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Беларуская i польская лiтаратуры мяжы ХIХ–ХХ стст.:

узаемадзеянне мастацкiх метадау i плыней

Беларуская лiтаратура у канцы ХIХ – пачатку ХХ стагоддзя аказ-

ваецца у працэсе актыунага адасаблення ад суседнiх лiтаратур, у пры-

ватнасцi i польскай, у цалкам самастойную мастацкую з’яву, што, по-

бач з шэрагам iншых гiстарычна-культурных феноменау, робiць гэты

перыяд надзвычай цiкавым для навуковага разгляду. Адным з най-

больш плëнных аспектау аналiзу выступае суiснаванне, узаемадзеянне

i чаргаванне розных лiтаратурных метадау, а таксама мастацкiх плы-

ней у межах таго цi iншага метаду.

У характарыстыцы мяжы XIX–XX стст. часцей за усë сустрака-

юцца песiмiстычна афарбаваныя азначэннi fin de siecle (канца века),
“заняпаду Еуропы”, “крызiсу мастацтва” i г. д. Усе яны сведчаць

аб пераломным стане еурапейскай культуры i чаканнi перамен, пер-

спектыва якiх часта атрымоувае негатыуную афарбоуку, таму што

утрымлiвае нязведанасць i няпэунасць. Блiзкая заходнееурапейскiм па-

вевам польская лiтаратура убiрае настроi “экзiстэнцыйнага” крызiсу

i “метафiзiчных” пошукау, якiя садзейнiчаюць незвычайнаму росквi-

ту мастацтва. У дачыненнi да апошняга дзесяцiгоддзя XIX стагоддзя
побач з негатыуна афарбаванымi тут ужываецца азначэнне la belle epo-
que (прыгожая эпоха). У гiсторыi беларускай лiтаратуры уплыу дэка-

дансу таксама выконвае пазiтыуную ролю, у сувязi з чым Пятро Ва-

сючэнка называе яго дэкадансам без заняпаду або рэнедэкадансам1.

1 П. В. Васючэнка, Беларуская лiтаратура ХХ стагоддзя i сiмвалiзм, Мiнск
2004, с. 147.
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Так, калi у Заходняй Еуропе агульны настрой памежжа стагоддзяу

можна умоуна абазначыць словам “канец”, то у культурным жыццi

шэрагу народау Цэнтральнай i Пауднëва-Усходняй Еуропы гэта быу,

наадварот, свайго роду “пачатак”. Беларуская лiтаратура iнтэнсiуна

узаемадзейнiчае з польскай, i закладзены iх шматбаковымi сувязямi

патэнцыял не вычарпаны нават i сëння. У айчыннай гiсторыi лiтара-

туры гэты час лiчыцца фенаменальным этапам фармiравання света-

поглядных асноу i выпрацоукi праграмы гiстарычнага поступу цэлага

народа. На думку польскiх лiтаратуразнауцау, гэта перыяд найвялiк-

шага росквiту, якi дагэтуль не паутарауся i якi паводле нейкiх глыбiн-

ных законау працягвае уплываць на сучаснасць. Паводле Артура Гут-

нiкевiча, усë тое, што мы (палякi. – Н.Б.) прызвычаiлiся заключаць
у паняцце ХХ стагоддзя, усе яго азарэннi i рэвалюцыi, але таксама
катастрофы, жудасцi i страхi, мае свае найглыбейшыя каранi у той
(мяжа ХIХ–ХХ стст. – Н.Б.) эпосе2.

Беларусы у пачатку ХХ стагоддзя яшчэ не утваралi кансалi-
даванай нацыянальнай групы i у абсалютнай бальшынi заставалiся
неуспрымальнымi да нацыянальных iдэяу 3. Ян Кальбушэускi выказва-
ецца аб тагачасных насельнiках айчынных тэрыторый, што яны яш-

чэ не усе самi пра сябе ведалi, што з’яуляюцца нацыямi4. Iнстыту-

цыйна не аформлены калектыу iнiцыятыуных людзей пераважна фi-

лалагiчнага кола першачарговай задачай ставiць фармiраванне чала-

века як асобы праз перастаноуку у iерархii каштоунасцей i замаца-

ванне прагрэсiуных праграм дзеяння. Лiтаратура сцвярджае магчы-

масцi роднай мовы, абуджаючы пачуццë асабiстай годнасцi асуджана-

га на небыццë народа. У такiх умовах кожны пiсьменнiк мог сцвердзiць
уласнай дзейнасцю ледзь не цэлы напрамак5. У беларускай лiтарату-

ры дамiнуюць два метады, якiя аднолькава абапiраюцца на фальклор

як гiстарычна першую норму чалавечай духоунасцi6, якая прапаноувае
трывалыя маральныя арыенцiры. У цэнтры рэалiзму знаходзiцца са-

цыяльна пакрыуджаны герой; мадэрнiзм, актывiзацыя якога адбываец-

ца у 1909–1910-я гг., – спалучаючы чыстае мастацтва з пазiтывiсц-

2 A. Hutnikiewicz, Portrety i szkice literackie, Warszawa 1976, s. 35.
3 Р. Л iнднэр, Гiсторыкi i улада: нацыятворчы працэс i гiстарычная палiтыка

у Беларусi ХIХ–ХХ ст., Мiнск 2005, с. 28.
4 J. Kolbuszewski, Kresy: a to Polska właśnie, Wrocław 1995, s. 40.
5 I. П. Чыгрын, Рэальнае i магчымае: проза Якуба Коласа, Мiнск 1991, с. 3.
6 У. М. Конан, Ля вытокау самапазнання: станауленне духоуных каштоунасцей
у святле фальклору, Мiнск 1989, с. 28.



БЕЛАРУСКАЯ I ПОЛЬСКАЯ ЛIТАРАТУРЫ МЯЖЫ ХIХ–ХХ СТСТ. ... 253

кiм асветнiцтвам7, прапаноувае чуллiвасць i разам з тым далучанасць

да грамадскiх праблем сучаснасцi.

