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Язэп Драздовiч – пiсьменнiк

У беларускай культуры iмя Язэпа Драздовiча (1888–1954) займае
адметнае месца.Мастацтвазнауцы, гiсторыкi, лiтаратуразнауцы, жур-
налiсты не адзiн год iмкнуцца разгадаць феномен гэтай творчай асобы.
Мастак, што паяднау у сваëй творчасцi iнсiтны i прафесiйны пачаткi,
мiстыку i рэальнасць; даследчык, якi iмкнууся спазнаць таямнiцы гi-
сторыi Беларусi1, беларускага слова2 i народнай песнi3, а таксама зра-

1 Я.Драздовiч праводзiу археалагiчныя раскопкi, фiксавау i падрабязна апiсвау свае
знаходкi, а адшуканыя артэфакты перадавау на захаванне i экспанаванне у Беларус-
кi музей у Вiльнi. Вынiкам даследчыцкай працы майстра сталi альбомы “Гарадоль-
ня” (1924), “Дзiсенская дагiстарычная старына”, “Старасвеччына” (1939), у якiх ëн
падау малюнкi i апiсаннi старажытных гарадзiшчау, сабрау мясцовыя легенды i па-
даннi. Я. Драздовiч – аутар артыкула «Дзе знаходзяцца Дудуткi i Гародня, успамя-
нутыя у “Слове аб палку Iгара”». Майстар прапануе уласную гiпотэзу аб месцапа-
лажэннi згаданых у творы Дудутак.
2 Я. Драздовiч – складальнiк шэрагу слоунiкау, збiральнiк народных прыказак

i прымавак. Пра гэта гл.: Я. Драздов iч, Краëвы слоунiк Дзiсеншчыны, “Бела-
руская дыялекталогiя” 2014, Вып. 3, с. 53–80; I. Галуза, Слоунiк Язэпа Драздо-
вiча i польскамоуная лексiкаграфiчная традыцыя пачатку ХХ стагоддзя, “Acta
Baltico-Slavica” 2013, № 37. с. 333–342; I. Галуза, Язэп Драздовiч – лексiкограф,
“Роднае слова” 2014, № 2, с. 40–43; I. Галуза, Язэп Драздовiч – лексiкограф, “Род-
нае слова” 2014, № 3, с. 34–37; I. Галуза, “Краëвы слоунiк Дзiсеншчыны” Язэпа
Драздовiча, “Роднае слова” 2014, № 6, с. 69–72; I. Галуза, “Краëвы слоунiк Пiнш-
чыны” Язэпа Драздовiча, “Роднае слова” 2015, № 1, с. 38–41.
3 Пра гэта гл.: В. Драпала, Малавядомыя запiсы песеннага фальклору Пiншчыны:
з палявых матэрыялау рукапiснага архiва Язэпа Драздовiча, [у:] Фалькларыстычныя
даследаваннi. Кантэкст. Тыпалогiя. Сувязi: зб. навук. арт., Мiнск 2012, с. 46–51.
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зумець гармонiю космасу4; педагог, што стасавау да сваiх выхаванцау
дэмакратычныя методыкi навучання, скiраваныя перадусiм на рас-
крыццë творчага патэнцыялу вучняу5; пiсьменнiк, у спадчыне якога
знайшлi сваë месца апавяданне, гiстарычна-бытавы раман, аповесць,
фантастычныя абразкi, паэма, дзëннiк i успамiны, – усе гэтыя iпастасi
дзiуным чынам месцяцца у адным творцы. Нездарма Я. Драздовiча
называюць беларускiм Леанарда да Вiнчы, павятовым Мiкеланджэ-
ла (Р. Барадулiн), сапраудным Nomo universalis6. Аднак не усе гранi
таленту Я. Драздовiча атрымалi належнае асэнсаванне: так, яго лi-
таратурныя творы пакуль застаюцца малавядомымi шырокаму колу
чытачоу. Пры жыццi творцы была надрукавана невялiкая колькасць
вершау майстра7, свет пабачыла аповесць “Вялiкая шышка” (1923),

багаты ж даробак так i застауся у рукапiсах. Можна меркаваць, што
некаторыя лiтаратурныя творы Я. Драздовiча беззваротна страчаны.

