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Шляхi фармiравання нацыянальнай iдэi

у беларускай лiтаратуры ХIХ стагоддзя

Станауленне новай мастацкай традыцыi у беларускай лiтарату-
ры ХIХ стагоддзя напрамую звязана з абуджэннем нацыянальнай свя-
домасцi. Якраз у гэты час адбываецца этнакультурная кансалiдацыя
беларускага народа, фармiраванне беларускай нацыi. Нарэшце пачы-
наецца эпоха нацыянальнага Адраджэння, якая знамянуецца зваротам
да нацыянальных каранëу, самабытнай культуры беларускага наро-
да, яго спрадвечнай мовы. Пачынальнiкi новай мастацкай традыцыi,
усведамляючы сябе спадчыннiкамi слаунай у не такiм ужо далëкiм мi-
нулым дзяржавы, iмкнулiся абудзiць гэтую свядомасць у сваiм народзе.

Ужо напрыканцы ХIХ стагоддзя самаахвярны падзвiжнiк на нiве
беларускай культуры, добра вядомы у шырокiх грамадска-культурных
колах Беларусi, Польшчы, Расii, Украiны, Аляксандр Ельскi у арты-
куле “Адам Мiцкевiч на Беларусi” (1883), улiчваючы рэалii ужо сыхо-
дзячага стагоддзя, спрабуе усвядомiць гiстарычны сэнс нацыянальнай
iдэi:

Калi заходзiць гаворка пра Мiцкевiча i яго сцiплае роднае гняздо, мiж-
вольна паустае пытанне, чаму гэта столькi карыфеяу айчыннай навукi
i мастацтва, чаму гэтакiх Хадкевiчау, Багушэвiчау, Манюшкау, Мiцке-
вiчау, Чачотау, Кандратовiчау, Занау, Дамейкау, Здановiчау, Прозарау,
Барташэвiчау, Семiрадскiх, Крашэускiх i столькi-столькi iншых выдала
адна зямля. Павiнна гэта сапрауды быць глеба урадлiвая, калi нараджае
такiя шчодрыя плëны! (...)

Бо старажытны ж народ гэты, што насяляе разлеглыя абшары:
ад вытокау Дняпра i да Буга i Нарава, ад Вiлii да Прыпяцi – гнязда
старадауняй славяншчыны, краiна герояу, гусляроу, патрыяхальных ад-
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носiн i ахвяр у iмя узнëслых iдэалау! Усë гэта разам узятае злiлося у духу
карэннага племенi (...). Нездарма ж пра гэтую родную зямлю, пачына-
ючы ад Баяна аж да нашых часоу, столькi разоу з захапленнем спявалi
нашы вестуны, чэрпаючы з народных песень, легенд i паданняу прарочае
натхненне1.

Задаючыся рытарычным пытаннем, А. Ельскi сам жа адказвае на
яго у сцiсла-узнëслай форме. Бо перад iм, гiсторыкам, этнаграфам, эка-
намiстам, пiсьменнiкам, здауна былi адкрыты гiстарычныя далягляды
культурна-духоунага развiцця Беларусi. Так, несумненна, што А. Ель-
скi быу добра знаëмы з трыма рэдакцыямi Статутау Вялiкага Княства
Лiтоускага.

У прадмове ж да Статуту 1588 года канцлер Вялiкага Княства
Лiтоускага Леу Сапега з гонарам пiсау: Не обчим яким языком, але
своим власным права списаные маем и каждого часу чаго нам потре-

ба ку опору всякое крывды ведати можем2. На старабеларускай мо-
ве, якая з’яулялася афiцыйнай мовай тагачаснай вялiкай еурапейскай
дзяржавы, стваралiся дасканалыя юрыдычныя дакументы, перакла-
даемыя адразу i на лацiну, i на польскую мову. Невыпадкова Адам
Мiцкевiч у сваiх парыжскiх лекцыях аб славянскiх лiтаратурах, пра-
чытаных у Каледж дэ Франс, выказауся такiм чынам пра беларускую
мову: Narzeczem Białej Rusi, nazywany ruskim lub litewsko-ruskim (biało-
ruskim), mówi (...) mniej więcej 10 milionów; jest to narzecze najbogatsze
i najczystsze; było ono niegdyś uprawne: za czasów odrębności Litwy wielcy
książęta posługiwali się nim w korespondencji dyplomatycznej3. I далей: Sta-
tus Litewski pisany jest językiem, najharmonijniejszym i najmniej skażonym
ze wszystkich dialektów słowiańskich4.

