ДЫНАМІКА ЖАНРАВЫХ СТРУКТУР У БЕЛАРУСКАЙ ПРОЗЕ XX ст.

Адна з самых славутых у літаратуразнаўстве цытат — думка Льва Талстога: «Калі ж бы я хацеў
сказаць словамі ўсё тое, што меў на ўвазе давесці раманам, то я павінен быў напісаць раман той
самы, які я напісаў спачатку. I калі крытыкі цяпер ужо разумеюць і ў фельетоне могуць давесці тое,
што я хачу сказаць, то я іх віншую...» У 1970 годзе Ю. Лотман, прыгадваючы славутую цытату, пісаў:
«Дуалізм формы і зместу павінен быць заменены паняццем ідэі, якая рэалізуе сябе ў адэкватнай
структуры і не існуе па-за гэтай структураю»1.
Сапраўды, геній мае што сказаць, і ягонае выказванне, рэалізуючыся, нараджае сваю
унікальную структуру. Але мастацкія формы могуць жыць і ўласным жыццём. Могуць вылучацца
са сваіх першасных сэнсавых звязаў, асвойтвацца ў новых кантэкстах. I як толькі мы пакінем горнія
высі адзінкавых, унікальных праяў чалавечага генія, які робіць першаадкрывальніцкі крок па
нейкім цаліку, то адразу апынемся ў размаітым мастацкім патоку, паразумецца з якім без
вышэйназванага дуалізму немагчыма. У сапраўднасці дуалізм формы і зместу ёсць супярэчнасць
занадта ўніверсальная, каб яе можна было хоць бы дастаткова рэгулярна ігнараваць, — гэтаксама
як немагчыма ігнараваць абстракцыю ў пазнанні.
У свой час Г. Гачаў разгледзеў генезіс мастацкіх формаў і падрабязна прасачыў, як
«мастацкасць у пэўных умовах ператвараецца ў майстэрства, прынцып светаразумення — у
механічны прыём...»2. Іншымі словамі, як робіцца банальнаю мастацкая ідэя. Прычым працэс гэты
не проста заканамерны, ён катэгарычны; і гэтак нараджаюцца катэгорыі. Сярод жа найбольш
аператыўных катэгорый — жанр. Цікава, што наколькі часта літаратуразнаўцы, літаратурныя
крытыкі карыстаюцца гэтым тэрмінам, настолькі ж часта, відавочна, яны адчуваюць і патрэбу ў
пэўных дадатковых агаворках, вызначаючы жанр у мастацкім тэксце. Пры блізкім жа разглядзе
значнага твора тым болыш у ім заўважныя сляды пераходных формаў,— нагадваюць пра сябе
рэшткі колішніх геніяльных структур, нібыта ўжо даўно разбураных эвалюцыяй.
У сучасным, так сказаць, хрэстаматыйна-падручнікавым літаратуразнаўстве ўсталяваўся погляд
на жанр як на з’яву тыпалагічную: «Жанр — гэта толькі адна, і пры тым адцягненая, тыпалагічная
ўласцівасць зместу мастацкіх твораў»; «жанры — з’ява не гістарычна канкрэтная, а тыпалагічная»3.
I трэба сказаць, што тыпалогія жанраў — гэта адэкватная мова для класіфікацыі, парадкавання
літаратурнай плыні. Жанр як форма, як знаёмая пэўнасць стабільных прыкмет — гэта цывілізацыя
і гэта тэхналогія крэатыўных магчымасцяў чалавека.
Пры ўсім гэтым, аднак, этапы літаратурнага і ўвогуле мастацкага развіцця вызначае не тая
плынь, што засвойвае формы, карыстаецца імі, як клішэ. Этапы сутнаснага руху вызначае новая
мастацкая ідэя, што рэалізуецца, не зважаючы многа на існуючыя формы, што выліваецца ў сваю
аўтаномную, «няправільную», для сябе арганічную новую структуру. Што яна новая — гэта заўсёды
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заўважна па тым, як немагчыма гэтае «брыдкае качаня» ўвесці цалкам у знаёмую тыпалогію: яно
не структурыруецца ніжэй глабальных для свайго часу мастацкіх суплётаў, ідэйна-праблемных
вузлоў. Іншымі словамі, «брыдкае качаня» — гэта абавязкова новы ўзровень мастацкага мыслення
і новая мастацкая мова. Патэнцыяльна — чарговае абнаўленне («разбурэнне» і пераасэнсаванне)
катэгорый. Такая класіка.
У сапраўды наватарскіх, этапных для мастацкага мыслення творах нам адкрываецца дынаміка
жанравай структуры — момант няпэўнасці, нясталасці, нестандартнасці формы; момант
унікальнасці, момант якасна новага для свайго часу мастацкага сэнсавага звязу; момант
нараджэння новай, дастаткова значнай мастацкай ідэі. У процівагу звычайнаму, таксама прадуктыўнаму і абавязкова-непазбежнаму руху вядомых формаў, які ўвасабляе сабою момант
стабільнасці, узбагачае і мацуе жанравую тыпалогію, забяспечвае літаратурны працэс як
штодзённую бытнасць літаратуры.
Такім чынам, дынаміка жанравых структур як такая (іманентная) — гэта матэрыялізацыя ідэй з
вялікім пасіянарным патэнцыялам.
У прозе XX ст., як вядома, ролю мастацкага фокуса неабходна адыгрывае ўнутраны свет асобы,
а на месца былых мастацкіх матрыц усё больш выразна прыходзіць свабодны ўлік усяго
інфармацыйнага акіяна4. У адпаведнасці з гэтымі вызначальнымі тэндэнцыямі адбываецца
агульнае пераструктурыраванне мастацкага мыслення. 3 другога боку, актуальным для прозы XX
ст. застаецца і той факт, што названая пераарыентацыя — згодна з характарам і светаадчуваннем
эпохі (катастрафічным, ірацыянальным, адасоблена-адзінкавым, неабходна-інтэлектуальным) —
ніколі не была і не можа быць просталінейнай. Гэтая пераарыентацыя, пераструктурыраванне
ўскладняецца стасункамі традыцый і наватарства, пераемнасці ў літаратуры. Кансерватызм у
прозе XX ст. таксама ёсць неабходны гарант і складнік яе жыццёвасці і яе прагрэсу. Таму якраз
канкрэтны аналіз мастацкіх тэкстаў адно і можа прадэманстраваць, у якой ступені і якім чынам,
напрыклад, «традыцыяналістамі» («эпікамі») у формах прозы XX ст. з’яўляюцца Р. Ралан, Р. М. дзю
Гар, Д. Голсуарсі, Т. Драйзер, М. Шолахаў, А. X. Тамсаарэ, I. Мележ; «наватарамі»
(«суб’ектывістамі») — О. Уайльд, К. Гамсун, Г. Джэймс, М. Пруст, Т. Ман, Г. Гесэ, Э. Хемінгуэй, У.
Фолкнер, К. Абэ, Ц. Пулатаў, В. Казько, Ё. Авіжус; і ў якім радзе месца такіх імёнаў, як Л. Талстой і
Ф. Дастаеўскі, Д. Джойс і Ф. Кафка, Г.Г. Маркес і Х.Л. Борхес; які плён у жанравых формах сучаснай
рускай, напрыклад, прозы звязаны з іменамі А. Белага, У. Набокава, Б. Пастарнака, А. Платонава,
Ю. Казакова, А. Бітава; у беларускай — з імёнамі, з аднаго боку, Я. Коласа, Л. Калюгі, I. Мележа, I.
Пташнікава, I. Чыгрынава, В. Адамчыка..., з другога — М. Гарэцкага, К. Чорнага, М. Зарэцкага, Я.
Брыля, I. Навуменкі, В. Быкава, У. Караткевіча, М. Стральцова, В. Казько... Паказальна, што, калі
браць пад увагу агульналітаратурную тыпалогію, прапанаваную Ю. Лотманам5, то, напрыклад,
новую беларускую прозу трэба кваліфікаваць як з’яву поля пераважна пазатэкставых сувязей
(супраць пераважна ўнутрытэкставых) і з’яву эстэтыкі супрацьлегласці, г. зн. пануючага прынцыпу
арыгінальнасці (супраць арыентаванасці на рэалізацыю папярэдне зададзенай структуры). У той
жа час зусім відавочна, што для новай беларускай прозы — як феномена ў вялікай ступені
сінкрэтычнага — даволі істотнымі з’яўляюцца і ўсе названыя тут у дужках «супраць»; г. зн.
беларуская проза ўпісваецца не толькі ў парадыгму рэалістычную, але перагукваецца і з
мастацтвам сярэднявечча, і з фальклорам, і з класіцызмам, і з барока, і з мадэрнізмам, і асабліва з
рамантызмам як зусім пэўнымі мастацкімі парадыгмамі.
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Рэальна прасачыць агульнакультурную тэндэнцыю прагрэсу ў беларускай прозе XX ст. магчыма
толькі ў манаграфічным даследаванні плёну беларускіх класікаў, з чыёй творчасцю беларускае
мастацкае мысленне выйшла на стрыжань сучаснай эпохі. Паколькі на Беларусі большая частка XX
ст. сталася надзвычай неспрыяльным часам для назапашвання і выяўлення высокай культуры
творчасці ў агульнанацыянальных маштабах, то зразумела, што такая культура зрабілася
прэрагатывай адзінак: у істотна, непараўнальна большай ступені, чым, скажам, у іншым
цывілізаваным свеце, дзе падобныя працэсы («нівеліроўкі») таксама ішлі і таксама стымулявалі
«суб’ектывізацыю» мастацтва. Відавочна, што на фоне працэсаў сусветных дынаміка жанравых (як
і ўсіх мастацкіх) структур у беларускай прозе мае сваю спецыфіку.
Каб выявіць гэтую спецыфіку, возьмем пад увагу наступныя паняцці: літаратура як
фенаменалогія і літаратура як рэальны канкрэтна-гістарычны працэс. Затым заўважым, што ва
ўсякім разе арыгінальнае, спецыфічнае аблічча беларускай літаратуры вызначае такая асаблівасць,
як дыскрэтнасць, перарывістасць. Дыскрэтнасць і легітымнага літаратурнага працэсу, і ўвогуле
дыскрэтнасць натуральна-паўнакроўнага нацыянальнага быцця, быцця менталітэтнага, духоўнага,
фенаменалагічнага.
Гістарычныя прычыны гэтай, можна сказаць, татальнай дыскрэтнасці агульнавядомыя.
Вядома, што гісторыя аніяк не песціла беларусаў. Што беларусы неаднаразова гублялі
дзяржаўнасць, неаднаразова перажывалі моўны ўціск. А моўны ўціск — гэта ёсць найперш уціск
нацыянальнага крэатыўнага патэнцыялу, гэта агрэсія на сакральныя этнічныя каштоўнасці. Гэта
радовішча самых балючых ментальных комплексаў. Адным словам, моўны ўціск — гэта
культурная катастрофа. А. Мальдзіс6, напрыклад, называе XVII—XVIII стагоддзі часамі крызісу ўсёй
беларускай літаратуры, бо пераход ад старой да новай літаратуры зацягнуўся ў нас амаль на два
стагоддзі: з-за крызісу формаў старога, сярэднявечнага мыслення і з-за моўнай, як піша А.
Мальдзіс, блізкасці,— беларуска-польскай, а потым беларуска-рускай.
Крызіс з часоў постскарынаўскіх задоўжыўся і ці не зрабіўся перманентным7.
Калі глянуць на савецкія, напрыклад, часы, то тут комплекс хваравітай «дастаеўшчыны» — г. зн.
самапрыніжэння, і найперш нацыянальнага — у беларусаў правакавала ўжо не толькі афіцыйная
дзяржаўная ідэалогія, але і самая дробная драбніца савецкага побыту. Калі ж мы глянем на лёсы
беларускіх слынных мастакоў, выразнікаў і творцаў беларускай фенаменалогіі, то ўбачым тое, пра
што гаворыць А. Лойка, прыгадваючы жыцці цэлых пісьменніцкіх генерацый у XIX—XX стагоддзях.
А іменна: А. Лойка высноўвае не менш чым канцэпцыю трагедыйнага наканавання8.
Такім чынам, дыскрэтнасць, перарывістасць легітымнага літаратурнага працэсу на Беларусі
відавочная. I элементарным сведчаннем, найпершым прадуктам гэтай дыскрэтнасці ёсць такая
буйнамаштабная з’ява, як іншамоўная творчасць этнічных беларусаў. Другім элементарным
сведчаннем і прадуктам гэтай дыскрэтнасці з’яўляецца той факт, што ў канцы XX стагоддзя ў такой
адносна старой культуры, як беларуская, усё яшчэ актуальная задача нацыянальнага Адраджэння.
А калі гэта так, то на нейкі павярхоўны погляд можа падацца, што беларуская літаратура, як
абяскроўленая, мусіць быць збедненай, зацыкленай на сваіх праблемах і такой, якую выштурхнулі
кудысьці на ўзбочыну ад сусветнага руху...
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Падобны погляд, аднак, быў бы надзвычай вульгарным. I найперш ён бы не вытрымаў
знаёмства з тэкстамі, з самой плоццю культуры, якая разбурае і больш вынаходлівыя схемы. У
сапраўднасці якраз арыгінальнасць і моц, унікальную змястоўнасць беларускай культуры вызначае
наступны, традыцыйны ўжо для яе імператыў: патрэба штораз асвойтвацца ў чужых богатых
кантэкстах стымулюе дынаміку беларускіх мастацкіх структур.
Між іншым, у вучоным свеце вядомаю з’яўляецца тэорыя паскоранага літаратурнага развіцця,
якую выклаў на матэрыяле балгарскай літаратуры першай паловы XIX ст. Г. Гачаў9; таксама і з прац
М. Конрада распачалася традыцыя разглядаць як «паскораныя» адносна еўрапейскіх працэсы
развіцця літаратур Усходу (у М. Конрада — літаратуры японскай 70-х гг. XIX ст. — 10-х гг. XX ст.)10.
Урэшце, у савецкім літаратуразнаўстве быў усталяваны тэзіс пра тое, што Чырвоны Кастрычнік
безумоўна паскорыў развіццё ўсіх літаратур Савецкага Саюза; і не толькі тых, якія ў мінулым не
мелі сталай пісьмовай традыцыі11. I, такім чынам, нібыта лагічнаю рабілася экстрапаляцыя
«паскоранасці» на матэрыял XX ст., на матэрыял савецкіх літаратур. Іншая рэч, што далей за 20-я
гады XX ст. гэтая экстрапаляцыя не сягала. І гэта зразумела, бо савецкі літаратурны працэс
пачынаўся з ідэалагічных установак, і на яго падставе цяжка было генераваць якія ні то агульныя
літаратуразнаўчыя тэорыі, акрамя як тыпалагічныя.
У 70-я падцэнзурныя гады тэорыю Г. Гачава з развіццём беларускай літаратуры XIX—XX стст.
звязаў В. Каваленка12.
Цытуючы думку Г. Гачава пра тое, што магутныя ўплывы могуць стымуляваць, а могуць і
задушыць таго, хто побач, В. Каваленка пісаў пра беларускую літаратуру: уплывы і дапамагалі ёй, і
звязвалі. Не або-або, а і-і. Якая тэндэнцыя павінна была перамагчы, пісаў В. Каваленка, залежала
ад «многіх гістарычных фактараў»13. Ясна, што тут маюцца на ўвазе не літаратурныя, не эстэтычныя
фактары ў першую чаргу.
Сапраўды, беларуская літаратура як плынь, як функцыянаванне звязкі пісьменнік—друкарскі
станок—чытач плюс адпаведная грамадская атмасфера (бо патрэбная і грамадская атмасфера
вакол аўтараў, твораў, рэцыпіентаў), дык вось у такой іпастасі беларуская літаратура існавала
толькі ў пэўныя перыяды, у маштабах гісторыі дык не дужа і працяглыя. У 1975 г. В. Каваленка не
мог пісаць пра культурны генацыд. Ён апісаў, так сказаць, яго наступствы. Тую сітуацыю, якая
паўтаралася ў нашай літаратуры ці не кожны раз, калі яна, літаратура, атрымлівала магчымасць
дыхнуць вальней з-пад чарговага дзяржаўна-цэнзурнага прэса. В. Каваленка піша: «Літаратура,
якая даганяе, «...» павінна спяшацца наперад, услед за развіццём эстэтычнай свядомасці
чалавецтва, каб не ператварыцца ў адсталую літаратуру, але гэтая спешка пры слабасці творчых сіл
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звязана з незавершанасцю ідэйна-эстэтычных з’яў... Тое, што было ўпушчана, у спрыяльныя часы
вяртаецца, асвойваецца. «...» але пройдзены этап усё роўна застаецца збедненым»14.
Усё так, ды не зусім так. Так, калі мець на ўвазе грамадскую, шэраговую, масавую літаратурную
свядомасць. А таксама ўзнікненне па суседскіх слядах пэўных літаратурных школ, плыняў,
кірункаў. Так — калі мець на ўвазе ўзбагачэнне жанравай тыпалогіі як такой.
Але апеляцыя ў першую чаргу да ўзораў, да стандартаў, асабліва да фармальных стандартаў,
робіць беларускі варыянт названай тэорыі безумоўна некарэктным. Бо тут не ўлічваецца ў
дастатковай ступені той факт, што культура па вялікім рахунку паўсюль і заўсёды ёсць феномен
унікальна-элітарны, феномен выключэнняў, якія толькі з цягам часу ў складаных перыпетыях
зніжаюцца да «правілаў гульні», да масавых з’яў,— тых фармальных стандартаў. I затым,
вышэйназваная тэорыя залішне сацыяцэнтрычная (што нядзіўна для савецкіх часоў); яна
недаацэньвае асобу мастака, ролю яркай індывідуальнасці ў творчым працэсе. Такая
індывідуальнасць ужо сама па сабе ёсць «скачок паскоранасці», калі карыстацца прапанаванай
тэрміналогіяй. Мастацтва — не толькі адна з функцый соцыуму, але яшчэ і таямніца. Якраз
таямнічая, пасіянарная, крэатыўная дынаміка мастацкіх структур «выпадае» з тэорыі паскоранага
літаратурнага развіцця. Рух сталых, абагулена-асацыяленых, амаль безасабовых ужо формаў яна
апісвае дакладна. Але ў яе «не ўпісваецца» рэальны значны творца: не тое што геній, але і
дастаткова буйны талент, які кожны раз ператварае задыханы бег адстаючага ў вольны палёт. Ён
не паўтарае аўтарытэтныя ўзоры, а толькі прымае іх да ведама, роўна як і ўсю, як мага больш
шырокую, інфармацыю. Асабліва ў XX стагоддзі, калі гэтак паменшаў свет, дынамізаваўся час,
абагулілася культурная прастора.
Увогуле, чым большы талент, тым карацейшы «паўтарыцельны курс». Яшчэ М. Багдановіч
падкрэсліваў, што, беручы чужое, трэба даваць сваё, «а свайго, як мы бачым, мы давалі меней,
чым маглі»15. Дык соль у тым, што меней не таму, што бракавала творчых сіл, — таго ж Міцкевіча
прыгадаць, Дастаеўскага, — а таму, што перажывалі генацыдныя эпохі ў культуры, таму што былі
пазбаўленыя дзяржаўнасці, пазбаўленыя таго, яшчэ скарынаўскага, друкарскага станка і той
дзяржаўнай атмасферы, у якой мог бы існаваць, дыхаць натуральны літаратурны працэс як
грамадскі інстытут-арганізм. Калі мы возьмем пад увагу высновы Д. Ліхачова пра тое, што «форма,
закасцянелая форма заўсёды робіць літаратуру пэўным чынам пафаснай, урачыстай, як усялякі
гарнітур ці ўбор», пра тое, што «рана ці позна сталая форма прыходзіць да «ўвабранасці», да
цырыманіяльнасці — заўсёды ў той ці іншай ступені традыцыйнай, бо без традыцыі няма і
параду»16, то нам адкрыецца тая відавочная рэч, што іменна «ўвабранай» у сталыя этыкетныя
нормы, іменна «цырыманіяльнай», «параднай» у XIX — XX стст. беларуская літаратура, як правіла,
быць не паспявала.
Такім чынам, тэорыя паскоранага літаратурнага развіцця ў дачыненні да беларускай
літаратуры, па сутнасці, з’яўляецца навуковым эўфемізмам неаднаразовага гвалтоўнага пераводу
нармальнага літаратурнага развіцця ў рэжым ліхаманкава-ненармальнага. Тым часам тэрміны
«паскоранасць», «паскоранае развіццё» настолькі трывала ўвайшлі ў беларускі савецкі шэраговы
літаратуразнаўчы ўжытак, што набылі ўжо тут і семантыку нечага натуральна-этапнага,
заканамернага, непазбежнага, ледзь не іманентна беларускай літаратуры ўласцівага. Зачаста ў тых
працах, дзе згадваюцца названыя тэрміны, у кантэксце навуковай размовы ігнаруецца якраз
сутнасная, з трагедыяй нацыянальнай культуры звязаная семантыка «паскоранасці».
Між тым, паўторымся, сталы, значны мастацкі твор заўсёды не «паскораны», а выключна
унікальны. Ён роўны мастацкаму адкрыццю. Ён ёсць як бы сінтэз вялікага радаводу, і заўсёды ні
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больш ні менш як адзінкавы. Плён жа «паскоранасці» заўсёды мае адзнакі мутантнасці з-за
відавочных уплываў патрона-донара.
Урэшце, паводле беларускай версіі тэорыі паскоранага літаратурнага развіцця патрэбна
падкрэсліць наступнае: яна ўскосна паказвае, як гісторыя адбірала ў Беларусі творчыя сілы, як не
давала магчымасці беларускім мастакам развіваць уласнае эпігонства, напрацоўваць тыпалогію
культуры.
Гэтая тэорыя, аднак жа, у пэўнай ступені пазначае і шляхі, на якіх беларускі крэатыўны мастацкі
патэнцыял і ў самыя змрочныя часы захоўваў тое, што называецца regsam — самарух, дынаміку,
жыццё. Кожны раз, калі стагнацыя ў нацыянальнай гісторыі змянялася выбуховым рухам, у
высокаразвітым сусветным культурным кантэксце інтэнсіўна развівалася і беларуская культура,
літаратура. I проза.
Калі ў Еўропе, так сказаць, у эвалюцыйнай норме, пачынаючы з антычнасці, шляхі прозы ішлі з
«нізкага», з белетрыстыкі, з сюжэтна-кампазіцыйнай структуры і вялі да «высокага», да
паглыблення цікавасці да чалавека і законаў грамадства17, то ў нас хутчэй наадварот. Беларускія
празаікі былі сучаснікамі, вучнямі сусветнай класікі ў спасціжэнні асобы і сацыяльнага жыцця;
Кузьма Чорны, напрыклад, ужо меў на ўвазе і «Эжэні Грандэ, і Івана Карамазава», і Коласавых
Міхала і Антося. Светапоглядныя асновы, выспеленыя ў роднай мове, наша проза павінна была
браць ад сучаснай для яе эпохі — праз праніклівасць мастакоўскіх талентаў; і праніклівасць
незвычайная ў таго ж Чорнага, Гарэцкага, Зарэцкага, Калюгі, Мрыя, пазней — Мележа,
Караткевіча, Быкава, іншых была. А тое, чаго бракавала ці не найбольш маладым беларускім
празаікам,— тэхналогіі, фармальных навыкаў, — тое (асабліва ў 20-я, у канцы 80-х — 90-я гг. XX ст.)
залежала бадай што ад мастакоўскага тэмпераменту.
Так, сапраўдным мэтрам новай беларускай прозы XX ст. зрабіўся Я. Колас. Ён творца
канцэпцыі, мастацкага светапогляду, які нараджае прозу. У свой час А. Адамовіч18 невыпадкова
разгледзеў паэму «Новая зямля» як новы эпас і выток якраз празаічнай традыцыі XX ст. Коласава
паэтызацыя зямлі і суладнага з ёю жыцця як бы акрэсліла на пачатку XX ст. беларускі нацыянальны
космас19. Аддалены з-за польскамоўнасці міфалагічны свет Я. Баршчэўскага, сінкрэтычная
фальклорная свядомасць, этнаграфізм, побытавая гумарыстыка, наіўнасць апісальнага рэалізму
або даволі нязграбныя сляды новаеўрапейскіх стыляў — уся гэтая эстэтычная мазаіка таксама
рыхтавала будучыя ўзлёты беларускай прозы. Аднак безумоўна «Новая зямля» выявіла тое, што
можна назваць нацыянальнай карцінаю свету, якая ўсталёўвае фундаментальныя арыенціры
новай літаратуры. Паэма Я. Коласа з’явілася той унікальнай мастацкаю структурай, у якой
увасобіўся момант дынамікі эпасу на беларускай глебе. Імпульс да нацыянальна-касмічнага,
нацыянальна-эпічнага мыслення дала і ўласна Коласава проза — ужо ў надзвычай жорсткім
кантрапункце з афіцыйнымі нормамі сацыялістычнага рэалізму. Падобны коласаўскаму пік
«эпічнага рэнесансу» беларуская проза ў XX ст. займела і яшчэ раз — у творчасці I. Мележа, што
ўгрунтавала цэлую сучасную «ваенна-вясковую» літаратурную школу. Заканамернасць такой з’явы
зробіцца больш зразумелай, калі прыгадаць спецыфічную — ахоўную для нацыянальнага
менталітэту — ролю беларускага кансерватыўнага пісьменства, якое з патрыярхальнай упартасцю
малявала пэўны беларускі тып у часы асіміляцыйнай экспансіі. У гэтым жа радзе паўстае і
творчасць У. Караткевіча: у другой трэці XX ст. «эпігонскае» замацаванне рамантычных канонаў у
беларускім кантэксце было прагрэсіўнай неабходнасцю.
17
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Між тым відавочна, што ў першай трэці XX ст. на самыя перадавыя рубяжы мастацкага
мыслення беларуская проза выйшла з творчасцю М. Гарэцкага. Ён быў гвалтоўна ізаляваны ад
свету. I сёння відавочна, якой трагедыяй гэта стала найперш для Беларусі, для культуры,
літаратуры беларускай. Проза-поліфанічная драма, проза-алюзія на класічныя формы, проза
дакументальна-мастацкая, проза парабалічная, філасофская — у сённяшняй беларускай жанравай
тыпалогіі падобная проза яшчэ мусіць зрабіць вялікія высілкі, каб пашырыць тыя творчыя
далягляды, якія накрэсліў тут, у гэтых жанрах, М. Гарэцкі. Старыя, класічныя формы рамантычнага і
рэалістычнага пісьма ў прозе М. Гарэцкага пераадолены як недастатковыя: яны пераўтвораны на
шляхах мадэрновых, экзістэнцыйных; на тых шляхах, дзе пачыналася новая эстэтыка стагоддзя.
Сапраўдным прызваннем Гарэцкага было іменна мысленчае, інтэлектуальнае, філасофскае пісьмо;
найбольш арганічнай — унутраная пазіцыя апавядальніка-мысляра, шукальніка новых сэнсаў,
адкрывальніка даляглядаў сучаснай думкі. Таму асноўны масіў прозы Гарэцкага вызначаецца
пераважнай, падаўляючай адсутнасцю ўсяго таго, што знарок працавала б на форму-прыўкрасу, на
фабульныя фігуры. Матэрыя гэтай прозы фармальна самадастатковая. I вось мы маем як быццам
бы нястала-каструбаватыя, часта не вытрыманыя па архітэктоніцы, аднак ужо несумненна
класічныя апавяданні (імпрэсіі? стылізацыі? міфатворчасць?), аповесці (рэфлексіі? інвектывы?),
затым хронікі (сагі? дзённікі? раманы?), драматызаваную прозу (п’есы?), абразкі (эсэ?), філасофскія трактаты (артыкулы?)... Як архітэктуру часам называюць застыглай музыкай, так і прозу М.
Гарэцкага можна назваць зафіксаваным на паперы парываннем у новыя, жыццядайныя для
нацыянальнай культуры мастацка-мысленчыя абсягі, увасобленым «перастварэннем»,
унікальным, асобасным абнаўленнем празаічных канонаў у беларускай прозе XX ст.
Надзвычай важны імпульс для імклівага руху ў беларускай прозе нясуць і пасіянарныя ідэі К.
Чорнага. К. Чорны геніяльна вычуў духоўную траўму ў менталітэце беларуса XX ст. пасля вякоў
нацыянальнага ды сацыяльнага гвалту на мяжы генацыду. Не толькі як сын селяніна, але і як вялікі
інтэлектуал і чалавек тонкай нервовай арганізацыі, К. Чорны разумеў прыніжэнне беднасцю і
няволяй, што несла беларусу «нуду цёмнага жыцця», «вякі сярод гнілых сцен», «дробныя хітрыкі
ўласнай прыніжанасці», «адвечнае прыгнечанне духу»... I, акрылены рэвалюцыйнымі абяцанкамі,
Чорны з магутнай энергіяй, з гарачым пафасам звярнуўся найперш да беларуса як да індывідуўма,
да асобы, як да унікальнага мікракосму. Яму былі блізкія Гамсун і Бальзак; ён ментальна адчуваў
роднасць з Дастаеўскім — хваравіта-драматычным, раздвоеным, уражаным пакутамі дзіцяці і
комплексамі прыніжаных або траўмаваных людзей. Такім чынам, ідэйная блізкасць К. Чорнага з
класікаю іншых культур больш пэўная, чым з традыцыямі ўласна нацыянальнымі, і гэта не ў
апошнюю чаргу тлумачыцца якраз дыскрэтнасцю ў развіцці культуры беларускай. К. Чорны ў
апавяданнях 20-х гадоў, у раманах «Сястра» і «Зямля» сапраўды ў чарговы раз «адкрыў» беларуса
годнага, прыгожага, з жывой душою, са сваёй адметнай культурай, адкрыў і ўсяму свету, і самому
беларусу, якога праз шэраг пакаленняў змушалі зняверыцца ў самім сабе. У 30-я гг. лёс К. Чорнага
быў зламаны. Але ў гады 40-я, найперш у раманах «Пошукі будучыні» і «Млечны шлях», К. Чорны ў
інтэгральных мастацкіх вобразах увасобіў страту беларусамі сваёй Бацькаўшчыны і будучыні і
бясконцыя пошукі гэтых святыняў. Тут завязаўся той ідэйна-праблемны вузел, які вылучыў
Чорнага-мысляра на ўзровень мастакоў, што генеруюць дынамічныя, «доўгатэрміновыя»,
пасіянарныя мастацкія ідэі. Маланкамі з гэтага звязу бліскаюць у чорнаўскіх тэкстах унутраны
драматызм, інтэлектуальнасць, патаемная мяжа думак і пачуццяў як топ (агульнае месца,
трывіяльны элемент сістэмы) у стылі Чорнага, а таксама глыбокі імпрэсіянізм і цывілізаванасць
гэтага стылю. Спадчына К. Чорнага, там, дзе яна ацалела ад разбуральных уплываў нарматывізму,
відавочна з’яўляецца радовішчам старых і новых беларускіх архетыпаў, г. зн. глыбока
ўгрунтаваных на нацыянальнай псіхалагічнай глебе інтэгральных вобразаў беларускай рэчаіснасці.
Найбольш парадаксальна дынаміка жанравых структур у беларускай прозе XX ст. выявілася ў
творчасці В. Быкава. Для В. Быкава быць дынамічным — несці новы ўзровень мастацкага
мыслення ў гады нацыянальнай стагнацыі, у пасляядзерным свеце — значыла быць іменна
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верным сабе насуперак каласальнай інерцыйнасці асяродку; значыла з выключнай, бадай што
беларускай засяроджанасцю сцвярджаць самакаштоўнасць асобы і маралі ў часы найвялікшай
дэвальвацыі асобы і маралі. Рушыць наперад для В. Быкава значыла заставацца пастаянным у
сцвярджэнні той па-новаму змястоўнай мастацкай структуры, якую яму ўдалося змадэляваць ужо
ў першых сваіх аповесцях. Гэтая структура аказалася надзвычай змястоўнай, пасіянарнай не толькі
ў савецкім, але і ў агульнакультурным працэсе пасляваеннага свету. Сёння відавочна, наколькі
дынамічным заўсёды быў стабільны В. Быкаў, бо яшчэ і сёння энергетыка яго прозы мусіць
«разганяць» стагнацыйныя асяродкі, яшчэ і сёння для мільёнаў людзей ідэі В. Быкава застаюцца
наватарскімі, маргінальнымі ў іх быцці. В. Быкаў стварыў уласную, новую мадыфікацыю жанру
аповесці на мяжы рэалістычнай і экзістэнцыйнай паэтыкі, засвоіўшы пэўныя фармальныя прыёмы
да структурнай пэўнасці. Надзвычай важна і тое, што В. Быкаў здзейсніўся як віднейшы мастак XX
ст. у беларускім моўным мысленні і такім чынам з’явіўся як бы правадніком тых менталітэтных
сэнсаў (на жаль, яшчэ амаль не актуалізаваных), тых культурных абсягаў, якія нясе свету
беларуская духоўнасць.
Такім чынам, рэалізуючы пасіянарныя ў нацыянальным полі мастацкія ідэі, беларуская
літаратура і спраўджваецца ў свеце кожны раз пасля чарговага гвалтоўнага прыпынку — як
культура жывая, паўнавартасная, унікальная, патэнцыяльна невычэрпная, кожны раз сучасная і
роўная сусветным узорам у нейкіх вышэйшых, класічных праявах свайго мастацкага мыслення. У
чарговы раз магутна распачатая ў 10—20-я гг. XX ст. рэалізацыя беларускага мастацкага
крэатыўнага патэнцыялу — у творчасці класікаў і на грунце масавай літаратурнай плыні —
адбывалася і адбываецца ў цэлым у суладдзі з агульным сусветным кірункам мастацкага развіцця,
у формах, адпаведных эпосе: з выразнай тэндэнцыяй да ўнутранага дынамізму, да змены ўсялякіх
знешніх межаў унутранымі, да форм памежкавых, сінтэтычна ўскладненых, інтэлектуальна
апасродкаваных. Але гэты гістарычны шлях беларускай літаратуры, прозы значна абцяжарваецца
дыскрэтнасцю; яна ўскладняе і ўгрунтаванне традыцыі, і імпульсацыю ў новыя мастацкія абсягі.
Беларуская проза пераадольвае гэты неспрыяльны кон тым чынам, што, са сваіх патрэб
зыходзячы, асвойтваецца ў сусветным культурным кантэксце — на шляхах найперш дынамікі
мастацкіх (жанравых) структур.
Друкуецца па: Корань Л. Дынаміка жанравых структур у беларускай прозе ХХ ст. // Корань
Л. Цукровы пеўнік: Літ.-крытыч. арт. – Мн.: Маст. Літ., 1996. – С. 5 – 22. (286 с.)

