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УВОДЗІНЫ 

 

Літаратура краін Балтыі (літоўская, латышская, эстонская) 

арганічна ўваходзіць у вучэбны курс “Літаратура бліжняга замежжа”, 

які выкладаецца на факультэце беларускай філалогіі і культуры. Яна 

прайшла адметны шлях развіцця ў адпаведнасці з гісторыяй народаў і 

вартая сваімі нацыянальнымі традыцыямі. Знаѐмства з гэтай 

літаратурай і яе вывучэнне даюць вялікія магчымасці для пазнання 

студэнтамі не толькі асноў жыцця народаў Прыбалтыкі, але і для 

разумення яе ідэйна-мастацкіх і эстэтычных вартасцей, больш 

глыбокага засваення тэарэтычных і практычных ведаў. 

Мэта ВМК – забяспечыць прафесійнае станаўленне філолага як 

самастойнай асобы з творчым стылем мыслення і высокім узроўнем 

навуковай кампетэнцыі. Комплекс накіраваны на падрыхтоўку 

студэнтаў да актыўнага ўспрыняцця літаратурных і літаратуразнаўчых 

праблем у кантэксце сучаснага навуковага дыскурса. 

У прапануемым вучэбным выданні пазначаны асноўныя 

прынцыпы творчага падыходу студэнтаў да вывучэння літоўскай, 

латышскай і эстонскай літаратур, да раскрыцця іх вузлавых праблем, 

да глыбокага асэнсавання ўнутранай адметнасці і заканамернасцей 

развіцця. Яго задача – дапамагчы студэнтам у арганізацыі 

самастойнай работы над падручнікам і крытычнай літаратурай, у 

правільным разуменні мастацкай спадчыны прыбалтыйскіх 

пісьменнікаў, у выяўленні з кожнай літаратур нацыянальнай 

адметнасці. 

Адзін з раздзелаў курса “Літаратура бліжняга замежжа” ахоплівае 

фактычны матэрыял літаратуры краін Балтыі ХІХ–ХХ стагоддзяў. Яго 

педагагічная інтэрпрэтацыя ў многім залежыць ад асобы студэнта, яго 

эрудыцыі, прафесіянальнай падрыхтаванасці ў цэлым. Ад студэнтаў 

патрабуецца дастаткова грунтоўнае засваенне і разуменне 

нацыянальнай спецыфікі прыбалтыйскіх літаратур, таго новага і 

непаўторнага, што ўнеслі пісьменнікі ў духоўную скарбонку сваѐй 

нацыі. Акрамя таго, вывучаемы курс з’яўляецца перспектыўным у 

плане пазнання не толькі літоўскай, латышскай і эстонскай літаратур, 

але і ў плане ўзаемадзеяння, узаемасувязей іх з беларускай 

літаратурай, што робіць магчымасць не толькі паглыбіць веды 

студэнтам, але і стварыць цэласную карціну літаратурнага працэсу на 

пэўным гістарычным этапе. 

Галоўная задача вучэбна-метадычнага комплексу бачыцца ў 

наступным: у правільным кірунку арганізаваць самастойную работу 

студэнтаў над тэкстамі мастацкіх твораў, навучыць іх лагічна і 

паслядоўна мысліць, выкладаць свае думкі і аргументаваць доказы, 

крытычна асэнсоўваць мастацкі матэрыял і тэарэтычную літаратуру, 
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рабіць глыбокія, пераканаўчыя абагульненні і высновы. Для 

паспяховага засваення і разумення мастацкіх твораў студэнтам 

прапануюцца кароткія біяграфічныя звесткі і бібліяграфічны агляд 

твораў пісьменнікаў, даюцца спісы выданняў іх твораў, 

літаратуразнаўчых і крытычных работ аб іх дзейнасці, 

прапаноўваюцца кантрольныя пытанні для самаправеркі ведаў 

студэнтаў, тэставыя заданні і заданні для напісання творчых работ. 

Усѐ гэта дапаможа студэнтам мэтанакіравана вызначыць 

спецыфіку літаратуры народаў свету, пазнаѐміцца з асаблівасцямі 

гісторыка-літаратурнага працэсу краін Балтыі ХІХ–ХХ стст., звярнуць 

увагу на адметнасць творчасці лепшых пісьменнікаў Літвы, Латвіі і 

Эстоніі, сфарміраваць у будучых настаўнікаў-філолагаў і нефілолагаў 

уменне вызначыць яе выхаваўчы патэнцыял, садзейнічаць развіццю 

высокага ўзроўню эстэтычнага густу і самастойнага творчага 

мыслення, больш глыбока разабрацца ў ідэйна-мастацкіх асаблівасцях 

таго ці іншага пісьменніка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 5 

ВУЧЭБНАЯ ПРАГРАМА  

 

Агульнасць гістарычных лѐсаў і культурнага развіцця 

прыбалтыйскіх народаў. Станаўленне нацыянальных літаратур. 

Паступальнае развіццѐ шматвекавога літаратурнага працэсу краін 

Балтыі, сувязь і ўзаемаўзбагачэнне літаратур. Адрозненні літоўскага 

гісторыка-літаратурнага працэсу ад латышскага і эстонскага. 

Узаемаадносіны прыбалтыйскіх літаратур з літаратурамі бліжняга 

замежжа. 

 

1. Літоўская літаратура 
 

Агульная характарыстыка гісторыі Літвы канца  ХVІІІ–ХІХ ст. 

Ажыўленне культурнага і літаратурнага жыцця. Адкрыццѐ Віленскага 

універсітэта. Творчы метад. Жанр. Кампазіцыя. Дзіянізас Пошка. 

Паэма “Мужык Жэмайціі і Літвы”. Крытыка прыгоннага ладу. 

Паэзія Антанаса Страздаса. Дэмакратызм, народнасць, сувязь з 

фальклорам. Антанас Баранаўскас і яго паэма “Анікшчайскі бор”. 

Асэнсаванне гістарычнага лѐсу літоўскага народа. 

Рамантычная паэзія, яе адносіны да ідэй нацыянальнага руху. 

Майроніс (Йонас Мачуліс). Лірыка. Зборнік “Галасы вясны”. 

Ідэалізацыя гістарычнага мінулага. Значэнне лірыкі Майроніса для 

развіцця літоўскай паэзіі. Вінцас Кудзірка. Сатыра. Выкарыстанне 

творчага вопыту М.В. Гогаля, М.Я. Салтыкова-Шчадрына. 

Жэмайтэ Юлія. Адлюстраванне быту літоўскіх сялян. Тэма 

сям’і і шлюбу. Рэалізм, народнасць прозы. Значэнне творчасці 

Жэмайтэ для развіцця літоўскай літаратуры. 

Літоўская літаратура пачатку ХХ ст. Йонас Білюнас. 
Гуманізм. Народнасць. Лірызм прозы. Юлюс Яноніс – першы 

літоўскі пралетарскі паэт. Уплыў рускай і латышскай паэзіі на лірыку 

Яноніса. 

Наватарства Вайжгантаса, Мікалайціса-Пуцінаса, Венуоліса. 

Літоўская літаратура 1930–1940-х гг. Пятрас Цвірка. 

Мастацкае асэнсаванне жыцця літоўскага сялянства 1920–1930-х гг. 

Зборнік “Захад у Нікскай воласці”. Лірызм, псіхалагізм. Раманы 

“Франк Крук” і “Зямля-карміліца”. Вобразны лад. Мастацкія 

асаблівасці. “Майстар і сыны”. Тэма рэвалюцыі 1905–1907 гг. 

Творчасць Цвіркі перыяду Вялікай Айчыннай вайны. Значэнне 

творчасці Цвіркі для развіцця сучаснай літоўскай прозы. 

Саламея Нерыс (Бачынскайте-Бучэне). Галоўныя вехі 

творчага шляху. Духоўная роднасць з паэзіяй Г. Ахматавай. Унутраны 

свет лірычнага героя. Сацыяльныя і філасофскія матывы лірыкі. 

Нацыянальная своеасаблівасць. Сувязь з фальклорам. Паэзія перыяду 
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Вялікай Айчыннай вайны. Героіка і драматызм. Значэнне паэзіі Нерыс 

для развіцця літоўскай літаратуры. 

Жанравая і стылѐвая разнастайнасць сучаснай літоўскай 

літаратуры. Лірыка-псіхалагічны раман з унутраным маналогам і 

“плынню свядомасці” (Беляўскас, Слуцкіс, Бубніс, Марцінкус, 

Кашаўскас, браты Дзіргелы, Бучыс і інш). Роздумы пра сутнасць 

быцця, часу, эпохі, чалавека ў творчасці Эдуарда Межэлайціса 

(“Чалавек”, “Кардыяграма”, “Пяшчотная панарама”, “Гэта Літва”, 

“Карусель” і інш.). Паэтычная публіцыстыка Межэлайціса 

(“Лірычныя эцюды”, “Начныя матылькі”, “Мантажы”, “Далягляды”, 

“Барока Антакальніса” і інш.). Сінтэз эпаса, лірыкі і драмы ў паэмах 

Юстынуса Марцінкявічуса “Кроў і попел”, “Данелайціс”, “Паэма 

Праметея”. Філасофскае асэнсаванне гуманізму, дабра і зла ў паэме 

“Сцяна”, драматычнай трылогіі “Міндаўгас”, “Мажвідас”, “Сабор”. 

Сінтэз эпічнага і лірыка-псіхалагічнага апавядання ў творах 

Авіжуса, Балтушыса, Мікелінскаса і інш. 

Сувязі сучаснай літоўскай літаратуры з літаратурамі бліжняга і 

далѐкага замежжа. 

 

2. Латышская літаратура 
 

Агульны стан развіцця культурнага і літаратурнага жыцця 

Латвіі ХІХ ст. Адмена прыгоннага права, развіццѐ капіталізму і 

фарміраванне латышскай буржуазнай нацыі. “Старалатышы”. Працяг 

традыцый: пастаральская літаратура ў творчасці Сляпога Індрыкаса, 

Анасіса Лівенталя. Кансерватызм іх творчасці. 

Новая латышская літаратура. “Младалатышы” – выразнікі ідэй 

маладой нацыянальнай буржуазіі. Крыш’яніс Баронс (Барон). Роля 

фальклору ў развіцці нацыянальнай культуры. 

Юрыс Алунас (Алунан). “Песенькі” – першы зборнік 

латышскай паэзіі. Народны рамантызм (Аусекліс). Андрэй Пумпурс 

(Пумпур). “Лачплесіс, латышскі народны герой” – народны эпас. 

Проза братоў Рэйніса і Маціса Каудзітаў. Рух “Новая плынь”. Паэзія 

Эдуарда Вейдэнбаўна. Аспазія. Проза Рудольфа Блауманіса. 

Драматызм і мастацкая своеасаблівасць навелістыкі. 

Латышская літаратура пачатку ХХ стагоддзя. Паэмы Віліса 

Плудоніса “Сын удавы”, “У сонечную далеч”. 

Жыццѐвы і творчы шлях Яна Райніса (Яніс Пліякшан). 

Зборнік “Далѐкія водгукі ў блакітным вечары”. Рамантычная паэтыка. 

Лірычны герой. Асэнсаванне вопыту першай рускай рэвалюцыі ў 

зборніках “Пасевы буры”, “Новая сіла”, “Ціхая кніга”. Драматургія 

Райніса. “Агонь і ноч”, “Залаты конь”. Філасофскае асэнсаванне 

вобразаў фальклору. “Вей, ветрык”. Паэтызацыя народнай паэтыкі. 
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Праблема развіцця грамадства, яго рухаючых сіл у драме “Ілля 

Мурамец”. Традыцыі Райніса ў латышскай літаратуры. 

Андрэй Упіт. Цыкл раманаў аб Рабежніеках. Вобразы. 

Мастацкая своеасаблівасць. Раманы “Зямля зялѐная”, “Прасвет у 

хмарах” – шырокія эпічныя палотны жыцця латышскага сялянства і 

рабочага класа. Творчая манера пісьменніка. 

Віліс Лаціс. Характары і канфлікты ў раманах “Бяскрылыя 

птушкі”, “Сын рыбака”, “Старое марацкае гняздо”. Мастацкія 

асаблівасці. Творчая манера празаіка. 

Яніс (Арвід) Судрабкалн. Ганна Саксэ. Рэалістычнае 

адлюстраванне рэчаіснасці 1940–1960-х гг. 

Сучасная латышская літаратура – мастацкі летапіс жыцця народа. 

Канфлікты і характары ў раманах. В. Лама, А. Якубана, І. Індране,  

А. Бэла і інш. Наватарскія рысы паэтыкі твораў, якія даследуюць 

унутраны свет чалавека (Р. Эзера, А. Бэл, З. Скуінь і інш.). 

Узмацненне інтэлектуальнага пачатку ў творах, якія даследуюць 

характар сучасніка (М. Чаклайс, О. Ваціеціс, І. Зіедоніс і інш.). 

 

3. Эстонская літаратура 
 

Фальклор – асноўны від мастацкай творчасці эстонскага народа 

да сярэдзіны ХІХ ст. Першыя помнікі пісьменнасці на эстонскай мове. 

Крысціян Яак Петэрсон – папярэднік новай эстонскай літаратуры. 

Фрыдрых Роберт Фельман. Фрыдрых Рэйнхольд Крэйцвальд – 

складальнік эстонскага эпасу “Калевіпоэг”. Вобразная сістэма і 

паэтыка “Калевіпоэга”. Лідзія Кайдула (Лідзія Эмілія Флорэнціне 

Янзен) – прадстаўніца “народнага рамантызму”. Эдуард Борнхѐэ 

(Брунберг) – стваральнік эстонскай аповесці. Фарміраванне 

крытычнага рэалізму ў канцы ХІХ ст. Юхан Лійв. Эдуард Вільдэ – 

“Малочнік з Мяэкулы”. Антон Таммсаарэ (Ханзен). Апавяданні, 

аповесці “Старыя і маладыя”, “Скарб”. Эпапея “Праўда і 

справядлівасць” – буйнейшы твор эстонскай літаратуры. Таммсаарэ і 

сучасная эстонская літаратура. 

Ааду Хінт. Тэтралогія “Бераг вятроў”. Нацыянальны каларыт. 

Шматпланавая кампазіцыя. Канфлікты і характары. 

Маральна-эстэтычная накіраванасць сучаснай эстонскай 

літаратуры. Сацыяльная накіраванасць эстонскай прозы, паглыбленне 

ва ўнутраны свет чалавека, пошук новай мастацкай структуры твораў. 

Паўль Куусберг. Адлюстраванне ўнутранага свету герояў, 

вастрыня псіхалагічных сітуацый (“Адна ноч”, “Кропля дажджу”,  

“У разгары лета” і інш.). Крытыка кар’ерызму і канфармізму ў 

“кароткіх раманах” Энна Ветэмаа “Манумент”, “Рэквіем для губнога 

гармоніка”, “Срэбрапрахі”, “Стома” і інш. Маральна-эстэтычная 
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праблематыка, пошук новай мастацкай структуры раманаў Э. Бээкман, 

В. Бээкман, Л. Прамет і інш. 

Ян Кросс і яго гістарычныя раманы (“Імператарскі вар’ят” і інш.). 

Узмацненне інтэлектуальнага пачатку ў творах М. Саат, А. Валтона, 

М. Унта, Т. Каласа і інш.  

Нацыянальная своеасаблівасць прыбалтыйскіх літаратур, творчае 

асэнсаванне нацыянальных традыцый. Інтэнсіўнасць узаемасувязей 

прыбалтыйскіх літаратур. Роля перакладаў твораў прыбалтыйскіх 

літаратур на мовы народаў бліжняга і далѐкага замежжа. 

 

Мастацкія тэксты  

(літоўская літаратура) 
 

1. Донелайтис, К. Времена года / К. Донелайтис. – М., 1969. 

2. Баранаускас, А. Аникщяйский бор / А. Баранаускас. – Вильнюс, 

1976. 

3. Майронис. Избранное / Майронис. – М., 1949. 

4. Майронис. Избранные стихотворения / Майронис. – М., 1962. 

5. Жемайте, Ю. Сноха: рассказы / Ю. Жемайте. – Вильнюс, 1966. 

6. Жемайте, Ю. Избр. соч.: в 2 т. / Ю. Жемайте. – М., 1951. 

7. Миколайтис-Путинас, В. В тени алтарей / В. Миколайтис-Путинас. – 

М., 1964. 

8. Цвирка, П. Земля-кормилица. Собр. соч.: в 2 т. / П. Цвирка. – М., 

1967. – Т. 1. 

9. Нерис, С. Лирика / С. Нерис. – М., 1971. 

10. Балтушис, Ю. Сказание о Юзасе / Ю. Балтушис. – М., 1964. 

11. Межелайтис, Э. Собр. соч.: в 3 т. / Э. Межелайтис. – М., 1977–

1978. – Т. 1–2. 

12. Межелайтис, Э. Микропоэмы / Э. Межелайтис. – М., 1975. 

13. Авижюс, И. Потерянный кров / И. Авижюс. – М., 1977. 

14. Слуцкис, М. Чужие страсти. Жажда. Адамово яблоко / М. Слуцкис. – 

М., 1974. 

15. Беляускас, А. Каунасский роман / А. Беляускас. – М., 1968. 

16. Марцинкявичюс, Ю. Собор. Мажвидас. Драматические поэмы /  

Ю. Марцинкявичюс. – Вильнюс, 1977. 

17. Бубнис, В. Жаждущая земля. Три дня в августе. Цветение несеяной 

ржи / В. Бубнис. – М., 1978. 

 

Вучэбныя дапаможнікі 
 

1. История литовской литературы. – Вильнюс, 1977. 

2. Галинас, В. Литовская литература / В. Галинас // История советской 

многонациональной литературы. Кн. 1. – М., 1971. – Т. 2. 
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3. Кубилюс, В. Литовская литература / В. Кубилюс // История 

советской многонациональной литературы. – М., 1974. – Т. 6. 

4. Ланкутис, Й. Панорама литовской советской литературы / Й. Лан-

кутис. – Вильнюс, 1975. 

5. Липскис, С. Литовская литература / С. Липскис. – Вильнюс, 1977. 

 

Мастацкія тэксты  

(латышская літаратура) 

 

1. Литература Прибалтики. Хрестоматия. – Мн.: БГУ, 2005. 

2. Антология латышской поэзии. – Рига, 1965. 

3. Поэты Латвии. – М., 1967. 

4. Блауман, Р. Избранное / Р. Блауман. – М., 1959. 

5. Блауманис, Р. Весенние заморозки. Рассказы / Р. Блауманис. – 

Рига, 1966. 

6. Райнис, Я. Соч.: в 2 т. / Я. Райнис. – М., 1955. 

7. Райнис, Я. Избранные произведения: в 2 т. / Я. Райнис. – М., 1990. 

8. Судрабкалн, Я. Избранное / Я. Судрабкалн. – М., 1948. 

9. Упит, А. Собр. соч.: в 12 т. / А. Упит. – М., 1956–1959. 

10. Упит, А. Земля зеленая. Роман / А. Упит. – М., 1977. 

11.  Пумпур, А. Лачплесис, латышский народный герой / А. Пумпур. – 

М., 1985. 

12.  Саксе, А. Искры в ночи. В гору. Романы / А. Саксе. – М., 1974. 

 

Вучэбныя дапаможнікі 

 

1. История латышской литературы: в 2 т. – Рига, 1971. 

2. Иванов, Т. и др. Латышская литература / Т. Иванов. – М., 1971. 

3. Виесе, С. Латышская проза, поэзия и драматургия / С. Виесе. – 

Рига, 1980. 

4. Вавере, В.А. Латышско-русские литературные связи / В.А. Вавере, 

Г.М. Мацков. – Рига, 1965. 

 

Мастацкія тэксты  

(эстонская літаратура) 

 

1. Антология эстонской поэзии: в 2 т. – М.–Л., 1959. 

2. Эстонские поэты XIX века. – Л., 1961. 

3. Вильде, Э. Молочник из Мяэкюла / Э. Вильдэ. – Таллин, 1960. 

4. Таммсааре, А. Собр. соч.: в 6 т. / А. Таммсааре. – М., 1966–1968. 

5. Таммсааре, А. Правда и справедливость / А. Таммсааре. – М., 1959. 

6. Хинт, А. Берег ветров / А. Хинт. – М., 1969. 
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7. Хинт, А. Избранное / А. Хинт. – М., 1989. 

8. Ветемаа, Э. Монумент: повести / Э. Ветемаа. – М., 1982. 

9. Промет, Л. Деревня и мужики / Л. Промет. – М., 1971. 

10.  Промет, Л. Примавера / Л. Промет. – М., 1971. 

11. Беэкман, Э. Маленькие люди. Колодезное зеркало / Э. Беэкман. – 

М., 1969. 

12.  Беэкман, Э. Возможность выбора: возможность отречения /  

Э. Беэкман. – М., 1989. 

  

Вучэбныя дапаможнікі 
 

1. Очерки истории эстонской советской литературы. – М., 1971. 

2. Бассель, Н. Типологические связи эстонской советской литературы 

с литературами других народов. – Художественная проза /  

Н. Бассель. – Таллин, 1980. 

3. Сыгель, Э. Развитие литературы: Борьба идей / Э. Сыгель. – 

Таллин, 1985. 

 

 

ЛІТОЎСКАЯ ЛІТАРАТУРА ХІХ ст. 

 

Літоўская літаратура ў першай палове ХІХ ст. развівалася ў 

новых гістарычных умовах, бо ў выніку распаду феадальнай польска-

літоўскай дзяржавы і далучэння большай часткі Літвы да Расіі (1795 

г.) адначасова з ростам асветніцкіх тэндэнцый ажывілася культурнае і 

літаратурнае жыццѐ. У сувязі з актывізацыяй нацыянальна-

вызваленчага руху ў асяроддзі дробных дваран і сялян вылучаліся 

адукаваныя людзі, якія імкнуліся ўзняць культурны ўзровень сваѐй 

нацыі, выступалі шчырымі абаронцамі роднай мовы і літаратуры. 

Галоўнай задачай літоўскіх літаратараў пачатку ХІХ ст. было 

абгрунтаванне грамадзянскіх правоў роднай літаратуры. З гэтым звязана 

павышаная цікавасць да гісторыі народа, яго духоўнай культуры. 

Асноўныя тэндэнцыі і заканамернасці развіцця літаратурнага працэсу 

абумоўлены жыццѐм Літвы да паўстання 1830–1831 гг. і пасля яго. 

Літоўскую літаратуру ў гэты перыяд паспяхова развівалі паэты і 

фалькларысты А. Страздас, Л. Рэза, С. Станявічус, пісьменнік і гісторык 

С. Даукантас і інш. У творчасці папулярнага паэта А. Страздаса ярка 

выражаны імкненні сялянства, яго антыпрыгонны настрой. 

У выніку разгулу царскай рэакцыі ў сярэдзіне ХІХ ст. развіццѐ 

літоўскай літаратуры перажывае застой. Працуюць толькі асобныя 

пісьменнікі – заснавальнікі літоўскай мастацкай прозы М. Валанчус 

(аповесць “Юзе з Палангі”), паэт А. Венажындзіс, адлюстроўваючы ў 

сваіх песнях прыгнечанае становішча народа. У гэты перыяд пачалося 
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масавае распаўсюджванне забароненага літоўскага друку, сталі 

рэгулярна выходзіць нелегальныя літоўскія газеты, вылучыўся шэраг 

вядомых пісьменнікаў, публіцыстаў, сфарміравалася літаратурная 

мова. 

Першая палавіна ХІХ ст. – важнейшы перыяд у развіцці 

літоўскай літаратуры. У сувязі з адменай прыгоннага права, развіццѐм 

капіталізму, актывізацыяй нацыянальна-вызваленчага руху 

абазначылася новая плынь і ў літаратуры. Яна вызначаецца ідэйна-

тэматычным і жанрава-стылѐвым багаццем. Вылучаюцца паэзія  

А. Венажындзіса, лірыка І. Мачыса-Кекштаса і П. Вайчайціса (аўтар 

элегій, сатырычных і гумарыстычных вершаў, эпіграм), 

рамантычнасць твораў Баранаўскаса. Поруч з паэзіяй у гэты час 

развіваецца і проза. М. Валанчус – аўтар двух зборнікаў апавяданняў 

(“Кніжка для дзяцей”, 1864; “Кніга для дарослых”, 1868), аповесці 

“Юзе з Палангі” (1869) і іншых дыдактычных кніг, двухтомніка 

гістарычнага твора “Жэмайційская епархія” (1848), які перакладзены 

на польскую мову. У іх пісьменнік гнеўна выкрываў хібы сялянскага 

быту, асуджаў ляноту, нядбайнасць, п’янства, прывучаў сялян да 

кніжкі і прывіваў любоў да ведаў, выхоўваў годнасць за сваѐ 

нацыянальнае мінулае, любоў да роднай прыроды і традыцый, 

заклікаў да развіцця рамяства, гандлю, да правільнага вядзення 

гаспадаркі. 

Як па змесце, так і па ідэйна-жанравым асаблівасцям проза 

Валанчуса мала адрозніваецца ад твораў яго папярэднікаў, але 

пісьменнік перасягнуў іх з пункту гледжання літаратурнага 

майстэрства. Творчасць Валанчуса падрыхтавала глебу для развіцця 

рэалізму ў літоўскай прозе. 

У літоўскую літаратуру вылучанага перыяду пранікае 

публіцыстыка і сатыра В. Кудзіркі. У сваіх творах (“Начальнікі”, 

“Успаміны літоўскага маста”, “Цэнзурнае пытанне”, “Ваўкі” і інш.) 

пісьменнік гнеўна асуджае свавольства царскіх чыноўнікаў, 

бюракратычную адміністрацыю, паказвае эксплуатацыю, нацыянальны 

ўціск і палітычнае бяспраўе народа. Творы В. Кудзіркі вызначаліся 

рэалістычнасцю ў паказе тагачаснага жыцця. У літаратуру, як мы бачым, 

больш настойліва пранікае рэалістычны пачатак, вяршыняй якога стала 

творчасць пісьменнікаў Л. Крышчукайціс-Айшбе, В. Петарыса, Лаздзіны 

Пеледы, Жэмайтэ і інш. З’яўляюцца таксама значныя творы з 

падрабязнай характарыстыкай галоўнага персанажа, шырока 

разгорнутым дзеяннем, прыгодніцкай фабулай (аповесці “Начальнікі” 

В. Кудзіркі, “Фармазон” С. Матуляйціса, “Кейдашусава Анутэ”  

В. Петарыса, “Сірата” Л. Пеледы). У гэты час актыўна праяўляе ў 

прозе ўласныя здольнасці Жэмайтэ (сапр. прозвішча Юлія 

Бенюшэвічутэ-Жымантэне). Асноўную частку яе спадчыны 
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складаюць аповесці і апавяданні, пісала яна і драматычныя творы. У 

іх паказана сацыяльная абумоўленасць сямейных драм, шмат месца 

адведзена адлюстраванню эканамічнага становішча народа. Творчасць 

Жэмайтэ працягвалася і ў пачатку ХХ стагоддзя, у апавяданнях яна 

малявала цяжкое жыццѐ літоўскіх сялян, паказвала іх варожасць да 

памешчыкаў.  

Літоўская драматургія ў ХІХ стагоддзі не мела спрыяльных 

умоў для свайго развіцця. Спектаклі на літоўскай мове былі 

забаронены і ставіліся толькі на аматарскай сцэне, тым не менш яны 

адыгралі прыкметную ролю ў культурным і палітычным жыцці 

народа. У драматургіі плѐнна працавалі толькі некалькі аўтараў, сярод 

іх А. Фромас-Гужуціс, Кетуракіс, Жэмайтэ, якія пісалі невялікія 

п’есы, галоўным чынам бытавыя камедыі і дыдактычныя п’есы.  

Значную ролю ў сцвярджэнні рэалізму ў літоўскай літаратуры ў 

2-й палавіне ХІХ ст. адыграла першая літаратурна-грамадская газета 

“Аушра” (“Зара”) і часопіс “Варнас” (“Звон”), праз іх 

прапагандаваліся нацыянальна-вызваленчыя ідэі. 

Антанас Баранаўскас (1835–1902) – буйнейшы літоўскі паэт, 

выдатны прадстаўнік рамантызму. Закончыўшы Пецярбургскую 

духоўную акадэмію, ѐн доўгія гады быў прафесарам Каўнаскай 

духоўнай семінарыі, у канцы жыцця стаў епіскапам, пазней займаўся 

лінгвістыкай і матэматыкай, пісаў рэлігійныя песні і перакладаў 

Біблію. Яго паэтычная спадчына складаецца з некалькіх вершаў, 

дыялога ў вершах “Размова спевака з Літвой”, паэм “Падарожжа ў 

Пецярбург”, “Анікшчайскі бор”. Самы значны з гэтых твораў – паэма 

“Анікшчайскі бор” (1860–1861), якая ўваходзіць у класічны фонд 

літоўскай літаратуры. 

Галоўнае ў ѐй – роздумы аўтара аб лѐсе літоўскага народа. Паэт 

асуджае сацыяльны і нацыянальны ціск царызму, імкнучыся ў той жа 

час прадбачыць будучыню Літвы. Бяспраўнаму і змрочнаму 

сучаснаму часу ѐн супрацьпастаўляе даўніну, калі людзі, маўляў, не 

ведалі няроўнасці і прыгону. На такім аблюбаваным рамантыкамі 

кантрасце і пабудавана паэма. З аднаго боку, малююцца сумныя 

малюнкі высечанага лесу, з другога – апяваецца старадаўні яго вобраз, 

багаты фарбамі і гукамі. У паэме праслаўляюцца прыгажосць роднай 

прыроды і духоўнае багацце літоўскага народа, твор напоўнены 

жыватворным аптымізмам. Але ў пачатку і ў канцы яго чуюцца ноты 

суму, якія звязаны з драпежным вынішчэннем лесу дзеля нажывы ў 

часы зараджэння капіталістычных адносін. 
 

Лесничий прибыл в бор, держась ученых правил, 

Рвы вдоль дорог провел и лесников поставил. 

Скот запретил пасти, грибы искать – все мало, 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 13 

А сам тайком рубил и рощу продавал он. 

Начальству лгал про то, о плачущих, о роще 

До крови избивал – кулак имел не тощий. 

И каждый год село пни корчевать гонял он, 

На засеке своей он вырубил немало. 

 

У карцінах гінучага лесу паэт увасабляў нягоды і зло, якія неслі 

народу і гэтыя адносіны, і прыгнѐт самадзяржаўя. Прырода ў паэта не 

з’яўляецца толькі сродкам для алегорыі, А. Баранаўскас – вялікі 

майстар пейзажу. Створаныя ім вобразы бору можна параўнаць з 

ляснымі пейзажамі паэм А. Міцкевіча “Пан Тадэвуш” і Я. Коласа 

“Новая зямля”. 

Для паэзіі А. Баранаўскаса – і ў першую чаргу для паэмы 

“Анікшчайскі бор” – характэрныя высокая мастацкая культура, жывая 

народная мова, сувязь з фальклорам. Лепшыя строфы з вершаў  

А. Баранаўскаса доўгі час жылі ў народзе як дайны (песні). А паэма 

“Анікшчайскі бор” стала адным з папулярных твораў у Літве, яна 

перакладзена на рускую, латышскую, нямецкую, англійскую і 

японскую мовы. 

 

Пытанні для самакантролю 
 

1. Літаратурнае жыццѐ Літвы ў першай палове ХІХ ст. Асноўныя 

літаратурныя жанры і імѐны пісьменнікаў. 

2. А. Баранаўскас – буйнейшы прадстаўнік літоўскага рамантызму і 

яго творчая спадчына. 

3. Паэма “Анікшчайскі бор” – энцыклапедыя жыцця літоўскага 

народа, гісторыі. 

4. Адносіны А. Баранаўскаса да сацыяльных і нацыянальных праблем. 

5. Мастацкія асаблівасці і эстэтычныя ўласцівасці паэмы 

“Анікшчайскі бор” А. Баранаўскаса. 

6. Значэнне творчай спадчыны паэта і яе месца ў сусветнай 

літаратуры. 
 

Літаратура 
 

1. Галинас В. Литовская литература // История советской много-

национальной литературы. Кн. 1–2. – М., 1971. – Т. 2. 

2. История литовской литературы. – Вильнюс, 1977. 

3. Бучис А. Путь Антанаса Баранаускаса // Вопросы литературы. – 

1965. – № 6. 

4. Венцлова А. Баранаускас и его поэма // Баранаускас А. Аник-

щяйский бор. – Вильнюс, 1953. 
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К. ДАНЕЛАЙЦІС 
 

К. Данелайціс (1714–1780) – літоўскі паэт, класік літоўскай 

літаратуры, творы якога былі апублікаваны ў першай палавіне ХІХ ст. 

Нарадзіўся ў сям’і небагатага літоўскага селяніна Усходняй Прусіі.  

У Кѐнігсбергу вывучаў тэалогію, замежныя мовы, антычную 

літаратуру. Працаваў вясковым настаўнікам, потым стаў пісарам. 

Пісаў на нямецкай і літоўскай мовах. Першыя творы на роднай мове – 

гэта байкі, якія былі напісаны пад уздзеяннем дыдактычных баек 

Гелерата. Некаторыя байкі (“Рыжка на ярмарцы”, “Байка аб гнойным 

жуку”) насілі абстрактнае разважанне пра чалавека наогул. Разам з 

тым у Данелайціса сустракаюцца байкі, якія насілі сацыяльны 

характар (“Воўк-суддзя”, “Баляванне лісіцы і жорава”, “Дуб-

самахвал” і інш.), у якіх створаны сатырычныя вобразы. Яны 

адрозніваюцца рэалістычнасцю бытавых дэталяў, грубаватым 

сялянскім гумарам, народнай мовай. 

Галоўны твор Данелайціса – паэма “Поры года”. Над ѐй аўтар 

працаваў на працягу цэлага дзесяцігоддзя (1765–1775), паступова яе 

пашыраючы. Па тэматыцы, па асветніцкай накіраванасці і характары 

дыдактычна-маральных павучанняў паэма Данелайціса звязана з 

традыцыяй апісальнай паэзіі ХVІІІ ст. (Дж. Томсан, Ж. Сен-Ламбэр,  

Э.Х. Клейст і інш.). Аднак у паэме прыкметныя і яркія наватарскія рысы, 

якія сведчаць пра самабытнасць нацыянальнай літаратуры, якая 

нараджалася. Наватарскім з’яўляецца ў паэме “Поры года” 

адлюстраванне феадальнага маѐнтка вачыма селяніна-працаўніка. 

Маѐнтак уяўляецца як непрымірымы антыпод вѐскі, а памешчык 

(амтман, амтсрат) і прыгонны селянін (бурас) супрацьстаяць як варожыя 

адзін аднаму сацыяльныя сілы. Бурасы называюць амтмана Каспараса 

“злодеем окаянным”, “колючим терновником” і г.д. У паэме паказаны 

амтман воласці Віжлаукіс, крывадушны і жорсткі чалавек, ад напояў 

якога памірае адзін з галоўных герояў “Поры года” – сельскі стараста 

(солтыс) Прычкус. Аўтар раскрывае і маральнае разлажэнне ў асяроддзі 

дваранства. Супрацьпастаўляюцца гэтаму ў паэме малюнкі жыцця, 

працы, быту, звычаяў бурасаў. Асабліва ярка намаляваны сельскі солтыс 

Прычкус, які заўсѐды займае нейтральную пазіцыю паміж угодніцтвам 

кіраўніцтву і сімпатыяй да сваіх сяльчан. 

У паэме з вялікім майстэрствам раскрыты сацыяльны быт 

прыгоннай вѐскі – прымусовая праца, жабрацтва, гвалт. На фоне 

гэтага Данелайціс паказвае і самастойнасць, нацыянальную годнасць 

літоўцаў, якія могуць пастаяць за ўласныя правы. 

У паэме “Поры года” Данелайціса прысутнічае нямала дыдактыкі, 

якая носіць асветніцкі характар. Але гаспадарча-бытавыя парады, 

нравапавучанні паэт прапускае праз псіхалогію і разуменне бурасаў.  
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У гэтых адносінах праяўляецца сама шматзначная пазіцыя аўтара-

асветніка. Характэрныя для паэмы такія аўтарскія радкі, як “Мы, 

бурасы…”, “Мы ведь знаем, небось, как на барщине мается бурас…” і 

г.д. Пазіцыя паэта дазваляе глядзець на рэчы па-іншаму, як бы знутры.  

У творы прысутнічае своеасаблівы і сакавіты бытавы, этнаграфічны 

каларыт, які надае паэме Данелайціса вялікую пазнаваўчую і мастацкую 

каштоўнасць. Каларытна і разам з тым этнаграфічна дакладна 

пісьменнікам вядзецца апісанне вяселля бурасаў, якое складае аснову 

трэцяй часткі паэмы  (“Дабро восені”). Праца бурасаў, іх ежа, сходы 

(крывуле), звычаі, народная медыцына – усѐ гэта гаворыць пра глыбокія 

веды аўтарам народнага быту. Традыцыйна абстрактную ідылію 

сялянскага быту паэт замяняе канкрэтным чынам, што заснавана на 

народным светаўспрыняцці рэчаіснасці. 

Данелайціс у паэме паказаў непаўторную літоўскую прыроду, яе 

хараство. З жыццѐм прыроды цесна звязана і жыццѐ простых людзей, 

чые “сапожищи и лапти хлебают студѐную воду, липкую грязь на 

дорогах меся, как тесто крутое”. Так, поры года, а таксама і чалавечае 

жыццѐ, па Данелайцісу, цалкам залежаць ад сонца, якое вясной “мир 

будит”, летам “в небе на самой середине играет, стоя недвижимо”, а да 

восені – “удаляясь от нас неуклюдно, наши края покидает”. Сонца – 

гэта магутнае сэрца прыроды – дыктуе свой рытм усяму жывому на 

зямлі. Так, “осень и следом зима нам, дедам, венки из седин 

возложили на темя”. У такіх паралелях і ў іх падтэксце перададзены 

філасофскія роздумы паэта над духам прыроды і чалавечага жыцця. 

Літаратурны стыль паэмы Данелайціса – новая з’ява ў літоўскай 

літаратуры. У ѐй шырока выкарыстаны розныя віды камізму: гумар, 

іронія, сатыра, якія накіраваны не толькі супраць памешчыкаў, але, 

часам, і супраць бурасаў. Наватарскае выкарыстанне сатыры ў паэме 

азначала смелую ломку літаратурных канонаў эпохі. Гэта было 

звязана з народнасцю грамадскай пазіцыі паэта, яго рэалістычным 

светаадчуваннем. 

Важную ролю ў паэме адыгрывае мова, якая была звернута не да 

адукаванага грамадства, а да чытача з народа. Мова ў “Порах года” 

па-сялянску грубаватая, канкрэтная і вобразная. Асноўная сэнсавая 

нагрузка ў ѐй, як і ў народнай мове, ляжыць на дынамічным пачатку – 

на выказніку, выяўленчыя магчымасці якога ў Данелайціса проста 

невычэрпныя: адной фразай ѐн узнаўляе цэлы вобраз. Багатая ў паэме 

і гукавая аснастка і сінаніміка. Нягледзячы на германізмы, мова гэтага 

твора была вялікім крокам наперад у развіцці літоўскай літаратурнай 

мовы. 

Высокую ацэнку паэме Данелайціса далі ў свой час еўрапейскія 

паэты, у прыватнасці Гейнэ. Ён супастаўляў дадзены твор з шэдэўрамі 

антычнай літаратуры. Польскі ж паэт А. Міцкевіч сцвярджаў, што 
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паэма Данелайціса “за выразительность и прекрасную 

изобретательность достойна похвалы”, бо гэта “подлинная картина 

литовских обычаев”. 

Паэма К. Данелайціса “Поры года” атрымала вялікі рэзананс у 

літаратурным свеце. Сѐння існуюць пераклады на рускую, 

англійскую, нямецкую, чэшскую, вянгерскую і іншыя мовы далекага 

замежжа. Зроблены таксама пераклад на мовы народаў былога 

Савецкага Саюза. “Поры года” Данелайціса – першы ўзор літоўскай 

літаратуры, які стаў у адзін рад з вялікімі творамі сусветнай класікі, 

вызначыўшы далейшае развіццѐ літоўскай нацыянальнай літаратуры. 
 

Пытанні для самакантролю 
 

1. К. Данелайціс – заснавальнік літоўскай літаратуры. 

2. Светапогляд паэта, жанравая палітра твораў. 

3. Гісторыя стварэння паэмы “Поры года”. 

4. Жанр, творчы метад пісьменніка. Структура паэмы “Поры года”, яе 

ідэйная накіраванасць. 

5. Паэма “Поры года” – сялянская энцыклапедыя прыгоннай эпохі. 

6. Вобразная сістэма твора. 

7. Быт, норавы, звычаі, прырода ў паэме, яе дыдактычная скіра-

ванасць. 

8. Народныя традыцыі, асэнсаванне іх у паэме. 

9. Наватарства “Пораў года”. 

10. Значэнне творчасці Данелайціса для развіцця літоўскай літаратуры. 
 

Заданне на ВДРС 

З мэтай больш глыбокага засваення паэмы “Поры года” 

неабходна напісаць рэферат на тэму “Асноўныя матывы і вобразы ў 

паэме “Поры года” К. Данелайціса”. 
 

Літаратура 
 

1. История литовской литературы. – Вильнюс, 1977. 

2. Довейка, К. Кристионис Донелайтис / К. Довейка. – Вильнюс, 1963. 

3. Йонайшас А. Творческий метод Донелайтиса / А. Йонайшас // 

Вопросы литературы. – 1965. – № 2. 

4. Струкайтэ, Д. Гордость литовского народа / Д. Струкайтэ // 

Вопросы литературы. – 1964. – № 1. 