Пачатак лiтаратурнай дзейнасцi Я. Драздовiча адносiцца да 1919

года: адным з першых пiсьменнiцкiх вопытау майстра стала апавя-
данне “Нявольнiца кволага сэрца, або Гэлька”. У архiвах Цэнтральнай
навуковай бiблiятэкi iмя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэмii навук
Беларусi у фондзе № 2 захавауся чарнавiк з накiдамi да твора, на
старонках якога выяулены душэуныя пакуты маладой дзяучыны. Не
вытрымаушы невядомасцi i расстання з каханым Адолькам, Гэлька
здзяйсняе спробу самагубства:

Я не жыву, а тлею, дажываю. Жыву мiнуушчынай ды снамi. Таго,
каго я так горача-шчыра люблю i любiла, мне не спаткаць нiколi. Ëн для
мяне памëр, як памiраюць у жыццi пражытыя днi i леты, мне не вяр-
нуць яго, як не вярнуць той вясны... Бывай, жыццë! Бывай радня, што не
зразумела душы маëй пакутнай! Бывай i ты, вясна любвi маëй8...

4 Майстру належаць працы па астраномii “Нябесныя бегi” (1931), “Паходжанне
планет Сонечнай сiстэмы” (30-я–50-я гг.).
5 На жаль, дэмакратычныя метады навучання не заусëды прыязна сустракалi-
ся бацькамi i дырэкцыяй навучальных устаноу: у лiсце з Навагрудскай гiмназii ад
17 верасня 1929 г. старшыня бацькоускага камiтэта Дзяковiч выносiу Я. Драздовiчу
папярэджанне за дрэнны уплыу на вучняу i iх маральнае выхаванне, скандальныя
паводзiны у адносiнах да кiраунiцтва гiмназii. Пра гэта гл.: АРВ БАНЛ, фонд 21,
адз. зах. 88.
6 У сучасным лiтаратуразнаустве аутары, якiя у сваëй творчасцi звярталiся да
некалькiх мастацкiх практык, акрэслiваюцца паняццямi мультыталенты, аутары
унiверсальнага тыпу.
7 Вершы Я. Драздовiча друкавалiся у “Беларускай вëсцы”, “Сялянскай нiве”, “Ма-
ланцы” i iншых выданнях.
8 ЦНБ, фонд 2, воп. 1, адз. зах. 18. Цытаты з рукапiсау Я. Драздовiча прыводзяцца

у адпаведнасцi з арфаграфiчнымi i пунктуацыйнымi нормамi сучаснай беларускай
мовы з захаваннем лексiчных асаблiвасцей аутара – М. П.
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Складана па невялiкiх фрагментах тэксту меркаваць пра мастац-
кiя вартасцi цэлага твора, аднак i у гэтых урыуках Я. Драздовiч выявiу
сябе сапраудным псiхолагам. Звярнуушыся да даволi трывiяльнага
сюжэта (падманутае каханне), майстар здолеу паказаць шырокi ды-
япазон пачуццяу Гэлькi: адчай (Бывай, жыццë!), каханне (для мяне
ты даражэй за усë на свеце), самаахвярнасць (I зраблю цябе воль-
ным, а жыццë тваë прыгожым, шчаслiвым, багатым), расчараванне
i злосць (А цяпер? Цяпер ты для мяне памëр, загiнуу, цябе няма...),
нянавiсць (ëн мне працiвен, я ненавiджу яго) i надзею (можа, не раз
уздыхнеш i слëзна заплачаш па мiнулым жыццi). Эмацыянальны стан
гераiнi аутар удала падкрэслiвае апiсаннем адзiнокага халоднага трам-
вая, колы якога выстукваюць для Гэлькi хаутурны марш. Напружанне
узмацняецца зменай малюнкау за акном, а таксама раунадушшам да
просьбау дзяучыны велiчнага мора. На жаль, апавяданне не было за-
вершана, а з прычыны пашкоджанасцi рукапiсау складана рэканстру-
яваць тэкст твора. Аднак, нягледзячы на гэта, “Нявольнiца кволага
сэрца” атрымала высокую ацэнку даследчыкау: У апавяданнi “Няволь-
нiца кволага сэрца” Язэп Драздовiч спрабуе па-фiласофску раскрыць
прычыну чалавечага няшчасця. Ëн дае тры магчымыя варыянты вы-
рашэння гэтай праблемы: у iлюзiях, у эгаiзме, а таксама iмкненнi
чалавека за карысцю яго блiзкiх, i у грамадстве, дзе пануе неспра-
вядлiвасць9.