1. МАКСІМ ГАРЭЦКІ
У гісторыі беларускай літаратуры адно з цэнтральных месцаў належьщь прозе Максіма
Гарэцкага.
Раннія апавяданні М. Гарэцкага выявілі найперш моц маладога таленту: праз стыль, надзвычай
цывілізаваны ў параўнанні з тымі беларускімі творамі мяжы стагоддзяў, які сталіся вытокам новай
нацыянальнай празаічнай традыцыі Самай павярхоўнай характэрнай рысаю гэтага стылю было
відавочнае тварэнне мовы, пераадоленне моўнага рэгіяналізму, правінцыялізму ў магутных
высілках культурнага мыслення. «Няроўнасці», асабліва лексічныя, у стылі Гарэцкага
перамагаюцца праз суладдзе сэнсавае і рытміка-інтанацыйнае. Адсюль, і з дапамогаю
непаўторнай нацыянальнай мелодыкі, нараджаецца арганічнасць маўлення. Вельмі трапна
ахарактарызаваў тварэнне нацыянальнай мовы М. Гарэцкім М. Стральцоў: «Праз творчасць
Гарэцкага шырока, у творчым пераўтварэнні сталі даступнымі літаратуры багацці народнай мовы
Магілёўшчыны, і каб Гарэцкі зрабіў толькі гэта, то заслужыў бы права на нашу ўдзячнасць яму. Але
зрабіў ён болей. Ён ведаў Беларусь не толькі ўсходнюю, але і цэнтральную і заходнюю; талент
мастака, падмацаваны заўсёднай лінгвістычнай захопленасцю, памог яму стварыць той моўны
сінтэз, выпрацаваць той адметны сінтаксічны малюнак, што так добра перадае як індывідуальную
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манеру аўтара, так і лад, і дух нашай мовы наогул. Не кажучы тым часам пра слоўнік Гарэцкага, з
якім наўрад ці можа хто з пісьменнікаў спаборнічаць амаль па сённяшні дзень. Не думаю, каб я
сказаў тут пра Гарэцкага занадта гучна. Кожнаму — сваё»20.
Агульны пісьменніцкі клас М. Гарэцкага вызначылі розныя складнікі. Сярод іх — выдатная
школа класічнага рэалізму (найперш чэхаўскага, бунінскага, талстоўскага). Мэтрам рэалізму
напісаны такія раннія творы М. Гарэцкага, як «Дзёгаць» (1915), «Чарнічка» (1917), «Зіма» (1915—
1917), «Літоўскі хутарок» (1915), «Рускі» (1915), «Генерал» (1916), інш., а таксама крыху пазнейшыя
«У 1920 годзе» (1921), «Апостал» (1921), «Незадача» (1921), «Усебеларускі з’езд 1917-га года»
(1922). М. Гарэцкі тут востра, падрабязна і адначасова глыбока, ва ўзаемасувязях і сузалежнасцях
бачыць і разумее жыццё. Менавіта класічны рэалізм даваў гэты пункт гледжання, з якога сэнс і
прыгожае ў жыцці вычуваюцца, пазнаюцца толькі праз пераадоленне матэрыяльнага бар’еру —
непазбежнага, часта абыдзённа грубага і пошлага. Як вядома, плёнам рэалізму з’яўляюцца
найперш тыповыя малюнкі і вобразы. М. Гарэцкі — пачатковец — амаль адразу выйшаў на такія
выявы нацыянальнай рэчаіснасці. Вось гімназістачка Юлька «адвярнулася, каб не заплакаць», бо
ёй прыйшлося на вачах у кавалераў замест дыліжанса сесці ў падмазаную дзёгцем бацькаву
фурманку; вось маладая манашка завітала ў сялянскую маладую ж сям’ю — і абыдзённае жыццё
ўскалыхнулася на вострай пачуццёвай хвалі, замільгалі простыя, але сакральныя сэнсы; вось
грубая і пошлая «зімовая» спячка беларускай вёскі, і тут жа яе святы, яе прытоены «веснавы» дух;
вось праўдзівыя ў кожнай дэталі, можна сказаць, кананічныя для рэалізму сцэны прыліваў і
адліваў ваеннай бяды на хутары селяніна; вось звар’яцелы беларус, што неяк усё ж стрэліў і забіў
украінца, бо той быў ваякам аўстрыяцкім, а гэты — рускім; вось генерал, які шпацыруе па пярэднім
краі, між каваю і партыяй у шахматы, і ў час гэтай «размінкі» гіне ротны камандзір, як быццам
толькі для таго, каб генерал урэшце мог прамовць сваё «Слава загінуўшым сынам
бацькаўшчыны!» і супакоіцца, развеяць дрэнны настрой.
Многае ў рэалістычных сюжэтах М. Гарэцкага чытаецца як алюзія паводле сусветнай класікі21.
Яшчэ большае — як мастацкае адкрыццё новых і ў пэўным сэнсе унікальных жыццёвых абсягаў.
Апошняе асабліва тычыцца апавяданняў 20-х гадоў, дзе М. Гарэцкі з класічным гартам паказвае
тыповыя вобразы і малюнкі тагачаснага «фантастычнага» беларускага хранатопу.
Напрыклад, у апавяданні «У 1920 годзе» на нейкім пралітаратурным пастаялым двары
змораны і сонны падарожнік праз тонкія сценкі драўлянай адгародкі міжволі чуе гутарку двух
незнаёмцаў. Неўзабаве герой ад’язджае, ні з кім з «падслуханых» нават і не пабачыўшыся. Які
знаёмы расклад, ці не так?
Аднак наш герой-апавядальнік тут — свядомы беларус у нейкай «нейтральнай паласе» сярод
«польска-маскоўскага фронту». Ён ішоў па дарозе з «Вільні ў Менск і з Менска ў Вільню», па сваёй
крэўнай зямлі, але хаваючыся, бы нейкі крымінальнік, з правадніком з мясцовых сялян. Праваднік
выпадкам патрапіў не да чырвонаармейцаў-беларусаў, як тое мелася на ўвазе, а да
«чырвонаармейцаў-маскалёў», бо беларусы на пасту змяніліся. I вось цяпер правадніка напэўна
расстраляюць, а герой-апавядальнік пазнаёміўся ўжо з правадніковай сям’ёю, нават паспеў
палюбіць дзетак, і таму не можа пазбыцца цяжкай душэўнай пакуты. Між тым праз свой пакутны
сон ён мусіць чуць гамонку нейкага настаўніка, які «за малы хабар бальшавіку» шчасліва «ўцёк зпад бальшавікоў» жа, — галоўным чынам ад галадухі і неабходнасці цяжка, бесперспектыўна
працаваць, — ды нейкага «акупаванага Польшчаю» суб’екта, што прыехаў у нейтральную зону
вярбоўшчыкам у беларускае войска; а «прымазаўся» ён да войска таксама толькі дзеля таго, каб
«даставаць паёк». Вярбоўшчык кажа, што беларуская мова — «адно свінства», што рабіць «якуюсь
20

Стральцоў М. Чалавек з Малой Багацькаўкі // У полі зроку: Зб. літ.-крыт. артыкулаў, эцюдаў, эсэ. Мн., 1976.
С. 40—50.
21
Гл.: Адамовіч А. Браму скарбаў сваіх адчыняю... Мн., 1980. С. 75, 84—85,105—109, 120—124 і інш.
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Беларусь» — «гэта ж адно камедзія, каб палякі давалі пайкі і грошы», і што «калі будзе адзіная і
недзялімая Расея, то я й цябе адным заходам пастараюся павесіць» (гэта — да настаўніка, калі той
закінуў за беларусаў даволі раўнадушнае слова). А паколькі настаўніка таксама цікавіць адно паёк,
то суразмоўцы напрыканцы ўжо называюцца сябрамі і адзін просіцца ў другога ў «ягонае войска».
«У дзверы маёй каморкі пастукалі,— нейтральным тонам доўжыцца апавяданне.— Гаспадар
памог мне ўмовіцца на падарожжа з забяспечаным пераездам цераз польскую лінію за 2000
польскіх марак (з выплатай) у Вільні)...»22 Герой Гарэцкага выпраўляецца ў свой вызначаны шлях.
Асабліва моцнае тут, па-чэхаўску, гэтае суладдзе ўсіх элементаў твора, якія лапідарна,
лаканічна знітаваныя «роўным» апавядальніцкім тонам у надзвычай змястоўны, выбуховы ідэйнамастацкі суплёт.
Кругагляд М. Гарэцкага-апавядальніка і ягонае веданне фактуры робяць яго вельмі
свабодным. Яму няма патрэбы нешта маляваць, называць для таго, каб адно выбудаваць
выяўленчы рад. Ён з ходу мае справу ўжо не столькі з аб’ектамі, колькі з сэнсамі гэтых аб’ектаў. Не
ў апошнюю чаргу і гэтакі гарт яго таленту нараджаў тую асаблівасць, што ўласная творчая прастора
М. Гарэцкага заўсёды пашыралася ў бок менавіта свядомай нацыянальнай рэфлексіі. Апошняя
прыцягвала талент, як нейкая непазбежная чорная дзірка беларускага космасу...
На паверхні тэкстаў ранняга М. Гарэцкага можна ўбачыць таксама сляды рамантычных
падыходаў да адлюстравання Беларусі як зямлі экзатычнай, неспазнанай. Гэтак Мерымэ ў свой час
адкрываў карсіканцаў і славяншчыну, гэтак Гогаль адштурхоўваўся ад этнаграфічнага, ад
прымагільных ды прынябожчыцкіх жахаў, гэтак Купрын саджаў свайго апавядальніка ў вазок да
загадкавага вазніцы і выпраўляў на доўгую лясную ці палявую дарогу, насустрач мясцовым
таямніцам.
Але для М. Гарэцкага ў 10 — 20-я гады XX ст. этнаграфічны рамантызм, фальклорная
стылізацыя і нават літаратурная міфатворчасць не маглі быць самадастатковымі23. Нават самая,
здавалася б, кандовая цікавасць М. Гарэцкага да беларускага забабоннага чараўніцтва, да містыкі
безумоўна мае на ўвазе больш шырокі кантэкст. М. Гарэцкі турбуецца ні больш ні менш як пра тое,
каб паказаць «другім народам зямным, што за народ такі ёсць беларусы, што маюць яны не толькі
«очень смешные анекдоты и весьма странные суеверия», а і нешта палепш ад жартаў і забабонаў,
нешта гэткае, перад чым прыемна адчыніцца агульналюдская скарбніца векавечных здабыткаў
культуры і цывілізацыі, а не то што...»24. М. Гарэцкі быў мастаком, піша В. Каваленка, які найперш
«шукаў і знаходзіў занядбаныя феномены нацыянальнага духоўнага жыцця»25. Прычым жыцця
заведама трагічнага, нават і на аддаленую перспектыву. Гэты трагізм М. Гарэцкі ведаў, разумеў ва
ўсёй гістарычнай канкрэтыцы. Ён і эмацыянальна адчуваў, перажываў яго вельмі глыбока. Затым у
духоўным свеце М. Гарэцкага знайшлі глыбокі водгук экзістэнцыйныя матывы: з ранніх
апавяданняў дастаткова прыгадаць толькі выдатныя, класічныя «Габрыелевы прысады» (1917—

22

Гарэцкі М. Творы: Дзве душы: Аповесць. Апавяданні. Жартаўлівы Пісарэвіч: П’еса. Літаратурная крытыка і
публіцыстыка. Лісты. Мн., 1990. С. 118. Далей пры спасылках на гэтае выданне ў тэксце ў дужках
паказваецца: «Творы» і нумар старонкі.
23
Гл. апавяданні «Патаемнае» (1913). «Цёмны Лес», «Роднае карэнне». «Страхаццё», «Што яно?», «Войт»,
«Князёўна» (усе — 1913 г.), «Лірныя спевы» (1914), «Вясна» (1914), «Прысяга» (1913), «На этапе» (1916),
«Дурны настаўнік», «Трасца», «Страшная музыкава песня», «Скарб», «Сасна», «Руіны», «Стары прафесар»,
«Фантазія» (усе — 1921 г.) і інш.
24
Гарэцкі М. Наш тэатр // Гарэцкі М. Творы. С. 174.
25
Коваленко В. Трагическая мечта о буйном колошении... Философия национальной жизни в творчестве М.
Горецкого // Неман. 1995. №3. С. 116.
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1928), «Ідуць усе — іду я» (1919) або заключныя перыяды апавядання «Што яно?» (1913). У гэтым
плане, напрыклад, С. Дубавец піша пра М. Гарэцкага як пра супольніка Акутагавы і Камю26.
Апошнім часам у нашым літаратуразнаўстве распачалася прадметная гаворка пра беларускі
дэкаданс і мадэрнізм пачатку стагоддзя (хоць нашаніўскія дэбаты вакол вядомага артыкула 1913
года «Чаму плача песня наша?» з часоў яго напісання згадваліся многімі даследчыкамі ў розных
кантэкстах пастаянна, можна сказаць, рэгулярна). «Гэтак змрочна-мінорна,— піша I. Запрудскі,—
стваралася безнадзейная карціна заняпаду, якая магла сімвалізаваць як канкрэтнае, так і агульнае
— сусветны заняпад жыцця ў вачах мастакоў перыяду росквіту дэкадансу. «...» Ці не ўсё тыя ж
матывы ў ранняга Максіма Гарэцкага»27. В. Каваленка, цытуючы апавяданне «Роднае карэнне»,
піша, што М. Гарэцкі гаворыць пра беларусаў з такой трагічнай пранікнёнасцю, «якая нагадвае
эмацыянальна-псіхалагічную танальнасць твораў мадэрнісцкага кірунку з іх надрыўна-пакутлівымі
матывамі». Але далей В. Каваленка падкрэслівае, што «ўнутраныя набліжэнні творчасці М.
Гарэцкага да авангардных стылёвых асэнсаванняў поўнасцю падначаленыя пазнанню
нацыянальнай сутнасці быцця», і таму М. Гарэцкі «неадэкватны» авангарду28.
Сапраўды, дамінанта ў творчасці М. Гарэцкага выявілася дастаткова рана і пэўна. М. Гарэцкі
перадусім стаў выразнікам і творцам беларускага духу, беларускага менталітэту як аднаго з
феноменаў агульначалавечай культуры.
У сутнасным самавызначэнні пісьменніка вялікую ролю адыгралі аповесці 10—20-х гадоў: «У
чым яго крыўда?», «Меланхолія», «Дзве душы», «Ціхая плынь». Паказальна, што ўсе гэтыя тэксты
«адкрытыя» ў творчасці М. Гарэцкага: яны развіваюць, вар’іруюць, уключаюць у сябе напісанае
раней, і яны ўваходзяць у творчыя планы аўтара як матэрыялы для новых канцэптуальных задум.
Найперш у гэтых аповесцях («У чым яго крыўда?», «Меланхолія») у даробак беларускай
літаратуры М. Гарэцкі, поплеч з Я. Коласам, стварыў тып беларускага інтэлігента — чалавека
рэфлексуючага. (Колькі ў пазнейшай беларускай прозе з’явіцца і братоў, і бледных ценяў гэтага
героя, «інтэлігента ў першым пакаленні»!29) Змястоўнасць Лявона Задумы забяспечана не толькі
тым, што ён заканчвае сельскагаспадарчую школу, што яму ідзе дваццаты год і што ён чуйны да
жыцця, а таму ўвесь час імкнецца асэнсоўваць яго. Не толькі гэта. Лявон Задума найперш цікавы як
герой, які «адкрывае», робіць публічнай глыбокую сутнасную праблему беларускай культуры:
«...мы гадуемся на чужым грунце і забываемся добра разумець свой уласны грунт. «...» Бо што ж?
— Тое лепшае, чалавецка-беларускае, што ўзгадавала ўва мне сям’я (і то не ўся наша сям’я), тое
даўгі час выкараняла ўва мне *...+ школа. Ну ці ж наўчыла мяне школа любіць сваё, беларускае,
даражыць хараством роднае прыроды, праняцца гармоніяй родных з’яў? Чаму нас вучылі? Во і вісі
паміж неба і зямлі. Ці рві з душы роднае карэнне і адракайся роднае хаты, ці ўцякай ад панскай
вопраткі і цягайся за прымітыўнаю дзядоўскаю сахою»30.
Герой М. Гарэцкага змагаецца з думкаю пра самагубства. I прычыны Лявонавай меланхоліі не
столькі разумова-абстрактныя, колькі «апрадмечаныя» пісьменнікам найвыразна: герою
невыносна, што ў масавай свядомасці быць беларусам — значыць быць ніжэйшым. Значыць увесь
час адчуваць пагарду да сябе нават з боку самага дробнага чалавечка, якога-небудзь служачага на
пошце, бо і ён ужо начальнічак над чалавекам у простай вопратцы, беларусам. I калі ты пайшоў
26

«Па аналогіі Гарэцкага трэба шукаць дзесьці паміж Акутагавам і Камю» (Дубавец С. Максим Горецкий.
Неюбилейное слово // Неман. 1993. № 2. С. 92.)
27
Запрудскі I. Наша песня невясёла... // Літ. і мастацтва. 1994. 9 верас.
28
Коваленко В. Трагическая мечта о буйном колошении... С. 113.
29
Падрабязна пра гэта піша I. Чыгрын: гл., н-д.: Чыгрын I. П. Паміж былым і будучым: Проза Максіма
Гарэцкага. №.. 1994. С. 48—49.
30
Гарэцкі М. Зб. тв.: У 4-х т. Т. 2. С. 39—40. Далей спасылкі на гэтае выданне даюцца ў тэксце — у дужках з
указаннем тома і старонкі
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вучыцца, значыць, пайшоў у паны, пайшоў з беларусаў незваротна: ад цябе ўжо і мовы іншай
чакаюць, як знаку вышэйшасці, і ўжо родны любы дзядзька перад табою, шкаляром, гнецца і
ліслівіць... I балюча, і сорамна Лявону, бо ён хоча быць беларусам і чалавекам. У аповесці «Дзве
душы» рэфлексіўны герой М. Гарэцкага з Лявона Задумы (Кліма Шамоўскага, Уладзіміра 3., Косці
Зарэмбы)31 трансфармаваны ў Ігната Абдзіраловіча.
Ад падыходу аўтабіяграфічнага32, ад выразнай я-пазіцыі ў сваіх аповесцях пісьменнік перайшоў
да больш абстрагаванага пункту погляду. Ён памкнуўся «аб’ектыўна» ўбачыць вязьмо важнейшых
для сябе праблем.
I тут найперш ён па-мастацку адкрыў бальшавізм: праз сацыяльны тып беларуса-рэнегата,
люмпена Івана Карпячонка (Гаршчка, ці Карпавіча)33, а таксама праз проста-такі перадоруэлаўскія,
перадкафкіянскія малюнкі новых савецкіх бюракратычных устаноў і тамтэйшага беззаконня.
Прыгадаем, што від нейкіх неахайных недарэкаў, якія, аказваецца, як быццам бы і
ўвасабляюць сабою беларускі рух, балюча ўразіў яшчэ Лявона Задуму ў Вільні. Героі ж «Дзвюх
душ» ужо вядуць між сабою гарачыя ідэйныя дыскусіі, асэнсоўваючы нацыянальную рэчаіснасць,
нацыянальную ідэю ў варунках 10 — 20-х гадоў. Іра Сакавічанка гаворыць з Абдзіраловічам пра
тое, што «чужыя для нас людзі «...» з фанатычнай безміласэрнасцю ўзяліся рабіць з беларускай
нацыі толькі гной на градкі для ўзрашчывання сваёй фікцыі інтэрнацыянала. О, будзь яны
прокляты! — узварушоным голасам, з горам крыкнула яна.— Яны хочуць зрабіць адзнакі сваёй
нацыянальнасці інтэрнацыяналам для нас,— дык дзякуй за ласку... Можа, трапім увайсці ў
інтэрнацыянал як роўныя з усімі, без гэтай дадатковай формы развіцця!
— Іраіда Аўгенаўна! Навошта ж прымаць усё так блізка к сэрцу,— дыпламатычна адказвае тут
Абдзіраловіч.— Мне здаецца, што ўсё няшчасце тут ад разладу тэорыі і практыкі. Бо скажыце, калі
ласка: тэорыя камунізма дазваляе, каб маскоўскія ці якія іншыя камуністы гвалтам абмаскалівалі
беларусаў? Тэорыя інтэрнацыянала вінавата ў тым, што беларускім народам кіруюць цяпер
бальшавіцкія камісары ўсякіх нацый, апрача беларускай? Ці яна вінавата, што ў нашым знамянітым
Обліскомзапе34 ёсць армяне, латышы, жыды, палякі, маскоўцы, але няма нас, беларусаў? Што
правінцыя маець толькі такіх кульгавых беларусаў, як гэты Гаршчок?” (Творы, 97).
У сваёй аповесці М. Гарэцкі “ўраўнаважвае” “кульгавых Гаршчкоў”-партыйцаў ідэальным
камуністам Васілём, таксама змагаром за новую будучыню Беларусі. Ураўнаважвае роўна
настолькі, наколькі жаданы ідэал здольны ўраўнаважыць бязлітасную рэальнасць. Між тым у
творчых планах 1928 года М. Гарэцкі пакінуў накіды новай версіі “Дзвюх душ”:
“10. Дзве душы – Дзве душы + дзве ідэі. Усебел. з’езд 1917 г. Незадача. Апостал. У 1920 г. +
Ашуканец. (І працяг: “Вайна і рэвалюцыя”, 1914 – 1928 гг.) У панскай кухні”. (Цыт. па: Голуб Т. С.
Каментарыі // Гарэцкі М. Творы. С. 528.)

Адсюль відавочная маштабнасць задумы пісьменніка: яе гарантуе ідэйны змест тых
апавяданняў, што павінны былі ўвайсці ў арбіту аповесці. (Падрабязны аналіз апавяданняў “У 1920
годзе”, “Апостал, “Незадача”, “Усебеларускі з’езд 1917-га года”, інш., што з цэнзурных меркаванняў не
ўвайшлі ў Збор твораў М. Гарэцкага 1984 – 1986 гг., гл. у: Мушынскі М. На пераломе эпох. Пасляслоўе //
Гарэцкі М. Творы. С. 475 – 482.)
31

Героі апавяданняў «У лазні» (1912), «Рунь» (1914, 1926— 1928), «У чым яго крыўда?» (1914).
Аўтабіяграфічнага з вядомай доляй мастацкай свабоды; гл. пра гэта, напрыклад: Атрашкевіч В. I. Героі ў
полі «непрыдуманых эмоцый» // Атрашкевіч В. I. Ад прататыпа да вобраза: Праблема аўтабіяграфізму ў
беларускай прозе 20-х гадоў. Мн., 1984. С. 66—135.
33
Гл. пра гэта: Бугаеў Д. Праўда і мужнасць таленту: Выбранае. Мн., 1995. С. 259—260; Васючэнка П.
Дыялектыка душы // Гарэцкі М. Творы С. 471—472.
34
Па-маскоўску: «Областной исполнительный Комитет Западной Армии и фронта», а пакарочана: «Обл-іском-зап». (Зноска М. Гарэцкага. — Л. К.)
32
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Дзве ідэі – гэта, напэўна, беларуская нацыянальная ідэя, лёс Беларусі па-адраджэнцку і пабальшавіцку. І ў 1928 годзе ўжо было зусім ясна, чым скончылася гэтае драматычнае, трагічнае
супрацьстаянне...
М. Гарэцкі сапраўды быў адметным мысляром свайго часу; ён быў таксама выдатным
грамадскім дзеячам, навукоўцам, педагогам. Ён быў і тэарэтыкам літаратуры. У 1914 годе, у
артыкуле “Развагі і думкі”, ён марыў пра росквіт нацыянальнай прозы: “Прозы, прозы добрай,
мастацкай прозы беларускай дайце нам! Каб на стале ў нас каля тоўстай кніжкі вершаў “Шляхам
жыцця” ляжала б не ценейшая кніжка прыгожай прозы” (Творы, 193). Іменна тыпалагічны аспект
меўся на ўвазе: сталая традыцыя абавязана мець і ўсе кананічныя жанры, мець белетрыстыку.
Пасля малых форм прыйшла чарга прыўлашчваць вялікія, буйныя...
Сам М. Гарэцкі між тым быў белетрыстам у мінімальнай ступені. (Гэты рубікон з еўрапейскай
грацыяй пяройдзе ў свой час услед за Якубам Коласам найперш Міхась Зарэцкі; шмат зробіць тут
Міхась Лынькоў і іншыя.) З кананічных белетрыстычных жанраў у творчасці М. Гарэцкага выразны
след пакінулі хіба што формы эпісталярныя (апавяданне “У чым яго крыўда?”) і авантурныя
(гісторыя з падмененымі немаўлятамі ў аповесці “Дзве душы”). Можна гаварыць таксама пра
выкарыстанне стандартных фальклорных матываў у некаторых ранніх апавяданнях (“Цёмны лес”,
“Вясна”, “Сташная музыкава песня”, сказавыя сюжэты тыпу “Прысягі”, “Панскай сучкі” і інш.). Мы
ўжо прыгадвалі і “паўтарыцельны курс” рэалістычнай класікі, перадусім рускай, што, аднак жа,
нарадзіла ў творчасці М. Гарэцкага плён арыгінальны, выклікала да жыцця самабытныя тыпы
беларускай рэчаіснасці.
Кожны раз, калі М. Гарэцкі-празаік свядома меў на мэце пэўныя “правілы гульні”, фармальныя
ўзоры, – ён прытрымліваўся іх лёгка і паслядоўна. Але сапраўдным ягоным прызваннем была
іменна рэалізацыя ў прозе новых мастацкіх ідэй, якія пашыралі творчыя далягляды. Таму ў
жанравых адносінах проза М. Гарэцкага паказальна нясталая, дынамічная; яна яшчэ не мае
строгай стылёвай іерархіі, але ў ёй якраз і нараджаецца эпахальна-новы стыль мастацкага
мыслення, стыль, адпаведны арыенцірам XX ст.
Найбольш паказальна творчая індывідуальнасць М. Гарэцкага «перабунтавала» ягоны намер
на актуальную мадэрнізаваную белетрыстыку ў той жа аповесці «Дзве душы». Авантурная лінія тут
выглядае архаікай. Імкненне пісаць іменна аповесць з займальным сюжэтам відавочна скоўвае
аўтара (у дадатак да авантуры з немаўлятамі гісторыя «рамантычнага» кахання Абдзіраловіча).
Абцяжарвае таксама познерэалістычная атрыбутыка: павіннасць паўнаты падзейнага фону,
персанальных характарыстык, рэгулярнасці інтанацый — увогуле стылю. Аўтар мусіць гарачыцца,
акцэнтуючы важныя для сябе ідэі, якія яму трэба зрабіць «ударнымі» (у адпаведнасці з так званай
новай, пострэалістычнай парадыгмай). Ён зрываецца на публіцыстыку, увогуле на эклектыку.
Галоўнае — нацыянальная ідэя — набывае выгляд аднамерны. Глыбока ж раскрываюцца якраз
тыя абсягі (спажыўнае асяроддзе для сталіншчыны), якія суб’ектыўна найбольш балелі М.
Гарэцкаму і якія ён бачыў у жыцці з самага падысподу.
Найбольш пасіянарным элементам у структуры аповесці безумоўна з’яўляецца вобраз Ігната
Абдзіраловіча. Мы ўжо прыгадвалі ягоны «радавод» у творчасці М. Гарэцкага. Вачыма гэтага героя
чытач мае мажлівасць бачыць жыццё як драму, у якой адна частка душы чалавека пастаянна
нешта разумее і з нечым прыміраецца, другая ж — бунтуе. Абдзіраловіч — герой прозы выразна
філасофскай, таму што ён па-мастацку пераканаўча сведчыць, што ў рэальным жыцці не можа
быць абсалютна сталых адносін да жывой, заўсёды гэтакай «нясталай» рэчаіснасці. Зручна
раскладаюцца па палічках толькі абстракцыі; стопрацэнтная пэўнасць-аднароднасць — гэта
заўсёды спрашчэнне. Так, між іншым, спрошчаны ў аповесці асноўныя героі: Мікола Канцавы, Іра
Сакавічанка, — пры ўсёй да іх сімпатыі аўтара. Сухавей трошкі жывейшы, бо «варагуе» з
Абдзіраловічам, г. зн. псіхалагічна гэты вобраз больш распрацаваны. Іру «ачалавечваюць» яе
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дзявочыя перажаванні наконт Абдзіраловіча. Абдзіраловіч жа парадаксальна паўнакроўны пры
ўсёй сваёй расплывістасці ў самым, здавалася б, істотным для самога Гарэцкага (у стаўленні да
беларушчыны). Абдзіраловічу дастаткова толькі разважаць; яго вобраз і ёсць мадэль філасофская:
«Мыслю — значыць, існую». I патэнцыяльныя магчымасці гэтай мадэлі ў нашай літаратуры яшчэ
далёка, далёка не вычарпаны35.
У свой час А. Адамовіч ці не першым звярнуў увагу на асаблівую ролю М. Гарэцкага ў
станаўленні беларускай жанравай тыпалогіі. Спачатку з пункту гледжання жанравых набыткаў А.
Адамовіч аналізуе гісторыю напісання «Меланхоліі»: ад задумы рамана «Крыж» да апавяданняўраздзелаў, замалёвак раздзелаў, «якія пазней былі сцягнуты ў адно. Лірычным пачуццём,
настроем, але іменна «сцягнуты»36.
Затым А. Адамовіч адзначае, што «ўсеагульнае, усёй літаратуры імкненне да сваёй аповесці,
да нацыянальнага рамана падштурхнула М. Гарэцкага і да напісання ў 1918—1919 гг. аповесці
«Дзве душы», дзе ён пайшоў, здаецца, нават супраць уласнага таленту і набытку: піша сюжэтнарамантычную гісторыю, адрываючыся ад таго, без чаго пазней (ды і раней) і кроку не ступаў — ад
жывой рэальнасці і праўды, як у вялікім, так і ў дробным. (Маючы на ўвазе цэнзуру, А. Адамовіч як
бы выпускае тут з поля зроку выключную лінію Гаршчка ў аповесці, якая і ёсць цалкам,
ашаламляльна жыццёвая.— Л. К.)
...«На імперыялістычнай вайне». Тут не было гэтага ўсеперамагаючага жадання даць
абавязкова аповесць, абавязкова раман. Матэрыял сам па сабе аказаўся такім самастойна
значным, эстэтычна важкім, шго аўтар даў яму магчымасць і «права» разліцца так, як вымушаў
унутраны «цяжар» і рух таго матэрыялу — у дакументальна-мастацкія запісы. Праўда, з такім
далёкім разлікам, што вернецца яшчэ да запісаў і зробіць з іх, у межах «Камароўскай хронікі»,
штосьці «больш літаратурнае»37.
I далей А. Адамовіч з выключнай праніклівасцю і разуменнем псіхалогіі творчасці піша пра
мастацкі феномен яшчэ адной аповесці М. Гарэцкага — «Ціхая плынь»: «У «Ціхай плыні» шчасліва
супала агульная тэндэнцыя да беларускай аповесці, рамана з асабістым пошукам і крокам у тым
жа кірунку. Такія творы, асабліва гарманічныя ва ўсіх сваіх частках і кампанентах, часта
паяўляюцца, пішуцца з нечаканай лёгкасцю і як нешта для аўтара не самае галоўнае, а як бы «між
іншым». Бо звычайна пішуцца яны «пасля» і «ў выніку»: ужо многа чалавек сказаў пра беларускую
вёску, пра вайну, здаецца, амаль усё, што мог і хацеў. А вось гэта — нейкі факт, падзея, чалавечае
аблічча — яшчэ шчыміць у памяці, чакае сваёй чаргі...

Можна ўжо і пра гэта!
Напрыклад, пра лёс Панаські Нажынскага, таксама з Багацькаўкі: «амаль хлапчаня, з-за
памылковых запісаў у царкоўных кнігах, забралі на вайну і забілі»38.

35

Затое ўзор беларускай фенаменалогіі даў Ігнат Канчэўскі, які пад псеўданімам Абдзіраловіча выдаў творбрашуру: Абдзіраловіч I. Адвечным шляхам: Даследзіны беларускага светагляду. Вільня: Беларускае
Выдавецкае Таварыства, 1921. У прадмове да перавыдання гэтага твора ў 1993 годзе С. Дубавец піша, з
намёкам на аўтарства або магчымы саўдзел Гарэцкага: «Дасканаласьць і унівэрсалізм кнігі «Адвечным
шляхам» — выключнай і ў беларускай літаратуры і ў даробку самога I. Абдзіраловіча,— наводзяць на думку
калі не пра містыфікацыю, дык, прынамсі, пра таямніцу стварэння гэтага эсэ, пра неадказальную загадку,
якой будзе задавацца, бадай, ужо наступнае пакаленьне чытачоў» (Цыт. па: Абдзіраловіч I. Адвечным
шляхам: Дасьледзіны беларускага сьветагляду / Прадмова С. Дубаўца. Мн., 1993.— Згукі мінуўшчыны. С. 6.
36
Адамовіч А. Браму скарбаў сваіх адчыняю... С. 112.
37
Адамовіч А. Браму скарбаў сваіх адчыняю... С. 112.
38
Адамовіч А. Браму скарбаў сваіх адчыняю... С. 112—113.
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I ніжэй ізноў: «Ціхіая плынь» ніяк не стараецца быць абавязкова аповесцю (як «Меланхолія»),
быць абавязкова «сюжэтам» (як «Дзве душы»). Не было «задачы» абавязкова пісаць «беларускую
аповесць», была толькі патрэба напісаць, расказаць пра гэта. Атрымалася аповесць — тым лепш!
Нарадзілася дзяўчынка — тым лепш, а я і хацела нарадзіцца дзяўчынкай!»39
Добра вядома і тое, што якраз гарманічнасць мастацкіх структур найчасцей сведчыць пра іх
складанасць, сінтэтычны характар. Немудрагелістую фабулу «Ціхай плыні» лёгка расчытаць
паводле вульгарных штампаў пра цемру, галечу, забітасць, «ніжэйшасць» беларускага жыцця і
самога беларуса. I М. Гарэцкі як бы прадчувае такога непрыязнага, такога глухога і сляпога чытача;
пісьменнік як бы ўлічвае заканамернасці тэндэнцыйнай рэцэпцыі. Публікуючы аповесць
(упершыню — у перакладзе на рускую мову, пад назвай «За што?»40), ён лічыць патрэбным пачаць
з падмогі-падказкі, з апеляцыі да аўтарытэту Буніна: «Ведь даже вы, мои юные друзья, выходцы из
белорусской деревни, дети наших старшин и кулаков, панских кучеров и кухарок, взятые от сохи и
бороны и, благодаря русской школе, вышедшие в люди, даже вы не понимаете да и не любите
Успенского и не слышали о Златовратском. При чтении «Деревни» Бунина ваше сердце не
сжимается от боли, но отвращение к унылой жизни грязных хат растёт и окрыляется и поднимает
вас в ваших собственных глазах».
Дык вось каб сціснулася нават самае «сапселае» сэрца ад болю за Хомку, за беларуса і
Беларусь, распачынае сваю «простую» гісторыю Гарэцкі-апавядальнік. Ён бярэ дзіўна-іранічны тон,
знакамітую для беларусаў інтанацыю смеху скрозь слёзы; пра яе М. Гарэцкі пісаў у «Развагах і
думках», асабліва выразна сам як творца ўпершыню выявіў яе ў «Жартаўлівым Пісарэвічу» (1925—
1928); Я. Купала, напрыклад, гэтую ментальную асаблівасць вызначаў як уменне «там смяяцца, дзе
кроўю плакаў бы другі».
Аповесць «Ціхая плынь» — бы журботная ўсмешка над лёсам пахвалёна рахманага, як не
стэрэатыпнага, элімінаванага беларуса. Ды і як жа яму быць інакшаму, гэтаму Хомку, калі з
пялюшак маці будзе кідаць яго аднаго ў пустой хаце, сыходзячы на пакуту-паншчыну на «дзеньгод», калі ў школе яго будуць лупцаваць, робячы з яго ідыёта, навешваючы «б і р к у», ламаючы
яму мову і душу, калі наперадзе ізноў жа чакае яго адно праца не па сілах з апрыёрнай пагардаю
да яго ў кожнай дробязі, а там і гвалтоўная смерць у нейкім акопе пад першым жа снарадам.
Такога беларуса — найлепшага агнца на ахвярнік — нават часам падхвальваюць і любяць
спрытнейшыя, пазычаюць яму дзіравага брыля на кірмаш прагуляцца. I толькі сны гэтага дзіцяці і
гэтага юнака прыносяць на старонкі аповесці свежыя водары травы, лесу, рэчкі, радасць дзяціных
забаў, юнацкіх мараў, прагу соладка дыхаць, любавацца роднымі краявідамі, красаваць, як красуе
ў свой час усё жывое на зямлі... Чаму ж пазбаўлены такога права Хомка? Ужо забіты, у нейкіх
глыбінях сваей свядомасці, герой М. Гарэцкага адно роспачна і «так ціха, што не чуваць і сабе
самому», прамаўляе-пытаецца: «За што?» (2, 182).
А. Адамовічам заўважана, што ў «Ціхай плыні» «як бы парадыруюцца і ўласныя намеры і
развагі пра «гогалеўскую Беларусь» у літаратуры»41. Сапраўды, М. Гарэцкі ў 1914 годзе пісаў, што
не прыйшоў яшчэ ў расійскую літаратуру беларускі Гогаль і што неўзабаве трэба чакаць ужо «не
беларускага Гогаля, а беларуса Гогаля, як Тарас Шаўчэнка...» (Творы, 198). I апавядальнік «Ціхай
плыні» ўжо адно сумна пасміхаецца з «гогалеўшчыны» як выключна маляўнічага «краёвага»
каларыту, як рамантызаванай этнаграфікі, за якой схаванаю застаецца не толькі рэчаіснасць,
вартая пэўнай бунінскай палітры, але яшчэ і «неадкрытая» свету трагедыя ўласна-беларуская,
нацыянальная.

39

Адамовіч А. Браму скарбаў сваіх адчыняю... С. 113.
Пад псеўданімам «Дзед Кузьма», у газеце «Известия Смоленского Совета». 1913. 1 мая.
41
Адамовіч А. Браму скарбаў сваіх адчыняю... С. 116; гл. тамсама: С. 114.
40
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Для М. Гарэцкага-мастака вельмі характэрная наступная асаблівасць: ён як бы адначасова
абдымае думкаю розныя пункты гледжання на свой прадмет, на аб’ект адлюстравання. Праз гэта
голас апавядальніка, напрыклад, у «Ціхай плыні» зрабіўся асабліва багатым на абертоны, ён
здолеў перадаць вельмі складаную гаму пачуццяў і сэнсаў. І трэба адзначыць тое, што падобнае
«шматгалоссе», наяўнасць як бы дыялагічнага і полілагічнага падыходу да асэнсавання нейкай
праблемы ў літаральным (не сінтэзаваным, не «сімфанізаваным») выглядзе вельмі яскрава
выявілася яшчэ ў драматычным абразку «Антон» (1914). Драматызаваныя формы, дарэчы, і
з’яўляюцца арганічнай выявай, характэрнай прыкметай для падобнага складу таленту. Такім
чынам, у творчасці М. Гарэцкага з’яўленне падобных формаў, і гэтак рана, на пачатку творчага
шляху, зусім не выпадковасць. (Нездарма прозу таго ж Дастаеўскага, пра «шматгалоссе» якой так
многа пісаў М. Бахцін, называюць драматызаванай, у процівагу дамінуючай эпічнасці Талстога або
адпаведнай лірычнасці Чэхава. Пра сінтэз драмы і эпаса як выток новых мажлівасцей мастацкай
прозы пераканаўча пісаў В. Дняпроў42.)
«Ціхая плынь» ужо ёсць менавіта ўзор новай і наватарскай прозы-драмы, у якой адбыўся
высокаўзроўневы сінтэз эпічнага, лірычнага і драматычнага пачаткаў з дамінантаю апошняга.
Ранні ж абразок «Антон» яшчэ выразна распадаецца на разнародныя фрагменты;
драматычнае «шматгалоссе» аўтарскіх ацэнак рэчаіснасці туг яшчэ літаральнае, нават паасобна
персаніфікаванае. I ў жанравых адносінах гэтыя, па аўтарскім вызначэнні, «абразы жыцця» «нельга
аднесці без пэўных агаворак да драматычнага роду,— піша М. Мушынскі.— «...» з большым
правам твор можна назваць драматызаванай аповесцю»43.
Тады ж, калі пісаўся «Антон», М. Гарэцкі зычыў беларускай літаратуры «сказаць многае новае ў
вобласці духу», зычыў сваіх «Дастаеўскіх, Ул. Салаўёвых і т. п.» (Творы, 197, 198). I М. Гарэцкі,
адштурхоўваючыся ад газетнага факта (селянін забіў маленькага сына і сябе), са страснасцю
Дастаеўскага даследуе чалавечы характар, а праз яго ізноў паўтораную драму «to be or not to be».
Сапраўды, говорка ідзе пра сэнс жыцця: ці варта жыць Антону, маючы беспрасветны лёс і да таго ж
яшчэ перспектыву аддаць малога сына жабраком у павадыры, ведаючы, што тыя рана ці позна
скалечаць дзіця дзеля большай прыбытковасці рамяства. I нашто яшчэ пры гэтым дадзена
«чалавеку разуменне сваёй слепаты... А што вы думаеце? Можа, гэта разуменне і натварыла бяды
з Антонам, мужам Домны, і яе пакалечыла назаўседы... А?» (2, 266). Гэта пытаецца Беларускі
аўтар, яўны двайнік Гарэцкага-апавядальніка. Ягоны эпізадычны субяседнік, Доктар, адказваепярэчыць: «Я вас не разумею. Я прызнаю фізіялогію толькі. Дрэнна мне — значыцца, арганізм мой
папсаваўся, нуда ў мяне — значыць, жывот мой не варыць добра...» (2, 267). Беларускі аўтар
даводзіць: «А Антон? Няўжо ж мукі яго, самагубства яго — не драма чалавечага духу, а
ненармальны выпадак, бо целу было дрэнна?» Калі так, дык што — настане «рай, калі ўсе свіннямі
сытымі на зямлі будуць?..» (2, 267). I ніжэй: «Лепш памерці, чымся жыць «вумнай» жывёлінай», бо
ці вартае чалавека жыццё скоцкае і па драпежніцкіх законах.
Рэч яшчэ і ў тым, што М. Гарэцкі суадносіць драму Антона не менш як з драмаю беларускай
народнай душы. Гарэцкі горача даводзіць: «А народ мой — народ-паэт, народ-лірнік, народ,
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Сінтэз драмы і эпасу прыводзіць да ўтварэння новых уласцівасцей рамана XIX стагоддзя:
— у абалонцы апавядання (повествования. — Л. К.) развіваецца драматычнае дзеянне;
— трагічная фабула злучаецца з эпічным апавяданнем, трагічная калізія разгортваецца ў эпічных
абсягах рамана: непазбежнасць трагічнай пагібелі героя даводзіцца з эпічнай паўнатой, усебаковасцю і
грунтоўнасцю;
— тое, што грэкі называлі лёсам або выпадковасцю, што Шэкспір паказваў як сляпую і неспасціжную
моц непазбежнасці, адкрыта прызнана за сацыяльную неабходнасць у рамане XIX стагоддзя»
(Днепров В. Идеи времени и формы времени. С. 133—134).
43
Мушынскі М. Каментарыі // Гарэцкі М. Зб. п.: У 4-х т. Т. 2. С. 364. Тут жа М. Мушынскі аргументуе
цытаваную думку. Гл. пра тэта таксама: Бугаеў Д. Чалавечнасць: Літ. крытыка. Мн., 1984. С. 30—31.
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каторы ў гістарычным жыцці сваім заўсёды больш схіляўся к патрэбам душы, чымся к патрэбам
цела. «...» Дзеля цела ў жыцці ён дабіваўся хлеба штодзённага (толькі мінімуму.— Л. К.), а дзеля
душы ён шукаў і шукаў без канца і стварыў цікавейшую гісторыю, багатую не заваяваннямі другіх
народаў, а заваяваннямі духу, заваяваннямі ў вывучэнні самога сябе... «...» Цяпер у майго народа
крызіс: старыя багі струпехлі, а новых... новыя мала ведамы... і сусветна новыя багі, багі цела, што
даюць ці могуць даць поўнае задавальненне толькі целу, гэтыя багі не надта падабаюцца
беларусу...» (2, 257—258). Дык найперш дух народа, а не цела, павінен мець паратунак,
сцвярджае М. Гарэцкі. Калі і накарміць Аўтуха, выбавіць яго з панскай няволі, яшчэ не стане на
зямлі раю, а стане там толькі сытая жывёліна. Цела, вядома, грунт, яно заўсёды пераможнавітальнае. Аднак большай увагі патрабуе дух. Найперш дух народа павінен пераадолець крызіс;
Антон павінен знайсці выйсце, і знайсці яго ў жыцці, а не ў смерці.
I М. Гарэцкі не згаджаецца баналізаваць драму Антона, як тое прапануюць рытарычнаму
Беларускаму аўтару рытарычныя ж літаратары Маскоўскі і Польскі: Антон, маўляў, загінуў,
«зарэзаўся, бо дзяды былі алкаголікамі, а ён не піў»; «ён не меў чаго есці»; «сацыяльнаэканаміцкае» становішча народа невыноснае — вінаватыя «абставы»: п’янства, непісьменнасць,
бяднота...» (2, 258).
Не «абставы» тут вінаватыя, а крызіс народнай душы! — сцвярджае М. Гарэцкі вуснамі
Беларускага аўтара.
I літаратуры беларускай не трэба паказваць жыццё па суседскіх рэцэптах: не дапаможа
беларусу ні штучны герой-інструктар, які праілюструе, «што рабіць», ні герой-ідэал рамантычны.
Яны не дапамогуць, пакуль не спраўдзіцца галоўнае: не «выстагнецца» і не выспее да
самаўсведамлення само нацыянальнае жыццё, нацыянальны дух. Антон жа шукае не прагматыкі.
Ён ідзе на гвалт, бо не бачыць сэнсу ў той пакуце, якая наканавана яму і якая называецца жыццём
беларуса. На персаніфікаваны ў трох іпастасях заклік да самога сябе — дык пакажы ж выйсце
беларусу, вынесі свой вердыкт Антону! — аўтар адказвае: жыццё пакажа. Жыццё выспее, прарве,
ачысціцца. Беларус убачыць святло наперадзе, знойдзе свой сэнс, паверыць у сябе. Народны дух
пераадолее крызіс.
Дык хто ж ён, «масавы», шэраговы, тыповы беларус? Аўтух? Антон? Хомка? Жартаўлівы
Пісарэвіч?
М. Гарэцкі б’ецца-спасцігае нацыянальны характар як мысляр-аналітык, крытык, але і як
заступнік-будзіцель духу, як творца і прарок.
Адсюль зразумелы той пабуджальны пафас, з якім М. Гарэцкі звяртаўся да нацыянальнай
інтэлігенцыі ў сваіх артыкулах, а таксама тая страсная патрабавальнасць, з якой ён маляваў
інтэлігентаў у мастацкай прозе і драматызаваных абразках. Паказальны, нават інтэгральны ў гэтай
тэме абразок 1922 года «Жалобная камедыя». М. Гарэцкі як чалавек і грамадзянін быў
перакананым адраджэнцам, падзвіжнікам сваёй ідэі.
М. Гарэцкі-мастак, калі ён думаў пра лёс беларускага інтэлігента-адраджэнца, пісаў як медыум
касмічнай трагедыі.
У названым абразку М. Гарэцкі бачыць рэчаіснасць з пункту гледжання вечнасці, перад якой
індывідуальнае жыццё ёсць толькі момант, «на такі кароткі час ад мёртвай матэрыі ўзяты».
Настаўніца Агата Невядомская ахвяравала для беларусаў усім асабістым, і не толькі сваім жыццём,
але надзеямі, спакоем, здароўем сваёй маці. У 23 гады Агата памерла ад сухотаў — ад таго, што
«вялікую нуду» на сэрца сабе ўзяла, аддаючыся іменна беларускай школе; ад таго, што сярод
тутэйшых «палякаў» і «рускіх» «некаму было бараніць яе»,— так з болем-плачам гаворыць на
дзявоцкай магіле Маці. Тут жа, ля магілы, мы бачым і іншыя фігуры, камічныя ў сваёй чалавечай
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мізэрнасці перад абсалютнай трагедыяй смерці-небыцця. Тут Літаратар, які час ад часу
прыкладваецца да бутэлькі, заглушаючы сорам успамінаў пра сваё апошняе спатканне з
паміраючай, свой абачліва-нізкі страх, эгаізм, здраду. Тут Рабочы, які прыгадвае добрыя справы
«таварышкі Невядомскай», яе класавае паходжанне і тое, што яна «працавала, як каму здаецца,
выключна на грунце нацыянальным, а свядомыя работнікі павінны дапасоўваць свае
нацыянальныя імкненні цалкам да класавых інтарэсаў» (2, 349). Заканчвае сваю прамову Рабочы
ўсё ж «за здравие»: «...бо калі таварышка Агата рабіла каго «беларусікам», дык ён ужо ўцякаў з
ксяндзоўскай «лігі работнічай» і ішоў у класавы прафесіянальны хаўрус работнікаў. Вось у гэтым яе
заслуга» (2, 349).
Тут і Старшыня нацыянальнага камітэта на чале Грамады сваіх людзей; ён гаворыць
стандартныя шанавальныя фразы са стандартным пяяннем вечнай памяці і вечнай славы
напрыканцы. Пасля Грамада дружна ўспамінае свае будзённыя заняткі, перарваныя дзеля
мерапрыемства, і высвятляецца, што ёй няма калі і як сабраць «пасільны збор на папраўку магілкі і
на падтрыманне маткі нябожчыцы» (2, 350). «...I ўсе патроху, з пяяннем разыходзяцца,— піша ў
рэмарцы аўтар.— А матка, адна, усё яшчэ плача на магілцы ў свае беднае дачушкі.
М а ц і. Усе пайшлі, дачушка, засталася ізноў адна я з табою. Памянулі цябе, дачушка, як
важнага пана, але не вернуць яны мне цябе ніколі ўжо, ніколі-ніколі не вернуць. Адна я цяпер на
свеце, дачушка мая».
Пад заслону з’яўляецца Паліцыянт і з лаянкаю хапае і цягне ў пастарунак Маці, ды ўжо ж
прыкра яму, што «спузьнілэм сень, холера», на бальшавіцкі мітынг.
Заканчваецца абразок буйным планам, рэмаркаю пра тое, што ля магілы «цішэе ізноў. Вецер
калыша аблезлую стужачку» (2, 351).
Такім чынам, М. Гарэцкі не проста крытыкуе інтэлігентаў-мяшчан ды здраднікаў свайму
народу, што парабіліся нейкімі вылюдкамі (Ляксей Ляксеевіч з апавядання «Зіма», героі твораў
«Гапон і Любачка», «Мутэрка», «Свецкі чалавек» і інш.). Ягоны погляд намнога больш глыбокі,
аналітычны, бо рэч у тым, што карціна свету для М. Гарэцкага па складанасці адпаведная ва ўсякім
разе пачатку XX стагоддзя, і яна як мінімум арганічна-філасофская, як мінімум улічвае вельмі
багатыя вертыкальныя кантэксты. «Жалобная камедыя» заканчваецца мінорнай нотай. Але
жорсткі, насмешны скепсіс апавядальніка падкрэслівае ягоную сілу, выяўляе прысутнасць ягонай
магутнай, духоўнай асобы — як тую пазіцыю, з якой чытач як бы звязваецца паразуменнем,
нейкімі салідарнымі, канструктыўнымі зносінамі. Смерць Агаты ўшанаваная праз тое, што яна па
праўдзе кваліфікуе астатніх дзеючых асоб. Так сказаць, ля яе магілы маюць шанс паразумецца ў
трагічным катарсісе аўтар з чытачом, з тым, да каго гэтак энергічна, магутна апелюе Максім
Гарэцкі ўсім зместам свайго твора, з тым, хто, уражаны, мажліва, стане годным Агацінай памяці.
Без перабольшання творам унікальным у беларускай літаратуры ў сэнсе жанру з’яўляецца
раман-хроніка, як вызначыў яго аўтар, «Віленскія камунары» (1931—1933 гг., упершыню
надрукаваны ў 1963 г.).
Гэта мадэрнізацыя класічнага «плутаўскога» жанру, прыклад дынамікі лесажаўскіх формаў на
беларускай глебе новага часу44.