5. Тильвитис, Т. Народный наставник и певец / Т. Тильвитис // 

Дружба народов. – 1964. – № 1. 
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Ю. ЖЭМАЙТЭ (1845–1921) 

 

Станаўленне літоўскай літаратуры на пазіцыях гуманізму, 

дэмакратызму і народнасці звязана з імем Юлі Жымантэне (псеўданім 

Жэмайтэ ўзяты пісьменніцай з назваў адной з абласцей Літвы – 

Жэмайціні). Родам з дробных збяднелых дваран, яна нарадзілася ў 

маѐнтку Букантэ ў Жэмайціці, вырасла ў сялянскім асяроддзі. Яе 

творчасць, па вызначэнні В. Ванагаса, “належыць да ранняга этапу 

літоўскага рэалізму, з’яўляючыся свайго роду мастом паміж асветніцкай 

прозай сярэдзіны ХІХ і рэалістычнай прозай ХХ стагоддзя”. Асноўнымі 

вытокамі, якія жывілі яе творчасць, былі жыццѐ працоўнага народа і 

асабісты лѐс самой пісьменніцы, паўсядзѐнныя недахопы і беднасць для 

якой былі вечнымі спадарожнікамі. Яна напісала шэраг апавяданняў і 

аповесцей, артыкулаў, нарысаў, камедый. 

Асноўная тэматыка – быт і праца сялян, іх сацыяльныя і 

маральныя ўзаемаадносіны. Найбольш шматлікія ў яе “сямейныя” 

апавяданні і аповесці (цыкл “Шчасце замужняй”, які ахоплівае лепшыя 

творы пісьменніцы), аповесці (“Нявестка”, “Пятрас Курмяліс”, 

“Такілася”), камедый (“Усім прыклад”, “Памылілася” і інш.). 

Вялікае значэнне ў ідэйна-творчым росце Жэмайтэ адыграла 

сяброўства з выдатнымі дзеячамі прагрэсіўнай літоўскай культуры і 

літаратуры. З вядомым літоўскім мовазнаўцам І. Яблонскісам – 

рэдактарам твораў пісьменніцы, грамадскім і культурным дзеячам  

П. Вішынскісам – першым літаратурным настаўнікам, які далучыў 

будучую пісьменніцу да ідэяў нацыянальна-вызваленчага руху, да 

сакрэтаў пісьменніцкага майстэрства, пазнаѐміў з рускай і польскай 

класікай. 

Як вядома, літаратурны працэс гэтага адказнага перыяду 

з’явіўся адбіткам той вострай ідэйнай барацьбы, у складаных калізіях 

якой узнікалі розныя эстэтычныя праграмы і мастацкія школы, 

рэалістычнаму напрамку супрацьстаялі пазіцыі неарамантыкаў, 

сімвалістаў, імпрэсіяністаў. І патрабавалася вялікая мужнасць і 

духоўная сталасць, каб не разгубіцца, а выразна акрэсліваць уласнае 

месца ў жыцці, у літаратуры. Палымяная патрыѐтка, пераканаўчая і 

паслядоўная дэмакратка, Жэмайтэ адлюстравала ў сваѐй творчасці 

думкі і інтарэсы народных мас, іх часта яшчэ неўсвядомлены 

стыхійны пратэст супраць пануючага ладу. Асноўнае ў літаратурнай 

спадчыне Жэмайтэ – яе празаічныя творы аб жыцці літоўскай вѐскі, 

галоўным чынам, канца ХІХ – пачатку ХХ ст. 

Апавяданні Жэмайтэ напісаны эпічна спакойна, як сведчанне 

сведкі. З асобных фактаў яна робіць глыбокія мастацкія абагульненні 

сацыяльных рыс рэчаіснасці, раскрывае тыповыя асаблівасці характараў. 

Сіла літаратурнага майстэрства Жэмайтэ ў непатрабавальнасці, 
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выразнасці стылю, ва ўменні наглядна, даходліва раскрыць ідэі і 

вобразы. Як правіла, сюжэты яе твораў захапляльныя. Пісьменніца дае 

дакладныя апісанні звычаяў, абрадаў літоўскай вѐскі, стварае карціны 

роднай прыроды. Шырока выкарыстоўваючы багацце народнай 

лексікі, яна значна ўзбагачае літоўскую літаратурную мову. 

Рэалістычная скіраванаць творчасці Жэмайтэ бярэ свае вытокі ў 

сялянскім паўстанні 1863 года, дэмакратычныя лозунгі якога аказалі 

вялікі ўплыў на будучыню пісьменніцы. 

З нянавісцю і пагардай піша Жэмайтэ пра памешчыцкі маѐнтак – 

асяродак эксплуатацыі, распусты, з абурэннем паказвае сваволле 

памешчыкаў у часы прыгоннага права і пасля яго адмены (“Ноч 

прыгонніцтву”, “Гультайка”, “Тапіліс”, “Спайманы чорт” і інш.), 

жорсткасць, бесчалавечнасць чыноўнікаў і паліцэйскіх (“Церпіць 

вінаваты, церпіць і невінаваты”). Сімпатыі Жэмайтэ заўсѐды былі на 

баку працоўнага чалавека, у якім жабрацтва і прыніжэнне не змаглі 

задушыць прыхільнасці да роднай зямлі, любві да працы. Але яна не 

замоўчвала і цѐмных бакоў жыцця вѐскі таго часу, выносіла суровы 

прыгавор коснасці, невуцтву, забабонам і карыслівасці. 

У большасці твораў Жэмайтэ сялянства выступае яшчэ як 

аднародная маса, аднак у некаторых яе апавяданнях (“Курмяліс”) і ў 

аповесці “У маѐнтку” створаны вобразы сялянскіх багацеяў. 

Пісьменніцу хвалявала жаночая доля, праблема шлюбу і сям’і. 

Лѐсу падманутай і кінутай дзяўчыны, цяжкім жыццѐм зняволенай 

літоўскай сялянкі, якая асуджана на цяжкую працу, рабскую залежнасць 

ад мужчыны, прысвечаны апавяданні і аповесці “Нявестка”, “Пятрас 

Курмяліс”, “Тапіліс”, “Чорт вянчаў, чорт хаваў”, “Дрыгва”. 

Жэмайтэ адлюстравала ў сваіх творах і новыя павевы, паказала 

вясковую моладзь, якая цягнулася да іншага жыцця, людзей, якія 

нясуць свет ведаў у цѐмныя, забітыя сялянскія масы (“Як Іоняліс 

літары пазнаў”, “Як ты мне, так я табе”, “Восеньскім вечарам”). 

Вялікае літаратурнае значэнне мае “Аўтабіяграфія” Жэмайтэ, у 

якой змешчаны цікавыя звесткі з жыцця пісьменніцы, увасоблены 

тыповыя факты і з’явы дарэформеннай літоўскай вѐскі. 

Проза Жэмайтэ з’яўляецца своеасаблівым мастацкім летапісам 

жыцця гэтай вѐскі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. Яна адыграла 

вялікую ролю ў барацьбе літоўскага народа за свабоду, творы 

пісьменніцы аказалі прыкметны ўплыў на далейшае развіццѐ 

літоўскай літаратуры. 

 

Пытанні для самакантролю 
 

1. Станаўленне творчай індывідуальнасці Жэмайтэ. 

2. Арыентацыя пісьменніцы да народных вытокаў. 
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3. Ранняя проза Жэмайтэ, асноўныя яе тэмы і вобразы. 

4. Эмігранцкі перыяд Жэмайтэ, яе “малая проза”. 

5. Рэалістычныя малюнкі жыцця літоўскай вѐскі і сялян канца ХІХ – 

пач. ХХ ст. 

6. Мастацка-эстэтычная каштоўнасць прозы Жэмайтэ. 
 

Літаратура 
 

1. История литовской литературы. – Вильнюс, 1971. 

2. Литовская литература. Рекомендательный указатель литературы. – 

М., 1978. 

3. Слуцкис, М. Слово о матери // Слуцкис М. Начало всех начал. – М., 

1975. 

4. Жемайте, Ю. Отрывки из автобиографии. Избр. соч. / Ю. Жемайте. – 

М., 1951. – Т. 1. 

 

МАЙРОНІС (1862–1932) 

 

Адзін з самых яркіх рамантыкаў літоўскай паэзіі. Літаратурна-

грамадская дзейнасць Майроніса (Йонаса Мачуліса) – песняра 

літоўскага нацыянальнага адраджэнння – прыпадае на канец ХІХ – 

пачатак ХХ ст., час, калі ў грамадска-палітычным жыцці Літвы 

адбываліся важныя гістарычныя падзеі. Станоўчы ўплыў на 

фарміраванне светапогляду Майроніса аказала нацыянальна-

вызваленчая барацьба літоўскага народа, што абумовіла сацыяльныя, 

жыццѐвыя вытокі яго творчасці. 

Майроніс нарадзіўся ў вѐсцы Пасандравіс у заможнай сялянскай 

сям’і. Закончыў Каўнаскую духоўную акадэмію. Быў прафесарам гэтай 

вучэбнай установы, а з 1909 г. – рэктар Каўнаскай духоўнай семінарыі. 

Захапляўся польскай літаратурай (А. Міцкевічам, І. Крашэўскім,  

Ю. Славацкім), пазней у жыццѐ яго ўвайшлі А.С. Пушкін,  

М.Ю. Лермантаў, Т.Р. Шаўчэнка, П. Беранжэ, Г. Гейнэ, Ф. Шылер. 

Хоць ідэйныя погляды Майроніса былі абмежаваны рэлігійным 

кансерватызмам, але цяжка пераацаніць яго ролю ў развіцці літоўскай 

літаратуры, у якой ѐн стаў, па сутнасці, першым лірыкам. 

У 1895 г. выходзіць зборнік вершаў “Асеннія галасы”, які меў 

вялікую папулярнасць сярод чытацкай аўдыторыі. Ён быў аўтарам 

сатырычных вершаў (“Мае аднакашнікі”, “Вінцѐры”, “Каму-

небудзь”), лібрэта-оперы “Вяселле няшчаснай Данутэ”. 

Асноўную, найбольш каштоўную частку літаратурнай спадчыны 

Майроніса ўяўляе лірыка з яе тонкай вобразнасцю, пранікнѐнай 

эмацыянальнасцю, дакладнай дэкламацыйнай інтанацыяй. Цэнтральныя 

яе матывы – палымяная любоў да радзімы, нацыянальна-вызваленчыя 
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памкненні; паэт апявае прыгажосць прыроды Літвы, ганарыцца 

слаўным гераічным мінулым бацькоўскага краю, перадае гаркоту 

пакут літоўскага народа пад прыгнѐтам самадзяржаўя (“Лес шуміць”, 

“Так любіць цябе ніхто не будзе”, “Мая айчына”, “Сябры! Песню 

новую зацягнем!”, “Дзе Нѐман сінее!” і інш.). 

У вершах Майроніса прысутнічае тэматыка барацьбы літоўцаў з 

нямецкімі рыцарамі-крыжакамі (“Магілы волатаў”, “Ой ты, маці, не 

плач!..”, “Чуткі ідуць”). 

У сярэдзіне 1890-х гадоў паэт выражае свае адносіны да 

актыўнай дзейнасці ў здабыцці свабоды, імкненні да барацьбы за 

сацыяльную справядлівасць (“Упэўненасць у сабе”). 

Ёсць у Майроніса і вершы, якія прысвечаны дзявочай долі – 

многія з іх нагадваюць народныя песні (“Расла каліна”, “Сарока”, 

“Песня”) і філасофскія творы пра мудрасць і старасць, пра змену 

пакаленняў (“Ясень з галавой”). У большасці вершаў Майроніса 

прысутнічаюць элементы пейзажнай лірыкі, часам ѐн перадае настрой 

чалавека на фоне малюнкаў прыроды (“З гары Бірутэ”, “Усѐ спіць”). 
 

Разливаясь широкой волной в час зари, 

Грудь мою ты холодной струею залей, 

Голос гордой стихии своей подари, 

Одари меня, Балтика, силой своей. 

 

Мне тоски о тебе не прогнать, не унять. 

Если б вновь услыхать твой таинственный шум! 

Ты одна только можешь поэта понять. 

Волн твоих вековых не избыть – словно дум. 

(“С горы Бирутэ”) 
 

Рытм гэтага верша як бы нагадвае шум марскіх хваляў, якія 

набягалі адна на адну.  

Аддаючы належную даніну традыцыям рамантызму, Майроніс 

адным з першых звярнуўся да жанру балады, лепшым узорам якой 

з’яўляюцца “Юратэ і Касціціс” і “Чычынскас”. Напісаныя на 

фальклорна-міфалагічнай аснове, балады ўражваюць разнастайнасцю 

строфікі і рытмікі, народна-песеннай вобразнай структурай, адметнай 

моўнай арганізацыяй. 

Майроніс працаваў і ў жанры паэмы. Яго пяру належаць такія 

ліра-эпічныя творы, як “Праз мукі да славы” (другая назва “Маладая 

Літва”, 1907), “Нашы беды” (1911–1920) і “Магдэ з Расеяйняй”. Герой 

першай паэмы – інтэлігент, які адмаўляецца ад свайго кахання ў імя 

нацыянальна-вызваленчых ідэй, але ранняя смерць у далечыні ад 

Радзімы не дае магчымасці здзейсніць свае задумы. 
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Лагічным працягам сюжэта паэмы “Маладая Літва” з’явілася 

паэма “Нашы беды”, у якой паэт прасочвае шлях літоўскай 

буржуазнай інтэлігенцыі да рэвалюцыі 1905–1907 гг., да абвяшчэння 

незалежнасці Літвы. І хаця новы твор не вызначаўся сюжэтнай 

цэласнасцю і яснасцю ідэйнай пазіцыі аўтара, у цэлым наватарства 

Майроніса ў жанры паэмы відавочнае: ѐн увѐў у гэты жанр лірыка-

драматычны пачатак, пашыраючы тым самым жанравыя межы 

літоўскай літаратуры, пра што сведчыць трэцяя паэма “Магдэ з 

Расеяйняй”. 

Майроніс праявіў уласныя здольнасці і ў жанры гістарычнай 

вершаванай драмы, пра што красамоўна сведчаць творы “Смерць 

Нястуціса”, “Вітаўтас у крыжаносцаў”, “Вітаўтас Вялікі – кароль”. 

Напісаныя на матэрыяле нацыянальнай гісторыі Літвы, яны 

з’яўляюцца своеасаблівым мастацкім летапісам гэтай гісторыі. 

Майроніс быў сынам сваѐй эпохі. Мы павінны ўбачыць у 

творчасці аўтара галоўнае – прагрэсіўныя на той час ідэі і палажэнні, 

якія ўзбагачалі і рухалі грамадскую думку (мы маем на ўвазе 

палымяную любоў паэта да сваѐй Радзімы, яго нацыянальна-

вызваленчыя ідэі). Да таго ж, як паэт рамантычнага складу мыслення, 

Майроніс аказаў вялікі ўплыў на далейшае развіццѐ літоўскай 

літаратуры і ў першую чаргу лірыкі. Ён сцвердзіў у літоўскай паэзіі 

сілаба-танічнае вершаскладанне, узбагаціў яе мастацкай культурай 

рускага і польскага класічнага верша, адыграў вялікую ролю ў 

стварэнні адзінай літоўскай літаратурнай мовы. 

 

Пытанні для самакантролю 

 

1. Фарміраванне светапогляднай пазіцыі ў ранняй творчасці Майроніса. 

2. Сацыяльныя і нацыянальныя матывы лірыкі Майроніса. 

3. Ідэалізацыя мінулага ў лірыцы і ліра-эпасе паэта. 

4. Адносіны Майроніса-рамантыка да літаратурнай плыні “буры і 

віхуры”. 

5. Дзявочая і жаночая доля ў вершах паэта. 

6. Прыродаапісальная і пейзажная лірыка Майроніса. 

7. Значэнне творчасці. 

 

Літаратура 

 

1. История литовской литературы. – Вильнюс, 1977. 

2. Кубилюс, В. Монография – жанр нужный / В. Кубилюс // Дружба 

народов. – 1960. – № 5. 

3. Настопка, К. Майронис вблизи / К. Настопка // Вопросы лите-

ратуры. – 1969. – № 6. 
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Такім чынам, працяглы перыяд станаўлення і развіцця літоўскай 

літаратуры ХІХ ст. сведчыць аб тым, што яна прайшла даволі 

складаны і супярэчлівы шлях і нягледзячы на неспрыяльныя ўмовы 

рыхтавала глебу для новай, больш прагрэсіўнай літоўскай літаратуры. 

 

ЛІТОЎСКАЯ ЛІТАРАТУРА ХХ ст. 
 

У пачатку ХХ ст. літоўская літаратура  развівалася ў складаных 

гістарычных умовах, у абставінах усталявання ў Літве спачатку 

савецкай улады, якая праіснавала некалькі месяцаў, а потым праўлення 

нацыянальнай буржуазіі, якая ў выніку перавароту 17 снежня 1926 г. 

прыйшла да ўлады. Гэта ў значнай ступені абумовіла супярэчнасці 

развіцця літаратурнага працэсу. У гэты перыяд рэалістычныя 

тэндэнцыі ў літаратуры развівалі паэты І. Іоварас, Л. Гіра, празаікі  

Г. Пяткавічайтэ-Бітэ, А. Венуоліс-Жукаўскас, Ладзіна Пеледа і інш., у 

творах якіх было імкненне асэнсаваць мінулае і сучаснае, раскрыць 

унутраную сутнасць нацыянальнага характару, духоўнае багацце 

чалавека. У гэты час расквітнеў паэтычны талент Ю. Яноніса, вершы 

якога набылі рэвалюцыйна-дэмакратычны характар. 

У гады буржуазнай улады (1919–1940) у літоўскай літаратуры 

прыкметна ўзмацнілася мадэрнісцкая плынь, аўтары якой імкнуліся да 

аднаўлення нацыянальных літаратурных традыцый. У 1930-х гадах 

сфарміравалася група таленавітых антыфашысцкіх пісьменнікаў:  

П. Цвірка, І. Шанкус, А. Венцлава, І. Карсакас, В. Монтвіла, С. Нерыс 

і інш., якія былі цесна звязаны з народам і адстойвалі свабодалюбівыя 

гуманістычныя ідэі. У гэты перыяд набывала папулярнасць проза. 

Раманы П. Цвіркі “Франк Крук” (1934), “Зямля-карміліца” (1935), 

“Майстар і яго сыны” (1936) занялі важнае месца ў літаратуры гэтага 

перыяду. Больш актыўна загучалі галасы і іншых пісьменнікаў-

рэалістаў. Сярод іх былі паэты і драматургі К. Бінкус і Б. Сруога, паэт 

і аўтар псіхалагічнага рамана “У ценю алтароў” В. Мікалайціс-

Пуцінас, паэт Т. Цільвіціс і інш. Да рэалістычнай літаратуры належалі 

таксама раманы і апавяданні І. Марцінкявічуса, С. Сімакайшыце,  

Ю. Грушаса, Ю. Паукшцяліса і інш. 

Пасля аднаўлення ў Літве савецкай улады (1940) пачаўся новы 

этап развіцця літоўскай літаратуры. Актыўнымі яе ўдзельнікамі былі 

пісьменнікі: Цвірка, Нерыс, Монтвіла, Гіра, Шымкус, Цільвіціс, 

Венцлава, Корсакас, Барута і інш. 

Літоўская літаратура ў пасляваенны перыяд развівалася з 

некаторымі цяжкасцямі як у палітычнай і эканамічнай, так і ў 

культурнай сферы. Літаратурны працэс ажыццяўляўся ў вострай 

барацьбе поглядаў пісьменнікаў на жыццѐ і ролю ў ім мастацтва. 

Некаторыя пісьменнікі эмігрыравалі на Захад. У шарэнгі стваральнікаў 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 23 

пасляваеннай літоўскай літаратуры далучыліся многія пісьменнікі 

старэйшага пакалення (Венуоліс-Жукаўскас, Мікалайціс-Пуцінас, 

Сруога, Сіманайтэ і інш.). Іх новыя творы ўключаліся ў агульную 

плынь нацыянальнай літаратуры. Па-іншаму загучаў голас 

пісьменнікаў новага пакалення І. Авіжуса, А. Бяляўскаса, В. Грыбаса, 

А. Іонінаса, М. Слуцкаса і інш. На аснове накаплення імі фактычнага 

матэрыялу былі створаны такія значныя творы, як раманы “Праўда 

каваля Ігнатава” Гудайціса-Гузявічуса, “Маѐнтак Пуоджунасаў” 

Венуоліса-Жукаўскаса, паэма “У сніне” (у рускім перакладзе “На 

зямлі літоўскай”) Цільвіціса, драма “Спяваюць пеўні” Ю. Балтушыса і 

інш. 

У другой палавіне 1950-х гадоў літоўская літаратура плѐнна 

развівалася. Многія пісьменнікі ў сваѐй мастацкай практыцы пачалі 

выпрацоўваць ідэі гуманізму, глыбока яны заглядвалі ва ўнутраны 

свет чалавека, больш актыўна выкарыстоўвалі сродкі мастацкага 

адлюстравання з’яў рэчаіснасці, узбагачалі і развівалі нацыянальныя 

традыцыі літаратуры і мастацтва. Каларытныя малюнкі народнага 

жыцця былі створаны ў раманах “Вілюс Карлюс” Сіманайціце, 

“Паўстанцы” Мікалайціса-Пуцінаса, “Прададзеныя гады” Балтушыса і 

інш. На новую ідэйна-мастацкую вышыню ўзнялі літоўскі раман 

Авіжус (“Вѐска на раздарожжы”, “Страчаны прытулак”), Бяляўскас 

(“Цвітуць ружы пунсовыя”, “Каўнаскі раман”), І. Мікелінскас 

(“Ваданоска”), Слуцкіс (“Лесвіца ў неба”, “Смага”), аўтары якіх 

паглыбілі сацыяльна-псіхалагічны аналіз. Заслугоўваюць увагі і такія 

празаікі, як Р. Балтушнікас, Р. Калаўскас, В. Марцінкус, С. Пальцяніс і 

інш. Гэтыя пісьменнікі далі раманнай форме новае жыццѐ, даказалі яе 

здольнасць узнаўляць шматгранныя і складаныя з’явы духоўнага 

жыцця грамадства. Пачынаючы ад шырокіх эпічных палотнаў  

І. Авіжуса да раманаў “унутранага маналога” А. Бяляўскаса і  

М. Слуцкіса, ад гістарычнага летапісу Мікалайціса-Пуцінаса да 

лірыка-псіхалагічнай прозы Ю. Марцінкявічуса – так у агульных 

абрысах бачыцца нам працэс нацыянальнай літоўскай прозы ў другой 

палове ХХ ст. 

У цэнтры ўвагі літоўскіх празаікаў вышэйзгаданага перыяду – 

глыбінныя палітычныя, сацыяльна-эканамічныя і псіхалагічныя зрухі 

ва ўсіх сферах жыцця грамадства, драматызм карэнных канфліктаў 

эпохі, фарміраванне ў чалавеку адносін да рэчаіснасці, псіхалагічная 

напоўненасць вобразаў. 

Адметнай асаблівасцю літоўскага рамана і аповесці ХХ стагоддзя 

з’яўляецца выразна акрэсленая тэндэнцыя да асэнсавання эпахальных 

з’яў і падзей Літвы, да разумення сэнсу чалавечага жыцця на зямлі, 

яго каштоўнасці. Аб глыбокім жаданні аўтараў пазнаць мінулае 

свайго народа ў цеснай сувязі з сучасным сведчаць творы І. Авіжуса 
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(“Вѐска на раздарожжы”), В. Бубніса (“Прагнучая зямля”),  

А. Бяляўскаса (“Цвітуць ружы пунсовыя”), В. Пяткявічуса (“Аб хлебе, 

каханні і вінтоўцы”), А. Гудайціса-Гузявічуса (“Змова”), М. Слуцкіса 

(“Лесвіца ў неба”). Акрамя таго, празаікаў хвалявала тэма Вялікай 

Айчыннай вайны (К. Маркус “Для каго ўзыйдзе сонца”, А. Бяляўскас 

“Мы яшчэ сустрэнемся, Вільна” і інш.), пісьменнікі звярталі ўвагу на 

праблемы жыцця літоўскай вѐскі і горада (раманы В. Бубніса “Пад 

хатнім небам”, “Тры дні ў жніўні”), непакоіліся яны аб часе і 

драматычных духоўных пошуках літоўскай інтэлігенцыі (раманы  

М. Слуцкіса “Адамаў яблык”, “Смага”, “На зыходзе лета”), адлюстроўвалі 

пошукі літоўскай моладдзю лепшай долі (аповесці Ю. Марцінкявічуса 

“Хвоя, якая смяецца”, В. Марцічкуса “Камяні” і інш.). 

Літоўская паэзія ў гэты час заваявала адно са значных месц у 

нацыянальнай літаратуры. Кніга вершаў “Чалавек” Э. Межэлайціса, 

“Час быцця” Мікалайціса-Пуцінаса, паэмы “Кроў і попел”, “Сцяна” 

Ю. Марцінкявічуса і інш. глыбока закранулі праблемы свету і 

чалавека, паэты адкрылі новыя магчымасці асацыятыўнага мыслення, 

лірычнай споведзі, драматызму і ліра-эпікі. Значны ўклад у гэтым 

кірунку ўнеслі такія майстры літоўскай паэзіі, як А. Балтакіс,  

Ю. Вайчунайтэ, Я. Дзячуціце, А. Жукаўскас, А. Малдоніс,  

М. Марцінайціс, Э. Матузявічус, П. Шырвіс і інш. 

Багацце стылѐвых тэндэнцый у літоўскай літаратуры ў другой 

палавіне ХХ ст. вызначыла і складанасць яе кампазіцыйнай 

структуры, мадыфікацыю паэтычнага сінтэзу: шырока сталі 

прымяняцца дынамічная форма дольніка, верлібры, празаічныя 

структуры і г.д. Свабодная інтанацыя, рухомасць слова, поліфанізм 

сталі характэрнымі нормамі літоўскай паэзіі 1970–1990-х гадоў. 

У галіне драматургіі пераважаюць у гэты перыяд маральна-

псіхалагічныя калізіі, якія выражаюцца як на сучасным, так і на 

гістарычным матэрыяле: “Геркус Мантас”,  “Каханне, джаз і чорт” 

Грушаса, “Міндаўгас”, “Сабор”, “Мажвідас” Марцінкявічуса, п’есы 

маральна-этычнага характару “Карусель” В. Мілюнаса, “Кола”, 

“Лесарубы” В. Рымкявічуса, звязаныя з духоўным пасталеннем 

герояў, выражэннем праблем узаемаадносін асобы і калектыву, 

чалавека і грамадства, хаця ў іх прыкметна паглыбілася цікавасць да 

ўнутранага свету чалавека. 

Нельга не адзначыць, што ў развіцці літоўскай драматургіі ў 

другой палавіне ХХ ст. выразна акрэсліліся два асноўныя напрамкі, 

звязаныя з развіццѐм рэалістычна-бытавой, лірыка-рамантычнай 

драмы, хаця час ад часу ў ѐй з’яўляюцца гістарычныя трагедыі і 

драматычныя п’есы, лірычныя камедыі, трагікамедыі і г.д. 
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П. ЦВІРКА (1909–1947) 

 

Пятрас Цвірка пражыў кароткае жыцце – ѐн памѐр ва ўзросце 38 

гадоў. Але яго творчасць, з самага пачатку цесна звязаная з жыццѐм 

працоўнага народа, стала значнай з’явай літоўскай літаратуры. На яго 

творах, глыбокіх па змесце, яркіх па нацыянальным каларыце, 

сучасныя літоўскія празаікі вучыліся і вучацца спасцігаць асновы 

рэальнага жыцця, багацце жывапісу, сапраўднай народнасці мовы. 

Талент Цвіркі шматгранны і разнастайны. Да якога б жанру ні 

звяртаўся пісьменнік: эпічнага рамана ці навелістычнага апавядання, 

натхнѐнага верша ці палымянага памфлета, публіцыстычнага 

артыкула ці сатырычнай казкі – ѐн заўсѐды імкнуўся, каб яго творы 

ўздзейнічалі на чытача, абуджалі думкі і пачуцці, клікалі да барацьбы 

за справядлівасць. 

Даволі складаны свет паўстае перад намі з кніг Цвіркі. Яны 

ўвабралі ў сабе подых роднай зямлі, гора і радасць літоўскага народа. 

Героі яго твораў змагаюцца са злом і сацыяльнай несправядлівасцю, 

мараць пра шчасце, зямное, чалавечае. 

Пачынаў пісьменік сваю творчасць з вершаў, якія склалі зборнік 

“Першая меса”, але зборнік быў канфіскаваны царскай цэнзурай з 

прычыны сваѐй антыклерыкальнай і антыбуржуазнай накіраванасці. 

Першы зборнік апавяданняў П. Цвіркі “Захад у Нікскай воласці” 

выйшаў у 1930 годзе. Яго героі – людзі сяла. Пісьменнік глыбока 

любіць іх, шчыра спачувае іх бедам. Сумны лѐс батрачкі Дамілеце – 

непрыгожай і няўдачлівай дзяўчыны. Адзінае яе імкненне – набыць 

чаравікі. Але чаравікі, якія з вялікімі цяжкасцямі былі прыдбаны, 

злосна топча дачка гаспадара. Растаптана мара нават пра маленькае 

шчасце. І нечакана для ўсіх Дамілеце заканчвае жыццѐ самагубствам 

(“Чаравікі”). Трагічна заканчваецца і апавяданне аб юным летуценніку 

Мікасе (“Хлопец, які марыў заўсѐды на кані скакаць”). Так і не 

спазнала шчасця прыгажуня Марыана – у замужнім жыцці на яе долю 

засталіся толькі цяжкасці (“Як д’ябла наклікалі”). Гэты матыў мы 

знаходзім у апавяданнях “Суперфасват”, “Слѐзы Балтрамерса”, “Дзе 

стараста праходзіў бальшакі” і інш. Пра зборнік П. Цвіркі ў свой час 

хораша сказаў Міколас Слуцкіс: “Эта книга была как веяние свежего 

ветра. Давно уже в литовскую прозу не приходил такой щедрый талант, 

человек с таким открытым сердцем, с таким честным и прямым 

взглядом на жизнь. Казалось, на зеленый цветущий луг выбежал 

юноша, и от спящего солнца, от дыхания весеннего ветра, от хмельных 

синеющих просторов у него закружилась голова. Казалось, он еще 

только пробует свои силы. Смущают литературные каноны? Долой их! 

Сюжет, композиция, фраза – все дается легко, а захочешь – кромсай 

фразу, пригоршнями рассыпая краски, клади мазок за мазком”. 
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Пазней стыль Цвіркі становіцца больш стрыманым і строгім. 

Пра гэта сведчыць наступны зборнік апавяданняў “Штодзѐнныя 

гісторыі”, з якога бачна, што Цвірка стаў агульнапрызнаным майстрам 

кароткага апавядання ў літоўскай літаратуры. Гуманіст і жыццялюб, 

які ненавідзеў усѐ, што перашкаджала чалавеку быць шчаслівым, 

пісьменнік з болем піша пра жабрацтва і бяспраўе. Сквапнасць і 

хцівасць для яго супрацьпастаўленыя і таму недапушчальныя на 

зямлі. Нельга, каб нейкі багач здзекаваўся над паміраючай жанчынай, 

даведаўшыся, што ў яе няма накопленага дабра, на якое ѐн разлічваў 

(“Ягадка”). Нельга, каб зяць тапіў цесця ў надзеі на атрыманне 

спадчыны (“Калодзеж”) і каб браты забівалі адзін аднаго з-за зямлі 

(“Браты”). Чалавек павінен быць чалавекам. Таму сімпатыі 

пісьменніка выклікае ляснік Сіманас, які з-за сваѐй нязлобнасці, з-за 

таго, што не можа быць жорсткім да беднякоў, не да двара прыйшоўся 

ў барскім маѐнтку (“Сіманас”), і дзяўчынка-батрачка Яна, якая 

прысвяціла сваѐ жыццѐ любімаму, гатовая дзеля яго на ахвяры і 

няшчасце (“Она”).  

Важным этапам у творчым развіцці П. Цвіркі-празаіка з’явіўся 

яго раман “Франк Крук” (1934) – першы сатырычны эпічны твор у 

маладой літоўскай прозе. Галоўны персанаж яго – сын літоўскага 

багацея Пранас Крукяліс. Ён пакідае Літву і адпраўляецца ў Злучаныя 

Штаты, дзе знаходзіць цудоўную глебу для праяўлення і развіцця 

выхаваных у ім з дзяцінства драпежніцтва, жульніцтва, хцівасці. 

Бяздушны і жорсткі, які апантаны адной мэтай – накаплення, ѐн 

навучыўся праходзіць міма няшчасцяў, міма слѐз і няўдач. 

“Непроходящей, постоянной и подлинно рыцарской любовью он 

любил только сберегательную кассу, раз и навсегда присягнув ей в 

вечной верности”. 

Нарэшце збываюцца яго мары – ѐн становіцца прадпрымальнікам – 

уладальнікам пахавальнага бюро. “Широко раскидывая серебряную 

паутину своего бизнеса”, прыкрываючыся хлуслівым лозунгам “о 

единстве литовцев”, Крукяліс прыводзіць у зман сваіх суайчыннікаў, 

выкарыстоўвае іх для набыцця барышаў. 

Адцураўшыся ад роднага імя і прыняўшы ў Амерыцы імя 

Франка Крука, герой рамана адпраўляецца ў Літву з мэтай дадаткова 

разбагацець. Але на зямлі сваіх бацькоў ѐн сустракаецца з такімі ж 

драпежнікамі, якія паспяхова зневажаюць сваіх заакіянскіх сабратаў 

па класе, а часам і пераўзыходзяць іх у хітрасці, жорсткасці, ва ўменні 

канчаткова спустошыць, пусціць па свеце аслабленым.  

Трапна, дасціпна высмеяў П. Цвірка буржуазную 

чалавеканенавісніцкую мараль. Раман выклікаў абурэнне з боку 

бізнесменаў-літоўцаў. Адзін з іх у Амерыцы прапанаваў выкупіць і 

спаліць увесь тыраж. 
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Сапраўдная слава прыйшла да Цвіркі пасля выхаду ў свет яго 

рамана “Зямля-карміцелька” (1935), у якім празаік шукае найбольш 

плѐнныя шляхі праўдзівага адлюстравання літоўскай рэчаіснасці 

1920-х гадоў, падаючы многія факты з жыцця народа з 

дакументальнай і гістарычнай дакладнасцю. Пісьменнік выкрывае 

грабежніцкі характар зямельнай рэформы, прасочвае яе трагічныя 

вынікі праз лѐс галоўнага героя Юраса Таруціса. Зыходны матэрыял 

рамана, характары галоўных герояў, месца дзеяння – усѐ гэта мае пад 

сабою рэальную жыццѐвую аснову. І гэтая нацыянальная 

самабытнасць рамана абумоўлена перш за ўсѐ глыбінѐй сувязей Цвіркі 

з літоўскай рэчаіснасцю, з жыццѐм сваѐй нацыі, з усім яе гістарычным 

вопытам. 

Герой рамана – селянін Юрас Таруціс – не проста добры 

чалавек, а чалавек, які навучыўся адстойваць уласнае шчасце. Юрас 

вярнуўся з фронту Першай сусветнай вайны і ажаніўся на дзяўчыне, 

якая кахала і чакала яго. Ён атрымаў надзел зямлі, у яго добрая 

дружная сям’я. Працалюбівы, чэсны чалавек, ѐн поўны сіл і надзей, 

веры ў “новую Літву”, у буржуазную дэмакратыю. Але пакрысе вера 

разбураецца, не маючы ні грошаў, ні інвентара, ѐн не можа 

апрацоўваць атрыманую зямлю, не можа выбрацца з беднасці. Як і 

іншыя, падобныя яму, ѐн вымушаны звярнуцца за дапамогай да 

памешчыка і зноў трапляе ў няволю. Жабрацтва, няшчасці, хваробы, 

смерці – гэтым адзначаны ўвесь шлях Юраса. 

“Неправильно землю поделили, – говорит он. – Разбили землю 

на участки, посадили нас, нищих и голых – всяк за себя – и покинули 

на произвол судьбы. Разделили наши силы, разогнали, как волки стадо 

овец, и ну душить поодиночке. Не надо было нарезать полоски, а 

гнить без меж и вешек, рука об руку, душа в душу”. Таруціс 

прыходзіць да разумення несправядлівасці такіх парадкаў, пры якіх 

“один наверху сидит, а сотни под ним горбы гнут…”, і ўступае на 

шлях барацьбы за справядлівае ўладкаванне жыцця. 

Юрас Таруціс стаў новым героем для літоўскай літаратуры. “Это 

человек, у которого в жилах струится живая кровь, который любит и 

ненавидит всем сердцем, человек, чьи загрубелые крестьянские ладони 

пахнут землей”, – піша М. Слуцкіс. Адлюстроўваючы жыццѐ Літвы, 

аўтар не абмяжоўваецца вузка рэгіянальнымі рамкамі, а ўзнімаецца да 

мастацкіх абагульненняў з’яў і працэсаў, характэрных для многіх 

народаў таго часу, у тым ліку і нас, беларусаў. Прачытаўшы раман 

Цвіркі “Зямля-карміцелька”, П. Броўка прызнаваўся: “Лѐс галоўнага 

героя Юраса Таруціса ўсхваляваў мяне. У тыя дні мільѐны працоўных 

Заходняй Беларусі стагналі пад фашысцкім ботам Пілсудскага. Я чытаў 

таленавіты раман Пятраса Цвіркі, і ў маім уяўленні паўставаў мужны 

вобраз літоўскага пісьменніка…” 
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У 1936 г. П. Цвірка напісаў раман “Майстар і яго сыны”, які сам 

вызначыў як “вясѐлую і жывую кнігу пра рамеснікаў”. Дзеянні рамана 

адбываюцца ў літоўскай вѐсцы пачатку ХХ ст. Галоўныя яго героі – 

вясѐлыя, жыццелюбівыя персанажы. Заўсѐды аптымістычны цуда-

майстар, шавец Крызас і разьбяр па дрэве Давейка. Твор поўны 

спрэчак пра Бога, уладкаванне свету, палітыку, вольналюбівых 

размоў, дасціпных дыялогаў, жартаў-прыгаворак. Гэта збліжае раман з 

“Кола Бруньонам” Р. Ралана. 

Ад твора да твора ўсѐ больш рашуча асэнсоўваў пісьменнік лѐс 

працоўнага народа Літвы. Вандраванні па Заходняй Еўропе, па Італіі, 

Францыі, паездкі ў Савецкі Саюз (у 1936, 1938, 1939 гадах) паскорылі 

ідэйны і творчы рост Цвіркі. 

Палымяным публіцыстам і барацьбітом стаў Цвірка ў суровыя 

гады Вялікай Айчыннай вайны. У гэты час выходзяць яго зборнікі 

апавяданняў “Калючая рука” (1942), “Апавяданні аб акупантах” 

(1943), “Карані дуба” (1945), у якіх значнае месца займае тэма 

гераічнай барацьбы літоўскага народа. Сярод іх апавяданні 

“Салавейка”, “Фашыст”, “Няшчасці Мікуціса”, “Плач” і інш. Кнігі, 

створаныя П. Цвіркай у гады вайны, скідваліся з самалѐтаў на часова 

акупаванай тэрыторыі Літвы, іх бралі з сабой воіны-літоўцы ў баявыя 

паходы. 

У пасляваенных творах (зборнік нарысаў “Сэрца Грузіі” (1947), 

“Насенне братэрства” (1947), “Казкі Наднѐманскага краю” (1948) і 

інш.) Цвірка расказвае пра вялікія перамены, што адбыліся ў жыцці 

Літвы, піша пра літоўскую вѐску, малюе людзей, якія самааддана 

любілі сваю Радзіму (“Песня”). 

Творчасць Пятраса Цвіркі высокамастацкая, глыбока 

нацыянальная і востра сацыяльная. Яшчэ ў 1934 годзе ѐн пісаў: 

“Наивно было бы полагать, что существует нетенденциозная, чистая, 

парящая где-то в воздухе литература. Как человек, автор является 

социальным существом, а, следовательно, и его труды относятся к 

категории тех или иных сословных интересов, носят черты 

социального характера”. 

П. Цвірка быў шчырым сябрам беларускага народа, радаваўся 

поспехам рэспублікі, уважліва сачыў за развіццѐм нашай нацыянальнай 

літаратуры, дасягненні і здабыткі якой высока цаніў. Цѐплая дружба 

звязала літоўскага пісьменніка з Я. Коласам (Цвірка прысутнічаў на 

ўрачыстасцях у сувязі з 35-годдзем літаратурнай дзейнасці Я. Купалы ў 

1940 г.), М. Лыньковым, П. Броўкам, М. Танкам і інш.  

І для беларускіх майстроў мастацкага слова любоў і цікавасць да 

літоўскай літаратуры непарыўна звязана з імем Пятраса Цвіркі. 

Шчырыя словы пра цудоўнага чалавека простага і сціплага, добрага 

сябра Беларусі, выказаў у вершы “Пятрасу Цвірку” М. Танк: 
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У нас з табою сустрэч было нямала 

У грозны час і радаснай парой, 

І песні дружбы мы з табой спявалі 

Па-над Віллѐй і над Масквой-ракой. 

 

Беларускія чытачы сѐння з хваляваннем чытаюць кнігі П. Цвіркі, 

кнігі, што нясуць “агонь душы і сэрца жар”. 

 

Заданне на ВДРС 

 

З мэтай больш глыбокага знаѐмства і пазнання творчасці 

Пятраса Цвіркі неабходна прарэцэнзаваць (на выбар) адну з 

прапанаваных манаграфій і крытычных прац. 

 

Пытанні для самакантролю 

 

1. Прырода таленту П. Цвіркі. 

2. “Малая проза” П. Цвіркі, асноўныя яе тэмы і матывы. 

3. П. Цвірка – раманіст. 

4. Гісторыка-дакументальны раман “Зямля-карміцелька”, яго прабле-

мы, характары. 

5. Месца і час дзеяння ў рамане, вобразная сістэма. 

6. Стыль і мастацка-эстэтычныя ўласцівасці рамана П. Цвіркі “Зямля-

карміцелька.” 

