
УДК 882.6-3(091) 

Г.В. Навасельцава 

Мастацкае асэнсаванне мінулага 
ў прозе Яна Баршчэўскага 

Мастацкае асэнсаванне мінулага пачынаецца ў беларускай літаратуры з 
першай паловы XIX стагоддзя. Узаемадзеянне працэсаў паланізацыі і 
русіфікацыі ўплывае на паскоранае развіццё беларускай літаратуры, якая 
эвяртаецца да вырашэння нацыянальных пытанняў. У гэтых умовах усё боль-
шее значэнне набывае новы мастацкі метад - рамантызм, які шмат у ным 
грунтуецца, як вядома, на актыўным выкарыстанні міфалагічна-фальклорнай, 
гістарычнай народнай сладчыны. Заканамерна, што на пачатковым этапе 
ўсталявання рамантызму, калі пісьменнікі толькі пачынаюць закранаць тэму 
мінулага, іх увагу прыцягвае народна-міфалагічная думка. I адным з першых 
аўтараў XIX стагоддзя, які звярнуўся да здабыткаў народна-міфалагічнай 
спадчыны і ўвасобіў гісторыю праз міфалагічна-фальклорныя матывы і вобра-
зы, стаў Ян Баршчэўскі. 

Комплексна даследаваў асноўную кнігу пісьменніка «ШляхцІц Завальня, 
або Беларусь у фантастычных апавяданнях» і звярнуў увагу на спецыфічную 
сюжэтную будову Навум Перкін. Навуковец, у прыватнасці, зазначыў, што 
«апісанне тут ідзе па трох лініях, у трох розных планах» [1]. Першы план скла-
даюць рэальныя з'явы, што адбываюцца ў хаце пана Завальні. На гэтым фоне 
разгортваецца перадача фантастычных апавяданняў, якія раскрываюць 
асноўны змест зборніка. Трэцяй, вузка суб'ектыўнай лініяй з'яўляюцца 
лірычныя адступленні аўтара. Звярнуўся да прачытання сімвалічнай 
вобразнасці Яна Баршчэўскага Вікгар Каваленка, які праанапізаваў паказаль-
ныя ў ідэйным плане персанажы. Так, вобраз Плачкі, на думку даследчыка, у 
Яна Баршчэўскага атаясамліваецца з Беларуссю: «Жывая вада з яе слёэ -
гэта дух радзімы-Беларусі, які павінен ажывіць душу народа да вялікага жыц-
ця» [2]. Вобраз Плачкі і надалей прыцягваў да сябе ўвагу навукоўцаў. Называе 
гераіню адным з галоўных дзеючых персанажаў пісьменніцкага свету таемна-
га, напрыклад, Сяргей Даніленка. Прысутнасць Плачкі маркіруе свет таемнага 
як Космас, што «процістаіць Хаосу «рэальнага» зямнога жыцця» [3]. Канцэпту-
альна даследуе творчую спадчыну Яна Баршчэўскага Мікола Хаўстовіч, які 
называе «Шляхціца Звальню...», «Драўлянага Дзядка», «Душу не ў сваім це-
ле» шматузроўневымі творамі і ўводзіць паняцце мастацкага часу: 
«Я. Баршчэўскі стварае адмысловую сістэму пераходу ад «часу вяртання» 
(30—40-я гг. XIX ст.) праз «час ад'езду» (1817) да «часу асноўнага дзеяння» 
«Шляхціца Завальні» (60-70-я гг. XVIII ст.)» (4]. Да апошняга часавага 
ўяўлення ў ліку іншых аднесены і вобраз Плачкі. 

Думаецца, што прадстаўленая Міколам Хаўстовічам канцэпцыя часу, у якой 
кропкай адліку выступае біяграфія апавядальніка, патрабуе ўдакладнення. 
Безумоўна, вобраз апавядальніка, за якім хаваецца сам Ян Баршчэўскі, 
выяўляе аўтарскае разумение падзей, што, відавочна, адбываюцца згодна з 
«логікай цудадзейнага». Апошняя ў «міфе, фапьклоры, мастацтве аперыруе 
пэўнымі знакамі, кодамі, сімваламі, а таксама універсальнымі катэгорыямі -
часам, прасторай, колькасцю, якасцю, прычыннасцю» [5]. Аднак, на наш по-
гляд, у мастацкім часе сімволіка-алегарычнай «логікі цудадзейнага» аўтарскае 
асэнсаванне мінулага выяўляецца праз цэласную вобразную сістэму, дзе ак-
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рамя апавядальніка (пляменніка пана Завальні) выступаюць паказальнымі ў 
ідэйна-мастацкім плане многія іншыя героі. Так, вобразы гаспадара Завальні і 
яго гасцей, вобразы Плачкі, Волата, Сына Буры дапамагаюць перадаць атма-
сферу адметнага мастацкага часу, што распадаецца на гістарычна-
легендарны, народна-міфалагічны, народна-гістарычны скпаднікі. 