У польскiм культурным жыццi на мяжы XIX–XX стст. таксама

сутыкаюцца два светапогляды i адпаведна два мастацкiя метады –

рэалiзм i мадэрнiзм. Погляды рэалiстау зазнаюць уздзеянне фiласо-

фii пазiтывiзму, у аснову якога пакладзены распрацоукi Агюста Кон-

та, Герберта Спэнсэра, Джона Мiля. Пiсьменнiкi прапагандуюць ма-

тэрыялiзм, рацыяналiзм, утылiтарызм з устаноукай на неабходнасць

прыносiць карысць грамадству. Генрык Маркевiч вылучае дзве фа-

зы у развiццi рэалiзму: першай уласцiвы матэрыялiстычная арыента-

цыя, аптымiстычная версiя дэтэрмiнiзму, гармонiя iнтарэсау адзiнкi

i калектыву; другой – iдэалiстычная арыентацыя, песiмiстычная iнтэр-

прэтацыя дэтэрмiнiзму i ужо канфлiктнае бачанне грамадства. Далей-
шая iнтэнсiфiкацыя другога шэрагу вядзе да мадэрнiсцкага света-
погляду8, – падсумоувае свае разважаннi даследчык. Мадэрнiзм (яго

прадстаунiкi называюць сябе пакаленнем “Маладая Польшча”) абапi-

раецца на рамантычны светапогляд i iмкнецца лiквiдаваць грамадскiя

нормы, таму прапаноувае iндывiдуалiзм, iдэалiзм, iрацыяналiзм, мета-

фiзiку, эстэтызм i нават геданiзм. У вынiку памежжа ХIХ–ХХ стст. па-

чынае палохаць не толькi перспектывай грамадска-гiстарычных змен,

але i глыбiнным зместам чалавека. У пошуках адказау лiтаратура

звяртаецца да усяго, што нагадвае аб трансцэндэнтным: з аднаго

боку, гэта мiстыка (акультызм, парапсiхалогiя), з другога – навука

(тэалогiя, псiхалогiя). Узвелiчэнне постацi мастака i ролi мастацтва

утварае дысананс з-за прапагандаванага iмi спосабу спасцiжэння быц-

ця – шляхам стварэння унiкальнай, недаступнай для iншых унутранай

прасторы.

Такiм чынам, у беларускай i польскай лiтаратурах рэалiзм i ма-

дэрнiзм iснуюць не толькi неадасоблена, але судакранаюцца i узаема-

дзейнiчаюць мiж сабой.

Выяуленне спецыфiкi узаемадзеяння рэалiзму i мадэрнiзму можна

прасачыць праз зварот да творчасцi канкрэтных аутарау. Элiза Ажэш-

ка у польскай лiтаратуры i Цëтка у беларускай зарэкамендавалi сябе

як прадстаунiцы рэалiзму, але заглыбленне у праблематыку i паэтыку

iх творау робiць неабвяргальным факт узбагачэння новым лiтаратур-

ным метадам свайго “папярэднiка”.

7 В. А. Макс iмов iч, Беларускi мадэрнiзм: эстэтычная самаiдэнтыфiкацыя лi-
таратуры пачатку ХХ стагоддзя, Мiнск 2001, с. 34.
8 H. Markiewicz, Literatura pozytywizmu, Warszawa 1998, s. 13.
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Лiтаратуразнауцы адзначаюць, што з цягам часу Э. Ажэшка усë
болей схiлялася да этыкi хрысцiянскай мiласэрнасцi i да прызнання
вышэйшага трансцэндэнтальнага пачатку, якi надае сэнс чалавеча-
му iснаванню9. У гэтым сэнсе асаблiвая роля належыць апавяданню

“Звëны” (“Ogniwa”), пра якое сам аутар гаворыць, як пра найбольш

любiмае i дарагое са зборнiка “Меланхолiкi” (“Melancholicy”)10. Наз-

ва зборнiка выяуляе не толькi роздумы пiсьменнiцы над эпохай, але

i уплыу тэматыкi i праблематыкi “дэкадансу”. Сюжэт твора пачынаец-

ца з дыялогу памiж знаëмымi у маладосцi, зараз старымi людзьмi, пры-

належнымi да розных сацыяльных i этнiчных груп. Прычынай нечака-

най сустрэчы i працяглай размовы яурэя Бэркi i графа Ксаверыя ста-

новiцца прыхiльнасць да гадзiннiкавых механiзмау: першы з’яуляецца

iх майстрам, другi – выдатным знауцам. Героi аднолькава маюць глы-

бокiя зморшчыны, слабы зрок i адчуваюць сябе адзiнокiмi нават сярод

людзей. Майстар разважае над тым, што азначае адначасова мець i не

мець сям’i, маючы на увазе сваю адасобленасць ад блiзкiх: Oni porząd-
ne ludzie, i poczciwe ludzie, i niektóre to nawet edukowane i bogate, ale oni
nie moje... oni swoje i świata, nie moje...11. Арыстакрату таксама до-
бра знаëмае пачуццë няутульнасцi у асяроддзi родных: Pousypialiby ze
znudzenia, gdyby zaczął im prawić o tym, co dniem i nocą napełnia jego
pamięć. Mieszka przy córce i zięciu w zbytku i blasku, a dnie spycha z życia,
jak z pleców wory jałowego żwiru, i wlecze się ku końcowi...12 Э. Ажэш-

ка уздымае у апавяданнi рэалiстычную праблематыку, але агульнай

танальнасцю далучае яго да мадэрнiзму: Пералом пазiтывiзму, якi
атрымоувае новую форму у творчасцi пiсьменнiкау, прызнаных кары-
феямi гэтай лiтаратурнай эпохi, дае аб сабе знаць, у першую чаргу,
у адметнай оптыцы, звязанай з экзiстэнцыйнай праблематыкай13.

Для герояу гадзiннiкi (наручны графа Ксаверыя i вялiкi падлога-

вы Бэркi) выконваюць ролю ахоунiкау жыццëвых успамiнау. Выкары-

стоуваючы сiмвалiчны вобраз гадзiннiка, пiсьменнiца спрабуе дакра-

нуцца да шматзначнай з’явы часу, як сувязной нiткi памiж быццëм

i iншабыццëм. Час – наогул паняцце амбiвалентнае, “двухаблiчнае”,
бо, з аднаго боку, з’яуляецца мераю жыцця, а з другога – наблiжае

9 История всемирной литературы: в 9 т., Москва 1994, т. 8, с. 442.
10 E. Orzeszkowa, O sobie, Warszawa 1974, s. 112.
11 E. Orzeszkowa, Ogniwa, Kraków 1927, s. 23.
12 Тамсама, с. 5.
13 Twórczość Elizy Orzeszkowej, Lublin 2001, s. 247.
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усякае iндывiдуальнае жыццë да смерцi14, – адзначае Уладзiмiр Ко-

нан. Апiсанне гадзiннiка на шыльдзе майстэрнi пабудавана аналагiчна

апiсанню старога чалавека з адзнакай узросту i пакуты на твары: Ko-
łysze się niekiedy i poskrzypuje deska z tłem ciemnym i wymalowaną na nim
tarczą zegara, wielką, białą, podobną do twarzy starej i zapłakanej. Spłowia-
łe cyfry i wskaźniki wyglądają jak zmarszczki przez czas wyryte, a kurzawy
letnie i deszcze jesienne złożyły na nią mnóstwo czarnych kropek, jak ze-
schłych łez15. У майстэрнi гадзiннiкi наладжваюць “канцэрт”: актыуна

размауляюць, вядуць нарады i выбiваюць адну за адной гадзiны, кож-

ны сваiм адметным голасам. Адухауленне гэтага сiмвалiчнага вобраза

дасягае апагею у выказваннi майстра Бэркi адносна прадмета сваëй

працы: Zegarek to jest piękna maszyna i temu rozumowi ludzkiemu, co ją
wymyślił, honor robi... Zegarek to dla człowieka przyjaciel; on z nim jest,
kiedy wesoło i kiedy smutno, on jemu pokazuje, co trzeba o której porze robić,
on gada, kiedy nikt do człowieka nie gada, on jego uczy, że czas płynie i że
on na tym czasie, jak na wielkiej rzece, też płynie do ogromnego morza...16.
Так Э. Ажэшка паслядоуна атаясамлiвае нежывую рэч i жывога чала-

века, у вынiку чаго паралельна ажыццяуляюцца персаналiзацыя рэчы

i дэперсаналiзацыя чалавека.

