od 2016 r.) Konrad Pawlik, Rektor Białoruskiego Uniwersytetu Pań stwo-
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wego (BUP) w Miń sku prof. Siarhiej Abłamiejka, proboszcz parafii pod
wezwaniem ś w. Szymona i ś w. Heleny w Miń sku ks. Władysław Zawalniuk
oraz miń scy przyjaciele Pani Profesor: prof. dr hab. Adam Maldzis (pierwszy
i honorowy przewodniczący Międzynarodowej Asocjacji Białorutenistó w),
prof. dr hab. Nina Miaczkouskaja (BUP), prof. dr hab. Mikałaj Pryhodzicz
(BUP), Kryscina Lalko (pisarka, dziennikarka, redaktor naczelna czasopisma
„Nasza Wiara”) oraz dr Iryna Bahdanowicz (BUP).
Tom obejmuje łącznie trzydzieś ci artykułó w naukowych. W niniejszym
tekś cie przywołuję jedynie wybrane z nich, ponieważ prezentują one zró ż nicowaną tematykę, powstały na bazie ró ż norodnych materiałó w i reprezentują odmienną metodologię badań właś ciwą ró ż nym szkołom lingwistycznym. Dział językoznawczy zawiera dziewiętnaś cie tekstó w poś więconych
między innymi wybranym zagadnieniom z zakresu onomastyki (Ірына Гапоненка z Miń ska, Да пытання аб перадачы польскіх тапонімаў па-беларуску: складаныя і састаўныя найменні, Вольга Трацяк z Warszawy, Моўная
палітыка Польшчы і Беларусі (уплыў на айконімы польска-беларускага
памежжа), Piotr Złotkowski z Lublina, Nazwiskotwórcza i modelowa funkcja
formantu „-ski” / „-cki” w antroponimii szlachty i chłopów okolic Brańska na
Podlasiu w XV–XIX wieku), dialektologii (Катажына Канчэу® ская z Grodna,
Польскія гаворкі Гродзеншчыны ў працах польскіх даследчыкаў у канцы
XIX – пачатку XX стагоддзя, Michał Sajewicz z Lublina, Формы назваў жонак у нараўскіх беларускіх гаворках Беласточчыны ў мінулым і сёння),
glottodydaktyki języka polskiego i białoruskiego (Вольга Барысенка z Miń ska, Асаблівасці выкладання польскай мовы беларускамоўным навучэнцам (на матэрыяле метадычнага дапаможніка Р. Калеты ПОЛЬСКАБЕЛАРУСКАЯ ГЛОТАДЫДЫКТЫЧНАЯ ЛЯПСАЛОГІЯ), Вольга Елісеева i Агата Ракава
z Miń ska, Электронны навучальны рэсурс па беларускай мове для польскамоўных навучэнцаў пачатковага ўзроўню), historii języka białoruskiego (Ірына Будзько z Miń ska, Роля помніка ЧЭЦЦЯ 1489 г. y фарміраванні
слоўнікавага складу старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы;
Katarzyna Grabowska z Białegostoku, Charakterystyka językowa latopisów
II redakcji (na przykładzie latopisu Krasińskich), Мікалаи® Прыгодзіч z Miń ska, Польская мова як пасрэдніца запазычвання слоў нямецкага паходжання ў помніках старабеларускага пісьменства, Марына Свістунова
z Miń ska, Лексічныя паланізмы ў АПОКРЫСІСЕ Хрыстафора Філалета),
leksykologii (Таццяна Сакун z Miń ska, Кантэкстуальныя іншамоўныя
сінонімы і антонімы ў перыядычным друку 1920–1930-х гг., Jadwiga Kozłowska-Doda z Lublina, Моўныя асаблівасці народных песень Беласточчыны ў запісах Міколы Гайдука), stylistyki (Ганна Кулеш z Miń ska, Нацыянальныя адметнасці мовы заканадаўчых тэкстаў).
Do rozdziału trzeciego weszło dziewięć artykułó w, dotyczących historii
literatury białoruskiej (Beata Siwek z Lublina, ІНТЫМНЫ ДЗЁННІК Сяргея Кавалёва: Вакол праблемы метадраматычнасці, Siergiej Kowalow z Lublina, Літаратурная спадчына ВКЛ у падручніках па гісторыі беларускай
літаратуры), polsko-białoruskich związkó w literackich (Марына Верабеи®
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z Miń ska, Хрысціянізацыя ВКЛ вачыма Уладзіслава Сыракомлі ў гістарычнай паэме МАРГЕР, Natalia Rusiecka z Lublina, Сучасная беларуская
драматургія ў польскіх перакладах і тэатральных пастаноўках, Halina
Twaranowicz z Białegostoku, Польская тэматыка ў творчасці “Белавежцаў”), etnolingwistyki (Petar Sotirov z Lublina, Obraz honoru w języku
polskim i białoruskim (na materiale konwersatorium EUROJOS)), socjologii
(Helena Głogowska z Olsztyna, Kłopoty z tożsamością narodową na pograniczu polsko-białoruskim), historii (Андрусь Унучак z Miń ska, Расійская
нацыянальная палітыка на землях былога ВКЛ: польскае пытанне і беларуская ідэя 1863–1914 гг.) i archiwistyki (Ганна Міхальчук z Miń ska, Вавельскі спіс з фондаў нацыянальнага архіва ў Кракаве: тэксталагічныя
аспекты даследавання).