Гэта вызначае наступную мэту нашага даследавання: раскрыць ідэйна-
мастацкі змест катэгорыі часу ў прозе Яна Баршчэўскага. Мэта прадугледжвае 
вырашэнне задачы: выявіць тыпалагічную характарыстыку гістарычна-
легендарнага, народна-міфапагічнага, народна-гістарычнага мастацкага часу 
Яна Баршчэўскага ў кантэкстуальным параўнанні з мастацкім часам чэшскай 
пісьменніцы Бажэны Немцавай. 

Увага пісьменніка да здабыткаў народна-міфалагічнай думкі прымушае 
звярнуцца найперш да народна-міфалагічнага часу. Апошні, паводле азначэн-
ня Міхаіла Бахціна, характарызуецца глыбокай лакалізаванасцю, цеснай су-
вяззю з прыкметамі прыроды і прыкметамі «другой прыроды» - «родных аб-
ласцей, гарадоў, дзяржаў» [6]. На гэтым фоне пачынае адасабляцца таксама 
выключна канкрэтны і лакалізаваны гістарычны час, які пераплятаецца з 
міфалагічным. Як вызначае даследчыцкая думка, «з фалышорам у літаратуру 
ўварвалася новая, магутная і вельмі прадукгыўная хваля народ на-
гістарычнага часу, які аказаў вялікі ўплыў на развіццё гістарычнага 
светасузірання наогул і ў прыватнасці на развіццё гістарычнага рамана» [7]. 
Сімволіка-алегарычная рэцэпцыя міфапаэтыкі прадстаўляе ў мастацкім творы 
не толькі народна-міфалагічны, але і народна-гістарычны час. Гэта традыцыя 
Яна Баршчэўскага мастацкага асэнсавання мінулага будзе працягнута як 
аўтарам арыгінальнага падыходу да старажытнай беларускай гісторыі Вацла-
вам Ластоўскім, так і Уладзімірам Караткевічам, што расгачне ў айчыннай 
літаратуры жанр гістарычнай прозы. Хоць у адрозненне ад гэтых аўтараў Ян 
Баршчэўскі не звяртаўся да гістарычнага ўвасаблення пэўнай эпохі: ці то 
старажытнасці, ці то перыяду XVI-XIX стагоддзяў, тым не менш ёсць падста-
вы разглядаць міфалагічную паэтыку Яна Баршчэўскага як гістарычную катэ-
горыю, што вяртае нас да міфалогіі нямецкага класіцызму, даследаванай Ро-
бертам Вейманам [8]. Думаецца, што і беларускаму класіцызму, які побач з 
метадамі сентыменталізму і рамантызму прадстаўлены ў тэксце Яна 
Баршчэўскага, уласціва наступнае: «Чым больш развіваецца гістарычная кры-
тыка міфа, тым лягчэй паэту адчуваць міф» [8, с. 268]. Сваё гістарычнае адчу-
ванне міфа Ян Баршчэўскі ўвасабляе ў скпаданай сістэме мастацкага часу. 

Сюжэтным ходам падзей у хаце пана Завапьні ілюструецца канкрэтны на-
родна-гістарычны час: прыезд госця, просьба гаспадара распавесці што-
небудзь і сам аповед, які абмяркоўваецца прысутнымі. Лакалізацыя 
прадстаўлена хатай пана Завальні, дзе стала жыве гаспадар і дзе збіраюцца 
госці. Менавіта хата пана Завальні выступае ўпарадкаваным цэнтрам, праз які 
раскрываецца народна-міфалагічная цудадзейнасць. 