7. П. Цвірка і Беларусь. 

 

Літаратура 

 

1. Вилноните, В. Пятрас Цвирка: библиография / В. Вилноните,  

А. Лукошюнас. – Вильнюс: Вага, 1974. 

2. Бровка, П. Встреча с Цвиркой // Бровка П. Пишу о сердце 

человеческом. – М., 1974. 

3. Галинис, В. Выдающийся советский литовский писатель Пятрас 

Цвирка / В. Галинис. – М.: Знание, 1961. 

4. Дейч, А. Пятрас Цвирка // Дейч А. Дыхание времени. – М., 1974. 

5. Слуцкис, М. Талант правдивый и обаятельный // Слуцкис М. 

Начало всех начал. – М., 1975. 

6. Тихонов, Н. Весенний человек // Тихонов Н. Встреча с Литвой. – 

Вильнюс, 1965. 
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Э. МЕЖЭЛАЙЦІС (1919–1997) 

 

Развіццѐ філасофска-інтэлектуальнага пачатку ў літоўскай паэзіі 

ХХ ст. звязана з імем літоўскага паэта Эдуарда Межэлайціса, які 

нарадзіўся ў вѐсцы Карэвішкяй. Яго жыццѐ і творчасць з’яўляюцца 

ўзорам грамадзянскага доўгу, выкананага таленавітым пісьменнікам, 

верным народным інтарэсам і гуманістычным памкненням свайго 

часу. 

Нялѐгкае было дзяцінства і юнацтва будучага паэта. Рана 

прайшоў ѐн суровую школу жыцця. Светапогляд будучага паэта 

фарміраваўся пад непасрэдным уплывам абставін грамадскага жыцця 

дэмакратычнага асяроддзя другой каўнаскай гімназіі, вучнем якой ѐн 

з’яўляўся, неарамантычнай паэзіі Нерыс і Бінкуса – літаратурных 

настаўнікаў Межэлайціса. Першыя літаратурныя спробы адносяцца да 

1935 года, калі на старонках нелегальнага маладзѐжнага альманаха 

пачалі з’яўляцца простыя, шчырыя вершы аб літоўскім народзе. 

Як самабытны нацыянальны паэт Межэлайціс сфарміраваўся ў 

гады Вялікай Айчыннай вайны, якая стала асноўнай тэмай першага 

паэтычнага зборніка “Лірыка” (1943). Ідучы па шляху эмацыянальнай 

лірыкі, якая была блізкая Нерыс, Межэлайціс становіцца больш 

пяшчотным і шчырым. 

Пасляваенныя зборнікі Межэлайціса “Вецер Радзімы” (1946), 

“Узнятая зямля (1951), “Вытку пярэсты ўзор песень” (1952) – 

сведчанне інтэнсіўных творчых пошукаў маладога паэта, які 

паступова, пераадольваючы дэкларатыўнасць і схематызм, ішоў да 

сапраўднай паэзіі. Лірыку гэтага перыяду адрознівае багацце 

тэматыкі, прастата і натуральнасць аўтарскага апавядання. Гэтыя 

якасці праявіліся ў “Брацкай паэме” (1954), якая цалкам пабудавана на 

рэальных фактах і падзеях. У творы, па ацэнцы крытыкі, арганічна 

спалучаюцца традыцыі літоўскага фальклору, класічнай літаратуры 

(рэалізм Данелайціса, рамантычнае светаадчуванне Баранаўскаса, 

прастата верша Майроніса і лірычная непасрэднасць Нерыс). 

Па-новаму загучала паэзія Э. Межэлайціса ў другой палавіне 60-х 

гадоў ХХ ст. Менавіта ў гэты перыяд у літоўскай літаратуры 

ўмацоўваюцца тэндэнцыі да філасофскага пазнання свету, да сінтэзу 

рэальных падзей і чалавека (цыкл “Чужыя камяні”, 1957). Сэнс жыцця 

чалавека і яго каштоўнасці паэт імкнецца адчуць і па-філасофску 

асэнсаваць у зборніках “У падножжа зорак” (1959) і “Сонца ў 

бурштыне” (1961), з якіх пасля і была створана кніга “Чалавек” (1961). 

Адсюль пачынаецца паэт Межэлайціс, які будзе вядомы як перакананы, 

страсны пясняр высакародных і велічных ідэй гуманізму. Непаўторнае 

лірычнае гучанне верша, філасофскія роздумы, сацыяльная 

праніклівасць узбагачаюцца тут смелым пошукам ѐмістай формы. 
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Кніга “Чалавек” – гэта гімн чалавеку, чалавеку-творцу, рукамі 

якога пераўтвараецца свет. “В книге “Человек” мне ничего не 

пришлось изобретать. И название долго искать не понадобилось: оно 

выплавилось в моем сердце и помыслах… Я вижу человека 

одновременно большим и малым, сильным и слабым, 

оптимистическим и трагическим, веселым и скорбным. Как в жизни… 

Герой получился несколько преувеличенным, гиперболичным... В 

каждом из нас такой человек – в разной мере – уже родился. И никто 

не остановит его роста… Я взглянул на человека в перспективе 

грядущего. А в этой перспективе нельзя не видеть, каким исполином 

он вырастает и как далеко шагает”, – сцвярджаў паэт пра кнігу ў 

зборніку “Лірычныя эцюды” (1964). Перад чытачом паўстае вобраз 

Чалавека ХХ ст., які нясе ў сабе прыкметы эпохі і Радзімы. 

Вершы-маналогі, з якіх складаецца кніга “Чалавек”, расказваюць 

пра Чалавека ў розныя моманты яго зямнога быцця. Ён гаворыць, 

думае, працуе, кахае, радуецца і пакутуе, змагаецца за агульнае шчасце. 

Голас Чалавека – голас паэта яго эпохі, што прайшоў праз 

выпрабаванні са страшэнным ворагам чалавецтва – фашызмам 

(“Голас”). Сэрца чалавека змяшчае ў сабе мільѐны сэрцаў, радуючыся з 

тымі, каму добра, і смуткуе з тымі, каму балюча (“Сэрца”): 

 

Где бы в человека ни стреляли,  

Пули – все! – Мне в сердце попадали. 

 

Але чалавечае шчасце немагчыма без любві да роднай зямлі (“Часцінка 

маці-зямлі”), да жанчыны (“Каханне”, “Жанчына”, “Слова”). 

Паэт услаўляе рукі чалавека, яго працу дзеля агульных даброт 

(“Рукі”, “Капля”), паказвае несумяшчальнасць велічы дасягнення 

чалавечага розуму і жахаў антычалавечых злачынстваў стагоддзя 

(“Не, не ты пераможаш, разбуральнік!”). Кніга “Чалавек” – гэта 

філасофская развага паэта аб жыцці Чалавека, аб яго гістарычным 

лѐсе, аб яго месцы ў прыродзе і грамадстве. Чалавек для паэта – не 

столькі канкрэтная асоба, колькі сутнасць быцця, сімвал Чалавека  

ХХ ст. Герой Межэлайціса адчувае сябе значнай, важнай часткай 

усяго чалавецтва, стваральнікам матэрыяльнай і духоўнай культуры, 

актыўным удзельнікам гісторыі, пераўтваральнікам Сусвету. 

Уся творчасць Межэлайціса, як і кніга “Чалавек”, 

падпарадкавана асноўнай ідэі: толькі моцны, смелы, разумны, чулы, 

любячы, думаючы і творчы Чалавек можа стаць галоўным стрыжнем 

зямлі (“Чалавек”), якая без яго “неживой, сплюснутый и 

морщинистый шар” (“Ікар”). 

Творы Межэлайціса прымушаюць задумацца пра Чалавека і 

Сусвет, пра час і прастору, пра наша агульнае прызначэнне на зямлі. 
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Пра што б ні пісаў паэт (пра вайну і мір, прыроду і каханне, жыццѐ і 

смерць), асноўны яго герой – Чалавек. Межэлайціс паглыбляе 

аблюбаваную тэму ў кнізе “Кардыяграма” (1963), дзе ѐн гаворыць пра 

працу і мастацтва, якія пераўтвараюць чалавецтва. Кардыяграма сэрца 

ў Межэлайціса адлюстроўвае рытм эпохі: 

 

Наше сердце чертит кривую 

Не на тонкой ленте бумаги, 

А другую – 

Большую, живую – 

на земли и неба размахе. 

 

Адна з вядучых тэм паэзіі Э. Межэлайціса – мастацтва як сродак 

удасканалення чалавека і сам чалавек – яго стваральнік. Паэт 

прысвяціў свае вершы вялікім мастакам і скульптарам (Верашчагіну, 

Левітану, Рэмбранту, Врубелю, Мікеланджэлу, Радэну), змог перадаць 

дух твораў, даць ім паэтычнае гучанне. Для Межэлайціса цудоўнае ў 

мастацтве цесна звязана з цудоўным у прыродзе, таму што прырода 

натхняе чалавека, дапамагае яму ўбачыць яе красу і адлюстраваць яе 

пэндзлем ці пяром.  

Аўтабіяграфічная кніга “Лірычныя эцюды” (1964), дзе проза і 

паэзія арганічна спалучаюцца, поўная ўспамінаў і роздумаў. Перад 

чытачом праходзяць дзяцінства і юнацтва паэта, Вялікая Айчынная 

вайна і сучасная Літва. Тут раскрываюцца эстэтычныя погляды 

Межэлайціса, яго творчая лабараторыя. Тут мы даведваемся, што 

“слово в поэзии должно быть трепетным”. 

Э. Межэлайціс – аўтар філасофскага дзѐнніка “Начныя матылі” 

(1969), дзе ѐн раздумвае пра літаратуру, расказвае пра ўласную 

творчасць, спрачаецца з крытыкамі і ўжо ў поўны голас гаворыць пра 

прызначэнне паэта і характары сучаснай паэзіі. 

Пяру Э. Межэлайціса належаць такія зборнікі, як “Паўднѐвая 

панарама” (1963), “Хлеб і слова” (1965), “Маналог” (1966), “Эра” 

(1967), “Тут Літва” (1968), “Алелюмай” (1968), “Мантажы” (1969), 

“Далягляды” (1970), “Барока Антакольніса” (1971), “Вежа ілюзій” 

(1973), “Манадрама” (1976), “Пантаміма” (1976), зборнік прозы 

“Кантрапункт” (1975) і інш., у якіх па-новаму раскрываюцца 

самабытныя рысы творчай індывідуальнасці паэта. У творах 

своеасабліва паяднаны лірыка і проза, лірычныя маналогі і 

літаратурна-філасофскія роздумы. Аблічча эпохі і чалавека, паэт і 

грамадства, традыцыйныя карані творчасці і агульначалавечыя ідэалы, 

сутнасць мастацтва і творчая індывідуальнасць – такія галоўныя 

праблемы творчай спадчыны Э. Межэлайціса, якія пашыраюць і 

ўзбагачаюць далягляды літоўскай эстэтычнай думкі. 
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Заданне на ВДРС 

 

Для больш поўнага ўяўлення аб паэтычнай манеры сучаснага 

Межэлайціса неабходна звярнуцца да аналізу аднаго з паэтычных 

зборнікаў 1960–1980-х гадоў, асаблівую ўвагу звяртаючы на: 

а) яго ідэйна-тэматычную шматграннасць і наватарства; 

б) аўтарскае паняцце жыцця і чалавека; 

в) версіфікацыйную сістэму; 

г) стылявую адметнасць Межэлайціса-паэта; 

д) сувязь з беларускай літаратурай. 

 

Пытанні для самакантролю 

 

1. Ідэйна-мастацкія пошукі Э. Межэлайціса ў паэзіі 1940–1950-х гадоў. 

2. Ідэйна-тэматычная шматграннасць зборніка “Чалавек” Э. Межэлайціса. 

3. Філасофскае асэнсаванне чалавека ў зборніку “Чалавек”. 

4. Традыцыйнае і наватарскае ў асэнсаванні важных праблем чалаве-

чага быцця ў зборніку “Чалавек”. 

5. Асноўны пафас  усѐй творчасці Э. Межэлайціса. 

 

Літаратура 

 

1. Макаров, А. Эдуардас Межелайтис / А. Макаров. – М., 1966. 

2. Ланкутис, Й. “Человек” Э. Межелайтиса / Й. Ланкутис. – М., 1965. 

3. Межелайтис, Э. История “Человека” / Э. Межелайтис // Вопросы 

литературы. – 1975. – № 9. 

4. Огнев, В. Родина поэта / Огнев В. Книга про стихи. – М., 1963. 

5. Наровчатов, С. Звездная исповедь / Наровчатов С. Поэзия в движе-

нии. – М., 1966. 

6. Андреев, Ю. Э. Межелайтис / Андреев Ю. Наша жизнь, наша лите-

ратура. – М., 1974. 

7. Зайцев, В. Эдуард Межелайтис / Зайцев В. Современная советская 

поэзия. – М., 1969. 

8. Светлов, М. Э. Межелайтис / Светлов М. Беседа! – М., 1966. 

9. Урбан, А. Человек и его земля / Урбан А. Портреты и проблемы. – 

Л., 1977. 

 

М. СЛУЦКІС (нар. 2.10.1928 г.) 

 

Празаік Міколас Слуцкіс нарадзіўся ў сям’і рабочага ў 

Паневежысе. У гады Вялікай Айчыннай вайны ѐн быў эвакуіраваны ў 

Кіраўскую вобласць, жыў у дзіцячых дамах, вучыўся ў школе. Па 

вяртанні на Радзіму працаваў з 1945 па 1952 г. у газеце “Кам’яуніма 
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ціеса”, потым рэдактарам дзіцячага часопіса “Жвайждутэ”. У 1951 г. 

закончыў гісторыка-філалагічны факультэт Вільнюскага універсітэта. 

Пісаць М. Слуцкіс пачаў у 1945 годзе. У пачатку творчага 

шляху з’явіліся апавяданні для дзяцей. У 1948 г. выдаў зборнік 

апавяданняў “Я зноў бачу снег”. Праз нейкі час надрукаваў творы для 

дзяцей, сярод іх “Добры дом”. Выдаў апавяданні для дарослых: “На 

ветры” (1958), “Лепш нам не сустракацца” (1961), “Адным дзівам 

менш” (1962) і інш. Апавяданні М. Слуцкіса пабудаваны на вострых 

драматычных сітуацыях. Яны поўныя веры ў людзей, перамогу 

справядлівасці і дабра, лірычна і драматычна акрыленыя. Аўтар не 

навязвае чытачу свой пункт гледжання, яго мараль зыходзіць з 

мастацкага ладу твора, сістэмы вобразаў. 

Вялікае напружанне чалавечых пачуццяў, драматызм 

перажыванняў уласцівы апавяданням, прысвечаным падзеям Вялікай 

Айчыннай вайны: “Уверцюра ў тры дзеі”, “Сяброўская паслуга”, “Без 

вестак прапаўшы” і інш. У гэтых творах, якія навеяны пісьменніку 

ўражаннямі дзяцінства, ѐн праз асобныя выразныя сродкі-дэталі (а 

гэтыя прыѐмы ўвогуле ўласцівыя для мастацкай манеры Слуцкіса-

навеліста) перадае горкае і гераічнае аблічча эпохі (“Кошт быту”, 

“Ода свінні”, “Старая”). У апавяданнях М. Слуцкіса гучыць заклік да 

людзей праяўляць больш цяпла, чуласці, увагі і павагі адзін да аднаго 

(“Суомініс”, “Кубак кавы”, “Усмешка”). Думку гэтую пісьменнік 

увасабляе ў абагуленых вобразах-сімвалах. 

З 1963 года М. Слуцкіс звяртаецца да жанру рамана – “Лесвіца ў 

неба”, “Адамаў яблык” (1966), “Смага” (1968), “Чужыя страсці” 

(1971), “Запрашэннне на танец у апоўначы” (1977) і інш. 

Найбольш значныя ў творчасці М. Слуцкіса раманы, у якіх 

адлюстраваны навейшыя тэндэнцыі літоўскай “вялікай прозы”. Увага 

пісьменніка скіравана ў першую чаргу да ўнутранага свету герояў, іх 

духоўнага станаўлення і маральных пошукаў. Яго творы экспрэсіўныя 

і ў той жа час пранізаны лірызмам. 

Некаторыя раманы М. Слуцкіса прысвечаны маральным 

праблемам, маральным выпрабаванням чалавека. Пісьменнік уводзіць 

чытача ў свет гарадской інтэлігенцыі, насычае апавядальнасць 

дэталямі сучаснага быту, алегорыямі і роздумамі аб літаратуры і 

мастацтве, навуковых праблемах. 

У рамане “Адамаў яблык” аўтар прасочвае адзін дзень 

навуковага супрацоўніка Агусцінаса Каманіса і яго жонкі Геновайтэ.  

З успамінаў і думак герояў даведваемся пра іх мінулае, пра 

перапляценні лѐсу і абставін, пра тое, што вызначыла іх характары, 

узаемаадносіны. Усім ладам рамана пісьменнік паказвае, што 

непаразуменне, якое ўзнікла паміж героямі, урэшце рэшт павінна 

быць пераадолена, калі яны здолеюць за прозай жыцця разгледзець 
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сапраўдныя чалавечыя каштоўнасці, адчуць уласную адказнасць перад 

заўтрашнім днѐм. 

Герой рамана “Смага” – дваццацівасьмігадовы аператар 

тэлестудыі Рамуальдас Альксніс, чалавек неспакойны, які заўсѐды 

знаходзіцца ў пошуку і адчувае творчы голад, імкнецца знайсці 

жыццѐвую ісціну, свой ідэал, каханне, радасць у працы, у творчасці. 

Складана складваецца жыццѐ ў Рамуальдаса. Ён не прымае ні 

дагматычнай маралі сваѐй маці, ні беспрынцыпнасці і цынізму 

кіраўніка кінагрупы, ѐн мітусіцца паміж Рэнатай, якая абяцае яму 

поўны спакой, і збалаванай Міглей, якая жыве па прынцыпе 

“філасофіі імгнення”. Жыццѐ, узаемаадносіны з людзьмі даюць 

Рамуальдусу шмат павучальных урокаў. 

У цэнтры рамана “На зыходзе дня” – дзве сям’і – таленавітага 

доктара-хірурга Вінцэнта Карымантаса і адказнага работніка 

Александраса Казюкенаса. Тут пераплятаецца мноства далѐка не 

шчаслівых лѐсаў, няпростых характараў. У сутыкненнях герояў 

паўстаюць напружаныя драматычныя, а часам і трагічныя сітуацыі, 

якія выклікаюць роздум аб жыцці, яго сэнсе, аб гонары і ганьбе, аб 

чалавеку і грамадстве. 

У сваіх эпічных творах М. Слуцкіс звяртаецца і да тэмы вѐскі. 

Такімі раманамі з’яўляюцца “Лесвіца ў неба” і “Чужыя страсці”. 

“Лесвіца ў неба” – твор пра пасляваенную літоўскую вѐску, пра 

годы, калі ў Літве яшчэ дзейнічалі бандыты, якія тэрарызавалі сялян. 

Насычаныя драматызмам падзеі адбываюцца на хутары серадняка 

Пятраса Індрунаса, і ў іх аказваецца замешаны пачынаючы журналіст 

Яунус Валюс, які закаханы ў Рамунэ – дачку Пятраса. “Лесвіца ў 

неба” для Яунуса – гэта творчасць, рамантычная мара. Сутыкаючы 

свет яго высокіх пачуццяў з уладай рэчаў, якімі зняволены ўсе на 

хутары, пісьменнік паказвае шлях свайго героя ад наіўнай 

захопленасці да сталых думак і пачуццяў. І Рамунэ не толькі 

вызваляецца ад уласцівых ѐй страху і недаверу, але прыходзіць да 

веры ў сапраўдную чалавечнасць новага свету. 

Жыццѐ вѐскі адлюстравана і ў рамане “Чужыя страсці”. Перад 

літоўскай дзяўчынай Марытэ, якая прыйшла на заробкі ў багаты 

маѐнтак Путніней, раскрываюцца “чужыя страсці” сям’і, дзіўныя і 

страшэнныя паталагічныя адносіны, якія звязваюць старога гаспадара, 

яго жонку, іх маладую дачку і марыўшага стаць гаспадаром парабка 

Антанаса. Гэтаму агіднаму свету, які пабудаваны на карысці і 

неўтаймаванай празе ўласнасці, пісьменнік супрацьпастаўляе чысціню 

маральных ідэалаў, якія характэрныя народнай маралі, уяўленням аб 

чэснасці, дабры і зле, што ўвасабляюцца ў вобразе Марытэ. 

Духоўным пошукам чалавека, яго імкненням вызначыць сябе і 

сваѐ месца ў акаляючым свеце прысвячае пісьменнік раманы, 
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адлюстроўваючы ў іх свет сучаснай гарадской інтэлігенцыі, вѐскі, 

спрэчкі і роздумы пра літаратуру, мастацтва, навуковыя праблемы, 

людзей. 

 

Пытанні для самакантролю 

 

1. Ранняя творчасць М. Слуцкіса. 

2. Асноўная тэматыка “малой прозы” Слуцкіса, яе стылявое афармленне. 

3. Зварот пісьменніка да буйнога эпічнага жанру. 

4. Праблематыка раманаў, іх мастацка-эстэтычная каштоўнасць. 

5. Псіхалагічная матывацыя ўчынкаў і паводзін герояў у творах 

“вялікай прозы”. 

 

Літаратура 

 

1. Черная, Н. Через себя – для всех / Н. Черная // Радуга. – 1976. – № 3. 

2. Бочаров, А. Когда бы жизнь домашним кругом / А. Бочаров // 

Дружба народов. – 1975. – № 7. 

3. Кузьменко, Ю. Мера истины / Кузьменко Ю. – М., 1971. 

4. Теракопян, Л. Жажда цельности / Теракопян Л. Дыхание жизни. – 

М., 1971. 

5. Теракопян, Л. Миколас Слуцкис: очерк творчества / Л. Теракопян. – 

М., 1976. 

6. Новиченко, Л. Социальное, нравственное, художественное /  

Л. Новиченко // Новый мир. – 1976. – № 6. 

7. Ковский, В. Путешествие в мир Слуцкиса / В. Ковский // Вопросы 

литературы. – 1977. – № 2.  

 

Й. АВІЖУС (1922–1999) 

 

Імя літоўскага празаіка Йонаса Авіжуса добра вядома чытачу па 

яго “вясковых кнігах”: “Першыя барозны” (1948), “Спадчына” (1949), 

“Слава” (1949), “Чалавек застаецца чалавекам” (1960), раманамі 

“Колеры” (1962), “Вѐска на раздарожжы” (1964), “Страчаны 

прытулак” (1970) і інш. 

Нарадзіўся будучы пісьменнік у вѐсцы Медгінай (Йонішкскі 

раѐн) у сялянскай сям’і. У 1944–1945 гг. ваяваў у радах Літоўскага 

злучэння Чырвонай Арміі. Пасля вайны працаваў у радыѐкамітэце, у 

рэдакцыях “Яунімо гратас”, “Ціеса” , “Пяргале”. Пісьменнік у сваіх 

творах праз чалавечыя лѐсы і характары, глыбока пранікаючы ў 

псіхалогію персанажаў, раскрывае важныя і актуальныя сацыяльныя 

праблемы, працэсы жыцця. Яго творы перакладзены на рускую, 

украінскую, беларускую, малдаўскую, латышскую, таджыкскую, 
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армянскую, эстонскую, нямецкую, польскую, англійскую і іншыя 

мовы свету. 

Асабліва ў творчай спадчыне Й. Авіжуса вылучаюцца аповесці і 

раманы. Так, у аповесці “Чалавек застаецца чалавекам” пісьменнік 

расказвае аб літоўскай вѐсцы сярэдзіны 50-х гадоў ХХ стагоддзя з яе 

канфліктамі, важнымі праблемамі, у першую чаргу, праблемамі 

кіраўніцтва сельскай гаспадаркай. Аповесць была створана пад 

непасрэдным уплывам “Раѐнных будняў” У. Авечкіна. 

Раман “Вѐска на раздарожжы” Авіжуса, як і аповесць “Чалавек 

застаецца чалавекам”, – аб літоўскай вѐсцы канца 1950-х гадоў. 

Пісьменнік паказвае тут складаныя працэсы сельскага жыцця, 

адлюстроўвае супярэчлівыя характары герояў, іх сацыяльную 

прыроду, духоўны свет і адносіны да рэчаіснасці. У цэнтры рамана – 

Арвідас Талейкіс, новы старшыня калгаса, дзе справы ішлі вельмі 

дрэнна пад кіраўніцтвам яго папярэдніка, “згаворлівага” Марціса 

Вілімаса. Умелы, ініцыятыўны кіраўнік Талейкіс энергічна змагаецца 

з бюракратызмам, адсталасцю, робіць усѐ, каб людзі сталі жыць не 

толькі матэрыяльна, але і больш багацей, цікавей духоўна. Пісьменнік 

паказвае, як няпроста і нялѐгка прыходзяць працаўнікі сяла да 

прызнання праўды Талейкіса. 

Найбольш значным эпічным творам у творчасці Й. Авіжуса 

з’яўляецца раман “Страчаны прытулак”. Па сваім пафасе раман 

антыфашысцкі, ѐн аб Літве, аб яе трагізме ў часы гітлераўскай 

акупацыі. Твор пранізаны духам пошукаў ісціны, і не падзеі, а іх 

праламленне ва ўспрыманні чалавека, іх уплыў на яго – у цэнтры ўвагі 

аўтара. Ён адлюстроўвае спецыфіку грамадскіх і псіхалагічных 

канфліктаў, якія асабліва выразна выяўляюцца ў час вайны. Твор 

Авіжуса набывае нацыянальнае і патрыятычнае гучанне. Гэты раман 

аб лѐсе народа і асобы ў віры эпахальных гістарычных сутыкненняў, 

аб людзях, што былі пастаўлены перад вырашэннем галоўнага 

пытання аб жыцці народа, аб уласнай грамадзянскай пазіцыі. 

Пісьменнік паказвае цяжкія жыццѐвыя выпрабаванні герояў 

(Гедымінаса Джугаса, Адомаса Вайнорыса, Маруса Нямуніса, Аквілі 

Вайнораса і інш.), імкнецца падказаць ім выйсце ў цяжкія хвіліны 

вайны. 

Вельмі важныя праблемы вырашае ў “Страчаным прытулку” 

пісьменнік: патрыятызму, гуманізму, маральнага выбару, адказнасці 

кожнага за ўласныя ўчынкі, барацьбы за чалавечыя правы, 

станаўлення новых ідэй, поглядаў, звязваючы пры вырашэнні кожнай 

з іх гістарычныя ўмовы жыцця літоўскай нацыі. 

Асаблівую ўвагу неабходна звярнуць на ідэйныя і маральныя 

пазіцыі герояў (паміж Марусам і Гедымінасам, начальнікам гестапа 

Дангелем і Гедымінасам), на іх унутраныя маналогі, асабліва 
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Гедымінаса. Так, напрыклад, зразумеўшы, што ніяк нельга больш 

заставацца ў “сваѐй крэпасці”, герой унутрана дакарае сябе, гаворыць 

аб прыняцці сур’ѐзных рашэнняў: “В бой! В бой!.. История спросит: 

что ты делал, когда рядом с тобой зверь душил человека? Когда 

народы стояли на краю пропасти?” 

Раман “Страчаны прытулак” у нечым падобны на “Ціхі Дон” 

Шолахава, “Блуканне па пакутах” Талстога, “Кроў людскую – не 

вадзіцу” Стэльмаха, “Да новага берага” Лаціса, “Палескую хроніку” 

Мележа. Пісьменнікаў, якія належалі да розных напрамкаў, 

выхаваных у розных нацыянальна-гістарычных умовах, збліжае 

агульнасць творчага метаду, гуманістычная канцэпцыя чалавека, 

асноўная ідэйная накіраванасць твораў: чалавек заўсѐды адказны за 

лѐс народа, Радзімы. У гэтай сувязі трэба правільна зразумець і саму 

назву рамана. Галоўны яго герой Джугас страціў не проста бацькоўскі 

кут, сялянскае асяроддзе. Ён, гаворачы словамі крытыка У. Панкова, 

“страціў прытулак ідэй, сцяг, пад якім жыў, і які аддаляў яго ад 

сапраўднага жыцця народа, ад сацыяльнай праўды…” Усім сваім 

ідэйным зместам “Страчаны прытулак” – рэалістычны твор, які 

адлюстраваў працэс нараджэння новай Літвы, прытулку сѐнняшняга і 

будучага. 
 

Пытанні для самакантролю 
 

1. Асноўныя тэматычныя пласты прозы Й. Авіжуса, яе жанравая 

дыферэнцыяцыя. 

2. Раман “Страчаны прытулак” – твор аб лѐсе народа і асобы ў віры 

эпахальных гістарычных падзей. 

3. Вырашэнне Й. Авіжусам праблемы маральнага выбару і адказнасці 

кожнага з герояў за свае ўчынкі. 

4. У чым гуманістычная сутнасць рамана “Страчаны прытулак”  

Й. Авіжуса? 

5. Ідэйна-мастацкая каштоўнасць рамана “Страчаны прытулак”  

Й. Авіжуса. 

6. Значэнне творчасці пісьменніка. 
 

Літаратура 
 

1. История литовской литературы. – Вильнюс, 1977. 

2. Ланкутис, И. Панорама литовской литературы / И. Ланкутис. – М., 

1975. 

3. Бучис, А. Человек и деревня / А. Бучис // Литература и совре-

менность. Сб. 11. – М., 1972. 

4. Теракопян, Л. Поиски синтеза / Теракопян Л. Пафос преоб-

разования. – М., 1974. 
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5. Книпович, Е. Час выбора / Книпович Е. Мужество выбора. – М., 

1975. 

6. Панков, В. Кров и кровь / Панков В. Народный героизм и 

литература. – М., 1977. 

7. Анинский, Л. Степень причастности / Анинский Л. // Новый мир. – 

1972. – № 7. 

8. Гинберг, И. Земля и люди / И. Гинберг // Москва. – 1973. – № 2. 

9. Литвинов, В. Память сердца и души / В. Литвинов // Знамя. – 1976. – 

№ 7. 

 

Ю. МАРЦІНКЯВІЧУС (нар. у 1930 г.) 

 

Юстынас Марцінкявічус, вядомы літоўскі паэт, нарадзіўся  

10 сакавіка 1930 года. У яго былі нялѐгкія дзіцячыя і юнацкія гады. 

Закончыў гісторыка-філалагічны факультэт Вільнюскага універсітэта. 

Працаваў у рэдакцыях часопісаў “Геніс” і “Пяргеле”. У літаратуру 

прыйшоў у сярэдзіне 1950-х гадоў. Ён з’яўляецца аўтарам паэтычных 

зборнікаў “Прашу слова” (1955), “Рукі, якія робяць хлеб” (1963), 

“Драўляныя масты” (1966), “Пылаючы куст” (1968), “Пяшчотны 

дотык жыцця” (1978) і інш. Свет яго вершаў пабудаваны на трывалым 

падмурку духоўнага жыцця народа. У іх паэт звяртаецца да адвечных 

катэгорый любові і вернасці, мужнасці і страху… Філасафічнасць, 

публіцыстычнасць, пастаяннае і жывое адчуванне часу – гэтыя якасці 

пранізваюць усе зборнікі Ю. Марцінкявічуса. 

Пераасэнсаванне агульначалавечых каштоўнасцей у святле 

сучаснасці таксама характэрна і для яго лірычных вершаў (“Знайсці 

сябе”, “Роздумы”, “Дзве жанчыны”, “Зорны дождж”, “Ты, што ідзеш...” 

і інш.). Яшчэ адна з яго любімых тэм лірыкі – прырода, пададзеная праз 

людскія перажыванні (“Мяце”, “Першы снег”, “Туман над Нѐманам”, 

“Антонаўка”, “Лось”, “Асенняя інструментоўка”). Тут асабліва 

адчуваецца блізкасць Марцінкявічуса да Пушкіна, Міцкевіча, Ясеніна, 

вершы якіх ѐн асабліва ахвотна перакладаў на літоўскую мову. 

Ю. Марцінкявічус з’яўляецца аўтарам публіцыстычных гісторыка-

філасофскіх, драматычных паэм “Дваццатая вясна” (1956), “Кроў і 

попел” (1960), “Публіцыстычная паэма” (1961), “Данелайціс” (1964), 

“Сцяна” (1965) і інш., у якіх адчуваецца імкненне аўтара да народных 

вытокаў і першаасноў, асэнсаванне нялѐгкага гістарычнага шляху свайго 

народа. Спалучэнне эпічнасці, публіцыстычнай страсці, філасафічнасці, 

лірызму і драматызму ўласціва паэмам Ю. Марцінкявічуса, які ўвабраў 

вопыт сусветнай і нацыянальнай класікі, а таксама традыцыі 

літоўскага фальклору. 

У гэтым плане асаблівую цікавасць уяўляе паэма “Кроў і 

попел”, пра якую аўтар пісаў, што “няма і не павінна быць на гэтай 
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планеце чалавека, які мог бы заткнуць вушы і не чуць 

Бухенвальдскага набату”. У гэтай паэме страшэнна і вельмі моцна 

ўзноўлена гісторыя смерці літоўскай вѐскі Памерніс, правобразам 

якой з’явілася вѐска Пірчупіс, што была спалена фашыстамі разам з яе 

жыхарамі. 

Паэма насычана філасофскімі роздумамі аб мінулым, сѐнняшнім 

і будучым літоўскага народа, аб жыцці і смерці, любові і нянавісці, аб 

доўгу чалавека. Адзін з яе галоўных персанажаў – селянін Марцінас 

Даўніс, які імкнуўся застацца ў баку ад барацьбы, але, ахоплены 

пачуццѐм нажывы, аказаўся здраднікам, віноўнікам гібелі роднай 

вѐскі. Строгі суд сумлення, заклік да стойкасці, свабоды, прыгажосці – 

важнейшыя матывы ліра-эпічнага твора. 

Не менш напружанымі па змесце з’яўляюцца і іншыя паэмы  

Ю. Марцінкявічуса. Так, драматычная гісторыя старой жанчыны 

Марцэле складае сюжэтную аснову паэмы “Сцяна”, у якой алегорыя і 

сімволіка пераплятаюцца з рэчаіснасцю. Сцяна старога дома, якая 

сімвалізуе прадвызначанасць чалавечага лѐсу, барацьбу са злом, якое 

атрымала абалонку ў вобразе Звера, Дыназаўра, намаляванага на 

сцяне, веру ў перамогу мужнасці над сіламі цемры – такія асноўныя 

матывы паэмы. Аўтар звяртаецца тут таксама да вечных катэгорый 

любові і вернасці, мужнасці і страху. 

Пяру Ю. Марцінкявічуса належыць і гісторыка-драматычная 

трылогія “Міндаўгас” (1968), “Сабор” (1971), “Мажвідас” (1977) – 

свайго роду нацыянальны літоўскі эпас, які ахапіў моманты 

фарміравання дзяржавы і нацыі. Драматычныя творы “даследуюць як 

бы тры… асноўныя эпічныя формы праяўлення народа: дзяржаўнасць, 

пісьменнасць і духоўнасць. У героях трылогіі рэалізуецца гістарычная 

ідэя, а таксама чалавека”, – так сцвярджаў паэт. У цэнтры 

драматычнай паэмы “Міндаўгас” адлюстравана асоба першага 

літоўскага князя (ХІІІ ст.), збіральніка літоўскіх земляў, які дзеля 

ўмацавання дзяржавы ахвяруе ўсім. Міндаўгас усведамляе 

бесчалавечнасць, недапушчальнасць тых метадаў, сродкаў, якімі ѐн 

карыстаецца пры рэалізацыі сваѐй ідэі. Яго ўчынкі, якія ѐн праяўляе ў 

адносінах да людзей, абарочваюцца трагедыямі. Паэма апавядае аб 

жорсткіх законах гісторыі, аб патрыятызме, сапраўдным і ўяўным, аб 

ролі летапісца гісторыі, мастацтва, памяці народнай. 

На канец ХVІІІ ст. пераносіць чытача драматычная паэма 

“Сабор”. Яна распавядае аб прыгажосці жыцця і прысвечана 

гістарычнай асобе, дойліду Лаўрынасу, які будаваў у Вільнюсе сабор, 

сімвалізуючы сабой маральную і духоўную гармонію ў свеце 

чалавека. Паэма раскрывае канфлікт творчай асобы з няпраўдай 

улады. У ѐй адлюстраваны падзеі вільнюскага паўстання 1794 г., якое 

праходзіла пад лозунгам нацыянальнага вызвалення.  
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Паэма “Мажвідас” завяршае гісторыка-драматычную трылогію 

Ю. Марцінкявічуса, яна закранае духоўныя праблемы ў жыцці 

літоўскай нацыі. 

У 1961 годзе Ю. Марцінкявічус звяртаецца да прозы: піша 

аповесць “Сасна, якая смяялася”. У гэтым творы аўтар паказаў новую 

гістарычную сітуацыю, якая склалася ў сярэдзіне 50-х гадоў ХХ ст. у 

Літве. Пісьменніка хвалявалі пытанні аб ролі чалавека ў тагачасным 

жыцці, аб пагрозе атамнай вайны. Гэтая аповесць напісана як дыспут 

аб сэнсе чалавечага жыцця. З усіх твораў літоўскіх пісьменнікаў 

аповесць Марцінкявічуса “Сасна, якая смяялася” вызначалася сваѐй 

інтэлектуальнасцю, філасафічнасцю і паэтычнасцю. 

Такім чынам, за гады сваѐй творчай працы Марцінкявічус набыў 

трывалыя пазіцыі на платформе трох асноў мастацкага слова – у 

лірыцы, эпасе і драме. Аўтар выступіў супраць аморфнасці жанру 

паэмы, імкнуўся павярнуць да высокіх тэм народнага жыцця. А для 

гэтага пісьменнік стараўся зблізіць жанравыя віды і формы эпасу, 

ствараючы творы новага тыпу, у якіх замацавалася як філасофская, 

так і эстэтычная сістэма эпохі. Усе гэтыя прынцыпы былі шырока 

рэалізаваны паэтам у драматычных творах. 

 

Пытанні для самакантролю 

 

1. Творчая спадчына Ю. Марцінкявічуса. 

2. Ідэйна-жанравая спецыфіка паэзіі Ю. Марцінкявічуса. 

3. Тэматычная разнастайнаць лірыкі паэта. 

4. Праблема вайны і міру ў творчасці аўтара. 

5. “Ваенная” вѐска ў паэзіі Ю. Марцінкявічуса. 

6. Актуальныя праблемы сучаснасці ў паэзіі Ю. Марцінкявічуса. 

7. Ліра-эпічны і драматычны эпас аўтара. 

8. Мастацкая і эстэтычная каштоўнасць твораў паэта. 

 

Літаратура 

 

1. Книпович, Е. Мужество выбора / Е. Книпович. – М., 1975. 

2. Ланкутис, Й. Поэтический мир Ю. Марцинкявичюса / Й. Ланкутис. – 

М., 1981. 

3. Кубилюс, В. Лирическое стихотворение Марцинкявичюса / В. Ку-

билюс // Дружба народов. – 1976. – № 10. 

4. Пакальнишкис, Р. Поэзия – личность – время / Р. Пакальнишкис // 

Литература и современность. Сб. Б. – М., 1964. 
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В. БУБНІС (нар. у 1932 г.) 

 

Літоўскі празаік і драматург Вітаўтас Бубніс нарадзіўся ў вѐсцы 

Чудзішкяй у сям’і селяніна. Пасля заканчэння факультэта літоўскай 

мовы і літаратуры Вільнюскага педагагічнага інстытута (1957 г.) быў 

прызначаны загадчыкам вучэбнай часткі Каўнаскай сярэдняй школы 

рабочай моладзі. У 1965–1974 гг. працаваў у Вільнюсе ў рэдакцыі 

часопіса “Макслейвіс” (з 1967 года галоўным рэдактарам). У 1970-х 

гадах на працягу некалькіх гадоў – сакратар рэспубліканскай 

пісьменніцкай арганізацыі; з 1976 – намеснік старшыні праўлення 

Саюза пісьменнікаў Літвы. 

Творчую дзейнасць пачынаў з прозы. Першы твор В. Бубніса 

быў змешчаны ў 1953 г. у перыядычных выданнях. У 1958 г. 

апублікавана аповесць “Бярозы на ветры”. Праз некаторы час 

пісьменнік звяртаецца да драматургіі. У 1966 г. была напісана драма 

“Зоркі не гаснуць”. П’еса прынесла поспех Бубнісу. У тым жа годзе 

выйшла аповесць “Падаюць лісты”, а ў 1969 – аповесць “Арберон”, 

якая была адзначана Дзяржаўнай прэміяй Літвы. У 1969 г. 

апублікаваны зборнік апавяданняў “Майская бяссонніца”. Потым 

з’явіліся раманы: “Прагнучая зямля” (1971), “Тры дні ў жніўні” 

(1973); аповесць “Белы вецер” (1974), раман “Цвіценне нясеенага 

жыта” (1975). В. Бубніс напісаў таксама шэраг кніг для дзяцей. 

Яго творы перакладзены на рускую, беларускую, узбекскую, 

латышскую, таджыкскую, эстонскую, нямецкую, польскую, 

англійскую, французскую мовы. 

Чым вартыя творы пісьменніка? Яны напружаны драматызмам, 

сапраўднай, часам горкай праўдай жыцця, складанасцю і 

актуальнасцю праблематыкі, вастрынѐй сацыяльных і маральных 

калізій, а таксама глыбокім пранікненнем ва ўнутраны свет герояў, 

тонкім лірызмам апавядання. 

Асноўныя тэмы В. Бубніса – зямля і чалавек, станаўленне юнага 

характару, жыццѐ школы – звязаны з тым, што ѐн сам перажыў, назіраў. 

Першы раман В. Бубніса – “Прагнучая зямля” – твор аб 

пасляваенных гадах. У цэнтры ўвагі рамана знаходзіцца літоўская вѐска. 