Do ostatniego rozdziału tomu zatytułowanego Wielcy romantycy Ojczyzny weszły dwa artykuły napisane z okazji rocznicy 220-lecia urodzin Jana
Czeczota i Tomasza Zana. Pierwszy, A. Maldzisa, został poś więcony utworowi
Fantazja, któ rego autorstwo przypisano dotąd Janowi Czeczotowi. Znany
badacz literatury białoruskiej wysuwa tezę, ż e na podstawie cech gatunkowych wiersza należ y przyjąć , ż e został on napisany przez Adama Mickiewicza. Artykuł koń czy apel do białoruskich i szwajcarskich literaturoznawcó w o kwerendę w Bibliotece w Rapperswilu w Szwajcarii, gdzie znajduje
się wiele interesujących i do dzisiaj niezbadanych materiałó w białoruskich.
Z kolei artykuł I. Bahdanowicz dotyczy twó rczoś ci Tomasza Zana –
polskiego i białoruskiego poety, filomaty, etnografa, autora licznych ballad,
elegii, sielanek oraz utworó w satyrycznych. Niestety, nieliczne utwory romantyka zostały przetłumaczone na język białoruski, co utrudnia ich badanie. Tym nie mniej, znaczenie osoby T. Zana i jego twó rczoś ci staje się dzisiaj
coraz bardziej aktualne dzięki wyjątkowemu przesłaniu poety dla potomnych, aby nie poddawać się tyranii i zawsze być wiernym swoim ideałom.
Publikacja stanowi pozycję cenną, godną polecenia dla białorutenistó w
(slawistó w), jak i historykó w, socjologó w, dialektologó w, literaturoznawcó w,
etnografó w, metodykó w nauczania językó w obcych, jak ró wnież szerokiego
koła czytelnikó w, zainteresowanych problematyką polsko-białoruską. Cieszy
fakt, ż e badania z zakresu stosunkó w między naszymi krajami dotyczą wielu
aspektó w, są prowadzone w ró ż nych oś rodkach badawczych i przy zastosowaniu odmiennych metodologii, ponadto – podejmują je kolejne pokolenia
młodych badaczy, inspirowanych osiągnięciami polskich i białoruskich
naukowcó w-slawistó w. Rozwojowi badań na tym polu z pewnoś cią sprzyja
takż e organizacja cyklicznej konferencji naukowej – forum prezentacji
wynikó w prowadzonych badań oraz waż ne wydarzenie konsolidujące ś rodowisko naukowe humanistó w z Polski i Białorusi.
Agnieszka Goral
Lublin
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Міжнародная навуковая канферэнцыя
ПОЛЬСКА-БЕЛАРУСКІЯ ЛІТАРАТУРНЫЯ, ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫЯ
І МОЎНЫЯ СУВЯЗІ
16–17 сакавіка 2018 года на Факультэце прыкладнои® лінгвістыкі
Варшау® скага у® ніверсітэта праи® шла чарговая Міжнародная навуковая
канферэнцыя Польска-беларускія літаратурныя, гісторыка-культурныя і моўныя сувязі, арганізатарам якои® была Кафедра беларусістыкі.
Сё летняя канферэнцыя была прысвечаная 100-годдзю абвяшчэння
Беларускаи® Народнаи® Рэспублікі.
Падчас урачыстага адкрыцця з прывітальнымі словамі да у® дзельнікау® канферэнцыі звярнуліся намесніца дэкана Факультэта прыкладнои® лінгвістыкі Святлана Раманюк і кірау® нік Кафедры беларусістыкі
Ніна Баршчэу® ская. У канферэнцыі прынялі у® дзел 56 даследчыкау® з 26 навуковых устаноу® з 8-мі краін Еу® ропы: Ау® стрыі, Беларусі, Германіі, Літвы,
Польшчы, Славакіі, Францыі і Чэхіі, якія прадставілі свае навуковыя
дасягненні у® галіне польска-беларускіх адносінау®.
На пленарным пасяджэнні з дакладамі выступілі: Галіна Тварановіч („Белавежа” – як грамадска-сацыяльная і нацыянальна-культурная
з'ява), Яанна Гэтка (Język białoruski XVIII wieku – postulaty badawcze), Наталля Пау® лоу® ская (Інтэгратыўны падыход пры даследаванні этыкетных формул у рознасістэмных мовах) і Анна Роткэгэль (Gawęda szlachecka i skaz w literaturze białoruskiej).
Далеи® праца канферэнцыі праходзіла у® трох секцыях: літаратуразнау® чаи® , гісторыка-культуразнау® чаи® і мовазнау® чаи® . Мовамі канферэнцыі былі беларуская і польская.
Літаратуразнау® чая секцыя вызначылася шырокім дыяпазонам тэм.
Вывучэнню дау® неи® літаратуры свае даклады прысвяцілі Ірына Бурдзялё ва (Раман Э.Т. Масальскага „Пан Падстоліц” у шэрагу еўрапейскіх
літаратурных утопій), Пё тр Глушкоу® скі (Białoruskie motywy w twórczości Tadeusza Bułharyna), Надзея Чукічова (Авантура Саламеі Пільштыновай “Князь Ракацы”: каментар да каментара), Елізавета Старцава
(Romantyzm a polsko-białoruska literatura w XIX wieku. Rekonesans), Мікалаи® Хау® стовіч (Праблемы тэксталогіі беларускамоўных вершаў Вінцэся
Каратынскага). Пытанні нацыянальнаи® тоеснасці і заходнебеларускіх
рэаліи® былі асветлены у® выступленнях Анны Саковіч (Аляксей Карпюк
вачыма Васіля Быкава: аповесць ДОЎГАЯ ДАРОГА ДАДОМУ), Таццяны Аляшкевіч (Творчасць Яна Чыквіна ў мастацкай свядомасці Алеся Разанава:
эсэ БЕЗНАЗОЎНЫ ВЕРШ ЯНА ЧЫКВІНА), Мануэля Гілардуччы (Epifania podlaska. Spotkanie z białoruskim Innym jako proces de- i rekonstrukcji tożsa-
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mości polskiej w prozie Ignacego Karpowicza) і Наталлі Апасановіч (Заходнябеларускія рэаліі ў раманным цыкле Вячаслава Адамчыка). Прозе
ХХ ст. былі прысвечаны выступленні Ірыны Агееваи® (Феномен наратара ў прозе Андрэя Мрыя) і Дзяніса Бурко (Экзістэнцыяльная праблема
выбару ў беларускай і польскай прозе XX стагоддзя на падставе апавяданняў Уладзіміра Сцяпана і Анджэя Стасюка). Тэма горада у® творачасці
сучасных беларускіх пісьменнікау® была асветленая у® дакладзе Анны
Альштынюк (Горад у творчасці Андрэя Федарэнкі і Міхася Андрасюка).