У 1920–1922 гг. Я. Драздовiч працуе над гiстарычна-бытавым ра-
манам “Гарадольская пушча”, дзеянне якога ахоплiвае два часавыя
планы: падзеi Першай сусветнай вайны i Сярэднявечча (у тэксце рама-
на згадваюцца iмëны Вiтаута i Ягайлы). Працаунiкi ваеннага шпiталю
становяцца сведкамi загадкавага абраду, якi выклiкае у iх не толькi
жах, але i цiкавасць да мiнулага. Ягамосць Лявон, вясковы кнiжнiк,
распавядае слухачам пра часы Гарадольскай пушчы, знаëмiць з лëсам
князëуны Рутыльды-Русiславы, жыхарамi пушчы i iх прыгодамi, якiя
распачынаюцца з задання прывезцi граматы, што пацвярджаюць ба-
ярскае паходжанне гарадольцау i iх незалежны статус.

Розныя часавыя вымярэннi рамана звязваюцца з адпаведным ко-
лам праблем. ХХ стагоддзе (рэалiстычны план) узнiмае праблемы
неабходнасцi вяртання гiстарычнай памяцi (захапленне герояу рамана
археалогiяй – гэта не проста цiкавасць цi дань модзе, а усвядомлены

9 М. Райчонак, З навуковых даследаванняу розных гадоу, [у:] Язэп Драздовiч.
“Прыйдзе час...”, Смаленск 2008, с. 144.
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пошук сваiх каранëу), звароту да хрысцiянскiх iдэалау чалавекалюб-
ства i актуалiзуе праблему вайны i мiру. Героi “Гарадольскай пушчы”,
непасрэдныя удзельнiкi вайны, задаюцца пытаннем яе сутнасцi:

– Не мы, не мы, – сухапiуся Радзька, – не мы, а тыя, што у акопах

сядзяць, за што яны ваююць?
– Хм... За што? За славу улады сваiх правадыроу, iмëны каторых

будуць упiсаны жаунерскаю кроую на плiтах гiсторыi, – адказау яму Яга-
мосць Лявон10.

Пацыфiстычныя погляды герояу адпавядаюць аутарскаму све-
тапогляду: Я. Драздовiч прымау удзел у Першай сусветнай вайне,
працавау у ваенным шпiталi, ледзь не загiнуу, бачыу вайну знутры,
а таму не мог падтрымлiваць працэс суцэльнай мiлiтарызацыi. Тра-
гiчныя старонкi уласнай бiяграфii майстар зафiксавау ва “Успамiнах
з вайсковага жыцця” (1938), лейтматывам якiх з’яуляецца прага мiру:

Бедныя людзi, – як тыя рымскiя рабы, нявольнiкi у ролi гладзiатарау,
сабраныя, зведзеныя на арэну рымскага цырку друг друга забiваць, –
пастрадалi на фронце нямала.Колькi з iх жыццë сваë тут палажыла, коль-
кi асiрочаных сабой пазаставiла, колькi калек-iнвалiдау тут ад гэтуль з iх
пазасталося. А за што i на што? Нi за што i нi на што. Усе вашыя тут
патугi на чэсць i заслугi пайшлi за нiшто i на нiшто. За ваш гераiзм i ад-
вагу нiхто “дзякуй” нiдзе нi сказау i нi скажыць. Звялi вас на узаемнаю

бойню уладыкi зямныя дзеля улады i славы сваëй11...