Галоўны герой твора – парабак Андрус Марчулінас. Пісьменнік глыбока 

пранікае ў псіхалогію свайго героя, усѐ жыццѐ апантанага здзейсніць 

мару мець сваю зямлю. Атрымаўшы надзел, нарэшце, ѐн аслеплены 

шчасцем валодання гэтай уласнасцю і не знаходзіць у сабе сілы, каб 

уступіць у калгас. Так і не зразумеўшы, што адбываецца навокал, не 

даведаўшыся да канца, у чым сапраўдная праўда, Андрус становіцца 

ахвярай бандытаў. 

Раман “Тры дні ў жніўні” таксама пра вѐску. Дзеянне ў творы 

фармальна абмежавана трыма днямі жыцця старога селяніна Марчуса 
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Крэйвенаса. Аднак у шматлікіх адступленнях перад чытачом паўстае 

мінулае персанажаў, і з гэтым мінулым цесна звязаны працэсы, якія 

адбываюцца ў сѐнняшнім жыцці. Пісьменнік малюе вобразы самога 

Марчуса, яго жонкі, дачкі, сыноў, аднасяльчан, паказвае шэраг 

няпростых, не вельмі ўдалых лѐсаў, супярэчлівых характараў. Яны 

гавораць пра любоў да чалавека, да зямлі, пра спалучэнне 

матэрыяльнага дабрабыту вѐскі і духоўнага багацця яе жыхароў. 

Раман “Цвіценне нясеенага жыта” можна назваць завяршэннем 

цыкла раманаў В. Бубніса “пра чалавека і зямлю”. У ім увага аўтара 

засяроджана на псіхалогіі герояў, адносінах іх да жыцця. 

Сярод твораў пісьменніка асобнае месца займае аповесць 

“Арберон”, у якой раскрываюцца характары старшакласнікаў. Гэтыя 

юнакі ўважліва ўглядаюцца ў жыццѐ, хочаць вызначыць свой шлях і 

сваѐ месца ў рэчаіснасці; іх паводзіны далѐка не заўсѐды 

беспамылковыя, але вызначаны яны непрымірымасцю да любых 

праяўленняў раўнадушша, дагматызму. Галоўны герой аповесці –  

16-гадовы Арунас. У пачатку мы бачым яго нігілістам, які адмаўляе і 

перакрэслівае ўсѐ, але перажыўшы шмат цяжкасцей і ў школе, і дома, 

ѐн пачынае разумець, што прыдуманы ім і яго сябрамі рукапісны 

часопіс “Арберон” – толькі “домик, построенный из детских кубиков”. 

У канцы мы бачым Арунаса, які быў гатовы да сур’ѐзнага адказу 

перад старшымі, перад уласным сумленнем. 

Адна з тэм аповесці – тэма пераемнасці пакаленняў, памяць аб 

гераізме воінаў Вялікай Айчыннай вайны. Тэма гэтая гучыць і ў 

наступнай аповесці пра школьнікаў – “Белы вецер”, дзе аўтар таксама 

выступае супраць раўнадушша, жорсткасці, узвялічваючы 

чалавечнасць, смеласць. 

І  ў “Арбероне”, і  ў “Белым ветры” В. Бубніс з болем гаворыць 

аб канфліктах паміж дзецьмі і бацькамі, аб няўвазе старэйшых да 

дзяцей. Падобныя сітуацыі пісьменнік закранае і ў апавяданнях 

“Зламаная лыжка”, “Аднойчы вечарам”, “У заапарку – слон” і інш. 

Мужнасць юных, іх вернасць Радзіме, гатоўнасць аддаць за яе 

жыццѐ адлюстраваны ў апавяданнях “Яма”, “Сын старога лесніка” – 

аб гадах Вялікай Айчыннай вайны. 

У цэнтры розных па тэматыцы апавяданняў “Марта” і “У 

чацвер, у тры…” – думка аб неабходнасці цяпла, клопаты аб адносінах 

паміж людзьмі. 

 

Пытанні для самакантролю 

 

1. Адметнасці “малой прозы” В. Бубніса, асноўная яе тэматыка і 

вобразны лад. 

2. В. Бубніс – раманіст. 
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3. Тэматыка і праблематыка раманаў “Прагнучая зямля”, “Тры дні ў 

жніўні”, “Цвіценне нясеенага жыта”. 

4. Адметнасці стылю раманаў. 

5. Майстэрства пісьменніка-псіхолага ў жанры аповесці. 

6. Драматургія В. Бубніса. 

7. Значэнне творчасці. 
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ЛАТЫШСКАЯ ЛІТАРАТУРА ХІХ ст. 

 

Латышская культура і літаратура на пачатку XІX ст.  

грунтавалася на аснове народнага латышскага фальклору, у якім 

выражаліся маральныя погляды народа, рабілася ацэнка ўчынкаў 

чалавека з яго ўзаемаадносінамі да іншых людзей. Латышская 

літаратура больш актыўна пачала праяўляць свае якасці пасля адмены 

прыгоннага права. Селянін станавіўся фармальна свабодным, але 

заставаўся без зямлі, бо вяскоўцы былі пазбаўлены яе. Памешчык, не 

падпарадкоўваючыся закону, патрабаваў ад селяніна баршчыну і мог 

прагнаць яго з зямлі. Усѐ культурнае жыццѐ па-ранейшаму 

заставалася ў руках прыбалтыйскіх немцаў. Як і да гэтага, літаратура 

на латышскай мове была ў распараджэнні пастараў, як і ўся народная 

адукацыя, заставалася ў цяжкім стане, несучы выключна клерыкальны 

характар.  

У новых умовах, якія склаліся з адменай прыгоннага права, 

ідэолагі прыбалтыйскіх немцаў-феадалаў узмацнілі ўласную 

дзейнасць, шукаючы новых сродкаў для захавання і ўмацавання сваѐй 

улады над духоўным жыццѐм народа. 

Важным крокам было стварэнне першых латышскіх газет. У 

1822 г. у Елагаве пачала выходзіць штотыднѐвая газета “Латвіешу 

авізес” (“Латышская газета”), а ў 1832 г. у Рызе – штотыднѐвік “Тас 

латвіешу ляужу драуэс” (“Сябар латышскіх людзей”). Гэта былі 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 45 

клерыкальныя выданні, якія ставілі на мэце выхаванне набожнасці, 

умацаванне неабмежаванага аўтарытэту царквы і пастараў. Літаратура 

прадстаўлялася на старонках гэтых газет. Тым не менш, у гэты час 

пачалі з’яўляцца новыя літаратурныя імѐны, сярод іх Індрыкіс, 

Лівентал, Лейтан, Ругена і інш.   

Сляпы Індрыкіс (1783–1828) быў паслухмяным выхаванцам 

пастараў і таленавітым сялянскім паэтам, які выдаў “Песні сляпога 

Індрыкіса”. Пазней ѐн трапіў у поўную духоўную залежнасць ад 

прыбалтыйскіх немцаў, уключыўся ў рэчышча феадальных пастараў, 

адарваўшыся ад традыцый вуснай народнай творчасці. 

Ансіс Лівентал (1803–1878) таксама вырас у суровых умовах 

прыгоннага быту. Ён перакладаў і сам ствараў песенькі і апавяданні, а 

таксама пропаведзі, пазней пісаў аглядавыя матэрыялы па грамадска-

палітычных пытаннях у духу строгай набожнасці і ахавальных 

тэндэнцый. У простых, лѐгка чытаемых песеньках Лівентала часам 

прасочваюцца матывы надзвычай цяжкай працы селяніна і беднага 

бабыля, а таксама думкі пра змрочную гісторыю народа. У глыбокай 

старасці Лівентал выдаў кнігу “Першы бунт французаў”, 

прысвечаную французскай буржуазнай рэвалюцыі XVIII ст. 

У 30-х гадах пачаў друкавацца Ансіс Лейтан (1815–1874), які 

таксама быў скароны панамі і царквой, таксама вучыў ва ўласных 

артыкулах задавальняцца сваім становішчам. Лейтан стаў асабліва 

вядомы сваімі перакладамі нямецкіх сентыментальна-дыдактычных 

апавяданняў, якія выходзілі невялікімі кніжачкамі, што мелі шырокае 

распаўсюджванне (“Графіня Геноведа”, 1845; “Ружа з Сасновага 

ўзгорка”, 1847 і інш.). 

Водгалас прыгонніцтва гучыць і ў творах сучасніка А. Лейтана 

Яніса Ругена (1817–1876), які вызваліўся ад царкоўнай ідэалогіі і ўжо 

прадчуваў лепшую долю для свайго народа. Папулярнымі сталі радкі 

яго “Песні сяброў латышоў”, дзе гаворыцца: 

 

Когда для латышей настанет 

То время, што для всех уже прошло? 

 

У сваѐй песні аўтар гаворыць аб народзе як аб нацыі, аб правах, 

якіх іншыя народы ўжо дамагліся, а латышы яшчэ вымушаны 

змагацца за іх. Цѐмнаму сучаснаму супрацьпастаўлена светлая 

будучыня народа. Жыццѐвым ідэалам чалавека Руген вылучае 

дзейнасць на дабро народа. 

У сярэдзіне XIX ст. рэлігійная літаратура на латышскай мове 

мела яшчэ перавагу над усѐй астатняй літаратурай. Мастацкая 

літаратура, што выходзіла з-пад пяра немцаў-пастараў і аратараў-

латышоў, якія былі выхаваны пад іх уплывам, была яшчэ слабая. Яна 
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служыла тым жа мэтам, што і духоўная літаратура: праслаўляла 

царкоўнікаў, вучыла хрысціянскай маралі. Яна мела хрысціянска-

дыдактычны характар, яе залежнасць ад духоўнай літаратуры наклала 

духоўны адбітак і на мову. 

Пералом надышоў тады, калі стала з’яўляцца латышская 

інтэлігенцыя з новымі поглядамі, якая не адмаўлялася ад сваѐй 

нацыянальнасці, а наадварот – смела і настойліва імкнулася сябе 

сцвердзіць. Латышская буржуазія старалася заваяваць і ўласнае 

становішча, не раствараючыся ў нямецкай буржуазіі, а адстойвала свае 

пазіцыі побач з ѐй. Так быў узняты сцяг нацыянальнага руху, які 

сцвердзіў патрабаванне роўных правоў з іншымі народамі. Гэты рух 

азнаменаваў выхад латышскай нацыі на арэну гісторыі. Разам з пачаткам 

гэтага руху пачалося і развіццѐ латышскай нацыянальнай літаратуры. 

У другой палавіне 50-х гадоў XIX ст. пачынаецца фарміраванне 

новай латышскай літаратары, якое звязана з інтэнсіўным развіццѐм 

капіталізму ў Латвіі, зараджэннем новых буржуазных адносін. 

Маладыя прадстаўнікі прагрэсіўнай, антыфеадальна настроенай 

інтэлігенцыі, актыўна ўзяліся за справу вызвалення народа ад 

прыгнѐту нямецкіх феадалаў, за яго самастойнае нацыянальнае 

развіццѐ. У гэты перыяд латышская літаратура абапіралася на багатыя 

традыцыі роднага фальклору (Ю. Алуман, К. Барон, К. Вальдэмар).  

У сваіх творах яны выражалі спадзяванні народа, выступалі наватарамі 

ў галіне формы і зместу нацыянальнай латышскай літаратуры.  

У 70-х гадах у латышскай літаратуры вызначыліся две ідэйныя 

плыні, два літаратурных напрамкі: “Народны рамантызм” і рэакцыйны 

рамантызм. Першы напрамак выражаў ідэі народа, адыгрываў вялікую 

ролю ў барацьбе з феадалізмам. Яго лепшыя прадстаўнікі Аусекліс і 

А. Пумпур звярнуліся ў сваѐй творчасці да фальклору, адчуваючы ў ім 

праяўленне высокай духоўнай культуры народа, выражэнне яго 

інтэлектуальнага складу. Асноўная ідэя творчасці – неабходнасць 

вызваленчай барацьбы латышскага народа, права на самавызначэнне 

латышскай нацыі. Асабліва паказальным у гэтым плане з’яўляецца 

творчасць А. Пумпура. 

 

А. ПУМПУР (1841–1902) 

 

Найбольш яркі прадстаўнік народнага рамантызму, паэт, 

напісаўшы славуты “Лачплесіс, латышскі народны герой” (1888) – 

адно з найлепшых дасягненняў латышскай літаратуры XIX ст. Да 

эпічнай паэмы Пумпур пісаў і вершы. Простыя па форме, якія былі 

блізкія да народнай паэзіі, пранікнутыя патрыятызмам і любоўю да 

народа, вершы Пумпура хутка заваявалі папулярнасць не толькі ў 

Вецпіебалге, але і за яе межамі (“Раскажы мне, Даугавіня”). 
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Вершы Пумпура канца 1860-х і пачатку 1870-х гадоў 

характарызуюцца свядомымі пошукамі народнасці як па змесце, так і 

па форме. Праслаўленне народнай свабоды стала ў яго паэзіі галоўнай 

тэмай, якую Пумпур вырашаў, выкарыстоўваючы вобразы народнай 

паэзіі (легендаў, казак, народных песень), міфалогіі і вобразы, якія 

народжаны яго паэтычным уменнем. У лірыцы Пумпура фальклорныя 

элементы выкарыстоўваюцца з вялікім майстэрствам. Яны 

мэтанакіравана служаць для вырашэння ідэі твора (“Іманта”). 

Матывы барацьбы з нямецкімі захопнікамі, імкненне да свабоды – 

вось тэмы рамантычных вершаў Пумпура, такіх, як “З гісторыі”, “Магіла 

Хіна”, “Сіротка”, “Падчарыца”, “Нашы народныя песні” і інш. 

У многіх вершах, асабліва ў вялікім “Краіна п’яніц”, Пумпур 

падвяргае крытыцы грамадскае жыццѐ свайго часу – лжэнародных 

дзеячаў, мяшчан, карысталюбцаў, невукаў. Усе яны, кожны на свой 

лад, – прыгнятальнікі народа, якія перашкаджаюць яго духоўнаму 

росту. З гэтымі сатырамі ў творчасці Пумпура пачынаецца 

рэалістычная лінія, але яна ні ідэйна, ні па-мастацку не дасягае 

ўзроўню яго рамантычнай паэзіі, якая пранікнута патрыятызмам.  

Найбольш значным творам Пумпура з’яўляецца “Лачплесіс”. 

Менавіта ў гэтым творы з найбольшай паўнатой вызначыліся 

грамадзянская пазіцыя аўтара, дэмакратызм яго поглядаў, увасоблены 

ідэі дружбы народаў, ідэі народнай вызваленчай барацьбы. 

Кампазіцыйная структура народнага эпасу Пумпура ўключае ў сабе 

шэсць песень, кожная з якіх, раскрываючы лѐс народнага героя 

Лачплесіса, перарастае паступова ў гістарычны летапіс жыцця 

латышскага народа. Умела выкарыстоўваючы нацыянальны фальклор 

(легенды пра гераічныя подзвігі Лачплесіса), Пумпур падпарадкоўвае 

багаты яго матэрыял новым задачам – на прыкладзе гераічнага 

мінулага Латвіі, барацьбы яе народа за сваю нацыянальную 

незалежнсць імкнецца паказаць неабходнасць яднання народа на 

новым гістарычным этапе. Лачплесіс паўстае перад намі спачатку ў 

барацьбе з фантастычнамі сіламі, з чортам і ведзьмамі, з якой 

выходзіць пераможцам (песні 1, 2, 3). 

Крыжакі ж дзейнічаюць у саюзе з сіламі цемры, злымі духамі 

народных казак і легендаў (песня 4). У гэтай фантастычнай барацьбе 

ярка раскрываецца характар чэснага, праўдзівага Лачплесіса, 

нецярпімага да розных праяўленняў зла і насілля, які гатовы загінуць 

за гонар і незалежнасць сваѐй Радзімы. У шостай песні мы бачым 

Лачплесіса ў адкрытай барацьбе з захопнікамі. Герой церпіць 

паражэнне, а латышскі народ на доўгія стагоддзі трапляе ў рабства.  

Па сіле абмежаванасці свайго светапогляду Пумпур не паказаў 

сапраўднай прычыны паражэння Лачплесіса. Выказваючы цвѐрдую 

перакананасць у надыходзе шчаслівых часоў, у “ажыўленні” 
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Лачплесіса, аўтар пайшоў за народным эпасам, напоўніўшы вобраз 

галоўнага героя фантастычным зместам. 

Тым не менш, не толькі па сваім змесце, але і па мастацкім 

выражэнні “Лачплесіс” з’яўляецца адным з высокіх дасягненняў 

латышскай паэзіі XIX ст., бо апавяданне вельмі разнастайнае па 

характары. Павольная, спакойная плынь дзеяння перамешваецца 

драматычнымі эпізодамі, дынамічнымі карцінамі барацьбы, 

лірычнымі адступленнямі ў апісанні прыроды. 

Разнастайныя рытміка і строфіка гераічнага эпасу, у залежнасці 

ад зместу змяняюцца і вар’іруюцца. Сродкі мастацкага выражэння 

“Лачплесіса” – эпітэты, памяншальныя формы, паўторы і г.д., якія 

блізкія да традыцый латышскага фальклору.  

“Лачплесіс” А. Пумпура выходзіў шматлікімі выданнямі, ѐн 

перакладзены на многія мовы свету. 

 

Пытанні для самакантролю 

 

1. Літаратурны працэс у Латвіі XIX ст. Напрамкі, прадстаўнікі. 

2. А. Пумпур – рамантык. Прырода рамантызму ў лірычных творах 

паэта. 

3. Тэматычная скіраванасць вершаў А. Пумпура. 

4. Гераічны народны эпас “Лачплесіс”, яго ідэйны змест. 

5. Нацыянальна-вызваленчыя матывы, услаўленне латышскага народа 

і Радзімы. 

6. Вобразная сістэма эпасу “Лачплесіс” Пумпура. 

7. Фальклор і міфалогія ў эпасе, рамантычныя тэндэнцыі ў паэме. 

8. Сувязь “Лачплесіса” А. Пумпура з іншымі літаратурнымі відамі 

мастацтва. 

 

Літаратура 

 

1. История латышской литературы: в 2 т. – Рига, 1971. 

2. Поэты Латвии. – Л., 1974. 

3. Иванова, Т. Латышская литература / Т. Иванова и др. – М., 1974. 

 

Р. БЛАУМАНІС (1863–1908) 

 

Рудольф Блауманіс – пісьменнік дэмакратычных поглядаў XIX – 

пач. XX ст., самы буйны майстар “малога жанру” ў латышскай прозе да 

А. Упіта, самы буйны драматург да Райніса, з поспехам працаваў таксама 

і ў паэзіі. Галоўная тэма Блауманіса – жыццѐ латышскіх сялян таго часу. 

Жыццѐ гэта паказана пераважна з бытавога боку, прычым пісьменніка 

цікавяць перш за ўсѐ чалавечыя перажыванні. У адлюстраванні 
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складаных псіхалагічных з’яў аўтар дасягнуў асабліва высокага 

майстэрства. Гэта быў мастак-рэаліст, які з асаблівай сілай выкрываў 

сацыяльныя заганы тагачаснага грамадства.  

Жыццѐ пісьменніка пачыналася ў цэнтры Відземе ў Эргальскім 

маѐнтку, а потым доўга аўтар жыў на хутары Брані, дзе напісаў многія 

ўласныя творы. Па сваѐй сацыяльнай прыродзе аўтар быў селянінам, а 

таму ѐн разумеў прыгонны латышскі народ і з сімпатыяй ставіўся да 

яго.  

Першыя літаратурныя вопыты Блауманіса праявіліся даволі 

рана. У 1887 годзе ѐн піша апавяданне “Пустазелле”, якое з пачатку 

было напісана на нямецкай, а потым на латышскай мове. З гэтага года 

(юнаком) Блауманіс пачынае сістэматычна займацца літаратурнай 

працай. Доўгія гады, дзякуючы самаадукацыі, не прайшлі дарэмна, і 

адна за адной выходзяць навелы пісьменніка – “Навальніцы” (1887), 

“У Спіенах” (1888), “Раудупіеце” (1889) і інш. Гэтыя рэалістычныя 

творы пра жыццѐ сялян таго часу адразу вылучаюць Блауманіса ў 

першыя рады латышскіх пісьменнікаў. 

У 1890 годзе Блауманіс перасяляецца ў Рыгу і працуе ў адной з 

ліберальных нямецкіх газет рэферэнтам па пытаннях латышскага 

друку і тэатра. У якасці журналіста працаваў (з перапынкамі) там да 

канца жыцця. Гэты занятак узбагачаў і пашыраў далягляд пісьменніка. 

У канцы 1890 года Блауманіс звяртаецца да драматургіі: піша 

першы драматычны твор – камедыю “Зладзеі”. Гэта быў свайго роду 

вучнѐўскі твор, але ў хуткім часе Рыжскі латышскі тэатр ставіць п’есы 

аўтара “Злы дух” (1891) і “Блудны сын” (1893), якія прынеслі славу 

Блауманісу як драматургу. 

У Рызе Блауманісам былі напісаны і такія навелы, як “Вясновыя 

замаразкі” (1898), “У дрыгве” (1898), “Андрыксон” (1899) і “У цяні 

смерці”. Як лічыла тагачасная крытыка, гэта было вышэйшае 

дасягненне Блауманіса ў прозе.   

Вялікае значэнне для фарміравання Блауманіса як пісьменніка 

мелі класікі сусветнай літаратуры – Гѐтэ, Шылер, Дзікенс і інш., а 

таксама рускія пісьменнікі. Яшчэ ў пачатку 1890-х гг. сярод любімых 

пісьменнікаў Блауманіс называе І.С. Тургенева, любіў чытаць і 

перакладаць творы Пушкіна, Гогаля, Чэхава. 

Ідэйны рост пісьменніка станоўча сказаўся і на яго творчасці, 

перш за ўсѐ гэта адбілася ў яго паэзіі (пачынаючы з 1895 года). 

Блізкасць да народа, уплыў прагрэсіўнай грамадскай думкі дапамагае 

яму стварыць да канца стагоддзя лепшыя свае творы як у прозе, так і ў 

драматургіі і паэзіі. Творчасць Блауманіса працягвалася больш за  

20 гадоў. Пісьменнік заўсѐды трывала стаяў на пазіцыях рэалізму. 

Сваѐй творчасцю ѐн садзейнічаў павышэнню ўзроўню латышскай 

рэалістычнай літаратуры. 
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Пісьменнік адлюстроўвае галоўным чынам простае вясковае 

жыццѐ і вырашае яго праблемы – паказвае цяжкае становішча 

парабкаў і бяднейшых гаспадароў пад прыгнѐтам багацеяў, абуджае 

незадавальненне гэтым прыгонам. Большасць станоўчых герояў 

Блауманіса – беззямельныя сяляне, большасць адмоўных – багатыя 

гаспадары. Увогуле ў яго творах праяўляецца сімпатыя да працоўнага 

народа, што гаворыць пра дэмакратызм самога аўтара. Праўдзівае 

адлюстраванне сацыяльных супярэчнасцей дазваляла пісьменніку 

больш глыбока раскрываць вышэйзгаданыя супярэчнасці, чым гэта 

было задумана. 

Псіхалагічныя праблемы Блауманісу больш блізкія, чым 

сацыяльныя, і ў іх адлюстраванні пісьменнік паказаў вялікае 

майстэрства. У яго творчасці мацней за ўсѐ гучыць менавіта 

псіхалагічны бок паказваемага, асабліва выразныя складаныя 

характары і перажыванні. Любоў і нянавісць, радасць юнацкіх гадоў і 

трагізм няўдалага жыцця, знявечаныя сацыяльнай несправядлівасцю 

характары – у адлюстраванні такіх з’яў пісьменік дабіўся найбольш 

значных дасягненняў. 

У прозе Блауманіса найбольшую каштоўнасць уяўляюць 

навелы. Яны ў пісьменніка разнастайныя. Тут і сур’ѐзныя, і 

анекдатычныя, і іншага характару гумарыстычна-сатырычныя творы, 

то з шырокім выкарыстаннем дыялогу, то пабудаваныя ў асноўным па 

расказе аўтара. Ёсць навелы лірычнага характару, але больш за ўсѐ 

драматычных. У некаторых навелах на першы план выступае 

філасофская публіцыстыка, дзе ставяцца і вырашаюцца пытанні 

жыцця і смерці, у многіх выкрываюцца вострыя сацыяльныя 

супярэчнасці, але глыбей за ўсѐ погляд пісьменніка пранікае ў 

духоўнае жыццѐ чалавека. Сярод такіх навел “Раудупіетэ”, 

“Андрыксон”, “У цені смерці”, “У Спіенах” і інш. Так, у навеле 

“Раудупіетэ” пісьменнік расказвае пра маладую і багатую ўдаву 

Раудупіетэ, якая ўсѐй душой прагне кахання, змагаецца за яго, але яе 

выбраннік – просты сельскі працаўнік Карліс – застаецца да яе 

абыякавым. Лічачы, што прычына раўнадушша – яе дзіцѐ, другі 

нашчадак хутара, Раудупіетэ свядома дае яму патануць. Але ахвяра 

аказалася дарэмнай, бо сэрца Карліса занята не хутарам, а іншай 

жанчынай. У адчаі, пакутваючы ад сумненняў, Раудупіетэ заканчвае 

жыццѐ самагубствам. Навела па змесце пабудавана ў асноўным на 

бытавым матэрыяле. Але душэўныя перажыванні ў “Раудупіетэ” 

звязаны з сацыяльна-эканамічнымі адносінамі. Трагедыя гераіні, 

таксама як і многіх іншых герояў Блауманіса, – падпарадкаванне 

ўладзе грошай пры вырашэнні пытання пра жаніцьбу, гэта значыць 

згода на шлюб са старым, але багатым мужам. З-за гэтага шлюбу 

шчасце ад кахання доўгія гады было незнаѐмае Раудупіетэ, і ў яе 
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натуральна нарадзілася думка, што і яна мае ўсе правы на шчасце. 

Надзею на магчымасць ажыццявіць гэтае права ўмацоўвала ў ѐй 

акаляючае жыццѐ, дзе было дастатковай з’явай, калі за грошы 

куплялася ўсѐ, у тым ліку і каханне. Будзь удава беднай, у яе было б 

менш надзей заваяваць сэрца маладога хлопца; але яна багатая, і гэта 

ѐй, на першы погляд, пераважна дазволіла іскры надзеі разгарэцца ў 

такое яркае полымя, што яго нельга было больш патушыць. 

З сацыяльна-эканамічнымі адносінамі звязаны навелы 

“Андрыксон” і “У цені смерці”. 

Драматургія Блауманіса таксама заслугоўвае ўвагі, дзе 

майстэрства ў стварэнні характараў, насычанасць стылю і багацце 

індывідуалізаванай мовы, своеасаблівасць сюжэту і кампазіцыі і 

іншыя бакі таленту пісьменніка выразіліся найбольш ярка. Ідэйна-

тэматычны змест п’ес такі ж, што і прозы. У жыцці латышскіх сялян 

свайго часу пісьменнік знаходзіць новыя вобразы і праблемы, 

рашаючы і новыя ідэйна-мастацкія задачы. 

Да лепшых дасягненняў Блауманіса ў драматургіі належаць 

драмы “Злы дух”, “Блудны сын”, “У агні”, “Суботні вечар” і камедыя 

“Дні краўцоў у Сілмачах”, “Індраны”. Гэта першыя латышскія п’есы, 

якія перакладаліся на іншыя мовы свету і мелі поспех за межамі 

Латвіі. 

Драма “Блудны сын” (1893) самастойна і па-новаму вырашае 

старую тэму. Гэта тэма – трагедыя выхавання і канфлікт паміж 

маладым і старым пакаленнямі. У латышскай літаратуры яна 

шматразова распрацоўвалася яшчэ да Блауманіса (у апавяданні  

Я. Нейкена “Барыс”, у апавяданні Апсіму Екаба “Блудны сын” і інш.), 

але галоўным чынам толькі ў маральным плане. Блауманіс раскрывае і 

іншыя, сацыяльныя прычыны драмы, паказваючы ўладу грошай. 

Дзеянне адбываецца ў сям’і заможнага гаспадара Раплайніса. 

Збалаваны сваѐй маці, адзін сын Крустынь растраціў столькі грошай, 

што з-за яго даўгоў бацька павінен пазбавіцца гаспадаркі. Адзіны спосаб 

вярнуць хоць бы частку растрачаных грошай Крустынь бачыць у гульні 

за картамі. Каб атрымаць неабходныя для пачатку гульні грошы, ѐн 

ноччу тайна абкрадае бацькоўскую шафу. Бацька страляе ў злодзея і 

забівае сына. Блауманіс паказвае Крустыня як ужо сталага чалавека, які 

ўласнымі дзеяннямі ўсѐй душой імкнецца выбрацца з безвыходнага 

становішча. Але выдадзеныя ім карчмару Імкісу векселі вісяць над ім як 

дамоклаў меч і не даюць назаўсѐды забыць дарогу ў карчму. 

Падобна Раудупіетэ і іншым героям Блауманіса, якія сталі на 

шлях злачынства, Крустынь па сваѐй сутнасці добры чалавек, які не 

без прычын кахае і маральна чыстую Ілзу, і гіперпадобную Мацілуэ з 

карчмы. Часам Крустынь праяўляе нездаровыя, ап’янелыя страсці да 

Мацілды. Вялікія сумы грошай ѐн на самай справе не прайграў – іх у 
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яго выдурылі. Трапіўшы ў залежнасць ад Інкіса, Крустынь пераносіць 

уласнае гора, сціснуўшы зубы, але не прыніжаецца. Ён гатовы 

перажыць яшчэ большыя пакуты, толькі каб выратаваць ад разарэння 

бацьку, якога ѐн глыбока паважае і любіць. 

Супрацьлеглым Крустыню з’яўляецца вобраз халоднага і 

беражлівага Інкіса. Яму няма справы да любві ўласнай дачкі, ніякага 

спачування не выклікае ў ім дапушчальнае разарэнне сям’і 

Раплайнісаў, бо ўсе чалавечыя пачуцці ў карчмара заглушыла адзіная 

страсць – сквапнасць. Блауманіс стварыў многа людскіх вобразаў, якія 

прадалі душу “жоўтаму д’яблу” – золату. Інкіс сярод іх – самы 

паслядоўны. Яго ўчынкі выкліканы не звычайнай сквапнасцю, ім 

кіруе толькі халодны разлік, ясна ўсвядомлены, а таму страшны.  

Галоўны праціўнік Інкіса – носьбіт сапраўднай чалавечай маралі 

Раплайніс, які выхаваў удзячнага ў глыбіні душы Крустыня. Інкіс 

гатовы прадаць дачку Мацілду кожнаму, у каго ѐсць грошы, Раплайніс 

дзеля Крустыня і ўласнай годнасці гатовы ператварыцца з гаспадара 

хутара ў землякопа. У імя доўгу Раплайніс здольны на яшчэ больш 

цяжкае дзеянне. Ён забівае свайго сына Крустыня не па памылцы, 

нібы не пазнаўшы яго, не ў імя маральнага фанатызму, а таму, што 

Крустынь, на яго думку, канчаткова ўпаў маральна. Рука бацькі 

страляе не для таго, каб пакараць, а каб выратаваць сына ад страшнага 

лѐсу злодзея – хоць бы такой цаной. 

Драма “Блудны сын” насычана маналагічнымі і псіхалагічнымі 

ўласцівасцямі, дзеянне не статычнае, яно знаходзіцца ў дынаміцы.  

Цікавымі па змесце аказаліся драмы “Індраны” і “У агні”, якія 

раскрываюць сацыяльна-бытавы ўклад жыцця латышскага народа.  

Значнае месца ў творчай спадчыне Блауманіса займае паэзія. 

Асабліва плѐнна працаваў аўтар у лірыцы. 

Грамадска актыўныя тэмы Блауманіс распрацаваў больш за ўсѐ 

ў сатырычным плане, выступаючы супраць лжэпатрыятызму 

латышскай буржуазіі, супраць нямецкіх каланізатараў і царскага 

рэжыму. Сатыра Блауманіса накіравана таксама супраць дэкадэнства і 

дылетанства ў літаратуры (“Ода”).  

Асаблівай увагі заслугоўваюць патрыятычныя вершы 

Блауманіса. Да лепшых з іх у латышскай літаратуры адносіцца 

“Талаўскі трубач” (1902) Блауманіса, дзе патэтычна гучыць 

сцвярджэнне: каб выратаваць шчасце і свабоду народа і Радзімы, 

патрэбна ахвяраваць уласным жыццѐм: “Мое золото – мой народ, моя 

честь – его честь”, – заяўляе паэт.  

У вершах, якія прысвечаны прыродзе, Блауманіс звяртаецца не 

толькі да пейзажа радзімы, але і да розных пораў дня і года:  

“У прыцемках”, “Вечарам”, “Ноч”, “Вясна”, “Квітнеючай вясной”, 

“Восенню”, “Зіма” і інш. 
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У вершах пра каханне паэт лепш за ўсѐ выражае “кволае” 

хараство гэтых перажыванняў у пару надзей, якія яшчэ не 

ажыццявіліся. Адзін з самых цудоўных у латышскай літаратуры 

твораў інтымнай лірыкі – верш Блауманіса “Яшчэ ты не ведаеш” 

(1895), які пакладзены на музыку кампазітарам Э. Дарзінем пад назвай 

“Яшчэ ты ружы рвеш”. Вось некалькі радкоў з верша: 

 

Когда розы ты рвешь, 

Не краснеешь еще, 

Ты их в косы вплетаешь 

Без умысла. 

 

Всему свету еще 

Улыбаешься,  

Ты не знаешь еще 

Красоты своей. 

 

Блауманіс пісаў і філасофскія вершы – роздумы аб 

хуткаплынным часе, аб характэрным для сапраўднага чалавека 

несупынным імкненні да высокіх мэт, аб маральным адраджэнні і на 

іншыя матывы. 

Блауманіс для латышоў значыць прыкладна тое ж самае, што 

для рускіх Чэхаў, а для літоўцаў – Жэмайтэ. З гэтымі пісьменнікамі 

яго збліжаюць як ідэйна-мастацкія асаблівасці, так і папулярнасць у 

народзе. 

Творы Блауманіса не рэвалюцыйныя, але яны глыбока 

дэмакратычныя. Пісьменнік адкрываў не толькі новыя шляхі народу 

да барацьбы за сваѐ вызваленне, ѐн служыў яму, паказваючы, што з 

ранейшых лепшых традыцый неабходна ўзяць з сабой у новае жыццѐ. 

І ў першую чаргу гэта гуманізм. 

 

Пытанні для самакантролю 

 

1. Вытокі творчасці Блауманіса. 

2. Навелістыка празаіка, яе тэматычнае багацце. 

3. Героі Блауманіса. Хто яны? 

4. Драматургічная спадчына Блауманіса. 

5. Праблематыка драм і камедый. 

6. Непаўторнасць паэтычнага мыслення Блауманіса. Лірыка паэта,     

асноўныя яе тэмы і матывы. 

7. Традыцыі і наватарства твораў Блауманіса. 
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Літаратура 

 

1. Классики художественной литературы народов СССР. – М., 1965. 

2. История латышской литературы: в 2 т. – Рига, 1971. – Т. 1. 

 

 

ЛАТЫШСКАЯ ЛІТАРАТУРА Ў ПАЧАТКУ XX ст. 

 

Новы этап у латышскай літаратуры звязаны з гістарычнымі 

падзеямі, якія разгарнуліся ў Расіі ў пачатку XX ст., – першая руская 

рэвалюцыя, наступ услед за ѐй рэакцыі, Першая сусветная вайна і 

падзеі 1917 года. 

Рэзкая дыферэнцыяцыя грамадства ў залежнасці ад адносін да 

рэвалюцыйных падзей падзяліла латышскую літаратуру на два 

супрацьлеглыя лагеры: адны, хто падтрымліваў вядомыя 

рэвалюцыйныя падзеі 1905–1907 гадоў (Райніс, Стучка, Блауманіс, 

Трэйманіс, Аспазія), са зменамі якіх звязана станаўленне латышскай 

літаратуры на пазіцыях гуманізму, дэмакратызму і народнасці, і 

другія, якія незадаволена ўспрымалі падзеі, што адбыліся (Эгліціс, 

Харалд, Экабсон), сталі на шлях ваяўнічых індывідуалістаў, напрамак 

якіх стаў дамінуючым у перыяд рэакцыі 1908–1910 гадоў. Асноўныя 

тэндэнцыі і заканамернасці развіцця прагрэсіўнай латышскай 

літаратуры пачатку XX ст. найбольш поўна праявіліся ў творчасці  

В. Плудона, майстра латышскай балады і паэмы (“Сын вады”,  

“У сонечную далячынь”), у творчасці латышскіх рамантыкаў  

Я. Акуратэра, К. Скагбы, Ф. Берды. Да гэтага перыяду прымыкае і 

дзейнасць Яна Райніса. 

 

Я. РАЙНІС (ЯНІС ПЛІЕКШАН, 1865–1929) 

 

Ян Райніс – вядомы латышскі паэт, драматург і публіцыст. 

Нарадзіўся на хутары Варславаны Ілукшскай воласці ў сям’і 

заможнага селяніна. У 1883 годзе закончыў Рыжскую гарадскую 

класічную гімназію, а потым юрыдычны факультэт Пецярбургскага 

універсітэта (1888). Захапляўся класічнай сусветнай літаратурай і 

фальклорам, ведаў сем моў. За ўдзел у “Новай плыні” Райніс быў 

арыштаваны і сасланы спачатку ў Пскоў, а потым у Вяцкую губерню. 

У гады заключэння ў ссылцы актыўна займаўся літаратурнай работай, 

завяршаў пераклад “Фауста” Гѐтэ, што адыграла важную ролю ў 

развіцці латышскай літаратурнай мовы, напісаў сатырычную камедыю 

“Паўідэаліст”, падрыхтаваў зборнік вершаў “Далѐкія водгукі ў 

блакітным вечары”. Вярнуўшыся са ссылкі, Райніс піша драму “Агонь 

і ноч” і вершы. У канцы 1905 года Райніс разам з жонкай, паэтэсай 
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Аспазіяй, вымушаны быў эмігрыраваць у Швейцарыю, дзе пражыў  

15 год. У выгнанні ім напісаны зборнікі вершаў “Новая сіла”, “Ціхая 

кніга”, “Тыя, хто не забываюць”, “Канец і пачатак”, паэма “Ave Soe!” 

(“Да здравствует солнце!”). Няма неабходнасці аналізаваць усе 

пералічаныя зборнікі Райніса, можна засяродзіць увагу на 1–2 найбольш 

значных з іх. 

Так, напрыклад, зборнік Райніса “Далѐкія водгукі ў блакітным 

вечары” азнаменаваў з’яву ў латышскай паэзіі пачатку XX стагоддзя. 

У ім паэт вырашае на высокім ідэйна-мастацкім узроўні сацыяльна-

філасофскія праблемы свайго часу. Ахопліваючы позіркам усю 

шырыню жыццѐвых з’яў, Райніс гаворыць аб пакутах і 

невынішчальным свабодалюбстве (“Напярэдадзень вясны”, 

“Паламаныя сосны”, “Блудны сын”, “Асенні дом”, “Дзень страшнага 

суда” і інш.). Асноўная стылѐвая асаблівасць зборніка “Далѐкія 

водгукі ў блакітным вечары” – сімвалічнасць. Прычым з сімвалаў 

Райніса, як правіла, “заўсѐды выкрышталізоўваецца нейкая 

грамадзянская ідэя.., высокія грамадзянскія ідэалы”. 

У “Далѐкіх водгуках у блакітным вечары” Райніс вырашае 

праблему ўзаемаадносін асобы і грамадства, падкрэсліваючы 

неабходнасць пастаяннага росту і духоўнага самаўдасканалення 

індывідуума. “Далѐкія водгукі ў блакітным вечары” – адна з тых 

рэдкіх кніг сусветнай літаратуры, – пісаў А. Упіт, – у якіх цэлая эпоха 

сабрана ў фокусе і праломленая праз паэтычную прызму 

адлюстравана ў будучыню”. 

Звяртае на сябе ўвагу і зборнік вершаў “Канец і пачатак”, у 

аснове якога думкі аб жыцці і смерці, аб несупыннасці дыялектычных 

змен у развіцці прыроды і грамадства (“Я рухаюся”, “Канец і 

пачатак”). Лейтматывам праходзіць праз зборнік думка: “Я – часцінка 

свету, я за ўсѐ ў адказе”. Тут усѐ гаворыць аб душэўных пакутах  і болі 

паэта, адарванага ад Радзімы. Ён пранізаны верай аўтара ў будучыню, 

у гістарычную місію народа. Лірычны герой зборніка – змагар, 

стваральнік, які пераўтварае свет. 

Значнае месца належыць Райнісу і ў жанрава-тэматычным 

узбагачэнні латышскай драматургіі (“Агонь і ноч”, “Ілля Мурамец”, 

“Залаты конь”, “Індуліс і Арыя”, “Вей, ветрык”, “Іосіф і яго браты”, 

“Каханне мацней смерці” і інш.), у якіх пісьменнік вырашае тыя ж 

актуальныя праблемы свайго часу, што і ў паэзіі. Асаблівую цікавасць 

у гэтым плане выклікае яго драма “Агонь і ноч”. Яе вядучая тэма – 

барацьба супраць усялякага прыгону, алегарычна вырашаная як 

смяротная сутычка агня і ночы, свету і цемры. У аснове сюжэту – тыя 

ж паданні аб барацьбе латышскага народа з тэўтонскімі рыцарамі. 

Волат Лачплесіс – сімвал гераічных сіл народа, яго стыхійнай 

барацьбы супраць прыгнѐту. Цудоўная Спідола – увасабленне 
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прыгажосці, творчай энергіі, свядомасці народа. Гэта два бакі, два 

пачаткі народнай магутнасці. Смяротны бой, які вядзе Лачплесіс 

супраць злога Чорнага Рыцара – прыгнятальніка латышскага народа, – 

не закончаны. Яго завершаць перамогай – гаворыць у пралогу 

пісьменнік. 