Польская і беларуская драматургія разглядаліся у® выступленнях Наталлі Русецкаи® (П'еса Мікалая Рудкоўскага ДАЖЫЦЬ ДА ПРЭМ'ЕРЫ ў беларускім
і польскім культурным кантэксце) і Ірыны Лаппо (DZIADY Dmitrija Bogosławskiego).
У гісторыка-культуразнау® чаи® секцыі пытанням польска-беларускаи® гісторыі былі прысвечаны даклады Вячаслава Шведа (Гарадзенскія
памятныя мясціны, звязаныя з жыццём і дзейнасцю Элізы Ажэшкі),
Гэлены Глагоу® скаи® (Relacje polsko-białoruskie po traktacie ryskim a emigracja białoruska w Pradze: na przykładzie Wasila Zacharki i Tamasza Hryba),
Юрася Грыбоу® скага (Беларускае царкоўнае жыццё ў Генеральнай губерні
ў 1940–1944 г.), Таццяны Казак (З мінулага ў будучыню: значэнне дзейнасці Юзафа Ядкоўскага, даследчыка горада Гродна ў сучаснай беларускай
і польскай навуцы) і Віктара Корбута (Wpływy poglądów Adama Honorego
Kirkora i Mitrofana Downara-Zapolskiego na kształtowanie wizji historii
Białorusi, Litwy i Polski w pracach Wacława Łastowskiego). Польска-беларуская публіцыстыка, а таксама беларуская праблематыка на старонках замежных часопісау® была прадстау® лена у® выступленнях Андрэя
Масквіна (Białoruskie czasopiśmiennictwo emigracyjne: na przykładzie pisma „Zviniać zvany Sviatoj Safii”), Вольгі Палунчанкі („Białoruskie Zeszyty
Historyczne” w latach 1994–2016: naukowa platforma polskich i białoruskich
badaczy), Людмілы Сірык (Literatura białoruska na łamach „Kultury” paryskiej) і Катажыны Вашчыньскаи® (Wątki białoruskie w magazynie internetowym Kultura Enter). Традыцыи® ная польска-беларуская культура і нематэрыяльная спадчына Беларусі разглядалася у® дакладах Вольгі Шараи®
(Каляндарныя абрады ўшанавання продкаў традыцыйнай культуры
беларусаў), Наталлі Валанцэвіч (Змена культурнай парадыгмы праз
прызму тэатральнага мастацтва ў беларускіх губернях 1830–1860-х
гадоў), Таццяны Мармыш (Нематэрыяльная спадчына Беларусі ў кантэксце этычнага дыскурсу) і Ганны Комінч (Msze organowe z Tabulatury
Wileńskiej w kontekście tradycji mszalnych alternatim w Rzeczypospolitej XVI–
XVII w.). Сацыялінвістычная пытанні асвятлялася у® выступленні Святланы Лясовіч (Палякі вачыма беларусаў: па выніках асацыятыўнага
эксперыменту).
Наи® больш шырока прадстау® ленымі на мовазнау® чаи® секцыі аказаліся даследаванні па лінгвагеаграфіі, анамастыцы, глотадыдактыцы
і стылістыцы беларускаи® мовы. Так, з паведамленнямі на тэму сучасных беларускіх і польскіх гаворак выступілі Міраслау® Янковяк (Współ-
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czesne gwary białoruskie na południowej Litwie: rejon orański), Марыя
Ануфрыева (Czy istnieje polszczyzna miejska na Grodzieńszczyźnie? Zarys
problematyki), Ніна Баршчэу® ска (Мова білінгвальнага насельніцтва Падляшша), Адам Яскульскі (Paralelne konstrukcje przyimkowe w gwarze
polskich staroobrzędowców oraz języku białoruskim i jego gwarach) і Магдалена Група (Wspólny zasób frazeologii polskiej i białoruskiej w rosyjskiej
gwarze staroobrzędowców w Polsce). Пытанні анамастыкі былі асветлены
у® выступленнях Аліны Філіновіч (Sufiksy -ewicz, -owicz w nazwiskach i nazwach terenowych Białostocczyzny i ich synkopa w wariantach gwarowych),
Генрыка Душыньскага-Карабаша (Antroponimy w wybranych podręcznikach do nauczania języka białoruskiego jako obcego) і Агнешкі Гораль
(Osobowe nomina masculina z formantem słowotwórczym -ant w języku
białoruskim). Праблемы выкладання беларускаи® мовы як замежнаи®
разглядаліся у® паведамленнях Алены Калечыц (Беларуска-польскія
фразеалагізмы як прадмет вывучэння на занятках па беларускай мове
як іншаславянскай і Радаслава Калеты (O terminie język białoruski jako
obcy i glottodydaktyka białorutenistyczna). Стылі беларускаи® мовы былі
аб’ектам даследавання Уладзіслава Іванова (Аб некаторых вульгарызмах і сэксуалізмах у беларускай мове другой паловы 19-га стагоддзя: на
аснове Беларуска-польска-расійскага слоўніка Язэпа Ціхінскага), Анны
Сівірскаи® (Style funkcjonalne we współczesnym języku białoruskim) і Марыі
Катажыны Прэнэр („Naša Niva” na skrzyżowaniu kultur – dowody na
różnych płaszczyznach języka gazety). Даследаванням моу® наи® палітыкі у®
перыяд нямецкаи® акупацыі быу® прысвечаны даклад Андрэя Зінкевіча
(Беларуска-польская моўная канкурэнцыя ў акупацыі 1939–1945). Праблема перакладу рэлігіи® ных тэкстау® і пытанні старабеларускаи® мовы
у® сатырычных тэкстах XVII ст. разглядаліся адпаведна у® паведамленнях
Анастасіі Сакаловіч (Асаблівасці беларускіх перакладаў Новага Запавету)
і Марылі Хау® стовіч (ПОУЧЭНЕ О ГРЭЧЫСЕ з WITANIA NA PIERWSZY WIAZD DO
KADŁUBKA: старабеларуская мова ў езуіцкай сатыры XVII стагоддзя).