Мастацкі час герояў аповеду аўтарская «логіка цудадзейнага» выяўляе як 
народна-міфалагічны. У гэтым часе лакалізацыя адбываецца праз дакпаднае 
ўказанне месца дзеяння, а канкрэтыка - праз разгортванне сюжэтных падзей. 
Невыпадкова міфалагічная падзея «можа быць разгорнута ў міфалагічную 
сцэну або сцэнку» [6]. Чэшская пісьменніца Бажэна Немцава, якая, у 
прыватнасці, звярталася да метадаў сентыменталізму і рамантызму, не паказ-
вае некалькіх сюжэтных ліній, а звяртаецца непасрэдна да казак, у якіх выраз-
на прадстаўлены народна-міфалагічны час. Праводзячы падобнае 
тыпалагічнае параўнанне, варта згадаць думку Віктара Каваленкі пра тое, што 
Ян Баршчэўскі «ўзрывае» форму казкі і ад вольна развівае яе сюжэт. У народ-
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най казцы час не мае гістарычнай пэўнасці, адна к пісьменнік пераадольвае 
гэту адметнасць фальклорнага твора і замяняе яе літаратурнай [2]. 

У апавяданнях «Плачка», «Сын Буры» са «Шляхціца Завальні...» 
прадстаўлены вядомы паводле многіх легендаў і паданняў вобраз Плачкі. Па-
казаная як валатоўна, гераіня належыць да свету памерлых. Гэта ілюструе 
спецыфічная лакалізацыя вобраза (пакінуты дом без дзвярэй і вакон -
дамавіна) і час з'яўлення гераіні - «пасля заходу сонца яна сядае на камені», 
«сюды иловечар, пасля заходу сонца, прыходзіла Плачка», «бачылі яе на па-
горку, таксама пры заходзе сонца» [9]. Падобнае сімвалічнае ўвасабленне 
Плачкі як духа, іншасветнай з'явы раскрывав скіраванасць гераіні ў мінулае. 
Так, яна прыходзіць да забытых магіл абаронцаў Радзімы і занядбаных на-
родных святынь, называецца багіняй Сынам Буры. Плачка - гэта сімволіка-
алегарычная Беларусь народна-міфалагічнага часу. Гераіню могуць убачыць 
нямногія. I дагэтуль, як кажа сляпы Францішак, «ніхто яе не зразумеў» [9]. Ад-
нак Ян Баршчэўскі разгортвае сюжэтную лінію, якая прадстаўляе менавіта тэ-
ты час. Згодна з «логікай цудадзейнага», народна-міфалагічны час выступаў 
транслятарам ідэй папярэдняга яму гістарычна-легендарнага, дзе Плачка-
Беларусь мела не памерлых, а жывых герояў, і дзе паважаліся яе святыні. У 
сімволіка-алегарычнай форме гэтыя ідэі павінны перайсці праз негатыўны пе-
рыяд няпамяці - народна-міфалагічны час - у перыяд народна-гістарычны, які 
характарызуецца цікавасцю лепшых людзей да духоўнай спадчыны свайго 
краю, найперш да слаўнага гістарычнага мінулага. 

Ілюструюць зварот да народнай спадчыны і казкі Бажэны Немцавай. На-
прыклад, у казцы «Сонечны конь» нацыянальнае пытанне лрадстаўлена 
сімволіка-алегарычна. Пісьменніца раскрывав вобраз вечнай цемры, якую мог 
прасвятліць толькі каралеўскі конь: «Усюды, дзе з'яўляўся конь, станавілася 
светла, як у нас у самыя сонечныя дні, а туды, адкуль ён пайшоў, прыходзіла 
цемра» [10]. Аднойчы цудадзейны конь знікае, І на карапеўства апускаецца 
бясконцая ноч. Галоўны герой - чарадзей - знаходзіць сонечнага каня і тым 
самым вяртае людзям святло. Відавочна, што чэшская пісьменніца 
атаясамлівае сонечнага каня з пазітыўнымі нацыянапьнымі здабыткамі, ча-
радзея - з народным будзіцелем, а ў вобразе цемры ўвасабляе залежнасць і 
прыгнёт. Тыпалагічна блізкі сімволіка-алегарычны змест народна-
міфалагічнага часу прадстаўлены і ўтворчай манеры Яна Баршчэўскага. 