Твор “Звëны” завяршаецца эпiзодам пахавання графа Ксаверыя,

пры якiм акцэнтуецца увага на успрыманнi яурэем непазбежнай для

кожнага смерцi. Напачатку твора граф Ксаверый не можа зразумець,

чаму столькi часу правëу у майстэрнi Бэркi: Po prostu różnili się wszyst-
kim i nie było pomiędzy nimi podobieństwa żadnego. Wszedł tu, aby oddać
zegarek do naprawy, i zasiadł na długie godziny. Co więcej, wcale nie chciało
się mu odchodzić...17. Напрыканцы апавядання не разумее Бэрка, чаму
пабег за убачанай пахавальнай працэсiяй: Nu, czego on wtedy siedział
u mnie kilka godzin; prawie całą noc? Czego on ze mną rozmawiał jak z bra-
tem? Czego ja za tym wozem leciał, jak dowiedział się, że to on na nim
jedzie? Szego ja teraz za nim idę?18. Гэта рытарычныя пытаннi, бо на
працягу апавядання героi асэнсоуваюць сувязь памiж сабой. Выраз-

ную сацыяльную рознiцу памiж iмi (багатае убранне Ксаверыя у про-

стым памяшканнi Бэркi i сцiплы выгляд яурэя на фоне пышнага паха-

14 У. М. Конан, Ля вытокау самапазнання: станауленне духоуных каштоунасцей
у святле фальклору, с. 184.
15 E. Orzeszkowa, Ogniwa, s. 6.
16 Тамсама, с. 19.
17 Тамсама, с. 21–22.
18 Тамсама, с. 36.
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вання графа) пiсьменнiца нiвелюе iдэяй роунасцi усiх. Сiмвалiчнасцю

напоунена назiранне Бэркi, што з хрысцiянскiх могiлак адкрываецца

панарама яурэйскiх: Berek oparł łokieć na kolanie, twarz na dłoni i kiwał
się powoli to w tył, to naprzód, w takt kowadła, które pomiędzy nim a trum-
ną zasypywaną piaskiem, kuło ogniwa niewidzialne19; dwa cmentarze, jeden
cały w drzewach i krzyżach, drugi ze sterczącymi kamieniami na piaskach
żółtych, jedno wspólne niebo skuwało ogniwem wysokim i szerokim20. Мiж

iншым, твор выходзiць i у складзе зборнiка “Z jednego strumienia szes-
naście nowel”, скiраванага супраць антысемiтызму.

Яшчэ адным паказальным адносна узаемадзеяння рэалiзму i ма-

дэрнiзму творам Э. Ажэшкi з’яуляецца апавяданне “Бабулька” (“Ba-
bunia”). У яго аснове – аналiз думак i пачуццяу жанчыны, якая знахо-

дзiцца на парозе смерцi. Апошняе узмацняе яе сацыяльнае адчужэнне:

Słowami nikt jej nic nie wyrzuca; lecz zdarzają się spojrzenia, gesty, równie
wyraźne, jak słowa: a jej i tego nie potrzeba, aby rozumiała, że jest u tego
wozu piątem kołem, w tej księdze kartą zżółkłą, z pismem zbladłem, której
nikt już czytać nie chce21. У вынiку пераацэнкi каштоунасцей гераiня

дакарае сябе за некалi уласцiвае ëй iмкненне да уяуных iдэалау. За-

раз яна лiчыць iстотным толькi здароуе родных i блiзкiх, таму што

унукi для старога чалавека – гэта альтэрнатыва немiнучай фатальна-

сцi. Бабулька з задавальненнем аддае свае апошнiя днi на асвятленне

iх жыцця: O, Boże! Dzieci, to szkło kruche, to lekkie listki jesienne; lada
co może je skruszyć i zdmuchnąć!22, – усклiкае яна у клапатлiвай думцы

аб хворых дзецях. Так, эзiстэнцыйная праблематыка працiнае i гэты

твор Э. Ажэшкi.

У жыццi бабулi балючая напружанасць у адносiнах з блiзкiмi ней-

тралiзуецца гарманiчным кантактам з памерлымi наведвальнiкамi:

W grubym zmroku zaczynają powstawać formy białawe lub czarne, zrazu
jedna, potem kilka, kilkanaście, coraz więcej. Babunia jednak ani lęka się,
ani dziwi, bo wie oddawna, że są to widma rozsianych po świecie grobow-
ców, które w ciemności ciszy przybywają do niej, mnożą się i stają tak licz-
nemi, jakby kto je tu nasiał pełną garści23. Гэта не рамантычнае iсна-

ванне на мяжы двух светау – сапрауднага i выдуманага, а рэальнае

балансаванне памiж вымярэннямi быцця i iншабыцця. Твор сведчыць

19 Тамсама, с. 38.
20 Тамсама, с. 39.
21 E. Orzeszkowa, Babunia, Warszawa 1898, s. 6.
22 Тамсама, с. 3.
23 Тамсама, с. 7–8.
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аб пазбауленнi выразнасцi вобраза чалавека у рэалiстычнай прозе, што

з’яуляецца адзнакай мадэрнiсцкай паэтыкi. Аналагiчныя з’явы адбыва-

юцца i у iншых вiдах мастацтва: у жывапiсе з другой паловы XIX ста-
годдзя жанр партрэта вiдазмяняецца. Выява чалавека страчвае рэаль-

ныя абрысы (з вынаходнiцтвам дагератыпу iх перадача становiцца за-

дачай фатографа) i зводзiцца да умоунай, абагульненай схемы.