Аналізуючы драму Райніса “Агонь і ноч”, неабходна выявіць 

майстэрства драматурга ў стварэнні шматгранных чалавечых 

характараў (Лачплесіса, Спідолы, Лаймдоты), у вырашэнні мастацкага 

канфлікту, сюжэта, кампазіцыі, у наватарскім асэнсаванні латышскага 

народнага эпасу: у адрозненне ад А. Пумпура Райніс напаўняе 

асноўныя вобразы п’есы дэмакратычным зместам і па-новаму 

вытлумачвае прычыну паражэння Лачплесіса. Невыпадкова 

падзагаловак п’есы называецца “Старая песня – у новым гучанні”, 

Райніс адрасуе свой твор “новым пакаленням, што завершаць бой 

перамогай”. 

Уважлівае вывучэнне дапаможа пазнаѐміцца з творчасцю Яна 

Райніса, высокай грамадзянскай актыўнасцю пісьменніка, яго 

незвычайным уменнем ствараць мастацкі летапіс жыцця латышскага 

народа. 

Трэба ведаць, што Ян Райніс быў добра знаѐмы з рускай 

літаратурай, ѐн з’яўляўся рэдактарам латышскіх выданняў твораў  

Л. Талстога, якога справядліва называў “глашатаем русского реализма”. 

Актыўна перакладаў Райніс на латышскую мову творы М. Горкага. 

Ян Райніс быў і блізкім сябрам беларускага народа. З яго 

дапамогай (ѐн займаў адказныя пасады ў Міністэрстве адукацыі) былі 

адкрыты ў Латвіі і 40 пачатковых школ, тры гімназіі для беларусаў, 

дзе навучанне вялося на беларускай мове. Выдаваліся газеты і 

часопісы на беларускай мове. Райніс быў добра знаѐмы з  

Ф. Багушэвічам, Я. Купалай, Я. Коласам, К. Чорным, наведаў ѐн у 

1926 годзе і Віцебск. 

Ян Райніс вядомы як перакладчык твораў Пушкіна, Лермантава, 

Горкага, Байрана, Гѐтэ, Шэкспіра, Купалы, Коласа і інш. Творы  

Я. Райніса перакладзены на больш за 40 моў свету. 

 

Пытанні для самастойнага кантролю 

 

1. Жанравая разнастайнасць творчасці Яна Райніса. 

2. Ідэйна-тэматычныя і мастацкія асаблівасці лірыкі Яна Райніса. 

3. Ян Райніс – драматург. 

4. Наватарства Яна Райніса ў стварэнні мастацкіх вобразаў. 

5. Разнастайнасць выяўленчых сродкаў у творчасці Яна Райніса. 
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ЛІТАРАТУРА ЛАТВІІ 1920–1940 гг. 

 

Латышская літаратура 1917–1940 гг. развівалася ў краіне пры 

неспрыяльных умовах у сілу тых гістарычных абставін, якія склаліся ў 

дадзены перыяд. У канцы 1917 года ў неакупіраваных абласцях Латвіі 

была абвешчана савецкая ўлада, але ў лютым 1918 года германскія 

войскі занялі ўсю Латвію. У студзені 1919 года на ўсѐй тэрыторыі 

Латвіі была зноў устаноўлена савецкая ўлада. 

Назіраецца ажыўленне літаратурна-крытычнай думкі, 

адбываецца зварот да саміх вытокаў літаратуры, арыентацыя на 

нацыянальную традыцыю, фальклор. Літаратурны працэс гэтага часу 

адрозніваецца прыгажосцю і інтэлектуальнасцю. Творчасць 

пісьменнікаў (Райніса, Упіта, Лайцэна, Цэкліса, Конарына, Пельмэ і 

інш.) характарызавалася абвостранай увагай да праблем гістарычнага 

мінулага, да саміх духоўных вытокаў нацыі. Праўда, мастацкі 

ўзровень літаратуры гэтых гадоў нераўнамерны. Адны пісьменнікі 

прынеслі ў літаратуру рамантычны пафас успрыняцця новага свету 

(Грот, Чак, Плудоніс і інш.), другія працягвалі развіваць рэалістычную 

лінію, прадстаўленую перш за ўсѐ творчасцю А. Упіта, Я. Судрабкална, 

А. Грыгуліса, Ф. Рокспелніса, А. Саксэ і інш. 

Аналіз твораў латышскай літаратуры гэтага часу сведчыць, што 

пры сацыяльнай неаднароднасці тагачаснага грамадства літаратура 

становіцца арэнай вострай ідэалагічнай барацьбы. Асабліва гэта стала 

прыкметна пасля ўсталявання ў Латвіі буржуазнай рэспублікі (1920). 

Некаторыя прадстаўнікі латышскай літаратуры, якія стаялі ў яе 

вытоках і засталіся ў Латвіі, працягвалі змагацца і пісаць (Л. Паагле –

зб. “Турмы не дапамогуць”, Л. Лайцэн – зб. “Семафор”, А. Цепліс – 

зб. “Мая Маліена”, Я. Судрабкалн – зб. “Крылатая Армада”). Побач з 

паэзіяй у латышскай літаратуры гэтага часу працягваюць развівацца 

так званыя “малыя жанры” – апавяданні, навелы (зб. апавяданняў 

“Апраўданне” Л. Лайцэна, “Партрэт” і “Парогі” П. Разіціса, “Ерэтык у 

Латгаліі” Я. Ніедрэ, навелы Я. Эзерыня, Р. Блауманіса, А. Упіта, 
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раман “Мѐртвая пятля” Л. Паагле, “Задзірлівыя карпусы” Л. Лайцэна, 

“Бяскрылыя птушкі” і “Сын рыбака” В. Лаціса, раманы А. Упіта і 

інш.). Ствараюцца жанры драматургіі ( “За і супраць” А. Упіта, “Соль 

зямлі” А. Паагле, “Вітаем Вас у свабоднай Латвіі” Я. Грота, “Подых 

ветру” Ю. Ванега і інш.). 

Перыяд з 1920 па 1940 год быў самым складаным у гісторыі 

латышскай літаратуры, якая развівалася ў вострай, непрымірымай 

барацьбе двух ідэалогій. Найбольш характэрныя працэсы, што 

адбываліся ў латышскай літаратуры да 1940-х гадоў, у перыяд Вялікай 

Айчыннай вайны і ў пасляваенны перыяд, неслі сваѐ ўвасабленне ў 

творчасці А. Упіта, В. Лаціса і Я. Судрабкална. 

 

А. УПІТ (1877–1970) 

 

Андрэй Упіт – буйнейшы латышскі празаік і драматург, 

публіцыст, крытык і літаратуразнаўца. А. Упіт увайшоў у латышскую 

літаратуру як прагрэсіўны пісьменнік, аўтар сацыяльна завостраных 

аповесцей, апавяданняў, раманаў, п’ес, фельетонаў і літаратурна-

крытычных артыкулаў. 

А. Упіт нарадзіўся ў Скрыверскай воласці ў сям’і беззямельнага 

селяніна. Вучыўся ў прыходскай школе, а потым, здаўшы экзамен на 

званне настаўніка, выкладаў з 1897 па 1909 г. У пачатку XX ст.  

А. Упіт выступае на старонках латышскага перыядычнага друку як 

пісьменнік, крытык і рэцэнзент. Сын дробнага арандатара, Упіт, рана 

спазнаўшы цяжкасці і нягоды паднявольнага жыцця, усімі сіламі 

душы пацягнуўся да ведаў, любіў літаратуру. Многаму навучылі яго 

творы Салтыкова-Шчадрына, Чэхава, Л. Талстога. Гэта прыкметна 

сказалася на яго творчасці. 

Першая частка трылогіі “Рабежніекі” – “Новыя вытокі”, раман 

“Жанчына” вылучылі Упіта ў шэраг выдатных прагрэсіўных 

латышскіх пісьменнікаў. Раманам “Новыя вытокі” быў пачаты 

шматтомны цыкл твораў пра разарэнне дробнага сялянства ва ўмовах 

жорсткай капіталістычнай эксплуатацыі і канкурэнцыі, пра сям’ю 

беззямельнага селяніна Рабежніека. Над гэтым творам А. Упіт 

працягваў працу доўгі час, але да сярэдзіны 30-х гадоў. Услед за 

названымі творамі выходзяць у свет новая частка трылогіі 

“Рабежніекі” – “У шаўковай павуціне”. Аўтар у ѐй прасочвае лѐс сям’і 

Рабежніекаў – галоўным чынам братоў Мартыня і Яна. Пісьменнік 

паказвае тут рэвалюцыйны рух 1905–1907 гг. у латышскай вѐсцы. 

Жыццю Рабежніекаў у буржуазнай Латвіі 1920–1930-х гадоў 

прысвечаны раманы “Вяртанне Яна Рабежніека” і “Смерць Яна 

Рабежніека”. Як бы пралогам да ўсяго цыкла стаў раман “Цені былога”, 

дзе адлюстравана дзяцінства галоўных герояў – Мартыня і Яна. 
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Мартынь і Ян выраслі ў сям’і, дзе шмат і цяжка працавалі, а па 

нядзелях шмат і старанна маліліся. Стары Рабежніек успрымае ўсе 

падзеі, якія адбываюцца ў яго жыцці, як “волю Божую”, пакорліва 

пераносіць жыццѐвыя цяжкасці і крыўды, лічачы іх пакараннем за 

ўласныя грахі. І Мартынь, і Ян разам бягуць ад такога жыцця. 

Мартынь ідзе ў горад, становіцца рабочым, актывістам руху. Ян 

знаходзіць сабе месца хатняга настаўніка ў сям’і багатага рыжскага 

гандляра. 

У наступных раманах гэтага цыкла А. Упіт паказаў складаны 

жыццѐвы шлях братоў Рабежніекаў. Мартынь стаў актыўным 

удзельнікам рэвалюцыі 1905 года, бурныя падзеі захапілі і Яна, але ѐн 

хутка вярнуўся ў лагер буржуазіі. У рамане “Паўночны вецер” 

асабліва вялікая ўвага нададзена Мартыню. Гэта самы яркі вобраз 

рэвалюцыянера ў латышскай літаратуры буржуазнага перыяду. Аднак 

у раманах “Вяртанне Яна Рабежніека” і “Смерць Яна Рабежніека” 

пісьменнік паказаў, як Мартынь здрадзіў свайму баявому мінуламу. 

Такую перамену ў лѐсе героя прадыктавала А. Упіту рэальная 

рэчаіснасць буржуазнай Латвіі. Два раманы прысвечаны ў асноўным 

малодшаму брату Яну. Прабыўшы доўгія гады пасля Першай 

сусветнай вайны ў палоне немцаў, ѐн вяртаецца ў Латвію, 

перабіваецца на невялікім кавалку зямлі, у няспыннай барацьбе з 

крэдыторамі-ліхвярамі. А. Упіт у 1964 годзе ў прадмове да 

выдадзенага тады цыкла раманаў пра Рабежніекаў пісаў: “Растучы 

капіталізм знішчыў апошнія рэшткі патрыярхальнай гаспадаркі ў 

вѐсцы... І вось я паспрабаваў усе гэтыя эканамічныя пераўтварэнні, 

сацыяльны падзел і звязаную з ім ломку старых традыцый у псіхалогіі 

людзей адлюстраваць у канцэнтраваным выглядзе ў трагедыі адной 

сям’і”. 

А. Упіт у гэты час стварае зборнікі навел “Маленькія камедыі”, 

“Трывога” і інш. 

У 1914 годзе ўбачыў свет новы раман Упіта “Золата”, які 

выкрывае згубную ўладу золата над чалавекам. Адначасова Упіт 

актыўна выступае з літаратуразнаўчымі работамі: у 1911 годзе 

выходзіць яго “Гісторыя латышскай навейшай літаратуры”, у 1912 

годзе – манаграфія “Ян Райніс і яго паэзія”, прысвечаная аналізу 

лірыкі латышскага майстра нацыянальнай літаратуры; далучаецца да 

драматургіі (“Голас і рэха”, “Сонца і мгла”, “Адзін і многія”, 

“Міраба”, “Жана д’Арк”). У 1916 годзе Упіт едзе ў Расію, у хуткім 

часе ѐн у 1920 годзе вяртаецца на Радзіму і працягвае працаваць над 

хронікай жыцця сям’і Рабежніекаў (раман “Паўночны вецер”). 

Складаны перыяд у жыцці і творчым лѐсе А. Упіта быў у 1930-я гг. 

Яго творы былі зняты са школьных праграм, зніклі з тэатральных 

афіш назвы яго п’ес, пісьменніка пазбавілі магчымасці друкавацца. 
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Нягледзячы на гэта, творчая актыўнасць А. Упіта не зніжаецца: 

выходзяць адзін за адным яго раманы “Цені былога”, “Тайны сястры 

Гертруды”, “Ліст, які ўсміхаецца” і інш. Сярод твораў, што былі 

напісаны А. Упітам у 30-я гады, адзін з самых буйных – раман у 

чатырох кнігах “На мяжы вятроў” (1937–1940). Дзеянне яго 

разгортваецца ў канцы XVII ст. – пачатку XVIII ст. У перыяд 

Паўночнай вайны, якая закончылася перамогай рускіх войскаў, 

прагнаўшых з Прыбалтыкі шведаў. 

З вялікім майстэрствам, гістарычнай дакладнасцю ў рамане 

ўзноўлена эпоха грамадзянскай барацьбы, жыццѐ прыгонных сялян. 

Адзін з галоўных персанажаў рамана – каваль Мартынь Аауга. Гэта 

шукальнік праўды і справядлівасці, змагар за інтарэсы прыгнечанага 

сялянства. У рамане адлюстраваны гістарычныя асобы – Пѐтр Першы, 

шведскі кароль Карл XII і інш. Чатыры кнігі рамана маюць свае 

назвы: “Пад панскім бізуном”, “Першая ноч”, “На эстонскай мяжы”, 

“У варот Рыгі”. 

Вярнуўшыся ў 1944 годзе у вызваленую Рыгу, А. Упіт працягвае 

актыўна працаваць, спалучаючы літаратурную дзейнасць з грамадскай 

і навуковай. У 1951 годзе піша раман “Прасвет у хмарах”. А. Упіт 

заканчвае першую частку кнігі “Латышская літаратура”, піша шэраг 

артыкулаў, у тым ліку аб сувязях рускай і латышскай літаратур.  

А. Упіт быў і перакладчыкам. Да лепшых перакладчыцкіх работ 

пісьменніка адносяцца “Блуканне па пакутах” і “Пѐтр Першы”  

А. Талстога, “Гора ад розуму” А. Грыбаедава, “Саламба” Г. Флабэра. 

Творы А. Упіта перакладзены на мовы народаў былога 

Савецкага Саюза, а таксама на нямецкую, польскую, румынскую, 

чэшскую, англійскую, французскую і іншыя. 

Можна сказаць, што А. Упіт быў у першую чаргу майстрам 

манументальнай эпічнай прозы, глыбокага мастацкага даследавання 

жыцця, яго грамадскіх, сацыяльных працэсаў, чалавечых лѐсаў і 

характараў. 

Глыбокую зацікаўленасць выклікае раман А. Упіта “Зямля 

зялѐная”. Над раманам пісьменнік працаваў з 1943 года; у 1945 годзе 

ѐн быў упершыню цалкам надрукаваны. Дзеянне ў творы адбываецца 

ў канцы 80-х – пачатку 90-х гадоў XIX ст., калі ў латышскую вѐску 

пранікаюць новыя капіталістычныя адносіны. На прыкладзе жыцця 

трох пакаленняў сям’і Брывіней Упіту ўдалося прасачыць тыповыя 

працэсы жыцця краіны: збядненне дробных працаўнікоў-арандатараў 

на “зямлі зялѐнай” і ўмацаванне эканамічнага становішча правячых 

вярхоў. З вялікай сілай паказвае пісьменнік трагізм жыцця сям’і 

парабка Осіса, які марыў чэснай і нястомнай працай атрымаць уласны 

кавалак зямлі. Але надзеі яго не спраўдзіліся, сапраўдную свабоду 

чалавек можа набыць толькі тады, калі будзе жыць у сапраўдным 
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дэмакратычным грамадстве. Сваю веру ў народ, у яго будучае 

пісьменнік увасобіў у вобразах моладзі – Ганны і Андрэя Осісаў, 

Андра Калвіца, якія думаюць пакінуць вѐску і пачынаюць новае 

жыццѐ ў Рызе. 

Раман пранізаны глыбокай паэтычнай любоўю да лірычных 

пейзажаў Латвіі і яе працоўных людзей. Твор у многім 

аўтабіяграфічны: у ім узноўлены знаѐмыя з дзяцінства малюнкі жыцця 

самога пісьменніка. 

У працэсе аналізу рамана А. Упіта “Зямля зялѐная” трэба 

звярнуць увагу на ідэйна-тэматычную разнастайнасць і жанравую 

структуру. Выяўляючы спецыфіку створаных характараў, неабходна 

адзначыць, што пісьменнік валодае методыкай псіхалагічнага аналізу, 

працягваючы пры гэтым традыцыі рускай класікі. “У Талстога, 

Дастаеўскага, Тургенева, – прызнаваўся А. Упіт, – я вучыўся шырокай 

кампазіцыі, прыѐмам псіхалагічнай характарыстыкі”. 

Лагічным працягам “Зямлі зялѐнай” з’яўляецца культурна-

гістарычны раман “Прасвет у хмарах” (1951), узнаўляючы складаную 

і супярэчлівую гістарычную і літаратурную барацьбу ў Латвіі ў канцы 

XIX ст. (дзеянне адбываецца ў 90-х гг. XIX ст. у Рызе). 

“Мы зноў сустракаемся са многімі героямі “Зямлі зялѐнай”, але 

тут яны ўжо ўзмужнелыя, больш свядомыя; з’яўляюцца ў рамане і 

новыя персанажы, уводзяцца і сапраўдныя гістарычныя асобы, сярод 

іх – паэты Райніс, Аспазія, Э. Вейдэнбаум. Праз увесь раман 

праходзіць вобраз “прасвета ў хмарах” – прадвесніка новага жыцця 

латышскага народа”. Раманы А. Упіта атрымалі высокую ацэнку  

А. Фадзеева, які адзначаў іх вялікае пазнаваўчае і мастацкае значэнне 

для чытача. 

Значны ўклад унѐс А. Упіт і ў латышскую нацыянальную 

драматургію. У гістарычных трагедыях “Мірабо”, “Жана д’Арк”  

А. Упіт малюе “адухоўленыя вобразы людзей барацьбы і ідэі”. 

Трагедыя “Спартак” вырасла непасрэдна з віру гіганцкай бітвы ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны, са змагання, з якімі пераклікаюцца падзеі 

далѐкай гісторыі, што адлюстраваны ў гэтай трагедыі. 

Творчасць А. Упіта – яркае сведчанне адданасці свайму народу. 

Ён быў з тых пісьменнікаў, якія ўсѐй уласнай дзейнасцю – і самімі 

мастацкімі творамі, і тэарэтычнымі работамі – умацоўвалі 

рэалістычныя пазіцыі латышскай літаратуры. 

 

Пытанні для самакантролю 

 

1. Жанравая класіфікацыя творчасці А. Упіта. 

2. А. Упіт – раманіст. 

3. Ідэйна-тэматычная разнастайнасць рамана “Зямля зялѐная”. 
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4. Майстэрства А. Упіта ў раскрыцці характараў у рамане “Зямля 

зялѐная”. 

5. Эвалюцыя росту герояў у рамане “Прасвет у хмарах”. 

6. Традыцыі і наватарства ў прозе А. Упіта. 

7. Значэнне творчасці А. Упіта. 
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портрету А. Упита / О. Резник // Дружба народов. – 1967. – № 12. 

4. Вавере, В. Андрей Упит и мировая литература / В. Вавере. – Рига, 

1986. 

 

В. ЛАЦІС (1904–1966) 

 

Віліс Лаціс – адзін з заснавальнікаў латышскай прозы XX ст., 

увайшоў у літаратуру як дэмакратычны пісьменнік, аўтар востра 

праблемных раманаў, якія сведчылі пра пэўныя этапы ў гісторыі 

развіцця латышскага народа і яго культуры. 

Вядомы пісьменнік нарадзіўся ў пасѐлку Рынужы, што каля 

Рыгі, у сям’і партовага рабочага. Прайшоўшы складаны жыццѐвы 

шлях (ад портавага рабочага, рыбака, грузчыка, лесаруба лагера, 

матроса да пісьменніка), Лаціс назаўсѐды звязаў свой лѐс з лѐсам 

роднага народа, стварыў мастацкі летапіс яго гістарычнага шляху. 

У літаратуру Лаціс прыйшоў у 1930 годзе, калі ў часопісе “Домас” 

была змешчана яго навела “Жанчына” (у пазнейшай рэдакцыі “Паўліна 

Лапа”), якая раскрывала вострыя сацыяльныя супярэчнасці, а ў змесце 

яе сюжэта – маральна-бытавыя асновы латышскіх калоній у Сібіры. 

Адразу малады пісьменнік звярнуў на сябе ўвагу арыгінальнасцю 

задумы, пошукамі новых сродкаў мастацкай выразнасці. 

У 1930–1931 гг. Лаціс публікуе раман “Вызвалены звер”. У 30-я 

гады Лаціс шмат піша. Выходзяць яго трылогія “Бяскрылыя птушкі”, 

раман “Сын рыбака”, які прынѐс Лацісу літаратурную вядомасць. 

Праз некаторы час з’яўляюцца яго раманы і аповесці “Кліч продкаў”, 

“Кумір натоўпу”, “Камяністы шлях”, “Старое марское гняздо”  

(у новай аўтарскай рэдакцыі – “Сям’я Зітараў”), “Страчаная Радзіма”. 

В. Лаціс напісаў таксама шэраг апавяданняў (“Сабачае жыццѐ”, 

“Стары качагар”, “Чатыры паездкі”, “Саколік” і інш.) і п’ес (“Далѐкая 

дарога”, “Крыстап Каугур”, “Маяк на востраве” і інш.). 
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У перыяд Вялікай Айчыннай вайны В. Лацісам напісаны 

аповесць “Кавалі будучага”, п’есы “Нявестка” і “Перамога”, а таксама 

шэраг артыкулаў і апавяданняў. У пасляваенныя гады Лаціс выдаў 

раманы-эпапеі “Бура” і “Да новага берага”, якія атрымалі шырокую 

вядомасць. 

Некаторыя творы В. Лаціса інсцэніраваны, экранізаваны, яны 

перакладзены амаль на 60 мoў свету. 

У прозе В. Лаціс паказаў майстэрства псіхалагічнага аналізу, 

глыбокія мастацкія абагульненні, майстэрства рэалістычнага пісьма, 

ѐмістасці мастацка-выяўленчых сродкаў. Але лепшае, што атрымаў у 

спадчыну ў творчасці, – гэта самое жыццѐ, “поўнае патрэб і нястач, 

блуканняў на ўсім цярністым шляху”. 

Літаратурнай знаходкай для В. Лаціса стала трылогія “Бяскрылыя 

птушкі”, у якой аўтар намаляваў яркія карціны жыцця буржуазнай Латвіі 

канца 20-х – пачатку 30-х гадоў XIX ст., паказаў беспрацоўе, нястачы і 

жабрацтва народа. Асноўная думка трылогіі, гаворачы словамі самога 

пісьменніка, – “паказаць бесперспектыўнасць памкненняў адзіночак 

(“бяскрылых птушак”) у барацьбе за сваѐ месца “пад сонцам”, за свае 

чалавечыя правы”. Адны з герояў рамана (Карліс Ліепзар, Лаума) 

аказваюцца бяссэнсавымі ахвярамі існуючага ладу, іншыя (Валдзіс Вітол) 

набываюць крылы ў самаадданай барацьбе на карысць народа. У вобразе 

Вітола ўвасоблена шмат чаго з лѐсу самога Лаціса: армія, дэмабілізацыя, 

дарэмныя пошукі работы, служба па найме ў далѐкай Амерыцы, вяртанне 

на Радзіму, сустрэча з маракамі, рэвалюцыйная барацьба. 

Мы павінны ўважліва прасачыць эвалюцыю вобраза Карліса 

Ліепзара, прааналізаваць найбольш характэрныя сцэны з яго ўдзелам у 

рамане. Гэты персанаж, як і іншых людзей, маральна і фізічна 

пакалечыла жыццѐ, яны знаходзіліся ў палоне нейкіх ілюзій, якія не 

маглі ажыццявіцца. Бяда яго ў тым, што ѐн хацеў змагацца за свае 

правы адзін. Аднак, як піша аўтар: “Любой обречен на гибель, если он 

в борьбе за справедливость не объединяется с товарищами”. 

Славу празаіка прынѐс В. Лацісу яго раман “Сын рыбака”. Гэты 

твор, па словах А. Упіта, “прывабіў да сябе ўвагу шырокіх 

дэмакратычных чытацкіх мас і вылучыў аўтара ў першыя шарэнгі 

рэалістаў. Смелай і ўмелай рукой у ім раскрыўся свет, да таго амаль не 

крануты нашымі пісьменнікамі – своеасаблівы быт латышскіх рыбакоў”. 

У цэнтры твора – рыбак Оскар Клява, асоба яркая, незвычайная, 

чалавек горды і свабодалюбівы. Імкнучыся ўстанавіць справядлівыя 

парадкі ў родным пасѐлку, ѐн смела ўступае ў барацьбу з хітрым 

скупшчыкам рыбы Гарозай. Аднак наіўныя метады барацьбы 

непазбежна церпяць крах, герой часова яе прайграе. Ды яшчэ 

ўскладняюцца яго адносіны з рыбакамі і з любай жонкай Оскара 

Анітай. У канцы рамана мы бачым Оскара зусім іншым, 
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пераадолеўшым душэўны крызіс, гатовым працягваць барацьбу з 

Гарозай і выйграваць яе. За канкрэтным лѐсам асобных герояў перад 

намі паўстае шырокая панарама жыцця латышскіх рыбакоў, іх праца і 

быт ва ўмовах буржуазнай Латвіі канца 1920-х – пачатку 1930-х гадоў. 

Абавязкова трэба звярнуць увагу на сцэны, у якіх найбольш 

глыбока раскрываецца вобраз Оскара: гэта канфлікт з братам 

Робертам і бацькам, узаемаадносіны з Гарозай, Тэадорам, Пітэрсам, 

Вольгай, з жонкай, сястрой і інш. Асобнае месца ў раскрыцці вобраза 

Оскара займаюць бытавыя замалѐўкі і пейзажы. Таму неабходна 

прыпыніцца на канкрэтных сцэнах, у якіх асобную ролю яны 

займаюць у раскрыцці ўнутранага свету герояў. 

Можна правесці паралелі паміж Валдзісам Віталам (з трылогіі 

“Бяскрылыя птушкі”) і Оскарам, героямі вельмі блізкімі па жыццѐвай 

пазіцыі. Абодва героя Лаціса дзелавітыя асобы, рашучыя, чэсныя і 

прамыя. Але Оскар больш паказаны ў барацьбе з акаляючым яго 

асяроддзем, ѐн больш актыўны. У яго аўтар уклаў больш значную 

долю эмацыянальнай цеплыні. Хаця абодва героі – людзі справы, 

аднак Валдзіс паказаны аўтарам больш разважлівым, Оскар – 

імпульсіўным, больш рэзкім у адносінах да іншых. У мастацкіх 

адносінах вобраз Оскара выпісаны даволі шырока і маштабна: Лаціс 

даследуе псіхалагічна складаныя сітуацыі і перажыванні герояў. 

Аб тым, як пераўтваралася жыццѐ Оскара Клявы і яго 

аднавяскоўцаў, пісьменнік расказаў у рамане “Пасѐлак каля мора” 

(1954), дзеянне якога ахоплівае канец Вялікай Айчыннай вайны і 

пасляваенныя гады. 

Лепшым раманам В. Лаціса ўласціва рознабаковае адлюстраванне 

значных грамадскіх падзей, якія ўцягвалі людзей у сваю плынь, 

карэнным чынам паўплывалі на іх лѐс. Гэта творы са шматпланавым, 

імкліва разгорнутым сюжэтам, з выразна акрэсленымі – у сацыяльным і 

псіхалагічным плане – чалавечымі характарамі, таленавіта створанымі 

малюнкамі быту. У публіцыстычных адступленнях аўтар прама 

выражае ўласныя адносіны да людзей. Пра гэта сведчыць наступны 

раман “Бура” (1946–1949), у якім шырока, з вялікай дакладнасцю і 

паслядоўнасцю ўзноўлена жыццѐ Латвіі ў бурны гістарычны перыяд з 

1939 года да першых пасляваенных гадоў. Пісьменнік паказвае 

размежаванні грамадскіх сіл, якія асабліва выразна праявіліся ў той 

час. Змагары за шчасце і свабоду латышскага народа супраць 

пастаўленых буржуазіяй дзялкоў з іх фарысейскімі прамовамі пра 

“адзінства” латышскай нацыі і антынароднай, здрадніцкай сутнасці, В. 

Лаціс раскрывае ілюзорнасць імкненняў некаторых сваіх персанажаў 

аказацца “над схваткай” у барацьбе. 

Цэнтральнае месца адведзена падзеям Вялікай Айчыннай вайны. 

Прыцягвае ўвагу вобраз Андрэя Сіленіека – аднаго з кіраўнікоў 
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падполля ў буржуазнай Латвіі перыяду фашысцкай дыктатуры 

Ульманіса. Пад уплывам прыкладу яго жыцця і інтэлігент Карл Жубур 

вызначае ўласнае месца ў грамадзянскай барацьбе. На бок народа 

становіцца таленавітая актрыса Мара Павулан, якая спачатку цуралася 

грамадскіх праблем. 

“Бура” – апавяданне пра барацьбу, пра цяжкі і складаны шлях 

латышскага народа за сваѐ заўтрашняе жыццѐ. Тая ж праблема – у 

цэнтры другой эпапеі В. Лаціса з выразнай назвай “Да новага берага” 

(1952). Яе дзеянне доўжыцца на працягу трох дзесяцігоддзяў, 

пачынаючы з 1920 года. 

Асноўныя сюжэтныя лініі звязаны з гісторыяй трох сем’яў: 

грамадскага актывіста Яна Лідума – падпольшчыка ў буржуазнай 

Латвіі, удзельніка Вялікай Айчыннай вайны, потым дзяржаўнага 

дзеяча ў пасляваенныя гады і заможнага Таурыня – лютага да ўсяго 

новага, што нараджалася ў Латвіі; дробнага ўласніка Антона 

Пацэпліса, жыццѐ якога акрэслена імкненнем любым спосабам 

“выбіцца ў людзі”, стаць заможным гаспадаром. 

Асаблівае месца займае вобраз сына Яна – Айвар, які пасля 

арышту бацькі, на доўгія гады кінутага паліцыяй у турму, і смерці 

маці, становіцца прыѐмным сынам Таурыня, але ўсѐ ж такі выбірае 

шлях будаўніка новай Латвіі. 

Творы Лаціса, якія пранікнуты глыбокім роздумам аб жыцці 

народа, нацыі і канкрэтнага чалавека, хвалююць актуальнасцю сваѐй 

праблематыкі, мастацтвам створаных характараў, глыбінѐй мастацкага 

аналізу. К. Сіманаў пра В. Лаціса сцвярджаў: “Пісьменніцкі шлях  

В. Лаціса быў шляхам мастака, нястомнага і дзейнага. Служачы 

народу, ѐн свядома і настойліва імкнуўся гаварыць пра самае важнае 

для народа, заглядваць у корань рэчаў, адказваць у сваіх кнігах на 

вялікія і вострыя пытанні, якія хвалявалі многіх людзей”. З гэтым 

довадам рускага пісьменніка нельга не пагадзіцца. 

 

Пытанні для самакантролю 

 

1. Творчая спадчына Віліса Лаціса. 

2. Героі твораў пісьменніка. 

3. Асэнсаванне В. Лацісам бездапаможнасці адзіночак у барацьбе  

за “месца пад сонцам”. 

4. Праблема ўзаемаадносін асобы і грамадства ў рамане “Сын рыбака”. 

5. Унутраны і духоўны свет Оскара ў рамане “Сын рыбака” В. Лаціса. 

6. Майстэрства пісьменніка ў стварэнні рэалістычных малюнкаў і 

чалавечых характараў у рамане “Сын рыбака” В. Лаціса. 

7. Значэнне творчасці В. Лаціса. 
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Я. СУДРАБКАЛН (АРВІД ПЕЙНЭ, 1894–1975) 

 

Вядомы латышскі паэт, які з’яўляецца значнай вехай у гісторыі 

нацыянальнай літаратуры. Яніс Судрабкалн нарадзіўся ў мястэчку 

Інчукалне, вучыўся ў Дубултскай гімназіі, якую пасля смерці бацькі 

яму давялося пакінуць. У 1913 годзе Я. Судрабкалн пераехаў у Рыгу. 

У ім жыла стыхія роднай паэзіі, свежасць яе вобразаў, свет душэўнай 

прыгажосці і высакародства свайго народа. Непаўторная прырода 

роднага краю, цудоўныя пейзажы Латвіі, фальклор яе народа шырока 

адкрылі душу будучага паэта для прыгожага. У дзяцінстве і юнацтве 

ѐн шмат чытаў, вывучаў замежныя мовы. Немалую ролю ў 

фарміраванні Судрабкална-паэта адыграла творчасць Някрасава, 

Пушкіна і Лермантава. Але на тэхніку верша, мастацкія сродкі 

выяўлення аказала вялікі ўплыў руская паэзія 20-х гадоў, паэзія 

сімвалістаў (Блока, Бальмонта, Брусава і інш.). Юнацтва будучага 

паэта прайшло пад шум вядомых падзей 1905–1907 гадоў – рэвалюцыі 

і разгулу рэакцыі. Ён удзельнічаў у Першай сусветнай вайне ў якасці 

радавога, потым фельчара. 

Літаратурны дэбют Я. Судрабкална адносіцца да 1912 г., калі 

пад вершам “У лесе зімой” ѐн упершыню падпісаўся псеўданімам “Ян 

Судрабкалн” (у перакладзе на латышскую мову азначае “срэбная 

гара”, псеўданім, які нагадваў аб вяршынях паэзіі, аб жывым чаканым 

срэбры верша, аб сівізне майстра). Талент маладога паэта быў 

заўважаны і ацэнены А. Упітам, які сказаў аб “выдатных паэтычных 

здольнасцях” Я. Судрабкална і параіў яму “працаваць далей”. 

У 1920 г. выйшаў у свет першы паэтычны зборнік “Крылатая 

Армада”, які ўвабраў у сабе творы, напісаныя паэтам з 1912 па 1919 

год. Цэнтральным вобразам кнігі сталі вобразы ветру, буры, снежнай 

завеі, рамантычнай Армады, якая скрозь буру і непагадзь рвецца да 

светлых берагоў. 
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Пазней выходзяць зборнікі “Пераўтварэнні”, “Ліхтар на ветры”, 

якія знаменавалі сабой пашырэнне даляглядаў паэта, рост яго 

майстэрства. Прысутнічае прыкметная арыентацыя Судрабкална на 

літаратурныя традыцыі, і ў першую чаргу на творчасць А. Блока, 

якога ѐн любіў і цаніў. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны Я. Судрабкалн эвакуіраваўся 

на ўсход, доўгі час жыў у Маскве. Гэтыя гады былі знамянальнымі для 

паэта. Выходзяць яго зборнікі “Жаўрукі клічуць у бой”, “Хлеб на 

дарогу”. 

Новым зместам напаўняецца творчасць Я. Судрабкална ў 

пасляваенны перыяд. Выходзіць зборнік яго лірычных мініяцюр 

“Ластаўкі вяртаюцца”, які пранізаны аптымізмам, верай у чалавека. 

Выдаецца шасцітомны збор твораў, зборнікі вершаў “Яшчэ адна 

вясна”, “Ясень за акном”, якія адлюстравалі творчы шлях паэта. 

Шмат зроблена Я. Судрабкалнам у галіне перакладу – ѐн 

перакладае на латышскую мову А. Пушкіна, А. Астроўскага, А. Талстога, 

А. Пракоф’ева, К. Сіманава, П. Тычыну, П. Броўку, С. Нерыс, а 

таксама такіх еўрапейскіх аўтараў, як Б. Брэхта, Ф. Шылера,  

А. Барбюса, Р. Ралана. Яго вершы і мініяцюры перакладзены на 

рускую і іншыя мовы народаў былога Савецкага Саюза і краін 

далѐкага замежжа (усяго – больш за 20 моў). 

Я. Судрабкалн увайшоў у літаратуру як яркі і самабытны паэт. 

Яго паэзія па сваѐй прыродзе гуманістычная, напоўнена глыбокімі 

сацыяльнымі, маральнымі, філасофскімі роздумамі, у ѐй непарыўна 

паяднаны грамадскія і асабістыя матывы. Гэта паэзія вялікай 

культуры і лірызму. 

На раннім этапе творчасці Судрабкалн быў рамантыкам – свайго 

роду “летуценнікам і фантазѐрам”, заклікаў больш смела ісці “за 

ажыццяўленне мары сваѐй” (“Летуценнікам”). І хоць мары гэтыя яшчэ 

не вызначаны, паэт ужо тады славіць “сонца, што ўзыйдзе над вольнай 

зямлѐй” (“Захад”), “свабоды звон – вяшчальнік залаты” (“Свабодзе”). 

Рамантычны парыў паэта змяніўся цвярозым позіркам на свет, 

на маральна-этычныя нормы самога жыцця: “Ёсць людзі – але не 

сустрэнем чалавека” (“Дзе ты, горад мой?”). 

Важны перыяд востра і надоўга адбіўся ў памяці паэта. Галоўная 

тэма гэтага часу – тэма Радзімы. Яна развіваецца ў Я. Судрабкална 

паступова і складана: ад простага прызнання ў сыноўняй любові да 

глыбокіх філасофскіх роздумаў над гісторыяй, над будучыняй 

(“Літоўцам”, “Упарты”). 

Своеасаблівай паэтычнай справаздачай Я. Судрабкална перад 

латышскім народам з’яўляецца яго пасляваенная творчасць (“Радзіма”, 

“Песень свабоды” і інш.). Паэзія аўтара гэтага перыяду не толькі 

зберагла эмацыянальнае і інтэлектуальнае багацце нацыянальнай 
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гісторыі і культуры латышоў, яна захавала ў сабе народную вобразнасць 

фальклору і латышскай паэзіі нароўні з дасягненнямі сусветнай 

культуры. 

Ацэньваючы значэнне Я. Судрабкална ў гісторыі нацыянальнай 

латышскай літаратуры, Э. Межэлайціс пісаў: “Стихия Я. Судрабкална 

всегда восходит до человеческих сердец, потому что весь свой яркий 

могучий талант, свое щедрое отзывчатое сердце он отдает служению 

своему народу. Его поэзия – это сообразная хроника нашей эпохи”. 
 

Пусть говорят: как птицы мчатся годы, 

У Мастера едва ль найдется время 

Для дум таких. 

Он трудится, творит. 

И руки у него всю жизнь в работе, 

Насыщая вдохновеньем каждый час. 

И говорит с улыбкой светлой Мастер: 

“В труде всеобщем зеленеет поле 

Есть и моя в его цветенье доля”. 
 

Гэтыя радкі Я. Судрабкална, адрасаваныя ім А. Упіту, цалкам 

можна прымяніць і да іх аўтара, які аказаў плѐнны ўплыў на многія 

пакаленні паэтаў Латвіі, асабліва сярэдняе і маладое. 

Заканчваючы гаворку пра Я. Судрабкална, хочацца нагадаць яго 

словы, у якіх паэт прызнаваўся: “… писатель, даже если он писатель 

самого маленького народа – душа этого народа, которая нужна, 

необходима всем людям, всему человечеству”. Гэтыя словы і 

вызначаюць усю паўнату і вагу таленту Я. Судрабкална, яго месца ў 

літаратурным свеце. 

Трэба ведаць, што Я. Судрабкалн з любоўю адносіўся і да 

Беларусі, цаніў творчасць многіх нашых паэтаў. Ён шмат пісаў пра  

Я. Купалу, П. Броўку. 
 

Пытанні для самакантролю 
 

1. Адметнасці рамантычнага светаадчування ў ранняй лірыцы Я. Суд-

рабкална. 

2. Сталы погляд паэта на свет і маральна-этычныя нормы жыцця. 

3. Свабодалюбівыя матывы паэзіі Я. Судрабкална. 

4. Эмыцыянальнае і інтэлектуальнае багацце лірыкі паэта. 

5. Я. Судрабкалн і Беларусь. 

6. Значэнне творчасці Я. Судрабкална. 
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Г. САКСЭ (1905–1981) 

 

Творчасць Ганны Саксэ – гэта адна з вяршынь латышскай 

літаратуры, яе магутны і шматгранны рэалістычны талент аказаў 

вялікае ўздзеянне на лѐс усѐй латышскай прозы. Асабліва значны 

ўклад пісьменніцы ў развіццѐ жанру сацыяльнага рамана. 

Нарадзілася будучая пісьменніца ў лясной глушы ў беднай 

латышскай сялянскай сям’і. З дзяцінства Ганна Саксэ захаплялася 

народнай творчасцю,  любіла слухаць і чытаць казкі, легенды і 

паданні свайго любімага краю, ашчадна яна адносілася да роднай 

мовы, культуры, шанавала і цаніла прыгожае ў жыцці. Яе бацька, 

аматар кніг, прывіў дачцэ любоў да літаратуры, далучыў яе да 

таямнічага свету мужных і смелых, адважных і непакорлівых людзей. 

Падрастаючы, Ганна Саксэ імкнулася да больш глыбокага і 

рознабаковага  пазнання свету, тагачаснай рэчаіснасці, імкнулася да 

асэнсавання ўсяго, што адбывалася навокал. Яна марыла бачыць сваю 

Латвію і яе народ шчаслівым і свабодным. 