Эпоха Сярэднявечча (казачна-легендарны план) закранае прабле-
мы незалежнасцi краю, праблему свайго i чужога, праблему улады
у шырокiм сэнсе, анталагiчную праблему незалежнасцi кожнай асобы
i пытаннi сацыяльнай няроунасцi. Рэалiстычны i казачна-легендарны
планы у рамане процiпастауляюцца: iдэалы мiнулай эпохi павiнны слу-
жыць маральнымi iмператывамi для сучаснага чалавека. Жыццëвы
кодэкс гарадольцау, да якога варта звярнуцца у ХХ стагоддзi, трапна
сфармулявау Ягамосць Лявон:

У тыя часы людзi людзей за людзей мелi, адзiн аднаго шанавалi,
адзiн аднаго у крыуду не папускалi, бо кругавую самi ад сябе зашчыту
мелi; разумнейшы дурнейшага розуму вучыу, а дужэйшы слабейшага ад
крыуд i нягод баранiу, а праз гэта усе вольнымi былi... Зусiм жыццë было

10 ЦНБ, фонд 2, воп. 1, адз. зах. 19.
11 Я. Драздов iч, Успамiны з вайсковага жыцця, “Полымя” 2014, № 8, с. 129.
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другое: адзiн аднаго не дурнiлi, не галганiлi, не панiжалi i ад вялiкай
раскошы насоу сваiх не задзiралi. (...) Чужую волю гвалтаваць i з чужой
працы задарма жывiцца-карыстаць – за вялiкi грэх сабе лiчылi12.

Пушчавiкi высока цанiлi i шанавалi адвагу i мужнасць, свабоду i чала-
вечую годнасць, а у жыццi кiравалiся не штучнымi традыцыямi i стро-
гiмi цырымонiямi, а шчырымi пачуццямi: так, у знак удзячнасцi за вы-
зваленне ад жалезных кайданоу, Васiлëк пацалавау князëуну Рутыль-
ду, што было бессаромным парушэннем прыдворнага этыкету.

Нягледзячы на тое, што Я. Драздовiч iмкнууся стварыць шырокае
гiстарычнае палатно, у творы дамiнуе фальклорная плынь. Магчыма,
майстру не хапiла адпаведных ведау, каб дакладна i глыбока выявiць
залатыя часы беларускай гiсторыi, а магчыма, гiстарычны план быу
толькi фонам для разгортвання легенды пра гарадольцау. У рамане
сустракаюцца сюжэтныя схемы, вобразы i матывы, уласцiвыя фальк-
лорным жанрам: падарожжа герояу у iншы горад цi краiну з пэунай
мэтай; вобраз сiраты; зачараваная князëуна; выкраданне (i як варыянт
– уцëкi) князëуны; справядлiвы i несправядлiвы уладар; нараджэнне
незвычайнага дзiцяцi.