Складаныя сацыяльна-палiтычныя умовы XVII–XVIII стагоддзяу
прычынiлiся да заняпаду беларускамоунай лiтаратурнай творчас-
цi. Мова шэрагу летапiсау, Статутау Вялiкага Княства Лiтоускага,
прадмоу i перакладу Святога Пiсання, ажыццëуленага вялiкiм асвет-
нiкам Францiшкам Скарынам, уступае сваë законнае месца лацiне
i пальшчызне, а пасля рускай мове. У 1696 годзе Сейм прымае пас-
танову, якая забараняе выкарыстанне беларускай мовы у афiцыйнай

1 А. Ельск i, Адам Мiцкевiч на Беларусi, [у:] Аляксандр Ельскi, Выбранае, Мiнск
2004, с. 321.
2 Статут Вялiкага Княства Лiтоускага 1588. Тэксты. Даведнiк. Каментарыi,
Мiнск 1989, с. 48.
3 A. Mickiewicz, Dzieła. Wydanie narodowe, Warszawa 1955, t. VIII, s. 100.
4 Тамсама, с. 106.
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перапiсцы, у дзяржауных установах. Спыняецца друкаванне кнiг на
беларускай мове i такiм чынам занепадае высокая традыцыя беларус-
кага пiсьменства, сфармiраваушаяся на працягу ХI – першай паловы
XVII стагоддзяу.

У апошняй чвэрцi XVIII стагоддзя у вынiку трох падзелау Рэчы
Паспалiтай беларускiя землi далучаюцца да Расii. Палiтыка царызму
адмауляла не толькi дзяржауную незалежнасць, але i культурна-эт-
нiчную самабытнасць беларусау. Мiкалай I, наклаушы у 1840 годзе
вета на дзеянне Статуту Вялiкага Княства Лiтоускага, увогуле заба-
раняе карыстацца тэрмiнам “Беларусь”, якi у 30–40-х гадах ХIХ ста-
годдзя пачау пашырацца як назва значнай часткi ВКЛ. Вызначаючы
Беларусь як “Северо-Западные губернии”, царызм спадзявауся зрабiць
яе сваëй спаконвечнай уласнасцю, часткаю расiйскай iмперыi. Такiм
чынам на працягу 30–40-х гадоу, па словах лiтаратуразнауцы Мiко-
лы Хаустовiча, склалася сiтуацыя, калi: Адсутнасць палiтычнае ды
нацыянальнае незалежнасцi, нядобразычлiвыя, а часам i непрыязныя

адносiны суседзяу не давалi мажлiвасцi ужо народжанай беларускай

нацыянальнай iдэi змагацца за развiццë, за станауленне нацыi5.

Аднак, нягледзячы на, здавалася б, цалкам неспрыяльныя умовы,
напачатку ХIХ стагоддзя распачынаецца беларускае нацыянальнае
Адраджэнне. Па словах фiлосафа, лiтаратуразнауцы Уладзiмiра Кона-
на: На першае месца выходзяць праблемы нацыянальнай самабытнасцi
мастацтва, альтэрнатыуныя думкi пра магчымасць стварэння новай

у Еуропе беларускай лiтаратуры6. I трэба падкрэслiць, што у значнай
ступенi беларуская нацыянальная свядомасць фармiравалася, кштал-
тавалася пiсьменнiкамi, якiя сталiся сапрауднымi будзiцелямi свайго
народа. На асаблiвую патрыятычную ролю лiтаратур прыгнечаных
нацый звярнуу у свой час увагу беларускi лiтаратуразнауца Алесь Яс-
кевiч: Возрождаясь на пафосе утверждения социально-демократичес-
кой идеи, самобытного национального достоинства и, не успев даже

как следует определиться в своем профессиональном статусе, они

сразу брали на себя роль народных заступников, искателей неотлож-

ного выхода из национального тупика, в котором находился народ7.

5 М. Хаустов iч, Ян Баршчэускi i лiтаратурна-грамадскi рух на Беларусi у 30–
40-я гг. ХIХ ст., [у:] Шляхамi стагоддзяу, Мiнск 1992, с. 121.
6 У. Конан, Гiсторыя эстэтычнай думкi Беларусi. У 3-х тамах, Мiнск 2010, т. 1,
с. 330.
7 А. Яскевич, Становление белорусской художественной традиции, Минск 1987,
с. 217.
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Лiтаратурнаю моваю Беларусi пачатку ХIХ стагоддзя з’яулялася
польская: яна была моваю касцëла, справаводства, а найперш – мо-
ваю школы. Беларускае слова пераважна жыло у нiжэйшых слаях
грамадства, пад саламянымi стрэхамi. Пры ацэнцы ж прыналежна-
сцi пiсьменнiка да той цi iншай лiтаратуры доугi час традыцыйна пад
увагу звычайна бралася адно мова яго творау. У вынiку на працягу
ХIХ-га стагоддзя беларуская лiтаратура перыяду фармiравання но-
вай мастацкай традыцыi, а таксама лiтаратура Пераходнага перыя-
ду (другая палова XVII–XVIII стагоддзя), была прадстаулена толькi
беларускамоунай творчасцю. Аднак у апошнiя дзесяцiгоддзi беларус-
кiм лiтаратуразнауствам пераканауча даведзена, што творчая спадчы-
на Яна Чачота, Яна Баршчэускага, Уладзiслава Сыракомлi, Вiнцэнта
Дунiна-Марцiнкевiча, Вiнцэся Каратынскага i iншых належаць у пер-
шую чаргу беларускай лiтаратуры, а яны з’яуляюцца польска-бела-
рускiмi цi беларуска-польскiмi пiсьменнiкамi.