44

Сучасны «плутаўскі» раман, у прыватнасці, вяртаецца да шэрагу характэрных рысаў формы рамана XVII
стагоддзя. Так, напрыклад, для яго звычайная форма апавядання ад першай асобы, якая даволі рэдка
сустракаецца ў раманах XIX — пачатку XX стагоддзя: падобная і сама апавядальная структура, заснаваная
гэтаксама на спалучэнні сустрэч, прыгод (вядома, глыбока псіхалагізаваных), не звязаных трывалым і
адзіным падзейным вузлом. Нарэшце, нярэдка зніжаны, пераведзены ў план камізму і іроніі сам эстэтычны
тон апавядання, пры тым што адначасова ён нясе ў сабе трагічнае гучанне,— як гэта і было некалі ў раманах
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Вядома, твор М. Гарэцкага не проста «сістэма непрыхарошанага паказу рэчаіснасці з пункту
гледжання плута», якая «часта абыходзіцца без маральнай ацэнкі ўчынкаў героя: учынкі
вытлумачаны ягоным жаданнем выжыць»; і Мацей Мышка — не толькі стары класічны Ласаро, які
«бачыць свет знізу, так, як бачыць стол маларослы, вельмі галодны сабака»45.
А. Адамовіч46 пераканаўча падкрэсліў і зусім пэўныя нацыянальныя інтанацыі «жартаўлівага
Пісарэвіча» ў тэксце «Віленскіх камунараў», у тых жыццёвых бурах-прыгодах, пра якія расказвае
чытачу гаротны, але зухаваты і няскораны Мышка Мацей.
Мышкава апавяданне — антыпод манументальнасці і складаны карэлят гістарызму. Паміж
аўтабіяграфіяй героя і хронікай гістарычных падзей у тэксце «Віленскіх камунараў» ёсць віртуозны
пасрэднік, дзіўна-відушчы інтэлектуал Максім Гарэцкі47. Гэта ён выбірае апавядальніцкі тон і той
пункт гледжання, з якога афіцыйная савецкая ідэалогія можа мець толькі сваё натуральнае сціплае
месца ў прыватным жыцці шэраговага Мышкі. Мышка бачыць жыццё ва ўсёй яго прозе і, верны
сабе, можа хіба што аздобіць яго якім-небудзь «ідэйным макаранізмам». Вось толькі адзін
прыклад: для Мацея відавочна, што, акрамя правадыроў, простыя людзі хадзілі ў рабочы клуб на
Вароняй у галодныя часы найперш да сталоўкі. Варожы напад заспеў наведвальнікаў клуба
знянацку. Мышка апавядае: «Першымі ахвярамі з нашага боку ляглі: Лахінскі і Плахінскі... Пачулі
трывогу і, не даеўшы кашы, кінуліся ўцякаць з клуба. Але прарвацца ўжо не маглі. Тады яны
пабеглі да плоту на Газавы завулак, пралезлі там праз плот, і ў гэты момант насціглі іх абодвух
бязлітасныя белыя кулі...» (3, 315). У навелы-показкі, і цікавыя, і займальныя, ператвараюцца ў
вуснах Мацея ўсе перыпетыі фамільнай сагі: асабліва яркія, можна сказаць, хрэстаматыйныя —
«Вядро віленскага піва», «Зямля і воля!..», «Ну што, сынок, папаўся?» і інш.
Жыццё і сапраўды прымушае Мацея бачыць свет з пункту гледжання «галоднага сабакі» — але
ўжо ўзору XX стагоддзя: на ягоных вачах у акупаванай Вільні заходзіцца з голаду ссохлае на
старэчу немаўля, затым памірае маці, сам ён адмыслова гатуе і есць пацукоў; ён мае вопыт і
катаржаніна нямецкага працоўнага лагера, і палітвязня Лукішак. Зразумела, чаму Мышка «выдае»
вельмі частыя і вельмі падрабязныя гастранамічныя перыяды; і толькі сціпласць, а часам убоства і
ўблюдачнасць апісаных страў не дазваляюць назваць гэтыя перыяды раблезіянскімі,— бо далёкі
функцыянальны след іх менавіта такі48. I ўсё ж са сваіх безвыходных «прыгод» Мышка, як некалі

Кеведа або Грымельсгаўзена» (Кожинов В. В. Происхождение романа. Теоретико-исторический очерк. М.,
1963. С. 161, 162—163). I яшчэ тамсама: «Пытанне пра «плутаўскі» раман XX стагоддзя, пра ягонае
падабенства і адрозненні ад рамана XVII стагоддзя ўжо неаднаразова ставілася ў нашым літаратуразнаўстве.
«...» Сама эпоха распаду і памірання капіталістычнай цывілізацыі ў многім роднасная таму часу, калі
плутаўское апавяданне было асноўнай формай рамана. Сам той факт, што адшчапенцы і валацугі зрабіліся
героямі часу, сведчыў пра тое, што людзі вызваляюцца з парушаных форм і адносін... Людзі без пашпарту,
дэзерціры, авантурысты, людзі, якія пагарджаюць сваім грамадскім становішчам і прафесіяй,— вось героі
многіх раманаў Хемінгуэя, Рэмарка, Стэйнбека, Сараяна, Олдзінгтона, Дос Пасаса, Рамэна, Бёля і іншых
сучасных пісьменнікаў. Гэта і Фелікс Круль, і Джойсаў «Уліс», і асабліва навейшыя героі літаратуры
«сярдзітых маладых людзей» і «бітнікаў». У гэтым жа шэрагу, безумоўна, і беларус Мацей Мышка Максіма
Гарэцкага.
45
Гл.: Шкловский В. Художественная проза. Размышления и разборы. С. 235.
46
Адамовіч А. Браму скарбаў сваіх адчыняю... С. 152, 153.
47
Пар.: «Апавядальнік — моўнае спараджэнне пісьменніка, і вобраз апавядальніка, які выдае сябе за
«аўтара» — гэта форма літаратурнага артыстызму пісьменніка. Вобраз аўтара бачны ў ім як вобраз актора ў
тым сцэнічным вобразе, што ён стварае...» (Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М., 1960.
С. 122).
48
С. Дубавец, не заўважыўшы гэтага, па-ёрніцку — з папрокам «перахрысціў» раман М. Гарэцкага: «А
палітыкі аказалася дужа мала, асабліва ў параўнанні з «кулінарнай часткай» — занадта частымі апісаннямі
ежы і ўсіх звязаных з ёю адчуванняў. «Віленскія кулінары» ...» (Дубовец С. Максим Горецкий. Неюбилейное
слово. С. 94).
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ягоныя дзяды і прадзеды, кожны раз выходзіць жывым — дзякуючы толькі ўласнаму спрыту,
кемлівасці, жыццёвай энергіі.
Немагчыма тут не прыгадаць умовы, у якіх, у Вяцкай ссылцы, пісалася гэтая сумна-вясёлая і
такая надзіва паўнакроўная, па-мастацку яркая, энергічная хроніка! Працытуем успаміны дачкі М.
Гарэцкага, Галіны Максімаўны: «Бацька спачатку працаваў землякопам. Будавалі стадыён на
месцы разбуранага сабору XIV веку. Некаторы час капаў і вазіў пясок на пабудове лазні ў другім
канцы горада. «...» 1932 — 33-я гады былі галоднымі. Мацей Мышка ў XII главе 2 часткі «Віленскіх
камунараў» «Гракі» ўспамінае, як еў грака: «Я і чарнаватую скуру яго з’еў. Нічога, як курацінка,
толькі трошкі прапахвае птушыным гняздом і мяса худаватае». Бацька аднойчы прынёс грака,
некім забітага. Мама зварыла яго ў супе, падсыпаўшы пшонных крупак. Сама есці не змагла. Тата
пакаштаваў толькі, а мы, дзеці, усё з’елі. Мяса і суп былі сіняватымі, поснымі. Я думала, што пасля
гэтага грака бацька напісаў XII гл. 2 часткі «Віл. кам.», а маці лічыць, што сумысла прынёс
паспрабаваць, каб ведаць, аб чым пішаш.
Вясною 1933 г. часам хадзілі з бацькам за горад, к высокаму берагу ракі Вяткі. Збіралі трэскі,
каб прынесці маме для таганка. Ад недаядання і слабасці на свежым паветры ўсё нешта
мільгацела перад вачыма, іскрылася. Малады доктар (запрасілі адзін раз ратаваць мяне ад ангіны)
зрабіў адкрыццё, што ў маім арганізме не хапае жалеза, і садраў такі ганарар, што прыйшлося
бацьку прадаць уцеху сваю — дэтэктарны прыёмнічак, які прывезлі яшчэ з Мінску. Улетку шукалі
за горадам шчаўе, таўкачыкі (па-вяцкаму — песты), лугавую цыбулю. «...»
У вольныя вечары 1933 г. апрацоўваў бацька «Віленскіх камунараў», а мама, пасля хатняй
працы, перакладала «Ціля Уленшпігеля» Шарля дэ Костэра. Гэта быў апошні пераклад, даручаны
ёй з Мінску»49.
М. Гарэцкі вельмі спадзяваўся надрукаваць свой твор, хоць бы на рускай мове — «Виленские
воспоминания». Але афіцыйная рэцэнзія з Масквы (літкансультанта Ільінскага) была адмоўнай.
Зразумела, што нават і намнога пазнейшая савецкая крытыка, літаратуразнаўства мусілі на
дыбачках хадзіць вакол «гісторыка-рэвалюцыйнай тэмы». Адсюль — пэўны камізм шэраговых
інтэрпрэтацый «Віленскіх камунараў», бо добразычлівыя крытыкі мусілі рабіць М. Гарэцкага ў
сэнсе ідэалогіі, так сказаць, свяцейшым за папу рымскага, а ў сэнсе эстэтыкі — кандовым
панарамным эпікам-сацрэалістам. Найбольш дакладную, з мінімальнымі ўступкамі-агаворкамі,
жанравую характарыстыку «Віленскіх камунараў» знаходзім у М. Стральцова: «Вось жа жыве,
доўжыцца ў нацыянальнай свядомасці і часе гэтая немудрагелістая, нават праставатая хроніка,
гаротная адысея непаўторнага Мацея Мышкі, такога жывога да асязальнасці беларуса, жыве
манускрыпт, напісаны то пяром, то алоўкам у выключна цяжкіх для творчасці ўмовах, калі
пісьменніку-гісторыку архівы ды бібліятэкі навуковых ці навукападобных кніг замяняла адно
каласальная мастакоўская памяць ды незвычайна абвостранае пачуццё гістарызму. «...» Вось
прыклад кнігі па-сапраўднаму сацыяльна дакладнай, рэвалюцыйна-пафаснай, да здзіўлення
проста зробленай на матэрыяле то бытавым, то любоўным, на дакуменце то адозвы, то газеты, на
фактах сямейнага летапісу, на ледзь не анекдатычнай прыгодзе, а наогул на калабруньёнаўскім
адчуванні будзённага дня як дня гістарычна-непаўторнага, сацыяльна і грамадска дзейснага,
гістарычна аптымістычнага. Вось прыклад смелага, невучнёўскага абыходжання з жанрам, які
жыве не толькі на ўзроўні падзеі ці героя, але і як бы з аглядкай, з пасміханнем на літаратурную
традыцыю, на сюжэт то авантурны, то куртуазны (памятаеце душачку Юзю?), на ідылічную
сямейную хроніку з добрымі «бацюшкамі» і «матушкамі», а наогул жа вы адчуваеце, што аўтару ў
мастацкай свабодзе ягонай карціць пагарэзіць дзе-нідзе то з маскай якога-небудзь Тома Джонсазнайдыша, то беднага Бапрэ, які, як вядома, у айчызне сваёй быў цырульнікам, пасля ў Прусіі
салдатам і г. д. А эпіграфы, эпіграфы да літаральна ледзь не кожнага малога раздзельчыка! Чаго
49

Цыт. па: Адамовіч А. Браму скарбаў сваіх адчыняю... С. 143,144,145.
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тут толькі няма! Ад Гарацыя да партыйнага дакумента, ад Купалы, Коласа ці Багдановіча да
нейкага аднаму богу вядомага доктара Рубінштэйна з ягоным (такі непадробны дарэвалюцыйны
местачкоўска-беларускі каларыт!): «Ат, шышкі выразаць, чапурышкі выразаць... Патрымайце
задніцу ў гарачай вадзе, і нічога не трэба выразаць...»
I жыве, і трапечацца, і сумуе, і смяецца, і задумваецца, і пратэстуе, і цягнецца да зброі разам з
героем Мышкам жыццёва паўнакроўная народная стыхія, і мы ахвотна пасля гэтага даруем аўтару
і эскізнасць некаторых старонак, і несуразмернасць там-сям прыватнага і галоўнага, і
замаруджанасць у некаторых выпадках самога апавядання”50.
Відавочна, што адзначаныя М. Стральцовым «недахопы» рамана ёсць толькі натуральныя
рысы ягонай сюжэтна-кампазіцыйнай структуры; і зразумела, што «несуразмернасць там-сям
прыватнага і галоўнага» ў вуснах М. Стральцова маскіруе перад цэнзураю іменна тую абсалютную
дэсакралізацыю пэўнага «рэвалюцыйнага пафасу», якая пануе ў рамане Максіма Гарэцкага і якая
сцвярджае Гарэцкага сапраўдным мастаком, аўтарам рукапісаў, якія не гараць.
Талент М. Гарэцкага вызначаўся і яшчэ адной вельмі характэрнай асаблівасцю: «Максіму
Гарэцкаму ў вышэйшай ступені ўласціва было прыроднае пачуццё майстра, які бачыць гліну яшчэ ў
кар’еры, глядзіць на яе, расцірае ў пальцах і адчувае ўжо і форму, і фактуру, і гарэлы пах, і гук, і
лёгкі цяжар гатовай мастацкай рэчы...»51 Творчая актыўнасць на стадыі збірання матэрыялу — так
назваў А. Адамовіч гэтую асаблівасць пісьменніцкага дару. Яна знітавала Гарэцкага з новай
мастацкай парадыгмай, якая пачала актыўна фарміравацца ў мастацтве ў пачатку XX стагоддзя пад
магутным уплывам на эстэтыку факта, дакумента. З гэтага часу, як вядома, іменна
«неапрацаваны», «натуральны» факт і дакумент зрабіўся магутным канкурэнтам традыцыйнаму
вобразу, мастацкаму па сваёй сэнсавай змястоўнасці, па здольнасці аўтарытэтна рэпрэзентаваць
рэчаіснасць як складаны звяз самых розных аспектаў быцця52. Сёння ўжо нават немагчыма ўявіць
сабе мастацтва XX ст. па-за ўплывам гэтай «новай эстэтыкі» — эстэтыкі рэчы, факта, асабліва
паказальнай у авангардных плынях пачатку стагоддзя, якія праграмна абсалютызавалі названую
тэндэнцыю.
Аднак дакументалізм М. Гарэцкага і ў агульнай тэндэнцыі спецыфічны; пры той ролі
заснавальніка, пачынальніка сучасных дакументальна-мастацкіх жанраў у беларускай літаратуры,
якая безумоўна яму, Гарэцкаму, належыць,— своеасаблівы. А. Адамовіч назваў дакументалізм
Гарэцкага міжвольным і трагічным. I сапраўды: без віны гнаны, рэпрэсіраваны, паспешліва
расстраляны пісьменнік проста не паспяваў увасобіць свае творчыя задумы ў тых формах, пра якія
марыў, і самая вялікая ў гэтым сэнсе забраная мара — класічны эпас для «Камароўскай хронікі»;
пад час татальнага віжавання, цэнзуры і беззаконня М. Гарэцкі спяшаўся занатоўваць спачатку для
сваёй памяці, а потым — стала ясна, што ўвогуле для будучыні — толькі найкрасамоўныя факты.
Прыгадаем, як ужо савецкай крытыкай 20-х гадоў была высока ацэнена кніга М. Гарэцкага «На
імперыялістычнай вайне. (Запіскі салдата 2-й батарэі N-скай артылерыйскай брыгады Лявона
Задумы.)», 1914 — 1926 гг.; як стабільна паўтараецца і сучаснымі даследчыкамі тая ацэнка.
Паўтараецца таксама, з нязначнымі варыяцыямі, і ўсё той жа шэраг вядомых імёнаў як трывалы
кантэкст для М. Гарэцкага — аўтара «Запісак»...»: Леў Талстой — і А. Барбюс, Л. Франк, А. Цвейг, Р.
Олдзінгтон, Э.-М. Рэмарк, Э. Хемінгуэй, Ж. Дзюамель...53 М. Гарэцкі геніяльна проста, элементарна
50

Стральцоў М. Чалавек з Малой Багацькаўкі. С. 51—52.
Адамовіч А. Браму скарбаў сваіх адчыняю... С. 40.
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Шмат пісаў пра гэта П. Паліеўскі; гл., напрыклад; Палиевскнй П. В. Пути реализма; Литература и теория. М.,
1974.
53
Гл. пра гэга: Тычына М. На фоне «агульнаеўрапейскага прагрэсу» // Тычына М. Час прозы: Літ.-крытыч. арт.
Мн., 1988. С. 25—37; Лявонава Е. Няма нічога вышэйшага... («На імперыялістычнай вайне» М. Гарэцкага ў
кантэксце заходнееўрапейскай літаратуры.) // Літ. і мастацтва. 1994. 7 кастр.
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«ўпісаўся» ў найноўшую тады еўрапейскую тыпалогію праз чуйнасць свайго таленту да рэчаіснасці,
да сучаснай эпохі. Па-першае, вайна ў XX стагоддзі катастрафічна хутка адкрыла чалавеку новы
ўзровень праўды пра сябе самога і пра навакольны свет; ніякая мастацкая фантазія проста не
здолела б адпаведна адкрыць нешта больш уражлівае. I, па-другое, гэты дакументальны досвед
ізноў жа экстрэмальна пасунуў і сферу эстэтычнага ў новаадкрытыя для свядомасці, для мастацкай
думкі абсягі.
М. Гарэцкі быў з лепшых вучняў эпохі. Яму было дадзена вось гэтае — тое, што выказаў А.
Адамовіч у стасунку да «Сібірскіх абразкоў» (1926— 1928): «У сібірскіх жа «абразках» рэальная,
«нутраная балючасць» (як і нутраная паэзія, і прыгажосць) самога жыцця, здаецца, што пульсуе
зусім адкрыта: амаль ніякіх «літаратурных прыёмаў», ніякай «тэхнікі», а толькі першапачатковая
прастата ў кожным слове, у дэталі кожнай. Ледзь-ледзь дакранаецца словам да таго, што бачыць
— як да мяккага цемені толькі што народжанага дзцяці»54.
Заўважым узятае ў двукоссе жанравае вызначэнне «абразкі». Па-за тым, што ўвогуле
складнікамі дакументальна-мастацкага вобраза ў максімальнай, асаблівай ступені з’яўляюцца
кантэкст, падтэкст, духоўная актыўнасць рэцыпіента (і М. Гарэцкі ўмее іх з філігранным
майстэрствам абудзіць, падключыць),— пры гэтым ягоныя замалёўкі ды чыста інфармацыйныя
запісы тут жа, на нашых вачах нярэдка перарастаюць у закончаныя ўласна мастацкія апавяданні.
Такім чынам, чытачу «Сібірскіх абразкоў» як бы непасрэдна адкрываецца пэўная дынаміка формы,
працэс аўтарскай форматворчасці ў самім сваім руху-станаўленні. «Назіранні, замалёўкі як бы
«акругляюцца», становяцца больш самастойнымі, закончанымі. «...» Нешта ледзь-ледзь павернута
да святла ці наадварот — прыцемнена, дадзена рамка з дзвюх-трох фраз... «...» з падарожных
запісаў-рэпартажаў раптам нараджаецца закончанае апавяданне «Чорны лебедзь». Як
завязваецца клубень на карэньчыках ці плод на галінках», — пісаў А. Адамовіч55. Гэтаксама папісьменніцку натхнёна і вельмі падрабязна, як класіку сусветнага ўзору, аналізаваў фрагменты
«Сібірскіх абразкоў» М. Стральцоў, асабліва апавяданне «Пад’езд (Раман у дарозе)». М. Стральцоў
піша: «Паспрабуйце сказаць прасцей і лепш!»56 і цытуе фразу М. Гарэцкага з «Малога рызыканта»:
«Пасля вайны і рэвалюцыі ў мяне вельмі лёгка накручваюцца слёзы і падпірае комам дыханне».
У «Сібірскіх абразках» М. Гарэцкі ўвесь такі, увесь у гэтай новай эстэтыцы, дзе іменна «голая»
рэчаіснасць ды «голая» канстатацыя найлаканічна ператвараюцца ў глыбокія, змястоўныя
вобразы.
У 30-я гады дакументалізм увогуле фатальна робіцца адзіным абсягам для творчасці М.
Гарэцкага. З цыклу «Люстрадзён», напрыклад, М. Гарэцкі змог надрукаваць толькі два апавяданні:
«Пагранічны інцыдэнт на Амуры» («Напад белагвардзейцаў») і «Прастуда містэра Рамзая» («У
Палестыне»)57. Прычым гэта выключныя ў спадчыне пісьменніка маламастацкія творы, кароткія
ілюстрацыі да партыйных тэзісаў пра крывавую класавую барацьбу ў экзатычным
інтэрнацыянальным асяродку. М. Гарэцкага пры жыцці больш не друкавалі. З астатніх сямі
«люстрадзёнаўскіх» абразкоў, даволі няроўных у мастацкіх адносінах, два лепшыя, сапраўды
закончаныя апавяданні былі надрукаваныя толькі ў 1984 годзе. («Неразгаданыя людзі»58) і ў годзе
1993-м, да 100-годдзя Максіма Гарэцкага («Ашуканы палітрэдактар»59). А ў запісной кніжцы
пісьменніка за той жа 30-ты год, як бы кантрапунктам да тых Кітаяў і Палестынаў, засталіся
запісанымі такія шчымліва-балючыя вобразы-факты, як «Смерць», «Каршун, птушачка і я»,
«Бацька осліп...», «Чалавек у кароне». Вось — «Прывязаны хлопчык»:
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«13.VII.1930 г.
Куламеса на вакзале — як заўсёды.
У натоўпе — маладзіца з шырокім кошам (як плацце насіць), а да ручкі прывязаны хлопчык,
гадкоў 3—4, тоўсценькі, босенькі.
Ідзе, адна ручка прывязана, а другою трымаецца за беражок коша.
Прывязан каротка: яна паставіла кош, і ён сунуўся на зямлю з ручкаю і не можа ўзняцца.
А ў яе на руках яшчэ дзіця ці вузел.
I маўчыць ён, узнімаецца спакойна. А вакол — людскія ногі» (1, 398).
19.VII.1930 г. Максім Гарэцкі быў арыштаваны.
У «Сібірскіх абразках» («Спрэчкі», надрукавана ў 1984 годзе) М. Гарэцкі напісаў:
«Я лёг з сумнымі думкамі і доўга не мог заснуць...
Я ўспомніў, як сядзеў за тую няшчасную беларускасць сваю ў польскай турме...
I колькі ўжо падобных гутарак прыйшлося мне весці на сваім вяку! Ярмо нейкае... якое і муляе
і муляе і звязвае ўсё жыццё.
I я думаў: бяссільнасць пакрыўджанага — самае балючае пачуццё. Лягчэй можна дараваць
крыўду індывідуальную, чым нацыянальную ці класавую.
Мне ўспомніліся розныя нешчаслівыя моманты ў маім жыцці. Смерць Ганначкі... Гэтая рана
ніколі не зажыве. Творчасць, каханне, дастатак — толькі грубыя ці не дужа грубыя лякарствы.
Чалавек едзе за тысячы вёрст, за ім едзе яго неадчэпная думка... «...»
Ці думаў я, ці гадаў я, што любоў мая да мовы матчынае зробіць мяне контраю ў вачах такіх
патэнтаваных рэвалюцыянераў?
А я падумаў: калі не будзе сям’і, родных — і не будзе суму па іх. Калі не будзе нацыі — і не
будзе таго ярма, якое ўсё жыццё гняце мяне» (1, 356, 366).
А пакуль у Максіма Гарэцкага яшчэ ёсць сям’я, ёсць нацыя, ён застаецца іх пакутным
летапісцам. Каб не скампраметаваць каго з сяброў ці проста знаёмых, сустрэчных, ён перапісваезашыфроўвае свае крымскія нататкі «Кіпарысы». На самай апошняй мяжы спяшаецца пісаць
«Камароўскую хроніку», дзённік Лявоніуса Задумекуса, «Скарбы жыцця». Спяшаецца выказаць
запаветнае, падвесці рысу...
Можна сабе ўявіць, з якім унутраным болем пісаўся ўжо той жа «Ашуканы палітрэдактар» —
адзін з самых жартаўлівых твораў М. Гарэцкага! Ён у пэўным сэнсе аўтабіяграфічны: у 1928 г. М.
Гарэцкі падрыхтаваў да друку кнігу «Зборнік апавяданняў», але яна так і не выйшла ў свет. Герой
твора, дробнатрапятлівы паэта Трышка Ласы ўсё ж прасоўвае свой зборнічак беларускіх вершаў у
друк, ашуквае пільнасць таварышаў Затыкевіча, Крыўлякі, Двубокага, Гурочка-Сысуцкага і
канкрэтна палітрэдактара Пупка, які, дарэчы, «ніякіх адносін да мастацкае літаратуры не мае, а
бліжэй стаіць да сельскае і лясное гаспадаркі»60. Пратэкцыю Трышку Ласаму робіць Пупкова жонка
Агата, спрытная, але жадная да мужчынскае ўвагі савецкая грамадзянка. Дыпламатычна, у
пасцелі, яна заводзіць з мужам гаворку пра Трышкаў зборнічак:
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«— Які гэта рукапіс ляжыць на стале ў тваім пакоі? ... Яна павяла рукою па мужавых вуснах тым
месцам, дзе цалаваў Ласы.
— Рукапіс? Вершы гэтае свалаты, Ласага,— адказаў муж.— Я павесіў бы ўсіх гэтых паэтаў.
— Якая нуда табе чытаць усякую дрэнь. Я не разумею, чаму цяпер так носяцца з беларускімі
паэтамі.
— Ну, цяпер ужо якраз не дужа носяцца,— сказаў муж.— Цяпер наша баявая задача — рашуча
ўдарыць па беларускім шавінізме.
— I ты ўжо ўдарыў? Ці, наадварот, дазваляеш друкаваць?
— Думаю забараніць. Гэты Ласы калісьці зачапіў мяне на літаратурным дыспуце. I наогул
цяпер такая лінія ў партыі, чыстка...»61
Але Агата запэўнівае мужа, што беларускія паэты яго «вельмі паважаюць», а Трышка Ласы дык
увогуле лічыць «самым разумным і адукаваным палітрэдактарам». Таму жонка раіць Пупку
прапусціць Трышкаў зборнік, выкінуўшы дзеля страхоўкі кожны дзесяты вершык. I сужэнцы ў
згодзе засынаюць. «А над Мінскам,— заключае Максім Гарцэкі,— грымеў гром, білі перуны і ліло
як з вядра»62.
У тым жа 1993 годзе шырокаму чытачу былі адкрытыя важнейшыя купюры з «Камароўскай
хронікі», якія тычацца рэпрэсій у адносінах да ўсёй сям’і Гарэцкіх63, а таксама некаторых іншых
жыхароў Малой Багацькаўкі. Так, і «голыя» гістарычныя факты, запісаныя ў 30-я гады Максімам
Гарэцкім, былі небяспечна красамоўнымі. Яны сведчылі пра сапраўдную нацыянальную
катастрофу. Бо была скасаваная не проста беларусізацыя як партыйная лінія. Ірвалася само
«роднае карэнне», сама нацыя была ўкрыжаваная «калгасным» голадам і рэпрэсіямі. Мацярык
сялянства (А. Адамовіч) пачаў апускацца ў нябыт, забіраючы з сабою свой спрадвечны духоўны
патэнцыял і мову...
Якраз пачатак гэтай катастрофы аб’ектыўна адлюстравала «Камароўская хроніка». Відавочна,
яскрава, з усёй падрабязнай канкрэтыкай, на шырокім фоне беларускага гістарычнага побытубыцця ды спадчынна-сямейнага радаводу. М. Гарэцкі мусіў спяшацца, апрацоўваючы матэрыялы,
якія збіраў для «хронікі» ўсё жыццё. «I вось надоечы напісаў у Менск начальніку ГПУ, каб вярнулі
мне мае затрыманыя рукапісы. Але хто там пачуе мой голас, калі я не пісьменнік, якога б нехта
цаніў як пісьменніка? Ну, нічога. Усё нічога. Усё добра будзе. Каб толькі мне напісаць гэтую сваю
«Хроніку» (Творы, 447) 64.
Тэксталагічна фармальны генезіс «Камароўскай хронікі» нашым літаратуразнаўствам
прасочаны вельмі падрабязна65. «Эпапея-дзённік! Што і казаць — жанр нечаканы,— пісаў А.
Адамовіч.— Як, дарэчы, бывае заўсёды, калі жанр не вынаходзяць спецыяльна і не запазычаюць.
...Летапіс народнага жыцця і асабісты дзённік, зліваючыся, пераходзячы адно ў другое, і далі
нябачаны жанр «Камароўскай хронікі»66. Інтанацыі эпічна-баркулабаўскія67: з легендамі ды паданнямі пра тое, адкуль пайшла Камароўка (Малая Багацькаўка) і інш., са звесткамі пра
даўнейшыя войны, паўстанні, уніі злучаюцца пад пяром М. Гарэцкага з інтанацыямі больш
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сямейна-інтымнымі, індывідуальнымі, дзе аўтар ужо не столькі баян, колькі сучаснік — інтэлектуал
і псіхолаг. I з набліжэннем храніста да сучаснасці ўсё часцей збіваецца рытм апавядання,
разчэйшымі робяцца стылёвыя перапады, у напружана-драматычнае рэчышча скіроўваецца
аўтарскі голас. Ды і ці мог М. Гарэцкі ў 1936—1937 гг. эпічна апісваць гады «вялікага пералому»? Ці
мажліва было ўтрымаць эпічную дыстанцыю, апісваючы смерць дваццацігадовай сястры, якая
спяшалася занесці перадачу на Лубянку малодшаму Максімаву брату, арыштаванаму па
студэнцкім паклёпніцкім даносе? Ці мажліва было ў высылцы заставацца кананічным эпікам,
пішучы пра тое, як бацькоў «то вычысцілі з калгасу, то есці не было чаго»; пішучы пра смерць маці,
пра смерць ад голаду няшчаснай Вусцінькі, пра рассеянне Вусціньчынай сям’і, душэўнае атупенне і
дэградацыю яе сына? I якім жа лаканічным тут мусіў быць нявольнік Максім Гарэцкі. Мы маглі б
назваць яго стопрацэнтным дакументалістам, калі б факты, якія ён адбіраў, запісваў у сваю
хроніку, не набывалі ў той жа момант такой магутнай абагульняючай, рэпрэзентуючай,
эмацыянальна-ўражлівай сілы.
Перад расстрэлам М. Гарэцкі паспеў не толькі стварыць «Камароўскую хроніку». Ён яшчэ
напісаў трагічную алегорыю «Скарбы жыцця» — споведзь пакутніка і філосафа.
Папярэднічаў «Скарбам жыцця» вяцкі дзённік М. Гарэцкага. У той час ужо і элементарныя
запісы зрабіліся для пісьменніка небяспечнымі (прыгадаем зашыфроўку — ад дылетанцкага вока
— «Кіпарысаў»). Штодзённы побыт высланага М. Гарэцкі занатоўвае ў адмыслова алегарычнай
форме, ад імя героя Лявоніуса Задумекуса. Вось загалоўкі-назвы гэтага дзённіка-мастацкага твора:
«Рэфлексы блазеннага імпатэнта Лявоніуса Задумекуса (Мізэрыуса Монуса)», «Скокі блазеннага
імпатэнта Цёмналескага»... Тут адгукаецца і старая раманная традыцыя, і радкі народнай песні:
чаму ж не пець, чаму ж не гудзець беларусу-мацаку, калі гэтакі парадачак у ягонай хаце ідзець?
Але іроніі ў дзённіку не вельмі многа. Вызначальны тут інтэлект чалавека, які праз боль і тугу з
незвычайнай мужнасцю трывае нясцерпна трагічную сітуацыю. У жудасных варунках,
асэнсоўваючы іх, Максім Гарэцкі стварае сваю інтэлектуальную прастору. Ягоны няскораны дух
узнімаецца над гвалтам. Пакуль жыве гэты магутны інтэлект, ягоную выспу Патмос забраць ці
апаганіць немагчыма.
М. Гарэцкім дзённік Задумекуса быў цалкам перакрэслены. На яго аснове, з выкарыстаннем
ягонай стылістыкі былі напісаны «Скарбы жыцця».
У «Скарбах жыцця» рэальны план алегарычных вобразаў часта вельмі выразны; але яшчэ
часцей — абагулена-далёкі. Дыяпазон тут шырыцца ад фактаў асабістага лёсу Максіма Гарэцкага
да эпахальных фактаў у гісторыі Беларусі.
Як заўсёды, М. Гарэцкі вельмі свабодны ў сваёй мастацкай форме. I, як заўсёды, нават больш,
чым заўсёды, тут ён філосаф і лірык.
Перад намі адмысловая аўтарская разнавіднасць парабалічнай прозы.
З біблейскай урачыстасцю інтанацый і адначасова з ярка-асабістай тужлівай эмацыянальнасцю
Максім Гарэцкі робіць агледзіны свайго лёсу і лёсу Беларусі, беларускай векавечнасці:
«О мой край! О мой шлях!
Пагляджу я не рамантычнымі вачыма...
Вялікая пустэча стаіць мне ўваччу...
Там пушча, там гай; там бор, там хмызняк; там балота з рэдкім лесам, там сыпучы пясок; вось
— стужка вадзяная, вось — голы плех; вось — шэрстка нівы і травы, вось — кучкі, хаткі...
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Раўнядзь. Троху-троху пакарбачана...»68
Апавядальнік як бы з нябёсаў, з космасу, як бы адчужаным вокам бачыць сваю родную
мясціну на зямлі.
Прыглядаецца, углядаецца бліжэй, падрабязней:
«Бачу я поле, нуднае поле...
Аднастайнае, шэрае, няўробленае поле разляглося па абедзьве старонкі ад крывой, вузенькай
калюжыстай дарогі.
Хударлявыя каровы, і калматыя, заезджаныя коні «...».
А каля статку хадзіў я згаладнялы, у бруднай сярмязе, увесь распайсаны «...». А спераду, каля
свіней,— бледзенькі, худзенькі хлопчык... З гэткаю ж, толькі троху карацейшаю пугаю; з гэткаю ж,
толькі троху меншаю жабрачаю торбаю; і з расхрыстанымі, рудымі ад ветру і загару, худымі
грудзёнкамі; жаласна абвісла запэцканая, чорная, адно буйнымі і дробнымі дажджамі мытая
кашулёнка...
Братка ты мой, братка!» (17).
Што ж далей? Тое, над чым біўся Максім Гарэцкі ў «Меланхоліі», у апавяданнях.
Могілкі — і свінні на іх, якія рыюцца ў занядбаных магілах, у шэрых струпехлых касцях. «У
сваёй вечнасці» (18).
Высокі, нячысты стол, поліўка — і мала яе. «Пахаваная злосць у грудзёх. «...» Крык, слёзы» (18).
Вечныя сваркі. Вечнае жыццё.
Поле, жніво — і песня жней. Далёкая, маркотная і жудасна-спакойная песня. Вечная песня!
Бясконцы шлях у полі — і падарожнікі з палатнянымі хатылямі на плячах, сляпыя, з цёмнымі
потнымі крыжыкамі на худых голых грудзях. «Жудасна-марудны крок. Вечнасць. Хада...» (18).
Ідуць усе — ідзі ты.
Поўная хата людзей — і скокі. Цацкі. «Гуляюць падарожнікі. Гуляюць, круцяцца ў безуважнай,
немай вечнасці. I ты — круціся! Вырві маркоту з свайго сэрца і круціся, круціся! Музыка варушыць
у табе вечнасць — вечна маркотную, часам вясёлую. «...» Не выскачыш — круціся!» (19).
Выюць па нябожчыку — і па сабе. «Рухаюцца ў пустэльні, у вечнасці. Адказу няма. Вечнасць,
маркота» (19).
Такім чынам М. Гарэцкі парабалічна дае анталогію беларускага быцця, чалавечага быцця,
прычым на перадавых мысленчых рубяжах сучаснай эпохі.
Затым М. Гарэцкі мяняе маштаб, набліжаецца да сацыяльна-гістарычнай канкрэтыкі. Ён падае
алегарычныя малюнкі вайны і рэвалюцыі; агню, крыві, смерці. Смерць там, «дзе стрыкоча
птушачка ў ціхім блакіце светлых нябёс» (19). I вось ужо «нехта, як шалёны з вялікай злосцю
галосіць: «Адвеку мы спалі...» Нехта, як непрытомны, ад вялікага імпэту, падпявае: «I нас
разбудзілі...» «...» А сумныя вятры вечных прастораў шумяць-шумяць...» (20).
Новая эпоха замярэжыла ў тумане, і герой Гарэцкага паверыў у лепшую будучыню, паверыў
«прыгожа-вялікай» мелодыі «Інтэрнацыянала». «I я пайшоў. Старыя парогі пераступіў. «...» ... у
новыя нязнаныя прасторы паляцеў» (20).
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У гэтую часіну моц вялікая з д’ябальскай маною спакушае лірычнага героя. «I так сціснула мяне
корцю сваёю, што аж косці мае захрусцелі... Я ж вялікую моц пачуў там у сабе: у бяссільнасці сваёй
спрадвечнай пачуў...» (21).
I вось тут у тэксце «Скарбаў жыцця» як лірыка-філасофская кульмінацыя ўсёй творчасці, усяго
лёсу Максіма Гарэцкага гучаць малітоўныя словы:
«Судзі мяне, судзі мяне кожны і ўсякі! Судзі мяне судом сваім, і кожным і ўсякім... Карай мяне
карамі сваімі, карай...
Толькі прашу цябе: не выбівай з маіх худых і кволых рук гэтага маленькага пучочка васількоў...
А выб’еш — буду азірацца на іх з сумам і жалем вялікім, перавышаючым мае слабыя сілы...
Як мне забыцца на іх, пакінутых там, адзаду, на дарозе, у пыле і брудзе, на цярнёвай дарозе,
якою народ мой ішоў...» (21).
Ці не ёсць па мастацкай форме гэтыя радкі Максіма Гарэцкага інтэгралам увогуле ўсёй
беларускай культуры?
Ніжэй М. Гарэцкі ўжо ў літаральных алегорыях паказвае трагедыю паслярэвалюцыйнай
беларускай дзяржаўнасці (з выкарыстаннем фальклорнай інтэгральнай вобразнасці), а таксама
сваё асабістае хаджэнне па пякельных кругах няволі.
Урэшце ён апісвае, як мусіў думаць пра смерць. «Смерці прыходу чакаў пакорна і панура, як
той вол даўбні. I не ведаў, блізка ўжо яна, даўбня тая, ці далёка» (33). Піша пра тое, у што
ператварылася напрыканцы ягонае цела: маслакі, абцягнутыя пацёртаю скураю, хвароб не
злічыць, жабрацкія лахманы,— і пра ўсё гаворыць пералічальна-маляўніча, дэтальна, ярка. «Так
усё гэта было: прымаў я заплату за працу сваю...» (32). Тое ж — і ў дзённіку Задумекуса: «Ныркі
турбуюць блазеннага. Што гэта за хвароба? Але, спакой, грамадзянін Задума! Жыццё тваё
пражыта. Каму патрэбна тваё здароўе» (70).
Некалі гэтаксама магутны духам Мікеланджэла, пасля тытанічнай працы ў Сіксцінскай капеле,
у вершах зніжана апісваў сваю «раптоўную» старасць, брыдкую нямогласць, дэфармаваную
звышнагрузкамі слабую плоць. У такой самай стылістыцы, з доўгімі пералічальнымі перыядамі
апісвала некалі жыційная літаратура язвы «малых сіх». I гэтак жартаўліва-сумна, сумна апісвае
сябе самога Максім Гарэцкі-Задумекус, Монус, Мізэрыус, Адзінокі, Занядбаны, рыццём
катлаванаў, голадам і сцюжаю Змучаны...
Ды яшчэ больш мучыць яго іншае. «Вечная рана» — смерць Ганначкі; свежая рана — смерць
маці. «Ужо колькі разоў я спазніўся, колькі! «...» Нашто я ашукаў яе? Чакала-чакала, не
дачакалася...» (34). Вярэдзяць роспачныя сумненні:
«За што яны гнятуць мяне? За што яны мучаюць мяне? Нашто гэта патрэбна?
Чалавек чалавеку — звер. Калі ж тое шчасце будзе? Быць бы мне на грунце сваім, зямлю
капаць, па бульбу ў пограб хадзіць: можа, не было б гэтага няшчасця. Тысячу разоў бульбу тую
падаў бы.
Няўжо ж я панам хацеў быць? Нашто ж я памылак гэтых нарабіў? У труну ўсіх загнаў, паклаў. I
сам лёг...» (33).
I ніжэй: «Божа мой, Госпадзі, як было мне цяжка! Не ведаў пачаткаў, не знаходзіў канцоў. «...»
I прасіў я паратунку ў выспы Патмос. Словы мае — слёзы мае...» (34).
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Настае час зачыніць браму скарбаў. Так, у лёсе Максіма Гарэцкага, у лёсе беларускай
літаратуры, культуры ў 30-я, у 38-м годзе азвалася тая «паскоранасць», а дакладней —
дыскрэтнасць беларускай культурнай традыцыі. Максім Гарэцкі піша: «Усё жыццё праляцела, як
адзін дзень. Усё яно — як на далоні. Восплачу и возрыдаю...» (34).
Ды ўсё ж ён славіць жыццё. Славіць і смерць. I — ля брамы скарбаў сваіх чакае «спагаднага,
блізкага сэрца».
Ягоны сын, забіты на вайне ў 1944 годзе, пісаў пра бацьку ў адным са сваіх лістоў: «...I я не магу
зразумець, чаму ж лёс нанёс бацьку смяротны ўдар. За што ён адпомсціў чалавеку, больш
справядлівага і сумленнага за якога я не страчаў? Чалавеку з адкрытай і прамой душою,
пазбаўленай усялякіх дробязных пачуццяў і запоўненай вялікімі пачуццямі любові і клопату аб
сваёй радзіме і народзе. Можа, за тое, што шмат праўды і ласкі тварыў ён, забыўшы, што ёсць
душы чэрствыя і прыродны інстынкт кіруе іх жаданнямі»69.
Друкуецца па: Корань Л. Максім Гарэцкі // Корань Л. Цукровы пеўнік: Літ.-крытыч. арт. –
Мн.: Маст. Літ., 1996. – С. 22 – 65. (286 с.)