Новы сюжэтны паварот твора звязаны з тым, што сын прыносiць

бабульцы з гарышча стары фамiльны гадзiннiк з курантамi: напры-

канцы жыцця, з прыходам адзiноты, ëн становiцца лепшым сябрам

геранi. Жанчына гаворыць аб гадзiннiку як аб жывым чалавеку, вя-

дзе з iм дыялог, таму што гэта рэч выступае яе спадарожнiкам ад

маленства да старасцi. Як i у творы “Звëны”, надзяленне гадзiннiка

уласцiвасцямi жывой iстоты суправаджаецца арэчауленнем чалавека:

Dwa stare oblicza, kobiety i zegara, jedno z dołu, drugie z góry, patrza-
ły na siebie bez szmeru i ruchu, w świetle małej lampy u łóżka okrytego
pościelą szczupłą, z krucyfiksem na ścianie24. Зноу гадзiннiк i чалавек,

напоуненыя каштоунымi успамiнамi, атаясамлiваюцца пiсьменнiцай.

Вобраз гадзiннiка выконвае важную сюжэтна-кампазiцыйную функ-

цыю: сiмвалiзуючы няспынны рух часу, ëн дазваляе прасачыць су-

вязь пакаленняу. Гэта рэч узбагачае зямное жыццë бабулькi хвiлiнамi

мiстычнай сустрэчы з памерлым мужам: выбiтая курантамi мелодыя

акунае iх у шлюбны танец паланэзу. Увогуле кантакт памiж жывымi

i мëртвымi у творы, працягваючы рамантычную тэндэнцыю, iлюструе

трансфармацыю у канцы XIX стагоддзя рэалiстычнага метаду за кошт
пранiкнення у яго паэтыку тэндэнцый сiмвалiзму.

Спадчына беларускай пiсьменнiцы Цëткi (Алаiза Пашкевiч) iстот-

на меньшая, чым польскай “калегi” з яе шматлiкiмi зборнiкамi апа-

вяданняу i раманамi. Аднак i на гэтым матэрыяле можна прасачыць

аналагiчныя польскiм тэндэнцыi у беларускай лiтаратуры. Цëтка пра-

цуе у рэалiстычным кiрунку, разам з тым у яе творчасцi зауважаюцца

i адзнакi новага лiтаратурнага метаду. Апавяданне “Асеннiя лiсты”,

напрыклад, прасякнута экзiстэнцыйнай праблематыкай: у цэнтры яго

таксама знаходзяцца двое старых людзей – Сцяпан i Сымон. У песiмi-

стычным дыялогу героi асэнсоуваюць падзеi i вынiкi свайго жыцця: ра-

зам са старасцю да iх прыйшлi адзiнота i няутульнасць самаадчування

у свеце. Уласцiвая старым людзям у творах Э. Ажэшкi неакрэсленасць

быцiйнага статусу блiзкая i беларускiм героям:

24 Тамсама, с. 15.
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– Эй, Сцяпане, Сцяпане, старыя мы ужо пнi! Адною палавiнай на
гэтым баку, другою на тым. Фю!Жыццë, як тая муха, бззз! i праля-
цела, а – пстрыкае пальцамi Сымон у паветры25.

Анталагiчная няустойлiвасць статусу асобы у Цëткi таксама выяу-

ляецца з дапамогай паралельных прыëмау адухаулення рэчы i арэчау-

лення чалавека. Стрыжнем апавядання становiцца сiмвалiчны вобраз

крыжа – суседа i сведкi чалавечага жыцця: А крыж-старавiна зам-
шалым лiцом глядзеу на абодвух i думау сваю думу... Разам, пэуне, са
Сцяпанам свой век скараталi, разам старэлi i горбiлiся. Мо не адна
бура над iх галовамi шумела, не адзiн гром у iх сэрца мерау, а яны цiха
смутак сабе павяралi. Нат i паходзiлi адзiн на аднаго: абодва шэрыя,
сухiя, замкнутыя у сабе, панура глядзелi у зямлю26. Дэперсаналiзацыя
сiгналiзуе i аб краху традыцыйнага характару, абумоуленым немаг-
чымасцю сродкамi рэалiзму перадаць вопыт ХХ стагоддзя. з усiм яго
жахам i вар’яцтвам27. Атаясамленне чалавека i рэчы выяуляе уплыу

на твор рэалiстычнага характару мадэрнiсцкiх тэндэнцый, у тым лi-

ку i на узроунi паэтыкi. Як польская пiсьменнiца праводзiць паралель

памiж старым чалавекам i гадзiннiкам, так беларуская атаясамлiвае

крыж i Сцяпана. Апошняе дасягае свайго апагею у той момант, калi

iснаванне нежывой рэчы iжывога чалавека падаецца фактычна як тра-

гiчнае спаборнiцтва:

– Жывëм цяпер толькi удвух. Вось сяджу часам на прызбе i ду-
маю: ану, хто каго перастаiць? Хацеу, было, падперцi, але, як ужо
на тое пайшло,– паглядзiмо, хто каго: цi я яго, цi ëн мяне?28

Асаблiвую ролю вобраз крыжа выконвае пры аповедзе аб лëсе Сця-

пана: у год нараджэння злева ад хатняй брамы бацька усталявау крыж

у iмя дабрабыту хлопчыка, якi прыйшоу на свет з радзiмай плямкай

у форме “чырвонага крыжыка” на правай лапатцы. На працягу жыц-

ця як Сцяпан, так i Сымон, пакорлiва прынялi на сябе бязлiкую коль-

касць падобных знакау. Сiмвалiчны вобраз крыжа утрымлiвае цэлы

шэраг сэнсау: першапачаткова у хрысцiянстве крыж успрымауся як
сiмвал не столькi пакуты, колькi радасцi (паколькi быу знакам пе-
рамогi над смерцю, зарукай будучага уваскрэсення)... крыж распяц-

25 Ц ëтка. Выбраныя творы, Мiнск 2001, с. 97.
26 Тамсама, с. 98.
27 И. П. Ильин, Деперсонализация, (в:) Современное зарубежное литературоведе-
ние: страны Западной Европы и США: концепции, школы, термины: энцикл. справ.,
Москва 1999, с. 199.
28 Ц ëтка. Выбраныя творы, с. 98.
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ця лiчыуся адзнакай мяжы дзвюх эпох29. Старасць герояу нагадвае
аб завяршэннi пэунага гiстарычнага этапу i знiкненнi уласцiвай тага-

часным людзям жыццëвай фiласофii: А што зробiш? Мусiць там бы-
ло так напiсана...30. Цëтка, па сутнасцi, асэнсоувае адыход носьбiтау

старога светапогляду, таму што жыццëвая сiмволiка выразна высту-
пае у перыяды пераломныя, калi нараджаюцца “новыя людзi”, з новы-
мi прынцыпамi паводзiн. У перыяды, нарэшце, асаблiва вострай увагi
да асобы31. Так, вобраз-сiмвал крыжа сведчыць пра уплыу на рэалi-

стычны твор “Асеннiя лiсты” паэтыкi новага лiтаратурнага метаду –

мадэрнiзму. Ды i само параунанне Сцяпана i Сымона з асеннiмi лiста-

мi, вынесенае у загаловак, iлюструе неабходны атрыбут сiмвалiзму –

непарыунасць метафары i сiмвала32.
У празаiчнай спадчыне Цëткi прысутнiчае твор з яшчэ больш яс-