Афіцыи® нае падсумаванне вынікау® канферэнцыі адбылося 17 сакавіка. Вялікая колькасць выступоу® цау® з 8 еу® рапеи® скіх краін, разнароднасць абмеркаванаи® праблематыкі у® сферы польска-беларускіх дачыненняу® у розных галінах жыцця – усё гэта сведчыць пра багатыя польска-беларускія у® заемаадносіны, якія няспынна выклікаюць вялікае
зацікау® ленне навукоу® цау® і сведчаць пра мэтазгоднасць і неабходнасць
правядзення чарговых канферэнцыи® з цыкла Польска-беларускія літаратурныя, гісторыка-культурныя і моўныя сувязі.
Вольга Трацяк
Варшава
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Konferencja Naukowa
EUROPA WSCHODNIA W DYSKURSIE NAUKOWYM
Europa Wschodnia i zamieszkujące ją narody wraz ze swoją kulturą,
literaturą, historią i językiem jawić się mogą jako niewyczerpalne źródło inspiracji badawczych, zachęcające do eksplorowania nieodkrytych jeszcze
obszarów lub też ponownej interpretacji opisanych już zjawisk. Potwierdzeniem tej tezy jest konferencja pt. Europa Wschodnia w dyskursie naukowym, która odbyła się w dniu 10 maja 2018 roku na Wydziale Lingwistyki
Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Ta interdyscyplinarna konferencja naukowa została zorganizowana przez Katedrę Białorutenistyki. Jej uczestnikom zaproponowano podjęcie refleksji na następujące tematy:
Literatury wschodniosłowiańskie: tendencje, style, zmiany, teksty zapomniane i odkrywane, teksty odkryte i czytane na nowo.
Językoznawstwo wschodniosłowiańskie: nowe perspektywy, możliwości, ograniczenia i zagrożenia.
Kulturoznawstwo: materialna i duchowa kultura Słowian Wschodnich
współcześnie istniejąca i współcześnie odkrywana.
Komparatystyka: Słowianie na Zachodzie, Słowianie wobec Zachodu.
Wszystkie te obszary badawcze znalazły swoje odzwierciedlenie w prezentowanych w czasie obrad referatach. Konferencję otwierały obrady plenarne, na których zostały zaprezentowane cztery referaty inicjujące rozważania w różnych dziedzinach. Zainaugurował je Lucjan Suchanek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego wystąpienie Europa Wschodnia, Europa
Środkowa, Mitteleuropa i Słowianie stało się swoistym wprowadzeniem do
dalszych obrad, kodyfikowało bowiem najważniejsze obszary zainteresowań
uczestników – badaczy Słowiańszczyzny Wschodniej. Zagadnienia bardziej
szczegółowe zaprezentowała Joanna Mianowska z Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, której wystąpienie Как выбирали свободу «русский парижанин»
Виктор Некрасов, отщепенец Виктор Кравченко и невыездной Вадим
Сидур wprowadziło słuchaczy w świat emigracji i sposobów wybierania wolności, nie tylko wyjazdu, ale również emigracji wewnętrznej. W czasie obrad
plenarnych nie zabrakło także tematów językoznawczych. Nina Barszczewska z Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentowała rozważania na temat
Bałtosłowiańskiej genezy języka białoruskiego. Zakończeniem obrad plenarnych zaś stał się referat Witolda Kołbuka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pt. Kondycja unii cerkiewnej na wschodniej Białorusi
według wizytacji z 1790 roku, prezentujący zagadnienia historii i kultury
Słowiańszczyzny Wschodniej.
Po obradach plenarnych i przerwie uczestnicy konferencji mieli okazję
zaprezentować rezultaty swoich poszukiwań naukowych w dwóch sekcjach,
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w których przeważały tematy związane z szeroko pojmowaną historią literatury i kultury. W pierwszej z sekcji, której przewodniczyła Joanna Mianowska, dominowały zagadnienia związane z problematyką emigracyjną.
Uczestnicy mieli okazję wysłuchać pięciu prelegentów: Katarzyny Anny
Dudy (Uniwersytet Jagielloński): Stacja docelowa – Ameryka. Emigracja z byłego ZSRR – wybór czy przymus?; Urszuli Cierniak (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): Rosyjska emigracja we wspomnieniach Nadieżdy Teffi;
Patryka Witczaka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego): Wątki religijne w prozie Nikołaja Roszczyna w kontekście tradycji neorealizmu (na materiale zbioru
opowiadań Wysokie słońce); Jadwigi Gracli (Uniwersytet Warszawski): Gra z
formą, tradycją i przeszłością – Michaiła Kuzmina Przechadzki Julia; Nel
Bielniak (Uniwersytet Zielonogórski): Hiszpańskie inspiracje w emigracyjnych opowiadaniach Iwana Bunina i Nadieżdy Teffi. Wszystkie zaprezentowane zagadnienia wzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy, o czym świadczyć mogła dyskusja, która wywiązała się na zakończenie.
