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Некаторыя асаблiвасцi часава-прасторавай структуры

рамана Янкi Брыля “Птушкi i гнëзды”

Для гэтай кнiгi я аддау свайму герою многае з перажытага.

А усë ж яна – “не аутабiяграфiя, а – бiяграфiя адной душы”, рас-

каз пра яшчэ адзiн шлях да святла, пра яшчэ адно месца у страi яго

абаронцау1, – адзначыу Янка Брыль у пралогу да адзiнага дагэтуль
у беларускай лiтаратуры лiрычнага рамана “Птушкi i гнëзды” (1964).

Пiсьменнiк вывеу у сваiм творы героя, у якiм скандэнсаваны лëс усяго
пакалення яго аднагодкау з заходнебеларускiх вëсак. I, як падкрэслiу
Серафiм Андраюк, такая пазiцыя характэрная менавiта для творчай
манеры Янкi Брыля:

Увогуле разнастайныя творы пiсьменнiка уяуляюць з сябе у сукуп-
насцi гiсторыю духоунага росту i станаулення чалавека, фармавання
i праяулення яго як iндывiдуальнасцi i асобы, гiсторыю ягонага выхаду
у вялiкi свет жыцця. Чалавека не абстрактнага, не наогул, а чалавека
пэунага часу i пэунай мясцовасцi: час i месца у Брылëвых творах вы-
ключна адчувальныя2.

У адрозненне ад эпiчнага рамана у лiрычным рамане iснуе адзiн
цэнтр, адзiн герой, унутранае жыццë якога з’яуляецца прадметам ма-
стацкага адлюстравання. Вобраз галоунага героя рамана Алеся Ру-
невiча выяуляецца адначасова у розных пластах часу, яго характар

1 Я. Брыль, Збор творау у чатырох тамах, Мiнск 1968, т. 3, с. 6. Далей пры
спасылцы на гэта выданне у дужках падаецца старонка.
2 С. Андраюк, Думаючы пра вечнае, бачыць штодзëннае..., [у:] Янка Брыль,
Запаветнае. Выбраныя творы, Мiнск 1999, с. 14.
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раскрываецца у асацыятыуным патоку, у якiм злiлiся мiнулае, су-
часнае i будучае3. Часава-прасторавая структура вызначае жанравыя
асаблiвасцi рамана. Вольга Нiкiфарава аб гэтым пiша так:

Сюжэтна-кампазiцыйная структура “кнiгi адной маладосцi” таксама
прыстасавана да мастацкага увасаблення унутранага жыцця лiрычнага
героя. Таму у творы, як i у чалавечай памяцi, суiснуюць розныя пласты
часу, i выяуленчы план успамiнау чаргуецца з планам рэальнасцi. У ад-
паведнасцi з лiрычным чляненнем рэчаiснасцi адлюстраванне драбнiцца
на асобныя эпiзоды-кадры, сувязь памiж якiмi забяспечвае асацыятыу-
на-вобразнае мысленне героя i аутара-апавядальнiка4.

Асноуныя падзеi рамана разгортваюцца ад выбуху Другой сусвет-
най да пачатку Вялiкай Айчыннай вайны. Такiм чынам, фабульны
час твора змяшчаецца у двух гадах. Пры гэтым у рамане скандэн-
саваны падзеi, што адбывалiся на працягу дваццацi гадоу. Зразумела,
у “Птушках i гнëздах” апiсваецца не скразная плынь часу, а толькi вы-
браныя, iстотныя для увасаблення аутарскай канцэпцыi яе фрагменты,
чым забяспечваецца сцiсласць тэксту.

Польскi даследчык Казiмер Выка, разважаючы аб часе у структу-
ры мастацкага твора, падкрэслiу:

Powieść ustawia własne początki czasowe, a iluzja czasu powieściowego
jest iluzją pewnego continuum czasu, który zaczyna płynąć od miejsca i do
miejsca wyznaczonego przez autora. (...) Sam idealny punkt czasu, od którego
czas powieściowy danego utworu poczyna się rozwijać, ważny jest jedynie ze
względu na zdarzenia, jakie nastąpią później w powieści5.