кравым прадчуваннем непазбежнасцi абнаулення грамадскiх формау

жыцця. Гэта мiнiяцюра “Прысяга над крывавымi разорамi”, у якой

вельмi моцнае адчуванне часу, сацыяльна важная жыццëвая падас-
нова. Увогуле “Прысяга над крывавымi разорамi” – класiчны пры-
клад твора з багатым сацыяльным зместам, па сутнасцi, сiмвалiч-
ным, з моцнай эмацыянальнай афарбоукаю33. Мiнiяцюра убiрае шэраг

сiмвалау сацыяльнага абнаулення: цëплым асеннiм днëм стары, ня-

моглы Мацей (так завуць героя) выходзiць сеяць збожжа. Стомлены,

падчас працы ëн апускаецца i засынае на уласнай зямлi, раскiнуушы

рукi, быццам раскрыжаваны. Стан, выгляд i паводзiны героя вынi-

каюць з аутарскага аповеду аб лëсе яго сям’i, у якой, вiдавочна, не

хапае працоунай сiлы: яны з жонкай жывуць разам з дзвюма дочка-

мi, а тры старэйшыя сыны воляй лëсу разышлiся па свеце – у армiю,

у горад, на службу пану. У сне герой бачыць народны сход, месцам дзе-

яння якога выступае яго уласны палетак, а актыунымi удзельнiкамi –

яго трое сыноу. Яны прысягаюць, замацоуваючы сваë слова трыма

скрыжаванымi далонямi, аддаць зямлю яе законным уладальнiкам –

сялянам. У гэтым творы новае пакаленне прадстауляюць сыны Мацея,

вобразы якiх пазначаюцца толькi пункцiрна, паколькi галоуным у мiнi-

29 Словарь символов и знаков, Минск 2006, с. 90.
30 Ц ëтка. Выбраныя творы, с. 99.
31 Л. Гинзбург, О психологической прозе, Ленинград 1977, с. 22.
32 П. В. Васючэнка, Беларуская лiтаратура ХХ стагоддзя i сiмвалiзм, Мiнск
2004, с. 17.
33 С. А. Андраюк, А жыццë – вышэй за усë: выбранае: лiт.-крыт. арт., нарыс
творчасцi, Мiнск 1992, с. 109.
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яцюры выступае сцвярджэнне актывiзацыi iндывiдуальнага i грамад-

скага патэнцыялу на мяжы стагоддзяу. У абраным жанры, якi не пра-

дугледжвае дакладнай распрацоукi усiх вобразау, актыуную сэнсавую

нагрузку нясе матыу пераемнасцi пакаленняу у гiсторыi.

Сярод прысутных у мiнiяцюры “Прысяга над крывавымi разора-

мi” сiмвалау найбольш значным бачыцца вобраз крыжа (раскрыжава-

ны герой, скрыжаваныя далонi). Улiчваючы функцыi гэтага вобраза

i у апавяданнi “Асеннiя лiсты”, можна зрабiць выснову, што у ма-

стацкай сiстэме Цëткi крыжу належыць асобная роля, аналагiчная той,

якую выконвае гадзiннiк у апавяданнях Э. Ажэшкi. Прадстаунiкi па-

калення “Маладая Польшча” з дапамогай вобраза крыжа часта развi-

ваюць заснаваны на песiмiстычным шапенгауэраускiм тэзiсе паку-
тую, значыць iсную погляд, што сутнасцю жыцця, як i яго эсха-
талагiчнай мэтай, застаюцца пакута i агонiя34. Выступаючы сiм-

валiчным стрыжнем творау беларускай пiсьменнiцы, вобраз крыжа

утрымлiвае у тым лiку i адрозную ад мадэрнiсцкай семантыку. Ува-

ходзячы у структуру створанай у рэчышчы рэалiзму мiнiяцюры, сiм-

волiка крыжа, як i у апавяданнi “Асеннiя лiсты”, захоувае адраджэнскi,

абнауленчы змест.

Знаходзячы аналогiю памiж старасцю чалавека i заканчэннем эпо-

хi, пiсьменнiкi разважаюць аб плынi часу i зменлiвасцi формау быц-

ця. Для беларускай лiтаратуры гэта звязана з iмкненнем выйсцi на

новы узровень дзяржауна-палiтычнага i сацыякультурнага жыцця,

для польскай, не мiнуючы вышэйназванага, – з чаргаваннем куль-

турных эпох. Э. Ажэшка пасля узыходжання у канцы ХIХ стагоддзя

моладапалякау адчувае пераемнасць i у культурным жыццi, у лiта-

ратурным працэсе. Апавяданнi “Звëны” i “Бабулька” напiсаны пры-

кладна у адзiн час (1895 г.), што сведчыць пра iнтэнсiунае пера-

жыванне пiсьменнiцай тагачасных сацыякультурных з’яу. Прааналi-

заваныя творы, напiсаныя у рэчышчы рэалiстычнай традыцыi, iлю-

струюць уплыу мадэрнiзму як на узроунi зместу (экзiстэнцыйная

праблематыка), так i на узроунi паэтыкi (сiмвалiчныя вобразы, ма-

стацкiя прыëмы). Сiмвалы (гадзiннiк, звяно, крыж, асеннi лiст i iнш.)

паустаюць у творах хутчэй неусвядомлена, будучы сведчаннем агуль-

ных тэндэнцый развiцця лiтаратуры – мадэрнiзму i, у прыватнасцi,

сiмвалiзму. Паралельныя персаналiзацыя рэчы (гадзiннiк, крыж) i дэ-

персаналiзацыя чалавека (бабулька, Сцяпан) садзейнiчаюць размыван-

ню быцiйнага статусу выяуленага героя.

34 W. Gutowski, Mit, eros, sakrum: sytuacje młodopolskie, Kraków 1999, s. 185.
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Шматлiкасць плыней у межах мадэрнiсцкага метаду (iмпрэсi-

янiзм, сiмвалiзм, экспрэсiянiзм, неарамантызм, неакласiцызм, iмажы-

нiзм i г. д.) i разнастайнасць iх iндывiдуальна-аутарскiх адаптацый

пауплывалi на тое, што гэтыя плынi вельмi рэдка выяуляюцца у “чы-

стым” выглядзе. Часцей за усë можна назiраць узаемадзеянне iх памiж

сабой, хоць i з перавагай адной у кожным асобным выпадку. Iмпрэ-

сiянiзм i сiмвалiзм прастауляюць сабой найбольш рэпрэзентатыуныя

мастацкiя плынi у межах мадэрнiзму. Iх узаемадзеянне i узаемауплыу

можна прасачыць на матэрыяле лiрычнай мiнiяцюры, якая узнiкла на

мяжы XIX–XX стст. як адказ на актывiзацыю творчага пачатку у рэ-

чаiснасцi i жыццi чалавека. Зварот да лiрычнай мiнiяцюры звязаны

з адсутнасцю у яе “мiнулага”, якое прадугледжвае улiк гiстарычных

мадыфiкацый жанру i навуковую ацэнку iх мастацкага патэнцыялу.