2. КУЗЬМА ЧОРНЫ
Буйнейшым, класічным талентам беларускай літаратуры з’яўляецца Кузьма Чорны.
Ён прыйшоў у беларускую літаратуру сапраўды «з самога дна беларускага жыцця-быцця», з
самых глыбокіх яго глыбіняў. I ён прыйшоў у пісьменства савецкае, у 20-я гады XX стагоддзя, тады,
калі ў гэтым пісьменстве фарміраваліся зусім новыя эстэтычныя ўстаноўкі. Ці не найпершаю з іх
была арыентацыя «на прадстаўніцтва народа»70, вялікіх мас, раней «безгалосых» сацыяльных
груп, якія сведчылі б самі за сябе. У структуру мастацкай мовы ўводзілася «думка народная»71;
новае пакаленне пісьменнікаў асабліва актыўна арыентавалася на карэнную «пераробку»
класічных эпічных і ўвогуле ўсіх апавядальных (нават яшчэ шырэй — усіх выяўленчых ды мастацкіх)
формаў. Іншымі словамі, мянялася парадыгма мастацкасці72. Віравалі спрэчкі і літаратурныя гурты,
скідваліся «з карабля сучаснасці» класікі, псіхалагізм абвяшчаўся «псіхаложніцтвам», шукалі
новага аўтара і новага героя, а несімпатычнае класавае паходжанне ці несалідарная думка
пісьменніка маглі азначаць ягоную дэкларатыўную, а потым і самую сапраўдную смерць. Спакваля
выспяваў, разам з таталітарнаю эпохаю, сацыялістычны рэалізм.
Кузьма Чорны прыйшоў, каб з усім светам ізноў і па-новаму загаварыў беларускі народ. К.
Чорны свядома не меў на ўвазе якіх-небудзь лёгкіх мастацкіх рашэнняў, не меў дылетанцкага або
утылітарнага стаўлення да мастацтва, што тады «насілася ў паветры». Маладога пісьменніка
вылучала іменна глыбокае разуменне свайго мастакоўскага абавязку. Ён праграмна падкрэсліваў,
што здзекам было б падсоўваць народу замест сапраўднага мастацтва нейкі сурагат. Адзін з самых
праніклівых даследчыкаў творчасці К. Чорнага, А. Адамовіч, яшчэ ў пачатку 70-х гадоў звярнуў
увагу вось на гэта: маштабнасць задачы, якую ставіў перад сабой юнак К. Чорны. А. Адамовіч пісаў:
«К. Чорны ясна ўсведамляў, што толькі з размовы з цэлым светам аб тым, што свету цікава будзе
пасля Шэкспіра і Талстога, Дастаеўскага і Бальзака, што толькі з такой размовы, шырокай і
сур’ёзнай, вырастае вялікая літаратура»73. Найперш Ф. Дастаеўскі, а таксама Л. Талстой, К. Гамсун,
А. Бальзак, Э. Заля — вось аўтары, у якіх вучыўся К. Чорны. Ён замысліў напісаць грандыёзны
мастацкі цыкл, стварыць беларускія вобразы-тыпы сусветнага гучання. Ён ведаў іх, ужо адкрыў іх,
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пазначыў іх у сваіх апавяданнях і першых раманах. Але не далей як у 30-я гады лёс К. Чорнага быў
зламаны. Старонкі яго дзённікаў, што апісваюць немагчымы тагачасны побыт пісьменніка, а
таксама катаванні ў яжоўскай мінскай турме 38-га года, якіх К. Чорны не вытрымаў,— толькі гэтыя
старонкі даюць магчымасць па-сапраўднаму зразумець роспачнае маленне пакалечанага, амаль
сляпога ўжо чалавека: «Божа, напішы за мяне мае раманы...»74
Па складу свайго таленту К. Чорны быў найперш аналітыкам, філосафам. Выяўленчае ў
творчасці К. Чорнага безумоўна падпарадкоўвалася мысленчаму. Ілюстратыўныя апавяданні з
жыцця вёскі, напісаныя з выдатным веданнем фактуры, у класічна-коласаўскім апісальнавыяўленчым ключы, у тым стылі, які праславіў беларускую прозу і забяспечыў ёй такую раскошу,
як стабільнае эпігонства больш дробных талентаў, дык вось у гэтым стылі дыхтоўна напісаныя
апавяданні К. Чорнага ўсё ж менш характарызуюць яго творчую індывідуальнасць («Маё дзела
цялячае», 1923; «Мяшчане ў густой пары», 1924; «Вясковая ветэрынарыя», 1924; «Заработак»,
1925; «Папоўскі Вялікдзень», 1925; «Фэст», 1925; «Не пі густога чаю», 1925 і інш.). Паказальна, што
К. Чорны-апавядальнік робіцца не толькі неарыгінальным, а нават і нязграбным у тых выпадках,
калі ён бярэцца з маладнякоўскім запалам і шчырасцю выкладаць у мастацкіх вобразах
камсамольскія ды партыйныя праекты ўпарадкавання вясковага жыцця («Дзякуй богу, як
шклянка», 1924, напрыклад, або «Як у дзень ураджаю церабілаўцы ў людзі выйшлі», 1925).
К. Чорны — знаўца побыту, але не бытапісальнік: для апошняга ён мысліць залішне
абстрактна. Ягоны талент быў арганічна шырокім; ён мысліў абшарамі, космасам нават у
лакальных пейзажах, у элементарных фрагментах тэксту, не кажучы ўжо пра свядома
дэклараваныя «светы» мастацкіх характараў і тым больш сюжэты ў цэлым. Вось характэрны
прыклад. К. Чорны апісвае, як сяляне надвячоркам збіраюцца ў хату на ўскраіне вёскі: «У цішы
гучна зычаць крокі па цёмнай дарозе. Яны размашыста лятаюць — выяўляюць людзей,
напрацаваных за дзень, а галасы людскія здалёк востра пранізваюць паветра. Постаці, цёмныя ад
змроку, плывуць па дарозе...»75. Гэта хата-чытальня, і калі нехта «адчыняе пры сцяне шафу і дастае
кніжкі», то «цішыня пачынае напаўняць светлую хату...» (1, 191). Ці вось хлопец едзе на сваім возе:
«Паўзла ды паўзла зямля насустрач. Кружыліся далі, адпаўзалі ва ўсе бакі» (1, 260, «Па дарозе»).
Такая ў К. Чорнага выяўленчая канкрэтыка, не кажучы ўжо пра перыяды тыпу: «Абшар зямлі — як
мора, змрок і святло — як хвалі» (1, 267, «Срэбра жыцця»).
Проза К. Чорнага ў гэтым сэнсе тыпалагічна роднасная прозе А. Платонава; тут той жа самы
жывы парадокс стылю: ён прыземлены, але і няпэўны, неадназначны. Канкрэтны ж
самадастатковы побыт у перш названых апавяданнях абмяжоўваў спецыфічны талент.
Іменна дзякуючы гэтай усепранікальнай філасафічнасці пісьменніцкага дару арыгінальныя
творы К. Чорнага паддаюцца фармалізацыі ў мінімальнай ступені; «пераказы», крытычная
схематызацыя гэтых твораў асуджаная ў лепшым выпадку на фрагментарнасць.
I ізноў жа найперш праз філасафічнасць асноўны масіў прозы К. Чорнага, з таго самага 1923
года пачынаючы, засведчыў арыгінальную дынаміку чорнаўскіх жанравых структур,
«празмернасць» гэтай прозы ў тагачасным літаратурным кантэксце.
Прыгадаем, напрыклад, апавяданне «Бяздонне», 1925 г., тыпова маладнякоўскае і па
адвольнай жанравай прывязцы («Малюнак»), і па тэме (асуджанасць старога, аптымізм новага), і
па фабуле (паралельны паказ двух студэнтаў — Алёшы, з сялян, які кожную раніцу мусіў
разгружаць вагоны, каб вечарам хадзіць ва універсітэт, і Андрэя Строніна, з багатых мяшчан, які «ў

74

Чорны К. Дзённік / Уступн. сл. В. Быкава / Публ. Р. Раманоўскай. Полымя. 1988. № 4. С. 163.
Чорны К. Збор твораў: У 8-мі т. Т. 1. С. 191. У далейшым тэксты К. Чорнага цытуюцца па гэтым выданні; у
дужках паказваецца том, старонка, а таксама іншыя звесткі.
75

29

чысценькім новым фрэнчы па цэлых днях сядзеў у сябе дома», бо брат, гаспадар мануфактурнага
магазіна, «прысылаў яму многа грошай»).
I вось у тэксце К. Чорнага ўсе гэтыя факты з аўтарытэтнай схемы ператвараюцца не больш чым
у кропкі на пуантылісцкім палатне, у фрагменты шырокай, жывой і рухомай жыццёвай плыні,— не
хаатычнай, аднак, а скіраванай на тое светлае, спадзяванае...
Алёша ў К. Чорнага не адно едзе ў горад паступаць ва універсітэт (паказальна, што нават гэты
горад К. Чорны ні разу не называе, хоць ясна, што гаворка пра Мінск і апісваюцца пэўныя мінскія
раёны). Алёша ідзе ў новае, нейкае чыстае жыццё; прыгадваючы бацьку, ён прымае першыя
нялёгкія мужчынскія рашэнні, сталее; ён прывыкае спакваля да горада, радуецца «зыкам музыкі»
з блішчастай медзі вайсковых труб; ён малады, здаровы і адчувае, «што жыццё шырокае, яно само
ў сабе — нават як факт ужо існавання — радаснае», «I тая ж самая радасць ужо калоціцца ў ім
самім» (1, 224). Алёша ўвесь час прыгадвае сваю вёску, роднае, блізкае, і адчувае, што патрэбны
там. Ён — з людзьмі, піша аўтар (1, 227).
Алёшу цікавы Стронін. У Строніна ўсё найлепшае з побытавага ёсць і было з маленства.
Здавалася б, толькі жыві, вучыся. Але Андрэй перажывае «вялікую разачараванасць ва ўсім» (1,
225). К. Чорны апісвае гэтую расчараванасць як прыступы тугі, «вострага настрою», ад якога
немагчыма пазбавіцца. Андрэя нішто не цікавіць: «Людскія галасы, якія ён чуе на двары і па-за
сценамі сваёй кватэры, шчырая вясёласць рабочых, радасны твар Алёшы, нават крык вераб’ёў
каля пыльнага зелля пры сценах на двары — усё гэта ад яго далёка. Яно не праходзіць скрозь яго
істоту, не знаходзіць там нічога сабе падобнага»,— піша К. Чорны (1, 225—226). Недзе глыбока ў
душы Андрэй адчужаны, абыякавы, а абыякаваму «жыццё не ёсць жыццё» (1, 226).
Андрэю Строніну цікавы Алёша. «Чаго вы так рады заўсёды?» — пытаецца ён (1, 226). Алёша
не можа адказаць. Яны разыходзяцца з няёмкасцю, і кожны застаецца пры сваім. У Алёшы тут жа
набягаюць думкі пра дом, пра тое, што «бацька быў заплакаў, калі ён ад’язджаў у гэты горад», і
што людзі ў вёсцы яшчэ «не ўзняты для жыцця», не адчулі таго ўздыму, які адчуў ён, Алёша, і што
ён прыедзе да іх, і будзе працаваць, рэалізуе сябе, свае сілы...
Андрэй жа Стронін думае: «Што ў жыцці радаснага? Вось скончу я універсітэт, буду служыць.
Але што з гэтага? Буду днём займацца справамі, ноччу спаць», але што з гэтага? Яно ўсё будзе ісці,
заплятаючыся за службу, за нейкія абавязкі перад гэтым самым жыццём, але ў чым яго радасць?
Што мне з таго, што я вось цяпер стаю тут пры акне?» (1, 227).
«Стронін жыў адзін, Алёша жыў з людзьмі»,— заключае аўтар. Для ято, маладнякоўца 20-х
гадоў, гэтая выснова дастатковая. Сёння, вядома, мы ўжо абазнаныя ў намаляванай пісьменнікам
сітуацыі і нам лёгка даць «просты» адказ на пытанне, чаму сапраўды перспектыва творчага жыцця
для такіх, як Стронін, адсутнічала, і якім чынам, праз якія ахвяры, яна адкрылася ўпершыню для
такіх, як Алёша. Але важна падкрэсліць, што К. Чорны раскрывае сапраўдную складаную сутнасць
там, дзе тагачасны «свядомы» камсамолец павінен быў мысліць элементарна, па ўзору «двойчы
два», і за ісціну мець класавае паходжанне персанажаў. К. Чорны, аднак, раскрывае глыбейшую
праўду, якая заключаецца ў тым, што чалавека перадусім забівае экзістэнцыйны тупік, адсутнасць
найперш духоўных сувязей з іншымі людзьмі, з сучасным яму светам. Гэта глыбокая трагічная
калізія, можна сказаць, стандартная варыяцыя фундаментальнай філасофскай праблемы. Малады
К. Чорны як бы міжволі, няўхільна выходзіць на яе, бо імкнецца адлюстроўваць найперш праўду
чалавечага характару, а яна самакаштоўная, аб’ектыўная.
Як вядома, філасофскія калізіі не маюць элементарных вырашэнняў. К. Чорны заканчвае
апавяданне сімвалічным эпізодам. Ва універсітэцкі анатамічны тэатр прывозяць мерцвяка для
практыкі студэнтаў. Цяжкае відовішча абуджае ў Алёшы яшчэ большую прагу жыцця, дзейнасці;
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Андрэя ж зусім прыгнятае. Сустрэўшыся са Строніным вачыма, Алеша раптам «адчувае», што «ён,
Алёша, будзе жыць, Стронін жа адыходзіць у нябыт» (1, 229).
Такім чынам, падкрэслім, што пры ўсёй маладнякоўскай наіўнасці, пры ўсёй паказальнай
прадвызначанасці герояў і сітуацый, з той страшнай, жорсткай, «класавай» у духу часу заключнай
фразай пра лёс Строніна,— пры ўсім гэтым арыгінальнасць чорнаўскага таленту відавочная і ў
гэтым апавяданні: глыбока раскрытыя характары робяцца самастойным фактам мастацтва і
падаўляюць фармальныя катэгарычныя акцэнты.
Кузьма Чорны — сапраўдны гуманіст, і для яго цэнтральнаю была ідэя сацыяльнай
справядлівасці. Думаючы пра рэвалюцыю, К. Чорны думаў пра тое нявыспанае шасцігадовае
дзіця, якое мусіць браць на золкім досвітку пугу і бегчы, бегчы па халодным полі, кульгаючы,
босае, з плачам і енкам (1, 169, «Быльнікавы межы», 1924 г.). Ён думаў пра чалавека, які ішоў і
ішоў за плугам, і «яго каравая, цёмная фігура здавалася здалёк куском той самай зямлі, па якой
ён ходзіць» (1, 70, «На беразе», 1924 г.). Гераіня К. Чорнага шкадуе сваякоў-крыўдзіцеляў: «I
столькі нагавораць, накрычаць, награзяць адзін аднаму гэтыя людзі, што думаецца, што яны
вялікія ўсе злачынцы, а яны толькі ахілены нудою цёмнага жыцця» (2, 215, «Радасць жанчыны»,
1925 г.) Пісьменнік увесь час нібы голас падае сваім «палявым людзям»: «Родныя мае!.. Блізкія
мае!..» (1, 427, «Хвоі гавораць», 1926 г.); ягонаму герою хочацца «пайсці па зямлі, ахваціць яе
сабою і сказаць кожнаму: вось я бачу, чую, адчуваю цябе. I пачынаю адчуваць у цябе тое, чаго
ты і сам можа не адчуваў...» (1, 306, «Вечар», 1925 г.). I таму так драматычна-напружана,
напятай струною дрыжыць і рвецца, абрываецца ў нейкай невыказнай, шчаслівай прасторыпустаце экзальтаваная радасць, гучны смех, рогат, узбуджанасць герояў у ранніх апавяданнях К.
Чорнага; і тут жа частыя зыкі музыкі, вайсковых труб, валторнаў, флейтаў, піянерскіх бубнаў, тут
гэтая прагная надзея: «Будзем жыць»... Тут у вёску прыязджае жанчына, агітуе за новае жыццё,
«стрыжаная» (больш істотна К. Чорны ніяк не канкрэтызуе ні яе, ні яе прамоваў), але сялянка
Ганна заве ў думках «стрыжаную» «старшай нашай сястрой», наважваецца: «Падтрымаю гэты
светлы прыход у маю вёску, бо прыход гэты — збавенне ад горычы жыцця...» (1, 220, «Радасць
жанчыны», 1925 г.). Біблейская лексіка, абуджаная свядомая прага збавення (але мы ўжо
ведаем, ці можа даць збавенне «стрыжаная»).
Ва унісон з усёй савецкай прозай 20-х гадоў К. Чорны спрабаваў быў захапіцца і «жалезным
крыкам» цягніка і трактара, які нясе «нешта новае, зычнае...» (1, 103). Тут спадзявалася
асвойтацца чорнаўская радасць-надзея: «Эх ты, зямля чалавечая! Закрычы ты ўся, загрукай
жалезам машын! Загрымі гулам жалезнага імкнення чалавека!..» (1, 102, «Жалезны крык», 1924
г.). На старонках чорнаўскіх апавяданняў можна сустрэць і рэшткі стылёвага «маладнякізму»
(«Свята працы і свету», напрыклад, 1925 г.), і ранне-горкаўскія рамантычныя, і так сказаць,
пралюмпенскія (або перадпралетарскія) матывы («Захар Зынга», 1926, «Сцены», 1926), і
рэцыдывы «скураной курткі» (найбольш яскрава — «чорны чалавек» Рыбарчук у апавяданні
«Новыя людзі», 1925 г.), і сталёвае водгулле «жалезнага патоку» ў адлюстраванні псіхалогіі масы
(«Забойства», 1925), і іншыя прыкметы гарачай сучаснасці на паверхні тэксту.
Але ні тэорыя «жывога чалавека» ці «зрывання масак», ні догма класавасці, ні нават самая
паслядоўная і свядомая вучоба ў Дастаеўскага не змаглі дэфармаваць той чорнаўскі пафас, які,
нароўні з філасафічнасцю і псіхалагізмам, вызначыў індывідуальнасць пісьменніка: гэту страсную
прагу бачыць беларускага селяніна — цэлы свет! — вольным ад ганебнага сацыяльнага рабства,
якое нявечыць і цела, і душу; прагу бачыць гуманныя рухі гэтай душы, бачыць нараджэнне новых,
людскіх адносін, вольных ад нізкага, таго, што калечыць, што нязводным кляймом непазбежна
кладзецца на паднявольнага, прыніжанага чалавека. Пазней К. Чорны пачаў шукаць збавення ад
«нуды цёмнага жыцця» праз аналіз «ідэёвых катэгорый»: ён сам у артыкуле «Пра сваю п’есу»
найперш называў такія, як «бацькаўшчына», уласнасць, закон, сваяцтва і г.д.».
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Думаецца, аднак, зусім верагодна гаварыць пра тое, што для Чорнага-мастака дастатковым
было і больш ранняе, як бы першаснае ягонае крэда: чалавек — гэта цэлы свет, дык пішы пра яго,
калі зможаш... Гэта было вельмі сугучнае XX стагоддзю крэда. А вось на фармальныя пошукі ў
галіне вялікага, прытым, заўважым, «панарамнага» — ад паншчыны і да сацыялізму і бяскласавага
грамадства — эпасу пісьменніка штурхала не столькі ўнутраная неабходнасць (хоць была і яна),
колькі ўсё ж «табель аб прыярытэтах» тагачаснай агрэсіўнай эстэтыкі. I, безумоўна, пошукі як К.
Чорнага, так і любога іншага пісьменніка ў гэтым кірунку найперш былі звязаны з
падкрэсліваннем, вылучэннем сацыяльнага дэтэрмінізму ў марксісцкім і вульгарна-марксісцкім
сэнсе; з падкрэсліваннем усяго таго, чаго патрабавала «злоба дня», яе дыктат. Тут можа ўзнікнуць
толькі адно пытанне. Страсна марачы пра пераадоленне зверскага, воўчага і нараджэнне светлага,
братэрскага, думаючы пра пакутны шлях беларусаў праз вякі і вякі,— ці сапраўды, ці заўсёды
безагаворачна і паслядоўна згаджаўся К. Чорны з тым, што яго мара і ёсць тая Беларусь у Савецкай
краіне, той сацыялізм і тая калектывізацыя, з якімі беларускі народ гэтак трагічна спазнаўся ўжо
напярэдадні 30-х гадоў? Відавочна, што варункі рэальнага падсавецкага жыцця з цягам часу ўсё
больш балюча даціналі пісьменніка.
Між тым першаснае крэда К. Чорнага дало класічны плён: шэраг апавяданняў 20-х гадоў і два
раннія раманы, асабліва наватарскую «Сястру». Найбольш славутыя з апавяданняў, можна
сказаць, кананічныя ў беларускай прозе — «Хвоі гавораць» і «Вераснёвыя ночы».
Найперш гэта магутныя па энергетыцы апавяданні. Духоўнае жыццё чалавека раскрыта ў іх з
незвычайнай глыбінёй і змястоўнасцю. Першае з іх узорна лірычнае і філіграннае па рытміцы, па
мелодыцы. Тут у беларускім нацыянальным космасе нашым медыумам з’яўляецца трошкі
закаханы ў смуглявую дзяўчынку юнак. I дзядзька Язэп, і Тамаш Арлоўскі, і Варывончык у сваіх
адвечных гамонках і клопатах блізкія і зразумелыя гэтаму юнаку, а з ім разам і чытачу, не больш і
не менш, чым прэсны пах рэчкі, яблыневы сад старога Гірша, каржакаватыя хвоі або туман, які
«лазіць над паплавамі густым малаком»...
«Вераснёвыя ночы» яшчэ больш свабодны па інтанацыі, па «лёгкім дыханні» твор. Следам за
пісьменнікам бачыць і разумець чалавека, парыванні ягонай душы тут гэтак жа прыцягальна, як
глядзець на трапяткое зыркае вогнішча. I гэта жаночая душа, якая не хоча скарыцца жыццёвай
прозе, гэта ўзаемаразуменне брата і сястры, і гэта гармонія ў свеце чалавека з перадвосеньскай
зямлёю. «Вераснёвыя ночы» напісаны той мовай, у якой кожнае слова аптымальнае, кожны
суплёт, паварот фразы, думкі, падзеі арганічны і ўяўляецца чытачу ўжо адзіна магчымым. Гэта
мова мастака, які валодае сваім матэрыялам бездакорна. Гэта тая натуральная мастацкая мова, у
якой адкрываецца сама старажытная таямніца слова, у якой, здаецца, унутраная форма слова
падаўляе сваю абалонку, і знешняя форма як бы выпарваецца,— ва ўсякім разе фармальны парог
незвычайна нізкі. I калі вонкавая прастата ды выяўленчая пластыка звязваюць названыя два
апавяданні з беларускай празаічнай традыцыяй, то іх выбуховы ўнутраны драматызм безумоўна
замацоўвае ў нашай прозе тое новае, што прынесла з сабою ў мастацтва XX стагоддзе. Прычым
новыя, нават авангардныя падыходы ў прозе К. Чорнага відавочныя.
Напрыклад, апавяданне «Срэбра жыцця», у лаканічным варыянце 1932 года (напісанае 30
лістапада 1924 г., надрукаванае ў 1925-м) трэба лічыць класікай беларускага мадэрну. Гэта
імпрэсія, літаральна на тры старонкі, з’яўляецца ўзорам таго, як настрой, ідэя перамагае матэрыял.
У віхуры экзальтавана-падвышанага, радаснага, магутнага настрою распадаюцца ўсе абвыклыя
сувязі; мы чуем урыўкі размоў, бачым фрагменты рэчаіснасці і, без мажлівасці спыніцца на
дэталях, рацыяналізаваць усе гэтыя прыватнасці, раптам адчуваем, па-чорнаўску «адчуваем»
цэлае. Калі мастацтвазнаўцы знаходзяць падставы сцвярджаць, што мадэрновы жывапіс стварае
новую рэальнасць, то ў нашым выпадку і пагатоў ёсць падставы сцвярджаць тое самае. Рэч зусім
не ў характэрнай маладнякоўскай эмацыянальнасці; рэч таксама і не ў прыёме, не ў тым, каб
раздрабніць рэальны малюнак, а потым скласці новую мазаіку, або апісанні рэчаў і з’яў замяніць
32