Мiж тым, варта узгадаць, што гэты тэрмiн уведзены у навуковы
ужытак якраз польскiм даследчыкам Юзафам Галомбкам8 на пачат-
ку 30-х гадоу ХХ стагоддзя. Ды у айчынным лiтаратуразнаустве ëн
не набыу распаусюджання. У даследаваннях польскiх аутарау радзi-
му паэтау i пiсьменнiкау XIX стагоддзя, народжаных на даунiх землях
Вялiкага Княства Лiтоускага, прынята называць, Kresami, а iх лiта-
ратуру – kresową. Прауда, польскiя лiтаратуразнауцы ужо у 30-я гады
ХIХ стагоддзя звярнулi увагу на рэгiянальную адметнасць лiтаратур-
нага працэсу на тэрыторыi дауняй Рэчы Паспалiтай. Наступным кро-
кам была спроба асэнсавання месца лiтаратуры крэсау у польскiм пры-
гожым пiсьменстве. У вынiку узнiкла вызначэнне лiтаратурныя шко-
лы. Крытэрыем, што прадвызначыу прыналежнасць творау да поль-
скай лiтаратуры, стала мова. Апрача таго брауся пад увагу падтэкст
iдэi адбудовы Рэчы Паспалiтай.

Першаю была сфармiравана лiцвiнская школа, а затым поль-
скамоуныя пiсьменнiкi, што паходзiлi з Украiны, былi аб’яднаны
ва украiнскую школу. Такiм чынам: Лiтаратурны працэс, якi не
упiсвауся у рэчышча уласнапольскай лiтаратуры, пачау далучацца да

яе кантэксту з дапамогаю паняцця «школа»9. Аднак самi лiтарата-
ры не лiчылi сябе прыналежнымi да якой-небудзь школы: яны былi

8 J. Gołąbek, Wincenty Dunin-Marcinkiewicz – poeta polsko-białoruski, Wilno 1932,
s. 19.
9 М. Хаустов iч, Ад “беларускай школы” у польскай лiтаратуры – да беларускай
польскамоунай лiтаратуры, “Беларусiка = Alberuthenica”,Мiнск 2001, кн. 20, с. 169.
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паэтамi i пiсьменнiкамi Лiтвы-Беларусi. Па той жа прычыне не бы-
ло у той час гаворкi пра беларускую школу. Даследчыкi лiтаратуры
лiчаць, што тэрмiн беларуская школа у дачыненнi да лiтаратурнага
жыцця Беларусi ХIХ стагоддзя першы ужыу i апрацавау у 30-я га-
ды ХХ стагоддзя Станiслау Станкевiч. Па аналогii з украiнскай шко-
лаю вучоны прапанавау аднесцi да беларускай школы творчасць бе-
ларускiх лiтаратарау, што пiсалi па-польску i у творчасцi якiх ад-
люстраваны быт, характар i светапогляд беларусау10. У сваю чаргу
адзiн з найаутарытэтных даследчыкау спадчыны беларуска-польскiх
пiсьменнiкау Уладзiмiр Мархель у 90-я гады мiнулага стагоддзя давëу
няслушнасць ужывання паняцця беларуская школа, бо яно узнауляе ба-
чанне гэтай гiстарычнай з’явы як часткi польскай лiтаратуры i пе-

радае толькi польскi бок яе успрымання11.

На жаль, сталася так, што напрыканцы ХIХ – значнай часткi ХХ
стагоддзя стэрэатыпнае успрыманне творау паводле iх моунай пры-
належнасцi блакiравала раскрыццë беларускiх нацыянальных рысау
у польскамоунай лiтаратуры Беларусi. Аднак: Нацыянальная прына-
лежнасць пiсьменнiка фiксуецца не толькi у мове, але i у мностве

iншых кампанентау твора12. Функцыi нацыянальнага выконвае мiж
тым не столькi мова, колькi змест таго, што яна адлюстроувае у ма-
стацка-эстэтычнай матэрыi. Польскамоуныя творы, у якiх дамiнуе
лiтоуская, украiнская цi беларуская праблематыка, практычна нале-
жаць да чатырох лiтаратур: з польскай лiтаратурай яны былi роднас-
ныя праз мову, а з астатнiмi iх аб’ядноувалi: problematyka, ideowe na-
chylenie, litewski albo ruski patriotyzm (...)13, – лiчыць Баляслау Гадачак.
У.Мархель у сваю чаргу пераканауча сцвярджае: Творы, якiя былi на-
пiсаны па-польску аутарамi, этна-генетычна звязанымi з Беларуссю,

уваходзяць у гiсторыю беларускай лiтаратуры як яе польскамоуная

плынь14. На яго думку: Гэтая лiтаратурная спадчына, як адна ру-
ка, на якую, каб наблiзiцца да аб’ектыунасцi, трэба глядзець з двух