Z kolei w drugiej sekcji, której przewodniczył Lucjan Suchanek, tematyka poruszanych zagadnień mogła być uznana za bardziej różnorodną, choć
nawiązywała oczywiście do kontekstu kultury i literatury Słowian Wschodnich. Zgromadzeni w czasie obrad słuchacze mieli okazję zapoznać się z następującymi rozważaniami: Mikałaja Chaustowicza (Uniwersytet Warszawski): РѢЧЬ СТАРОВОЙТА: праблемы атрыбуцыі і інтэрпрэтацыі; Katarzyny
Drozd (Uniwersytet Warszawski): Przestrzeń w utworze Wiktora Marcinowicza Mowa; Lilianny Kality (Uniwersytet Gdański): Obraz wydarzeń
Marca’68 w Gdańsku w dyskursie publicystycznym; Ewy Pańkowskiej (Uniwersytet w Białymstoku): «Тёмные» стороны жизни/человеческой натуры в изображении Михаила Елизарова (особенности прозы писателя на
материале избранных произведений); Grzegorza Czerwińskiego (Uniwersytet w Białymstoku): Między reportażem, byliną a powieścią awanturniczą.
Strategie narracyjne w „Rojzmanie” Walerija Paniuszkina. Na zakończenie tej
części obrad również odbyła się dyskusja.
Po przerwie zebrani mieli okazję zapoznać się z najnowszymi tendencjami i rezultatami prac w zakresie językoznawstwa. Obradom tej sekcji
przewodniczyła Nina Barszczewska. Zaprezentowano następujące zagadnienia: Małgorzata Łuczyk (Uniwersytet Zielonogórski): Аксиология категории вкуса (на материале русского и польского языков); Jolanta KurKononowicz (Uniwersytet Rzeszowski): Из рассуждений над символикой
солнца – избранные примеры; Eugenia Maksymowicz (Uniwersytet w Białymstoku): Библейские фразеологизмы в заголовках современных российских газет; Agnieszka Goral (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Synonimia słowotwórcza rzeczownika w języku białoruskim; Ganna Kucherevych
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Терміни-епоніми в математичній термінології. Słuchacze zgodnie podkreślali nie tylko wysoki poziom
naukowy, ale przede wszystkim doceniali możliwość wysłuchania referatów
prezentujących różne podejście do zagadnień językoznawczych i różne
aspekty badań.
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Równolegle z tą sekcją obradowała jeszcze jedna, literaturoznawcza
pod przewodnictwem Mikałaja Chaustowicza. W czasie jej trwania zaprezentowano referaty o bogatej tematyce i, co ważne, również poświęcone różnym
rodzajom literackim. Wysłuchano wystąpień: Joanny Dziedzic (Uniwersytet
w Białymstoku): НАДМАГІЛЬНЫЯ ПАРТРЭТЫ – literackie obrazy rodziców w poezji Jana Czykwina; Małgorzaty Sylwestrzak (Uniwersytet w Białymstoku):
Estetyzacja podróży w eseistyce Piotra Walija; Marii Rombel (Uniwersytet
Warszawski): Powieści Zły Leopolda Tyrmanda i Ul Camilo José Celi jako warszawski i madrycki tekst miejski; Agnieszki Baczewskiej-Murdzek: Elementy
poetyku absurdu w prozie Nabokowa lat 20.-30. Należy podkreślić, że również
na zakończenie obrad tej sekcji odbyła się dyskusja, która odzwierciedliła
refleksje i pytania uczestników.
W czasie konferencji wysłuchano wielu różnorodnych referatów, zaprezentowanych przez wybitnych znawców problematyki Słowiańszczyzny
Wschodniej, ale, co równie ważne, adeptów nauki. Należy mieć nadzieję, że
majowa konferencja stanie się początkiem cyklu naukowych spotkań poświęconych problematyce Europy Wschodniej odzwierciedlanej w dyskursie
naukowym, zaś rezultaty tych spotkań zajmą trwałe miejsce w świadomości
wszystkich zainteresowanych i oczywiście pozostaną w obiegu naukowym
w postaci publikacji.
Jadwiga Gracla
Katarzyna Drozd
Warszawa
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V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
BIAŁORUŚ – TEKSTY I KONTEKSTY
Białoruś zajmuje poczesne miejsce wśród zainteresowań naukowców
młodego pokolenia. Dowodem powyższego stwierdzenia stała się zorganizowana przez studenckie koło naukowe „Albaruthenica” V Interdyscyplinarna
Konferencja Naukowa Białoruś – teksty i konteksty, która odbyła się 25 maja
2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie obrad wyniki swojej pracy przedstawili studenci i doktoranci, reprezentujący tak różne dyscypliny
jak: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo czy nauki polityczne.
Wartym podkreślenia jest fakt, że prelegenci pochodzili z trzech krajów
i reprezentowali 7 ośrodków akademickich oraz badawczych.
W czasie uroczystego otwarcia konferencji głos zabrał opiekun koła
naukowego „Albaruthenica” profesor Mikałaj Chaustowicz, który witając
uczestników konferencji wyraził zadowolenie z aktywnej działalności studentów i doktorantów, zwrócił uwagę na duże znaczenie prac badawczych
prowadzonych przez młodzież akademicką oraz życzył zebranym owocnych
obrad. Ponadto w części oficjalnej głos zabrali: przewodniczący komitetu
organizacyjnego konferencji Filip Urbański oraz prezes koła naukowego
"Albaruthenica" Jan Wieczorek. Konferencja została podzielona na trzy panele: historyczny, literaturoznawczo-językoznawczy oraz społeczno-polityczny.