апісаннямі эмоцый і пачуццяў. У К. Чорнага ўсё не так. Ён стварае, перадае не малюнак, а пафас, і
робіць гэта наступным чынам: ён апісвае толькі вострыя імпульсы (рознаякасныя); ён гаворыць з
намі не моваю паняццяў, а моваю сенсорных адчуванняў, а таксама моваю рэфлексаў
эмацыянальна-духоўных (рэфлексаў высокага ўзроўню, самых тонкіх з усіх, напрацаваных
чалавекам). Таму шэраговыя імпрэсіі маладнякоўцаў па сутнасці сінанімічныя; імпрэсіянізм жа К.
Чорнага — унікальны. Гэта іменна мастацкая, а не фармальная структура; элементы яе адзінкавыя,
і спосаб іх сувязі не тыражуецца.
К. Чорны апісвае, як святло начнога вогнішча выхоплівае з хаосу, «з чорнага змроку дзядзькаў
твар, побач з тварам — нечыя боты ў зямлі. Збоку — пераблытаныя ногі, рукі, галовы, узнятыя
калені, шырокія спіны» (1, 226). Гульня цемрыва і святла і адценняў рыжай дзядзькавай барады;
«востры махорачны водар», а таксама распушчаны «дзёгаць ці варволь пад самым носам»; жарты,
рогат; трапятанне агню і блізкіх кустоў, дрыжанне ночы, блізкая прысутнасць неспакойнай вады;
перадранішнія ўзаемаперацяканні зямлі і неба... Нарэшце дзень. Ранейшае «сыплецца — знікае,
сыплецца — знікае. «...» Ёсць і шырыцца рух цела, лёгкая гарачыня ў ім, і ў вачах — залатыя дарогі
пяску з вагонаў» (1, 268). I вось праца. «...шпарка ходзяць Мікітавы плечы, на поўных вагонах —
галовы і рукі, галовы і рукі. Блішчаць, як срэбра, рыдлеўкі» (1, 268). Затым — яркія рэплікі і кароткія
дыялогі, звон, грукат і ляскатанне цягніка, чыясьці песня, падхопленая ветрам, наплывы, як у
тумане, горада за вокнамі вагона, і напрыканцы абразок з прывакзальнай вуліцы. Тут вецер трэпле
чырвоную тканіну; «як гарох сыплюцца дзеці, распяваючы песню:
Жура-жура-журавель...
Малы астаўся ззаду, выбіўся з радоў і цягне ўсё без канца, порстка і няроўна:
Зюра-зюра-зюра-зюра...
Раптам схавала ў сабе гэтую «зюру» вайсковая капэла» (1, 269).
Заключная фраза: «Жалезны звон горада ўздымаецца вышэй заводскага дыму і падае на
прастору вячэрняй зямлі» (1, 269).
У гэтым сімфанічным, энергічным і светлым адчуванні паўнаты і змястоўнасці жыцця
безумоўна патанае не толькі нейкі асобны сэнс кожнай дэталі, але і пункцір празаічнай фабулы:
начлег і рабочы дзень (разгрузка вагонаў з пяском) двух цесляроў, рабочых чыгуначнай станцыі —
Мікіты і дзядзькі з рыжаю барадою. Заўважым, якая глыбокая матывацыя назвы апавядання:
срэбра тут згадваецца толькі раз, можна сказаць, метафарычна, у вышэй цытатаванай фразе пра
рыдлёўкі, але ў тым месцы і ў той момант, дзе і калі кантэкст ужо навязаў нашым уяўленням
несвядомае адчуванне мільгацення, руху, бляску, святла...
Каб быць сучаснікам XX стагоддзя, трэба было быць інтэлектуалам. I К. Чорны быў ім. Быў
інтэлектуалам у сваёй мастацкай мове, у выяўленчых формах, часта яшчэ грувасткіх, каструбаватых
звонку.
Мова К. Чорнага яшчэ сінкрэтычная; яна яшчэ нараджаецца на нашых вачах, упершыню
называючы зусім новыя для сябе сэнсы.
У той час, як у маладой савецкай прозе каструбаватасць набыла эстэтычны статус, калі буяла
сказавая манера, стылізацыя, арнаменталістыка, звязаная з прадстаўніцтвам у мастацтве таго, «хто
быў нічым» і стаў «усім», К. Чорны абраў істотна іншы шлях. Яго мова — гэта ні ў якім разе не
імітацыя і нават не рэпрэзентацыя ў вузкім сэнсе «голасу народнага». У К. Чорнага якасна іншая
задача — мысленчая. Гэта сакральная мова мыслення, дзе назваць — значыць стварыць; стварыць
новы сэнс. Як даўно заўважана, К. Чорны з лёгкасцю манкіруе паверхняю тэксту. Пісьменнік ідзе за
думкаю; яму важна пазначыць сэнс, і ён спакойна піша: «пачынала канчацца работа ў дэпо» (3,
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165); «ён як бы ўстрапянуўся ад запанавання над ім падсвядомай свядомасці» (3, 181); або яшчэ
амаль маладнякоўскае: «Востра і радасна запахла шырынёю заспакоенага тут дня»76 (3, 112).
Першым інтэлектуальным раманам К. Чорнага была «Сястра»; гэта першы класічны
інтэлектуальны раман у беларускай літаратуры. Дык вось у «Сястры» асабліва відавочна, як
падобная «неахайная» мова адразу арганізуецца ў дастаткова жорсткую і дастаткова лаканічную
структуру, калі яе чытаеш у родным кантэксце, у рамане. Асабліва ў заключных частках, дзе
празаіку найбольш удаецца ўтаймаваць спецыфічную грувасткасць.
У К. Чорнага ніколі (!) не было наіву і павярхоўнасці на сутнасных месцах. «На мяжы думак і
пачуццяў» ён заўсёды быў у сваёй стыхіі. Грувасткая ж нярэдка чорнаўская фактура, канкрэтыка,
якую мы бачым яшчэ як бы ў стадыі першароднай неаформленасці, у стадыі выпрацоўкі формаў з
усіх магчымых і проста падручных матэрыялаў.
К. Чорны ўмее бачыць учынкі, думкі і пачуцці сваіх герояў як вынік далёкіх рознаўзроўневых,
рознаскіраваных перазоваў і з папярэдняга, і са штохвіліннага жыцця. Гэта і ёсць псіхалагізм,
аснова характаралагічнага майстэрства. I, каб паказаць свайго героя не элементарна, а ва ўсёй
складанасці, пісьменнік як бы кружляе, ён мусіць вяртацца да нейкіх адцягненых, аддаленых
фрагментаў, праз нейкія ўскосныя, нават асацыятыўныя сувязі даваць прамыя адказы, высноўваць
пэўныя ісціны. Адсюль — агульны імпрэсіянізм стылю.
Які ж сэнс гэтай мастацкай мовы? Які сэнс чорнаўскай мовы ў рамане «Сястра»?
Гэта «ў цішы бура і ў бурах — ціша», гэта пастаянныя кантрасты, сутыкненне процілегласцей,
што мусіць паказаць глыбіню, дыялектыку кожнай з’явы. Гэта фрагментарнасць, імпульсіўнасць
усяго тэксту, непрыдатнага для строгага вызначэння стылёвай іерархіі. Гэта каструбаватасць
прамога слова, фармулёўкі — і дзіўна тонкая дакладнасць ускосных перыядаў (у гранічным
выпадку — усяго тэксту цалкам). Параўнаем, напрыклад:
1. «Вялікімі пакутамі духу здабываў ён сам праз сябе сістэму сваіх духовых паводзін на
свеце...» (3, 93).
2. «Ваця слухаў гаворкі, курыў разам з усімі чужую махорку і глядзеў, як на сіняватых
даляглядах усё ясней вырысоўваюцца радасныя абрысы зямлі, новыя, затуманеныя істужкі лясоў,
тонкія постаці асобных дрэў.
Адпачынак гэты цягнуўся некалькі хвілін. Чарнявы дзядзька падышоў да Ваці:
— А от, скажам, калі лес мясцовага значэння адмяраецца як мае быць, колькі я тады маю
права з яго вазоў дроў за зіму ўжываць?
Ваця тлумачыў яму, і думкі яго былі лёгкімі, абветранымі мала калі вядомаю радасцю мокрага
дня і веснавое хмурнасці.
«Адчуваю пясок, і дым, і салому. Куру і чую дым іначай, чым чуць павінен толькі
курыльшчык».
Яны стаялі ў ім, гэтыя ўчарашнія словы таварыша яго. Стаялі не зусім абдуманыя, але моцна
адчутыя.
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Той жа таварыш камандаваў двума хлапчукамі, якія палезлі на мокрую хвою, да нечага
дадумаўшыся ў сваёй вечнай дзіцячай клапатлівасці. Ён стаяў, тонкі, высокі, у мокрых салдацкіх
чаравіках. Ваця глядзеў на яго і любіў яго» (3, 232—233).
3. I параўнаем яшчэ энергічны, чыста выяўленчы перыяд, у якім К. Чорны паказвае
хваляванне закаханага Ваці, што нечакана ўбачыў Ірмалевічанку: «Ваця трывожна глядзеў, як ішоў
на станцыю яго таварыш. Чорная, тонкая постаць неўзабаве схавалася за дзікімі кустамі. Ваця
сышоў з ганка, пасля вярнуўся назад у хату. Глянуў у акно — у садзе тыя ўдзвюх усё яшчэ стаялі.
Некалькі хвілін сядзеў Ваця, сціснуўшы рукамі лоб. «Не можна ісці ёй насустрач, калі яны там
удзвюх». Думкі яго кружыліся ў галаве. Яшчэ раз глянуў у акно і зноў адышоўся. Стаяў пасярод
хаты...» (3, 239—240).
Тут пісьменнік — сапраўды дэміург. Калі ён піша пра характар, то бачыць і чытачу паказвае
ўвесь таемны ход эмоцыі, пачуцця, думкі, слова, дзеяння і нават жэсту, позы свайго героя. Прычым
робіць гэта грацыёзна, з лёгкасцю, праз дакладныя і яркія вобразы, якія ён імгненна ўздымае з
глыбінь і далячыняў, вобразы то дробна-дэтальныя, то цэласна-малюнкавыя.
Раманная мова К. Чорнага выдатна адлюстроўвае таксама дыскрэтнасць гарадскога існавання.
Вось Казімер Ірмалевіч выходзіць у сонечны двор пасля цяжкага працоўнага дня ў бальніцы.
Ён поўніцца «адчуваннем» Мані: «У глыбінях істоты стаяў вобраз Мані, сястры і дзяўчыны». Тут жа,
ужо на вуліцы, ён загледзеўся на нейкія грузавікі з мукою, убачыў-адчуў яшчэ леташні, неабмыты
пыл на іх (якая вострая перцэпцыя!); і тут жа — дым «з абкуранага папяросніку», і нейкі стары
нешта да Казімера гаворыць. «Што?» — запытаў Ірмалевіч. I пачуў у адказ: «Нічога, танна моркву
прадаю» (3, 78). Гэта і ёсць урбанізм: фрагментарны свет гарадскога чалавека.
Чалавек у горадзе — індывідуум, і ў мастацкай мове чорнаўскага рамана вельмі выразна
выяўлена адасобленасць і нават сіратлівасць гарадскога жыцця (прыгадаем 60-гадовага Цівунчыка
ў стасунках з сямейнікамі; гэта яго К. Чорны называе «сіратлівым чалавекам»). Горад нараджае
новую складанасць чалавечых адносін: ад любові да нянавісці па ўсёй амплітудзе, з раптоўнымі
пераходамі пачуцця, з раптоўнай жаднай патрэбай у іншым чалавеку і з такім жа раптоўным — ад
выпадковага настрою! — адштурхоўваннем. (Бліскуча — Ваця і прыяцель-чмыхун, с. 82, 85, 87, 94,
не кажучы ўжо пра ўзаемаадносіны галоўных герояў). Людзі сутыкаюцца адзін з адным і
выпадкова, і змушана, бо адзінота невыносная. Навязлівыя напаўзнаёмыя з іхняй балбатнёю,
кампаніі, «дзе весялосць была нуднаю і нудота вясёлаю» (3, 207), студэнты з філасофскімі
спрэчкамі, міжволі пачутыя дыялогі ў скверах, і Мінск,— Мінск, безумоўна, самастойны герой
рамана. Аўтобусы, конкі, кавярні, сталоўкі, аперэта, Каломенскі сквер, чыгуначны мост, іржавыя і
светлыя ў цемры рэйкі, вільготны брук і сухі перадлетні пыл, свіслацкая цяжкая вада, зарэчныя
дамкі з дробнаю гаспадаркаю — усё апісана К. Чорным востра перцэптуальна, праз гукі, пахі,
цупкія кантрасты, святло і цені, і вельмі рэдка праз яркія фарбы. «От ужо запахла мокраю карою
знаёмага дрэва, зваленага ў кучу перад ганкам. Вароты ў двор былі адчынены... Цёмным спакоем
дыхнулі дзверы. Засвістаў стрэлачнік, і ляснуў вагон. Ноч» (3, 48). Так К. Чорным задаецца
ўзровень рэальнасці, «пейзаж», адчуванне навакольнага асяродку.
Інтэлектуальнаму раману заўсёды пагражае празмернае мудрагельства, загрувашчанасць
філасофіяй; асабліва раманам такога роздумнага і сур’ёзна-трагічнага, па сутнасці, аўтара, якім быў
К. Чорны. Але пісьменнік дакладна адчуваў вульгарную сафістыку, модныя штампы 20-х гадоў, і ён
з віртуознай іроніяй адмяжоўваўся ад іх. Вось у рамане «Сястра» моладзь вядзе бязладную
гамонку ў застоллі, і той, хто казаў, што «цяпер душа адмяняецца», патрабуе:
— Дайце нам у рукі культуру,— аглушыў яго (Вацю.— Л. К.) раптам голас чырвонага і
кучаравага.
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— Слухай, дай ты яму культуру! — з жорсткай насмешнасцю штурхануў Ваця соннага паэта.
— Кажаш, культуру? — адказаў той, чмыхнуўшы са сну носам.— Хіба ўжо папілі ўсё?
— Культуру, чуеш?!
— А, культуру... Тады другая справа. «...»
— Ці гэта форма, ці гэта змест? — пытаў гаспадар гэтага зборышча ў чырвонага і кучаравага,
стукаючы пальцам па аблітай нечым сарвэце на стале.
— А ты мне давядзі адзнакі таго і другога.
— Гэта вядома!
— Пакажы гэтую вядомасць!
— А ты не спяшай... А што такое каньяк як рэальнасць? Ну! «...»
Ніхто яго цяпер не слухаў, ён звярнуўся да Цівунчыка — першага чалавека, які здарыўся ў яго
пад рукой.
— Што такое каньяк як рэальнасць?
— Я не зусім разумею вас. Як кажаце?
— Каньяк, гавару.
— Каньяк? Мусіць, дарагі вельмі. Ці як, ці што?
— Нічога... (3, 92).
Чорнаўскі Ваця Браніславец аказаўся персанажам настолькі складаным для тагачаснага
раманнага героя, што пісьменнік мусіў даволі часта тлумачыць яго нязграбнымі фармулёўкаміпадказкамі, мусіў уцягваць Вацю ў розныя спрэчкі (найперш са сваім няпэўным двайніком,
«нейкім членам ці сакратаром»), каб даводзіць, што Ваця не вярблюд, не вораг рэвалюцыі. Ваця
далёка не «скураная куртка», не ідэал, не маналіт. Больш таго, ён герой імпульсіўны. Але ён, па
словах Мані, лепшы за ўсіх, бо ён добры, а не сухі, як тыя, хто цвёрда стаіць «на адной лініі» і ў
каго «душа адмяняецца». Ён жывы, а не вінцік; Ваця мае складаную душэўную арганізацыю, ён
чалавек натуральнага касмічнага часу, і яшчэ хвіліну назад «усё крычала і блыталася ў ім» (3, 36), а
ў наступную хвіліну ён раптам здаўся сам сабе падобным на нікчэмнага, выпадкова сустрэтага
тыпа — і найшла дэпрэсія, перайначыла ход важных для яго падзей... (3, 98—100).
К. Чорны не толькі абараняе «неідэальнага» Вацю. Ён думае не менш чым пра лёс беларуса,
пра нацыянальны характар у новых для яго ўмовах. У чарговых гарачых спрэчках чытаем:
«Ты разумееш, што такое адвечнае прыгнечанне духу?» Што такое «непраходныя нетры
дробных хітрыкаў і ўласнае прыніжанасці...» (3, 214), у якіх некалі мусіў гвалціць сваю душу Анцін
бацька, бедны селянін... Дык вось рэвалюцыя — гэта перш за ўсё вызвалены чалавек, сцвярджае
К. Чорны. «Я сам рэвалюцыя»,— гаворыць Ваця (3, 237). Ягонае ўнутранае жыццё — гэта цэлая
бура, бо ён павінен «перарадзіцца». «Вы думаеце, увесь клёк рэвалюцыі ў тым,— гаворыць
рабочы Панкрат Малюжыч,— што цяпер загадчыкам стаў іншы, чым раней быў. Або што мы тут
самі крычым аб шпалах і вугаллі... Не, ты пакінь згінаць плечы свае ў прысутнасці каго б там ні
было. Сам увесь перарадзіся...» (3, 169).
Чалавек «лініі», Абрам Ватасон, не даруе Вацю «шкодную пасіўнасць». К. Чорны ж (тут — з
вуснаў Казімера Ірмалевіча) падкрэслівае, што Вацю з ягонымі бурамі ў душы трэба «надзвычайна
любіць і нават паважаць» якраз за гэтыя буры, за гэтае кіпенне. Бо яно і ёсць жыццё, якое
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перамагло «вякі сярод гнілых сцен». Так, жывы толькі той беларус, які захаваў сваю душу праз
гэтыя найцяжкія вякі. I душу не прымітыўную, і не жалезную, а чуйна-міласэрную, трапяткую і
таямнічую. I нашмат пазней, ужо ў 40-я гады, К. Чорны адчайна-горача даводзіў тое ж, думаў
найперш пра духоўнае аблічча гэтак доўга паднявольнага беларуса: «Ён выгадаваўся на хлебе, з
якога ашчаджалася кожная крошка. Так складалася гэтая натура. Дык трэба ведаць, што калі ў яго
выпрацавалася патрэба ставіць не абы-якую хату, а дбаць у ёй аб святле, прасторы і выгодзе, то
гэта быў бунт і рух у вялікае» (2, 423, «Заўтрашні дзень»). Бунт, буры ў душы, рух у вялікае, а не
вінцік агульнапралетарскай справы супраць класава варожага індывідуалістычна-ўласніцкага
элемента...
Галоўных герояў рамана «Сястра» яднае і мінулае, «чорнаўскае» мінулае: з вострым болем за
былое прыніжэнне беднасцю. Сваякі мусілі хітраваць адзін перад адным за нейкія лахманы,
вопратку нябожчыка, што мокла пад дажджом на плоце. У кожнага ёсць такі балючы ўспамін, і не
адзін, які ўсю душу пераварочвае. У Мані, напрыклад, пра маленькую Анцю, па зімовым холадзе
абутую ў лапцікі, у Ваці — пра зняможанага бацьку, у Казімера з Абрамам — пра абпэцканыя
яблыкі, якія адзін даваў другому, і той браў і еў, а першы сам ішоў прыніжацца-парабкаваць да
крыху багацейшага дзядзькі...
Застаўшыся сіратою, Маня, пасля працы ў N., прыязджае ў Мінск. Жыццё яе, ужо новае,
неўзабаве мусіць наладзіцца. Але гераіня К. Чорнага пераносіць ці не сімвалічную цяжкую
хваробу, перш чым пачаць гэтае новае жыццё сярод далёкіх-блізкіх людзей. Новыя адносіны
паміж імі не менш складаныя, чым ранейшыя. Але яны людскія, і гэта ізноў магістральная
чорнаўская тэма. «Сястра! Сястрыца!» — прамаўляе Казімер, і гэта словы ўжо зусім іншага
чалавека, не таго, кім ён некалі быў. «Братка», «даруй мне, братка» — гэта словы Мані. Вучацца
разумець адзін аднаго (і нават любіць!) праз вострыя ўспышкі антыпатыі і Ваця з Абрамам, і Абрам
з Казімерам, і Казімер з Вацем... Гэтую тэму тут відавочна можна назваць хрысціянскай. Маня
гаворыць стрыечнаму брату: «Вялікая любасць да Анці нават мучыць мяне. «...» Нават быў час, што
я адчувала сябе як бы вінаватай перад вамі ўсімі» (3, 139, 140). I Казімеру ў гэтую хвіліну Маня
бачыцца «пакутніцай за ўсё і над усімі» (3, 140). Увогуле К. Чорны і хрысціянства — гэта вялікая
асобная тэма. Не сказаць пра К. Чорнага-хрысціяніна — усё роўна, што мець на ўвазе Дастаеўскагаатэіста. Верніцкі пафас асабліва выяўляецца ў тых ранніх творах К. Чорнага, дзе ён, так сказаць,
клянецца і бажыцца сацыялістычнай і камуністычнай фразеалогіяй, але сутнасцю ягоных ідэалаў
відавочна застаецца пропаведзь традыцыйнага — а ў дасавецкім культурным кантэксце г. зн.
хрысціянскага — гуманізму. Адкрыта гучаць хрысціянскія матывы і ў раманах 40-х гадоў: «Як толькі
мог, ён (Андрэй Мішурын.— Л. К.) стараўся не паддацца непераможнаму жаданню сказаць гэтым
няшчасным людзям: мая душа прагне, каб які-небудзь вялікі і ўсемагутны бацька сказаў мне:
«Любы мой сын, мне відны твае пакуты, спадзявайся на маю ласку да цябе, я люблю цябе і
шкадую» (6, 407, «Вялікі дзень»).
Такім чынам, раман «Сястра» быў адмысловым творам у нашай літаратуры 20-х гадоў. Па
сутнасці, у ім не адлюстравана ніводнай грамадскай падзеі, акрамя «рэпетыцыі трывогі» ў сувязі са
«складаным і нялёгкім міжнародным становішчам краіны» (3, 49). Груба кажучы, больш гэтае
«становішча краіны» ўжо не турбавала ні герояў, ні аўтара; яно проста не трапляла больш у поле
мастацкага зроку, дзе запанавала іменна прыватнае, асабістае чалавечае жыццё. Героі «Сястры»
працуюць або шукаюць працы, ходзяць па горадзе, сустракаюцца, гавораць, думаюць,
перажываюць, адчуваюць,— жывуць, успыхваючы нават чыста біялагічнай маладой «радасцю
жыцця як існавання». Дастаеўскі некалі стварыў свой Пецярбург, па якім кідаўся ад аднаго
чалавека да другога Падлетак. К. Чорны стварыў свой Мінск 20-х гадоў з героямі, гэтаксама

37

занятымі спасціжэннем жыцця і сябе ў ім. Такім чынам, «Сястра» з’яўляецца класікаю
інтэлектуальнай прозы пачатку XX стагоддзя77.
Як вядома, адначасова з раманам «Сястра» К. Чорны пісаў і раман «Зямля». Ужо сама назва
гучала эпічна; відавочна, аўтар меўся апець, поруч з горадам, радаводную беларускую вёску,
«аснову ўсёй айчыне», а таксама апець чалавека на зямлі. Прычым чалавека рэальнага, які стаіць
паміж мінулым і будучым, у нечым новага, а ў нечым яшчэ толькі расхвалявана-ўзрушанага, не так
новага, як ужо не старога. Задума проста дыктавала паміж іншым эпічны змест; але новаэпічная
песня не склалася. I не магла скласціся. Бо партыйная палітыка ў галіне літаратуры рабіла
надзвычай складанай праблемай і змястоўны эпас, і ліраэпас, пакідаючы прастору хіба што
панарамнасці. У рэальнасці адбывалася найвялікшая драма, трагедыя, у тым ліку і ў жыцці вёскі; і
ўсё ў гэтай штодзённай трагедыі супярэчыла векавому эпаснаму ўкладу жыцця беларускага
селяніна. Рэальнасць супярэчыла і эпаснай сцвярджальнай інтанацыі, і эпаснаму —
аптымістычнаму па вялікім рахунку — светаадчуванню, і наменклатуры эпічных станоўчых і
адмоўных персанажаў.
К. Чорны ў рамане «Зямля» мусіў абыходзіць якраз рэальнасць. Па сутнасці, усе важнейшыя
зрухі на вёсцы, звязаныя з зямлёй (якія К. Чорны «даручае» вельмі прывабнаму герою, маладому
хлопцу Алесю), як то зямельныя перадзелы, падрыхтоўка да адсялення на хутары або да
аб’яднання ў камуну — усе гэтыя найвялікшыя рэформы аўтар адно бегла называе, пазначае,
прычым падае па большасці як усім ужо даўно вядомыя, станоўчыя факты.
Нездарма тагачасная т. зв. вульгарызатарская крытыка1 (Гл., напрыклад: Мурашка Р. Дык дзе ж зямля? // Маладняк,
1929. №3. Аналіз вульгарнай крытыкі першых чораўскіх раманаў гл., напрыклад: Бугаёў Д. Праўда і мужнасць таленту. С. 331 – 333, 358 – 359.)

інкрымінавала К. Чорнаму найперш тое, што ён не адлюстраваў сацыяльна-класавай барацьбы на
вёсцы. Не «выкрыў», не ачарніў! I нездарма заяўленыя К. Чорным наступныя два тамы гэтага твора
так і не былі напісаны. Абараняючы К. Чорнага ад вульгарызатараў, пазнейшая савецкая крытыка
да апошняга часу разглядала раман «Зямля» як твор лірычны, і адсюль тлумачыла яго
«малападзейнасць» суб’ектыўнасцю аўтара-лірыка. Між тым структура гэтага рамана мутантная, а
таму і даволі аморфная; яна ўвесь час раскалыхваецца, расхістваецца шматлікімі супярэчнасцямі.
Асноўную мы назвалі: гэта супярэчнасць паміж патрэбаю ў эпічным змесце і немагчымасцю гэтага
эпічнага зместу,— не столькі ў сувязі з «лірычнасцю» апавядальніка, колькі найперш у сувязі з
афіцыйнай, за малымі выключэннямі, лявацкай палітыкай на вёсцы, у сувязі з прыматам ідэалогіі ў
літаратуры і, значыць, у сувязі з няпоўнай свабодаю аўтара талкаваць падзеі «аб’ектыўна», так, як
яны адбываліся ў сапраўднасці і як маглі бачыцца менавіта яму, аўтару.
Выводзячы на старонкі рамана сваіх Тамаша і Юліка Барановіча, дзядзьку Паўла, братоў
Мацвея і Сабастыяна, іншых, К. Чорны яшчэ малюе іх як рознабаковыя, хоць і пэўныя ў сваёй
сялянскай сутнасці, характары. У яго яшчэ няма для іх напагатове дыягназу якой-небудзь
«бушмараўшчыны». Але нельга не мець на ўвазе, што К. Чорны ўжо піша ў атмасферы афіцыйнага
раздування звышпільнасці да селяніна. I таму ва ўсіх сялянскіх гаворках, дзе па логіцы павінен быў
бы задаваць тон спрадвечны кодэкс селяніна-гаспадара, К. Чорны нерашучы, няпэўны. Ён не
гаворыць ні «так», ні «не», а дае сваім персанажам самастойна, нібы «ад сябе», выказваць свае
думкі. Такім чынам, у рамане шмат размоў пра жыццё-быццё, меркаванняў і за, і супраць
навацый, але, можна сказаць, гэтыя «за» і «супраць» антынамічныя, сіметрычныя. Вось,
напрыклад, вельмі выразныя ўрыўкі «супраць»: «Ты думаеш, мне гэты перамер цацка вялікая? Хто
77

«...твор гэты *раман «Сястра».— Л. К.+, несправядліва адсунуты на доўгія гады на абочыну літаратурнай
гісторыі, не толькі знаходзіўся ў цэнтры галоўнага напрамку развіцця нацыянальнай мастацкай думкі, але
яму шмат у чым належала першапраходчыцкая, першаадкрывальніцкая роля ва ўсесаюзным літаратурным
працэсе» (Жураўлёў В. П. На шляху духоўнага самасцвярджэння. Мн., 1995. С. 141; гл. таксама: С. 122—133,
140—150. В. П. Жураўлёў суадносіць «Сястру» з «Катлаванам» (1930) і «Ювенільным морам» (1934) А.
Платонава, а таксама з раманам Я. Замяціна «Мы» (1920).
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асеўся на гаспадарцы, нават гэтыя сцягачы, якім зямлю гэтымі гадамі падавалі, няхай от яны
скажуць! Павыраблялі зямлю, паўгнойвалі, а гэта зноў пачнецца нанава. Ізноў, трасца іх матары,
кашу завараць. Няма, каб было спакойна і ціха — жыві сабе і рабі. Дык не! А мы — дык няхай сабе
як хочуць. Ніхто мяне з маёй зямлі не спора, на якой я спрадвеку сядзеў. Не маюць права.
— Цяпер гэтакае права — ніхто ў цябе пытацца не будзе» (3, 300).
Гэта гавораць Юзік з Паўлам. А вось з Алесем вядзе гутарку Тамашоў сын:
«— Чорт яго ведае, гэтая гаспадарка душу дастане.
— Чаму?
— Самая паскудная справа. Робіш, і нічога няма.
— Неяк іначай трэба рабіць усё.
— Нанава мераць і рэзаць усё? Ведаю, можа, яно і зусім добра тады будзе. Адно што няма
нешта ў мяне хэнці да ўсяго гэтага. Бывала, як служыў я, дык адбыў сваё, а тады ляжы ды
пасвіствай.
— А я не ведаю і дагэтуль, дзе ты служыў?
— У Лунінцы на вакзале. У буфеце. Жылося тады. I піў, і еў, і гуляў. А гэта — апошняя справа. Я
куды-небудзь усё роўна выеду. Чорт яго будзе тут сядзець. Чаго ты, Алесь, тут гібееш? Колькі ў
цябе тае гаспадаркі, што ты яшчэ яе пільнуеш гэтак. Куды-небудзь рушыў бы, няпраўда,
знайшоў бы кавалак лягчэйшага хлеба. Што гэта — корпацца век у гэтым гнаі.
— Каму ж небудзь ды трэба корпацца.
— А нашто канешне табе? Або мне? Няхай корпаецца той, хто нічога на свеце не ведае. Іншы
ні да чаго няздатны, апроч як у зямлі корпацца. Таму якраз і добра. Гэта хто да чаго здатны» (3,
483).
I ў той жа час праз увесь раман энергічна праходзіць знарок, перадусім дэклараваная радасць,
«ідэйная» шырыня, светлая перспектыва. Яна даецца аўтарытарна, нават нематывавана ў строгім
сэнсе,— у пейзажах, у аўтарскіх каментарыях. Гэтае яўна зададзенае светлае поле — як бы частка
намнога больш агульнай карціны; яно адчуваецца-бачыцца з іншамаштабнага пункту гледжання,
«вышэйшага» за кругагляды і герояў, і нават амаль няўлоўнага ў тэксце апавядальніка. Мажліва,
гэта ёсць даніна афіцыйнай ідэйна-псіхалагічнай агрэсіі. А мажліва, гэта маладая вера К. Чорнага ў
сацыялістычную, камуністычную ідэю не хоча здавацца перад рэчаіснасцю; пісьменнік як бы
дэманструе-сцвярджае, нават палемічна, тое каштоўнае для сябе, у што на пачатку творчай дарогі
быў шчыра паверыў.
Такім чынам, з-за ўжо названай непрапісанасці важнейшых сюжэтна-фабульных вузлоў,
звязаных з дзейнасцю Алеся, даволі раскіданаю, адвольнаю робіцца кампазіцыя рамана. Ці не
першую арганізацыйную, формастваральную ролю ў яго архітэктоніцы пачынае адыгрываць рытм
(элемент усё ж другасны). Рэфрэны аўтарскай «шырокай радасці», рытмы працоўнага календара,
кругі жыцця, кахання і смерці (дзіцячыя і недзіцячыя клопаты Юркі і Юзіка, цудоўна напісаны
«раман» Алеся, Ганны і Андрэя, смерці Наталі і Тамаша...). I яшчэ — характары, адзін за адным. К.
Чорны відавочна дэманструе беларускія тьпы, свае «светы» — характары (нават з этнаграфічнай,
так сказаць, каларытнасцю апісвае жаночыя, кабечыя страсці вакол Ганнінага замуства). Гэта
самавітыя людзі, і яны адчулі патрэбу выказацца, паспавядацца, сказаць пра свае адвечныя
крыўды. Гэта людзі, як быццам бы развярэджаныя тым новым жыццём, якое гэтак настойліва ім
абяцалася; пра яго, лепшае, сапраўднае, новае, заўсёды страсна марыў і К. Чорны. Таму
натуральна сустракаць у рамане многія і многія матывы ранейшых чорнаўскіх апавяданняў, што
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падкрэсліваюць ці не ўсе даследчыкі, якія пісалі пра «Зямлю». Можна нават сказаць, што
нестабільнасць раманнай формы ў гэтым творы як бы кампенсуецца пэўнасцю, «паўнатой»,
жыццёвай напоўненасцю характараў. Гэтыя вобразы створаны рукою класіка.
Але ўжо наступныя буйныя творы пісьменніка (аповесці «Лявон Бушмар», 1929, «Вясна», 1930,
раманы «Ідзі, ідзі», 1930, «Бацькаўшчына», 1931) намнога больш выразна засведчылі агрэсію на К.
Чорнага ідэалогіі, уплыў на яго вульгарызатарскай крытыкі. Гэтая крытыка не толькі граміла
першыя чорнаўскія раманы, яна дзейнічала доўгатэрмінова. «Мэтанакіраваная, масіраваная
ідэалагічная апрацоўка пісьменніка ў 30-я гады, на жаль, аказвала свой уплыў «...»,— піша М.
Мушынскі78. «Уласцівы Чорнаму-мастаку пафас гуманізму, адсутнасць спрошчанага, дагматычнага
погляду на свет, сцверджанне агульначалавечых каштоўнасцей, увага да канкрэтнай чалавечай
асобы — вось што стала галоўным аб’ектам выкрыцця. I асабліва пужала дагматыкаў тое, што К.
Чорны-мастак выяўляе гуманныя адносіны да заможнай часткі сялянства замест таго, каб
прапаведаваць класавую нянавісць, заклікаць да вынішчэння працоўнай часткі вёскі».
Аповесць «Лявон Бушмар» была першым даволі вялікім творам, у якім пісьменнік усур’ёз
паспрабаваў пісаць нарматыўна, так, як яму настойліва раілася. Ён імкнецца зрабіць калгас
прывабным, і мусіць усур’ёз апісваць, напрыклад, калгасны дом на «нешта з дзесяць кватэр», у
якім «было некалькі агульных пакояў»: была чытальня, дзіцячая сталавальня, «прасторная зборня,
дзе раніцамі жанчыны зносілі карміць малых дзяцей» (4, 82, 87), і падобнае. Ён усур’ёз
«накручвае» белетрыстычныя павароткі «класавай барацьбы» і ўвогуле тых падзей, якія
выяўляюць «варожае нутро» адпаведных персанажаў. Гэта, напрыклад, заблытаныя стасункі
Бушмара, Вінцэнтага і Андрэя, калгаснага завадатара; гэта і забойства Бушмарам Амілінага
кавалера, і суд-развод, і турма — за «нявыплату падатку, і лясныя высечкі, і калецтва раённага
службоўца (той доўга ляжаў у больніцы і ледзьве ачуняў), і Бушмара засудзілі на два ці тры гады
адседкі» (4, 49; заўважым, што нават тэрмін зняволення аўтарам не ўдакладняецца, а яго
прычыны падаюцца скорагаворкаю, у дужках). Вярнуўшыся з турмы, Бушмар ізноў на людзей
кідаецца; урэшце ён разам з Вінцанцюком ідзе на ўзорнае шкодніцтва, падпальвае калгасны
будынак. Пісьменнік спрэс падкрэслівае Бушмарову звераватасць, жорсткасць; бы які суддзя, ён
ставіць на від свайму герою з цягам часу ўсё больш грахоў (паказальна — скорагаворкай уведзеная
ў тэкст гісторыя са знявагаю пастушка Уладзі або знарочыстае патаптанне Бушмаром нявіннага
зялёнага кусціка) і ўрэшце напрамую, у аўтарскіх выкрывальных філіпіках, бічуе свайго хутаранцааднаасобніка.
Але што найвыразна выяўляе спецыфіку чорнаўскага таленту, дык гэта бліскучае фіяска ўсяго
вышэйназванага мудрагельства перад характарам, перад тым самым Бушмаром, які з-пад
аўтарскага пяра ўсё ж выйшаў жывым, цэльным; калі мець на ўвазе першую частку твора, то
Бушмар «перамог», нягледзячы на шматлікія сабе «прысуды» з вуснаў аўтара і некаторых іншых
герояў і гераінь аповесці. Неардынарны герой відавочна выбіўся з шэрагу, з навязанага яму
мізэрнага сацыяльна-палітычнага кантэксту. Бушмарова незвычайнай моцы звераватасць
перакрыла ўсё і раптам набыла ці не рамантычную афарбоўку... Так, ён звер, уласнік, зладзей, але
моцны, «прыродны», экзатычны, а таму ён выклікае да сябе як да літаратурнага героя сапраўдную
цікавасць. I потым, яшчэ гэтыя «прыўкрасныя» гісторыі з жанчынамі... Карацей, першы раздзел
аповесці, у якім напачатку «аб’ектыўна» дэманструецца Бушмар, яўна касуе астатнія, ужо найперш
«ідэйныя», два яе раздзелы. Можна зразумець, чаму пільная віжаватая крытыка «выкрыла» ў К.
Чорнага ўплывы не менш чым Гамсуна79, і гэта быў вельмі небяспечны прысуд, а не камплімент.
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Звернем тут увагу на тое, што ў сюжэтабудаванні вялікіх жанравых форм К. Чорны ніколі не
вызначаўся асаблівай арыгінальнасцю. Найбольш выразна гэта паказаў А. Адамовіч, даследуючы
праблему «Чорны і Дастаеўскі»80. Авантурна-дэтэктыўныя элементы, улада ідэй над персанажамі,
групавыя сцэны, у якіх сыходзяцца асноўныя героі і вырашаюцца важнейшыя праблемы (прыём
канклаву), іншыя, і не толькі з Дастаеўскага, клішыраваныя формы...81 Моц К. Чорнага была —
характар. Трагедыя — што не меў магчымасці ствараць гэты характар свабодна. Для архітэктонікі
беларускіх празаічньіх жанраў напачатку найбольш зрабіў, вядома, Я. Колас. У «Дрыгве» Я. Колас
«запусціў»-такі ўласную белетрыстычную механіку, няхай па першым часе няхітрую, але сваю,
жыццяздольную. I аповесці Я. Коласа вызначаюцца ва ўсякім разе суразмернасцю, а лепшыя —
гарманічнасцю сваіх структурных элементаў. (Гэта калі не прыгадваць геніяльную «Новую зямлю» і
яе значэнне для беларускай прозы.) К. Чорны ж відавочна манкіруе славаю красамоўнага
апавядальніка дзеля плёну чалавеказнаўцы; у буйных празаічных формах ён карыстаецца
трывіяльнымі фабульнымі рашэннямі. Тады як Колас шчыра, адкрыта бярэ на сябе ролю і
адказнасць апавядальніка, Чорны ў гэткай жа меры шчыра і адкрыта адступаецца перад
характарам, якому перадае ініцыятыву. Сам жа як апавядальнік К. Чорны ўвесь час то збіваецца на
скорагаворкі, «камячыць» тэкст, проста і густа называючы падзеі, то замаруджвае тэмп, адвольна
дае буйныя планы, нават уводзіць устаўныя навелы. Затое характар у К. Чорнага жыве нават у
самых бедных і статычных, нават у напаўмёртвых, напаўвымаўленых сюжэтна-фабульных
дэкарацыях. Задушыць чорнаўскі характар магла толькі такая жорсткая структура, у якой ён быў бы
неарганічным элементам. I характары К. Чорнага, можна сказаць, вялі гераічнае змаганне з
нарматывамі новай савецкай літаратуры.
Пачынаючы з аповесці «Вясна», з рамана «Ідзі, ідзі», нарматывізм распачаў сваё жалезнае
разбуральнае нашэсце на тэксты Кузьмы Чорнага. Варта было К. Чорнаму ў «Вясне» знізіць,
прыглушыць драматызм сялянскай боязі калгасаў, як адразу ж непапраўна здрабнелі, змізарнелі і
чорнаўскія героі. Раней яны абмяркоўвалі, што называецца, у побыце — быццё, а цяпер для іх
глабальнымі з’явамі робяцца такія, як напаўпісьменная насценгазета пра калатнечу ў Рыгоравай
сям’і. Пецярых вяскоўцаў аўтар прывозіць у горад на выстаўку, дзе яны бачаць, між іншым,
вепрука велічынёй з карову — з калгасаў і саўгасаў такія цуды; затым сяляне трапляюць на
экскурсію на чыгуналіццёвы завод, глядзяць, як для іх вырабляюцца сельгасмашыны... Да гэтай
сацрэалістычнай арматуры, якая магла быць выраблена ці не любым шэраговым тагачасным
пісьменнікам (ідэал тагачаснай эстэтычнай тэорыі!), К. Чорны суседзіць свае ўстаўныя навелы з
матывамі былых апавяданняў: «Неаплачаныя даўгі» — гісторыя бежанкі і яе сіраты сына; «Смерць
Міхалючкова бацькі»; «Ясная ноч» — пра калецтва Міхала Стальмаховіча; «Дзядзькі касіць
збіраюцца»...
Сам К. Чорны так ацэньваў аповесць «Вясна» ў прамове на сходзе беларускіх пісьменнікаў, дзе
абмяркоўваўся,— зразумела, афіцыйна-абавязкова,— вядомы артыкул газеты «Правда» аб
фармалізме ў музыцы: «Калісьці я напісаў аповесць «Вясна» на тэму аб калектывізацыі. Тады яшчэ
самі калгасы толькі пачыналі сваё існаванне, і я хацеў даць малюнак жыцця ў калгасах. I ясна — у
мяне не было аб чым канкрэтна пісаць, я не меў матэрыялу, і таму, без мае добрае волі, аповесць
напісана так, што ў ёй ніякай літаратурнай формы няма. Ёсць устаўныя навелы, разважанні пра
грамадзянскую вайну, пра дзяцей. I чытаць гэтую аповесць і цяжка, і нецікава»82. Вядома ж, ніякага
маналіту, нейкія рэтраспекцыі — ці не сумбур замест формы... Бы той Коласаў герой Лапко з
«Адшчапенца», самабічуецца перад таварышамі, перад партыяй К. Чорны.