бакоу – беларускага i польскага. Пальцы яе сцiснуты у кулак, i мы ба-

чым толькi яго знешнi бок – польскамоуную абалонку, а далонь будзе

10 S. Stankiewicz, „Szkoła białoruska” w polskiej literaturze romantycznej, „Przegląd
Wileński”, 1933, nr 2, 4, 5.
11 У. Мархель, Прысутнасць былога. Нарысы, артыкулы, эсэ, Мiнск 1997, с. 15.
12 Тамсама, с. 3.
13 B. Hadaczek, Historia literatury kresowej, Kraków 2011, s. 88.
14 У. Мархель, Прысутнасць былога, с. 14.
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схавана да таго часу, пакуль кулак не расцiснецца i не выпрастуюц-

ца пальцы, гэта значыць пакуль не будзе вывучаны беларускi пачатак

у гэтай лiтаратуры15. Лiтаратурная спадчына Рэчы Паспалiтай, якая
была у сваëй аснове полiэтнiчнаю дзяржаваю, у значнай ступенi нале-
жыць, акрамя палякау, i беларусам, лiтоуцам, украiнцам.

Аксiëмай бачыцца тое, што вяртанне гiстарычнай памяцi i ду-
хоунай спадчыны беларускага народа сталася пабуджальна-ствараль-
ным iмпульсам для творчасцi, а творчасць у сваю чаргу далей фар-
мiравала нацыянальную iдэю, самасвядомасць. Iдэя ж нацыянальна-
га адраджэння, як i светапоглядная, i мастацка-эстэтычная дамiнан-
та, з’яуляецца фактам мастацкай структуры цi не кожнага твора. На-
цыянальны светапогляд, як адзначае Любоу Уладыкоуская: (...) гэта
рэальны светапогляд, нацыянальны у тым сэнсе, што менавiта пры-

належнасць яго носьбiта да пэунай нацыянальнай культуры надае яму

канкрэтны, своеасаблiвы змест i рысы, што фармiруюць спецыфiку

тлумачэння i асэнсавання навакольнага свету16.

У сiлу спецыфiкi сацыяльна-гiстарычнага развiцця Беларусi ме-
навiта народная творчасць у гэты час аказваецца асноваю для фар-
мiравання новай мастацкай традыцыi. Так, Алесь Яскевiч сцвярджае:
Фальклор в этот период – пока единственный наличный опыт нацио-

нального эстетического высказывания и, кроме него, первым поэтам

негде брать уроки выражения национальных форм на родном языке17.

Сапрауды, у складаных сацыяльна-гiстарычных умовах тагачаснай
Беларусi народная творчасць была амаль адзiным сродкам эстэтычна-
га адлюстравання рэчаiснасцi. На лëсаносную у працэсе станаулення
лiтаратуры ролю народнай творчасцi звяртае увагу Васiль Лiцвiнка:
Сукупнасць зместу, шматстайнасць вiдау i мастацкiх формау фальк-

лору, яго унутраныя i знешнiя сувязi уяуляюць сабой народную ма-

стацка-фiласофскую сiстэму. У мастацкiх вобразах, мове, жанравай

вызначальнасцi з’яу фальклору знайшлi увасабленне духоуныя асновы

жыцця, маральна-этычны кодэкс, прадуктыуны вопыт абрадава-пра-

цоунай, сямейнай дзейнасцi народа18.

15 Тамсама, с. 15.
16 Л. Уладыкоуская, Духоуныя iдэалы у сучаснай культуры Беларусi i каштоу-
насцi глабалiзму, Мiнск 2009, с. 142.
17 А. Яскевич, Становление белорусской художественной традиции, с. 195.
18 В. Л iцв iнка, Самабытнасць беларускага фальклору i яго месца у нацыянальным
Адраджэннi, “Беларусiка = Albaruthenica”, Мiнск 1993, кн. 1, с. 210.
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Пачатковы этап беларускага нацыянальнага адраджэння прад-
стаулены трыма кiрункамi – лiтвiнскiм (з варыянтам славяна-крывi-
цкай канцэпцыi) i беларускiм19, а таксама беларуска-лiтвiнскiм20. Лi-
твiнскi кiрунак быу звязаны галоуным чынам з дзейнасцю Вiленскага
унiверсiтэта i рэалiзавауся найперш у творчасцi фiламатау i фiларэтау
– Адама Мiцкевiча, Яна Чачота i iншых, а пазней, можна сказаць,
першага беларускага прафесiйнага пiсьменнiка Вiнцэнта Дунiна-Мар-
цiнкевiча. Беларускi кiрунак аформiуся у пауночна-усходняй Беларусi,
у Вiцебскай i Полацкай губернях i прадстаулены найперш творчасцю
Яна Баршчэускага, Арцëма Вярыгi-Дарэускага. Да беларуска-лiтвiн-
скага кiрунку сярод пачынальнiкау новай беларускай лiтаратуры на-
лежылi Уладзiслау Сыракомля i Вiнцэсь Каратынскi.