У беларускай лiтаратуры памежжа стагоддзяу найбольш яркiм

прадстаунiком названага жанру выступае аутар цыкла “Мiнiяцюры”

i зборнiка “Абразкi” Змiтрок Бядуля. Даследчыкi звязваюць яго лiта-

ратурны метад з мадэрнiсцкiмi уплывамi: iмпрэсiянiзм дапамог прыад-
крыць i вылучыць iстотнае, па-мастацку важнае, эстэтычна неаб-
ходнае, тое, што да гэтага часу было схавана у душы i светаад-
чуваннi беларускага селянiна35. З. Бядуля разважае пра сваю мане-

ру творчасцi у мiнiяцюры “Нашто мне...”, якая набывае статус свое-

асаблiвай прадмовы да усëй яго лiрычнай прозы. Эстэтычнае па-

чуццë, лiтаратурны твор нараджаюцца iмгненна: Кожнае слова маë –

шчыры успамiн убогай вëскi. Кожны радок маëй песнi – малюнак
перажыванняу гаротнага, простага беларуса36, – вызначае аутар тэ-

матычны (сацыяльна-гiстарычная арыентаванасць) i жанрава-стыля-

вы (фрагментарнасць) абсягi уласнай творчасцi. Натхненне не трэба

шукаць, само жыццë поунае мастацтва, што вынiкае са стаулення да

катэгорыi “эстэтычнае”: Хараство – мацi жыцця, кiраунiцтва дабра
i прауды. Хараство – гэта гарманiчна скрысталiзаваныя жыццëвыя
атамы, каторыя, губляючы сваю даунейшую хаатычнасць, уваходзяць
у цыкл кемнасцi, штукарства37.

У польскай лiтаратуры адным з самых вядомых прадстаунiкоу

лiрычнай мiнiяцюры у межах мадэрнiзму выступае аутар цыкла

“Дробязi” (“Okruchy”) Ежы Жулаускi. Ëн з’яуляецца прыхiльнiкам

35 З. П. Мельн iкава, “На горне душы...”: творчасць З. Бядулi i беларуская лiта-
ратура першай трэцi ХХ ст., Брэст 2003, с. 48–49.
36 З. Бядуля, Збор творау: у 5 т., Мiнск 1986, т. 3, с. 27.
37 З. Бядуля, Збор творау: у 5 т., Мiнск 1989, т. 5, с. 384.
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суб’ектыунай канэпцыi прыгажосцi: Piękno jest bodaj najwyższą syntezą,
którą zawiązać jesteśmy zdolni i dlatego powtarzam: pobudka jest tu niczem.
Piękno tworzymy my sami, a zatem leży ono w nas, a nie w świecie ze-
wnętrznym38. Паколькi крынiца хараства знаходзiцца у самiм чалавеку,

эстэтызацыi падвяргаюцца усемагчымыя вынiкi дзейнасцi чалавечай

псiхiкi. Далучанасць пiсьменнiка да сiмвалiзму абумоулiвае структуру

цыкла у выглядзе алагiчнага узнаулення пачуццяу, рэфлексiй, рэтрас-

пекцый, сноу у натуральным парадку iх з’яулення у свядомасцi.

З. Бядуля i Е.Жулаускi аднолькава разумеюць здольнасць бачыць

i адчуваць хараство як унiкальную магчымасць чалавечай асобы тва-

рыць з дапамогай унутраных духоуных рэсурсау. Разам з тым дамi-

нантныя лiтаратурныя метады абумоулiваюць спецыфiку падыходу да

творчасцi: для беларускага аутара-iмпрэсiянiста – гэта перадача пра-

пушчанага праз душу знешняга свету, для польскага аутара-сiмвалi-

ста – актуалiзацыя глыбiнных пластоу псiхiкi.

З. Бядуля iмкнецца раскрыць кожнага як эстэтычна развiтую асо-

бу, акцэнтуючы увагу на уменнi зауважаць i перажываць праявы пры-

гажосцi у паусядзëннасцi. Калi у iмпрэсii “Ля кросен” на дзяучыну

льецца святло месяца, свабоднае уяуленне героя падказвае яму вы-

танчаную асацыяцыю: Шырока расплюшчылiся яе блiскучыя дзiуныя
вочы, i выглядала яна быццам святы вобраз кемнага маляра...39. Абра-
ны пiсьменнiкам метад садзейнiчае узвелiчэнню творчых здольнасцей

асобы, паколькi прыгажосць у iмпрэсiянiзме – не адноснае паняцце,
а абсалютнае. Яна – усюды, яе нельга наумысна шукаць або выдум-
ляць, яе неабходна толькi пажадаць убачыць40. Калi падабенства да
артэфактау уяуляе сабой крытэрый прыгожага у жыццi, то крытэрыем

мастацтва заканамерна мае права называцца падабенства да рэчаiсна-

сцi. Вытканы на палатне гераiняй твора “Яе душа” узор зачароувае

дасканаласцю, эталонам якой выступае праудападабенства, блiзкасць

да самой прыроды: ...маладыя пралескi расцвiталi у разарваным сэр-
цы, каторае было абведзена вянком бярозавых лiсткоу. Вакол вян-
ка блiшчэлi на блакiце шоуку залатыя кроплi слëз... Здавалася, што
гэта адсвечваецца у сажалцы вячэрняе неба, засеянае залатымi зор-
камi... Здавалася, што плыве гэты узор ды нешта дзiунае баiць аб

38 J. Żuławski, Prolegomena: uwagi i szkice, Lwów 1902, s. 60.
39 З. Бядуля, Збор творау: у 5 т., т. 3, с. 6.
40 Т. С. Студенко, Эстетика импрессионизма в творчестве Э. Золя,Минск 2004,
с. 12.
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вëсцы i полi абшырным41. У дадзеным выпадку сама назва зафiксавала

уласцiвы сiмвалiстам зварот да чалавечай душы.