80

Гл.: Адамовіч А. Праблема: Кузьма Чорны і Дастаеўскі // Адамовіч А. Маштабнасць прозы. С. 34—59, 112.
Гл.: Адамовіч А. Маштабнасць прозы. С. 127—129 пра жанравыя асаблівасці чорнаўскіх твораў у
еўрапейскім кантэксце.
82
Шмат у нас абломаўшчыны, безадказнасці // Літ. і мастацт 1936. 28 сак. Цыт. па: Чорны К. Зб. тв.: У 8-мі т.
Т. 4. С 461.
81

41

А між тым быў у «Вясне» эпізод са знакамітым артыкулам «Галавакружэнне ад поспехаў»,
былі і старонкі (4, 109—112), прысвечаныя гэтым перагібам. На гэтых старонках ідэальны герой
аповесці, «наш Костусь», гаварыў: «Што гэта, кажа, мы тут робім і што з гэтага ў нас выйдзе.
Сапраўды, кажа, паншчына нейкая выходзіць» (4, 110).
Наступны твор, раман «Ідзі, ідзі», у фармальным сэнсе быў надзвычай важным для К. Чорнага.
Гэта была ягоная лабараторыя эпапеі, практычны захад да ажыццяўлення сваёй задумы пра
шматпланавы цыкл з гісторыі жыцця беларускай нацыі.
У гэтым рамане, па канцэпцыі цалкам «прававерным», К. Чорнаму ўсё ж удалося зрабіць і
адзін важны крок да самога сябе, крок з таго зачараванага кола, у якое яго заганяў нарматывізм. К.
Чорны як бы пачаў замацоўвацца на ўласным пафасе — перадусім, насуперак усяму. Ён вярнуўся
да сваёй крэўнай тэмы: чалавек не павінен быць чалавеку ваўком, гвалціць сваю душу. На пачатку
творчай дарогі К. Чорны шчыра верыў у савецкую будучыню. Цяпер усюды, нават у афіцыёзе пра
калектывізацыю, пісьменнік найперш падкрэслівае, што напачатку ў калгасах цяжка: «не на
гатовае» людзі ідуць, «і недастачы спачатку будуць, і клопату вялікага давядзецца ўжыць» (4, 236).
А мяжа 20—30-х, пачатак 30-х — гэта ж самыя галодныя, страшныя гады былі! К. Чорны мусіць
верыць, мусіць агітаваць. I, як за самы важкі аргумент для сябе самога, як за ўнутранае
апраўданне, ён хапаецца за памяць пра пакуты дзіцяці ў былыя часы. Ён увесь час вяртаецца да
таго болю, які толькі адзіны, верагодна, і можа пераважыць, схіліць да апантанай надзеі на
новае,— прынамсі, самога пісьменніка. «Ён (Якуб Сегень. — Л. К.) адзін стаяў і думаў. Балелі ў яго
ад дзённай работы плечы, вочы яго глядзелі на цёмныя абрысы старой, як грыб, роднай хаты. За
ёю чарнелі, як кучы гною, усялякія прыбудоўкі: гаспадарка.
«Гаспадарка!»
I нязвычна яму штосьці было тут, у новай справе, і нават лёгкія адценні незразумелага страху
з’яўляліся перад тым, да чаго ён шпарка ішоў цяпер і вёў нават за сабою некаторых. Усё адно, як
адным махам рукі, знішчае ён тое, у чым ён радзіўся, жыў і дзяцей гадаваў. Што ішло спрадвеку.
Думкі ішлі ўкрадкі, тачыліся, як чэрві. I ён пастараўся адагнаць іх ад сябе. Ірваў іх у гэтую хвіліну і
ўсе, што было з імі.
Зося! Яна была дзесьці ў гэтай спарахнелай хаце. Дачушка! Дзеці! Самае дарагое яму!
«Я яшчэ думаю часамі пакінуць ім на іх увесь век гэтую гнілую долю, гэтую спарахнеласць,—
упікнуў ён сябе.— Яны самі рвуць і разбураюць гэта» (4, 239).
Страшныя, цяжкія сумненні... Праз іх К. Чорны вернецца да сваіх стабільных аналітычных
сюжэтаў, у якіх заўсёды другасная белетрыстыка, на першым плане — жывыя, геніяльна напісаныя
людзі, а падсавецкае жыццё, як правіла, стаіць недзе за плячыма сапраўднага сюжэту, бадай што
як узорны эпілог.
А пакуль што, у рамане «Ідзі, ідзі», гэтая самая белетрыстыка, выбудаваная па савецкіх
нарматывах, разбуяла. Тут вельмі густа замудрагеленая фабула: чатыры браты Сегені, у кожнага
сям’я і складаныя дачыненні ўсіх з усімі; тут у наяўнасці пераходы савецка-польскай мяжы,
зняволенні, уцёкі, замах на забойства, падпал, паклёп, выкрыццё ворага, адрачэнне сына ад
бацькі (якое К. Чорны асуджае); ёсць таксама «палітычна правільная» спрэчка пра дзве нацыі і
дзве нацыянальныя культуры (з балючымі, чорнаўскімі акцэнтамі)... Шмат герояў, падзей, якія
рухаюцца з уласцівай К. Чорнаму кампазіцыйнай нястройнасцю, разнапланавасцю асобных
фрагментаў, але пры тым з выключнай матываванасцю і ўзаемаабумоўленасцю. I ўсе гэтыя
энергічныя авантуры прызямляюцца на спрадвечную сялянскую глебу. Сярод белетрыстычных
«савецкіх страсцей», калі-нікалі дужа «пакамячаных», раптам уваскрасае з-пад пяра К. Чорнага
ягонае жывое, трапяткое пісьмо: ягонае слова пра сацыяльнае зло, няхай нібыта ўжо мінулае. Гэта
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не проста жабрацтва, гэта ўціск душы. Дзіця пакутуе за бацьку (пан прылюдна калечыць бацьку зза смерці свайго сабакі), сястра за малога брата (украла для яго, галоднага, мізэрны кавалачак
сала, а ён рады, ён не адчувае яе прыніжэння, не разумее яе слёз). I менавіта з рамана «Ідзі, ідзі»
той, часта цытуемы, славуты ўрывак: «А дзіця тое ў цябе! Яно аж праз сэрца тваё крывёю пройдзе,
пакуль ты яго выгадуеш. Калі ты добрае бацькоўскае сэрца маеш, дык, як той казаў, не рад, што на
свет яго пусціў. Крывёю сэрца табе часамі ацекае, калі ты паглядзіш на яго. Ты яго і б’еш часам і
заснуць яму не даеш, калі ён на цямочку аж вачэй расплюшчыць не можа, аж енчыць, небарак, аж
просіцца перада мною як перад катам якім, а ты яго валачэш з цёплае пасцелі босага ў расу, у
туман, у непагадзь... А што гэта я вораг яму, я яму пакуты жадаю, я катам над ім хачу быць? Я ж
яму бацька родны, я ж яму першы прыяцель. А ідзецца гэтак, іншая рада не служыць; я яго б'ю,
катую, ушчуваю. Гэтак мой дзед вырас, гэтак бацька і я выраслі, гэтак і маё дзіця расце. Што я або
хто там іншы парадзіць! Я не вораг свайму дзіцяці, а што я зраблю? Бяда прымушае. I сам, як
старац, на чалавека не падобен, і дзіця маё гэтакае...
— А от трымаешся ж за гэтую старэчую торбу і рукамі і зубамі.
— Я трымаюся. А можа, там яшчэ горш будзе?» (4, 231).
I ўсё ж праз ваганні і сумненні сяляне, героі рамана, ідуць у калгас. Яны ўзорна
«перакоўваюцца» на новабудоўлях, агітуюцца актывістамі, самім ходам падзей — вялікімі
перамогамі на калгасных палетках. А тут ужо распачынаецца асушка балота, будоўля не тое што
цагельні, а электрастанцыі, праз вёску Пнівадку пракладваецца нават чыгунка. Заканчваецца
раман вялікім мітынгам пад зыкі «Інтэрнацыянала».
Аналагічнай з’яваю ў творчасці К. Чорнага стаў і раман «Бацькаўшчына». Падзеі ў ім
разгортваюцца ў па-савецку, па-прапагандысцку заліхвацкіх варунках класавых антаганізмаў,
усутыч да сусветнай рэвалюцыі. У рамане паслядоўна праводзіцца пэўнавядомая тэма яднання
пралетарыяў усіх краін. «У тым, што гісторыя як ланцуг усё новых і новых супярэчнасцей калі і не
спынілася, дык вельмі ж «выпрасталася» ў некаторых творах К. Чорнага,— пісаў у падцэнзурныя
часы А. Адамовіч,— не столькі «віна», колькі «бяда» мастака»83.
У «Бацькаўшчыне» К. Чорны адназначна гаворыць «так» афіцыйнай версіі рэчаіснасці, і таму
ўсе грандыёзныя падзеі, усе катастрофы пачатку XX стагоддзя на Беларусі і ў іншых краінах свету
адразу ж робяцца лёгка, элементарна вытлумачальнымі. Нават фабула з традыцыйнымі для
пісьменніка дэтэктыўна-авантурнымі павароткамі робіцца тут у зададзеным кірунку
просталінейнай. I чым бліжэй да фіналу, тым больш анемічным робіцца тэкст; эпілог яго адкрыта
мазаічны: урывак газетнай хронікі, затым драматызаваны абразок і, нарэшце, аўтарскія
канстатацыі. Такім чынам, галоўны герой, Леапольд Гушка, гэтак магутна, па-мастацку глыбока
заяўлены на першых старонках рамана персанаж (у тэме адвечнай сацыяльнай дыскрымінацыі
працаўніка-земляроба), гэты Леапольд Гушка на апошніх раманных старонках відавочна
«разгубіў» свой чалавечы, характэрны змест і ператварыўся ў персанаж цалкам хадульны, рупар
аўтарскіх, а найбольш афіцыйных ідэй.
Аднак жа тыя першыя старонкі «Бацькаўшчыны» вельмі трывала западаюць у памяць. I, між
іншым, яны дэманструюць, што для К. Чорнага монасюжэт, прамое аўтарскае апавяданне,
ураўнаважаная, апісальная рэалістычная стылістыка — гэта элементарная мастацкая форма. Для
яго гэта ці не забаўкі, гэтак просценька пісаць...
Талент К. Чорнага быў талентам разумення чалавечай індывідуальнасці. Нішто так не
супярэчыла гэтаму таленту, як тая дэвальвацыя асобы, безумоўны прыярытэт «масы»,
сацыялагічнай схемы, што шпарка ўсталёўваліся ў савецкім жыцці і ў афіцыйнай эстэтыцы.
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Апавяданні К. Чорнага 30-х гадоў ужо поўныя гэтым хваравітым драматызмам: чалавек тут мусіць
жыць у атмасферы пастаянных «справаздач перад масай» — чыстак, праверак, правакацый і
вышуку. Самавітыя героі К. Чорнага ўвесь час павінны аглядацца на нейкага «актывіста каля
брыгадзіра» Хведара Руцкага, на якога-небудзь «гарбаносага Валодзьку» або спрытнага
«начальніка ўсёй кааперацыйнай сеткі па сельскім савеце» Сафрона Дзядзюлю і да т.п. тыпаў, якія
сваімі даносамі лёгка могуць зжыць чалавека са свету (гл. «Трухлявае кола», 1933, «Звяга», 1933,
«Макаркавых Волька», 1938).
Зразумела, што ў даваенных апавяданнях К. Чорнага чэсныя людзі ўзорна перамагалі; яны
выкрывалі ворагаў і падлюг («Спатканні з васпаватым чалавекам», 1930, «Брыгадзірава памылка»,
1933). I толькі аднойчы, у апавяданні «Заўтрашні дзень», надрукаваным у 1945 годзе, К. Чорны
дараўняў звягу тагачаснага даносчыка да такой катастрофы, якая гэтаксама, як і вайна, выганяе
чалавека з роднага кута, не дае яму дабудаваць хаты, дагледзець сям’і, прымушае палахлівым
беспрытульнікам бадзяцца па свеце. У гэтым жа апавяданні К. Чорны скрушна, некалькімі фразамі,
прыгадвае і тых, «хто ўмее думаць, што на даносах льга ўгрунтаваць грамадства» (2, 452).
Паказальна, што толькі ў апавяданні 1944-га, таксама ваеннага года («Вялікае сэрца») К. Чорны
прыгадаў адно з катаванняў, якія ён сам перацярпеў у 1938 грдзе ў катавальнях НКУС і апісаў у
дзённіку,— як муку Пархвена Катлубовіча ад рук фашыстаў (2, 411).
Відавочна, што ўжо ў канцы 20-х гадоў К. Чорны склаўся як вялікі інтэлектуал у слове, як
майстра сусветнага ўзроўню ў беларускім мастацкім маўленні. I відавочна таксама, наколькі
гвалтоўнымі для такога таленту былі нарматывы сацыялістычнага рэалізму.
У «выкрывальніцкіх» апавяданнях 30-х гадоў прафесійны клас К. Чорнага мог выявіцца хіба
што ў дэтэктыўных інтрыгах. Сапраўды, ці не трагедыя гэта пісьменніка, калі танчэйшыя рухі
чалавечай душы, ім спасцігнутыя і адлюстраваныя, ён жа павінен быў заціскаць у прымітыўныя
сюжэты, у якіх пра інтэлектуалізм і гаварыць няёмка. Для пісьменніка ж пісаць — значыць жыць.
Вось герой апавядання «Спатканні з васпаватым чалавекам» выпадкова бачыць знаёмы
жаночы твар. Ён і яна едуць у цягніку. Ён ужо напярэдадні несвядома адзначаў у памяці гэты твар.
Ён неўпрыкмет разглядае яе вопратку, фігуру. «Яна здавалася задумёнай; доўга мяшала лыжачкаю
гарбату, гледзячы кудысьці ўніз навылёт шклянкі. Што гэта ў гэтым твары? Твар як бы да таго пра
штосьці гаворыць, што аж пакутная трывога апаноўвае чалавекам! I гэтая напорнасць думкі,
жаданне ўспомніць перавышала ўсё — санлівасць змрочнага вагона, рух кустоў за вокнамі,
світанне ў полі. Нейкая гармонія складвалася ў чалавеку. Жаданне ўспомніць, жанчына, гэтае поле
з рухавымі гаямі і хмызнякамі, з узгоркамі і лагчынамі — злівалася ў адно, вырастала і рабілася
вялікім і важнейшым ад усяго» (2, 109). Нават рытміка фразы адпаведная сітуацыі! Або наступны,
літаральна праз старонку, не менш вытанчаны фрагмент: «Ішла ноч. Абяссілены чалавек, лежачы
на прыемным холадзе зямлі, заўважыў над сабою васпаваты твар.
— Нежывы,— сказаў васпаваты твар сам сабе ціха,— вочы расплюшчаны і ашклянелі.
I засвістаў чалавек ціха, свістаў дзеля разрыўкі, дзеля нейкай сваёй упэўненасці. Толькі вочы ў
неспакоі бегалі па зямлі, па траве, купаліся ў далечыні зямнога спустошання. Свіст яго быў
адмысловы, ціхі, сухі, кароткі.
Вось калі новы чалавек з’явіўся на завод і падаў Явічу руку, калі яны пазналі адзін аднаго — як
адзін ляжаў на зямлі, а другі стаяў над ім,— Явіч успомніў гэты свіст той хвіліны» (2, 110—111).
Такім чынам, «выкрыццё ворага» сапраўды выштукаванае, не тое што ў якой-небудзь агітцы,
але хіба гэта не трагічна... «Свабодны» К. Чорны ніколі не надаваў столькі мастацкай увагі фабуле.
Тут ён звычайна быў паблажлівы, бо апекаваўся найперш сваім пафасам, што мусіў выявіцца ў
чалавечым характары. I зразумела, чаму якраз самае першае апавяданне на вышэйназваную тэму,
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у 1929 годзе напісанае, «Справа Віктара Лукашэвіча», засталося адзіна выразным да канца, адзіна
без агаворак чорнаўскім.
Трэба сказаць, што ў «Справе Віктара Лукашэвіча» пісьменнік паспрабаваў абвастрыць
уласную апавядальніцкую манеру, бо ён жа палемізаваў, горача браў бок свайго героя,
абняслаўленага нізкім паклёпам. К. Чорны разбіў тэкст апавядання на фрагменты: тут лісты,
тэлеграма, запіскі-ўспаміны Віктара, урыўкі са стэнаграмы следчага допыту, рэпліка ад аўтара...
Аднак разбіўка гэтая мінімальна дэфармавала тэкст. Ягоныя жывыя структурныя звязы аказаліся
надзіва трывалымі, пэўнасць стылю не выпусціла пісьменніка са сваёй аблады. Для таго каб
давесці правату героя, палемічны запал К. Чорнаму не так ужо многа і паспрыяў. Затое варта было
аўтару толькі прыгадаць дзяцінства Віктара, лёс яго сям’і і паглядзець на сітуацыю са свайго
стабільнага пункту гледжання, з «мяжы думак і пачуццяў», як адтуль надзіва выразна ўбачылася
самае неабходнае для вырашэння мастацкай задачы; убачылася, як у драматычных сітуацыях
нараджалася між братамі і сёстрамі Лукашэвічамі паразуменне, спагада, душэўная блізкасць.
Духоўныя сувязі і ёсць сутнасць чалавечага жыцця,— заўсёды сцвярджаў К. Чорны. I вось «новы
чалавек» Марынковіч, які калечыць лёс сястры Маргарыты, падводзіць яе да краю магілы,
абвінавачвае Віктара Лукашэвіча, апроч іншага, у такім вось «мяшчанстве»: «Гэта ўсё інтэлігенцкая
псіхалагічнасць, мяшчанская сямейсцвеннасць, браты, сёстры!» «...» старая сям’я пашатнулася.
Безумоўна і назаўсягда!» (2, 76). Чытай — «старая» мараль, «стары» гуманізм «пашатнуліся
назаўсягда».
У гэтым апавяданні Віктар Лукашэвіч перамагае. Пасля «чысткі» Віктара будуць «чысціць» ужо
Марынковіча, і таму, бадай, не выкруціцца. Ці верыць яшчэ ў гэта К. Чорны? Ён піша (у
няскончаным Віктаравым лісце): для такіх, як Марынковіч, рэвалюцыя — гэта толькі сродак
зрабіцца савецкім начальнікам, «і калі ўдалося ўшыцца ў партыю, дык браць партстаўку ці,
прынамсі, дамагацца яе, арганізоўваць усялякія закулісныя авантуры і плёткі, палітыканства лічыць
за палітыку, ухітрацца пускаць усё гэта «па партыйнай лініі», жыць у вялікім горадзе, лавіраваць,
каб не папасці куды-небудзь у глуш, кожны год ездзіць адпачываць на поўдзень (бо вы ж за год
працы стоміцеся!), часта мяняць жонак (бо рэвалюцыя ж раскідала старую сям’ю і дала савецкаму
грамадзяніну волю!), псаваць мову беларускай нацыі не вывучэннем яе, а канцылярскай
«беларусізацыяй» на 100 прац., выслужвацца перад начальствам, трубіць усім у вушы сухія
лозунгі, ператвараючы ў іх жывое слова рэвалюцыі, гаварыць на сходах агульныя, «вытрыманыя
на 100 прац.» фразы — от і ўсё» (2, 58).
І ніжэй: «Рэвалюцыя не для таго, каб вызваліць раней прыгнечаны худы зад, выкарміць з яго
зад шырокі і пасадзіць у «рэвалюцыйную» нірвану. «...» Лепш быць выкінутым на вуліцу, чым
спавядацца шырокаму, падфарбаванаму начырвона заду» (2, 59).
Аднак жа прыйшлося, знявечылі, зламалі. У такіх апавяданнях, як «Рамонтная брыгада», 1932
г., «Мадэльшчык Пархвіенка», 1932 г., «Вінгель», 1930 г., «Броня Казакевіч», 1931 г., «Святая»
папружка», 1931 г. К.Чорны ўжо пазнаецца адно па дробных фрагментах характэрнага мастацкага
маўлення: па трапных партрэтах, імгненна схопленых рэакцыях, тонка пададзеных натуральных
рухах чалавечай душы. Але гэта менавіта фрагменты, самыя дробныя элементы былой структуры,
бадай што непатрэбныя пацеркі на шкілеце новай прымітыўнай схемы.
Праўда, часам пацеркі гэтыя проста балюча б’юць у вочы. Такая, напрыклад,
перцэптуальнасць К. Чорнага; прычым гэта заўсёды не якая-небудзь свабодная метафара, а іменна
рэфлекторная сувязь з псіхалогіяй. Загляньма ў апавяданне «Браты», 1931 г., дзе замест былога
святла і музыкі мы ўжо найчасцей пачуем-адчуем кожным нервам заводскую сірэну, размаіты гул
жалеза па цэхах (дзесьці яно «проста-такі енчыць»), убачым і адчуем гразь заваленага ломам
заводскага двара, сажу і пыл у паветры, тут жа збоку заўсёды размочаную вапну і — свежым
глытком — смольную стружку... А вось апісанне рабочай сталоўкі ў варыянце часопіса «Узвышша»,
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якога ўжо няма ў тэксце гэтага апавядання ў «Выбраных творах» 1934 года: «Ім прынеслі талерку
каламутнай поліўкі, у ёй плавала некалькі крышаноў капусты і бульбы. Жанчына, што падавала на
стол, мусіць, ужо ведала гэтую пару (Хану з малым Гурыкам.— Л.К.), бо, кіўнуўшы дзяўчыне
галавою, прынесла яшчэ адну лыжку» (2, 471). I ніжэй: «За другім столікам елі ячменную кашу
(кажуць, «дубовая каша»); елі гэтак, што аж за вушыма трашчала. Часамі ў гэтай кашы пападаліся
скваркі, сухія нейкія і вялыя, як мазалі на далонях, але хто на іх там дужа прыглядаўся!
Падавальшчыцы на стол з абыкласцю насілі талеркі з сухою кашаю, прыносілі ў мокрых,
нявыцертых шклянках гарбату. У кутку двое мужчын, налёгшы грудзьмі на свой стол, выпілі па
шклянцы гарэлкі ўпотай, і адзін схаваў пустую пляшку за пазуху. Лямпачкі гарэлі вельмі зырка,
можа, паводле таго, што і столікі не былі выцертыя як трэба, і што насмечана было на падлозе, і
што з кухні горкі дым цёк проста сюды, і што ўкрадкі двое выпілі гарэлку — можа, паводле ўсяго
гэтага і залішне было тут святла. Нават побач з гэтымі новымі, чыстымі электрычнымі лямпамі і
даўнейшыя плямы на сценах ад колішніх, яшчэ нядаўных куродымных лямпаў з газаю здаваліся
занадта праціўнымі, нават агіднымі. Здавалася, што ў гэтай закуродымленасці на сцяне няйнача
павінны клапы сядзець. I твары людскія былі найбольш струджаныя, не ачышчаныя сном, добраю
ядою, доўгім адпачынкам. Гэтакі быў і Гурык. Толькі вочы яго струменілі ўздым, радасць,
весялосць, бясхмарнасць надзей» (2, 471).
З Гурыкам чытач пазнаёміўся на пачатку апавядання, калі хлопчык ранічкаю спаў,
«скурчыўшыся ў брудных лахманах на халоднай траве — сціснуты ўвесь, як карчук дробнай
расліны» (2, 144). Для Гурыка было шчасцем трапіць на завод, бо там ён усё ж атрымаў лазню,
чыстую бялізну, затым спецвопратку і права на ўжо знаёмую нам сталоўку. Але ж які тужлівы тут
голас апавядальніка, нягледзячы на «бясхмарнасць надзей»! Якія халодныя тут неба і зямля, з якім
напружаннем ідуць тут патрэбным ходам аўтарскія развагі! Людзі тут ужо гавораць канцылярытам
(«Трэба развіваць ударніцтва да максімальнасці»), яны звыклыя да суботнікаў і агульных сходаў...
Па сутнасці, у гэтым апавяданні няма ні стандартнага пачатку, ні канца; фабула яго блытаная,
ірваная, са «страшнымі» таямніцамі, якія вырашаюцца элементарна. I гэтаму прычынаю не толькі
асаблівасці чорнаўскага пісьма, а яшчэ і маладосць, нясталасць тагачаснай беларускай савецкай
белетрыстыкі.
Калі ж мы заглянем у апавяданні 1939 года («Сцяпанавы дзеці», «Родныя мясціны»),
напісаныя К. Чорным пасля допытаў у турме, то ўбачым у іх ужо чысты сацрэалістычны кантраст
«старога і новага». Гэтыя апавяданні ўжо амаль не здзіўляюць апісаннямі «высока накладзеных
«закусак», «калгасных налівак» (2, 323) на стале ў селяніна; агульным месцам (т. зв. топам),
банальнасцю тагачаснай савецкай культуры гучыць і фраза: «Я бачыў новыя пабудовы, вясёлыя
твары людзей, чароды сытай жывёлы на пашы і ўспамінаў сваё маленства тут» (2, 305).
Малыя хлопчык з дзяўчынкаю ў апавяданні «Сцяпанавы дзеці» ядуць смачную вячэру, мыюць
перад сном ножкі, засынаюць на белых прасцінах; назаўтра ўстаюць позна. Для К. Чорнага гэта і
ёсць райскі малюнак. Заключная фраза: «Як добра і хораша!» Калі б праўдаю было гэта, а не
засценак НКУС у лёсе К. Чорнага, не ГУЛАГ у лёсах многіх і многіх такіх хлопчыкаў і дзяўчынак...
Гаворка пра абавязковыя схемы ў апавяданнях К. Чорнага 30-х гадоў правакуе на змрочную
іронію: найбольш «удаваліся» пісьменніку сюжэты, прывязаныя да заходнебеларускай тэматыкі.
Таму што патрабавалася апісваць невыноснае жыццё. К. Чорны пісаў шчыра, моцна, апантана —
да мяжы, за якою канчаўся яго пратэст супраць пакуты чалавека, што заўсёды было нервам яго
творчасці. За гэтым пачыналася рытуальная частка (звычайна некалькі сказаў, абзац), якая давала
зразумець, што ў параўнанні з «заходнікамі» так званыя «васточнікі» жывуць як паны.
Прыгадаем, напрыклад, хрэстаматыйную «Дарагусю», апавяданне 1939 года. Прыгадаем, што,
чытаючы гэтую сусветную трагедыю дзіцячых пакутаў, неяк губляеш з-пад увагі звыкла-скупыя
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рэмаркі аўтара пра месца і час падзей і менш за ўсё думаеш пра савецка-польскія кантрасты. Такая
выяўленчая моц арыгінальнага чорнаўскага пісьма.
Аднак жа 30-я гады былі і тым амаль што адзіным часам, які быў адпушчаны К. Чорнаму на
здзяйсненне сваёй галоўнай задумы — напісанне раманнага цыкла.
Трагедыя К. Чорнага заключалася не толькі ў тым, што свае буйныя творы ён мусіў пісаць, па
сутнасці, толькі да палавіны. Апошняе трапна заўважыў і выразна падкрэсліў яшчэ ў 1972 годзе А.
Адамовіч: «Калі праясняеш для сябе агульнае адчуванне ад раманаў і аповесцей К. Чорнага 30-х
гадоў, пачынаеш заўважаць «залом» усярэдзіне амаль кожнага з твораў. Першая, умоўна кажучы,
палавіна «Бацькаўшчыны», «Трэцяга пакалення», «Любы Лук’янскай» — гэта аналітычны рух у
глыбіню характараў, а праз іх — у глыбіню жыцця, гісторыі народа. Завяршэнне ж твораў — ужо
рух саміх падзей да сучаснасці. «...» Пісьменнік як бы адразу страчвае ранейшую зацікаўленасць
сваім творам, хуценька падстройвае «сход» усіх персанажаў, на якім асуджае жыццёвую
філасофію Міхала Тварыцкага ці бацькі і сына Стафанковічаў. Так і здаецца, што аўтар стараецца
цяпер хутчэй скончыць, каб вярнуцца да даследавання характараў, да падзей, што вырашаюцца,
б’юць фантанам праз чалавечыя характары, вярнуцца да пачатку твора. Новага»84.
Можа быць, не меншая трагедыя пісьменніка заключалася ў тым, што савецкая культуралогія
здолела ўсе пачаткі яго твораў як бы падгнясці пад тыя вымушаныя канцы. I гуманізм, і псіхалагізм,
і ўсю чорнаўскую філасофію падвялі пад адну з самых прымітыўных і жалезна-жорсткіх афіцыйных
догмаў: выкрыццё чалавека-ўласніка,— што было, па сутнасці, судзілішчам над векавою мараю і
будучыняй селяніна. Было ад чаго пісьменніку ўзмаліцца да Бога...
Як даводзілася К. Чорнаму жыць з уласнай маною, колькі ён, як грэшнік у пекле, вяртаўся,
напрыклад, да свайго рамана «Трэцяе пакаленне» (рэдакцыі 1935, 36, 37 — і 41 года), колькі
правіў і перапраўляў гэты «ўзор сацыялістычнага рэалізму», падрабязна паказаў М. Мушынскі.
Даследчык заключае: «Трэцяе пакаленне» — гэта адна з трагічных старонак гісторыі беларускага
народа, яго культуры, літаратуры»85. Цяжкія гэтыя трагічныя старонкі, і цяжка іх гартаць...
Але крохкасць мастацкіх структур К. Чорнага перад экспансіяй таталітарнага нарматывізму не
можа ўразіць нас гэтак, як уражвае той факт, што пісьменнік усё ж выказаў сваё бачанне
гістарычнага лёсу беларусаў. Прычым выказаў у мастацкіх творах, і менавіта ў 30-я, а затым у 40-я
гады (буйнейшыя раманы 40-х гадоў не былі закончаны і пры жыцці пісьменніка нават у вядомым
сёння аб’ёме не друкаваліся). К. Чорны ўсё ж напісаў пра трагедыю нацыі, якой не даюць
магчымасці збудаваць свой дом. К. Чорны з выключнай выразнасцю і мастацкай сілай апісаў, як у
чалавека адбіраюць усё: бацькаўшчыну і будучыню, дзедаўскі пасад і мірнае жыццё, здароўе і
маладосць, сям’ю і дзяцей, урэшце, нават мару пра сваю дамоўку, пра тую часіну, калі ён зноў
возьмецца націраць спакойна мазалі на руках і нагах і ціха сабе ліць сёмы пот на зямлі» (2, 117).
Кожны раз напрыканцы чарговага твора К. Чорны мусіў пахаваць гэтую векавую мару
беларускага селяніна пра сваё ўласнае, якое ні ёсць, але самастойнае жыццё. Пахаваць так, як яе
хавалі войны і рэвалюцыі, а таксама сацыялістычны рэалізм у чорнаўскіх тэкстах. I пісьменнік
паказваў крах гэтай мары. Пасля блукання па пакутах Пятро Тадаровіч («Семнаццаць год», 1932)
робіцца «пралетарам», парабкам-падпальшчыкам у Заходняй Беларусі; Тоня Базылькевіч
(«Мураваны скляпок», 1934) пачынае цягнуцца да маладога калгаса; Антон Крамарэвіч
(«Заўтрашні дзень», 1944), які ўжо змагаецца з фашызмам (а гаворкі пра зямлю, пра нейкія
самастойныя шляхі ўжо ўвогуле немагчымыя), робіць гэта дзеля нейкай лепшай будучыні
хлопчыка Колі.
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Але тое самае пытанне ўзнікае ізноў: ці верыў пісьменнік, пасля турэмных засценкаў, у гэтыя
«калгасныя» рэшткі беларускай мары пра сваю долю? У 30-я, у 40-я гады ці верыў ён усур’ёз, што
беларусу калі-небудзь была патрэбная не воля і зямля, а тая сусветная рэвалюцыя?
У гэтыя гады К. Чорны страсна выказаў іншае, класічнае маленне беларускага селяніна:
«Бойцеся, кажу, Бога! Пазбірайце вы, кажу, золата з усяго свету, зрабіце з яго трон, пасадзіце на
яго мяне кіраваць паўсветам, а каб увесь свет выхваляў мяне, дык я перад вамі буду прасіцца і
маліцца: пусціце, калі ласка, дайце мне шчасце спаўзці з гэтага трона: я колькі год жыта не сеяў,
кала нават не зачасаў, у кузні каня не каваў, у млыне мукі не малоў, раллі не нюхаў, ботаў не
мазаў, капусты не сёрбаў, не наслухаўся ўволю, як пеўні спяваюць, як людзі па-людску гавораць»
(6, 49, «Пошукі будучыні»).
I яшчэ адна выразная заканамернасць: К. Чорны ніколі нідзе не піша ні пра якую з войнаў і
рэвалюцый XX стагоддзя, якія руйнавалі беларускі «пасад між народамі», як пра канкрэтную
катэгарычную веху ў гісторыі, як пра нейкі якасны зрух на шляху чалавецтва. Для К. Чорнага гэтыя
з’явы — заўсёды ў масоўцы, гэтыя катастрофы апаноўваюць беларускага селяніна гэтак няўхільна і
бадай што рэгулярна, што ён фіксуе толькі іхнюю сутнасць і вынікі ў сваім лёсе: бежанства, страта
дома, смерць блізкіх, пакуты дзяцей. К. Чорны адно роспачна выгукае, у чарговы раз апісваючы
перадсмяротнае жаданне бежанкі ў самую страшную хвіліну чым-небудзь суцешыць сваё дзіця:
«Пекла гэта ці не, калі цэлыя пакаленні гэтак жывуць і ўяўляюць сабе свет?» (2, 181).
К. Чорны як апавядальнік амаль заўсёды застаецца ў кругаглядзе героя, і звыклыя для
падсавецкай літаратуры падыходы да адлюстравання гістарычных падзей у К. Чорнага
перайначаны да наадварот — войны і рэвалюцыі прыроўніваюцца да перыпетый адзінкавага
чалавечага лёсу. «Увосень тысяча дзевяцьсот пятнаццатага года салдат расійскай арміі Пятро
Тадаровіч быў лёгка ранены ў нагу: блізка ля яго разарваўся гарматны снарад» (2, 164). I так
заўсёды: ізноў навала, ізноў беларус – сірата і выгнаннік, а не: імперыялістычная, акупацыя,
рэвалюцыя, інтэрвенцыя, грамадзянская, «раз’яднанне» і «ўз’яднанне», Вялікая Айчынная...
Асабліва гэта заўважна ў апавяданнях пра вайну 40-х гадоў, дзе ёсць тое, чаго мы не прывыклі
выразна бачыць у адпаведных ваенных творах,— гэта жыццё зруйнаванае, адзінокае, закінутае, як
бы на пустой зямлі. Адно дзеці шукаюць бацькоў, бацькі дзяцей. Праўда, К. Чорны згодна з
нарматывам робіць гэтых бацькоў і дзяцей жалезнымі мсціўцамі. Ён ведае, што за кожны знак
супраціву фашысты паляць людзей вёскамі (гл., напрыклад, апавяданне «Гора», т. 2, с. 464). Сёння
чамусьці здаецца, што ён як бы ўжо ведае і ўсе наступствы тых сталінскіх загадаў, паводле якіх
гэтых самых людзей так доўга будуць распінаць за тое, што яны трапілі пад акупацыю, і таму піша
іх такімі «жалезнымі». Бо напісаў жа ён і выключнае ў шэрагу іншых, шэдэўральнае апавяданне
пра вайну «Маленькая жанчына».
У адрозненне ад кароткіх апавяданняў, буйныя творы К. Чорнага 40-х гадоў па вялікім рахунку
ўжо амаль што вольныя ад афіцыйных нарматываў; апошнія застаюцца недзе ля сюжэтнага
падножжа.
Шчасце жыць сямейным суладдзем, у сваім прытулку, перацягваючы вайну, бяду і ранняе
сіроцтва, жыць працаю і чуласцю да раллі, канючка, да куста шыпшыны ў лагчыне каля бітага
шляху, да зжоўклага бярозавага ліста на зялёнай летняй траве К. Чорны апеў у рамане «Пошукі
будучыні» — апеў з незвычайнай сілай, з незвычайнай любасцю да сваіх цэнтральных герояў,
Волечкі Нявадавай і Кастуся Лукашэвіча. У гэтым творы ўпершыню ў К. Чорнага так выразна
вылучыліся прытчавыя інтанацыі. Тут відавочная недастатковасць той драбязы наваколля, той
плоці жыццёвай (падсавецкай), якая стварала б рэалістычную (у тых умовах — «сацрэалістычную»)
атмасферу і рэалістычны тон. I якраз канкрэтна-вобразна і падрабязна апісаныя побыт і духоўны
«рай» Волечкі і Кастуся — гэта ў беларускім кантэксце малюнкі не столькі рэалістычныя, колькі
інтэгральныя. I семантычнае поле, і вертыкальны кантэкст гэтых малюнкаў безумоўна вядзе да
48

вобразаў-архетыпаў, кожная драбніца тут адкрывае цэлы беларускі свет. Нездарма іменна пра
гэты фрагмент рамана так пранікнёна пісала беларускае літаратуразнаўства86.
«Ідылія» юных герояў, натуральна, выбіваецца з агульнай будовы рамана. У наступных яго
частках гісторыі бацькоў, Нявады і Сымона Ракуцькі, як бы зрыфмаваныя; бы ў зачараваным коле,
вяртаюцца і вяртаюцца на кругі свае таксама і Паліводскія, і Шрэдэры... Час зацыклены; гэтаксама
замкнутае ў нейкім пякельным карагодзе і кола падзей. Гісторыя бясконцая і статычная, як бег на
месцы, і ў гэтым парадаксальным суплёце заключана вялікая мастацкая энергія. К. Чорны
падкрэслівае, нават педаліруе матыў бясплённых «пошукаў будучыні», якую немагчыма
ўсталяваць на зямлі, дзе бясконца вандруюць то ў адзін, то ў супрацьлеглы бок змучаныя людзі, а
катастрофы вядуць свае крывавыя гвалты-межы ўжо не па іх паселішчах (як у рамане
«Бацькаўшчына»), а па іхнім панадворку, калі хата застаецца па адзін варагуючы бок, а прызба пад
вокнамі гэтай хаты — па другі (6, 48). Бы нейкая містэрыя пакутаў усё доўжыцца і доўжыцца ля
гэтых, Малога і Вялікага, скрыжаванняў, падрабязна апісаных у сваёй нязменнай геаграфіі, ля
гэтага волата-дрэва і волата-каменя. Месца дзеяння, прастора ў рамане то па-касмічнаму
непрытульная, то родная да замілавання. I нейкі фармальны рух застаўся толькі ў гэтай прасторы:
парэзанай, здратаванай, апаганенай трупамі дзяцей і ворагаў, лагерамі за калючым дротам з
хворымі дзецьмі ж.
У рамане «Пошукі будучыні» К. Чорны знайшоў такі маштаб мастакоўскага погляду на лёс
беларуса, пры якім канкрэтыка падсавецкага жыцця «згубілася» сярод найвялікшых, неабвержных
трагедый XX стагоддзя, трагедый у лёсе тутэйшага чалавека. I яшчэ больш абагулены, да
сімвалічнага абстрагаваны мастацкі свет рамана «Млечны Шлях». А. Адамовіч бліскуча
прааналізаваў гэты раман як узор філасофскага жанру, як «раман-«мадэль», раман«эксперымент», у агульным кантэксце з творамі Дастаеўскага і Кафкі, а таксама ў суаднесенасці з
імёнамі Камю, Іянеска, Фолкнера, Кабо Абэ87. Філасофскі вобразны план рамана (хто ён — «голы»
чалавек на «голай» зямлі пад вечным Млечным Шляхам на пераломе XX стагоддзя) безумоўна
«паглынае» ўсе прыватнасці. Але і дэталі ў рамане самакаштоўныя: гісторыя Мікалая Сямагі,
напрыклад, як бы падводзіць беларускую канкрэтыку пад інтэгральны вобраз. I гэта ёсць
канкрэтыка чорнаўскага пакутніка за слязу дзіцяці, чорнаўскага змагара з абсурдам штораз
раскіданых і памежаваных родных гнёздаў, чорнаўскага Сізіфа, які ізноў ды ізноў мусіць класці
вянец за вянцом бярвенне, ладзячы сваю хату, мусіць бясконца шукаць сваіх дзяцей на бежанскіх
дарогах і за калючым дротам, бясконца ратаваць сваю душу ад тугі і страшэннага смутку па
незваротна адабраным. Імя гэтаму герою не толькі Мікалай Сямага. Ён пачынаўся з Пятра
Тадаровіча, з Тоні Базылькевіча, з Леапольда Гушкі. Найгучней, на магутны голас, К. Чорны сказаў
пра яго іменна ў творах ваеннага часу: пра Няваду, пра Сымона Ракуцьку, пра Антона Крамарэвіча,
пра Максіма Астаповіча, а таксама пра Лізу, Ганусю, Марыну і Настачку, пра Вольку і Кастуся... I
гэтых герояў не засцяць некаторыя абавязкова-рытуальныя савецкія штампы.
К. Чорны распачаў яшчэ мноства твораў, якія напісаць не паспеў. Але ён паспеў выгукнуць тое
сваё галоўнае: ён сказаў усё ж, хто такі беларус пад сонцам і які тут ягоны лёс.
Друкуецца па: Корань Л. Кузьма Чорны // Корань Л. Цукровы пеўнік: Літ.-крытыч. арт. –
Мн.: Маст. Літ., 1996. – С. 65 – 114. (286 с.)