Беларускі пісьменнік раскрывав ідэю сімволіка-алегарычнага пазітыўнага 
асэнсавання старажытнай славутай гісторыі з дапамогай вобразаў Волата і 
Сына Буры. Пасля Яна Баршчэўскага ў пачатку XX стагоддзя звернецца да 
вобраза волата як продка беларусаў Вацлаў Ластоўскі. У сярэдзіне XX ста-
годдзя Уладзімір Караткевіч выявіць рысы волата ў вобразах кіраўнікоў на-
цыянальна-вызвапенчых паўстанняў. Пачынальнік жа традыцыі мастацкага 
асэнсавання мінулага ўвасабляе волата побач з Плачкай у аднайменным 
апавяданні і паказвае пакаранне хцівых людзей, што зняважылі памяць Героя. 
Вобраз волата лакалізаваны і канкрэтызаваны ў народна-міфалагічным часе. 
Можна сказаць, што за гэтай смерцю хаваецца канкрэтны гістарычны факт, які 
ў народна-міфалагічным часе ўвасоблены як містэрыя. Апавядальнік раскры-
вав падзеі з пазіцыі няўдалых шукальнікаў скарбаў, якія бачаць: «Стаіць Волат 
у жалезным панцыры, трымаючы ясны меч над іх галовамі. Страх працяў сэр-
цы. Гром скалануў зямлю» [9, с. 171]. Ян Баршчэўскі ілюструе знакавасць на-
родна-міфалагічнага часу, увасабляючы трансцэндэнтныя з'явы і падзеі ад-
метнай у ідэйна-мастацкім плане сюжэтнай лініяй. 

Для народна-гістарычнага часу харакгэрна не толькі адметная лакалізацыя 
і канкрэтызацыя, але і маральна-этычная ацэнка ўчынкаў герояў з народна-
міфалагічнага часу. Апошняя прадстаўлена ў каментарыях гасцей і самога 
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гаспадара і дапамагае зразумець сімволіка-алегарычны змест расказаных 
аповедаў: «Але прыкра, што людзі цяпер такія разумныя, што ўсё яны ўжо ве-
даюць, ні ў якія цуды не вераць, ім трэба скарбы, каб, не працуючы, мець усё, 
што толькі заманецца. Яны за золата прададуць усё тое, што нашы бацькі 
цанілі некалькі даражэй за жыццё [падкрэслена намі - Г.Н.]» [9, с. 171-172]. 
Падобныя каментарыі не іншасказальныя паводле зместу І вызначаюцца на-
цыянальна-патрыятычнай ацэнкай сімволіка-алегарычных з'яў, у выніку чаго 
адбываецца канкрэтызацыя народна-міфалагічных падзей у народна-
гістарычным часе. Апошні якасна адрозніваецца ад папярэдняга яму народна-
міфалагічнага часу пазітыўным асэнсаваннем гістарычнага мінулага, усведам-
леннем высокамаральных учынкаў продкаў. 

Бажэна Немцава не прадстаўляе такіх выключна гераічных вобразаў, як Ян 
Баршчэўскі ў асобе Волата. Разам з тым абумоўленая своеасаблівасцю ка-
зачнага жанру адсутнасць гістарычнага часу не замінае адлюстраванню на-
цыянальных пытанняў, што дасягаецца з дапамогай адметнай пісьменніцкай 
алегорыі, У аўтарскіх казках «Храбры Мікеш», «Тры зачараваныя князі», «Сем 
воранаў», «Залатая вяршыня» негатыўнымі персанажамі выступаюць злыя 
чарадзеі, супраць якіх змагаецца галоўны герой, паспяхова вызваляючы ад 
чараў сваіх каханых або сваякоў. Думаецца, што алегарычны матыў вызва-
лення ад улады чарадзея набывае патрыятычнае гучанне. 