Лiрычны герой З. Бядулi, у адрозненне ад Е. Жуласкага, не усве-

дамляе, што магчымасцю захапляцца прыгажосцю ëн абавязаны сваiм

эстэтычным здольнасцям: Цi гэта сваю душу штукар пералiу у мар-
мур халодны? Цi ëн толькi разгадау загадку нямога камня, загадку
адвечнага сфiнкса? Цi нейкую затоеную сiлу асвабадзiла рука яго
з цеснай каменнай магiлы (“Акорды”)42, што усë адчутае i перажытае

iснуе пры абавязковай умове непасрэднага удзелу яго самога: А мо-
жа i прауда, што пурпур над зарасляй рассыпае нейкая таемная ба-
гiня хмар? А можа i прауда, што кожную кветачку анëл фарбуе
i салоука песцiць? (“А можа i прауда?..”)43. У самiм дапушчэннi “а мо-

жа i прауда?” прысутнiчае па-сiмвалiсцку мiстычная спроба пранiкнен-

ня у iншае вымярэнне, якое нельга адчуць i спасцiгнуць з дапамогай

звычайных сродкау.

У лiрычнай прозе З. Бядулi можна вылучыць шэраг iмпрэсiй, дзе

сiмвалiзм заяулены на структурным узроунi. Гэта творы, у якiх пры-

сутнiчае вобраз кветкi (“нейкай дзiунай цацачкi”, “дзiцяня блакiтна-

га неба”). Герой мiнiяцюры “Кветка” перапоунены пачуццëм расчара-

вання у ратаi, якi не здолеу зауважыць народжаную, выхаваную i аб-

лашчаную прыродай раслiну. Аслеплены дымам ад уласнай люлькi, ëн

нават не зауважыу, як няшчадна растаптау гэта цуда. У творы вiда-

вочная двухпланавасць мастацкага вобраза, на якой будуецца метад

сiмвалiзму i сам сiмвал як такi, – наяунасць эмпiрычнага (канкрэтна-

га) i асацыятыунага (умоунага) сэнсавых пластоу. Канкрэтны план

знiшчэння ратаем кветкi суiснуе з умоуным планам руйнавання ча-

лавекам прыгажосцi, народжанай яго уласнай душой. Цi здагадауся
ты, што гэта толькi малюнак пауночных думак тваiх?... сон душы
тваëй?.. калi твая душа пасля гуку мiнуушага дня запанавала у хва-
лях яснага супакою, калi зажадала яна нешта таемнага, незвычайна-
га, i, быццам кветка, быццам голуб белы, над ëй святочнасць запана-
вала, ты зямной бруднай карыснасцю сваëй затаптау, знiшчыу тыя
кволыя раслiны неба, i быццам не радзiлася кветка у душы тваëй...44.
У iмпрэсii вобраз кветкi сiмвалiзуе прыгажосць, мастацтва, творчасць

i узвялiчвае здольнасць бачыць прыгажосць.

41 З. Бядуля, Збор творау: у 5 т., т. 3, с. 31.
42 Тамсама, с. 45.
43 Тамсама, с. 17.
44 Тамсама, с. 23–24.



264 НАТАЛЛЯ БАХАНОВIЧ

Яшчэ больш поуна сiмвалiчная двухпланавасць iмпрэсii, наяунасць

“другога дна” выяуленага эстэтычнага пачуцця, прысутнiчае у мiнi-

яцюры “Над сажалкай”. У творы зафiксавана сутыкненне дзяучынкi

з цудам знiтаванага ва уласным адбiтку у вадзе чалавечага i прыродна-

га хараства: Блiжэй падышла яна да сажалкi i цуда убачыла у гладзi
люстранай вады: купауся там анëл з распушчанымi шауковымi вала-
самi... Не разумела дзяучынка вясковая, што яна гэты воблiк свой
бачыць у вадзе, i зашаптала малiтву – тую самую, каторую калiсь-
цi стары дзед вучыу яе...45. Паколькi традыцыйна люстра звязваецца
з магчымасцю пранiкнення у трансцэндэнтнае, адбiтак у вадзе трыва-

ла уваходзiць у арсенал сiмвалiстау. Згодна з сiмвалiсцкай “тэхнiкай”

творчасцi, у iмпрэсii З. Бядулi можа быць вылучана некалькi сэнса-

вых узроуняу, iншымi словамi, канкрэтны i умоуны планы. З аднаго

боку, захопленая малюнкам на люстраной паверхнi сажалкi маленькая

гераiня па-дзiцячы не разумее, што убачанае ëсць толькi выява яе са-

мой. З iншага – дзяучынцы уласцiва цнатлiвая неабазнанасць у тым,

што крынiцай эстэтычнага перажывання з’яуляецца нi што iншае, як

яе уласная душа.

У польскага пiсьменнiка Е. Жулаускага двухпланавая будова вы-

ступае асноуным зместа- i структураутваральным фактарам у мiнiя-

цюрах, што i дазваляе гаварыць пра iх сiмвалiчную аснову. Напры-

клад, у творы “Да сябра” (“Do przyjaciela”) эмпiрычны план скла-

даюць актуальныя падзеi i пачуццi (сустрэча сяброу юнацтва i адчу-

ванне адсутнасцi былой адкрытасцi i чысцiнi), асацыятыуны – выцяг-

нутыя з глыбiнь памяцi фрагменты мiнулага (стан дзiцячага светлага

аптымiзму, пачуццëвай шчырасцi, безумоунай веры). Лейтматыу уз-

дзеяння на асобу яе мiнулага, прапушчанага праз уласны падрабязны,

крытычны аналiз, увогуле з’яуляецца вядучым для Е. Жулаускага.

У рэтраспекцыi “Св. Мiкалай” (“Św. Mikołaj”) герой рухаецца па ле-

свiцы успамiнау i знаходзiць першую прыступку з шэрагу панесеных на

працягу жыцця страт. Гэта дзiцячая спакуса убачыць святога Мiколу,

якi, паводле польскай традыцыi, у святочную снежаньскую ноч прыно-

сiць малым падарункi. Эмпiрычны план у творы складае рэфлексiя на

тэму паслядоунай страты шматлiкiх духоуных каштоунасцей у жыц-

цi лiрычнага героя, асацыятыуны – успамiн аб самай першай з гэтых

страт. У вынiку выводзiцца механiзм, парадаксальны па прычыне до-

браахвотнасцi яго выбару, што вядзе да расчаравання i болю: Każdą

45 Тамсама, с. 20.
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nową prawdę kupuje się za cenę jakiejś złotej bajki, ułudy, która jest za-
zwyczaj piękniejsza od tej prawdy, co brutalnie i nieodwołalnie jej miejsce
zajmuje. Zdobywając prawdę, tracimy wiele, czasem więcej, niż zdobywamy.
A przecież dobrowolnie nikt z tej drogi nie wraca46. У мiнiяцюры “Паца-

лунак” (“Pocałunek”) першае каханне валодае самакаштоунасцю, да-

ючы магчымасць адшукаць прытулак у прасторы уласнага успамiну:

Ale dzisiaj po latach, gdy przymknę oczy i myśli znużone, w walce życia
zszargane w czystsze zwrócę strony, widzę ją znów przed sobą: przycho-
dzi jak mgła, jak sen, jak wspomnienie świętości, w blaskach miesięcznych
lub błękitnych świtach porannych...47. Канкрэтны план складае хвiлiна

спакою героя, акунуцца у якi дазваляе умоуны план – узнауленне па-

дзей мiнулага.