Даследчыкi творчасцi Я. Драздовiча называюць раман “Гарадоль-
ская пушча” самым удалым з мастацкага пункту гледжання лiтара-
турным творам майстра, у якiм паяднаны гераiчны i гумарыстычны
пачаткi, высокi стыль аповеду з прастамоуем, рэальнае з мiстычным.
Разам з тым, застаецца нявысветленым пытанне, чаму Я. Драздовiч
не скончыу свой раман, якi, вiдавочна, пiсау з вялiкiм натхненнем i эн-
тузiязмам. Сярод галоуных прычын называецца недахоп гiстарычнага
матэрыялу. Аднак iснуе i вельмi “асабiстая” прычына. У лiсце да Вi-
ленскага выдавецкага таварыства ад 4 студзеня 1922 года Я. Драздовiч
пiсау: Дзве буйных белетрыстычных маiх працы як аповесць з iнтэлi-
генцкага жыцця “Вар’ят без вар’яцтва” i гiстарычна-бытавы раман
“Гарадольская пушча” ляжаць незакончанымi, бо заканчваць iх ахво-
та пагасла... Нашто? На загiнанне? Каб пасля майго лунання нехта
з цëмных-несвядомых рукапiсы на папiроску скурыу?13

Адным з самых яскравых вобразау у рамане з’яуляецца вобраз
князëуны Рутыльды. Высакародная, прыгожая, адукаваная, а галоунае
– таленавiтая: Найбольшай жа пакрасаю князëуны Рутыльды была яе
прыроджаная здольнасць да маляунiцкага мастацтва, якiм i слыла

12 ЦНБ, фонд 2, воп. 1, адз. зах. 19.
13 ЦНБ, фонд 2, воп. 1, адз. зах. 38.
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на усë стольнае места як самая найдаравiцейшая памiж тагачасных
iканапiсцау14.

Зварот Драздовiча да вобраза iканапiсца – паказальны: у вобра-
зе Рутыльды сыходзяцца погляды мастака i пiсьменнiка, вербальнае
i вiзуальнае. Працы князëуны – гэта увасабленне драздовiчаускага ра-
зумення сутнасцi працы мастака, яго творчай iндывiдуальнасцi: ства-
раючы iконы, Рутыльда кiравалася уласнымi эстэтычнымi поглядамi,
а не строгiмi канонамi i стылямi, хоць i была з iмi знаëма.Малюючы аб-
разы, князëуна заусëды iмкнулася надаць лiкам святых натуральнасць,
мяккасць i лагоднасць, дзякуючы чаму яны выглядалi як жывыя людзi
са сваiмi перажываннямi. Вобраз Рутыльды-Русiславы адсылае да мяс-
цовых легендау i паданняу, але разам з тым не падаецца схематычным
– Я. Драздовiч звяртае увагу на даволi далiкатны псiхалагiчны мо-
мант: прыгажуня-князëуна мае вялiкiя, па-мужчынску грубыя далонi.
I, як сапраудная жанчына, моцна перажывае праз гэта, хаваючы свае
рукi ад цiкауных поглядау. Гэты момант Драздовiч зафiксавау i у вi-
зуальнай форме, стварыушы адпаведны малюнак-iлюстрацыю да ра-
мана.

З аднаго боку, вобраз Рутыльды арганiчна упiсваецца у трады-
цыю распрацоукi тэмы мастацтва i лëсу творцы, што склалася у бела-
рускай лiтаратуры (Я. Колас “Сымон-Музыка”, Я. Купала “Курган”,
З. Бядуля “Салавей”), а з другога боку, Я. Драздовiч выяуляе сябе на-
ватарам, бо у беларускай лiтаратуры першай паловы ХХ ст. тэма
мастацтва распрацоувалася перш за усë праз зварот да вобразау на-
родных творцау15, перадусiм творцау-музыкау, майстар жа стварыу
вобраз мастака-прафесiянала, якi займаецца вiзуальным мастацтвам.

Яшчэ у сваiм артыкуле “Краса душы народнай”, надрукаваным
у 1919 годзе Я. Драздовiч разважау пра ролю, якую адыгрываюць твор-
чыя людзi у лëсе новаадроджаных народау. Ëн зауважыу, што паэты,
пiсьменнiкi, мастакi выконваюць важную мiсiю: Гэтые лепшыя сыны
роднай зямлi усяму сьвету паказваюць красу душы народнай i гэтым
заваевываюць для роднага народу право быць залiчаным у вялiкую
сямью народау усей зямлi, як самабытная сiла, каторая маець свой
асабiсты твар, свае асабiстае творчае жыцьце16.