W trakcie panelu historycznego, prowadzonego przez Jana Wieczorka,
wygłoszono referaty: Mateusza Ratyńskiego (Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego) Jan Dębski wobec problematyki mniejszości narodowych
w II RP; Klaudii Soboń (Uniwersytet Warszawski) Polityka władz polskich
wobec szkolnictwa białoruskiego w latach 1944–1989; oraz Jana Wieczorka
(Uniwersytet Warszawski) Polityka historyczna BSSR wobec Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Panel drugi, poświęcony zagadnieniom literaturoznawczym i językoznawczym, również prowadził Jan Wieczorek. W trakcie tej części konferencji wyniki swoich dociekań naukowych zaprezentowali: Angela Espinosa
Ruiz (Uniwersytetu Complutense w Madrycie, absolwentka Katedry
Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego) Фальклорная легенда як
літаратурная крыніца беларускага Рамантызму: проза Яна Баршчэўскага; Emil Chról (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Анализ жанра
монодрамы в современном белорусском театре; Raman Svarabovich
(Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny) Запазычванне як лінгвістычная і культуралагічная з’ява ў беларускай мове. Уплыў некаторых
моў на фармаванне яе лексічнага фонду; oraz Maryla Chaustowicz (Uniwersytet Warszawski) Да пытання пра мову сатырычнага верша ROZHOWOR IMPERATRICI Z ILHIERSTROMOM.
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Po zakończeniu drugiego panelu i przerwie obiadowej rozpoczął się
panel społeczno-polityczny, prowadzony przez Filipa Urbańskiego. Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać wystąpień: Ivanny Kuliushyk (Uniwersytet
Warszawski) Белорусская историческая политика после распада Советского Союза; Sergiusza Anoszko (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Nowe ruchy religijne we współczesnej Białorusi: Wiara Bahá’í; Stefanii
Kavaleuskiej(Uniwersytet Warszawski) Specyfika przestrzeni telewizyjnej
Białorusi po 2000 roku; Kamila Stępniaka (Uniwersytet w Białymstoku) Uwarunkowania przemian prawno-ustrojowych w Republice Białoruś; Aleksandry
Daniluk (Uniwersytet Warszawski) Stosunki wielostronne Republiki Białoruś
w kontekście jej współpracy z Unią Europejską; Piotra Śledzia (Uniwersytet
Warszawski) Stosunki na linii Białoruś – Unia Europejska po rosyjskiej agresji
na Krym i wschodnią Ukrainę w 2014 r. Reset czy chwytanie brzytwy?; oraz na
zakończenie tego panelu, jak i całej konferencji, Filipa Urbańskiego (Uniwersytet Warszawski) Chińczyków trzymają się mocno – współpraca ChRL
i Białorusi w ramach koncepcji Jeden pas, jedna droga.
Konferencję podsumowali: profesor Mikałaj Chaustowicz oraz prezes
koła naukowego „Albaruthenica” Jan Wieczorek, dziękując prelegentom za
przygotowanie ciekawych wystąpień, wyrażając równocześnie nadzieję na
spotkanie się w tym gronie, a być może jeszcze większym, w roku 2019.
W każdym panelu zgromadzeni mieli okazję zapoznać się zarówno z tematami już im znanymi, ale pogłębionymi przez referentów, jak i ze zjawiskami nowymi, spośród których niektóre zachodzą niejako na naszych oczach.
Po każdym panelu odbywały się dyskusje, w trakcie których padło wiele
cennych uwag, stoczono kilka polemik oraz zgłoszono postulaty badawcze.
Wydarzenie stało się nie tylko okazją do zaprezentowania dorobku młodych
badaczy, ale, co nie mniej ważne, ich samych. W trakcie konferencji uczestnicy mieli okazję nawiązać nowe znajomości, które z pewnością w niejednym
przypadku zaowocują dobrymi rezultatami w przyszłości.
Jan Wieczorek
Warszawa
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Doktor Teresa Chylak-Schroeder
(25.01.1955–9.09.2017)
„Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…”
ksiądz Jan Twardowski

My, pracownicy, doktoranci i studenci Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego poznaliśmy Doktor Teresę Chylak-Schroeder – naszą
Koleżankę i Nauczycielkę w różnych sytuacjach.
Są wśród nas tacy, którzy znają Teresę z czasów studenckich jako dobrą
Koleżankę i znakomitą Studentkę, osobę ciekawą świata – tego zza wschodniej polskiej granicy, pragnącą poznawać Białorusinów z Podlasia, ich język
i kulturę (stąd częste nasze wyjazdy na Podlasie, do Bobrownik, które wabiły
nie tylko przyjaznym środowiskiem, lecz także piękną przyrodą jesienną i lasami pełnymi grzybów. Teresa bardzo lubiła je zbierać, a szczególnie rydze!).
Tak miło było widzieć radość i uśmiech na Jej twarzy!
Teresa miała dobre podejście do ludzi, umiała ich słuchać, była wrażliwa
na niepowodzenia i krzywdę, gotowa nieść pomoc.
Niezwykle kochała swoją Rodzinę, Dzieci. Przejmowała się każdym
problemem, ale też jakże była dumna z Ich osiągnięć, niejednokrotnie wspominając o tym podczas przerwy na herbatę.
Młoda kadra naukowa i studenci Katedry Białorutenistyki zapamiętają
Doktor Teresę Chylak-Schroeder jako znakomitą Nauczycielkę, cierpliwie
tłumaczącą zawiłości gramatyki białoruskiej najbardziej opornym umysłom
i swoją postawą zachęcającą do zgłębiania tajemnic językowych. Była koleżeńska i życzliwa wobec studentów, ale jednocześnie bardzo wymagająca.