Двухплаваная будова прааналiзаваных вышэй мiнiяцюр Е.Жулау-

скага не перашкаджае гаварыць пра прысутнасць у iх элементау iмпрэ-

сiянiзму, у прыватнасцi спецыфiчную форму яго праяулення. Ключа-

вым выступае той факт, што ва усiх выпадках судакрананне сiмвалiз-

му з iмпрэсiянiзмам адбываецца у межах разгортвання асацыятыунага

(умоунага) плана. Сiмвалiзм, скiраваны да унутранага зместу чала-

вечай асобы, садзейнiчае узнiкненню унiкальнага iмпрэсiянiстычнага

“ландшафту”. Гэты “ландшафт” мае адметную лакалiзацыю, за кошт

якой i атрымлiвае у польскiм лiтаратуразнаустве такую прыгожую

назву, як “пейзаж душы”. Калi у мiнiяцюрах З. Бядулi выяуляюцца

прапушчаныя праз свядомасць малюнкi рэчаiснасцi, то у цэнтры увагi

Е. Жуласкага знаходзяцца падрабязна адрэфлексаваныя фрагменты

псiхiчнага жыцця, напрыклад успамiны i нават сны.

Яшчэ больш непасрэдна iмпрэсiянiзм выяуляецца у мiнiяцюры

“Sen”, дзе апавядаецца, як перад наведваннем Бернскiх Альпау герой

ноччу бачыць дзiуную карцiну будучага падарожжа. Псiхiка малюе

фрагменты таго, як жывы i разумны лакаматыу без рэек i шляху ня-

се цягнiк праз найпрыгажэйшыя горы, перамежаныя безданямi, гаямi,

марамi i г.д. Сон лiрычнага героя, як парог цi мяжа, дае магчымасць

самапаглыблення, у вынiку чаго адкрываецца пейзаж глыбiнь падсвя-

домага. Рэальнае знаëмства з вяршыняй Юнгфрау прыносiць расчара-

ванне, таму што убачаныя у сне краявiды непараунальна прыгажэй-

шыя. Аналагiчныя выпадкi зноу i зноу маюць месца у жыццi асобы:

Gdy tylko marzę o czemś, jeszcze niewidzianem, niespotkanem, niezakosz-

46 J. Żuławski, Kuszenie szatana: opowiadania, Warszawa 1910, s. 259.
47 Тамсама, с. 264.
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towanem, o pięknej okolicy, mieście, obrazie, kobiecie: śni mi się ta rzecz
w takiej niesłychanej piękności i uroku, że rzeczywistość później nie ma już
dla mnie powabu48. Кантраст памiж сапраудным i створаным падсвя-

домасцю пейзажамi падштурхоувае героя да згубнага па сваiх наступ-

ствах дапушчэння, że rzeczywistość jest parodją marzenia49. Так паступо-
ва, у тым лiку i у творчасцi Е.Жулаускага, фармiруецца мадэрнiсцкая

устаноука на тое, што не мастацтва павiнна iсцi услед за жыццëм,
а, наадварот, жыццë павiнна прыпадабняцца мастацтву50. Адпавед-
на iмпрэсiянiзм ва узаемадзеяннi з сiмвалiзмам выступае у неардынар-

най форме “краявiдау” падсвядомага.

Беларускi i польскi мадэрнiзм будуецца на аднолькавым эстэтыч-

ным падмурку: сцвярджэнне iндывiдуальнага пачатку, засяроджанне

на крэатыуным патэнцыяле чалавека i эстэтычных уласцiвасцях яго

душы. Двухпланавая будова мiнiяцюр З. Бядулi сведчыць аб трыва-

ласцi элементау сiмвалiзму у iмпрэсiянiзме, а разгортванне “пейзажу

душы” у асацыятыуным плане сiмвалiсцкiх мiнiяцюр Е. Жулаускага

iлюструе наяунасць у iх iмпрэсiянiзму.

Такiм чынам, падобнасць працэсау сацыяльна-гiстарычнага жыц-

ця на мяжы XIX–XX стст. у беларускай i польскай лiтаратурах са-

дзейнiчаюць аднолькавай прысутнасцi у iх рэалiстычнага i мадэр-

нiсцкага метадау. Мадэрнiзм у рэалiстычных творах прауляецца на

узроунях праблематыкi (экзiстэнцыя) i паэтыкi (сiмвалiчныя вобразы,

арэчауленне чалавека i адухауленне рэчы). У межах мадэрнiзму iмпрэ-

сiянiзм з сiмвалiзмам узаемадзейнiчаюць на узроунi структуры мiнiя-

цюр (двухпланавасць), а сiмвалiзм з iмпрэсiянiзмам – на падставе таго,

што першы абумоулiвае скiраванасць другога (выяуленне адрэфлекса-

ванай розумам падсвядомай рэальнасцi).

48 Тамсама, с. 262.
49 Тамсама, с. 261.
50 A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 2001, s. 222.
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S T R E S Z C Z E N I E

BIAŁORUSKA I POLSKA LITERATURA NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU:
WSPÓŁDZIAŁANIE TWÓRCZYCH METOD I TENDENCJI

W artykule opisano podstawowe metody i trendy w białoruskiej i polskiej li-
teraturze na przełomie XIX i XX wieku na podstawie twórczości E. Orzeszkowej,
Ciotki, Z. Biaduli i E. Żuławskiego. Wskazano na relacje między tendencjami rea-
listycznymi i modernistycznymi, zwłaszcza na elementy tematyki i poetyki moder-
nizmu w prozie realistycznej. Uwagę zwrócono także na wzajemne oddziaływanie
symbolizmu i impresjonizmu, strukturę impresji i specyfikę manifestowania impre-
sjonizmu w miniaturach symbolicznych.

Słowa kluczowe: współdziałanie metod literackich, pozytywizm, modernizm, rea-
lizm, symbolizm, problemy egzystencjalne, proza liryczna, piękno.

S UMMARY

BELARUSIANAND POLISH LITERATUREON THE TURNOF THE 19th CENTURY:
COOPERATION OF CREATIVE TENDENCIES AND METHODS

The article discusses elementary methods and trends in Belarusian and Polish
literature on the turn of the 19th century using the examples of the novels written
by E. Orzyeshko, Tsiotka, Z. Byadulya, E. Zulavskiy. The relationship between
realistic and modernistic movements, and elements of modernistic theme and poetry
in realistic prose are investigated.
The interplay of literary symbolism and impressionism is analyzed. Special

attention is concentrated on the structure of impression and special manifestation
of impressionism in symbolic miniatures.

Key words: cooperation of literary methods, positivism, modernism, realism, sym-
bolism, existential problems, lyrical prose, beauty.