Пасля заканчэння гімназіі Ганна Саксэ паступае на філалагічна-

філасофскі факультэт Рыжскага універсітэта. Але з-за матэрыяльнага 

становішча яна яго не закончыла і была вымушана працаваць на 

розных работах: перакладчыцай, карэктарам у буржуазнай газеце. 

Усѐ, што ўбачыла, пазнала будучая пісьменніца, працуючы ў газеце, 

цяжкім болем адбілася ў юнацкім сэрцы. Пазней яна раскажа аб гэтым 

перыядзе свайго жыцця ў рамане “Іскры ў ночы”. 

Сваю літаратурную дзейнасць Саксэ пачынала з вершаў, нават 

адзін верш быў (у вучнѐўскім узросце) надрукаваны ў адной з 

правінцыяльных газет. Але паэзія “спакусіць” маладую пісьменніцу не 

змагла, захапіла проза, якой яна прысвяціла ўсѐ ўласнае жыццѐ. 

Як вядома, пачынала пісьменніца з апавяданняў. Праз некаторы 

час Г. Саксэ звяртаецца да больш эпічных жанраў – рамана. У 1941 годзе 

выйшла першая кніга рамана-дылогіі “Працоўнае племя”. Гэта была 

кніга не толькі аб цяжкім і бяспраўным лѐсе латышскай сялянскай 

абшчыны. Гэта быў першы гістарычны раман у латышскай 
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літаратуры, які праўдзіва расказаў аб складаных і цяжкіх шляхах 

латышскага народа ў час рэвалюцыі 1905–1907 гг. У цэнтры рамана – 

жыццѐ глухога латышскага сяла Краупеш на мяжы XIX і XX стст. 

Адна за адной перад намі праходзяць сцэны жыцця народа – лясныя 

зборы сялян, іх дэманстрацыі і выступленні каля памешчыцкага 

маѐнтка, яны напісалі петыцыю цару, дзе гаварылася пра выбранне 

рэвалюцыйнай улады, падпал панскага маѐнтка і інш. У творы 

створаны цікавыя вобразы простай латышскай сялянкі Лізы Цыруліс і 

яе сына Пятра. У іх лѐсе ўвасоблены складаны і супярэчлівы шлях 

латышскага сялянства ад стыхійнага пратэсту да свядомай 

рэвалюцыйнай барацьбы. Нічога не зведаўшы, акрамя страху і 

прыніжэння, Ліза становіцца свядомай змагаркай супраць 

буржуазнага грамадства, актыўнай памочніцай сына і яго сяброў. 

Разам з імі яна распаўсюджвае лістоўкі, выходзіць на дэманстрацыю, 

перажывае сцэны суда над паўстанцамі. Карнікі забіваюць сына Лізы, 

рэвалюцыя церпіць паражэнне, але ў народзе жыве нясгасная вера ў 

канчатковую перамогу над уладай хлусні і гвалту. А вобраз Лізы 

вырастае ў рамане ў першы вобраз сялянкі-рэвалюцыянеркі ў 

латышскай літаратуры. Няцяжка заўважыць тыпалагічную агульнасць 

паміж раманам Ганны Саксэ “Працоўнае племя”, аповесцю  

М. Кацюбінскага “Фата Маргана” і раманам “Сокі цаліны” Ц. Гартнага. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны Саксэ была эвакуіравана ў 

Кіраў. Тут яна распачала публіцыстычную дзейнасць – пісала 

артыкулы, у якіх адлюстравала цяжкасці вайны і радасць Перамогі. У 

гады суровых выпрабаванняў Ганна Саксэ ў самых аператыўных 

жанрах літаратуры – у апавяданні і паэзіі. Яе творчасць па змесце 

глыбока патрыятычная, Саксэ піша аб пакутах латышскага народа ў 

часы акупацыі, кліча ў бой з ненавісным ворагам, апявае гераізм 

людзей на фронце і ў тыле. У 1943 г. у Кіраве на рускай мове выйшла 

яе аповесць “Жыццѐ і смерць Ліедага”. 

Значнай з’явай у латышскай літаратуры 1940-х гадоў стаў раман 

Ганны Саксэ “У гору” (1948). Пісьменніца ўвасобіла ў ім уражанні ад 

убачанага па вяртанні ў родныя мясціны з эвакуацыі, куды яна 

вярнулася ў 1944 годзе пасля вызвалення Рыгі. У канкрэтных вобразах 

і сітуацыях яна стварыла ў творы абагуленую карціну пераломных 

працэсаў таго часу: змяненні ў латышскім сяле ў пасляваенныя гады, 

станаўленне калгасаў, лѐс малога латышскага народа. Дзеянне рамана 

адбываецца ў латышскім сяле Відземе. У цэнтры яго – кіраўнік 

воласці Юрыс Озал, які вярнуўся з фронту. Гэты чалавек з нялѐгкім 

асабістым лѐсам, разумны і энергічны, непрымірымы да зла і гвалту, 

душэўны і чысты ў адносінах да працоўных людзей, якіх ѐн умее 

павесці за сабою “ў гору” – так называюць сяляне свой малады калгас. 

Шматгранна раскрыты і характар дачкі Юрыса прыгажуні Мірдзы, 
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якая ўвабрала ў сябе лепшыя рысы маладога пакалення пасляваенных 

гадоў. 

Г. Саксэ паказвае складаны шлях далучэння латышскага сялянства 

да калектывісцкай формы жыцця, працы, выкрывае сельскіх міраедаў і 

скнараў – ворагаў новага жыцця, якія супрацоўнічалі з нацыстамі. 

У 1957 годзе выходзіць новы раман Г. Саксэ “Іскры ў ночы”, які 

апавядае пра жыццѐ буржуазнай Латвіі – па сутнасці трэцяя з кніг аб 

жыцці латышскага народа амаль за стагоддзе. Раман у многім 

аўтабіяграфічны: у цэнтры яго лѐс наіўнай, рамантычнай дзяўчыны, 

дачкі сельскага рамесніка Анэсы Вікслы, якая прыехала ў Рыгу, каб 

уладкавацца на працу ў буржуазную газету. Само жыццѐ разбівае яе 

рамантычныя погляды і перакананні. 

Ганна Саксэ працавала і ў жанры казкі (“Сэрца на возеры”, 

“Лепшае пажаданне”, “Каваль шчасця” і інш.). Героі гэтых казак, 

добрыя і злыя, пазнаюць жыццѐ і памыляюцца, вераць у штосьці 

лепшае і губляюць гэтую надзею, разважаюць аб прызначэнні 

чалавека на зямлі. У казках змешчаны філасофскія абагульненні і 

жыццѐвыя назіранні над прыродай і чалавечай псіхалогіяй. 

Творчасць Ганны Саксэ мае вялікую ідэйна-мастацкую 

каштоўнасць: сапраўдны талент аб’яднаўся ў яе асобе ў якасці рэаліста і 

гуманіста. Сваімі творамі, сваѐй страснай дзейнасцю публіцыста 

пісьменніца заваявала любоў, давер і прызнанне ў чытачоў. 

 

Пытанні для самакантролю 

 

1. Ранняя творчасць Г. Саксэ. 

2. Раман “Працоўнае племя” – твор пра жыццѐ латышскага сялянства 

канца XIX – пачатку XX ст. 

3. Творчасць Г. Саксэ ваенных гадоў. 

4. Паказ барацьбы за новы лад у пасляваеннай латышскай вѐсцы ў 

рамане “У гору”. 

5. Вобраз інтэлігента ў рамане “Іскры сярод ночы”. Аўтабіяграфізм твора. 

6. Эстэтычная і мастацкая каштоўнасць прозы Г. Саксэ. 

 

Літаратура 
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3. Виесе, С. Анна Саксе / С. Виесе // Латышская проза, поэзия и 
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* * * 

 

У другой палове XX ст. латышская літаратура імкнецца больш 

глыбока адлюстраваць рэчаіснасць, шматгранна паказаць унутраны свет 

чалавека з усімі яго супярэчнасцямі, больш смела вылучае вострыя 

канфлікты жыцця. Шырокі дыяпазон творчасці паэтэсы  

М. Кемпэ (р. 1907), якая выступае ў галіне філасофскай і грамадзянскай, а 

таксама любоўнай лірыкі (зб. “Вечнасць імгнення” і інш.). Развіццѐ асобы 

чалавека, яго ўзаемасувязь з лѐсам народа, павышэнне грамадзянскай 

адказнасці – гэтыя актуальныя праблемы хвалююць латышскую паэзію, 

прадстаўленую такімі паэтамі, як Б. Сауліціс, А. Веян, А. Сколбе,  

І. Аузінь, М. Чаклайс, Л. Брыдака, Х. Хейслер, В. Руй і інш. Пачуццѐм 

вялікай грамадзянскай адказнасці, разнастайнасцю стылю адзначана 

паэзія О. Вацыеціса (зб. “Парогі мінаць некалі”, “Дыханне” і інш.)  

і І. Зіедоніса (зб. “Матацыкл”, “Уваходжу ў сябе”). 

У гэты час актыўна развівалася проза. Сацыяльныя, псіхалагічныя, 

маральныя аспекты вырашаліся ў раманах такіх аўтараў, як З. Скуінь 

“Унукі Калумба”, “Фарнарына”, А. Янсон “Прага адзіноты”, Э. Ліус 

“Блізняты Велнакауса”, А. Бэлс “Следчы”, В. Эглон, Р. Эзер,  

Д. Зігмонтэ і інш. Заслугоўвае ўвагі малы празаічны жанр. Глыбокім 

раскрыццѐм сацыяльных вытокаў чалавечай псіхалогіі вылучаюцца 

апавяданні Э. Вілкса (“У асеннія дні”, “Зялѐнае дрэва”, “Дзікун” і інш.). 

У нацыянальнай латышскай драматургіі поспеху дабіліся  

Г. Прыедзе (“Лета малодшага брата”, “Хоць і восень”, “Тваѐ добрае 

імя” і інш.), А. Грыгуліс (“Салдацкі шынель”), Х. Гулбіс (“Бало, 

дзетачка-таптышка”), П. Пепярсон (“Мне трынаццаць год”) і г.д. 

Асабліва неабходна спыніцца на творчасці Гунара Прыедзе: 

таленавіты драматург, які напісаў наступныя творы: “Лета малодшага 

брата” (1958), “Лета і восень” (1956), “Станоўчы персанаж” (1960), 

“Першы бой Вікі” (1961), “Я прымушу вас любіць Райніса” (1974),  

“Песня сарокі” (1977), “Вучэбная трывога” (1978). У п’есах Прыедзе 

ўзнімаюцца вострыя праблемы сучаснасці, маральна-этычныя 

праблемы, праблемы фарміравання асобы, станаўлення маладога 

пакалення. 

Такім чынам, латышская літаратура ў другой палавіне XX стагоддзя 

з’яўляецца і мастацкім летапісам жыцця народа. У ѐй знайшлі 

мастацкае ўвасабленне найбольш характэрныя моманты 

нацыянальнай гісторыі і сучаснага жыцця Латвіі. 

 

 

 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 73 

ЭСТОНСКАЯ ЛІТАРАТУРА XIX ст. 

 

Мастацкая эстонская літаратура ўзнікае ў сярэдзіне XIX ст., 

напярэдадні і ў перыяд уздыму эстонскага нацыянальнага руху. Адзін 

з першых прадстаўнікоў мастацкай літаратуры гэтага перыяду быў 

дэмакрат-асветнік Ф.Р. Фельман (1798–1850), які ў сваѐй творчасці 

арыентаваўся на фальклор. 

Мастацкая творчасць Фельмана невялікая па аб’ѐме, але адыграла 

пэўную ролю ў станаўленні эстонскай нацыянальнай літаратуры. 

Надрукаваныя ў вучоных запісках вучонага эстонскага грамадства на 

нямецкай мове міфалагічныя паданні Фельмана сталі вядомыя за мяжой; 

асабліва звярнула на сябе ўвагу ўзвышаным стылем і маральнымі ідэаламі 

“Ранняя і вячэрняя зара” (1844), куды ўвайшлі фальклорныя народныя 

творы. Фельман апрацоўваў народныя паданні, абазначыў асноўныя 

сюжэтныя лініі будучага эпасу і развіццѐ вобраза нацыянальнага героя і 

г.д. Гэтую падрыхтоўчую працу Фельмана выкарыстаў яго паслядоўнік, 

“бацька песні” Фрыдрых Рэйнгольд Крэйцвальд (1803–1882), які ў 1857–

1861 гг. апублікаваў створаны ім на аснове народных эстонскіх паданняў 

эпас “Калевіпоэга”, дзе ў сімвалічных вобразах адлюстравалася мінулае 

эстонскага народа і вырашаліся яго надзеі на будучае. “Калевіпоэг” аказаў 

вялікі ўплыў на абуджэнне нацыянальнай самасвядомасці эстонцаў, а 

таксама на літаратуру і мастацтва, гэта першы твор эстонскай літаратуры, 

які ўвайшоў у сусветную скарбніцу. 

Побач з Фельманам і Крэйцвальдам, пачынаючы з канца 1830-х 

гадоў, вылучыўся таксама шэраг аўтараў-эстонцаў. Яны стваралі 

галоўным чынам творы для народнага чытання, абапіраючыся нярэдка на 

замежныя ўзоры. Вялікую папулярнасць заваѐўваюць творы, якія 

заснаваны на вандроўных сюжэтах. Сярод іх сустракаюцца як 

сентыментальна-элегічныя нямецкія кнігі тыпу “Генавелы”, так і 

перапрацоўкі “Жыцця і дзіўных прыгод Рабінзона Круза” Д. Дэфо. Сярод 

народных пісьменнікаў можна назваць Суве Яана (Іоганна Фрыдрыха 

Самера) – (1777–1851), які расказваў эстонскаму чытачу пра барацьбу 

рускага народа супраць Напалеона ў час Айчыннай вайны 1812 г. 

(“Рускае сэрца і руская душа”, 1841). Гістарычным матывам для другога 

апавядання Суве Яана “Луйгескі Паос” (1843) паслужыў марскі бой пад 

Талінам у 1790 г. у час руска-шведскай вайны 1788–1790 гг. Лічыцца, што 

пры стварэнні вобраза героя гэтага апавядання ўзорам паслужыў галоўны 

персанаж твора А. Бястужава-Марлінскага “Мараход Нікіцін”. 

Нягледзячы на наіўна-сентыментальную танальнасць, гэтае апавяданне – 

адно з лепшых узораў эстонскай прозы першай паловы XIX ст. 

Далейшаму развіццю эстонскай літаратуры садзейнічала 

ўзнікненне перыядычнага друку. У 1857 г. Іоган Вальдэмар Янсан 

(1819–1890) пачынае выдаваць у Пярне штотыднѐвік “Пярну пастымеэс” 
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(“Пярнскі паштальѐн”), які паклаў пачатак рэгулярнай эстонскай 

перыѐдыцы. З 1864 г. ѐн жа рэдагуе ў Тарту газету “Ээсці пастымеэс” 

(“Эстонскі паштальѐн”), на старонках якой, нягледзячы на яе 

палітычную кансерватыўнасць, Янсан разгортвае шырокую асветніцкую 

дзейнасць. У гэты час Тарту становіцца цэнтрам нацыянальнага руху, які 

падзяляўся на два напрамкі: буржуазна-кансерватыўны (Янсан, Хурт) і 

буржуазна-дэмакратычны (К.Р. Якабсон). 

У 60–70-я гады XIX ст. значна ажыўляецца літаратурнае жыццѐ, 

зараджаюцца новыя жанры, з’яўляюцца новыя імѐны пісьменнікаў. 

Сярод мастакоў слова, якія дэбютавалі ў Эстоніі ў 60-я гады, 

вылучалася Лідзія Кайдула (1843–1866). Яна больш вядома як 

паэтэса, але пісала таксама празаічныя і драматычныя творы. Яе 

гaлоўны вершаваны зборнік – “Салавей з берагоў Эмайыгі”, дзе аўтар 

апявяла прыгажосць прыроды, усхвалявана гаварыла аб сваѐй любові 

да радзімы, вернасці Эстоніі і свайму народу. 

Сярод паэтаў гэтага часу можна назваць такіх, як Фрыдрых 

Кульбарс, Міхкель Веске, Рэйнвальд і інш. У гэты перыяд пачала 

развівацца антыфеадальная гістарычная аповесць (“Мсцівец” Э. Борнхѐэ). 

Эстонскую драматургію ў 80-я гады ХІХ ст. прадстаўляе Юхан 

Кундэр (1852–1888), які напісаў камедыю “Служывы”, у якой 

завастрае ўвагу на сацыяльных супярэчнасцях у вѐсцы. Ю. Кундэр 

быў таксама і літаратурным крытыкам. 

У 80-я гады пачаўся крызіс эстонскага нацыянальнага руху. 

Рэакцыйная палітыка рускага царызму становіцца ўсѐ больш жорсткай 

у адносінах да Эстоніі. Аднак, нягледзячы на ціск рэакцыі, грамадскае 

і культурнае жыццѐ ў Эстоніі працягвае развівацца. Усѐ больш 

пачынае выходзіць газет, з’яўляюцца першыя літаратурныя мастацкія 

часопісы “Ома маа” (“Свая зямля”), якія знаѐмілі чытачоў з Расіяй і 

рускай класічнай літаратурай. 

У 80–90-х гадах пісьменнікі не толькі цікавіліся нацыянальным 

фальклорам (Я. Хурт, Я. Тамм), але і гістарычным мінулым сваѐй радзімы 

і народа. Адным з таленавітых стваральнікаў гістарычнай аповесці таго 

часу быў Эдуард Борнхѐэ (1862–1923). Яго аповесць “Мсцівец” і да 

сѐнняшняга дня з’яўляецца адным з самых папулярных твораў. Яе тэма – 

сялянскае паўстанне Юр’евай ночы (1343) супраць дацкіх правіцеляў, 

якія ўсталяваліся ў Паўночнай Эстоніі. Іншыя пісьменнікі, якія асвойвалі 

гістарычны жанр (Андрэс Сааль, Яак Ярв), уступалі Борнхѐэ ў 

майстэрстве. Асноўным творчым метадам пісьменнікаў 60–80-х гадоў 

быў рамантызм з моцнымі асветніцкімі элементамі. Асабліва выразна гэта 

праявілася ў паэзіі і ў гістарычнай прозе. Хаця мастацкі ўзровень многіх 

твораў быў яшчэ прыкметна невысокі. 

У 90-х гадах эстонская літаратура пачала развівацца ў напрамку 

крытычнага рэалізму. Для літаратуры гэтага перыяду, умоўна названага 
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постмадэрнізмам, характэрна перапляценне элементаў рамантыкі і 

рэалізму (творчасць Я. Тамма, ранняя паэзія К.Э. Сѐэта і Хаавы і інш.). 

На мяжы стагоддзяў нарадзілася паэзія і Ю. Лійва (1864–1913), 

якая стала значнай з’явай у эстонскай літаратуры. Лепшая яе частка – 

патрыятычная і пейзажная лірыка, аўтабіяграфічныя элегіі. У шчырых 

і глыбокіх вершах Ю. Лійва, якія насычаны новымі для эстонскай 

паэзіі рэалістычнымі дэталямі, адлюстраваны горкі лѐс роднага 

народа, які атаясамліваўся ў свядомасці хворага паэта з яго ўласным 

трагічным лѐсам, перададзена непасрэднае ўспрыняцце прыроды. 

Пры жыцці паэта невялікая частка яго твораў стала здабыткам 

народа: у 1909 г. быў апублікаваны маленькі зборнік “Вершы”. Толькі 

пачынаючы з 1921–1935 гг., калі быў выдадзены яго “Збор твораў” у 

8-мі тамах, адбылася значная папулярызацыя творчасці Ю. Лійва. Яго 

творы былі перакладзены на многія мовы Еўропы і Азіі. 

Ю. Лійв – паэт лірычнага складу мыслення. Яго пранікнѐная паэзія 

здзіўляе глыбінѐй душы, выразнасцю пачуццяў, дзіўнай прастатой, 

лаканізмам, меладычнасцю. Паэт са шчырым болем піша пра пакуты 

радзімы, якая знаходзілася пад ярмом царскага самадзяржаўя, пра 

цяжкую долю прыгнечанага народа (“Учора я бачыў Эстонію”, 

“Айчына”, “Маці”, “Жабрак”, “Доля мужыка…” і інш.). У яго вершах 

гучаць даволі частыя матывы болю, суму, расчаравання. 

Вывучаючы лірычную спадчыну паэта, абавязкова трэба 

вызначыць жанравую поліфанію і тэматычнае багацце вершаў паэта. 

Варта зазначыць, што ў сваѐй лірыцы паэт дастаткова часта 

гаворыць аб прызначэнні паэзіі – будзіць розум і сэрца людзей для 

барацьбы (“Песняру”, “Хвалі Балтыйскага мора”, “Кароль і пясняр”), 

выражае веру ў будучае прасвятленне народа: 
 

Грустна твоя родина, да и ты 

Уже изнемог от ноши. 

Уже в голубую страну мечты 

Тебе не попасть, но, может, 

Звезда твоя в небе тогда блеснет, 

когда ты сойдешь в могилу. 

Постигнет все думы твой народ, 

постигнет душой их силу. 
 

(“Грустна твоя родина”). 

 

Асаблівай увагі заслугоўвае пейзажная лірыка Ю. Лійва, якая 

адносіцца да самых высокіх дасягненняў эстонскай класічнай паэзіі 

(“Летні вечар”, “Восеньскае сонца”, “Восеньская кветка”, “Адзінокая 

сцяжына”, “Лісты падаюць”, “Верас” і інш.). У дакладна намаляваных 
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рэалістычных малюнках перададзена строгая і сціплая прыгажосць 

паўночнай прыроды, настрой паэта ў іх зліты гэтым пейзажам. Лійв 

часта ў сваѐй паэзіі выходзіў за рамкі традыцыйнага вершаскладання; 

для яго верша былі характэрны адзінства аўтара і думкі, унутраны 

рытм. Аб нязгасным значэнні творчасці Ю. Лійва гаворыць паэтэса 

Д. Ваарандзі: “Этот поэт, родившийся… в пору младенчества 

эстонской литературы, и поныне один из самых читаемых классиков в 

Эстонии. Именно ему отдают предпочтение перед многими другими 

поэтами самые разные читатели всех возрастов”. 

З’яўленне крытычнага рэалізму ў Эстоніі ў канцы XIX ст. – 

пачатку XX ст. было звязана з паглыбленнем у працэсе развіцця 

капіталізму дыферэнцыяцыі грамадства і абвастрэннем сацыяльных 

супярэчнасцей, распаўсюджваннем сацыяльных ідэй і развіццѐм 

навук, а таксама пашырэннем кантактаў з рэалістычнай рускай і 

заходнееўрапейскімі (нямецкай, французскай, скандынаўскай) 

літаратурамі. 

Рэалістычныя напрамкі пачынаюць усѐ больш настойліва 

пракладваць сабе дарогу – з’яўляюцца многія пісьменнікі-дэмакраты 

Эстоніі. І сярод такіх майстроў мастацкага слова быў Эдуард Вільдэ. 

 

Э. ВІЛЬДЭ (1865–1933) 

 

Класік эстонскай літаратуры, празаік і драматург Эдуард Вільдэ 

нарадзіўся ў Віумааскім павеце. Яго бацька служыў у памешчыка. У 

1875–1882 гг. вучыўся ў Таліне ў пачатковай школе і ў павятовым 

вучылішчы. 17-гадовым юнаком напісаў першую аповесць – “На 

злачынным шляху” (1882). З 1883 г. супрацоўнічаў з рознымі 

эстонскімі газетамі, працаваў журналістам у Рызе, Берліне і іншых 

гарадах, пісаў гумарыстычныя апавяданні, а таксама аповесці і 

раманы, у асноўным забаўляльнага характару. Аднак і ў пачатковы 

перыяд творчасці Вільдэ выступае як пісьменнік-дэмакрат, які 

імкнуўся да рэалістычнай манеры адлюстравання рэчаіснасці 

(аповесці “Востраў стралы”, 1885; “Чалавек у чорным плашчы”, 1886; 

раман “Два пальцы”, 1887). 

Развіццѐ крытычнага напрамку ў творчасці Вільдэ выразна 

заўважаецца ў аповесці “Кубак яду” (1883). У 1896–1897 гг. ѐн жыў у 

Маскве. З сярэдзіны 90-х гадоў ХІХ ст. цэнтральнае месца ў творах 

Вільдэ пачынаюць займаць сацыяльныя праблемы. Ён піша раман “У 

суровы край” (1896), які стаў важным этапам у станаўленні і развіцці 

рэалізму ў яго творчасці і ва ўсѐй эстонскай літаратуры, а следам – 

раман “Жалезныя рукі” (1898). Створаная ім гістарычная трылогія 

“Вайна ў Махтра” (1902), “Хадакі з Анія” (1903) і “Прарок Малтсвет” 

(1905–1908) аказала вялікі ўплыў на развіццѐ рэвалюцыйнай думкі  
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ў Эстоніі. Вільдэ прымаў актыўны ўдзел у рэвалюцыйных падзеях 1905 

года. У сваіх выступленнях ѐн выкрываў ілжывыя абяцанні эстонскай 

буржуазіі, пісьменнік заклікаў рабочых Эстоніі да інтэрнацыянальнай 

салідарнасці, да звяржэння царызму, да барацьбы з эксплуататарамі. 

Пераследаванні царскіх улад вымусілі Вільдэ пакінуць Эстонію. У 

Хельсінках ѐн у 1906 г. выдае сатырычны часопіс “Каак”. У тым жа 

годзе яму даводзіцца выехаць з Фінляндыі. Вільдэ жыў у розных 

краінах Заходняй Еўропы, нядоўга быў ѐн і ў Злучаных Штатах 

Амерыкі. У эміграцыі ім былі напісаны апавяданні “Чалавек закона”, 

“Доктар Тоомаса”, “Спісак”, у якіх адбіліся падзеі 1905 г., апавяданні і 

нарысы пра Амерыку, аповесць “Збавенне” (1909), п’есы “Неспасціжны 

цуд” (1912), “Дамавік” (1913), раман “Малочнік з Мяэкула” (1916). У 

1917 г. вярнуўся на радзіму, працаваў журналістам, быў кіраўніком 

літаратурнай часткі Талінскага тэатра “Эстонія”. Потым некалькі гадоў 

знаходзіўся на дыпламатычнай рабоце. Апошнія гады жыцця правѐў у 

Таліне, займаючыся ў асноўным рэдагаваннем раней напісанага, 

хвароба не давала актыўна займацца любімай справай. 

Творчасць выдатнага эстонскага пісьменніка карыстаецца на 

радзіме вялікім попытам, яна вядома далѐка за яе межамі. Яго творы 

выдаюцца не толькі ў Эстоніі, але перакладзены на многія мовы 

народаў бліжняга замежжа – рускую, украінскую, беларускую, 

казахскую, літоўскую, латышскую, таджыкскую і іншыя і на мовы 

народаў далѐкага замежжа – нямецкую, фінскую, венгерскую, 

чэшскую, польскую, румынскую, англійскую і іншыя мовы.  

Эдуард Вільдэ – аўтар раманаў, аповесцей, апавяданняў, 

нарысаў, п’ес, публіцыстычных артыкулаў. У сваіх творах пісьменнік 

раскрыў прычыны сацыяльнай няроўнасці, выкрыў эгаізм, 

драпежніцкую сутнасць кіруючых вярхоў. Ён стварыў эпічныя творы, 

у якіх паказаў незадаволенасць народных мас, праўдзіва адлюстраваў 

жыццѐ эстонцаў у сярэдзіне XIX ст. да першых дзесяцігоддзяў новага 

веку, даў глыбокі аналіз грамадскіх адносін. Яго творы адрозніваюцца 

багаццем выяўленчых сродкаў, захапляльнасцю сюжэтаў, у іх 

дакладна абазначаны чалавечыя характары, маляўнічая па-

сапраўднаму народная мова. 

Кульмінацыя творчасці Вільдэ – трылогія “Вайна ў Махтра”, 

“Хадакі з Анія”, “Прарок Малтасвет” – мастацкі летапіс сялянскага 

руху 50–60-х гг. XIX ст. у Эстоніі. 

У аснову першай кнігі трылогіі пакладзены сапраўдныя падзеі – 

сялянскае паўстанне, якое ўспыхнула ў 1858 г. у Махтра. 

Абапіраючыся на дакументальны матэрыял, Вільдэ малюе ўсе этапы 

паўстання, і бесчалавечую расправу, якой падвяргаліся паўстанцы, 

што аказалі супраціўленне карным атрадам. З вялікім мастацкім 

майстэрствам створаны масавыя сцэны народнай барацьбы. Вайна ў 
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Махтра пацярпела паражэнне, але раман пра яе гучыць заклікам да 

арганізаванай барацьбы народа супраць эксплуататараў. 

У рамане дзейнічаюць выдуманыя персанажы (напрыклад, 

Пяарн, у вобразе якога пісьменнік увасобіў нянавісць сялян да 

прыгнятальнікаў) і рэальныя гістарычныя дзеячы (Антс Тэрціус). 

У другой кнізе – “Хадакі з Анія” расказваецца пра жорсткую 

расправу над дэлегацыяй сялян з маѐнтка Анія, якія прыйшлі ў Талін 

за тлумачэннем новага аграрнага закона. Значнае месца займае 

адлюстраванне нораваў гараджан, асабліва рамеснікаў. У цэнтры ўвагі 

аўтара – горкая доля таленавітага вясковага хлопца Майта Лутса, 

якому з цяжкасцю ўдаецца пайсці ад памешчыка ў горад. Зневажанне, 

якое нанесена Лутсу маладым баронам Рызенталем, і страшэнны лѐс 

хадакоў з Анія, у чыіх радах знаходзіўся і бацька Майта, абуджаюць у 

сэрцы юнака прагу да помсты. 

У апошняй кнізе трылогіі апісаны распаўсюджаны ў сярэдзіне 

XIX ст. сярод сялян Эстоніі рэлігійны рух, узначальваемы “прарокам 

Малтасветам” – чалавекам сялянскага паходжання (сапраўднае імя 

Юхан Лейнберг) – і пераезд многіх з іх у пошуках лепшай долі ў 

Крым. Перасяленчы і рэлігійны рух пісьменнік разглядае як 

параджэнне цяжкіх умоў існавання сялян і як адну з форм 

супраціўлення памешчыкам. У рамане глыбока раскрыта сапраўдная 

сутнасць “прарока Малтасвета” – крывадушніка і фанатыка, які 

выкарыстоўвае дзеля дасягнення сваіх мэт асляпленне людзей, якія 

шукалі ў рэлігіі выхаду з невыноснага існавання. Станоўчыя ідэі 

рамана ўвасоблены ў вобразе селяніна Таавета, які разумее, што ніякі 

рэлігійны рух не зменіць і не палепшыць становішча народа. 

Жыццю эстонскай вѐскі другой палавіны XIX ст. прысвечаны і 

раман “У суровы край”. Яго цэнтральны герой бядняк Яан Вапер, 

якога прывяло да адчаю жабрацтва, вымушаны пайсці на злачынства. 

Вільдэ паказвае ўчынак Яана як вынік акаляючых брыдкіх умоў. 

Канец рамана сімвалічны. Калі Яана адпраўляюць “у суровы край”, у 

Сібір, удар маланкі трапляе ў стары казѐнны будынак і царкву. 

У апошнім і, магчыма, самым дасканалым рамане “Малочнік з 

Мяэкулы” Вільдэ звяртаецца да драмы, якая разгарнулася ў сям’і 

бедняка Тыну Прылупа, які ўсѐ жыццѐ дарэмна марыў аб сваім 

кавалку зямлі і ўступіў пану жонку дзеля выгады арэнды. Ганебная 

здзелка з сумленнем асуджала яго на балючыя душэўныя пакуты. 

Побач з няшчасным Тыну і яго жонкай, маладой, тонка чуллівай 

жанчынай, у рамане з насмешкай намаляваны бедны духам гаспадар 

маѐнтка і яго сваякі. 

Пяру Вільдэ належаць і раман “Жалезныя рукі”, аповесці 

“Божая воля”, “Мой ямшчык”, “Соннае зелле шкіпера Андэрсана”, 

“Трыццаць год кахання”, апавяданні і навелы. 
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Значны ўклад унѐс Вільдэ ў развіццѐ эстонскай драматургіі, 

стаўшы адным з яе пачынальнікаў. Яго п’есы “Недасягальны цуд” і 

“Дамавік” занялі пачэснае месца ў літаратуры Эстоніі і трывала 

ўвайшлі ў тэатральны рэпертуар. 

 

Пытанні для самакантролю 

 

1. Літаратурны працэс у Эстоніі ў XIX ст. 

2. Творчая спадчына Ю. Лійва. 

3. Ранняя творчасць Э. Вільдэ, яго грамадзянская дзейнасць. 

4. Аповесці Э. Вільдэ, іх тэматычная скіраванасць. 

5. Жанр рамана ў творчай спадчыне Э. Вільдэ. 

6. Гістарычная трылогія Э. Вільдэ – выдатнае дасягненне эстонскай 

літаратуры. 

7. Раман Э. Вільдэ “Малочнік з Мяэкулы”, яго тэматыка і 

праблематыка. 

Літаратура 

 

1. Бурков, А. Драма Тыну Приллупа / А. Бурков // Новый мир. – 1965. – 

№ 7. 

2. Галяков, И. Суд и законность в художественной литературе /  

И. Галяков. – М., 1959. 

3. Винкель, А. Эдуард Вильде / А. Винкель // Очерки истории 

эстонской советской литературы. – М., 1971. 

 

ЭСТОНСКАЯ ЛІТАРАТУРА XX ст. 

 

У пачатку XX ст. эстонская літаратура ў сваім развіцці насіла 

складаны характар. Для эстонскага рэалізму гэтага перыяду былі 

характэрны вострая пастаноўка сацыяльных праблем, адлюстраванне 

не толькі антаганізму паміж чужаземнымі прыгнятальнікамі і 

эстонцамі, але і класавых супярэчнасцей унутры эстонскай нацыі.  

У творах пісьменнікаў (Вільдэ) пададзены падрабязныя апісанні быту, 

аднак псіхалагічная індывідуалізацыя персанажаў заставалася яшчэ 

недастаткова развітай. 

У час рэвалюцыі 1905–1907 гг. з’яўляецца эстонская 

пралетарская літаратура, першапраходцамі якой былі Х. Печэльман,  

Ю. Ліліенбах і іншыя. Асабліва шмат яны працавалі ў жанры 

палітычнай сатыры. У гэты час адбываецца ўзлѐт рэвалюцыйнай 

рамантыкі, якая праяўляецца ў паэзіі Г. Суйтса, у творчасці Ф. Тугласа. 

Яны былі заснавальнікамі літаратурнай групы “Ноор-Ээсці” 

(“Маладая Эстонія”), якая імкнулася да ўздыму эстонскай культуры і 

развіцця міжнародных сувязей. 
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Да 1917 г. эстонская літаратура была ўжо дастаткова сталай, з 

развітай прозай, паэзіяй і драматургіяй. Але вядомыя палітычныя 

перыпетыі ў Эстоніі першай палавіны XX ст. (звяржэнне царызму, 

устанаўленне савецкай улады, прыход буржуазіі) наклалі негатыўны 

адбітак на яе развіццѐ. Літаратурны працэс становіцца нераўнамерным: 

адбываецца размежаванне сярод літаратараў. Пісьменнікі, якія не мелі 

трывалага светапогляду, не разумеўшы сутнасці перамен, былі ў баку ад 

грамадскіх падзей і працэсаў. Паслядоўную рэалістычную пазіцыю 

занялі пісьменнікі і публіцысты Ээссаарэ Ааду (Я. Анвелы),  

В. Кінгісеп, Х. Пегельман. Некаторыя пісьменнікі (Вільдэ, Суйціс) 

знаходзіліся на раздарожжы сваіх палітычных ідэй і поглядаў. 

У 20–30-х гадах эстонскія пісьменнікі – Х. Пегельман, Ээссаарэ 

Ааду, Ю. Ліліенбах, В. Бук – працягвалі сваю літаратурную 

дзейнасць; у гэты перыяд выступілі і маладыя эстонскія пісьменнікі  

А. Ранналээт, В. Юхкум, Х. Анчэрвакс, К. Трэйн, Ф. Комма і інш. Яны 

ў сваіх творах адлюстравалі абвостраныя сацыяльныя канфлікты, 

падзеі грамадзянскай вайны, яе трагізм. 

Для эстонскай літаратуры сярэдзіны 20-х гадоў існавала 

цікавасць да светаадчування чалавека, яго ўзаемаадносін з акаляючым 

светам, вялікая ўвага адводзілася мастацкаму майстэрству. 

У паэзіі павялічылася ўдзельная вага пейзажнай і філасофскай 

лірыкі (Я. Кярнер, Й. Семпер, Х. Віснапуу). У аснове сталай, 

майстэрскай паэзіі М. Індэр, з яго дыялектычным адчуваннем 

чалавечага шчасця і лірычнага героя (зборнікі “Голас з цені”, “Радасць 

ад вельмі прыгожага дня”). 

Развіццѐ эстонскай прозы 20-х гадоў ішло па шляху далейшых 

пошукаў у рэчышчы крытычнага рэалізму. З’яўляюцца замалѐўкі пра 

нялѐгкі лѐс жыхароў гарадскіх ускраін (аповесці О. Лутса), 

гратэскавыя навелы аб жыцці “маленькіх людзей” стварае П. Валлак. 

У гэты час на першы план вылучаецца раман. Вядучымі празаікамі, з іх 

глыбокім разуменнем унутранага свету чалавека, сталі А.Х. Таммсаарэ – 

“Праўда і справядлівасць”, А. Якабсон – “Пасѐлак бедных грэшнікаў”, 

Р. Сірге і інш. 

Пачынаючы з 30-х і да 60-х гадоў XX стагоддзя эстонская 

літаратура прарабіла складаны шлях у сваім развіцці. Звяржэнне 

буржуазіі і прыход савецкай улады паўплывалі на расстаноўку 

творчых сіл. Пачыналася новая эпоха ў развіцці эстонскай літаратуры. 

У гэты перыяд актыўна развіваецца паэзія (Ю. Сюцістэ, Я. Кярнер,  

Й. Барбарус, Й. Сеппер, А. Алле, Э. Хійр і інш.). Проза і драматургія ў 

гэты перыяд развіваліся менш інтэнсіўна. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны (1941–1945 гг.) эстонскія 

пісьменнікі, як і многія пісьменнікі Савецкага Саюза, актыўна 

ўдзельнічалі ў барацьбе супраць нямецкага фашызму, многія 
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эвакуіраваліся ў савецкі тыл, дзе працягвалі творчую дзейнасць. 

Антыфашысцкая і патрыятычная лірыка была ў гады вайны вядучым 

жанрам у эстонскай літаратуры: вершы Я. Кярнера, Й. Барбаруса,  

М. Рауды, Й. Семпера, Э. Хійра, А. Алле, П. Руммо, А. Кааля. У паэзіі 

з’явіліся новыя імѐны Д. Ваарандзі, Р. Парве. 

У пасляваенны перыяд эстонская літаратура развівалася ў 

рэчышчы літаратур іншых народаў былога СССР. Аднак у яе была і 

свая спецыфіка. На пярэдні план вылучаецца драматургія: 

драматургічныя аповесці Якабсона “Жыццѐ ў цытадэлі”, “Барацьба без 

лініі фронту”, п’есы Семпера, Хінта. У прозе асэнсоўваюцца ідэйная і 

маральная ўзмужнеласць чалавека на вайне (Э. Мяннік), абуджэнне 

антыфашысцкага пратэсту ва ўмовах акупацыі (О. Цыамінг). 

Пасляваенныя пераўтварэнні ў эстонскай вѐсцы адлюстраваны ў 

аповесці Г. Леберэхта “Свет у Каардзі”, аповесцях і апавяданнях 

Сірге, Э. Крустэна, А. Саара і інш. У паэзіі развіваюцца жанры 

грамадзянскай лірыкі і эпічнай паэмы (Ваарандзі, Рауд). 

З канца 50-х – пачатку 60-х гадоў пашыраецца тэматычны і 

жанравы дыяпазон эстонскай літаратуры. Вялікі поспех атрымала 

ліра-публіцыстычная “Лядовая кніга” Ю. Смуула. Развіваюцца 

псіхалагічны і публіцыстычны раман, кароткі раман, гісторыка-

біяграфічны раман, розныя формы “малой прозы”. 

Падзеям Вялікай Айчыннай вайны прысвечаны раманы  

П. Куусберга “Другое “Я” Энна Кальма”, “У разгары лета”, “Адна 

ноч”, “Кроплі дажджу”, Л. Прамет “Вѐска без мужыкоў”, Л. Вахер 

“Расповед Эмайылі”, Юло Туулікі “У ваеннае ліхалецце”, В. Бээкмана 

“І сто смярцей”. Тэме жыцця эстонскай вѐскі ў 50-я гг. прысвечаны 

раман Раннета “Камяні і хлеб”. Новае пакаленне празаікаў (М. Уіт,  

Э. Ветэмаа, М. Траят, Э. Бээкман і інш.), што прыйшло ў 60-х гг.  

ХХ ст. у эстонскую літаратуру, прынесла з сабою сучасную 

маральную праблематыку, пошукі ў вобласці мастацкай формы.  

Я. Крос выступіў як аўтар гісторыка-біяграфічнага рамана “Паміж 

трымa пошасцямі” і гістарычных аповесцей пра дзеячаў культуры 

мінулага. Сучасную эстонскую прозу ўзбагачаюць лепшыя творы 

мастацка-нарысавага жанру – кнігі Л. Меры, “малая проза” Куусберга, 

Прамет, А. Валтона і інш. 

Пашырае свой дыяпазон паэзія. Ярка праяўляецца лірычны 

талент Ваарандзі, Семпера, А. Санга, Альвера, Б. Бээкмана, Кроса,  

А. Каалепа, Э. Нійта, сатырычны талент У. Лахта. Новае пакаленне 

паэтаў, якое прыйшло ў 60–80-х гг., – П.Э. Руммо, Траат, А. Сійг,  

Р. Рыммель, В. Луйк, Я. Каклінскі і інш., – прынесла ў літаратуру 

сучасную філасофска-маральную праблематыку. 