Angażowała się w doskonalenie procesu dydaktycznego: zajmowała się
opiniowaniem i redagowaniem podręczników do nauki języka białoruskiego
dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Należała do Zespołu ds.
Certyfikacji Biegłości Językowej. Aktywnie uczestniczyła w recenzowaniu
językoznawczych prac licencjackich i magisterskich.
Szczególnie aktywnie pracowała nad Słownikiem białorusko-polskim,
który ukazał się w 2012 r. pod Jej redakcją i dwóch Koleżanek: Jadwigi Głuszkowskiej-Babickiej i Teresy Jasińskiej-Sochy. Jest współautorką wydanego
przez Katedrę Białorutenistyki UW Podręcznika do praktycznej nauki języka
białoruskiego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym (Warszawa 2017, 402 s.).
Zainteresowania badawcze Dr Teresy Chylak-Schroeder koncentrowały
się wokół zagadnień językoznawczych z zakresu dialektologii i translatoryki.
W rezultacie licznych wyjazdów na Podlasie, do Bobrownik, powstała
Jej praca magisterska i publikacja Zakres oddziaływania języka polskiego na
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białoruską gwarę wsi Bobrowniki w województwie białostockim, „Studia
z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej” 1983, t. 11.
W pracy nad rozprawą doktorską Teresa Chylak-Schroeder swoje
zainteresowania badawcze skierowała ku translatoryce. Dogłębnie poznała
i zbadała przekład na język białoruski Pana Tadeusza Adama Mickiewicza
autorstwa Bronisława Taraszkiewicza. Swoje wnioski zawarła w kilku publikacjach: Kilka uwag o systemie fonetycznym i ortografii pierwszego pełnego
przekładu Pana Tadeusza na język białoruski, „Studia z Filologii Rosyjskiej
i Słowiańskiej” 1992, t. 21; Osobliwości w zakresie odmiany zaimka białoruskiego na podstawie tekstu białoruskiego tłumaczenia Pana Tadeusza. Przyczynek do rozwoju normy literackiej języka białoruskiego, „Studia z Filologii
Rosyjskiej i Słowiańskiej” 1995, t. 22; Typy konstrukcji gradacyjnych w białoruskim przekładzie „Pana Tadeusza” [w:] Droga ku wzajemności. Tom Jubileuszowy dedykowany Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu (Warszawa
2006).
Dr Teresa Chylak-Schroeder potrafiła na spuściznę dziejów polsko-białoruskich spojrzeć szerzej, wychodząc poza ramy językoznawstwa, dowodem czego jest Jej publikacja poświęcona 150. rocznicy powstania styczniowego, którego przywódcą na ziemiach białoruskich był Konstanty
Kalinowski: Konstanty Kalinowski – w dobie powstania styczniowego i dziś.
Refleksje rocznicowe, „Acta Albaruthenica” 2013, t.13.
Dr Teresa Chylak-Schroeder brała udział w pracach organizacyjnych na
rzecz Katedry: uczestniczyła w komisjach rekrutacyjnych, sprawowała opiekę nad Komisją Stypendialną, była koordynatorką programu MOST, członkinią Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Procesu Kształcenia.
Odeszła od nas na emeryturę. Mieliśmy nadzieję, że często będzie nas
odwiedzać. Niestety, tak się nie stanie. Teresa tak szybko (zbyt szybko) odeszła od nas do lepszego świata.
Na zawsze, Tereso, pozostaniesz w naszych sercach i pamięci.
Pracownicy Katedry Białorutenistyki
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Прафесар Ігар Жук
(13.06.1957–30.06.2017)
30 чэрвеня 2017 года памёр Ігар Жук, прафесар Кафедры беларускай філалогіі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. 2 ліпеня на могілках у вёсцы Гожа, што на беразе Нёмана пад
Гроднам, развіталіся з чалавекам, які амаль сорак гадоў сумленна
служыў беларускаму літаратуразнаўству.
Ігар Жук нарадзіўся 13 чэрвеня 1957 года ў вёсцы Зані на Мядзельшчыне ў сям’і настаўнікаў. Пасля заканчэння Будслаўскай сярэдняй
школы вучыўся на філалагічным факультэце БДУ (1974–1979), а затым
ў аспірантуры пры кафедры беларускае літаратуры (1979–1982).
У 1982 года пачаў свой працоўны шлях як асістэнт на Кафедры
беларускай літаратуры Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя
Янкі Купалы. У 1986 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю Гражданственность молодой белорусской прозы (70–ые годы), выкананую
пад кіраўніцтвам Дзмітрыя Бугаёва.
У часы беларусізацыі пачатку 1990-х гадоў Ігар Жук спрычыніўся
да ўтварэння ў ГДУ імя Янкі Купалы факультэта беларускай філалогіі
і культуры ды быў яго першым дэканам (1991–1996). Навуковае званне
дацэнта атрымаў ажно праз чатырнаццаць гадоў пасля абароны кандыдацкай дысертацыі (2000).
Новым словам у беларускай навуцы была падрыхтаваная і абароненая ў 2004 г. у Савеце па абароне дысертацый пры Інстытуце літаратуры імя Янкі Купалы НАН Беларусі доктарская дысертацыя Ігара Жука
Празаічны тэкст: дынаміка рытмавага існавання: На матэрыялах беларускай літаратуры.
З 1991 года быў сябрам Саюза пісьменнікаў Беларусі.