3. ВАСІЛЬ БЫКАФ
Як адзін з самых значных і знакамітых беларускіх празаікаў XX стагоддзя сцвердзіў сябе Васіль
Быкаў.
86
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Гл., напрыклад: Адамовіч А. Маштабнасць прозы. С. 181—192.
Гл.: Адамовіч А. Маштабнасць прозы. С. 130—131.
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В. Быкаў — мастак эпохі, у якую ўвесь род чалавечы прыйшоў да краю сваёй пагібелі. У гэтыя
часы В. Быкаў страсна сцвердзіў маральнасць насуперак прагматызму.
В. Быкаў — летапісец таго народа, каторага цэлымі пакаленнямі, пачынаючы яшчэ з дзіцячага
ўзросту, падводзілі да брацкіх магіл, што былі да краёў запоўнены крывёю, і прымушалі прысягаць
на гэтай крыві на вернасць дзяржаве88. В. Быкаў — летапісец народа з «ваенізаванай грамадскай
свядомасцю»; народа, «для якога памяць пра вайну зрабілася ўжо часткай культуры»89. В. Быкаў
прадстаўнік і асобнага «забітага пакалення»: народжанага ў 20-я, забітага ў 40-я. I між усім гэтым
ён апалагет Асобы, якая ў экстрэмальных умовах сцвярджае сваю чалавечую годнасць.
В. Быкаў — пісьменнік, які спасцігаў сталінізм «адначасова і паралельна са спасціжэннем
жыцця ўвогуле». «Сталіна няма, але псіхалогія сталіншчыны жывая...»,— гаварыў В. Быкаў у 1989
годзе90.
Фашызм (гітлерызм, сталінізм) другой паловы XX ст. асабліва бязлітасна катаваў беларусаў.
Пра гэта асабліва многа гаворыць беларуская проза. Загляньма ж напачатку ў тую беларускую
тыпалагічную прастору, з якой вырастала проза В. Быкава.
Беларуская савецкая ваенная проза славутая. Поруч з лепшай савецкай прозай 60-х і
пазнейшых гадоў (і найперш поруч з прозай вясковай) яна адлюстравала выпрамленне чалавека
сталінскай і паслясталінскай эпохі. Яна паказала ўваскрэсенне чалавечай годнасці і маралі.
Беларуская савецкая ваенная проза антыфашысцкая. Само паняцце «Вялікая Айчынная вайна
1941— 1945 гг.», фундаментальнае для савецкай культуралогіі, у 90-я гады пачало актыўна
пераасэнсоўвацца, удакладняцца. А іменна: шырокая дыскусія на гэтую тэму ў беларускім,
напрыклад, друку дасягнула свайго апагея ў 1992—1993 гадах, калі ў розных выданнях з’явіліся
матэрыялы Я. Шыраева, Н. Пашкевіча, В. Акудовіча, В. Каваленкі, Ю. Туронка, пазней — М.
Крукоўскага і многіх іншых. Ваенная тэма з банальнай зрабілася спрэчнай. Што значыць паняцце
«вайна Айчынная» для Беларусі? Якой была тактыка і стратэгія паводле Беларусі Сталіна і Гітлера
адпаведна ў 20—30-я і 40-я гады? Якой была рэальнасць узаемаадносін акупантаў з мясцовым
насельніцтвам, асабліва ў заходніх раёнах? Якую ролю адыграла НКУС у дзейнасці партызанскіх
атрадаў? Чым сталі гады акупацыі для беларускага селяніна і беларускага партызана? I ўвогуле ці
ідэнтычныя гэта фігуры? Чым тлумачыцца злачынная «партызаншчына» і карныя партызанскія
акцыі супраць мясцовага насельніцтва?
Але пасля ўсіх дыскусій нязменным застаецца прызнанне антыфашысцкага пафасу беларускай
савецкай ваеннай прозы. Гэты пафас ва ўсякім разе робіць яе з’яваю ў агульным гісторыкалітаратурным працэсе,— праз салідарнасць з культурнай Еўропай і светам у стаўленні да Гітлера,
да многіх звязаных з ім падзей 30—40-х гадоў.
Беларуская ваенная проза і кансерватыўная. Да апошняга часу яна больш замацоўвала,
ахоўвала, сцвярджала нацыянальную празаічную традыцыю, чым абнаўляла, рэфармавала яе.
Тлумачыцца гэта не толькі пільнасцю савецкай эстэтычнай цэнзуры. Важна і тое, што гісторыя ўсёй
беларускай сучаснай культуры — гэта найперш гісторыя адчайнага супрацьстаяння магутным
разбуральным уплывам. I наша ваенная проза выканала сваю ахоўную ролю. Насуперак
няўхільнай дэнацыяналізацыі яна з патрыярхальнай упартасцю аднаўляла светаадчуванне,
мысленне, мараль і мову беларуса — найчасцей селяніна, гараджаніна ў першым пакаленні ці
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Пра гэта гаварыла С. Алексіевіч у тэлефільме памяці А. Адамовіча, знятым маскоўскімі кінематаграфістамі
па смерці Аляксандра Міхайлавіча; гаварыла як пра ўпершыню асэнсаванае і публіцыстычна ўголас
заяўяленае А. Адамовічам.
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вясковага настаўніка, агранома, урача, які мусіў апрануць быкаўскі шынель або застацца самім
сабою пад акупантамі.
Кансерватыўнасць традыцыі заўсёды нараджае магутную эпігонскую плынь.
Але трагедыя савецкага літаратурнага працэсу была звязана найперш з тым, што звычайныя
«сярэднія» нашы пісьменнікі мусілі пераймаць, наследаваць, перапяваць зусім не тое, што ім,
мажліва, хацелася б, а выключна афіцыйныя ўзоры. Прыкметнае паніжэнне ці павышэнне
агульнага літаратурнага ўзроўню амаль не залежала ад з’яўлення выдатных талентаў, адкрыццяў у
эстэтыцы. Вызначальнай была палітычная кан’юнктура. Калі ў дасавецкія часы, напрыклад, можна
было гаварыць пра эстэтычныя эпохі і школы (рамантызму, рэалізму, інш.), то агульнае аблічча
савецкага мастацтва ўжо вызначалася «эпохамі» і «школамі» сталінскай бесканфліктнасці,
хрушчоўскай адлігі і г. д. Адсюль — афіцыёз, заўважны і ў беларускай ваеннай прозе, прычым
афіцыёзнасць яе ці не ў першую чаргу зрабіла праблематычнай і яе праўдзівасць.
Увогуле дзяржаўны міф пра Вялікую Айчынную вайну 1941—1945 гг. ствараўся сінхронна з
ваеннымі падзеямі, а лепш сказаць, ён быў запраграмаваны наперад. У савецкай рэчаіснасці 40—
50-х гадоў не маглі не з’явіцца такія спрашчэнні вайны, як проза I. Гурскага і А. Стаховіча, што
нагадвае афіцыйны лубок на мяжы мастацкай бездапаможнасці. У падобнай і больш сур’ёзнай
прозе («Векапомныя дні» М. Лынькова, напрыклад) не магла не выпінацца празмерна роля
партыйных структур ва ўсіх «станоўчых» падзеях на фронце і ў тыле. У тыя ж гады і крыху пазней
нельга было абысціся ў мастацтве без рамантызацыі, часам дужа таннай, ГЕРОЯ гэтай вайны,— і
падобныя творы М. Лынькова, К. Чорнага, І. Шамякіна яшчэ лепшыя ўзоры жанру. Лепшыя, таму
што ў апавяданнях М. Лынькова са зборніка «Астап», у «Вялікім сэрцы» К. Чорнага, «Глыбокай
плыні» I. Шамякіна, у ваенных апавяданнях Я. Брыля быў і моцны бок: выразнае трагедыйнае
гучанне; тое ўсведамленне вайны як найвялікшай трагедыі народа, што не перакрываецца
рытуальным безумоўным «апраўданнем крыві».
Гэтаксама «натуральна» была часова забытая традыцыя псіхалагічнай культуры, такая кніга,
як «На імперыялістычнай вайне» М. Гарэцкага, напрыклад. Маладзейшыя беларускія празаікі
выхоўваліся на афіцыйных догмах, на эстэтычнай дыеце, і кожцы паасобку павінен быў прайсці
свой шлях да ісціны, да праўды жыццёвай і мастацкай не толькі пра мінулую вайну, але і пра
ўсю мінулую савецкую эпоху. I тут у нас, зноў жа натуральна, былі і ёсць свае лідэры, свае
абознікі і тая большасць, што пасярэдзіне.
Між тым пераважна пакаленне В. Быкава і крыху маладзейшых за яго пісьменнікаў, што
пачыналі друкавацца ў знакамітыя 60-я, зрабіла нашу ваенную прозу агульнавядомай. Творы 60
— 80-х гадоў А. Адамовіча, Я. Брыля, В. Быкава, В. Казько, I. Навуменкі, Б. Сачанкі, М.
Стральцова, I. Пташнікава, I. Чыгрынава, I. Шамякіна яшчэ і сёння ў вялікай ступені вызначаюць
стэрэатып сучаснага беларуса як для саміх беларусаў, так і ў іншанацыянальнай свядомасці.
Праўда і тое, што да сённяшняга дня ваенная тэма зрабілася класічнай таксама сярод нашых
графаманаў. Апошняму нямала паспрыяла і пэўная стылёвая аднастайнасць беларускай прозы
пра вайну. Відавочна, што тое адрозненне «эпікаў» і «лірыкаў», якое можна прасачыць у ёй,
малаактуальнае. Таму што і тыя, і другія аднолькава грунтоўныя, уважлівыя да падрабязнасцяў,
прывязаныя да этнаграфічна-побытавага, да знаёмых з маленства краявідаў і да ўласнага
радаводу. Вядуць рэй тут яркія таленты, чыя творчая індывідуальнасць (адзінкавая псіхалогія,
свядомасць, інтэлект) і ў рэчышчы традыцыйнай манеры сцвярджаецца як непаўторная.
Проза 60-х, 70-х і пачатку 80-х гадоў яшчэ не магла быць зусім свабоднаю ад старых догмаў. Ёй
часам не хапала праўдзівасці ў асвятленні гістарычных фактаў, а мажліва, і дастатковай
дасведчанасці ў іх. Яе пафас быў-такі манатонны: абмежаваны, па-першае, інтанацыямі рэквіема,
«жураўлінага крыку» па здратаванай чалавечнасці з абавязковай сцвярджальнай, прасветлена51

катарсічнай нотай напрыканцы; і, па-другое, пачуццёвай гамай гневу, абурэння, праклёну
фашызму. Аднак важней падкрэсліць тое, што ў лепшых сваіх узорах гэтая проза была ўжо
дастаткова гуманістычная. Інтэнсіўнасць яе пафасу перавышала і самы высокі болевы парог; яна
дала ўзоры болевай этычнай рэфлексіі (згадайма «Суд у Слабадзе» В. Казько, 1978 г., напрыклад).
Гэтая проза прымушала чытача перажываць гібель свайго героя як найвялікшую, непапраўную
трагедыю, і ўжо таму лепшыя яе старонкі застануцца заўсёдным здабыткам культуры.
I якраз гэтая наша проза да апошняга часу была сапраўды папулярнай. У нас быў такі
знакаміты раман, як «Сэрца на далоні» I. Шамякіна, дзякуючы якому ладная частка мясцовага
насельніцтва і ўведала пра рэальнае, а не толькі падручнікавае існаванне беларускай літаратуры.
Фенаменальная чуйнасць I. Шамякіна да павеваў часу, аператыўнасць выхаду ў свет новых твораў,
а таксама аблегчанасць стылю (калі нецікавы, нявыйгрышны для інтрыгі змест падаецца
скорагаворкай, публіцыстыкай, а псіхалагічна распрацоўваецца заваблівае для чытача) — усё гэта
зрабіла І. Шамякіна адным з самых чытабельных у нас, поруч з В. Быкавым, беларускіх ваенных
пісьменнікаў. У нязмушанай папулярнасці сярод розных слаёў насельніцтва I. Шамякіну
прайграюць і нашы запаветныя эпікі — I. Пташнікаў, I. Чыгрынаў, іншыя паслядоўнікі грунтоўнай
ды няспешнай манеры пісьма — В. Карамазаў, В. Казько, напрыклад, а таксама больш лірычныя
М. Стральцоў, ранні I. Навуменка, Б. Сачанка. А між тым усе яны вядомыя і глыбокім пранікненнем
у сутнасць ваеннай рэчаіснасці, і несумненнай адпаведнасцю нацыянальнай стыхіі, і больш
высокай, чым у I. Шамякіна, культурай пісьма.
Асобна трэба сказаць пра ролю дакумента ў лёсе беларускай ваеннай прозы. Наша
дакументалістыка таксама пачыналася з кніг, якія былі больш аператыўнымі зводкамі,
складзенымі адпаведна афіцыйнай ваеннай дактрыне, чым дакументальнай літаратурай; са
шматлікіх мемуараў дзеячаў партызанскага руху на Беларусі, апрацаваных прафесійнымі
літаратарамі. Прынамсі, гэты мемуарна-парадны жанр надзвычай трывалы (згадаць тыя ж
сучасныя Кнігі славы, гонару і да т.п.); і трываласць яго сведчыць перш за ўсё пра тое, як пакутліва
мяняюцца ацэнкі гісторыі пры жыцці таго пакалення, якое было суб’ектам гэтай гісторыі. Жывыя
людзі, ужо падзеленыя на герояў і негерояў, не могуць быць аднадумцамі паводле перамен!
У 70-я гады маленькую рэвалюцыю ў мастацкай інтэрпрэтацыі дакумента зрабіла кніга А.
Адамовіча, Я. Брыля і Ул. Калесніка «Я з вогненнай вескі...» (1975). Просты мантаж
дакументальных фрагментаў з мастацкім тэкстам тым часам зрабіўся ў нас ужо настолькі
банальным прыёмам, што, напрыклад, А. Адамовіч пакінуў такі бязлітасны запіс пра сваю
«Хатынскую аповесць» (хрэстаматыйную, адзначаную прэміяй, перакладзеную на многія
замежныя мовы, папулярную ў савецкага і замежнага чытача): «літаратурная няўдача»;
«...літаратурныя формы ў пар ператвараюцда ад судакранання з вогненнай памяццю Хатыняў»91.
У кнізе «Я з вогненнай вёскі...» дакумент — магнітафонныя запісы сведчанняў тых, хто ацалеў
са спаленых вёсак — з нейтральнага факта ператварыўся ў мастацкі вобраз. Ніякая мастацкая
прыўкраса не ўражвае чытача больш, чым нягладкія аповяды самога «галасу народнага» ў
абліччах, лёсах, у тых натуральных адхіленнях і прыватнасцях, што вырастаюдь у сімвалічныя,
філасофскія дэталі. Кніга «Я з вогненнай вёскі...» як бы «прыгадала» М. Гарэцкага і аднавіла,
мадэрнізаваўшы, дакументальна-мастацкі жанр у нацыянальнай традыцыі, у прозе народа,
праўдзівая гісторыя якога доўгі час змушана не расцінала вуснаў (творы А. Адамовіча, С.
Алексіевіч, С. Панізніка). Гэтая мадыфікацыя жанру яшчэ зусім маладая, яна пакуль што нават
дакладна не названая; аднак тыпалогія беларускай прозы ўжо немагчымая без яе.
Імя А. Адамовіча ўвогуле звязана з радыкальнымі стылёвымі пошукамі ў ваеннай прозе:
згадаем аповесць «Карнікі» (1981), ці не першую ў сучаснай нашай літаратуры спробу
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«рэканструяванага» псіхалагізму, натхнёнага, па словах самога пісьменніка, манераю У. Фолкнера;
або прыгадаем аповесць «Апошняя пастараль» (1986), утопію пасляядзернай эры,— жанр таксама
нязвыклы для нашай ваеннай стылістыкі.
I самае галоўнае — праз дакумент у 80-я гады ваенная проза абнавілася не столькі знешнефармальна, колькі змястоўна. У тых жа «Карніках» упершыню ў савецкай літаратуры адкрыта,
усур’ёз былі пастаўлены тыя пытанні, якія мучылі таксама і В. Быкава ў аповесцях «Знак бяды»
(1982), «Кар’ер» (1986), «У тумане» (1989): чым была гэтая вайна для беларусаў? Адкуль узяліся
паліцаі, карнікі, што палілі Хатынь? Чаму партызаны былі такія бязлітасныя — яны ж ведалі, што за
кожны знак іхняга існавання будуць закатаваныя сваякі, суайчыннікі, дзеці? Калабарацыянізм і
патрэбы нацыі, здрадніцтва і трагізм тупіковай сітуацыі паміж гітлерызмам і сталінізмам...
У пачатку 90-х гадоў мы былі сведкамі абструкцыі многіх былых стэрэатыпаў, сярод якіх ёсць і
самыя дарагія, усталяваныя на крыві. I скон гэтых стэрэатыпаў нават здаваўся немінучым пад
лавінаю новай інфармацыі, легалізаванай для шырокай публікі. Тады факт ізноў набываў моц
мастацкага вобраза: матэрыялы пра зверствы польскіх і савецкіх партызанаў пад час акупацыі
Беларусі змяшчалі польская «Ніва» і беларускі «ЛіМ»; сведчанні саміх былых партызанаў пра
жорсткасць да беларускага насельніцтва друкаваў у «Литературной газете» В. Кандрацьеў;
звязаныя з гэтымі ж падзеямі фрагменты, раней выключаныя з кнігі «Я з вогненнай вёскі...»,
публікаваў Я. Брыль; Б. Сачанка без таннай паліталогіі расказваў пра беларускую ваенную
эміграцыю; выдавалася Л. Геніюш, друкаваліся яе дзённікі, «праграмны» верш «Партызаны»...
Новыя рубяжы ўзяла і мастацкая проза. Тут выразна вылучыліся дзве тэмы. Адна — атмасфера
перадваенных гадоў: бальшавіцкі «маральны кодэкс» і рэпрэсіі ў сутыкненні з традыцыйнай
этыкай і нацыянальным характарам. Ніводзін канфлікт той пары, прыватны ці гістарычны,
немагчыма зразумець па-за гэтым сутыкненнем, што ўвесь час спараджала трагедыю. Гэтая тэма
на ваенным матэрыяле найбольш поўна і глыбока раскрыта ў рамане В. Карамазава «Бежанцы»
(часопісны варыянт—1990 г.). Другая тэма нашай ваеннай прозы апошніх гадоў— гэта
«партызанка», партызанскі рух і ўвогуле жыццё на акупіраванай тэрыторыі Беларусі. Асабліва
вылучыць тут трэба раман В. Адамчыка «Голас крыві брата твайго» (1991) і аповесць А. Асіпенкі
«Выканаўца» (часопісны варыянт — 1994 г.). У рамане В. Адамчыка падзеі часоў гітлераўскай
акупацыі Беларусі паказваюцца прынцыпова па-новаму, з падрабязным улікам тых рэалій, якія ў
сапраўднасці фарміравалі акупацыйны побыт. Персанажы В. Адамчыка жывуць навідавоку ў
акупантаў, у поўнай залежнасці ад размаітых мясцовых уладаў, цывільных і вайсковых,
добраахвотных і «добраахвотных». «Жалеть здеся некого»,— гаворыць гаспадыні казак, што
асталяваўся ў яе хаце, данскога атамана Паўлава ваяка. Беларусы кругом вінаватыя: і карніку, і
партызану, і Сталіну. Бо жывуць на акупіраванай тэрыторыі, кінутыя разбітым у першыя ж дні
вайны войскам. Таму іх рабуюць і паляць, ганьбуюць ды вучаць, што маральна, а што не. Аповесць
А. Асіпенкі таксама паказвае рэальнае жыццё партызан як працяг той братазабойчай класавай
вайны, якая раздувалася ў 30-я гады і ў якой заўсёды гінулі лепшыя, а падлейшыя не проста
трыумфавалі — яны перабудоўвалі пад сябе жыццё на доўгую перспектыву.
Між тым выключнай фігурай у нашай ваеннай прозе, безумоўна, заўсёды заставаўся і
застаецца Васіль Быкаў. «Сваімі аповесцямі (пачынаючы з «Жураўлінага крыку»),— піша I.
Афанасьеў92,— В. Быкаў у ліку іншых пісьменнікаў-франтавікоў, што заявілі пра сябе пасля XX
з’езда, пераадольваў аўтарытарнасць савецкай літаратуры 40—50-х гадоў, звязаную, на думку Г.
Белай, з буйнымі эпічнымі формамі, а дакладней з жанрам панарамнага рамана, у якім філасофію
гісторыі замяніла «калектыўная ідэалогія», герой зрабіўся «толькі перанясеннем на мастацкую
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тэрыторыю канцэпцыі, згодна з якой асоба прыдатная быць перад усім «колцам» і «вінцікам»
дзяржаўнага механізму»93.
В. Быкаў стварыў не менш як сваю жанравую мадыфікацыю аповесці на памежжы
традыцыйна-рэалістычнай і экзістэнцыйнай паэтыкі. Тэрміналагічна ў 1972 годзе гэты факт
падкрэсліваў Ю. Бондараў: «I ўжо ёсць «быкаўскі герой», «быкаўская сітуацыя», што выяўляе
характар персанажа з рэзкасцю аптычнага фокуса, які ловіць пераадоленне чалавекам, здавалася
б, непераадольнага»94.
Пачаўшы з «антысхем» (I. Дзядкоў), з непрымірымасці да таго, што з цягам часу крывавае
нават у памяці ветэранаў выцвітае да ружовага (думка Э. М. Рэмарка, падкрэсленая А.
Адамовічам), В. Быкаў як бы адразу ж пачаў і з вельмі пафаснай гуманістычнай ноты,
своеасаблівага «моманту ісціны», празмернага для афіцыйнай культуралогіі. В. Каваленка піша:
«Многія з удзельнікаў вайны, асабліва з тых, што трапілі ў чыноўны люд, пайшлі на змушанае ці
нязмушанае прызнанне афіцыйных версій ходу вайны і яе вынікаў. «...» яны забыліся пра
галоўнае: іх сябры і таварышы, што палеглі ў брацкія магілы на неабсяжных прасторах жудаснакрывавай вайны, гонячы захопніка з роднай зямлі, разам з тым марылі і верылі, што пасля
перамогі адбудуцца плённа-стваральныя рэформы і вялікага маштабу перамены. Сталінскі рэжым
падмануў гэтыя мары і гэтую веру салдат, пакінуўшы ўсё амаль так, як і было. Улады (нават у
хрушчоўскі і брэжнеўскі перыяды) імкнуліся да таго, каб народ забыўся або не ведаў пра
сапраўдны настрой салдат-франтавікоў і партызан»95. Не тое — В. Някрасаў, Р. Бакланаў,
В.Астаф’еў, К.Вераб’еў, В. Кандрацьеў, А.Адамовіч, I. Пташнікаў, А. Ганчар. Ё. Авіжус, П. Куусберг, Э.
Капіеў... Не тое — В. Быкаў, якога В. Астаф’еў назваў непахісным правафланговым у шэрагу
савецкіх пісьменнікаў-франтавікоў. В. Быкаў адразу і нязменна абраў вернасць чалавеку,
ахвяраванаму пакутам і несправядлівасці.
Відавочна, што ў паэтыцы В. Быкава, поруч з вядомай фармальнай стабільнасцю быкаўскай
прозы, фенаменальнай з’яўляецца таксама і тая мастацкая свабода, з якой ён лаканічна, але
кожны раз надзіва ярка і страсна сцвярджае сваю праўду. Ягонае мастацкае мысленне настолькі
інтэнсіўнае, метафарычнае, што яно нават пераадольвае, як бы зараджае творчай энергіяй і
параўнаўча бедную (да «Знака бяды») беларускую мову пісьменніка, да якой В. Быкаў, ураджэнец,
між іншым, памежнай Віцебшчыны, як і кожны беларус у пасляваенныя савецкія часы, мусіў
свядома шукаць і ўнутрана адстойваць свае шляхі.
Стыль В. Быкава, так сказаць, мінімалісцкі: В. Быкаў вельмі эканомны ў фабульна-сюжэтным
сэнсе. Даследчыкі часта цытуюць уласнае прызнанне В. Быкава пра тое, што ён прызвычаіўся
моцна, усімі сродкамі «сцягваць маральныя вузлы», з-за чаго «часам лішне выпінаецца
жорсткасць сюжэтных канструкцый»96. Маючы на ўвазе гэтую стабільную «жорсткасць
канструкцый», А. Адамовіч разгледзеў быкаўскую аповесць як своеасаблівую разнавіднасць
прытчы, «прытчападобнага рэалізму»: «Гэта таксама прытча (па аголенасці думкі і абвостранасці
«маралі»), але з гранічна рэалістычнымі абставінамі і з усім магчымым багаццем «дыялектыкі
душы»97. Між іншым, тут мы пагодзімся з I. Дзядковым, які пісаў, што «паняцце прытчы не дужа
пасуне нас да ісціны. Яно, можа быць, нават збядняе і звужае гэтую ісціну, бо вылучае перш за ўсё
і перабольшвае павучальнасць як жанравую прыкмету быкаўскай аповесці». I. Дзядкоў
пераканаўча даводзіць, што ў прозе В. Быкава замала месца «для «прытчы» з усім этымалагічным
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багаццем гэтага слова і шмат месца — для «простага» рэалізму, для жыцця, для яго незлічоных
сітуацыі, яго страсцей і драматызму, для паветра гісторыі, для «гістарычнага» чалавека...»98
Аднак у 70—80-я гады інтэрпрэтацыі быкаўскай аповесці як прытчы дужа пашырыліся; пасля
актыўнага аўтарскага «пратэсту» — В. Быкаў сказаў, што ягоная адданасць жанру прытчы не больш
чым выдумка крытыкі99 — загаварылі пра быкаўскую аповесць як пра парабалічную.
Рэч у тым, што жанрава-стылёвая пэўнасць прозы В. Быкава як бы правакуе, падштурхоўвае
даследчыка да фармалізацыі. В. Быкаў лаканічны і стабільны не толькі паводле пафасу, але і ў
характаралогіі, і ў арганізацыі ваеннага хранатопу100. «Васіль Быкаў» — гэта заўсёды чалавек
маральны ў стрэсавай сітуацыі супраць амаральнага прагматызму і супраць варожага часу і
прасторы на вайне. Звычайныя для прозы В. Быкава дэфініцыі накшталт: «сістэма, а не сума больш
ці менш удалых аповесцей» (А. Адамовіч), «жорсткая быкаўская манера» (Л.Лазараў),
«бескампраміснае даследаванне рэчаіснасці» (Д. Бугаёў), рана выявіўся як «пісьменнік аскетычнай
мастацкай формы» (I. Дзядкоў). Усе тут названыя прыкметы стаяць як бы паабапал тых
магістральных для ваеннай прозы шляхоў, па якіх аповесці В. Быкава траплялі ў адпаведныя
тыпалагічныя «абоймы», надзвычай папулярныя ў савецкім літаратуразнаўстве. А далей — можна
сказаць, усе слабасці савецкай кампаратывістыкі адбіліся ў тым, што пісалася ў нас пра В. Быкава:
татальны маральны максімалізм, усюдыісная праблема выбару (між іншым, пазычанага з
тэрміналогіі экзістэнцыялізму і, калі паставіцца да яе ўсур’ёз, мала прыдатная для тыпалагічнага
ўжытку101), а таксама перыядычна прыпісваемая В. Быкаву «лакальнасць» праўды пра Вялікую
Айчынную вайну і абавязковая «учительность» (М. Анастасьеў), павучальнасць В. Быкавапісьменніка.
Вядома, кожны штамп некалі пачынаўся са свежай або рацыянальнай думкі. Але дужа
высокая ступень фармалізацыі быкаўскіх тэкстаў найперш дазваляе даследчыку — калі такая мэта,
свядомая ці несвядомая, у даследчыка ёсць — паспяхова абыходзіць якраз тое «паветра гісторыі»,
тыя страсці і драматызм «гістарычнага чалавека», якія найперш хвалявалі В. Быкава, ягоных
чытачоў-сучаснікаў, якія надзвычай актуальныя сення і якія выклікалі, выклікаюць у перыядычным
друку літаральна баталіі. I хто б мог дакладна вызначыць тую ролю, якую адыграла ў станаўленні
аскетычнай манеры В. Быкава савецкая цэнзура? знішчальная крытыка з афіцыйнай, дзяржаўнай
падачы?102
Феномен прозы В. Быкава немагчыма адэкватна зразумець па-за праблемаю рэцэпцыі гэтай
прозы савецкай культуралогіяй: ад афіцыйных ахоўнікаў дзяржаўнага ваеннага міфа да шэраговага
масавага чытача.
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Рэч у тым, што В. Быкаў не столькі «стварае» свае крызісныя сітуацыі, колькі «аднаўляе» самае
шэраговае будзённае жыццё і смерць савецкага чалавека на вайне. Адно закалыханая мірная
рэцэпцыя дыктуе бачыць быкаўскія калізіі як штучна створаныя. Па-за той машынай «дзяржаўнай
нязгоды» з быкаўскім жыццёвым вопытам і з мастацкім светам В. Быкава, якая адразу ж
запускалася (і запускаецца) у дзеянне пасля публікацый пісьменніка, ёсць і яшчэ адзін механізм
нязгоды — фізіялагічны.
Вядома, што ахоўныя механізмы чалавечай псіхікі змушаюць нашу свядомасць недзе на
біялагічных узроўнях супраціўляцца болю, што даганяе нас праз гады і гады, калі мы чытаем В.
Быкава; чалавек супраціўляецца той балючай праўдзе, з якой так цяжка прымірыцца. Ды й не
хочацца: лягчэй, прыемней спажываць міфалагізаваную версію, якая суцяшае і падвышае, хваліць і
ўзвялічвае... Але толькі праўда засцерагае, толькі праўда спрыяе дабру.
В. Быкаў схапіў сутнасныя суплёты гістарычнага (40—90-х гг.) быцця, якое яму на ўласным
вопыце давялося практычна спасцігаць у самых драматычных расколінах. А затым ужо, у выніку
таго, выявілася і запрацавала універсальнасць створаных В. Быкавым мастацкіх вобразаў, гэтых
інтэгральных знакаў рэчаіснасці. Семантыка ж вобраза, семантыка мастацкага знака бадай што
невычэрпная. (Праз гэта творчасць В. Быкава зрабілася, між іншым, найпапулярнай нівай для
інтэрпрэтатараў розных тэорый, своеасаблівым палігонам для нашых і замежных дысертантаў.)
Паказальна, што яшчэ 20—30 гадоў назад «мінімаліст» В. Быкаў у сваіх мастацкіх вобразах здолеў
быць такім змястоўным і адначасова такім гістарычна-канкрэтным, што ўжо сказанае, ужо тады
праз цэнзурны заціск В. Быкавым прамоўленае наша белетрыстыка толькі ў 90-я гады пачала
падрабязна вытлумачваць так званаму масаваму чытачу. (Гл., напрыклад, аповесць I. Шамякіна
«Ахвяры», 1991 г., у якой энкавэдыст, што атабарыўся ў партызанскім атрадзе, губіць лепшых
людзей, расстрэльвае падпольшчыка. Ці згадаем аповесць У. Дамашэвіча «Кожны чацвёрты», 1991
г., пісалася ў 1977 — 1978 гг., эмацыянальную дэкларацыю на прадмет наяўнасці ў партызанскіх
атрадах абмежаваных і подлых людзей.) Не менш паказальны і той стабільны тыпалагічны шэраг, у
які «запісаны» В. Быкаў; савецкая «лейтэнанцкая» проза» — антысталінская; заходнееўрапейская
проза пра II сусветную вайну; экзістэнцыялізм часоў французскага Супраціўлення (найчасцей
творы А. Камю і Ж.-П. Сартра, «Міф пра Сізіфа» і драма «Мёртвыя без пахавання»). Прычым
падкрэслім, што найбольш кваліфікаваныя даследчыкі параўноўваюць. В. Быкава з заходнімі
аўтарамі не як сціплага падсуседа, а як роўнавялікую мастацкую з’яву, далёка не абмежаваную і
не вычарпаную ўласна экзістэнцыяльнымі, напрыклад, ідэямі і паэтыкай103. Варта прыгадаць
таксама і кампліменты, і, асабліва, навязлівыя даўнія папрокі В. Быкаву за «рэмаркізм», якія былі
заўсёды некарэктнымі ўжо таму толькі, што ступень несвабоды быкаўскага чалавека ёсць якасна,
непараўнальна (можна сказаць, эпахальна) іншая, чым у герояў заходнееўрапейскіх баталістаў.
Думаецца, у нейкім сэнсе падсвядомай экстрапаляцыяй быкаўскага жанравага феномена на
ўсю агульнасць прозы пра вайну трэба лічыць тыя сучасныя даследаванні, дзе ў тыпалагічнай
агульнасці ваеннай прозы шукаецца агульнасць жанравая. Напрыклад, I. Шаблоўская піша: «Ідэя
аб тым, што «кніга пра вайну» набывае, жанравыя якасці, спецыфічную паэтыку, выказвалася
вучонымі розных краін»104. А іменна: «Ваенная проза ўзнікла ў межах больш шырокай з’явы —
літаратуры пра вайну. Галоўнае адрозненне — у жанравых характарыстыках ваеннай прозы, якая
103
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перастае быць толькі тэматычна-праблемнай агульнасцю і складваецца як жанравая мадыфікацыя
рамана, аповесці, апавядання», I ніжэй: «Жанравае самавызначэнне ваеннай прозы ў межах
літаратуры пра вайну — гэта вынік эвалюцыі яе праблематыкі і паэтыкі, якая адбілася на
характэрных счапленнях розных элементаў мастацкага твора і выявілася ў асаблівасцях ваеннай
прозы. Мяняецца канфлікт, характар сюжэтабудавання, тып героя, суадносіны паміж
апавядальнасцю, споведдзю і аналітызмам. Вайна перастае быць толькі «заднікам», на фоне якога
разыгрываюцца старыя як свет праблемы і пачуцці. Перад намі новая «сукупнасць дамінант»,
якая, па словах Б. Тамашэўскага, з’яўляецца «вызначальным фактарам стварэння жанра». У аснове
сукупнасці дамінант ваеннай прозы ляжыць новая звышмэта — асэнсаванне вайны як трагедыі
агульначалавечай»105.
Аднак спроба якраз прасачыць тую «новую сукупнасць дамінант» не дае вялікага плёну. Бо
канкрэтыка, разнароднасць матэрыялу (творы славянскіх літаратур 1948—1987 гг.) ніяк не
арганізуецца ў жанравую субардынацыю паводле такіх адзнак, як прытчавасць, сувязь з
філасофіяй экзістэнцыялізму, катастрафічны хранатоп і да т. п. іншых, больш дробных. Інакш
кажучы, прапанаваная жанравая мадэль аніяк не верыфікуецца.
Што да В. Быкава, то быкаўская мадыфікацыя традыцыйнага жанру аповесці безумоўна ёсць, і
яна выяўляецца ў кожным творы пісьменніка106. Але няма жанравай мадыфікацыі паводле
«лейтэнанцкай прозы», або «прозы шасцідзесятнікаў», або, напрыклад, «ваеннай прозы краін
Усходняй Еўропы» ці проста «ваеннай прозы». Тут паўсюль ёсць толькі тыпалагічная агульнасць. А
тыпалагічная агульнасць не можа эвалюцыйна нарадзіць жанр. Жанр — гэта баналізацыя
мастацкай ідэі да ўзроўню стабільнай фармальнай прыкметы. Калі ж мы маем справу з мноствам
рознаякасных з’яў, то іх агульнасць апісваецца толькі тыпалагічна. Нават стабільныя штампы
сацыялістычнага рэалізму ў прозе пра II сусветную вайну мы не можам разглядаць як жанравую
мадыфікацыю,— таму што прырода гэтай з’явы відавочна тыпалагічная, а не ўласна-мастацкая.
Цікавую спробу жанравай атрыбуцыі твораў В. Быкава зрабіў I. Афанасьеў107. Ён прапанаваў
жанравае ўдакладненне для быкаўскай аповесці — «антываенная». Аднак з-за грувасткасці і
падкрэсленай нястрогасці аргументацыі I. Афанасьева высунутыя ім фармулёўкі (аб прынцыпова
новых жанравых разнавіднасцях у быкаўскай прозе — «скажам, антываенных»108) выразна
«завісаюць у паветры» (у шырокай прасторы А. Адамовічавай «новай мастацкасці» для
«звышлітаратуры» як літаратуры новай, пасляядзернай эпохі).
В. Быкаў пачынаў таксама і з вялікай веры ў чалавека, у тое, што ён можа стаць нават «вышэй
за свой лёс», стаць «мацнейшым за магутную сілу выпадку» (аўтарскія словы з аповесці «Яго
батальён»). Падставы для такога пераканання даў В. Быкаву ўласны вопыт, убачанае і перажытае
на вайне. I ці не беларускую псіхалогію схоплівае найперш маляўнічая заўвага М. Анастасьева,
якая гэткім чынам характарызуе быкаўскага героя: «Да пэўнага, лёсавызначальнага, моманту яго
героі, здаецца, увогуле не жывуць, а толькі цяжка і непрыкметна нясуць у сабе агромністы запас
духоўнай энергіі, каб шчодра выдаткаваць яго дарэшты ў момант подзвігу»109. Так, псіхалагічна
быкаўскі герой такі: не зухаватасць, а якраз някідкасць, калі непераможнаю або непераможанай
застаецца іменна сіла духоўная, да часу схаваная ў чалавеку. Вядома, гэта не манапольная
беларуская рыса, але, думаецца, характэрна-беларуская безумоўна. В. Быкаў — мастак, вельмі
арганічна і глыбока звязаны з нацыянальнаю глебай.
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Дыскрэтная беларуская культурная традыцыя як бы не паспявала па-мастацку сцвердзіць
беларускі нацыянальны тып, нацыянальны характар ва ўсім багацці ягонай тыпалогіі, ва ўсім
шырокім спектры праяў нацыянальнага быцця на розных гістарычных этапах. Таму ў сталай
савецкай літаратуры, нават у параўнанні з блізкай папярэдняй класікай 20-х — пач. 30-х гадоў,
беларускі характар-тып вельмі істотна уніфікаваўся110. I патрыярхальна-этнаграфічныя прыкметы
зрабіліся, бадай, неабходнымі для ідэнтыфікацыі беларускасці, беларушчыны. Бы Няміга ў трубах
пад зямлёю, сучасны стан народнага духу, сапраўдны беларускі нацыянальны характар апынуўся
амаль спрэс аформленым у стабільныя клішэ «старой», «несучаснай» эпікі і псеўдаэпікі. У 60-я
гады прыярытэтным зрабіўся клішыраваны тып ідэйнага савецкага партызана. Ён таксама, так
сказаць, манапалізаваў прадстаўніцтва нацыянальнага характару.
I В. Быкава, які сцвердзіў сябе найперш пісьменнікам-інтэлектуалам, рэдкі крытык доказна
сцвярджаў як аўтара перадусім беларускага, глыбока нацыянальнага111. Гэтак уласцівая
беларускаму пісьменніку грунтоўнасць і канкрэтнасць мастацкага слова, прадметнасць
адлюстравання, унутраная засяроджанасць і выбуховая страснасць («у цішы буры і ў бурах ціша»),
гэтая сціплая годнасць, вялікая трывушчасць і ўпартая цягавітасць, засяроджаная адданасць сваёй
мэце — усе гэтыя якасці і прыкметы быкаўскай прозы атаясаміліся ў быкававедаў па большасці не
з яскравым знакам яго беларускасці, а з прыкметамі эпікі; адбылася своеасаблівая аберацыя. У той
час як светапогляд В. Быкава эпічным (роўна як і міфалагічным, напрыклад) можна назваць толькі
фігуральна. В. Быкаў — пісьменнік найперш дысгарманічнай, ірацыянальнай эпохі.
Але і відавочныя рысы экзістэнцыйнай паэтыкі, як ужо адзначалася вышэй, у прозе В. Быкава
не абсалютныя; «парабалізм» у В. Быкава спалучаны з надзвычай пэўнай гістарычнай
канкрэтыкай. Па сутнасці, В. Быкаў засяроджаны не столькі на фармалізаванай сітуацыі выбару,
колькі на ўнутраным абліччы свайго народа. З году 1968-га («Круглянскі мост»), з «партызанскіх»
аповесцей — усё больш пэўна на духоўным абліччы беларускага народа. З усімі траўмамі і з усёй
унутранай сілай, з усёй гвалтоўна звязанай, але жывой традыцыйнай духоўнасцю. В. Быкаў
рэпрэзентуе найперш беларусаў, а ў «далёкай» іншанацыянальнай свядомасці і ўвесь «савецкі
народ» у надзвычай інтэграваных мастацкіх вобразах, на ўзроўні, як піша В. Каваленка,
«абагульнена-спрадвечных мастацка- сэнсавых абсалютаў, якія ўтвараюцца — што вельмі важна —
на суцэльнай нацыянальнай глебе як духоўнай рэальнасці»112. В. Быкаў як бы ўвасабляе і знаёміць
увесь свет з людзьмі — «палоннікамі ваенных сістэм» (А. Сахараў113), палоннікамі «механізму
перманентнай грамадзянскай вайны» (М. Гефтэр114). Знаёміць з вайскоўцамі, партызанамі,
падпольшчыкамі і проста мірнымі жыхарамі Беларусі. Гэта людзі, якія ахвяраваны бязлітаснаму
тутэйшаму хранатопу — савецкаму, ваеннаму; ахвяраваныя навале «абыдзённа-трагічнага» (I.
Дзядкоў) і, як аказалася, здатнымі да «абыдзённа-гераічнага». Бо проста жыць на зямлі
акупіраванай Беларусі ўжо было подзвігам: сталінская ваенная дактрына дыктавала тактыку
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выпаленай зямлі, тактыку «мы за ценой не постоим»115; гітлераўцы таксама «ідэйна», прынцыпова
спрэс палілі і вынішчалі. В. Быкаў пісаў пра мірнае беларускае насельніцтва: «Незалежна ад
узросту, полу, нягледзячы на тое, меў ён зброю і страляў у акупантаў або толькі сеяў збожжа і
гадаваў дзяцей, — кожны быў воінам. Таму што і зброя, і збожжа, і падросшыя дзеці, ды і само
існаванне кожнага беларуса ў выніку былі накіраваны супраць акупантаў»116.
Манера В. Быкава далёкая ад літаральнага апісальніцтва нацыянальнай стыхіі як найперш
побытавай. Аднак, як падкрэслівае В. Каваленка, «індывідуальныя моманты адносін да жыцця» ў
герояў В. Быкава дэманструюць між іншым і «распаўсюджаныя рысы псіхалогіі яго народа». У
Глечыка з «Жураўлінага крыку», напрыклад, — гэта «і некаторая наіўнасць у адчуванні свайго
становішча, і празмерная даверлівасць да людзей, і безадмоўнае паслушэнства, і баязлівасць,
спалучаная з рашучасцю, і схільнасць дзейнічаць актыўна ўслед за іншымі ці па прыкладу
іншых»117. «Па ўсім відаць, — піша ніжэй В. Каваленка, — у аповесці «Мертвым не баліць»
беларусам мог быць не толькі Васілевіч, але і Сахно. I тым не менш пісьменніка з асаблівым
прыцягненнем прывабліваюць ідэальныя магчымасці беларуса». Заўважым, як і М. Гарэцкага ў
свой час. Яшчэ ніжэй В. Каваленка называе быкаўскую «Альпійскую баладу» ўвасобленай марай
пісьменніка пра сапраўднага беларуса, «ахвярнага дзеля другіх і гатовага да таго, каб яго заўважыў
вялікі свет, унутрана падрыхтаванага прыйсці ў той вялікі свет на законных маральна-духоўных
правах і магчымасцях»118.
Відавочна, што іменна ахвярнасць беларусаў вылучыла іх у сучасным свеце і што велізарную
ролю ў гэтым вылучэнні адыграла другая сусветная вайна.
Перамога над нямецкім фашызмам у гэтай вайне ў вельмі вялікай ступені абумовіла аптымізм
усіх «шасцідзесятнікаў». I Васіль Быкаў катарсічна-прасветлена сцвярджаў вялікі сэнс жыцця і
смерці сваіх герояў, вялікі маральны, у канчатковым выніку пераможны сэнс іхніх пакут
(«Жураўліны крык», 1959; «Трэцяя ракета», 1961; «Альпійская балада», 1963; «Сотнікаў», 1970;
«Абеліск», 1970; «Дажыць да світання», 1972; «Воўчая зграя», 1974; «Яго батальён», 1975). Але з
цягам часу ў быкаўскім пафасе ўсё больш выразнай дамінантаю рабілася нічым не знятая
трагедыйнасць («Здрада», 1960; «Пастка», 1962; «Мертвым не баліць, 1965; «Праклятая вышыня»,
1968; «Круглянскі мост», 1968; «Пайсці і не вярнуцца», 1978; «Знак бяды», 1982; «Кар’ер», 1986; «У
тумане», 1987; «Аблава», 1988; «Сцюжа», 1969, 1991).
У гэтым сэнсе этапным творам трэба лічыць аповесць «Знак бяды», у якой В. Быкаў упершыню
змясціў «крытычную сітуацыю» для сваіх герояў у шырокі і бачны гістарычны абсяг; упершыню В.
Быкаў выпісаў іменна гістарычны далягляд, хаця чыста тэхнічна гэта зроблена з неадменным
быкаўскім лаканізмам, у па-ранейшаму прадуманай да дробязей фабуле.
I высветлілася, што, аказваецца, цэлы абшар нацыянальнага жыцця як бы чакаў В. Быкава; што
паводле трагізму гэтае быццё, гэтая рэчаіснасць бадай што ні ў чым не саступіць ваеннай!
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«Аказалася, — піша I. Дзядкоў, — што паэтыка быкаўскіх франтавых і партызанскіх аповесцей
прыдатная і для новых, «мірных» сюжэтаў. Менавіта гэтая паэтыка — небяспечнай, трывожнай
прасторы, часу, які сплывае, нібы забраны ў чалавека... «...» Яна нясе ў сабе дух калі не вайны, то
жорсткай барацьбы. Чалавек, што супрацьстаіць часу, прасторы, напору гісторыі, непазбежна
набывае рысы героя і пакутніка»119.
Вядома, у нас была і ёсць яшчэ дабыкаўская «мірная», «вясковая», эпічная класіка. Ёсць
класічныя раманы эпічнага гучання (найперш I. Мележа), напісаныя ў савецкі час. I ўсё ж ёсць
выразная заканамернасць у тым, што быццё беларусаў у другой палове XX стагоддзя пачало з
вялікай інтэнсіўнасцю знаходзіць сваё адэкватнае ўвасабленне ў нашым мастацтве як бы пасля, і
разам з мастацкім вопытам В. Быкава (прыгадайма творы апошніх гадоў В. Казько, А. Асіпенкі, А.
Адамовіча, В.Адамчыка, А. Кудраўца, В. Карамазава, В. Гігевіча, Г. Далідовіча, іншых)...
«Знак бяды» ў паэтыцы В. Быкава пазначыў тую ступень, на якой «жорсткасць сюжэтных
канструкцый» — прыкмета драматычная, прыкмета жанравастваральная для такой актыўнай
празаічнай формы, як аповесць — перайшла ў гарманічную паўнакроўнасць: безумоўна
новаэпічнай, буйнажанравай (прынамсі, раманнай) прыроды. Гэтая новая прырода «Знака бяды»
дружна падкрэслівалася крытыкаю і літаратуразнаўствам. За быкаўскую гераіню таксама дружна
была прызнана і Сцепаніда Багацька; а вось Багацька Пятрок быў сустрэты крытыкаю відавочна з
меншым энтузіязмам. Між тым слушна пісаў I. Дзядкоў пра «глыбокае, цудоўнае супадзенне і
роднасць» гэтых характараў, пра тое, што «Сцепаніда і Пятрок — гэта іншае быццё мастака, яго
добраахвотна прынятая на сябе пакута, якая ўзыходзіць да памяці пра бацькоўскую сялянскую
хату»120. «Пісьменніку дарагія абодва — Пятрок і Сцепаніда, ён разумее іх роўным чынам: можа
быць, Петрака нават лепш і паўней або ўвогуле ўсіх на свеце Петракоў разам з ім? Ці Петракоў
проста больш?»121
Здавалася б, прызвычаіў ужо чытачоў В. Быкаў да някідкасці сваіх герояў. Але — беларускі
селянін пад акупацыяй, які не кідаецца ў бойку з акупантам адразу ж, ахвяруючы ўсім сваім
набыткам і жыццём, згодна з дзяржаўным імператывам, а перш палохаецца, хоча жыць, хоча сам,
што да чаго, ва ўсім разабрацца (прыгадаем: беларус — гэта Хомка, які адразу веры не дае), — такі
Пятрок і ў 80-я гады аказаўся нязручным героем. Між тым В. Быкаў піша толькі праўду пра
чалавека, у чыім радаводзе не адна акупацыя і не адзін бязлітасны дзяржаўны імператыў на
самаахвярнасць; у чыім радаводзе не адзін пан і не адна гвалтоўная паншчына; у чыім радаводзе
безумоўнае толькі адно: усведамленне людскасці і таго, як павінна быць усё між людзьмі, ды яшчэ
безумоўны абавязак «сеяць хлеб і расціць дзяцей». Няхай сабе напачатку і зусім не гераічны гэты
герой. Тым больш праўдзівы і безальтэрнатыўны ягоны гераізм. Да таго ж чытач аповесці не раз
мае магчымасць упэўніцца ў выключнай чуйнасці Петраковага маральнага пачуцця.
Такім чынам, сінхронная рэцэпцыя і «Знака бяды» была неадэкватнай паводле тых публічнановых мастацкіх сэнсаў, якія пісьменнік адкрываў як досвед іменна нацыянальнай, канкрэтнагістарычнай псіхалогіі, як досвед рэальнай, а не прапагандысцкай характаралогіі, праўдзівай, а не
міфалагізаванай рэчаіснасці.
Пасля шырокіх «агледзін» В. Быкавым айчыннага жыцця, якое відавочна адкрылася
пісьменніку бы нейкая перманентная крытычная сітуацыя (бы занядбанае папялішча са «Знака
бяды» — і колькі такіх напрыканцы стагоддзя на Беларусі!), — для аптымізму, веры і надзеі, якая,
як вядома, памірае апошняй, у пісьменніка, у чалавека заставалася ўсё менш падстаў. Калі ўвесь
час будуць гінуць Глечык і Іван Цярэшка, Сотнікаў і Мароз, Іваноўскі і Валошын, Прэабражэнскі,
Маслакоў і Ляховіч, Юрка Стралкоў і Каця Шчарбенка, Пятрок і Сцепаніда, Бураў і Сушчэня, селянін
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Хведар Роўба і дзяўчына-сувязная Марыя, то якія ж падставы для аптымізму могуць даць тыя, хто,
побач з загінуўшымі, нягледзячы ні на што, заставаўся жыць, як Блішчынскі, Петухоў і ЧарноўШварц, як Сахно, Гарбацюк і Брытвін? На што спадзявацца Клімчанку і Сцёпку Таўкачу? Якую
надзею пакідаюць нам няшчасны Ананьеў і не нашмат шчаслівейшы Агееў? Рыбак і Галубін; Гуж,
Каландзёнак і Недасека-Новік; Азевіч і Міколка, Роўбаў сын?
В. Быкаў заўсёды імкнуўся па-мастацку асэнсаваць афіцыйныя савецкія маральныя (класавыя)
імператывы, разбуральныя для асобы. Адсюль нараджалася і інтэлектуальнасць быкаўскай прозы.
Свет В. Быкава, прытым, што ён гістарычны, заўсёды яшчэ і выразна этычны. Заўважым, што
асабліва напорна падкрэсліваюць рост і развіццё інтэлектуалізму ў прозе В. Быкава 80-х гадоў
маладзейшыя беларускія даследчыкі. В.Жыбуль122, I. Афанасьеў123, Ю. Залоска124, напрыклад,
увогуле паслядоўна перакладаюць творчасць В. Быкава на мову філасафем і алюзій. Так, І.
Афанасьеў, аналізуючы аповесць «Знак бяды», спасылаецца на М. Анастасьева, які ў сваю чаргу
стасуе са «Знакам бяды» думку С. Аверынцава пра біблейскі свет: Пятрок і Сцепаніда Багацькі ў
творы В. Быкава адразу ж пачынаюць расці ў бок «олама» — біблейскага свету, «патоку часу, што
нясе ў сабе ўсе рэчы: свет як гісторыя»125. І.Афанасьеў акцэнтуе хрысціянства як культуру, усё
больш актуальную для твораў В. Быкава, праз ідэю свабоднай асобы і ідэю жыцця як ахвяры; ідэю
адзінства чалавека і свету — бо цэласнасць ёсць структуратворчы элемент чалавечай свядомасці
(асабліва ў такіх творах, як «Кар’ер», «У тумане», «Аблава»). I. Афанасьеў піша: «У адрозненне ад
«Сотнікава» з ягоным біблейскім архетыпам і «Знака бяды», дзе вызначальную ролю адыгрываў
апасродкаваны рэалістычнай падзейнасцю матыў, у «Кар’еры» хрысціянства робіцца ўжо
самастойным аб’ектам спрэчкі»126.
Ва ўсякім разе інтэлектуальнасць прозы В. Быкава заўсёды была звязана з безумоўным
прызнаннем самакаштоўнасці чалавечай асобы. I з цягам часу ўсё больш глыбока асэнсаванымі і
больш выразна выяўленымі ў быкаўскай прозе рабіліся тыя прычынна-выніковыя сувязі (у
гістарычнай канкрэтыцы!), паводле якіх грубае трэціраванне якраз той самакаштоўнасці няўхільна
вяло і вядзе да трагічных, абсурдных, безвыходных, непапраўных сітуацый; з другога боку,
выяўленне яе ж адно і зберагае жыццё, зберагае нейкі сэнс пасярод абсурду і нейкую надзею
пасярод непапраўнасці... Новыя апавяданні В. Быкава 1994—1995 гадоў як бы дадаюць
удакладняльныя штрыхі, сведчанні сучасніка-відавочцы да той карціны, што адкрылася нарэшце
ўсім вачам: карціны найперш страшнага масавага маральнага заняпаду. Бедныя, бедныя
спустошаныя людзі, з горкім сумам піша В. Быкаў; татальны страх яшчэ ўчора прымушаў іх
прывентыўна даносіць адно на аднаго. Ужо ў 20-я гады ў перапоўненых турмах гэтыя людзі былі
жадныя вядру пярловай кашы, — за яго яны гатовы былі паступіцца сваім шансам на свабоду. А
лепшыя — слуцкія паўстанцы, змагары за вольную Беларусь, нашчадкі Кастуся Каліноўскага — не
скарыліся і загінулі, жывымі пайшлі ў зямлю (апавяданні «Бедныя людзі», «Перад канцом», «На
чорных лядах»). Усталяванае зло няўхільна нараджае крывавы, трагічны абсурд: пра гэта
апавяданні-згадкі з часоў вайны «Палкаводзец», «Зенітчыца», «Палітрук Каламіец», «Кацюша», а
таксама апавяданне на тэму Курапатаў «Жоўты пясочак». Асабістым, што некалі ў душу запала на
вайне, пісьменнік дзеліцца з чытачом у абразках «Пагорак» і «Падоранае жыццё». I шокавым
пафасам болю і безнадзейнасці вызначаецца заключны ў публікацыях 1995 года твор-прытча
«Сцяна». Тут па-быкаўску лаканічна і па-быкаўску ярка, страсна, прадметна, але ў той жа час у
максімальна абагуленай форме мадэлюецца сітуацыя безвыходнасці. Вязень турэмнага муру, які
122