У драматургіі вылучаецца ў гэты перыяд сучасная па тэматыцы 

сацыяльна-псіхалагічная драма з маральна-этычнай праблематыкай: 
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“Стары дуб” Якабсона, “Сумленне”, “Блудны сын” і “Крымінальнае 

танга” Раннета, “Леа”, “Удава палкоўніка” і “Кіхну Йыннь” Смуула, 

п’есы А. Лійвеса, Ветэмаа, Унта, Юры Тууліка і інш. Паспяхова 

развіваюць дзіцячую літаратуру В. Бээкман, Парве, Б. Кабур,  

Е. Раннамаа, Х. Пукк, Э. Рауд, Э. Нійт і інш. 

 

А. ТАММСААРЭ (1878–1940) 

 

Класік эстонскай літаратуры, празаік А.Х. Таммсаарэ нарадзіўся 

ў воласці Альбу Ярваскага ўезду ў сям’і селяніна. Закончыў 

прыходскую школу, вучыўся ў прыватнай гімназіі ў Тарту. З 1907 па 

1911 г. працягваў вучобу на юрыдычным факультэце Тартускага 

універсітэта, захапляўся рускай класічнай, замежнай літаратурай. У 

гады Першай сусветнай вайны выйшаў зборнік мастацкіх казак 

“Хлопчык і матылѐк”. Жывучы ў 1919 годзе ў Таліне, А.Х. Таммсаарэ 

стварыў драму “Юдзіф”, раман “Гаспадар маѐнтка Кырбоя”, 

пяцітомную эпапею “Праўда і справядлівасць”, п’есу “Каралю 

холадна”, раманы “Жыццѐ і каханне”, “Новы Нячысты з Пекла”. 

У сваѐй літаратурнай практыцы А.Х. Таммсаарэ пераклаў на 

эстонскую мову “Злачынства і пакаранне” Ф. Дастаеўскага, творчасць 

якога аказала на яго вялікі ўплыў, творы І. Ганчарова, Д. Голсуарсі,  

А. Уайльда, Б. Шоў і інш., шмат выступаў у якасці публіцыста і 

крытыка. 

Творы А.Х. Таммсаарэ пранізаны дэмакратычнымі ідэямі, ім 

уласцівы глыбокі псіхалагізм, філасафічнасць, займальнасць сюжэта, 

вясѐлы гумар і з’едлівая сатыра. 

Цэнтральнае месца ў творчасці А.Х. Таммсаарэ займае 

пяцітомная эпапея “Праўда і справядлівасць”, што прынесла яму 

прызнанне і славу лепшага эстонскага празаіка, яна пабудавана на 

філасофскіх роздумах пісьменніка. У гэтым творы аўтар разглядае 

важныя грамадскія праблемы свайго часу, прасочвае развіццѐ многіх 

чалавечых лѐсаў з апошняй чвэрці XIX ст. да 30-х гадоў XX стагоддзя. 

У цэнтры эпапеі – апісанне жыцця селяніна Андрэса Пааса і яго сына 

Індрэка, які ў многім блізкі самому аўтару. 

Пісьменнік малюе энергічнага, валявога, працалюбівага селяніна 

Андрэса, што любіць зямлю, марыць асушыць балоты, але не 

пазбаўлены памылак. Ён пастаянна сапернічае з самаўпэўненым, 

эгаістычным Пеару, чалавекам са складаным, супярэчлівым характарам, 

якому ў свой час не былі чужымі норавы дабрыні і чалавечнасці. 

Уласныя перакананні Андрэс перадае сыну Індрэку, якога 

адпраўляюць вучыцца ў школу, дзе фарміруецца светапогляд юнака. 

Далей мы бачым Індрэка ў Таліне, у віры бурных падзей 1905 г. 

Ён спачувае рэвалюцыйнаму народу, аднак, будучы абстрактным 
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гуманістам, не можа ісці з ім у барацьбе да канца, аказваецца ў палоне 

хістанняў і сумненняў. 

Дзеянне чацвѐртага тома адбываецца ў Эстоніі сярэдзіны 20-х гг. 

Пісьменнік раскрывае драму сямейнага жыцця Індрэка і яго жонкі 

Карын – неспакойнай, у пошуках, але знявечанай няшчаснай мараллю 

буржуазнага грамадства. Былі відаць хлуслівасць асноў гэтага 

грамадства, падзенне яго культуры, але не ўсвядоміўшы сутнасці 

сацыяльных супярэчнасцей, не знайшоўшы праўды і справядлівасці і 

не ведаючы шляхоў да іх, Індрэк перажывае духоўны крызіс. 

Заканчваецца эпапея вяртаннем Індрэка ў вѐску, дзе ѐн спрабуе 

знайсці сябе ў сялянскай працы, у ажыццяўленні задум і пачынанняў 

бацькі. 

Глыбока асэнсаваўшы ў эпапеі свой час і людзей, іх жыццѐ, 

псіхалогію, светаадчуванне ўзаемаадносін, абмаляваўшы дзесяткі 

персанажаў, пісьменнік паказаў, што праўда і справядлівасць, да якіх 

яны страсна імкнуліся, немагчымы ў несправядлівым грамадстве. 

Але сумныя думкі, што пранізваюць гэты твор, спалучаюцца з 

гімнам чалавеку і яго працы, аптымістычнай верай ва ўрачыстасць 

чалавечнасці. 

Эпапея “Праўда і справядлівасць” А.Х. Таммсаарэ з’явілася 

новым крокам у развіцці рэалізму ў Эстоніі, які характарызаваўся 

больш старанным дыялектычным вывучэннем чалавечай душы, 

перапляценнем сацыяльнага і псіхалагічнага аспектаў, больш 

паглыбленым філасофскім асэнсаваннем падзей і інш. 

 

Пытанні для самакантролю 

 

1. Сацыяльныя і палітычныя ўмовы, у якіх развівалася эстонская 

літаратура 20–30-х гадоў XX ст. 

2. Эстонская літаратура 40-х гадоў, тэндэнцыі яе развіцця. 

3. Пасляваенная эстонская літаратура, яе прадстаўнікі і напрамкі. 

4. Сучасная эстонская літаратура, яе жанрава-тэматычны дыяпазон. 

5. Ранняя проза А.Х. Таммсаарэ. 

6. Эпапея “Праўда і справядлівасць” – энцыклапедыя жыцця 

эстонскага сялянства. 

7. Праблематыка і вобразная сістэма рамана-эпапеі. 

8. Майстэрства А.Х. Таммсаарэ ў стварэнні чалавечых характараў. 

9. Стыль і мастацкія сродкі ў эпапеі “Праўда і справядлівасць”  

А.Х. Таммсаарэ. 

Літаратура 

 

1. Сиймискер, Х. Антон Таммсааре. Жизнь и творчество / Х. Сиймискер. – 

Таллин, 1976. 
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2. Турков, А. По дорогам и по страницам / А. Турков. – М., 1968. 

3. Сыгель, Э. Эстонская литература / Э. Сыгель // История советской 

многонациональной литературы: в 6 т. – Кн. 1. – М., 1971. – Т. 2. 

 

Ф. ТУГЛАС (1886–1971) 

 

Ф. Туглас – вядомы эстонскі празаік, літаратуразнаўца і крытык, 

ѐн аказаў вялікі ўплыў на стварэнне жанравых форм празаічных твораў. 

Нарадзіўся ў маѐнтку Ах’я (непадалѐку ад Тарту) у сям’і 

сталяра. Вучыўся ў Тартускім гарадскім вучылішчы і гімназіі. Быў 

адным з вядучых дзеячаў літаратурнай групы “Ноор-Эсці”. Туглас 

царскімі ўладамі быў двойчы асуджаны, а вызваліўшыся, знаходзіўся 

на нелегальным становішчы, у 1906 г. эмігрыраваў і жыў у розных 

краінах Заходняй Еўропы. Няпростым, у многім супярэчлівым, быў 

творчы шлях Ф. Тугласа. 

Спачатку ѐн стаяў на пазіцыях рэалізму, потым трапіў на 

некаторы час пад уплыў сімвалізму, а пачынаючы з 30-х гадоў зноў 

наблізіўся да рэалізму. 

У пачатку XX ст. Ф. Туглас напісаў рэалістычнае апавяданне 

“Душавы надзел”, пранізаную рамантычным настроем навелу “Божы 

востраў” і інш. 

Выйшлі зборнікі яго навел “Удваіх” (1908), “Пясочныя гадзіннікі” 

(1913), “Вечаровае неба” (1913), “Лѐс” (1917), “Дух прыгнѐту” (1920), 

раман “Фелікс Армуссон” (1915). У 1925 г. быў выдадзены зборнік  

Ф. Тугласа “Вандроўніцтва душ”, у якім адбіўся, як і ў некаторых 

зборніках мінулых гадоў, уплыў сімвалізму. Потым праз некаторы 

перапынак напісаў рэалістычны раман “Маленькі Іллімар” (1937). На 

працягу некалькіх дзесяцігоддзяў Ф. Туглас адыгрываў цэнтральную 

ролю ў літаратурным жыцці Эстоніі, знаходзіўся ў цесным кантакце з 

пісьменніцкай моладдзю, дзяліўся сваім творчым вопытам. 

У пасляваенныя гады выйшлі кнігі “Крытычны рэалізм” (1947), 

“Годы выгнання” (1960), “Збор твораў у 8-мі тамах” (1957–1962), два 

тамы “Выбраных навел” (1971) і інш. 

Вялікія заслугі Ф. Тугласа ў развіцці культуры перакладу. Ён 

пераклаў на эстонскую мову апавяданні А. Чэхава, раманы М. Горкага 

“Справа Артамонавых”, А. Талстога “Пѐтр Першы”, творы класіка 

фінскай літаратуры А. Ківі (напрыклад, “Сямѐра братоў”) і інш. 

Яго творы перакладзены на рускую, беларускую, латышскую, 

літоўскую, балгарскую, венгерскую, нямецкую, польскую, фінскую і 

іншыя мовы свету. 

Ф. Туглас – прызнаны класік эстонскай прозы. За семдзесят год 

творчай працы ѐн стварыў каля 200 кніг арыгінальных твораў і 

перакладаў. Творчасць яго каштоўная сваім гуманістычным пафасам, 
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майстэрствам адлюстравання жыцця, дакладнасцю развіцця 

ўнутранага свету чалавека, выразнай мовай. 

Раман “Маленькі Іллімар” – адзін з шэдэўраў эстонскай прозы. 

Ён уваходзіць у “залаты фонд” прыбалтыйскай літаратуры. Гэты 

раман пра дзяцінства самога пісьменніка, але не мемуарны твор, а 

тонкае псіхалагічнае апавяданне аб маленькім горы, аб яго чулым 

успрыняцці жыцця і прыроды, аб людзях, з якімі ѐн сустракаўся, аб 

многіх забаўных, часта дзіўных, цікавых, нават гераічных гісторыях, 

сведкам ці ўдзельнікам якіх ѐн быў. 

Шырокае прызнанне атрымаў Туглас-навеліст. Работа Тугласа ў 

жанры мініяцюры і ў кароткім жанры лірычнай прозы ўзнімаецца да 

ўзроўню сусветнай класічнай літаратуры (Х. Пухвель). 

Прыкладам псіхалагічных твораў Тугласа могуць служыць 

навелы “Каханне летняй ночы”, “Пялѐсткі чаромхі”. Пісьменнік 

раскрывае ўнутраны свет сваіх герояў, стварае натхнѐныя малюнкі 

прыроды, якія змяшчаюць псіхалагічны стан людзей. 

Рэалістычныя малюнкі жыцця буржуазнай Эстоніі, глыбока і трапна 

раскрытыя чалавечыя характары змяшчаюцца ў навелах “Любоўны ліст” і 

“Царскі повар”. У першай пісьменнік з дабрынѐй і спачуваннем расказвае 

аб адзінокай, прыціснутай нястачамі і клопатамі, сялянцы, у жыццѐ якой 

раптам прыйшлі нечаканыя перамены. Герой другой навелы – чалавек, які 

стаміўся ад жыцця, ад адзіноцтва сярод людзей, ад надзей, што не 

ажыццявіліся, ад мяшчанскага, глыбока ненавіснага яму свету. 

 

Пытанні для самакантролю 
 

1. Вытокі прозы Ф. Тугласа. 

2. Жанравая поліфанія твораў пісьменніка. 

3. Раман – форма таленту і самaвыяўлення празаіка. 

4. Раман “Маленькі Іллімар” Ф. Тугласа – адзін з шэдэўраў эстонскай 

прозы. 

5. Праблематыка рамана. 

6. Асноўныя вобразы твора, характары герояў. 

7. Аўтабіяграфізм рамана. 

8. Псіхалагізм як сродак у раскрыцці чалавечых характараў. 

9. Мастацкая навізна і каштоўнасць рамана “Маленькі Іллімар”  

Ф. Тугласа. 

Літаратура 

 

1. Сыгель, Э. Фридеберт Туглас / Э. Сыгель // Очерк истории 

эстонской советской литературы. – М., 1971. 

2. Сыгель, Э. Эстонская литература / Э. Сыгель // История советской 

многонациональной литературы: в 6 т. – Кн. 1. – М., 1971. – Т. 2. 
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Ю. СМУУЛ (1922–1971) 

 

Вядомы эстонскі паэт, празаік і драматург Юхан Смуул 

нарадзіўся ў вѐсцы Когува на востраве Муху ў сям’і селяніна-рыбака. 

Месца нараджэння пісьменніка – не проста кропка на геаграфічнай 

карце. Гэта ўражанні ранняга дзяцінства, юнацтва, так паэтычна і 

глыбока перададзеныя ў яго творах, якія прынеслі Смуулу шырокую 

вядомасць і папулярнасць. Асабістыя якасці ў Ю. Смуула, як у 

пісьменніка, так і чалавека, былі такія: ѐн у сваім жыцці не ведаў і не 

любіў лѐгкіх шляхоў, ніколі не цярпеў пасрэднасці, бяздарнасці, 

ненавідзеў зайздроснікаў, дробязнасць, подласць ва ўсіх формах. 

Стойкасці, мужнасці ў складаныя хвіліны жыцця, дабрыні і цярплівасці 

вучыць чытачоў уся творчасць гэтага цудоўнага мастака слова. 

У 1943 г. у друку з’явіўся яго першы верш, які прынѐс 

вядомасць аўтару. Працаваў у Ленінградзе ў рэдакцыі газеты “Рахва 

Хяэль”, у час баѐў за вызваленне Эстоніі быў ваенным 

карэспандэнтам, потым працаваў у часопісе “Сірп я вазар”, часопісе 

“Піянер”, а з 1947 г. прысвяціў сябе пісьменніцкай дзейнасці. Пяру 

Смуула належаць творы самых розных жанраў: сюжэтныя і лірычныя 

паэмы (“Брыгада хлопцаў з Ярвесуу”, “Сын буры”, “Эстонская 

паэма”, паэма-рэпартаж “Чырвоны абоз вѐскі Когува”), аповесці 

(“Эндэль Кангур”, “Мурка-марак”), нарысы (“Ліст з вѐскі Сыгедаце”), 

п’есы (“Атлантычны акіян”, “Леа”, “Іынь з вострава Кіхну – дзікі 

капітан”), песні і нават лібрэта оперы (“Бераг бур”). У творах Смуул 

апявае малюнкі мінулага, сѐнняшняга і будучага Эстоніі, паказвае 

працэс станаўлення і духоўнай ўзмужнеласці свайго пакалення. 

Крытыка справядліва адзначала ў іх высокае майстэрства пісьменніка, 

уменне зрабіць жывымі нават эпізадычныя персанажы, пры дапамозе 

трапна заўважанай і схаванай мастацкай дэталі стварыць цэласныя, 

запамінальныя характары. 

Сапраўды, Юхан Смуул – пісьменнік разнастайнага, багатага і 

шчодрага таленту. “Дзякуючы прозе, паэзіі і драматургіі Юхана 

Смуула наш напамінак жыцця чалавеку стаў больш глыбокім, 

выразныя сродкі літаратуры – больш разнастайнымі, ѐн падараваў нам 

радасць зіхатлівага слова…, – піша П. Куусберг. – Уласціва яго 

творам сапраўднае грамадзянскае пачуццѐ, вялікая чалавечнасць, 

мяккі гумар ѐн атрымаў у спадчыну ад людзей, чые хаты стаяць на 

беразе штармавога мора, сярод камяністых палѐў і парослых ядлоўцам 

паш, ад людзей, якія шануюць працу і хлеб і ў душы якіх нярэдка 

суседнічаюць паэт і вясѐлы жартаўнік”. 

Такія людзі – творчыя, жыццелюбівыя, смелыя, якія не шукаюць 

лѐгкіх шляхоў, самаапантана захоплены сваѐй справай, якія ўмеюць 

спакойна і мужна, без гучных слоў да канца выканаць свой доўг. 
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Усѐ гэта ў большай ступені ўласціва выніковаму твору Смуула – 

“Лядовай кнізе”, якая прынесла яму шырокую вядомасць і 

папулярнасць. Гэта своеасаблівы дзѐннік пісьменніка, які адправіўся з 

экспедыцыяй на караблі “Каперацыя” ў плаванне ў Антарктыду. Тут 

сабраны жывыя, непасрэдныя, пераканаўчыя характары ўдзельнікаў 

паходу, і расказ аб іх поўнай адказнасці, суровай і складанай працы 

палярных даследчыкаў станцый “Усход” і “Мірны”, паэтычныя 

малюнкі свету. Асабліва характэрна гэта для тых старонак дзѐнніка, 

дзе гаворка ідзе аб Аўстраліі, аб эстонскіх эмігрантах там, аб першых 

уражаннях пісьменніка ад Кейптауна. 

Перад намі паўстае і прываблівае аблічча аўтара, які быў 

раўнапраўным членам дружнага калектыву. Гэта чалавек з неверагодна 

нізкім, па прымененым ім медыцынскім тэрміне “болевым порогом” у 

адносінах да ўсіх навокал; чалавек чыстых думак і імкненняў, які 

страсна ўлюблѐны ў жыццѐ. Гэта разумны, вясѐлы, дапытлівы 

субяседнік, які даверліва дзеліцца сваімі развагамі і ўражаннямі аб 

рэчаіснасці, аб шчасці і сэнсе жыцця, аб доўгу пісьменніка перад 

Радзімай, часам і людзьмі, аб уласнай творчасці. У яго роздумах 

уплятаюцца ўспаміны аб дзяцінстве, гадах вайны, думкі аб іншых краінах 

і народах. Сур’ѐзнасць і ўсхваляванасць, цѐплы, сонечны ўнутраны гумар 

і гнеўны сарказм суседнічаюць у выказваннях Ю. Смуула; для яго 

характэрна пастаянная самакрытыка, некалькі іранічныя адносіны да 

самога сябе, да ўласных паводзін, што даказваецца справай і ўчынкам. 

“Колькі цудоўных людзей я сустрэў, плаваючы на караблях у Паўночнай 

Амерыцы, Японскім моры, у Антарктыдзе ў складаных умовах, калі 

чалавечы характар раскрываецца да самых глыбіняў. Былі сонца і 

шторм, але самае галоўнае – мяне акружалі добрыя і разумныя людзі… 

Я стараўся ўлавіць і занатаваць іх характэрныя рысы, у тым ліку і тыя, 

якія ўласцівы чалавеку заўтрашняга дня”, – пісаў Смуул. 

Раскрываючы асаблівасці літаратурнага таленту Смуула, 

неабходна абавязкова адзначыць, што “Лядовая кніга” займае важнае 

месца ў літаратурнай палеміцы нашага часу. Героі Смуула, напрыклад, 

шмат і горача спрачаюцца аб сучасным заходнім мастацтве. 

 

Пытанні для самакантролю 
 

1. Жанравая поліфанія творчасці Ю. Смуула. 

2. Вызначэнне найбольш характэрных асаблівасцей літаратурнага 

таленту Смуула ў “Лядовай кнізе”. 

3. Асэнсаванне ідэйна-эстэтычнай канцэпцыі Смуула-мастака ў 

“Лядовай кнізе”. 

4. Героі і характары ў “Лядовай кнізе”. 

5. Наватарства “Лядовай кнігі” і яго аўтара. 
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А. ХІНТ (1910–1989) 
 

Вядомы эстонскі празаік Ааду Хінт нарадзіўся на востраве Муху 

ў сям’і марака, а вырас на востраве Саарэмаа, з якім звязаны яго 

далейшыя жыццѐ і творчасць. Закончыў у 1929 г. гімназію, працаваў 

настаўнікам пачатковай школы на родным востраве, у 1936–1940 гг. у 

Тарту. 

Творчы шлях пачынаецца з пачатку 1930-х гадоў п’есай “Божы 

чалавек” (1931). Першы яго раман “Праказа” выйшаў у 1934 г., а 

потым наступны “Лепразоры Ватку” (1936), якія напоўнены 

расповедам пра страшэнныя беды, звязаныя з праказай, што ахапіла 

жыхароў вострава Саарэмаа. Цікавасць да псіхалогіі чалавека, яго 

праблем знаходзіцца ў раманах “Залатыя вароты” (1937), “Качагар” 

(1939), “Свой востраў” (1940). Творчасць Ааду Хінта не спыняецца і ў 

гады Вялікай Айчыннай вайны. У гэты час, будучы ў эвакуацыі ў 

Таджыкістане, пісьменнік напісаў шэраг апавяданняў і нарысаў 

(“Асаджваючы Пэйдэ”, “Дзікія гусі”, “Браты”, “Ледаход”, “Дзве 

гісторыі з жыцця Альберта Карыстэ” і інш.), якія склалі зборнік 

“Дзікія гусі” (1945). 

Пасля вызвалення Эстоніі ад гітлераўцаў былі выдадзены 

зборнікі яго нарысаў “Партрэты людзей працы” (1948), п’есы “Шхуна 

рыбакоў з Тагарана” (1947) і “Куды ідзеш, таварыш дырэктар?” (1949), 

кнігі для дзяцей, чатырохтомны раман “Бераг вятроў” (1951–1966). 

А. Хінт таксама аўтар кінасцэнарыяў па матывах сваіх 

літаратурных твораў “Падводныя рыфы”, “Ледаход”, “Гладыятар” і 

інш. У 1970 г. выйшаў зборнік яго апавяданняў, нарысаў і 

публіцыстыкі “Апошні пірат”. 

Творы А. Хінта перакладзены на рускую, беларускую, 

літоўскую, латышскую, армянскую, чэшскую, фінскую, японскую і 

іншыя мовы народаў свету. 

Значным творчым дасягненнем Ааду Хінта і ўсѐй эстонскай 

тагачаснай літаратуры стаў яго “Бераг вятроў” – раман-эпапея аб лѐсе 

народа эстонскага прыбярэжжа на працягу амаль чатырох 

дзесяцігоддзяў з пачатку XX ст., аб барацьбе эстонскага народа за 
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свабоду, справядлівасць. Разам з тым гэты раман пра сумленне, 

чэснасць, працалюбства, маральную стойкасць жыхароў вострава 

Саарэмаа – менавіта яны прывабліваюць асноўную ўвагу пісьменніка, 

і “Берагам вятроў” называе ѐн гэты востраў. 

А. Хінт у свой час творча працягваў развіваць традыцыі 

эстонскага класічнага рамана Э. Вільдэ і А.Х. Таммсаарэ, традыцыі 

рэалізму і дэмакратызму. 

Структура рамана зладжаная, яго часткі звязаны паміж сабой і 

дзеючымі асобамі, і паслядоўнасцю падзей, якія адбываюцца, і 

галоўнай тэматыкай. У цэнтры рамана – адна з сем’яў вострава – 

працоўная сям’я Ціху. 

У першай кнізе, якая ахоплівае падзеі 1901–1905 гг., адлюстраваны 

рост рэвалюцыйнай свядомасці працоўных, намаляваны бунт 

астраўлянінаў супраць барона Рэненкампфа, узноўлены трагічныя падзеі 

ў Таліне 16 кастрычніка 1905 г. – расстрэл дэманстрантаў на новым 

рынку. Аўтар стварае вобразы лепшых прадстаўнікоў сям’і Ціху – 

бедняка Маціса і талінскага рабочага Пеэтэра. Яны супрацьпастаўлены 

ганарыстаму, карысталюбіваму Тынісу Ціху, які злачынным шляхам 

нажыў капітал і стаў буржуазным дзялком, варожым народу. 

У цэнтры другой кнігі (яе падзеі ахопліваюць падзеі 1911–1914 гг. 

на востраве Саарэмаа) – Марэ, жонка марака Сандэра Ціху. “В ее столь 

дорогом для меня светлом облике, – піша А. Хінт, – мне хотелось 

запечатлеть какие-то непреходящие человеческие ценности”. 

Трэцяя кніга пераносіць чытача ў бурныя 1915–1918 гг. 

Пісьменнік расказвае пра лѐс былога парабка, удзельніка Першай 

сусветнай вайны Іонаса Ціху, які ажаніўся на дачцэ багацея. 

Перажыўшы нямала цяжкасцей і расчараванняў, Іонас пад уплывам 

Пеэтэра Ціху прыходзіць да перагляду жыццѐвых пазіцый. 

Дзеянне чацвѐртай кнігі адбываецца ў буржуазнай Эстоніі. 

Вялікае месца тут займае тэма праказы. Эн Ціху – малады настаўнік, 

сын Марэ, як і сам пісьменнік, праходзіць шлях “через детское 

любопытство к прокаженным, сострадание к ним, страх перед 

проказой – к пониманию необходимости облегчить страдание людей, 

необходимости и борьбы с проказой, которая будет становиться для 

него все больше понятием социальным… В буржуазной Эстонии 

герой приходил к решению бороться с несправедливостью во имя 

счастья человека”, – пісаў А. Хінт. 

Пісьменнік глыбока раскрывае псіхалогію сваіх герояў, іх 

індывідуальныя і сацыяльныя рысы, дакладна і выразна, з мноствам 

дэталяў перадае мясцовы каларыт, малюе карціны мора і 

прыбярэжнай прыроды. 

Звернем увагу і на “малы жанр” А. Хінта. Апавяданні 

пісьменніка, як правіла, востраканфліктныя, лаканічныя. “Ты, месяц і 
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маці” – пранікнуты лірызмам маналог мужчыны, які расказвае жонцы 

пра маці, пра эпізоды са свайго дзяцінства. У наступных творах аўтар 

адлюстроўвае рэзкія кантрасты жыцця, сацыяльную несправядлівасць, 

раз’яднанасць людзей у буржуазнай, як ѐн з горкай іроніяй піша, 

“небольшой прекрасной Эстонии” (“Іісус з’явіўся”, “22 ліпеня 1932 

года”). Ён звяртаецца да тэмы барацьбы эстонскага народа супраць 

фашысцкіх захопнікаў (“Ледаход”, “Браты”, “Дзве гісторыі з жыцця 

Альберта Карыстэ”), нагадвае пра мінулыя вызваленчыя бітвы эстаў 

супраць нямецкіх захопнікаў (“Асаджваючы Пэйдэ”, “Дзікія гусі”). 

Працаўнікі пасляваеннай Эстоніі – героі апавяданняў “Дзень працы і 

багацце”, “Апошні пірат” і інш. 

З драматургічных твораў пісьменніка найбольш значная п’еса 

“Куды ідзеш, таварыш дырэктар?”, пра жыццѐ і працу рыбацкай 

арцелі, пра яе кіраўніка – чалавека дзейснага і актыўнага, які, аднак, 

зазнаўшыся, губляе кантакт з калектывам. 

У творчасці А. Хінта ярка выражана далучанасць пісьменніка да 

лѐсу роднага народа, разуменне яго сѐнняшняга і мінулага лѐсу, яго 

радасцей і смутку. “… Я лічу сябе не столькі белетрыстам, 

стваральнікам цудоўнай літаратуры, – гаворыць пісьменнік у 

апавяданні “Аб маім экслібрысе…”, – колькі рэалістам жыцця…”. 

 

Пытанні для самакантролю 

 

1. Ранняя творчасць А. Хінта. 

2. Проза А. Хінта 30-х гадоў, яе адметнасць. 

3. Творчасць А. Хінта ў гады Вялікай Айчыннай вайны і ў 

пасляваенны перыяд. 

4. Традыцыі рэалізму і дэмакратызму ў эпапеі “Бераг вятроў”. 

5. Тэматыка і вобразны лад рамана-эпапеі “Бераг вятроў”, структура 

твора. 

6. Майстэрства А. Хінта ў стварэнні чалавечых характараў, у 

раскрыцці псіхалогіі герояў. 

7. Вырашэнне сацыяльных праблем у рамане “Бераг вятроў”. 

8. Мастацкая дэталь і рэгіянальны каларыт рамана-эпапеі. 
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Л. ПРАМЕТ (нар. у 1922 г.) 

 

Эстонская пісьменніца шырокага творчага дыяпазону. Выступае 

ў жанры паэзіі, прозы і драматургіі. Лілі Прамет нарадзілася ў горадзе 

Пячора ў сям’і мастака. У 1935–1940 гг. вучылася ў Талінскай школе 

прыкладнога мастацтва. У дні Вялікай Айчыннай вайны 

эвакуіравалася на тэрыторыю Татарыі. Пасля вайны працавала 

журналістам у Таліне. З 1951 г. – прафесійная пісьменніца. Яе пяру 

належаць зборнікі аповесцей, апавяданняў, мініяцюр – “Прыхільнікі 

светлага мастацтва” (1958), “Толькі аб чыстым каханні” (1958), 

“Пунсовы капялюш” (1961), “Лежачы тыгр” (1964), “Хто 

распаўсюджвае анекдоты” (1967), раманы “Вѐска без мужыкоў” 

(1962), “Прымавера” (1971), кніга вершаў “Шыпшына” (1970), п’еса 

“Dos canrichos”, якая апублікавана ў часопісе “Лоомінг” у 1973 г., а 

таксама зборнік успамінаў і разважанняў “Дзіўная кніга” (1965). У 

сааўтарстве з Р. Парве яна напісала кнігі дарожных уражанняў 

“Тройчы спакаваны чамадан” (1958), “Сустрэча з Марыанай” (1963), 

“Сем лістоў пра Польшчу” (1965). 

Л. Прамет з’яўляецца паслядоўніцай жанру мастацкай паэзіі, 

стваральнікам якой у эстонскай літаратуры быў А.Х. Таммсаарэ. 

Творы Л. Прамет перакладзены на рускую, літоўскую, 

латышскую, нямецкую, польскую, чэшскую, фінскую, шведскую мовы. 

“Акварэлі аднаго лета” – так быў названы зборнік твораў Лілі 

Прамет, які выйшаў у перакладзе на рускую мову. Лірызм і 

паэтычнасць характэрныя для яе творчасці, на якую наклала адбітак 

бачанне свету чалавекам, што быў звязаны з выяўленчым мастацтвам. 

Часта яе творы драматычныя, часам у іх гучаць ноты іроніі, сатыры, 

гумару. Многія яе мініяцюры нагадваюць вершы ў прозе. 

“Лілі Прамет карыстаецца словам як фарбай… Яе закончаная 

фраза надае выражанай думцы гучанне, перспектыву, сацыяльную 

глыбіню, стварае рэзервы думак. У Лілі Прамет дастойны зайздрасны 

густ да дэталяў, уменне адной беглай рысай зрабіць жывымі розныя 

характары… Яна прысвяціла свой талент служэнню праўдзе і 

прыгажосці нашай эпохі”, – так пісаў пра пісьменніцу Тауль Куусберг. 

Л. Прамет ацэньвае людзей у першую чаргу з пазіцыі гуманнасці, 

умення дапамагчы іншаму. Асаблівай дабрынѐй, пяшчотай і любоўю 

напоўнены навелы пра дзяцей (“Да цябе ніколі не прыйдзе Дзед 

Мароз!”, “Мажор і мінор”, “Незаслужаная тройка” і інш.). 
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Значнае месца ў творчасці Л. Прамет займае тэма мастацтва. 

Трагічны лѐс сапраўднага таленту ў буржуазным грамадстве, высокая 

маральная стойкасць, чэснасць мастака раскрываецца ў аповесці 

“Адзінокі” (іншая назва “Каспар Юксі”). У аповесці “Мекка” 

выкрываецца драпежніцтва, беспрынцыповасць, здрадлівасць 

буржуазнага мастацтва; тыя ж праблемы – у аповесці “Служкі святога 

мастацтва”. 

У аповесці “Акварэлі аднаго лета” праз успрыняцце маладога 

мастака мы бачым людзей сучаснай вѐскі, даведваемся, як перамагае 

новае ў іх светаўспрыняцці, узаемаадносінах. 

Рознае бачанне жыцця мастакамі адлюстравана ў навеле 

“Графічны пень”. У цыкле “Папка з рэпартажамі” – навелы аб творах 

мастацтва. Пранікнѐнай любоўю да роднай Эстоніі, яе прыроды 

вызначаецца мініяцюра “Ляжачы тыгр” – аб карціне эстонскага 

графіка Э. Вітральта, вострая антыфашысцкая накіраванасць – у 

мініяцюры “Герніка” – аб шырока вядомым творы мастака П. Пікасо. 

Эстонія пачатку 1940-х гг. намалявана ў аповесці “Хто 

распаўсюджвае анекдоты?” У яе главах-навелах расказваецца аб 

людзях, якія належалі да розных сацыяльных пластоў грамадства, але 

ўсім ім ненавісны фашызм, і яны з задавальненнем слухаюць, 

запісваюць і распаўсюджваюць анекдоты пра Гітлера і яго памагатых. 

Так у палітычнай паліцыі буржуазнай Эстоніі ўзнікае “справа аб 

анекдотах”. 

Размовы, думкі, эпізоды жыцця герояў, а таксама вытрымкі з 

паведамленняў радыѐ, прэсы таго часу, якія ўведзены ў канву 

аповесці, перадаюць абставіны і падзеі ў Эстоніі, у Еўропе ў пачатку 

Другой сусветнай вайны. 

Гераічны і драматычны час Вялікай Айчыннай вайны 

адлюстраваны ў творах “О, велічная сімфонія”, “Пунсовы капялюш”, 

“Mater Dolorose”. 

З вялікім веданнем матэрыялу напісаны раман “Вѐска без 

мужыкоў” – аб жыцці некалькіх эвакуіраваных эстонскіх сем’яў у 

татарскай вѐсцы ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Толькі год пражылі 

гэтыя людзі пасля аднаўлення савецкай улады ў Эстоніі, шмат чаго 

яны не зведалі, не памятаюць, многае для іх – новае. 

Многія эстонскія людзі, адчуваючы сваю далучанасць да падзей, 

якія адбыліся, праходзяць складаны шлях душэўнага і грамадзянскага 

росту. Эвалюцыя характараў герояў рамана рухае яго сюжэт. Твор 

напісаны з добрым веданнем фактычнага матэрыялу – сама Л. Прамет 

была ў эвакуацыі ў Татарыі. 

Іншая танальнасць уладарыць у сатырычнай аповесці 

“Надмагілле ад Эльвіры”. У ѐй расказваецца, як нейкая гультаяватая 

жанчына “па рамантычных матывах” задумала паставіць помнік 
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генералу Ааралу – удзельніку руска-турэцкай вайны, і яе ідэя была 

ўвасоблена ў жыццѐ… Расказваючы аб ходзе “ааральных работ”, 

пісьменніца высмейвае тых, хто, не задумваючыся над сутнасцю 

пытання, лічыць неабходным “адклікнуцца на сігнал”, траціць на 

гэтую пустую выдумку шмат энергіі і дзяржаўных сродкаў. 

Але ваенная тэматыка ўсѐ больш дамінуе ў творчасці Л. Прамет. І 

таму сведчанне – раман “Прымавера” (1971). Па форме – гэта 

своеасаблівы дарожны дзѐннік паездкі па Італіі, у якім змешчаны 

запісы асобных людзей, эпізодаў падарожжа, партрэтаў, размоў, 

меркаванняў пра мастацтва і гэта спалучаецца з абмалѐўкай складаных 

чалавечых лѐсаў. Персанажы рамана – людзі розных нацыянальнасцей. 

Апавяданне вядзецца ад асобы эстонскай артысткі Саскіі. 

Сюжэтная канва рамана – нечаканая сустрэча Саскіі ў турыстычнай 

групе з Мяртэнам, яе былым каханым, з якім яе разлучыла вайна. 

Сустрэча гэтая і радасная, і сумная – мінулага не вярнуць, і чалавек не 

можа зноў стаць такім жа, якім быў трыццаць гадоў назад. 

Галоўныя героі рамана – людзі ваеннага пакалення – не раз 

вяртаюцца да ўспамінаў аб падзеях, трагічных стратах і цяжкіх 

ваенных гадах, да думак аб варожасці фашызму ўсяму чалавецтву. 
 

Пытанні для самакантролю 

 

1. Жанравы дыяпазон творчасці Л. Прамет. 

2. Асноўная тэматыка празаічных твораў пісьменніцы. 

3. Праблематыка рамана “Вѐска без мужыкоў”. 

4. Майстэрства аўтара ў раскрыцці ідэйнай задумы рамана. 

5. Стылѐвыя адметнасці рамана “Вѐска без мужыкоў” Л. Прамет. 
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Э. БЭЭКМАН (нар. у 1933 г.) 

 

Эммэ Бээкман – вядомая эстонская пісьменніца, якая стварыла 

цікавыя і запамінальныя вобразы, характары і жыццѐвыя сітуацыі. 

Нарадзілася яна ў сям’і служачага. У 1956 годзе закончыла 

Усесаюзны дзяржаўны інстытут кінематаграфіі. Да 1960 г. працавала 

аператарам на студыі “Талінфільм”. З 1960 г. – прафесійная 

пісьменніца, надрукаваны яе раманы: “Маленькія людзі” (1964), 

“Калодзежнае люстра” (1966), “Чарада белых варон” (1967), “Глухія 

бразготкі” (1968), “Катрынка” (1970), “Старыя дзеці” (1972), “Чортавы 

цвяток” (1973), “Магчымасць выбару” (1975). Яе творы карысталіся і 

карыстаюцца ў Эстоніі вялікім попытам, яны перакладзены на многія 

мовы Еўропы і Азіі. 

Эммэ Бээкман належыць да ліку тых празаікаў, якія плѐнна і 

інтэнсіўна працавалі ў эстонскай літаратуры. Яе творы разнастайныя 

па тэматыцы, заўсѐды значныя і важкія па сацыяльным напаўненні і 

гучанні, этычнай праблематыцы. Яны пранізаны думкай аб 

сапраўднай чалавечай каштоўнасці, адказнасці кожнага за свае 

ўчынкі. Для раманаў Э. Бээкман характэрна зладжаная, прадуманая 

кампазіцыя, абвостранасць канфліктаў і пазіцый, кантрастнасць 

характараў; часам яна прымяняе гратэск – як пры характарыстыцы 

герояў, так і ў абмалѐўцы сітуацый. 

У рамане “Маленькія людзі” адлюстравана нездаровая 

мяшчанская атмасфера гарадскіх ускраін і апошнія гады буржуазнай 

Эстоніі. Жыхары ўскраін – беднякі, дробныя прадпрымальнікі, 

крамнікі – і іх псіхалогія, сапсаваная прыватнаўласніцкай мараллю, 

бязрадасным існаваннем паказаны праз успрыняцце дзяўчынкі 

Мір’ям, якая інстынктыўна цягнецца да чагосьці светлага. 

“Маленькімі чалавечкамі” лічыць усіх акаляючых людзей 

домаўласніца, а сябе ўяўляе гаспадыняй жыцця. Праз успрыняцце яе 

ўнучкі – добрай, даверлівай, назіральнай і разважлівай дзяўчынкі 

Мір’ям паказвае пісьменніца і ўсе падзеі, і людзей ускраіны.  

Своеасаблівым працягам рамана “Маленькія людзі” з’яўляецца 

раман “Калодзежнае люстра”. Дзеянне гэтага твора (які звязаны з 

папярэднім і некаторымі яго персанажамі) адбываецца таксама на 

гарадской ускраіне з другой палавіны 1940 года, да першых дзѐн Вялікай 

Айчыннай вайны. Расказ вядзецца ад асобы галоўнай гераіні – Ганны.  

У юнацтве яна за рэвалюцыйную дзейнасць была прыгаворана судом 

буржуазнай Эстоніі да пакарання смерцю, але рашэнне суда было 

заменена высылкай з краіны, і пасля 20-гадовага знаходжання ў Расіі яна 

вярнулася на радзіму. Як у “калодзежным люстры” паўстае ва ўспамінах 

Ганны яе жыццѐ, поўнае і радасці барацьбы, і драматызму, і суровых 

выпрабаванняў; у думках яе паўстае мінулае іншых персанажаў рамана; 
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праз яе ўспрыняцце паказаны падзеі 1940–1941 гг. у Эстоніі. Ганна – 

чалавек гарачага сэрца, высокай ідэйнай перакананасці. Але так склалася 

яе жыццѐ, што ў час фарміравання новага грамадскага ўкладу жыцця ў 

Эстоніі яна адыходзіць ад актыўнай грамадскай дзейнасці.  

Праяўленыя ж гераіняй пры сустрэчы са злачынцам усѐдараванні, 

шкадаванні прыводзяць яе да трагічнага канца. Глыбока раскрывае 

пісьменніца ў гэтым рашэнні ўнутраны свет Ганны… 

“Чарада белых варон” – раман пра кінематаграфістаў пачатку 

1950-х гг. – складаецца з васьмі навел, у кожнай з якіх – характар, лѐс 

маладых кінааператараў, якія не так даўно разам закончылі інстытут. 

Гэтыя навелы звязаны расказамі пра іх настаўнікаў Сяргея Сяргеевіча 

і Ізабэу Мікалаеўну. 

Большасць персанажаў у рамане – людзі духоўна бедныя, 

цынічныя дзялягі і рамеснікі, якія пазбаўлены высокай маральнай і 

грамадскай мэты, яны клапоцяцца толькі пра свой дастатак. 