У апошнiя дзесяцiгоддзi беларускае лiтаратуразнауства належным
чынам ацанiла ролю Яна Чачота у фармiраваннi нацыянальнай свя-
домасцi. Ëн, як патрыëт роднай зямлi, усведамляу значэнне слаунай
гiсторыi народа у фармiраваннi асобы i нацыi, быу захоплены гiсто-
рыяй Вялiкага Княства Лiтоускага, у вынiку чаго i узнiк ягоны гi-
старычны эпас беларусау. Ян Чачот з’яуляецца адным з найвыдат-
ных пачынальнiкау новай беларускй лiтаратуры – першым беларус-
кiм фалькларыстам, якi не толькi збiрау, але i выкарыстоувау фальк-
лор у сваiх творах. Ëн глядзеу на беларускую народную творчасць
вачамi паэта i этнографа, а яго дасягненнi у галiне даследавання
духоунай спадчыны беларускага народа сталi пiянерскiмi для далей-
шага развiцця фалькларыстыкi беларусау. Значную частку лiтаратур-
най спадчыны Чачота складаюць балады, напiсаныя на польскай мове
у 1818–1819 гадах. Алесь Яскевiч адзначыу, што польский же язык –

в данном случае лишь оболочка выражения, вынужденная запретом

языка родного, да к тому же еще не вполне выкристаллизовавшего-

ся из устного, чтобы служить средством поэтического высказыва-

ния21. Ян Чачот ажыццявiу выданне шасцi кнiг беларускiх народных
песень з-пад Дзвiны i Нëмана.

Варта падкрэслiць, што увага да народнай творчасцi, збiранне яе,
выкарыстанне ва уласных творах – своеасаблiвая мадэль развiцця бе-
ларускай свядомасцi i беларускага прыгожага пiсьменства у перыяд
фармiравання новай мастацкай традыцыi, аб чым сведчыць дзейнасць
i Яна Чачота, i iншых пачынальнiкау новай беларускай лiтаратуры.

19 У. Конан, Гiсторыя эстэтычнай думкi Беларусi, с. 331.
20 Тамсама, с. 350.
21 А. Яскевич, Становление белорусской художественной традиции, с. 52.
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Згодна слоу Уладзiмiра Калеснiка: (...) у польскую лiтаратуру це-
раз беларускi фальклор уваходзiлi многiя мастакi слова, а народныя

паданнi i песнi былi уведзены у ранг нацыянальнага мастацтва, сталi

апорнымi пунктамi нацыянальнай свядомасцi22.

Беларускiя народныя матывы выкарыстоувау у сваiх творах
i Адам Мiцкевiч. Сваiм падыходам да гiсторыi i лакальным беларускiм
зместам, укаранëнасцю у народную паэтычную культуру, сваiмi вобра-
замi старадауняй Лiтвы творчасць вялiкага паэта аказала агромнiсты
уплыу на станауленне новай беларускай лiтаратуры i выпрацоуку бе-
ларускай нацыянальнай iдэi. Заслугоувае увагi сцвярджэнне Вiктара
Каваленкi аб тым, што Мiцкевiч звяртауся да роднай беларускай зям-

лi як да прадмета паэзii, чэрпаючы у ëй натхненне не пад нацiскам

знешнiх жыццëвых прычын, а па адзiнаму загаду паэтавага сэрца23.

Паэт, як ужо згадвалася, цанiу беларускую мову, называючы яе самай
гарманiчнай i з усiх славянскiх моу найменш змененай.

Найяркiм прадстаунiком беларускага кiрунку на пачатковым эта-
пе беларускага нацыянальнага Адраджэння быу Ян Баршчэускi. Яго
цiкавасць да мясцовага фальклору выявiлася у напiсаных па-польску
фантастычных апавяданнях, сабраных у адной кнiзе пад загалоукам
“Шляхцiц Завальня або Беларусь у фантастычных апавяданнях”. Кнi-
га Яна Баршчэускага стала значнаю вехаю на шляхах фармiравання
беларускай нацыянальнай свядомасцi i дасюль захоувае сваю актуаль-
насць. Ян Баршчэускi разумеу,што у народнай традыцыi захоуваюцца
спрадвечныя iсцiны, выяуляецца ментальнасць народа i урэшце – бе-
ларускi архетып. Менавiта specyficzne odbicie w literaturze mentalno-
ści chłopskiej przyniosło w rezultacie i te elementy historycznie ukształto-
wane, które potwierdzały stopniowe dochodzenie chłopstwa do rozumienia
spraw narodowych i potwierdzenia własnej odrębności społecznej24. Якраз
у асэнсаваннi мiнулага краiны Ян Баршчэускi знайшоу каранi тых
асноу, якiя абумоулiваюць iснаванне народа. У неспрыяльных сацыяль-
на-палiтычных умовах, калi забараняецца ужываць сам тэрмiн “Бела-
русь”, пiсьменнiк выносiць гэтую назву у загаловак свайго твора, што
надае яму яшчэ большую нацыянальную афарбоуку. Усвядомiушы,
што чытацкую беларускамоуную аудыторыю трэба яшчэ ствараць,
Ян Баршчэускi звярнууся да творчасцi на польскай мове, тагачаснай