Янка Брыль дасягае вызначанай мэты: адлюстроувае духоуны
рост героя, дзякуючы вызначэнню якраз такога iдэальнага пункту, бо
паказвае Алеся Руневiча у месцы, дзе гэты рост абвастраецца, iнтэнсi-
фiкуецца, што адбываецца у лагеры для ваеннапалонных. Любоу i туга
па Радзiме узмацняюцца у жорсткiх абставiнах i змушаюць маладога
чалавека шукаць адказу на адвечныя быцiйныя пытаннi аб уласным
прызначэннi, аб тым, адкуль ëн i куды iдзе. Катэгорыя часу арганi-
зуе лëс галоунага героя у цыкл своеасаблiвых падарожжау, калi канец
аднаго з’яуляецца пачаткам наступнага.

3 Беларуская савецкая проза. Раман i аповесць, пад рэд. В. В. Барысенкi, П. К.
Дзюбайлы, Мiнск 1971, с. 419.
4 Гiсторыя беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя: У чатырох тамах,Мiнск 2001,
т. 3, с. 507.
5 K. Wyka, Teoria czasu powieściowego. Wygląd problemu, [w:] Genologia polska. Wy-
bór tekstów, Warszawa 1983, s. 327.
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Пiсьменнiк паказвае галоунага героя падчас службы у польскiм
войску, у нямецкiм лагеры для ваеннапалонных, падчас уцëкау з па-
лону, у партызанскiм атрадзе. Аднак Алесь Руневiч увесь час у руху
не толькi таму, што яго пераводзяць з месца на месца (як палонны
ëн працуе, напрыклад, у маëнтку, на гуце, на заводзе крыштальна-
га шкла), што ëн уцякае з палону, але i таму, што сiстэматычна,
амаль бесперапынна адбывае падарожжы у мiнулае. Часава-прасто-
равая плынь твора пашыраецца дзякуючы разнастайным пераходам
у сферу унутранага жыцця Алеся Руневiча, яго падсвядомасцi, памяцi.

Я. Брыль актыуна уводзiць у фабульны час “Птушак i гнëздау”
рэтраспекцыйныя сцэны. Першы такi зварот у мiнулае чытач знахо-
дзiць ужо на самым пачатку твора. Дзеянне першага раздзела пачына-
ецца у чэрвенi саракавога года у лагеры для ваенпалонных, але амаль
адразу галоуны герой пераносiцца ва успамiнах у мiнулы год i бачыць
сябе салдатам польскага войска. Пазней, пад уплывам пачутай песнi,
Алесь Руневiч адбывае “падарожжа у найлепшае” i чытач знаëмiцца
з вялiкiм адрэзкам часу з дзяцiнства галоунага героя – пераносiцца
у шчодра напоены святлом, далëкi i блiзкi, нiбыта у радасным сне,

вялiкi чарнаморскi горад (33).

Пiсьменнiк iмкнецца агульна акрэслiць час асобных падзей (на

трэцiм годзе Алесь цяжка i доуга хварэу (34), Алесю толькi што

пайшоу пяты год (37), да наступнай зiмы яны абжылiся (49), звяртае
увагу на жыццëвыя павароты: пераезд у вëску, смерць бацькi. Аднак
першыя успамiны перадаюцца згодна з дзiцячым светауспрыманнем
i расплываюцца у ружовай, мiлай iмгле чалавечага досвiтку, i памяць

захоувае толькi паасобныя малюнкi (34). Такiм чынам, успамiн аб вяр-
таннi бацькi з вакзала пераходзiць ва успамiн аб моры, што у сваю
чаргу спалучаецца з вобразам мацi, якая мые бутэльку. Аднак, звяр-
таючыся у дзiцячыя гады, пiсьменнiк не паддаецца дыктату мiфала-
гiзацыi, iдэалiзацыi далëкага часу i паказвае як радасць, так i смутак
раннiх гадоу.

Вiдавочна, фабульны час рамана не мае храналагiчнай паслядоу-
насцi, бо Я. Брыль выкарыстоувае прыëм “плынi свядомасцi”, i дастат-
кова штуршка, якi пераносiць галоунага героя па часе i прасторы:
у гады маленства, юнацтва, на парог сталасцi. Па-рознаму акцэнту-
юцца гэтыя пераходы з адной у другую часавую перспектыву. Най-
часцей Я. Брыль прама гаворыць пра рэфлексii галоунага героя, вы-
клiканыя мiнулым: I ëн задумауся пра iншую – пра далëкую, родную

прыгажосць (97), Алесь зацiх, задумауся... (153), Харошай радасцю

прыйшоу, праплыу карцiнай суровай зiмы успамiн (192), Па нейкай
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унутранай сувязi Алесь успамiнае два здарэннi (303), Тры пачуццi,

тры вобразы ажылi у яго памяцi пад гукi музыкi (341).