Пісьменніца паказвае, што гэтыя людзі творчыя банкруты, далѐкія ад 

сапраўднага мастацтва. Гэта “белые вороны, которые никогда не 

получат настоящих перьев”. 

Магчыма, такія ж самыя “белыя вароны” прысутнічаюць і ў 

рамане “Час раўнадзенства”. Гэта маладая жанчына Орві і яе муж, якія 

жывуць пустым, нікчэмным, бездухоўным жыццѐм. 

Аднак Орві валодае жывым розумам, душа яе адкрыта ўсяму 

добраму, і “если сбросить с себя коросту обид, унижений и 

ожесточенности – не выглянет ли из-под нее чистая и нетронутая 

душа?” – усклікае аўтар. 

У рамане “Глухія бразготкі” перад чытачом – эстонскі хутар 

Рыхва напрыканцы верасня 1944 г., у момант, калі гітлераўскія войскі 

ўжо адступілі, а Савецкая Армія яшчэ толькі прыбліжаецца. Асноўная 

ўвага ўдзелена пісьменніцай гаспадыні хутара – Бенітэ і яе мужу, які 

хаваецца ў лесе ад фашысцкай мабілізацыі. Таму апраўданы 

падзагаловак рамана – “Апошнія дні шлюбнага жыцця Бенітэ і Іося з 

хутара Рыхвы”, хаця ахоп матэрыялу, сам фон, на якім адбываюцца 

падзеі, значна шырэйшыя. На хутары сабралася “пестрое общество” – 

людзі, якія імкнуліся бегчы на Захад, адны – таму, што супрацоўнічалі 

з акупантамі і баяліся справядлівага пакарання, другія – запалоханыя 

хлуслівай варожай прапагандай. Аўтар непрымірыма выкрывае 

ідэалогію мяшчанства і буржуазнага экстрэмізму. 

“Глухие бубенцы” имеют… явно иронический оттенок, – 

гаворыць В. Гросс, – ибо зеленые семенные клубни на картофельной 

ботве эстонские крестьяне с насмешкой называют бубенцами, имея в 

виду их полную практическую ненужность – “пустозвонство”. Такіх 

персанажаў рамана большасць, якія не прымалі новых форм жыцця. І 

тым не менш, усе яны – адчайныя і разгубленыя – павінны ў гэты 
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пераломны момант вызначыць свой далейшы лѐс, свае адносіны да 

Радзімы. 

Раман “Катрынка” (1970) – гратэскавы, сатырычны твор з 

элементамі фантастыкі, які скіраваны супраць бездухоўнасці. 

 

Пытанні для самакантролю 

 

1. Ранняя творчасць Эммэ Бээкман. 

2. Э. Бээкман – раманіст. 

3. Раман “Маленькія людзі” – рэалістычны твор пра жыццѐ людзей 

ускраін буржуазнай Эстоніі. 

4. Тэматычны дыяпазон рамана “Калодзежнае люстра”, асноўныя 

персанажы твора. 

5. Стыль эпічных твораў Э. Бээкман. 

 

Літаратура 

 

1. Гросс, В. Путь постоянных исканий / В. Гросс // Дружба народов. – 

1971. – № 7. 

2. Маллене, Э. Отрицание пассивности / Э. Маллене // Дружба 

народов. – 1968. – № 8. 

3. Тевекелян, Д. Преодоление / Д. Тевекелян // Дружба народов. – 

1971. – № 4. 

 

 

Э. ВЕТЭМАА (нар. у 1936 г.) 

 

Празаік і паэт Энн Ветэмаа нарадзіўся ў Таліне ў сям’і 

архітэктара. У 1959 г. закончыў Талінскі політэхнічны інстытут, 

працаваў у лабараторыі целюлозна-папяровай фабрыкі. У 1965 г. 

закончыў Талінскую кансерваторыю па класе кампазіцыі, з 1965 па 

1969 г. працаваў на эстонскай кінастудыі ў якасці рэдактара перадач 

па літаратуры і мастацтве. 

У эстонскай літаратуры Энн Ветэмаа выступіў спачатку як паэт 

(зборнікі вершаў “Пераломны ўзрост”, 1962 і “Гульня ў снежкі”, 

1966). Але вядомасць яму прынеслі кароткія раманы “Манумент” 

(1965), “Стома” (1967), “Рэквіем для губнога гармоніка” (1968), “Яйкі 

па-кітайску” (1972), “Прышэлец”, “Маѐ салодкае жыццѐ”. Энн 

Ветэмаа – аўтар п’есы “Вячэра для пецярых”. Творы Э. Ветэмаа 

перакладзены на рускую, украінскую, узбекскую, грузінскую, 

малдаўскую, латышскую, кіргізскую і іншыя мовы. 

Для востра сацыяльных па праблематыцы твораў Энна Ветэмаа 

характэрныя падрабязнае даследаванне ўнутранага свету чалавека, 
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раскрыццѐ прыкмет часу праз псіхалогію персанажаў. Яго “маленькія 

раманы”, як правіла, напісаны ад першай асобы і ўяўляюць сабой ці то 

споведзь, ці то самавыкрыццѐ героя. 

Сатырычны раман “Манумент” пабудаваны як унутраны 

маналог маладога скульптара кандыдата архітэктуры Свена Ваарэ, 

чые нізкія намеры і ўчынкі крок за крокам раскрываюцца перад 

чытачом. Гэты чалавек сярэдніх здольнасцей, але віртуоз-кар’ерыст, 

які, ведаючы псіхалогію людзей, спрытна выкарыстоўвае іх слабасці, 

каб дамагчыся адзінага, што яму патрэбна, – пашаны і славы. 

Раман накіраваны супраць эгацэнтрызму, прыстасавальніцтва, 

двурушніцтва, цынічна-спажывецкіх адносін да жыцця. 

Тыя ж з’явы выкрывае аўтар і ў рамане “Стома”. Яго 

цэнтральны персанаж – у гадах паэт Руубен Ілліме, пасіўная, 

бесхарактарная асоба. Не маючы сіл супрацьстаяць чужому 

пабочнаму ціску, выдаўшы яшчэ ў маладосці свайго настаўніка, ѐн 

пазней дакарае сябе пакутамі сумлення, ледзь валочыць існаванне 

чалавека, што співаецца. 

Дзеянне рамана “Рэквіем для губнога гармоніка” разгортваецца 

напярэдадні вызвалення Эстоніі ад фашысцкіх акупантаў. Стары 

пастар Якоб схаваў ад фашыстаў у царкве двух вясковых юнакоў – 

Арнэ, які выпадкова, нечакана для самога сябе забіў фашысцкага 

салдата, і рабочага Хейку. Туды жа Якоб прывѐў і заможнага Іоханіса. 

Раман напісаны як успаміны і роздумы Арнэ аб мінулым. Яны 

выліваюцца ў своеасаблівы рэквіем вясѐламу, добраму хлопцу Хейку, 

які загінуў з-за наіўнага высакароднага, але сацыяльна блізарукага 

Якоба з-за магчымасці прымірэння розных у палітычных поглядах 

людзей. Аўтар папярэджвае і ад абстрактнага гуманізму, які быў 

уласцівы Якобу, і ад наіўнасці Арнэ з яго ўсѐдараваннем, дабрынѐй і 

шкадаваннем усяго іншага. 

Раман “Яйкі па-кітайску” напісаны ў форме дзѐнніка вучонага, 

які думае, што ѐн невылечна хворы. Гэта роздумы і ўспаміны, свайго 

роду перадсмяротная споведзь чалавека маральна спустошанага, 

самаўлюбѐнага, абыякавага да ўсяго, апрача ўласнага дастатку. 

Тонкай аўтарскай іроніяй у адносінах да псіхалогіі спажывальніцтва, 

эгаізму афарбаваны ўвесь аповед у рамане. 

Крытык Ю. Аклянскі бачыць у чатырох “маленькіх раманах”  

Э. Ветэмаа “паядынак” аўтара з героямі і падводзіць да высновы: 

“Створаны чатыры партрэты з адной “натуры”. Празаік ярка паказаў 

рысы духоўнай “стомы”, амартызацыі сэрца і душы, і ўмоў, якія 

выклікалі гэтыя з’явы… Перамог таленавіты пісьменнік, які 

сцвярджаў высокія гуманістычныя ідэалы свайго народа. 
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Пытанні для самакантролю 
 

1. Творчы шлях пісьменніка Э. Ветэмаа. 

2. Своеасаблівасць прозы Э. Ветэмаа, яе праблематыка. 

3. Раман “Манумент”, яго сатырычная скіраванасць. 

4. Энн Ветэмаа – псіхолаг. 

5. “Маленькія раманы” Э. Ветэмаа, асаблівасці іх стылю. 
 

Літаратура 
 

1. Золотусский, И. Монолог с вариациями / И. Золотусский // Новый 

мир. – 1973. – № 10. 

2. Эртис, Э. “Маленький роман” Э. Ветемаа / Э. Эртис // Дружба 

народов. – 1969. – № 12. 

3. Гейдеко, В. Таланты и поклонники / В. Гейдеко // Юность. – 1966. – 

№ 11. 

4. Кондратьев, В. Трансформация подлости / В. Кондратьев // 

Молодая гвардия. – 1967. – № 4. 

5. Лажна, Н. Пути, которые мы выбираем / Н. Лажна // Знамя. – 1967. – 

№ 1. 

6. Левин, Ф. Свен Вооре, его личина и лицо / Ф. Левин // Новый мир. – 

1967. – № 3. 

7. Йыги, О. Энн Ветемаа / О. Йыги, М. Калда // Очерк истории 

эстонской советской литературы. – М., 1971. 

8. Ояталу, Ю. С ним интересно / Ю. Ояталу // Дружба народов. – 

1967. – № 12. 
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ТЭМЫ ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ 

 

Тэма № 1: Раман “Зямля зялѐная” А. Упіта  

Пытанні: 

1. Гісторыя стварэння рамана “Зямля зялѐная”. 

2. Месца і час дзеяння ў рамане. 

3. Жыццѐ дробных працаўнікоў-арандатараў. 

4. Пакаленне сям’і Брывіней і яе эвалюцыя ў творы. 

5. Адлюстраванне пісьменнікам трагізму працаўнікоў “Зямлі зялѐнай” 

(на прыкладзе сям’і парабка Осіса). 

6. Вобразы Ганны і Андрэя Осісаў – увасабленне новага жыцця 

латышскага народа. 

7. Псіхалагізм твора, характары герояў, спосабы іх раскрыцця. 

8. Майстэрства А. Упіта ў стварэнні лірычных пейзажаў Латвіі. 

9. Аўтабіяграфізм твора. 

 

Літаратура: 

 

1. Иванова, Т. Латышская литература. Рекомендательный указатель / 

Т. Иванова, Ц. Цауна, Г. Якобсон. – М., 1974. 

2. Мауриня, М. Андрей Упит / М. Мауриня // История латышской 

литературы: в 2 т. – Рига, 1971. – Т. 2. 

 

Тэма № 2: Раман “Сын рыбака” В. Лаціса 

 

Пытанні: 

1. В. Лаціс – адзін з заснавальнікаў латышскай прозы XX ст. 

2. Праблематыка рамана. 

3. Жыццѐ рыбакоў у рамане “Сын рыбака” ў 1920-х і пачатку 1930-х гг. 

4. Сацыяльны канфлікт у рамане, сутыкненне поглядаў, дзеянняў, 

учынкаў “сына рыбака” Оскара Клявы. 

5. Характар галоўнага героя Оскара і яго погляды на акаляючы свет. 

6. Жаночыя вобразы, іх месца ў вобразнай сістэме твора. 

7. Маральны свет герояў рамана: параўнальная характарыстыка. 

8. Аўтарская пазіцыя і прыѐмы яе рэалізацыі ў рамане: 

а) маральная канцэпцыя герояў як мастацкае вырашэнне аўтарскай 

ідэі, “аўтарскі герой”; 

б) кантраст як сродак выяўлення палярнасці жыццѐвых каштоўнасцей, 

маральна-этычных прынцыпаў і тыпаў паводзін герояў; 

в) роля малюнкаў прыроды ў мастацкім свеце апавядання. 

9. Традыцыйныя і наватарскія рысы рамана. 
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Літаратура: 
 

1. Бочаров, А. К берегу новой жизни / А. Бочаров // Дружба народов. – 

1965. – № 7. 

2. Соколова, И. Вилис Лацис / И. Соколова. – Рига, 1980. 

 

Тэма № 3: Жанравая і тэматычная шматграннасць лірыкі  

Яна Судрабкална 
 

Пытанні: 

1. Вытокі творчасці паэта. 

2. Жанравая дыферэнцыяцыя лірычных твораў Судрабкална. 

3. Грамадзянскія матывы лірыкі паэта. 

4. Патрыятычная накіраванасць вершаў Судрабкална. 

5. Судрабкалн – рамантык. 

6. Філасофская лірыка паэта. 

7. Лірычны герой вершаў Я. Судрабкална і яго час. 

8. Традыцыйныя мастацкія выяўленчыя сродкі ў лірычных творах 

латышскага паэта. 

9. Я. Судрабкалн і Беларусь. 
 

Літаратура: 
 

1. Виесе, С. Латышская проза, поэзия и драматургия сегодня / С. Виесе. – 

Рига, 1980. 

2. Домбровская, М. Янис Судрабкалн / М. Домбровская // История 

латышской литературы: в 2 т. – Рига, 1971. – Т. 2. 

3. Иванов, Т. Латышская литература / Т. Иванов и др. – М., 1971. 

4. Трофимов, Р. Жизнь и творчество Я. Судрабкална / Р. Трофимов. – 

Рига, 1964. 
 

Тэма № 4: П. Цвірка “Зямля-карміцелька” 
 

Пытанні: 

1. Тэматыка і праблематыка рамана. 

2. Рэалістычныя малюнкі жыцця літоўскага селяніна 1920-х гадоў. 

3. Характарыстыка галоўнага героя Юраса Паруціса. 

4. Адносіны Юраса Паруціса да зямлі, сям’і. 

5. Крытыцызм аўтара ў адлюстраванні акаляючай рэчаіснасці. 

6. Вобраз “Зямлі-карміцелькі” і яе месца ў вобразнай сістэме рамана. 

Сімволіка твора. 

7. Форма праяўлення нацыянальнага ў рамане. 

8. Ацэнка рамана “Зямля-карміцелька” беларускімі крытыкамі і  

пісьменнікамі. 
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Літаратура: 

 

1. Бровка, П. Встреча с Цвиркой / П. Бровка // Пишу о сердце 

человеческом. – М., 1974. 

2. Вилноните, В. Пятрас Цвирка: библиография / В. Вилноните,  

А. Лукошюнас. – Вильнюс, 1974. 

3. Дейч, А. Пятрас Цвирка / А. Дейч // Дыхание времени. – М., 1974. 

 

Тэма № 5: Й. Авіжус “Страчаны прытулак” 

 

Пытанні: 

1. Час і месца дзеяння ў рамане. Грамадска-палітычныя абставіны, 

якія адлюстраваны ў творы. 

2. Гедымінас Джугас, яго памылкі і пошукі ісціны. 

3. Супрацьлегласць поглядаў Джугаса і Адомаса Вайнораса, іх 

жыццѐвая пазіцыя. 

4. Сюжэтная лінія Чырвонага Маруса і яго роля ў першых двух 

частках кнігі. Унутраны свет Маруса Нямуніса ў трэцяй частцы кнігі. 

5. Маральныя пошукі герояў рамана. 

6. Спосабы раскрыцця вобразаў герояў: 

а) партрэт і яго разнавіднасці; 

б) адлюстраванне ўчынкаў і  дзеянняў; 

в) дыялогі як форма самавыяўлення і характарыстыкі; 

г) герой – аўтар – іншыя персанажы; 

д) роля псіхалагічнай дэталі, метафарычных вобразаў у рамане. 

7. Ацэнка рамана ў крытыцы. 

 

Літаратура: 

 

1. Кникович, Е. Час выбора / Е. Кникович // Мужество выбора. – М., 

1975. 

2. Обращение к прошлому во имя настоящего // Литература великого 

подвига. Великая Отечественная война в литературе. Вып. 2. – М., 

1975. 

3. Панков, В. Кров и кровь / В. Панков // Народный героизм и 

литература. – М., 1977. 

4. Теракопян, Л. Люди на перепутье / Л. Теракопян // Дружба народов. – 

1989. – № 1. 

5. Теракопян, Л. На линии разлома / Л. Теракопян // Вопросы 

литературы. – 1990. – № 1. 
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Тэма № 6: М. Слуцкіс “Лесвіца ў неба” 

 

Пытанні: 

1. Тэматыка і праблематыка твора. Адлюстраванне ў рамане жыцця 

Літвы 1940-х гадоў. Жанравая спецыфіка. 

2. Драматычныя пошукі Пятраса Індрунаса. 

3. Сюжэтная лінія Рамунэ. 

4. Значэнне вобраза Яунуса Валюса ў рамане. 

5. Мастацкая дэталь у творы і яе роля. 

6. Сэнс назвы рамана. Роля эпіграфаў у рэалізацыі аўтарскай канцэпцыі. 

7. “Аўтарскі герой” у рамане. 

8. Мастацкія асаблівасці твора (суадносіны аўтарскай і дыялагічнай 

гаворкі, роля дыялогаў, унутраных маналогаў, метафарычнасць пісьма). 

 

Літаратура: 

 

1. Бочаров, А. Верить в человека / А. Бочаров // Дружба народов. – 

1964. – № 10. 

2. Золотусский, И. Лестница к правде / И. Золотусский // Москва. – 

1964. – № 12. 

3. Кузьменко, Ю. Мера истины / Ю. Кузьменко. – М., 1971. 

4. Теракопян, Л. Миколас Слуцкис: очерк творчества / Л. Теракопян. – 

М., 1976. 

 

Тэма № 7: Драматычная трылогія Ю. Марцінкявічуса 

(“Міндаўгас”, “Мажвідас”, “Сабор”) 

 

Пытанні: 

1. Зварот Ю. Марцінкявічуса да драматычнай паэмы. Спецыфіка 

жанру. 

2. Тэматыка і праблематыка паэмы “Міндаўгас”. 

3. Асэнсаванне паэтам гістарычнай асобы і яе роля ў жыцці (на 

вобразе князя Міндаўгаса). 

4. Пошукі ісціны Лаўрэнасам і яго антыпод Масальскі ў паэме 

“Сабор”. 

5. Вобраз Лаўрэнаса: рамантычны ці трагічны? 

6. Мажвідас і яго месца ў гісторыі. Канцэпцыя паэта ў творы 

“Мажвідас”. 

7. Спецыфіка малюнкаў, дыялогаў, рэмарак, паэтычнай умоўнасці ў 

драматычных творах. 

8. Што збліжае ці аб’ядноўвае драматычную трылогію  

Ю. Марцінкявічуса? 

9. У чым наватарства паэта? 
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Літаратура: 

 

1. Гринберг, И. Постоянство обновления / И. Гринберг // Нева. – 1975. – 

№ 8. 

2. Кникович, Е. Мужество выбора / Е. Кникович. – М., 1975. 

3. Ланкутис, Й. Поэтический мир Ю. Марцинкявичюса / Й. Ланкутис. – 

М., 1991. 
 

Тэма № 8: А. Хінт “Бераг вятроў” 
 

Пытанні: 

1. Структура рамана. 

2. Адлюстраванне жыцця эстонскага народа (на вобразе сям’і вострава 

Ціху). 

3. Супрацьпастаўленне інтарэсаў бедняка Маціса, талінскага рабочага 

Пеэтэра і карысталюбівага Тыніса Ціху. 

4. Рост самасвядомасці Марэ, яе чалавечыя каштоўнасці. 

5. Жыццѐвы лѐс былога парабка Іонаса Ціху, яго ідэйная пазіцыя. 

6. Паказ працоўных будняў жыхароў Эстоніі. 

7. Эвалюцыя характару Эна Ціху, яго погляды. 

8. Майстэрства А. Хінта ў раскрыцці псіхалогіі герояў, іх 

індывідуальнасць і сацыяльныя рысы. 

 

Літаратура: 
 

1. Крахмальникова, З. Путешествие по “Берегу ветров”. Ааду Хинт и 

его книги / З. Крахмальникова. – М., 1970. 

2. Крахмальникова, З. Романы и романисты / З. Крахмальникова. – 

Таллин, 1973. 
 

Тэма № 9: Э. Вільдэ “Малочнік з Мяэкулы” 
 

Пытанні: 

1. Жанравая спецыфіка рамана. 

2. Адлюстраванне складанага жыцця беднякоў. 

3. У пошуках кавалка зямлі бедняка Тына Прыллупы. 

4. Пакутныя, душэўна-драматычныя роздумы Тына Прыллупы. 

5. Свет зла і подласць у рамане. 

6. Майстэрства Э. Вільдэ ў раскрыцці ўнутранага свету сваіх герояў. 

7. Наватарства рамана. 
 

Літаратура: 
 

1. Гуляков, И. Суд и законность в художественной литературе /  

И. Гуляков. – М., 1959. 
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2. Мауэр, М. Эстонская литература. Рекомендательный указатель 

литературы / М. Мауэр. – М., 1975. 

3. Об эстонской литературе. Литературно-критические статьи. – 

Таллин, 1968. 

4. Турков, А. Драма Тыну Приллупа / А. Турков // Новый мир. – 1965. – 

№ 7. 

 

Тэма № 10: Э. Ветэмаа “Манумент”, “Стома” 

 

Пытанні: 

1. Э. Ветэмаа – майстар “маленькіх раманаў”. 

2. Праблематыка рамана “Манумент”. 

3. Раскрыццѐ ўнутранага свету Свена Ваарэ, яго маральныя прынцыпы. 

4. Роля ўнутраных маналогаў у раскрыцці характараў герояў. 

5. У чым заключаецца сатыра рамана, на што яна скіравана? 

6. Майстэрства пісьменніка ў раскрыцці псіхалогіі людзей у рамане. 

7. Маральныя і духоўныя пошукі ў рамане “Стома”. 

8. Публіцыстычны пафас і сучаснае гучанне раманаў. 

9. Наватарства раманаў. 
 

Літаратура: 
 

1. Золотусский, И. Монолог с вариациями / И. Золотусский // Новый 

мир. – 1973. – № 10. 

2. Кондратьев, В. Трансформация подлости / В. Кондратьев // 

Молодая гвардия. – 1967. – № 4. 

3. Левин, Ф. Свен Ваоре, его личина и лицо / Ф. Левин // Новый мир. – 

1967. – № 3. 

4. Эртис, Э. “Маленький роман” Э. Ветемаа / Э. Эртис // Дружба 

народов. – 1969. – № 12. 
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ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННІ 
 

1. Пра прафесію якога галоўнага героя ў рамане “Манумент” 

распавядае Э. Ватэмаа? 

А. Настаўніка. 

Б. Урача. 

В. Скульптара. 

Г. Мастака. 

Д. Пісьменніка. 

2. Назавіце балады Майроніса: 

А. “Смерць Кястуціса”. 

Б. “Вітаўт з крыжыносцаў”. 

В. “Юратэ і Касціціс”. 

Г. “Чычынскас”. 

Д. “Усѐ спіць”. 

3. Хто з літоўскіх пісьменнікаў напісаў паэму “Поры года”? 

А. Майроніс. 

Б. Межэлайціс. 

В. Марцінкявічус. 

Г. Данелайціс. 

Д. Жэмайтэ. 

4. Драматычная трылогія Ю. Марцінкявічуса – гэта: 

а) раман-трылогія; 

б) трагікамедыя; 

в) ліра-эпічныя творы; 

г) драматычныя паэмы; 

д) вершаваныя драмы. 

5. Раман “Манумент” Э. Ветэмаа пабудаваны як: 

а) дыялог; 

б) успамін; 

в) маналог; 

г) легенда; 

д) быліна. 

6. Каму з герояў рамана “Страчаны прытулак” Й. Авіжуса 

належаць словы: “В бой! В бой!.. История спросит: что ты делал, 

когда рядом с тобой зверь душил человека? Когда народы стояли 

на краю пропасти?” 

А. Дангелю. 

Б. Аквіле. 

В. Марусу. 

Г. Гедымінасу. 

Д. Адомасу. 
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7. Супраць чаго выступаў галоўны герой рамана П. Цвіркі 

“Зямля-карміцелька” Юрас Таруціс? 
А. Паншчыны. 
Б. Капіталістаў. 
В. Зямельнай рэформы. 
Г. Гістарычнай несправядлівасці. 
Д. Неўладкаванасці жыцця. 

8. Якія асветніцкія задачы вырашаў К. Данелайціс у паэме “Поры 

года”? 
А. Пытанні аб медыцыне. 
Б. Стварэнне бытавых замалѐвак. 
В. Асуджэнне цемры і п’янства. 
Г. Парады пра вядзенне гаспадаркі. 
Д. Пытанні фінансавай рэформы. 

9. Па сваіх маральных якасцях Гедымінас у рамане Й. Авіжуса 

“Страчаны прытулак”: 
а) ідэаліст; 
б) рэаліст; 
в) рамантык; 
г) песіміст; 
д) скептык. 

10. Сацыяльны канфлікт у рамане “Сын рыбака” В. Лаціс 

пабудаваў на: 
а) сутыкненні поглядаў Оскара і яго бацькі; 
б) поглядах Оскара і яго жонкі; 
в) сутычцы Оскара і яго брата; 
г) непрымірымых адносінах Оскара і Гарозы; 
д) незадаволенасці рыбацкага калектыву. 

11. Якую ідэю спрабаваў вырашыць галоўны герой паэмы 

“Міндаўгас” Ю. Марцінкявічус? 
А. Свабода іншых народаў. 
Б. Заваяванне вольных зямель. 
В. Адстаяць нацыянальную незалежнасць. 
Г. Эмансіпацыя жанчын. 
Д. Стварэнне дзяржавы. 

12. Лірычны герой кнігі “Чалавек” Э. Межэлайціса – гэта: 
а) жанчына; 
б) інтэлігент; 
в) селянін; 
г) чалавек; 
д) мужчына. 

13. Якія вершы Майроніса носяць філасофскі характар? 
А. “Магілы волатаў”. 
Б. “Сляды”. 
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В. “Дзе Нѐман сінее”. 

Г. “З гары Бірутэ”. 

Д. “Усѐ спіць”. 

14. Які твор В. Лаціса працягвае тэматыку і вобразную сістэму 

рамана “Сын рыбака”? 

А. “Бура”. 

Б. “Да новага берага”. 

В. “Пасѐлак каля мора”. 

Г. “Бяскрылыя птушкі”. 

Д. “Жанчына”. 

15. Раман Э. Ветэмаа “Манумент” па змесце: 

а) камедыйны; 

б) гумарыстычны; 

в) гістарычны; 

г) сатырычны; 

д) бытавы. 

16. Што адстойваў Оскар Клява ў рамане В. Лаціса “Сын рыбака” 

ў жыцці і якія адмоўныя рысы характару яму перашкаджаюць? 

А. Братэрства. 

Б. Шлюб жанчыны і мужчыны. 

В. Чэснасць, справядлівасць, працалюбства. 

Г. Замкнутасць. 

Д. Калектывізм. 

Е. Няўменне адстаяць асабістае шчасце. 

Ж. Слабахарактарнасць. 

З. Жорсткасць. 

І. Далікатнасць. 

17. Якімі мастацкімі сродкамі М. Слуцкіс раскрывае ўнутраны 

свет сваіх герояў у рамане “Лесвіца ў неба”? 

А. Няўласная простая мова. 

Б. Параўнанні. 

В. Паралелізм. 

Г. Маналогі. 

Д. Лірычныя адступленні (рэмаркі). 

18. Галоўны герой рамана “Зямля-карміцелька” П. Цвіркі: 

а) Гедымінас; 

б) Кястуціс; 

в) Вайроміс; 

г) Віктаўс; 

д) Таруціс. 

19. У якіх раздзелах паэмы “Поры года” К. Данелайціса 

адлюстраваны народныя абрады, звычаі? 

А. “Радасці вясны”. 
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Б. “Летнія працы”. 

В. “Дабро восені”. 

Г. “Зімнія клопаты”. 

Д. “Багацці года”. 

20. А. Пумпур з’яўляецца аўтарам такога народна-гістарычнага 

эпасу, як: 

а) “Алпамыш”; 

б) “Калевіпоэг”; 

в) “Лачплесіс”; 

г) “Манас”; 

д) “Амірамі”. 

21. Назавіце паэтычныя зборнікі Яна Райніса: 

А. “Ціхі вечар”. 

Б. “Пасля дажджу”. 

В. “Тры кругі”. 

Г. “Новая сіла”. 

Д. “Пасеў буры”. 

22. Што ўвасабляе сабой Э. Межэлайціс у вобразе Чалавека ў кнізе 

“Чалавек”? 

А. Гісторыю. 

Б. Народныя традыцыі. 

В. Сутнасць быцця. 

Г. Сімвал эпохі і Радзімы. 

Д. Пераемнасць пакаленняў. 

23. У якой стылѐвай манеры напісаны раман М. Слуцкіса 

“Лесвіца ў неба”? 

А. Аўтарская імправізацыя. 

Б. Свабодная асацыятыўная форма. 

В. Лірычны маналог. 

Г. Успаміны аўтара. 

Д. Развагі герояў. 

24. Якія паэмы напісаў Майроніс? 

А. “Кроў і попел”. 

Б. “На беразе”. 

В. “Маладая Літва”. 

Г. “Нашы беды”. 

Д. “Праз мукі да славы”. 

25. У чым наватарства паэмы К. Данелайціса “Поры года”? 

А. У апісанні прыроды. 

Б. У стварэнні вобразаў. 

В. Ва ўзнаўленні старажытных народных звычаяў. 

Г. У паказе нацыянальных абрадаў, бытавога ўкладу жыцця літоўскай вѐскі. 

Д. У напісанні рэалістычных малюнкаў жыцця працоўнага чалавека. 
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26. Супраць чаго паўстае гераіня Рамунэ ў рамане М. Слуцкіса 

“Лесвіца ў  неба”? 
А. Векавых традыцый. 
Б. Супраць розных рэчаў, якія зніжаюць духоўны парыў чалавека. 
В. Супраць волі бацькоў. 
Г. Незадаволенасці паводзін каханага Януса. 
Д. Супраць жыццѐвых прынцыпаў. 

27. Назавіце прычыны паражэння Лачплесіса ў паэме А. Пумпура? 
А. Не разлічыў свае сілы. 
Б. Самаўпэўненасць у сваѐй перамозе. 
В. Герой змагаўся ў адзіночку. 
Г. Здрада сяброў і аднадумцаў. 
Д. Недаацэнка ворага. 

28. Па сваім светаадчуванні Яунус Валюс ў рамане “Лесвіца ў 

неба” М. Слуцкіса: 
а) песіміст; 
б) рэаліст; 
в) рамантык; 
г) ныцік; 
д) сентыменталіст. 

29. Назавіце твор Я. Райніса, дзе створаны народны герой Лачплесіс: 
А. “Залаты конь”. 
Б. “Вей, ветрык”. 
В. “Арыя і Індуліс”. 
Г. “Каханне мацней смерці”. 
Д. “Агонь і ноч”. 

30. З якіх паэтычных зборнікаў была скампанавана кніга 

“Чалавек” Э. Межэлайціса? 
А. “Лірыка”. 
Б. “Паўднѐвая панарама”. 
В. “Сонца ў бурштыне”. 
Г. “Далягляды”. 
Д. “Ля падножжа зорак”. 

31. У якіх гадах і стагоддзі адбываюцца дзеянні ў рамане А. Упіта 

“Зямля зялѐная”? 
А. 30-я гады XX ст. 
Б. Сярэдзіна XIX ст. 
В. 80 – пач. 90-х гадоў XIX ст. 
Г. У пачатку XX ст. 
Д. 20-я гады XIX ст. 

32. Адзначце раман А. Таммсаарэ, які з’яўляецца “энцыклапедыяй 

жыцця эстонскага сялянства”: 
а) “Стома”; 
б) “Калодзежнае люстра”; 
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в) “Праўда і справядлівасць”; 
г) “Фелікс Армуссон”; 
д) “Бераг вятроў”. 

33. “Поры года” К. Данелайціса – гэта твор: 
а) сентыментальны; 
б) рамантычны; 
в) сентыментальна-рамантычны; 
г) рэалістычны; 
д) крытычны. 

34. Як называўся першы паэтычны зборнік Майроніса? 
А. “Лірыка”. 
Б. “Сцяжыны”. 
В. “Галасы вясны”. 
Г. “Лес шуміць”. 
Д. “Голас болю”. 

35. У чым арыгінальнасць і непаўторнасць кнігі “Чалавек”  

Э. Межэлайціса? 
А. У архітэктоніцы. 
Б. У тэматыцы. 
В. У жанравай форме вершаў. 
Г. У версіфікацыі твораў. 
Д. У стварэнні вобразаў. 

36. Назавіце філасофскі зборнік Яна Райніса: 
А. “Далѐкія водгукі”. 
Б. “Ціхая кніга”. 
В. “Канец і пачатак”. 
Г. “Апавядальныя песні”. 
Д. “Тыя, хто не забывае”. 

37. Якія творы Ю. Жэмайтэ закранаюць сацыяльна-эканамічнае 

становішча літоўскага народа? 
А. “Ахвяры святому Юргісу”. 
Б. “Урокі”. 
В. “Няшчасныя дзеці”. 
Г. “Злоўлены нячысцік”. 
Д. “Тапіліс”. 

38. Назавіце раманы Й. Авіжуса:  
А. “Закон вечнасці”. 
Б. “Зямля-карміцелька”. 
В. “Вѐска на раздарожжы”. 
Г. “Шкляная гара”. 
Д. “Страчаны прытулак”. 

39. Назавіце эстонскага пісьменніка, які напісаў раман-эпапею 

“Бераг вятроў”: 
А. Л. Прамет. 
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Б. Э. Бээкман. 
В. А. Хінт. 
Г. Ф. Туглас. 
Д. А. Таммсаарэ. 

40. Раман “Страчаны прытулак” Й. Авіжуса пра: 
а) мірнае жыццѐ вѐскі; 
б) працу рабочых і інтэлігенцыі; 
в) акупацыю Літвы фашыстамі; 
г) буржуазны лад у Літве; 
д) будаўнікоў і рыбакоў. 

41. Асноўная праблематыка рамана “Сабор” Ю. Марцінкявічуса – 

гэта: 
а) праблема зямлі; 
б) духоўная праблематыка; 
в) сістэма адукацыі; 
г) сацыяльная праблематыка; 
д) нацыянальная праблематыка. 

42. Вершы пра каханне Майроніса – гэта: 
а) “Знікну, як дым”; 
б) “Смех праз слѐзы”; 
в) “Бывайце, я чакаю”; 
г) “Пісьмы”; 
д) “Не хачу слоў”. 

43. “Лачплесіс” А. Пумпура – твор па змесце: 
а) сентыментальны; 
б) рэалістычны; 
в) рамантычны; 
г) крытычны; 
д) фантастычны. 

44. Як звалі галоўных герояў у рамане “Лесвіца ў неба” М. Слуцкіса? 
А. Додзіс. 
Б. Пятрас. 
В. Рамунэ. 
Г. Юргіс. 
Д. Яунус. 

45. Раман А. Хінта “Бераг вятроў” пра жыхароў вострава: 
а) Даамарэ; 
б) Більдаарэ; 
в) Саарэмаа; 
г) Жаанарэ; 
д) Пансаарэ. 

46. Назавіце раман Э. Вільдэ, у якім раскрываецца драма сям’і 

парабка Тына Прылупы: 
А. “Вайна ў Махтра”. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 112 

Б. “Хадакі з Алгія”. 

В. “Прарок Малтсвет”. 

Г. “Малочнік з Мяэкулы”. 

Д. “Жалезныя рукі”. 

47. Якія рысы характару пераважалі ў Оскара Клявы?  

А. Кар’ерызм. 

Б. Імпульсіўнасць парываў. 

В. Разважлівасць. 

Г. Абачлівасць героя. 

Д. Рэзкія адносіны да людзей. 

48. Хто з’яўляецца аўтарам рамана “Франк Крук”? 

А. Ю. Грушас. 

Б. Ю. Балтушыс. 

В. П. Цвірка. 

Г. Й. Авіжус. 

Д. А. Грыцус. 

49. Першае апавяданне Ю. Жэмайтэ: 

а) “Гультайка”; 

б) “Злоўлены нячысцік”; 

в) “Асеннім вечарам”; 

г) “Нявестка”; 

д) “Два пахаванні”. 

50. На прыкладзе якой сям’і прасочвае А. Упіт жыццѐ трох 

пакаленняў у рамане “Зямля зялѐная”? 

А. Вайморысаў. 

Б. Круміляў. 

В. Брывіней. 

Г. Рабежніекаў. 

Д. Осісаў. 

51. Як вы разумееце назву рамана М. Слуцкіса “Лесвіца ў неба”? 

А. Натхненне творчасцю. 

Б. Будаўніцтва новага жыцця. 

В. Славалюбівая мара. 

Г. Рамантычны настрой. 

Д. Імкненне да невядомасці. 

52. У якіх творах Л. Прамет апісваюцца падзеі Вялікай Айчыннай 

вайны? 

А. “Прымавера”. 

Б. “Вѐска без мужыкоў”. 

В. “Сустрэча з Марыанай”. 

Г. “Сем лістоў пра Польшчу”. 

Д. “Служкі святога мастацтва”. 
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ПЫТАННІ ДА ЭКЗАМЕНУ 

 

1. А. Баранаўскас – паэт-рамантык, яго творчы лѐс. 

2. Паказ жыцця літоўскага сялянства ў паэме “ Поры года” К. Данелайціса. 

3. Дыдактычная скіраванасць паэмы “Поры года” К. Данелайціса. 

4. Рэалізм і народнасць прозы Ю. Жэмайтэ. 

5. Рамантычная паэзія Майроніса, яго погляд на гістарычнае мінулае. 

6. Мастацкае асэнсаванне жыцця літоўскага народа ў рамане “Зямля-

карміцелька” П. Цвіркі. Вобразны лад, псіхалагізм твора. 

7. Жанравая і тэматычная шматграннасць вершаў кнігі “Чалавек” Э. Ме-

жэлайціса. 

8. Лірычны герой вершаў Э. Межэлайціса і яго час у кнізе “Чалавек”. 

9. Драматычная трылогія Ю. Марцінкявічуса (“Міндаўгас”, “Сабор”, 

“Мажвідас”), жанравая спецыфіка і тэматыка твораў. 

10.  Тэма “вогненнай вѐскі” ў паэме “Кроў і попел” Ю. Марцінкявічуса. 

11.  Тэматыка і праблематыка рамана М. Слуцкіса “Лесвіца ў неба”. 

12.  Разуменне М. Слуцкісам праблемы рамантычнага героя (на вобразе 

Яунуса Валюса). Станаўленне і развіццѐ вобраза. 

13.  Драматычныя пошукі Пятраса Індрукаса ў рамане М. Слуцкіса 

“Лесвіца ў неба”. 

14.  І. Рамунэ і яе погляды на свет у рамане М. Слуцкіса “Лесвіца ў неба”. 

15. Раман “Страчаны прытулак” І. Авіжуса – твор аб лѐсе народа і асобы 

ў віры эпахальных гістарычных падзей. 

16.  Гедымінас і эвалюцыя яго светапогляду ў рамане “Страчаны 

прытулак” І. Авіжуса. 

17.  Вырашэнне І. Авіжусам праблемы маральнага выбару і адказнасці 

кожнага з герояў за свае ўчынкі ў рамане “Страчаны прытулак”. 

18.  А. Пумпур. “Лачплесіс, латышскі народны герой” – народны эпас. 

19.  Прырода ў паэме “Лачплесіс” А. Пумпура і яе мастацкае асэнсаванне 

паэтам. 

20.  Паэзія Яна Райніса. Характарыстыка зборнікаў “Віхура наспела”, 

“Ціхая кніга”. 

21.  Дыялектычнае разуменне жыцця і прыроды ў зборніку Я. Райніса 

“Канец і пачатак”. 

22.  Драматургія Яна Райніса. 

23.  Драматызм і мастацкая своеасаблівасць навелістыкі Р. Блауманіса. 

24.  Раман А. Упіта “Зямля зялѐная” – шырокае эпічнае палатно жыцця 

латышскага сялянства і рабочага класа. Творчая манера пісьменніка. 

25.  Сацыяльная і маральна-этычная праблематыка рамана “Сын рыбака” 

В. Лаціса. 

26.  Оскар Клява – тыповы прадстаўнік латышскага народа ў рамане “Сын 

рыбака” В. Лаціса. 
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27.  Жаночыя вобразы рамана “Сын рыбака” В. Лаціса, іх сэнсавае 

напаўненне. Стыль рамана. 

28.  Жанравы і тэматычны дыяпазон лірыкі Яніса Судрабкална. 

29.  Рэалістычнае адлюстраванне рэчаіснасці 1940–1960-х гг. у прозе 

Ганны Саксэ. 

30.  Жанр рамана ў творчай спадчыне Э. Вільдэ. 

31.  Раман-эпапея А. Таммсаарэ “Праўда і справядлівасць” – 

энцыклапедыя жыцця эстонскага сялянства. 

32.  Раман Эммэ Бээкман “Калодзежнае люстра”, яго праблематыка, 

вобразы. 

33.  Раскрыццѐ кар’ерызму, “віртуознасці” дзялкоў у рамане “Манумент” 

Энна Ветэмаа. 

34.  Раман “Бераг вятроў” А. Хінта, яго тэматыка і праблематыка. 

35.  Раскрыццѐ псіхалогіі і паводзін герояў, іх індывідуальна-сацыяльныя 

рысы, дэталяў мясцовага каларыту ў рамане “Бераг вятроў” А. Хінта. 

36.  Вобразная сістэма, характары герояў у рамане “Бераг вятроў”  

А. Хінта. 

37.  Эвалюцыя характараў галоўных герояў у рамане Л. Прамет “Вѐска 

без мужыкоў”. 

38.  Раман Л. Прамет “Вѐска без мужыкоў” – твор аб жыцці эстонцаў  

у эвакуацыі. 
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