14 АРВ БАНЛ, фонд 21, адз. зах. 98.
15 Я. Гарадн iцк i, Лiтаратура як мастацтва: камунiкатыунасць, iнтэрмедыяль-
насць, наратыунасць, Мiнск 2014, с 180.
16 Я. Разора, Краса душы народнай, “ЗВОН” 1919, № 21, с. 3.
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I калi майстры слова атрымалi належнае прызнанне i падтрымку,
то творчасць мастакоу паказнога штукарства застаецца па-за увагай
грамадства. Такое раунадушша, на думку Я. Драздовiча, з’яуляецца
сведчаннем непадрыхтаванасцi нацыi да незалежнасцi i асабiстым
болем майстра17: Пара i нам, беларусам, пакiнуць нашае недбаль-
ство у гэтым кiрунку i схамянуцца, што наша лiтэратура i шту-
карство (малярство, скульптура, рысаунiцтва, рэзьбярство, сцэна,
музыка i г.д.) – есьць самымi найпэунейшымi дакумэнтамi нашай
культурнасьцi i сьпеласьцi на право самаiстнаваньня у вачох цэлага
сьвету18.

Побыту двух мастакоу-выхадцау з вëскi,што патрапiлi у новае для
сябе сацыяльнае i культурнае асяроддзе, прысвечана аповесць “Вялi-
кая шышка” (1923). Героi, Гапук i Альфук, спрабуюць прывыкнуць да
новых умоу. Гапук (альбо Агафон, згодна з гарадской традыцыяй) нiяк
не можа вызначыцца у сваiх меркаваннях, iдзе шляхам прыстасаван-
ня, спрабуе зжыцца i арганiчна пачуваць сябе у ролi значнай асобы,
адмауляецца ад свайго вясковага мiнулага. Адмауляе Гапук i трады-
цыйнае мастацтва, непасрэдна звязанае са стыхiяй вëскi: ëн захапля-
ецца новымi тэндэнцыямi у мастацтве, не разумеючы iх (найлепшай
характарыстыкай мастацкага твора Гапук лiчыць азначэнне футуры-
стычны, выкарыстоуваючы яго нават у дачыненнi да недарэчнага кас-
цюма шышкi). Альфук жа, знаëмячыся з новымi поглядамi, застаецца
верным вясковым iдэалам i верным сабе.

Нягледзячы на тое, што аповесць Я. Драздовiча не вылучаецца
глыбокiм псiхалагiзмам, а герояу нельга назваць супярэчлiвымi (час-
цей за усë у iх характарах дамiнуе толькi адна вызначальная рыса –

альбо дабро, альбо зло), майстар здолеу напiсаць даволi цiкавы твор,
на старонках якога выявiу шэраг актуальных праблем. У аповесцi “Вя-
лiкая шышка” аутар паказау (магчыма, часам даволi пункцiрна) кан-
флiкт памiж чалавечай пыхай i сцiпласцю, напружанасць памiж го-
радам i вëскай, памiж традыцыяй i новым мастацтвам, сапраудным
талентам i неабгрунтаванымi амбiцыямi.