Першая публікацыя Ігара Жука ўбачыла свет у той час, калі ён быў
студэнтам (1976). Гэта была рэцэнзія на кнігу ўспамінаў пра Янку Купалу Такі ён быў. У жанры рэцэнзіі ён будзе актыўна “працаваць” пад час
напісання свае першае дысертацыі. Праўда, не толькі творчасць маладых беларускіх празаікаў, што адпавядала абранай тэме дысертацыі,
будзе ў полі яго зроку. Апрача кніг Васіля Гігевіча, Леаніда Калодзежнага, Генрыха Далідовіча, Міхася Тычыны, Германа Кірылава, Віктара
Казько і інш., Ігар Жук удумліва прааналізуе паэзію Янкі Сіпакова, прозу
земляка-гарадзенца Аляксея Карпюка.
Першая кніга Ігара Жука – Сустрэчны рух: Літаратуразнаўчыя
эцюды – выйшла з друку ў 1998 годзе ў Гродне. Невялікая па аб’ёму, яна
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ўтрымлівае шэраг арыгінальных назіранняў, якія датычаць беларускага літаратурнага працэсу. Аўтар прапануе новае прачытанне і асэнсаванне творчасці беларускіх пісьменнікаў: Уладзіслава Чаржынскага,
Кузьмы Чорнага, Янкі Купалы.
З сярэдзіны 1990-х гадоў Ігар Жук пачынае даследаваць рытмамелодыку К. Чорнага, рытмастылістыку прозы Якуба Коласа, рытмавыя ўласцівасці прозы Максіма Гарэцкага. Фактычна ўпершыню ў беларускім літаратуразнаўстве ім будзе “апісаны механізм атрымання
з дапамогай камп’ютарнай апрацоўкі тэксту метрычных аўтарскіх эталонаў і разгледжаная сістэма іх дынамічнага ўзаемадзеяння”. У метрычных аўтарскіх эталонах Ігар Жук выявіць “рытмічны інстынкт”,
што дазволіць яму па-новаму прааналізаваць асаблівасці мастацкага
стылю майстроў беларускай прозы – Янкі Брыля, Васіля Быкава,
М. Гарэцкага, Івана Мележа, К. Чорнага.
Выдадзеная ў 2003 г. манаграфія Празаічны тэкст: дынаміка рытмавага існавання дазволіла адназначна сцвердзіць: у беларускай навуцы з’явіўся сур’ёзны даследчык у галіне тэарэтычнага літаратуразнаўства, які плённа выкарыстаў напрацоўкі расійскае фармальнае школы
першае трэці ХХ стагоддзя, а таксама заходнееўрапейскага стуктуралізму. Зыходзячы з ідэі, што ў нацыянальнай мове ёсць усё, каб даць
празаічнаму выказванню рытм, Ігар Жук, даследуе беларускую прасодыю, унутраную структуру мовы, каб апісаць такую мастацкую з’яву, як
празаічны рытм, для якой характэрныя асаблівыя метрычныя правілы:
метрыку невершаванага мастацкага выказвання здольныя ўтвараць
складаныя комплексы коланавых спалучэнняў. Гэтыя комплексы Ігар
Жук называе пазнавальным аўтарскім эталонам, у аснове якога –
жорстка фіксаваны, амаль нязменны архетып рытмавага вобраза
тэксту. І хоць рытм празаічнаму выказванню пісьменнікам не надаецца
свядома, бо рытм – гэта натуральная ўласцівасць мастацкай прозы. Але
пісьменнік будуе фразу такім чынам, што па яе рытмавым малюнку
можна яго пазнаць ці адрозніць ад іншага аўтара.
Шмат увагі Ігар Жук надаваў навучальнаму працэсу – падрыхтаваў
і выдаў навучальна-метадычныя дапаможнікі Беларуская крытыка і літаратуразнаўства: 20–30-я гг. (Гродна 1997), Беларуская літаратуразнаўчая школа: 20-я гг. (Гродна 1999). Клапасіўся таксама пра ўзгадаванне новага пакалення беларускіх літаратуразнаўцаў.
З асаблівай любоўю і чуйнасцю Ігар Жук звяртаўся да вывучэння
беларускай класічнай спадчыны. У той час, калі ў друку раз-пораз з’яўляліся абразлівыя публікацыі нібыта “постмадэрністаў”, а таксама
прадстаўнікоў сумежных гуманітарных навук пра пачынальнікаў сучаснай беларускай літаратуры, гарадзенскі даследчык з уласцівай яму
лаканічнасцю і грунтоўнасцю паказваў на незразумелыя папярэднікамі
і новымі “крытыкамі” аспекты творчасці класікаў, механізмы “этнічнай
самаідэнтыфікацыі” ў іх тэкстах.
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Творчасць Янкі Купалы і Якуба Коласа, якая ад самага пачатку прыцягвала ўвагу Ігара Жука, сталася для навукоўца аб’ектам павышанай
увагі ў апошнія гады яго жыцця, калі рыхтаваў манаграфію Прыхінуцца
да крыніцы (Гродна 2017), што выйшла з друку праз некалькі месяцаў
пасля ягонае заўчаснае смерці, дзякуючы рупнасці Надзеі Чукічовай,
вучаніцы і паслядоўніцы даследчыка. Дадзеная кніга, як адзначае Іван
Штэйнер, – гэта не хваласпеў да чарговага юбілею песняроў, гэта новае
прачытанне спадчыны класікаў паводле ўласнае методыкі даследавання. Характэрна, што навуковец звязвае тэматыку твораў класікаў
з іх рытмікай.
Нечаканая смерць прафесара Ігара Жука – вялікая страта для
нашага часопіса “Acta Albaruthenica”, сябрам рэдкалегіі якога ён быў,
для беларускага літаратуразнаўства, для ўсяе беларусістыкі.
Redakcja czasopisma „Acta Albaruthenica”
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