Польскi даследчык Рышард Гандкэ, разважаючы аб асаблiвасцях
часавай структуры у лiтаратурнай выдумцы, звярнуу увагу на два
маштабы фабульнага часу у рамане:

Z jednej strony opowiadana historia toczy się w jakichś czasach mniej
lub bardziej dokładnie sprecyzowanych, co pozwala ją umiejscowić na skali
epok. (...) Z drugiej strony informacje odnoszące się do konkretnego momentu
przedstawionych zdarzeń umieszczają ten moment w ciągu czasowym bezpo-
średnio objętym opowiadaniem, czyli w mikroskali czasu płynącego w środo-
wisku rozgrywania się tych zdarzeń.
Każdy z tych sposobów określania czasu pozwala inaczej umiejscawiać

zdarzenia. Pierwszy posługuje się odniesieniem do tła historycznego, drugi –
przybliża odbiorcy niemal zmysłowo uchwytną konkretność jakiegoś określone-
go momentu, często nie troszcząc się o bezpośrednie powiązanie z ogólniejszym
planem czasowym6.

Так, у частках твора, якiя адносяцца да перадваеннага жыцця
Алеся Руневiча, пераважаюць рысы мiкрамаштабу мастацкага ча-
су. Я. Брыль стварае шэраг карцiнак-абразкоу, “эцюды памяцi”, якiя
адлюстроуваюць першыя жыццëвыя крокi Алеся Руневiча па жыццi,
яго пошукi жыццëвых настаунiкау у роднай хаце, школе i кнiгах. Раз-
горнуты фабульны час “Птушак i гнëздау” часам канкрэтызуецца, бо
Я. Брыль звяртаецца да элементау каляндарнага i сялянска-бытавога
часу. Выразна акцэнтуюцца, напрыклад, змены пары года, у апiсаннi
якiх увасабляецца вясковае светауспрыманне Алеся Руневiча, бо часта
падкрэслiваюцца абавязкi земляробау: Зажынаюць, па звычаю, толь-
кi у цотныя днi: у ауторак, чацвер i у суботу. Мацi зажала у чацвер

пад вечар (97).

Мастацкi час наблiжаецца да канкрэтнага, гiстарычнага, калi га-
ворыцца пра падзеi падчас вайны, палону: калi яны, улетку трыццаць
дзявятага, капалi акопы на мяжы тэрыторыi “свабоднага горада”

Гданьска (31), А неузабаве усiх ашаламiла вестка: Саветы i Гiтлер

падпiсалi пакт неагрэсii!.. (64), Апошняя нямецкая спроба прыйсцi да

згоды – леташнi прыезд Молатава у Берлiн – не удауся з-за непамер-

ных савецкiх патрабаванняу (294), Дзiуна Алесю – i першага верасня

у трыццаць дзевятым, i дваццаць другога чэрвеня сëлета яго будзiлi

голасам незвычайнай трывогi: “Вайна!..” (293).

6 Ryszard Handke, Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury, Warszawa 2008,
s. 36–37.
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Часавая канкрэтызацыя кожнага фрагменту рамана стварае iлю-
зорнасць часавай храналогii. Гульня з часам, перакрыжаваннi розных
пластоу часу, эмацыянальная расцягнутасць або кандэнсацыя асобных
часавых фрагментау надае дзеянню “хвалiстасць”.

Вычуванне часу у рамках адной падзеi часта вядзе да эмацыяналь-
най расцягнутасцi кожнай секунды, мiнуты, гадзiны, або, наадварот,
да кандэнсацыi, згушчэння часу. Амаль пяць старонак займае аповед
аб падзеях, якiя адбылiся на працягу некалькiх хвiлiн фабульнага часу:

Алесь iдзе шырокiм тратуарам дауно абсаджанай цянiстымi кашта-
намi берлiнскай вулiцы... Той самай вулiцы, назву якое ëн так выдатна
запомнiу са светла-жоутых канвертау паупрэдства.

Яшчэ чатырнаццаць дамоу, чатырнаццаць нумарау на кожным вугле,
i будзе ëн – той дом, цераз якi толькi i можа прыйсцi яна, iхняя воля, адкуль
пачнецца нарэшце ягоны шлях на Радзiму!... (...)