Аповесць Я. Драздовiча была прыязна сустрэта у тагачаснай куль-
турнай прасторы: выданне суправаджалася пасляслоуем М. Гарэц-
кага, у якiм ëн, мiж iншым, хвалiу мастака, якi напiсау празаiчны

17 Па iронii лëсу майстар у 30-я гг. апынецца у культуры у становiшчы аутсайдара.
18 Я. Разора, Краса душы народнай, “ЗВОН” 1919, № 21, с. 3–4.
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твор, за добрую мову19; рэцэнзiяй на твор адазвауся Сулiма (У. Са-
мойла). “Вялiкая шышка” – першая частка вялiкага твора, задуманага
Я. Драздовiчам. Па сведчаннi Сулiмы, планавалася, што раман (цi апо-
весць) майстра будзе складацца з пяцi частак: пралогу “Пабрацiмцы”;
першай часткi “Вялiкая шышка”; другой часткi “Скандал на Гапона-
вым млыне”, што Я. Драздовiч ужо рыхтавау да друку; трэцяй часткi
“Вар’ят без вар’яцтва”, месцам дзеяння якой з’яуляецца вар’яцкi дом,
у якi трапляе Гапук праз нездаровую манiю велiчы; чацвëртая частка
прадстауляе Гапука у ролi разбойнiка. У пятай частцы, “Гапук-мiлья-
нер”, мастак пераносiць дзеянне твора на поудзень Францыi, дзе яго
герой набывае шыкоуную вiлу i збiрае багатую калекцыю жывапiсу,
дамагаючыся урэшце высокага звання вялiкай шышкi. Як бачым ужо
з гэтага пляну, мы маем перад сабой перад усiм зусiм арыгiнальны
помысл, нешта зусiм новае для нашае лiтэратуры, як па разьмерам,
таксама i па свайму зьместу...20.

У сваëй рэцэнзii Сулiма таксама задавауся пытаннямi, цi здолее
Я. Драздовiч ажыццявiць свае задумы, цi з’явiцца у беларускай лi-
таратуры новы, нетэндэнцыйны твор. Свет пабачылi толькi пралог
i “Вялiкая шышка”, да астатнiх частак захавалiся толькi накiды.

Не адзiн год свайго жыцця Я. Драздовiч прысвяцiу навуковай
i мастацкай распрацоуцы новай для тагачаснай беларускай культу-
ры тэмы – тэмы космасу. Нябесная сфера заусëды была для майстра
прыцягальнай таямнiцай i загадкавым вiдовiшчам, а гармонiя касмiч-
нага светапарадку – квiнтэсенцыяй мудрасцi. Спазнаць нябесныя бегi
(рух планет) азначала для Я. Драздовiча спазнаць сэнс быцця: Яшчэ
у тую пару, калi я быу падуросткам, ужо тады, пазiраючы на купал
неба, усеянага брыльянтамi зорак, не мог цярпець, каб не даведацца
ад большых, “што гэта такое?”21.

Сваю апантанасць космасам Я. Драздовiч рэалiзавау i у жыва-
пiсных, блiзкiх карцiнам М. Чурлëнiса, палотнах на касмiчную тэму
i графiчных альбомах (па падлiках даследчыкау, усяго вядома больш
за 100 графiчных i жывапiсных творау майстра на адпаведную тэма-
тыку). Сiлай уяулення Я. Драздовiч стварау незямныя цывiлiзацыi,
у падрабязнасцях выяуляу цэлыя гарады на Марсе, Месяцы i Сатурне.

19 А. Л iс, Заходняя Беларусь: культурная спадчына забытага дваццацiгоддзя,
“Спадчына” 1994, № 6, с. 41.
20 Сул iма, З “Гаспадарства кветак васiлька i пралескi” на заваяваньне места,
“Змаганне” 1923, 18 кастр., с. 2.
21 ЦНБ, фонд 2, воп. 1, адз. зах. 4.
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Распрацоука касмiчнай тэматыкi у жывапiсе i графiцы iшла пара-
лельна са стварэннем лiтаратурных творау, што падаюць унiкальныя
вербальныя апiсаннi касмiчных цывiлiзацый i раскрываюць старонкi
з гiсторыi i быту насельнiкау iншых планет. Як i вiзуальныя творы,
лiтаратурныя творы Я. Драздовiча аб’ядноуваюцца у тэматычныя цы-
клы: “Жыццë на Месяцы”, “Жыццë на Марсе”, “Жыццë на планеце
Сатурне”. Большасць з творау засталася у рукапiсах i захоуваецца у бi-
блiятэках Беларусi i Лiтвы, невялiкая частка касмавiзiй (касмiчных
падарожжау, якiя майстар здзяйсняу у сне) была надрукавана у скла-
дзе “Дзëннiка” Я. Драздовiча.