Жыбуль В. Белорусская проза о войне и классическая трагедия. Мн., 1986.
Афанасьев Н. Кто восходит на Галгофу? Антивоенная идея в творчестве Василя Быкова. Мн., 1993.
124
Залоска Ю. Дыялогі з Васілём Быкавым: Інтэрв’ю, эсэ. Мн., 1995; Залоска Ю. У эпіцэнтры: Спроба
эзатэрычнага прачытання прозы Васіла Быкава // Літ. і мастацтва. 1994. 17 чэрв.
125
Аверинцев С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» // Вопросы литературы. 1971. №
8. С. 66.
126
Афанасьев К. Кто восходит на Голгофу? С. 139.
123

61

праз нечалавечыя высілкі здолеў расхістаць і выняць камень у сцяне сваёй камеры, трапляе з яе не
на волю, як яму мроілася, верылася, хацелася спадзявацца, а толькі ў яшчэ большую камеру.
Большую, бо тут стаіць шыбеніца.
Відавочна, што іменна сучасны ментальны стан беларусаў як вынік перманентнага генацыду
мог нарадзіць у творчасці В. Быкава той пантрагічны мастацкі вобраз, які мы бачым у прытчы
«Сцяна».
Між тым можна сказаць урэшце, што ў бесцэнзурных (або амаль бесцэнзурных) публікацыях
«паслягалосных» часоў быкаўская аповесць як арыгінальная структура на нейкі час саступіла
рэалістычна-прадметным навелам, занатоўкам і ўласна прытчам як такім («Сцяна», «Перад
канцом»).
Але мастацкі пафас В. Быкава застаўся нязменным: гэта гранічна канкрэтызаваная і ў той жа
час парабалічна абвостраная апеляцыя да гуманізму.
Друкуецца па: Корань Л. Васіль Быкаў // Корань Л. Цукровы пеўнік: Літ.-крытыч. арт. – Мн.:
Маст. Літ., 1996. – С. 114 – 142. (286 с.)

4. РОЛЯ ФАРМАЛЬНАГА КАНСЕРВАТЫЗМУ ФРАЗВІЦЦІ БЕЛАРУСКАЙ ПРАЗАІЧНАЙ
ТРАДЫЦЫІ
Натуральнае «эпічнае» светаадчуванне і адпаведны светапогляд, што адлюстроўваецца ў
мастацтве, сучасная эпоха, так сказаць, даўно пакінула за сваімі плячыма: гэтаксама, як некалі
міфалогія, сёння і эпіка ўжо не можа быць інакшай, як толькі тым ці іншым чынам мадэрнізаванай.
У глабальных маштабах на змену гармоніі прыйшла дысгарманічнасць. Неабвержнаю сёння
гучыць тая выснова, што ў культуры XX ст. разумовы пачатак, інтэлектуалізм перастаў быць нечым
прыватным (прыкметай пэўнага стылю, асаблівасцю творчай манеры і да т. п.). Інтэлектуальнасць
зрабілася як бы неабходнай прыкметаю мастацкага мыслення. Таму што па-за ёю немагчыма
арыентавацца ў сучасным свеце, дзе ўсе існыя сувязі выступаюць як сто разоў апасродкаваныя,
дэфармаваныя, фальсіфікаваныя той жа цывілізацыяй (варожай натуральнаму стану прыроды і
чалавеку як частцы гэтай прыроды). Менавіта глыбокія аб'ектыўныя прычыны — супраціўленне
цывілізатарскай уніфікацыі — вызначаюць «кутняе» месца інтэлекту ў літаратуры XX ст., цэнз
асобы, індывідуальнасці, выбітнасці, і затым — жанравай нястрогасці.
У беларускай культуры, літаратуры, аднак, існуе асаблівы піетэт якраз перад канонам:
перад жанрам як стабільнай, «параднай» формай. I асабліва перад жанрам эпічным. Беларусаў
нездарма рэгулярна апаноўвае энтузіязм свядомага масавага эпігонства (у пач. XX ст., напрыклад,
у 80—90-я гг. XX ст.). Бо дыскрэтнасць у развіцці беларускай літаратуры абяскроўлівала менавіта
неабходнае для нармальнага развіцця эпігонства, і беларусы спецыяльна мусяць дбаць, як пра
гарант сваёй будучыні, якраз не толькі пра ўласны унікальны мастацкі досвед, але і пра яго
пашыранасць; не толькі пра нараджэнне унікальных, геніяльных мастацкіх ідэй, але і пра іх
баналізацыю да ўзроўню масавага эпігонства. Без апошняга, як вядома, культура немагчымая.
Савецкае літаратуразнаўства між тым слова «эпігон» пазбягала: пэўная субардынацыя як бы
супярэчыла «гарызантальнаму» (падроўненаму, тыпалагічнаму) ацэначнаму падыходу да
літаратурных з’яў. Сам тэрмін нават паспеў набыць негатыўную семантыку,— ці не пачаў
атаясамлівацца з графаманствам,— што зусім неправамерна.
Як вядома, найважнейшыя ў лёсе кожнай нацыянальнай культуры яе сакральныя
падмуркі: менталітэт, архетыпы. Культура — па сутнасці, рэч у сабе. Але яна як бы мае яшчэ і сваю
гістарычную біяграфію. I якраз біяграфічныя перыпетыі фарміруюць урэшце канкрэтную карціну
культуры. (I адна з першых задач даследчыка пад час розных інтэрпрэтацый, ці поведаў, ці
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дыскурсаў127 нацыянальнай культуры — гэта неабходнасць карэктна абстрагавацца ад мноства
магчымых перыпетый дзеля адэкватнасці даследавання.) Дык вось своеасаблівы фармальны
кансерватызм беларускай літаратуры, прозы мае зусім пэўныя гістарычныя прычыны.
Для новай беларускай літаратуры была надзвычай важнаю задача: замацавацца на
эпічным рубяжы (па сутнасці, на першым для нацыянальнай літаратуры рубяжы); і не толькі
самасцвердзіцца тут у непаўторнай эпічнай «песні», але і ўгрунтаваць тут уласнае эпігонства, сваю
аўтарытэтную і дастаткова размаітую школу. Хоць бы адну «парадную» сярод пышных суседзяў!
Бо сярод літаратур, чые нацыянальныя культурныя традыцыі больш стабільныя, больш трывала
ўгрунтаваныя ў багатых уласных эпігонскіх школах і плынях, беларускую літаратуру не забяспечвае
адно ўласная аўтахтоннасць.
Нездарма В. Каваленка назваў нават праяваю комплексу нашай нацыянальнай
непаўнацэннасці той амаль недатыкальна-аўтарытэтны статус патрыярхальнага (па сутнасці,
эпічна-патрыярхальнага.— Л. К.), які выявіўся, напрыклад, у літаратурных спрэчках пачатку 80-х гг.
пра народнасць, пра нацыянальную самабытнасць нашай літаратуры128. (I падобны комплекс,
відаць, не мог не скласціся ў атмасферы пастаяннага афіцыйнага віжавання за нацыяналізмам у
мастацтве ў савецкія часы, калі пісьменнікам даводзілася адстойваць, «рэабілітоўваць» ледзь не
кожную прыкмету нацыянальнага.) Паміж іншым у гэтых спрэчках высветлілася, што «субстанцыя
нацыянальнага быцця» (Гегель) вызнаецца найперш праз нейкія высокія духоўныя сферы; яе не
можа ўвасабляць адно этнаграфічная атрыбутыка (адно «ліштвы» або «сярмяга»129). I калі
пазнейшае кан’юнктурнае (ці, іншымі словамі, актуальнае) асэнсаванне надае мінуламу жыццю ў
розных яго вонкавых выявах выразна падвышаныя, спекулятыўна (рацыянальна) падвышаныя
якасці духоўнага, духоўнасці, то такім чынам нацыянальнае жыццё ўсяго толькі ператвараецца ў
«сувенірнае», у нейкі даволі штучны фантом: больш знакавы, чым жывы. I ўрэшце адназначнае
падзенне аўтарытэту новых інтэлектуальных ідэй сапраўды роўназначнае муміфікацыі культуры.
Зразумела, што якраз сфера беларускай нацыянальнай духоўнасці ў падцэнзурнай
беларускай савецкай літаратуры, прозе выяўлялася няпоўна, абмежавана — у тым, што тычылася
найперш нацыянальнай ідэі. Таму рэгістрацыяй наканаванага гучаць аналітычныя высновы
вучоных пра тое, што ў сучаснай беларускай літаратуры «...» недастаткова выразна складваюцца
«...» агульнанацыянальныя адзнакі»130, што дужа няпроста ёй «сцвердзіць нацыянальнахарактэрны погляд на свет»131. Што «думка пра народ, якой жыла нацыянальная класіка «...»,
страціла сваю вядучую і абагульняючую сілу»132.
У савецкай прозе відавочна адбылася баналізацыя гэтай думкі (найперш эпічнай) да
ўзроўню простай паэтызацыі патрыярхальнага, да ўзроўню клішыраванай, стабільнай жанравай
структуры. Ад канчатковай архаізацыі з аднаго боку і ад суцэльнай «інтэрнацыяналізацыі» з
другога нашу традыцыйную культуру, можна сказаць, уратавала тое, што ў беларускай літаратуры
(прозе) у падцэнзурныя часы з’яўляліся адзін за адным ярка таленавітыя творы такіх аўтараў, як Я.
Брыль, I. Навуменка, I. Пташнікаў, I. Чыгрынаў, I. Шамякін, В. Карамазаў, Я.Сіпакоў і некаторыя
іншыя. I патрэба ў падобных творах, якія замацоўваюць тым ці іншым чынам эпічную, новаэпічную
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традыцыю ў беларускай літаратуры, будзе адчувацца да таго часу, пакуль самасвядомасць цэлай
нацыі не выспее да цывілізаванага ўзроўню. Такім чынам, зразумела, што кансерватызм — у
беларускім кантэксце дык надзвычайна — з’ява вельмі складаная. I ён мае, нясе і свой дынамічны
зарад, сваю пэўную, так сказаць, латэнтную энергію.
У чым жа заключаецца дынаміка эпічнай формы? У тым, каб паказваць не толькі вузкапатрыярхальнае. А — новы стан нацыянальнага духу: адэкватна, з усім высокім і нізкім, прыгожым
і балюча-звыродлівым, што ёсць у нацыянальным жыцці. Паказваць так, каб адкрывалася
агульная, дастаткова поўная і дастаткова канкрэтная шырокамаштабная карціна нацыянальнадухоўнага быцця.
У свой час «Вайна і мір» Талстога з’явілася як унікальная дынамічная жанравая структура,
наватарская мастацкая ідэя. З цягам часу яна зрабілася эпічным канонам. I ўжо М. Шолахаў у
«Ціхім Доне» фармальна сцвердзіў гэтую структуру, па-мастацку «паўтарыў» геніяльную
форматворчую ідэю Талстога. «Паўтарыў» на ўзроўні архітэктонікі, на ўзроўні родавых эпічных
прыкмет. Але праз гэтую форму М. Шолахаў рэалізаваў і сваю геніяльную мастацкую ідэю — сваё
бачанне расійскага народа-эпасу ў новай фазе канкрэтна-гістарычнага нацыянальна-духоўнага
быцця. I шолахаўскі светапогляд стаўся сапраўды эпахальным, нова-эпічным.
У новай беларускай літаратуры кананічную эпічную форму стварыў Я. Колас. Але «Новая
зямля» відавочна не мела ў рэальным беларускім жыцці таго шчаслівага лёсу, якога яна
заслугоўвае. Прычым якраз нацыянальна-духоўнае быццё беларусаў, якое адлюстравана ў паэме з
сапраўды эпічнай сілай і выразнасцю, не сустрэла злагаднага прыняцця; прымалася, усяляк
вылучалася, выпіналася менавіта прыдатнае для кансервацыі...
Мы ўжо прыгадвалі варункі, у якіх гэтак неспрыяльна склаўся лёс эпічных твораў М.
Гарэцкага і К. Чорнага (найперш «Камароўскай хронікі» і эпічнага ў «Зямлі», у «Бацькаўшчыне»). I
М. Гарэцкі, і К. Чорны сцвердзіліся перадусім як інтэлектуалы: якраз эпічнай цэласнасці,
гарманічнасці, якраз упэўнена-спакойнага, аб’ектыўна-сцвярджальнага погляду на свет гэтым
пісьменнікам не стае ў такой меры, якая б зрабіла іх кананічнымі эпікамі. Але нашым
літаратуразнаўствам яны гэтак трывала «паселеныя» ў семантычнае поле эпічнасці, відаць, з-за
таго, што іх творчасць перадае сам дух народа-эпасу, і таму іхняя стылістыка натуральна стала
асацыявацца з карэнна-нацыянальным, эпічна-нацыянальным. (Паказальны парадокс таксама —
парабаліст-эпік В. Быкаў.) Па савецкіх прыярытэтах у творчасці гэтых класікаў наша навука перш
мелася акцэнтаваць іменна нейкія архаічна-эпічныя, складана-патрыярхальныя формы і фарбы
(так сказаць, з паступовым рухам да савецкай сучаснасці), а на тэндэнцыі мадэрновыя,
інтэлектуальныя звярталася меншая ўвага.
Тым часам пасля Я. Коласа ў беларускую літаратуру прыйшоў новы глыбінны,
светапоглядны эпік — Іван Мележ. Калі I. Мележ пачынаў пісаць сваю «Палескую хроніку», то ўжо і
задача эпігонскай баналізацыі вялікай коласаўскай эпічнай ідэі набыла значэнне з’явы,
неабходнай для нацыянальнай мастацкай традыцыі. З-за фенаменалагічнай, духоўнай стагнацыі ў
беларускай культуры і змястоўнае эпігонства набыло ўжо значэнне жыццядайнага прагрэсу. Тым
больш што, паўторымся, кананічнага, «узорнага» ў сусветным кантэксце празаічнага эпасу
беларуская літаратура ўсё яшчэ не мела. I раман «Людзі на балоце» I. Мележа зрабіўся такім
кананічным узорам.
Прычым I. Мележ не спыніўся на простай паэтызацыі патрыярхальнага. Агульнасаюзная
крытыка ўхваляла і «Людзей на балоце», і «Подых навальніцы» як творы, у нацыянальнадухоўным плане цалкам рэалізаваныя. Безумоўна, I. Мележ, так сказаць, на ўсе часы сцвердзіў
аўтэнтычную беларушчыну і сам нацыянальны характар-тып. Але пісьменнік ужо выходзіў на
шляхі, пэўна пракладзеныя нацыянальнай ідэяю ў будучыню, у сучасную эпоху. I ўжо ў рамане
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«Завеі, снежань» вядомая кананічная фармальная структура была I. Мележам мадэрнізаваная:
менавіта ў інтэлектуальным кірунку.
У гэтым жа плане паказальная, напрыклад, і эвалюцыя В. Адамчыка: ягоная эпапея пра
заходнебеларускае жыццё ўбачылася ў новым, дынамічным кантэксце толькі пасля з’яўлення кнігі
«Голас крыві брата твайго», 1991 г., дзе вельмі выразна і па-сучаснаму, праз інтэлект акцэнтуецца
найперш нацыянальна-духоўная праблематыка. Гэтаксама «вырасла» і шырокавядомая эпапея I.
Чыгрынава са з’яўленнем апошняга рамана пісьменніка «Не ўсе мы згінем», 1996 г.; можна
гаварыць і пра аналагічную эвалюцыю ў творчасці Г. Далідовіча, іншых аўтараў, якія пачыналі зусім
па-вучнёўску, з паэтызацыі патрыярхальнага, і вырасталі да значных арыгінальных фігур у
беларускай прозе.
Пра сапраўдны маштаб новаэпічнай задумы I. Мележа можна меркаваць толькі з улікам
тых частак «Палескай хронікі», якія засталіся ў чарнавых распрацоўках пісьменніка па ягонай
смерці. У беларускай літаратуры магло адбыцца мастацкае адкрыццё маштабу сапраўды
сусветнага, калі б лёс больш спрыяў I. Мележу і калі б апошнімі ў яго жыцці не сталі гады 70-я, у
якія трагедыя беларускага духу ў XX ст. яшчэ не была прадметам публічнай увагі.
Яшчэ адным буйнейшым празаікам, чыё змястоўнае эпігонства (г. зн. засваенне традыцый,
вядомых у свеце, але дэфіцытных у беларускай літаратуры пасля чарговых праяў дыскрэтнасці)
было жыццядайнай заваёвай нашай прозы, з’яўляецца У. Караткевіч. У II пал. XX ст. У. Караткевіч
звярнуўся да кананічных рамантычных форм. Вядома, што рамантычныя і неарамантычныя
павевы на беларускай глебе мелі свой багаты плён, асабліва ў першыя дзесяцігоддзі XX ст., —
дастаткова назваць толькі вялікае імя Янкі Купалы. Але У. Караткевіч звярнуўся не столькі да
традыцыі неарамантычнай, колькі ўсё ж да той мастацкай парадыгмы, якую вызначаюць імёны В.
Скота, Г. Сенкевіча. Апошнім часам даследчыкі падкрэсліваюць таксама рысы барокавай традыцыі
ў творчасці У. Караткевіча, яго ўменне «выкарыстоўваць творчыя дасягненні народнай
карнавальнай культуры», у чым пісьменніка «падтрымлівае вопыт Рабле, Свіфта, Сервантэса,
Гогаля, Твэна, Булгакава і іншых»133. У. Караткевіч сапраўды акцэнтуе найперш па-рамантычнаму
высокі дух, нацыянальную духоўнасць як неабходнасць для чалавека. Прычым чалавека
гістарычнага, якога менавіта памяць, адчуванне свайго месца ў радаводзе робяць
паўнавартасным, нармальным.
***
Узоры беларускай празаічнай класікі XX стагоддзя найвыразна дэманструюць дынаміку
жанравых форм у нацыянальным мастацкім мысленні. У класіцы ярчэй выяўлены інтэгральныя,
пасіянарныя мастацкія звязы-ідэі. Гэтыя ўзоры з’яўляюцца яшчэ і як бы «высокімі хвалямі» паміж
чарговымі праявамі дыскрэтнасці, «праваламі» ў дамінуючую масавую (у дадатак падцэнзурную)
баналізацыю вялікіх ідэй. Вялікай драмай беларускай літаратуры XX ст. можна назваць асабліва
рэзкія перапады (з-за дыскрэтнасці ў развіцці) ва ўзроўнях беларускай прозы: элітарнай, г. зн.
сапраўды культурнай, сутнасна-нацыянальнай, класічнай, і прозы «валавай», перадусім
нарматыўнай (і, параўнаўча з масавай плынню ў іншых літаратурах, нешматлікай). У 80—90-я гады
гэтая драма зрабілася асабліва відавочнай для ўсёй беларускай інтэлігенцыі. У гэтыя ж гады ў
сувязі з новай, «пасляперабудовачнай» культурнай сітуацыяй на Беларусі, адбыўся асабліва
«адчайны» ўсплёск грамадскіх эмоцый, а рух жанравых форм у беларускай прозе набыў асабліва
кантрастныя, асабліва рэзкія, сутаргавыя праявы.
Рэч у тым, што традыцыйна станаўленне і развіццё беларускай прозы ў XX стагоддзі
савецкае літаратуразнаўства мусіла звязваць са станаўленнем і развіццём рэалізму, Аднак у
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сапраўднасці «шляхі рэалізму» вельмі хутка перасталі быць адзіна жыццядайнымі, бо ўжо з 20-х
гадоў пачалі рабіцца нарматыўнымі, так што ў 40-я, 50-я гады беларуская літаратура мела
агульнасаюзныя ўзоры кананічнага сацыялістычнага рэалізму. Такім чынам, абавязковая і
шматгадовая афіцыйная прыярытэтнасць нарматыўнага стылю закансервавала ў беларускай прозе
тое, што называецца рэалізмам наіўным, этнаграфічным; столькі «масавай» прозы бытавісцкага
кшталту, мусіць, у іншых нацыяў, і таксама «мужыцкіх», усё ж няма. (Вядома, што тычыць выбітных
талентаў, тым больш вялікіх, геніяльных, якія ў сваёй творчасці генеруюць дынамічныя структуры,
то іх цалкам змясціць у ідэалагічную схему, наіўную эстэтыку не ўдавалася ніколі: скажам, К.
Чорны, пры тым, што ён — паказальная фігура 30-х гадоў, у сваім эпасе застаецца найперш
рэалістам-еўрапейцам узору XX стагоддзя, і не ў апошнюю чаргу праз перажыты вопыт Гамсуна,
Дастаеўскага; у гэтым сэнсе I. Мележ, тым больш В. Адамчык, напрыклад, як эпікі відавочна
кансерватыўнейшыя за К. Чорнага.) Разам з гэтым сітуацыя мае і адваротны бок: у цэлым
кансерватыўна-апісальная плынь беларускай прозы, асабліва ў лепшых сваіх, таленавітых
гуманістычных узорах, адыграла ў нацыянальнай культуры і вельмі каштоўную ролю — ролю
ахоўную для нацыянальнага менталітэту ў часы асіміляцыйнай экспансіі.
У другой палове 80-х гг. амаль усе дзейсныя беларускія празаікі ўзяліся за мадэрнізацыю
сучаснай беларускай прозы, арыентуючыся як на новыя ідэйна-тэматычныя, раней забароненыя,
абсягі, так і на «нерэалістычныя» жанрава-стылёвыя формы.
З’явіліся новыя яркія, дынамічна-мастацкія творы В. Быкава, В. Адамчыка, А. Асіпенкі, В.
Казько, Я. Сіпакова, В. Гігевіча, Г. Далідовіча, В. Карамазава, А. Кудраўца, У. Арлова, А. Глобуса, А.
Федарэнкі і многіх іншых. Сёння беларуская проза ізноў асабліва энергічна шукае сучасную
беларускую мастацкую мову і сучаснае беларускае мастацкае мысленне, ізноў актыўна працуе на
дынаміку жанравых структур.
На гэтым шляху даводзіцца пераадольваць таксама і спецыфічныя цяжкасці.
Як вядома, самая шматлікая ў нас колькасна, т. зв. сялянская, вясковая проза мае сваю
высокую класіку ці не таму найперш, што яна мела сваю філасофію, сваю эстэтычную
форматворчую мадэль: побыт — быццё — светапогляд (С. Андраюк134). Гарадская ж (а правільней
сказаць у беларускім кантэксце не «вясковая» і «гарадская», а «класічная» і «сучасная») сучасная
беларуская проза такой філасофіі, агульнай генеральнай ідэі пакуль што не мае. Большасць сталых
беларускіх празаікаў, якія рэпрэзентуюць інтэлект нацыі, яшчэ безумоўна падуладныя інерцыі
магутнага старога стылю. Усё яшчэ трывае знакамітае супроцьпастаўленне «вёска — горад»; усё
яшчэ па большасці «вясковаю» атрымліваецца ў нас і містыка, і фантастыка, і «жаночая» проза, бо
ізноў ды ізноў светапоглядна, — а потым ужо і на ўзроўні мастацкага маўлення, — спрацоўвае
старая мадэль; побыт — пошукі быцця — высновы ды пазіцыя аўтара. Між тым новы час
адэкватны не стабільнаму быццю, а катастрафічнаму існаванню, ірацыянальнай экзістэнцыі.
Шэраговая ж беларуская проза пакуль часцей толькі канстатуе бязглуздзіцу цывілізацыі: накшталт
мітрэнгі ў транспарце, чэргах, сталоўках: накшталт жыцця «пры Саветах», апошнім часам і «пры
«дэмакратах»; накшталт агульнага азвярэння, ачмурэння і да т. п. У шэраговай прозе ўсё гэта
робіцца прадметам для прастадушнага ляманту, дзе «эпічнае» месца аўтара застаецца як бы
збоку, па-за сітуацыяй. Ён здольны знайсці правых і вінаватых, добрую «вясковую» (або «старую»)
і дрэнную «гарадскую» (або «новую») мараль... Між тым тыпалогія сучаснай прозы — той, што на
Беларусі да 90-х гадоў называлася «гарадской» — ужо даволі шчыльна распрацаваная ў свеце;
выдатныя ўзоры дала тут і беларуская класіка. Падобная проза мае на ўвазе перадусім асобасны,
індывідуалістычны, інтэлектуальны характар: яе прадмет — чалавек экзістэнцыйны. Прычым
прыкметы вонкава-фармальныя (імітацыя жыццёвага падабенства або дэманстрацыя
сканструяванасці, знарочыстых, умоўных прыёмаў) для статуса падобнай прозы неістотныя. Такім
134

Андраюк С. А жыццё — вышэй за ўсё: Выбранае. Мн., 1992. С. 268—271, 274—275.

66

чынам, самымі сучаснымі, «мадэрновымі» формамі роўна будуць, напрыклад, не толькі антыутопіі
В. Гігевіча, прыпавесці Я. Сіпакова, раманы-эсэ А. Лойкі, але і традыцыйна-грамадазнаўчыя ды
псіхалагічныя апавяданні маладзейшых: У. Арлова, А. Федарэнкі, А. Чобата, А. Наварыча.
Адзначым, што ў масе той прозы, якая пісалася ў другой палове 80-х і на пачатку 90-х гадоў
дастаткова вопытнымі беларускімі пісьменнікамі, выявілася таксама наступная характэрная
заканамернасць. Пакуль «даспявае», шырока распаўсюджваецца новы літаратурны светапогляд,
многія аўтары ў межах старой эстэтычнай структуры эмацыянальна-публіцыстычна выказваюцца
аб прыярытэтах, не зважаючы на тое, што ідэйная публіцыстыка, стылёва чужая ў
самадастатковай, кананічнай для беларускай прозы апісальнай плыні, часта разбурае мастацкасць
тэксту (асабліва паказальная тут творчасць, напрыклад, У. Дамашэвіча).
Што тычыць «маладой» беларускай прозы, то тут маюцца свае заломы на шляху да
дынамічных жанравых структур.
Абвясціўшы ў пасляперабудовачныя гады «еўрапеізацыю»135 беларускай літаратуры,
тагачасная маладая літаратурная плынь практычна дараўняла гэтую еўрапеізацыю да пераймання
табуіраваных сацыялістычным рэалізмам жанрава-стылёвых формаў. Такім чынам, жаданая
вышэйшая, паслясавецкая культура творчасці на масавым узроўні была зблытана з павярхоўнай,
раптам кожнаму дазволенай, эрудыцыяй. Няўдача, няўдалая спроба агулам і штурмам узяць
еўрапейскі Алімп, даць узоры відавочнай «маладзёжнай» класікі, адным рыўком ліквідаваць
чарговы «прагал» дыскрэтнасці ў гістарычным развіцці беларускай літаратуры XX стагоддзя
спарадзіла найвялікшы і агрэсіўны песімізм у «еўрапеізатараў». Вінаватаю была прызнаная
беларуская культура, беларуская традыцыя; іменна яна зрабілася прадметам маладога астракізму.
У сапраўднасці ж сітуацыя ў беларускай культуры напрыканцы XX стагоддзя склалася
парадаксальная: яна дыктуе мастаку найперш рамантычную ідэю Бацькаўшчыны як найсучасную,
што павінна спраўджвацца ўжо ў постмадэрнісцкай прасторы.
Вышэй мы падкрэслівалі, што падобная сітуацыя для Беларусі не толькі не новая, але і
традыцыйная. Шляхі беларускай культуры дыскрэтныя на працягу стагоддзяў; і штораз на гэтых
шляхах беларуская літаратура, проза, з уласных патрэб зыходзячы, надзвычай энергічна
асвойтваецца ў сусветным культурным кантэксце — праз рэалізацыю пасіянарных у
нацыянальным полі мастацкіх ідэй (праз дынаміку жанравых структур). Гэткім чынам беларуская
літаратура і праз самыя неспрыяльныя, чорныя для беларускай нацыі і культуры гістарычныя часы
несла і нясе свой духоўны дар у скарбніцу культуры агульначалавечай. Гэты ж катэгарычны
імператыў вызначае літаратурнае жыццё і сёння; прычым творчасць шэрагу сучасных беларускіх
празаікаў пераконвае ў тым, што сапраўдная — нераўнадушная, шчырая — беларуская
інтэлігенцыя ёсць, а значыць, на падыходзе ўжо і новая відавочная беларуская класіка канца XX —
пачатку XXI стагоддзя.
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