22 У. Калесн iк, Тварэнне легенды, Мiнск 1987, с. 247.
23 В. Каваленка, Вытокi. Уплывы. Паскоранасць, Мiнск 1975, с. 65.
24 J. Detko, Literatura – los narodu – świadomość narodowa, [w:] Historia i świadomość
narodowa, pod red. Włodzimierza Wesołowskiego, Warszawa 1970, s. 66.
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лiтаратурнай мове Беларусi. Гэтая кнiга была адрасавана найперш
адукаваным суайчыннiкам пiсьменнiка, якiя страцiлi нацыянальную
свядомасць. Для таго, каб народ усвядомiу сваю цэласнасць, з яго ж
шэрагау мусяць быць рэкрутаваны асобы, здольныя зразумець маг-
чымасцi i патрабаваннi часу. Таму Ян Баршчэускi пiша свой твор
на польскай мове, каб свядомасць i iмкненне да волi ахапiлi як най-
шырэйшыя колы народа. Бо як дакладна выказауся фiлосаф Вiнцэнт
Гадлеускi, пры свядомасцi народ i нацыя – адно25.

Можна сказаць, што у значнай ступенi дзякуючы менавiта Вiнцэн-
ту Дунiну-Марцiнкевiчу жывая беларуская мова шматмiльëннага наро-
да стала мовай мастацкай творчасцi. Асэнсаванне пiсьменнiкам рэчаi-
снасцi на беларускай зямлi першай паловы ХIХ стагоддзя было вызна-
чана асветнiцкiм i рамантычным успрыманнем свету i мела пераваж-
на фальклорна-этнаграфiчны характар. Вiнцэнт Дунiн-Марцiнкевiч
адчувау, што у малюнках побыту, звычаяу, сялянскай паусядзëннасцi

схаваны пачатак беларускай лiтаратуры26. У творчасцi пiсьменнiка
выдзяляюцца два перыяды, iстотна важныя i для развiцця Беларусi:
дарэформенны i паслярэформенны. Пiсьменнiку удалося стварыць яс-
кравыя вобразы нацыянальнага характару беларусау у лiтаратуры
ХIХ стагоддзя. Па сутнасцi, у яго творчасцi упершыню быу вызна-
чаны дэмакратычны шлях усëй нацыянальнай лiтаратуры ХIХ – па-
чатку ХХ стагоддзя: абарона жыццëвых iнтарэсау беларускага народа,
яго правоу на свабоду, захаванне i развiццë нацыянальнай культурнай
спадчыны.

Сярод пачынальнiкау новай мастацкай беларускай традыцыi у бе-
ларуска-лiтвiнскiм кiрунку асаблiвае месца належыць Уладзiславу
Сыракомлю i яго вучню-паслядоунiку Вiнцэсю Каратынскаму. Твор-
чая спадчына паэтау у значнай ступенi прасякнута духам народа,
сярод якога яны нарадзiлiся. Яны запазычалi з фальклору маты-
вы i сюжэты, апрацоувалi песнi, у сваiх гутарках, вершах i паэмах
выкарыстоувалi народныя прыказкi, прымаукi. У iх паэзii фальклорная
стыхiя выяулялася, як вiдаць, па-рознаму, але заусëды была скiрава-
на на абуджэнне нацыянальнай свядомасцi. Галоунымi героямi творау
У. Сыракомлi i В. Каратынскага былi простыя людзi, сяляне. Chłop-
stwo, – сцвярджае Юзаф Хлябоучык, – to potencjalna baza społeczna pro-

25 http://jivebelarus.net/history/faces/priest-vincent-hadleuski-philosophic-bases-of-
belarusian-idea.html#literature src 12, В. Гадлеуск i, Народ – нацыя, “Народны
фронт”, Мiнск 1939, № 5, с. 39.
26 I. Навуменка, Вiнцэнт Дунiн-Марцiнкевiч, Мiнск 1992, с. 216.
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cesu narodotwórczego27. Паэты бачылi у сялянах прыхаваную мужнасць
i унутраную прыгажосць. Яны iмкнулiся высветлiць маральныя якас-
цi чалавека працы, узвысiць яго сумленнасць i працавiтасць, паказаць,
што праудзiвай высакароднасцю надзелены якраз просты народ, якi
таксама заслугоувае зямнога шчасця. Творчы метад абодвух паэтау,
адпаведна шляхцiца i селянiна, быу блiзкi рэалiстычнаму асэнсаванню
рэчаiснасцi. Несумненна, яны разумелi патрэбу абуджэння самасвядо-
масцi селянiна i таму у сваiх творах паказвалi нацыянальны прыгнëт
беларускага народа у цеснай сувязi з яго сацыяльным уцiскам.

Эвалюцыя беларускага нацыянальнага адраджэння выяуляецца
у лëсах i творчасцi многiх пiсьменнiкау тагачаснай Беларусi. Адным
з цэнтральных i трагiчных звенняу палiтычнага i духоунага адрадж-
эння беларусау было Студзеньскае паустанне 1863 года.