Алесь з хваляваннем прыцiснуу пальцам той гузiк.
Чаканне цягнулася доуга, пакутлiва...
За брамкай i брамай з чорных жалезных прутоу – залiтая сонцам

прастора, сем-восем крокау па убiтым жвiры. Тады прыступкi нiзкага
ганка i дзверы, высокi, карычневы, з узорамi, – доугачаканы сезам...

I вось, нарэшце, сезам адчынiуся. Цяжка, нiбы неахвотна (264–267)

Такое пашырэнне часапрасторы, вiдавочна, дазволiла Я. Бры-
лю глыбей перадаць настрой героя. Дакладна, падрабязна пiсьменнiк
выявiу эмоцыi Алеся Руневiча: страх за самога сябе, за свае паводзiны,
як выканауцы даверанай сябрамi рызыкоунай мiсii, i трывожнае нецяр-
плiвае чаканне сустрэчы з асобай, якая можа даць адказ на пытанне
аб тэрмiне звальнення, а значыць вяртання на Радзiму.

Я. Брыль выкарыстоуве таксама прынцыпы мастацкага ушчыль-
нення. Вось як коратка, лапiдарна ëн гаворыць пра доугiя днi няудалых
першых уцëкау:

Была i першая днëука. У кустах на схiле аусянага поля, адкуль было
вiдаць далëка i шырока.

Ах, як цягнууся ëн, гэты дзень, нiбыта той, апошнi у Касаве, i як
прыемна было дачакацца змяркання. Каб зноу iсцi, iсцi!..

Другая ноч. Другая днëука. Трэцяя. Чацвëртая...
I так яны, гэтыя ночы i днi, сталi iх новай сапрауднасцю, новым

жыццëм.
I радасным, i нялëгкiм (116)

Цiкавыя i прасторавыя параметры рамана. Мастацкая прастора
у “Птушках i гнëздах” не замыкаецца на месцы развiцця апiсаных Ян-
кам Брылëм падзей, але пашыраецца дзякуючы вяртанню у мiнулае,



210 АННА АЛЬШТЫНЮК

успамiнам i думкам Алеся Руневiча. I такiм чынам, аутар вядзе чы-
тача не толькi па нямецкай, але i па роднай зямлi. Прауда, вобраз
Нямеччыны, здаецца, аднастайны, бо бачаны з перспектывы палон-
нага, цi уцекача, якi увесь час пераносiцца з аднаго месца у другое,
нiдзе не спыняецца надаужэй. Вiдаць, iменна таму найчасцей даецца
агульная характарыстыка асобных месц знаходжання Алеся Руневiча:
У штубе – толькi нары ды нары. Двухпавярховыя, засланыя шэрымi,

шурпатымi, як вывернутыя трыбухi, коудрамi “з крапiвы”. У гала-

вах – шынялi, сумкi, чамаданы. На адной пасцелi красавауся акардэон,

даволi часты i пажаданы спадарожнiк арбайтскамандау (68), Горад

даволi вялiкi, як той, дзе iх шталаг. Звычайны горад – з вiтрынамi,

кветкамi, кiрхамi (149). Па кантрасту з тым, што бачыць вакол сябе
палонны у панурым лагеры, цi падчас уцëкау з’яуляюцца перад яго ва-
чыма iдэалiзаваныя вобразы Радзiмы. Прастора набывае канкрэтнасць
тады, калi распавядаецца пра родную вëску Алеся Руневiча, якая па-
кладзена на узгорку, над рэчкай, на Гродзеншчыне. Апiсанае месца-
знаходжанне вëскi дае падставы лiчыць, што пад Пасынкамi маецца
на увазе брылëуская Загора.

Прысутнасць розных прасторавых элементау, як зауважыу Генрык
Маркевiч, dla postaci stanowią (...) teren ich bycia, obiekty ich działania
i poznania, jako otoczenie przedmiotowe – służą ich pośredniej charakte-
rystyce, pełnią także wobec nich funkcje impresywne, tj. oddziaływają na
ich stany wewnętrzne7. Факт, што галоуны герой “Птушак i гнëздау”
найлепш адчувае сябе на улоннi прыроды i з кнiгай, падкрэслiвае,
безумоуна, рысы яго характару. Аднак прастора з’яуляецца не толькi
фонам падзей, але i уплывае на канструкцыйную i фабульную вось тво-
ра, бо нельга не зауважыць уплыву месца знаходжання на унутраны
стан Алеся Руневiча.