Сын Буры з аднайменнага апавядання Яна Баршчэўскага любіць слухаць 
шум ветру, «глядзець на хвалі чорных хмараў І на пажары перуноў» [9, с. 174], 
і таму называв сябе Сынам Буры. Гэты вобраз, думаецца, выступав сімволіка-
алегарычным персаніфікаваным увасабленнем згаданай прыроднай з'явы. У 
рамантычнай эстэтыцы бура або навальніца сімвалічна прадстаўляе 
паўстанне, праз матыў якога адлюструе ў свой час пераломныя моманты бе-
ларускай гісторыі Уладзімір Караткевіч. Відавочна, што Ян Баршчэўскі таксама 
звяртаецца да матыва паўстання, іншасказальна прадставіўшы акрамя Сына 
Буры такіх герояў, як Сын Шчасця і Сын Цярпення. У вобразах траіх Сыноў 
выявілася аўтарская міфатворчасць, асновай якой выступаюць казачныя пер-
са нажы. Акрамя міфатворчай «логікі цудадзейнага» рамантычнаму светапо-
гляду Яна Баршчэўскага ўласціва і адметная сімвалатворчасць. Пісьменнік 
наблізіў вобразы Сыноў да памераў сімвалаў, увасобіўшы ў Сыне Шчасця тых, 
супраць каго накіравана паўстанне, у Сыне Цярпення тых, хго чакае яго, у Сы-
не Буры - лепшых паўстанцаў. 

Такім чынам, увага Яна Баршчэўскага скіравана ў народна-міфалагічны 
час, што сюжэтна разгортваецца пісьменнікам і асэнсоўваецца як неакрэсле-
ны паводпе працягласці перыяд сімволіка-алегарычнага бытавання 
адраджэнскіх ідэй і нацыянальных здабыткаў. Сентыменталізм пісьменніка 
падкрэсліваецца народна-міфалагічным часам, мастацкая падзейнасць якога 
характарызуецца адмоўнымі маральна-этычнымі ўчынкамі персанажаў, іх ня-
памяццю выключных гістарычных падзей, занядбаннем святынь і імён народ-
ных абаронцаў. У гэтым мастацкім часе, тым не менш, Ян Баршчэўскі 
ўвасабляе Плачку-Беларусь і прадстаўляе цэлы мастацкі свет, Лепшыя з 
шляхты (у кнізе гэта гаспадар Завальня і яго госці) павінны расшыфраваць 
сімволіка-алегарычны змест духоўнай спадчыны, якую класіцыстычны света-
погляд Яна Баршчэўскага звязваў з пазітыўнымі набыткамі славутага 
гістарычна-легендарнага часу. Раскрыццё сімволіка-алегарычнага зместу 
павінна адбыцца ў народна-гістарычным часе, які абумоўлены рамантызмам 
аўтара і якасна адрозніваецца ад народна-міфалагічнага зараджэннем нацыя-
напьнага ўсведамлення ў галоўных герояў. Рамантычныя тэндэнцыі асабліва 
выразна выявіліся ў стварэнні вобраза Сына Буры, што набліжае пісьменніка 
да караткевічаўскага стылю. Тыпалагічна блізкай Яну Баршчэўскаму 
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з'яўляецца рэцэпцыя міфалагічна-фальклорных матываў і вобразаў Бажэны 
Немцавай, якая ў аўтарскай казцы адлюстроўвае народна-міфалагічны час, 
што выступав паказальным паводле ідэйна-мастацкага зместу. Разам з тым 
пісьменніцай не пераадольваецца такая ўласцівасць фальклорнага твора, як 
адсутнасць гістарычнай пэўнасці. Ідэйна-мастацкая перавага сімволіка-
алегарычных вобразных сродкаў народна-міфалагічнага часу ў чэшскай 
літаратуры гэтага перыяду, як і ў беларускай літаратуры, абумоўлена зваротам 
пісьменнікаў да народнай спадчыны. 3 іншасказальна-патрыятычнага мастац-
кага ўвасаблення мінулага пачалася вырашацца ў абедзвюх літаратурах 
праблема асэнсавання нацыянальнай гісторыі, прататыпам якой на этапе за-
раджэння традыцыі стала казка. На здабыткі XIX стагоддзя будуць абапірацца 
аўтары, якія адлюструюць эпічны і ўласна гістарычны час на пазнейшых эта-
пах развіцця сваёй нацыянальнай літаратуры. 
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S и М М A R Y 
In the first half of the 19th century Jan Barshcheuski tried to comprehend the 

past from the symbolic and allegorical point of view in his prose. The author pre-
sented national-mythological (caused by sentimentalism of the writer), historical-
legendary (caused by the Classicism) and national-historical (connected with the 
Romanticism) art time. 
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