Пасля сялянскай рэформы 1861 года, якая у значнай ступенi ада-
брала у сялян надзею на паляпшэнне жыццëвых варункау, у Бела-
русi i Лiтве пачалiся бурныя выступленнi у падтрымку вызваленчага
руху на тэрыторыi Польшчы. Кiраунiком паустання 1863–1864 гадоу
на землях былога Вялiкага Княства Лiтоускага стау малады рэвалю-
цыянер Кастусь Калiноускi. Найлепшай формай дзяржаунага улад-
кавання ëн лiчыу дэмакратычную рэспублiку, марыу пра роунасць,
распаусюджванне адукацыi i культуры у народзе, прызнавау права на-
рода на самавызначэнне. Свае iдэалы ëн выказау таксама i у мастацкай
творчасцi. Кастусь Калiноускi вядомы у лiтаратуры як аутар першай
нелегальнай беларускамоунай газеты “Мужыцкая прауда” i палымя-
нага запавету-трыпцiху “Лiсты з-пад шыбенiцы”, напiсанага iм напяр-
эдаднi смерцi у вiленскiм астрозе.

Паказваючы сялянству шлях да вызвалення, публiцыст пастаянна
падкрэслiвае, што яно магчымае толькi пры актыуным удзеле само-
га сялянства у барацьбе. Dopiero szerszy udział mas ludowych, – пiша
гiсторык лiтаратуры Ян Дэтка, – przejęcie przez te klasy odpowiedzial-
ności za losy całego narodu, aktywne włączenie się ich przedstawicieli w za-
rządzanie krajem i współdziałanie w jego istotnych sprawach – nadało ca-
łemu procesowi kształtowania się świadomości narodowej nie tylko klasowy,
ale i równocześnie ogólnonarodowy charakter28. Кастусь Калiноускi верыу
у сэнс i паспяховасць рэвалюцыi, бачыу у ëй будучыню сваëй краiны.

27 J. Chlebowczyk, O prawie do bytu małych i młodych narodów, Warszawa – Kraków
1983, s. 196.
28 J. Detko, Literatura – los narodu – świadomość narodowa, [w:] Historia i świadomość
narodowa, pod red. Włodzimierza Wesołowskiego, s. 64–65.
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На жаль, 1863 год адбiуся негатыуна на маладой беларускай
лiтаратуры, на дзесяцiгоддзi спынiу яе развiццë. Пасля паражэння
Студзеньскага паустання царская улада жорстка расправiлася з яго
удзельнiкамi. Знiшчалiся тыя, – як зазначае Адам Мадьдзiс, – хто

стау або мог стаць цветам беларускай нацыi29. Памëр Уладзiслау
Сыракомля; Вiнцэсь Каратынскi пераехау на сталае жыхарства у Вар-
шаву; у Сiбiр быу вывезены Арцëм Вярыга-Дарэускi; Вiнцэнт Ду-
нiн-Марцiнкевiч аказауся пад палiцэйскiм наглядам; ад пераследу за
удзел у паустаннi схавауся на Украiне Францiшак Багушэвiч. Царская
улада, якая глядзела на збройнае выступленне як на iнтрыгу палякау,
у 1867 годзе афiцыйна забараняе беларускi друк (лацiнкай).

Такiм чынам, падауленнем паустання 1863 года пад кiраунiцтвам
К. Калiноускага закончыуся своеасаблiвы першы этап нацыянальнага
Адраджэння у ХIХ стагоддзi. I менавiта з творчасцi Францiшка Багу-
шэвiча, касiянера у атрадах К. Калiноускага, пачалася другая хваля
гэтага адраджэнскага руху, скiраванага на абуджэнне нацыянальнай
самасвядомасцi народа, развiццë яго мовы, лiтаратуры, iншых вiдау
мастацтва, грамадскай думкi, на стварэнне незалежнай дзяржавы.

Францiшак Багушэвiч – першы вялiкi беларускi паэт, якi з самага
пачатку творчасцi усведамляу сябе належным да нацыянальнага па-
этычнага свету i раскрыу найбольш iстотныя i трагiчныя з’явы нацы-
янальнай рэчаiснасцi. Менавiта яму належыць гонар выпрацоукi сут-
насных iдэй беларускага адраджэння: узвелiчэнне мовы народа як ас-
новатворнай духоунай каштоунасцi, абуджэнне гiстарычнай свядомас-
цi як неабходнай умовы годнага самапачуцця, вызначэнне тэрыторый,
населеных здауна беларускiм этнасам.

Канцэпцыя нацыянальнага жыцця была выказана Ф. Багушэвiчам
найперш у яго паэтычных кнiгах “Дудка беларуская” (1891) i “Смык
беларускi” (1894). Абедзве прадмовы Ф. Багушэвiча да гэтых кнiг –

своеасаблiвае падвядзенне вынiкау пакутлiвых пошукау паэта i яны
ж – дэкларацыi, манiфесты беларускага рэвалюцыйнага i нацыяналь-
на-вызваленчага руху, беларускай дэмакратычнай лiтаратуры

Паэт Белай Русi30 (Францiшак Багушэвiч) паслядоуны у вобраз-
ным, эстэтычна-мастацкiм разгортваннi беларускай нацыянальнай iд-
эi, яго палымяная любоу да народа i Радзiмы выяуляецца ва усëй яго
творчасцi, прасякае усе узроунi паэтыкi яго верша.