Прастора у рамане Янкi Брыля садзейнiчае выразнасцi, стварае
адпаведны настрой. Пiсьменнiк паказвае свет вачыма Алеся Руневiча
i таму кожнае апiсанае у рамане месца мае выразны адбiтак пачуццяу,
якiя носiць у душы галоуны герой. Вось Алесь Руневiч знаходзiцца
у турме:

Сцены пакоя знiзу даверху завешаны здымкамi адбiткау вялiкага
пальца.Павялiчаны здымкi настолькi,што нагадваюць мноства, несамавi-
тае мноства бязлiкiх, стандартных партрэтау.

У прасценку памiж вокнамi, на чыстым ад тых адбiткау кавалку бе-
лай сцяны, – яшчэ адзiн партрэт. Абавязковы.

7 H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Kraków – Wrocław 1984, s. 139.
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Пад дзiкiмi вачыма фюрэра i свастыкай на яго рукаве, за пiсьмовым
сталом, сядзiць спакойны мяккагалосы мужчына у светлым цывiльным
касцюме (148).

Супрацьлеглыя адчуваннi нараджаюцца у душы героя у адным
з пакояу паупрэдства:

Вялiкiя вокны пакоя на трэцiм паверсе выходзiлi у густое лiсце
каштанау, галiны якiх праз год, праз два дастануць да самага шкла.

У пакоi быу халадок i цiшыня. Якое там! – тут быу нарэшце утульны
закутак, частка вялiкага роднага свету, якi яшчэ усë далëка – аазiс у гор-
кай пустынi няволi. (...)

З партрэта быстрым разумным i трохi суровым позiркам прыплюш-
чаных вачэй глядзеу з хiтраватай, i саркастычнай, i добрай усмешкаю
Ленiн (269).

Партрэты Гiтлера i Ленiна надаюць своеасаблiвы клiмат абодвум
пакоям, але тое, якiм чынам успрымае iх Алесь Руненвiч, абумоулена,
безумоуна, яго становiшчам. Вiдавочна, герой глядзiць на памяшканне
паупрэдства праз прызму тугi аб Радзiме, якая здаецца недасягальнай,
але заменнiк якой дзякуючы надзеi на вызваленне герой знаходзiць i на
чужой, варожай зямлi.

Раман Янкi Брыля насычаны разнастайнымi часава-прасторавымi
элементамi. Суiснаванне двух пластоу часу i прасторы (жыццë i успа-
мiны Алеся Руневiча) абумоулена сюжэтна-кампазiцыйнай структурай
рамана i дазволiла шматпланава раскрыць духоуны свет галоунага
героя.

S T R E S Z C Z E N I E

CECHY CZASOWO-PRZESTRZENNEJ STRUKTURY POWIEŚCI JANKI BRYLA
„PTAKI I GNIAZDA”

W artykule omówiono strukturę czasoprzestrzeni w powieści „Ptaki i gniazda”
wybitnego białoruskiego pisarza Janki Bryla. Zwrócono uwagę na wpływ kategorii
czasu i przestrzeni na oś konstrukcyjną i fabularną utworu. Współistnienie dwóch
płaszczyzn czasu i przestrzeni (życie i wspomnienia Alesia Runiewicza) było uwa-
runkowane fabularno-kompozycyjną strukturą powieści i pozwoliło wielopłaszczy-
znowo odsłonić świat wewnętrznych przeżyć głównego bohatera.

Słowa kluczowe: powieść liryczna, kategoria czasu, fabularny czas, continuum
czasoprzestrzenne, przestrzeń literacka, retrospekcja, czas i miejsce akcji.
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TIME-SPATIAL FEATURES IN THE STRUCTURE OF YANKA BRYL’S NOVEL
“BIRDS AND NESTS”

The author of the article analyzes time-spacial structure of the novel “Birds
and Nests” written by an eminent Belarusian writer Yanka Bryl. It is emphasized
that time and space influence structural and storyline axes of the book. Coexistence
of these two layers (life and memories of Ales Runevich) was conditioned by the
structure and storyline, and enabled to show the main heroe’s mental experiences.

Key words: lyric novel, time category, storyline time, time-space continuum, lite-
rary space, retrospection, time share and the setting.