29 А. Мальдз iс, Выбранае, Мiнск 2007, с. 124.
30 Пачынальнiкi. З гiсторыка-лiтаратурных матэрыялау, укл. Г. Кiсялëу. 2-е вы-
данне, Мiнск 2003, с. 422.
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Францiшак Багушэвiч – першы, хто найбольш поуна i паслядоуна

выказау наспелую патрэбу у iснаваннi нацыянальнай лiтаратуры

i эстэтыкi, ëн быу ледзь не першым пiсьменнiкам, – пiсау класiк бе-
ларускай лiтаратуры Максiм Багдановiч, – якi з’явiуся прапаведнiкам
усебаковага нацыянальнага адраджэння беларусау, даказваючы, што

яны прадстауляюць асобы, самастойны народ31.

Выдатны беларускi фiлосаф, лiтаратуразнауца, культуролаг Улад-
зiмiр Конан на адной з канферэнцый, прысвечаных асэнсаванню бе-
ларускай нацыянальнай свядомасцi, лапiдарна-дакладна акрэслiу сут-
насць галоунай яе кампаненты: Нацыянальная iдэя – духоуна-творчы

аналаг гiстарычнага быцця народа у трох вымярэннях – мiнуушчыне,

сучаснасцi i будучынi. Кожны этнас, якi выявiу свае творчыя магчы-

масцi i сфармавауся у нацыю, увасабляе сабой пэуную iдэю32.

У нацыянальнай iдэi звычайна выдзяляюць наступныя прыярыт-
эты: па-першае, любоу да гiстарычнага мiнулага i творчага дзеяння
сваëй нацыi, сваëй мовы, свайго краю; па-другое, веру у духоуныя сi-
лы свайго народа i, па-трэцяе, iмкненне, волю да таго, каб свой народ
быу годным членам у сям’i народау свету33.

Нацыянальная свядомасць, iдэя адлюстроувае супольныя i агуль-
нанацыянальныя iнтарэсы усяго народа. Яна з’яуляецца, з аднаго бо-
ку, своеасаблiвым генератарам жыццядайнай энергii этнасу на шляхах
пошукау формы самавыяулення, а з другога, у працэсе гэтага, часта
змагарнага, пошуку сама умацоуваецца, эвалюцыянiруе.

Гiсторыя станаулення, фармiравання беларускай нацыянальнай iд-
эi знайшла яскравае выяуленне у даследаваннях беларускай лiтарату-
ры ХIХ стагоддзя. I можна сказаць, што лiтаратуразнауцы па-свойму
апярэджвалi сацыяльныя змены у грамадстве. Менавiта даследаванне
заканамернасцей развiцця прыгожага пiсьменства адкрывала магчы-
масцi асэнсавання шляхоу фармiравання нацыянальнай iдэi у ХIХ ста-
годдзi.

31 М. Багданов iч, Збор творау. У 2-х тамах, Мiнск 1968, т 2, с. 230.
32 http://nashaziamlia.org/2006/04/23/58/.
33 А. Астапенка, Нацыянальная iдэя у сучасным свеце, Мiнск 2003, с. 156.
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S T R E S Z C Z E N I E

DROGI TWORZENIA IDEI NARODOWEJ W LITERATURZE BIAŁORUSKIEJ
XIX WIEKU

Artykuł jest poświęcony kształtowaniu się idei narodowej w okresie formowa-
nia nowej literatury białoruskiej (XIX w.). Konsolidacja etniczno-kulturalna ludu
białoruskiego, kształtowanie się zrębów nacji białoruskiej, charakteryzujące się po-
wrotem do historycznych korzeni narodowych, kultury i języka ojczystego prze-
biegało w trudnych warunkach społecznych i politycznych. Przywrócenie pamięci
historycznej i duchowej spuścizny narodu białoruskiego było wyraźnym impulsem
dla pisarzy, a ich twórczość z kolei kształtowała ideę narodową, świadome dążenie
do „stania się narodem”. Poszerzone o dotychczas jakby „niczyje” teksty badania
literaturoznawcze otwierały nowe możliwości wyznaczania kierunku kształtowania
się idei narodowej.

Słowa kluczowe: idea narodowa, świadomość narodowa, tradycja literacka, lite-
ratura białoruska XIX wieku, odrodzenie narodowe, białoruski kanon kulturowy,
język białoruski, folklor.

S UMMARY

THE WAYS OF FORMING NATIONAL IDEA IN BELARUSIAN LITERATURE
OF THE 20TH CENTUR

The article is devoted to the forming process of national idea in Belarusian lite-
rature (20th century). Ethnic-cultural consolidation of Belarusian people, shaping
of Belarusian nation proceeded in rough conditions. The restoration of historical
memory and spiritual heritage of the Belarusian nation was a clear impulse to
writers whose literary works shaped national idea, conscious striving for becoming
a nation. Literary studies extended by so called nobody’s texts opened new possi-
bilities to set new directions in the field of national idea.

Key words: national idea, national consciousness, literary tradition, Belarusian li-
terature in 20th century, national rebirth, Belarusian cultural canon, the Belarusian
language, folklore.