У 1931–1932 гг. Я. Драздовiч распрацоувау цыкл “Жыццë на Мар-
се”, якi складаецца з узаемазвязаных памiж сабой вербальных (вер-
бальны цыкл уключае у сябе асобныя творы – “У краiнах людзей-мар-
сiян дробнарослай расы”, “Над узберажжам мора (мiж краiнамi “He-
speris Libia”)”, “У краiне штучнага мора”, “У мармуровай пусты-
нi”) i вiзуальных творау. Вiзуальныя творы майстра з адпаведнага
цыкла – невялiкая частка расповеду аб жыццi на Марсе. Найбольш
iнфарматыунымi з’яуляюцца, на нашу думку, лiтаратурныя творы
майстра, абразкi (у вызначэннi самога аутара).

Чырвоная планета, якая традыцыйна у культуры асацыюецца
з ваяунiчасцю, на карцiнах i на старонках рукапiсау Я. Драздовi-
ча паустае як планета цудоуных гарадоу з крышталëвымi палаца-
мi харомау, школ-унiверсiтэтау, абсерваторыяу, музеяу, тэатрау,
гатэляу, шпiталяу, аранжарэяу, вакзалау, паветралëтных стан-
цый, тэхна-хiмiчных лабараторыяу, майстроуняу разнароднага ма-
стацтва i тэхнiкi22. На далëкай планеце Я. Драздовiч мадэлюе iдэаль-
ны свет мастацтва i творчага палëту; нездарма марсiяне ва уяуленнi
майстра не толькi мудрыя, заклапочаныя пытаннямi прагрэсу i ме-
дыцыны (напрыклад, уранiзацыяй патомства), але i крылатыя, як
анëлы. Аутар сiмпатызуе працавiтым i вясëлым марсiянам i сiнявокiм
марсiянкам, а таксама камфортна пачувае сябе на планеце – яго не пу-
жаюць экзатычная краявiды, незвычайны раслiнны i жывëльны свет
Марса (марсiянскiя чорна-папеляцiстыя вавëркi i бяспëрыя птушкi, га-
ласкуры мядзведзь, марсiянскiя каровы): Непадалëку пункта абсерва-
цыi, як кажуць, “каля самых маiх ног”, прабегла з гушчара у гуш-
чар лесу нейкая дзiвачная, бяскрылая i бяспëрая марсiянская птушка.
Велiчынëй сваëй гэтая марсiянская “кiвi” была шмат буйнейшая за
нашую тутэйшую курыцу23.

22 АРВ БАНЛ, фонд 21, адз. зах. 108.
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Касмавiзii Я. Драздовiча цесна звязаны з традыцыйным жанрам
падарожжа. Падарожжа – адзiн з самых старажытных лiтаратур-
ных жанрау, у аснове якога ляжыць расповед падарожнiкам пэуных
звестак аб якiх-небудзь, у першую чаргу, невядомых чытачу аль-
бо малавядомых краiнах, землях, народах у форме нататак, запi-
сак, дзëннiкау, часопiсау, нарысау, мемуарау24. Аутар можа апiсваць
рэальныя вандроукi, а таксама вандроукi у выдуманыя краiны. У та-
кiм выпадку гаворка iдзе пра фантастычнае падарожжа, якое, згод-
на з М. Аммон, з’яуляецца адной з асноуных форм бытавання катэ-
горыi фантастычнага у цэлым25. Як правiла, падарожжа засяроджва-
ецца на апiсаннi i вывучэннi норавау i быту iншых народау, а яскра-
вымi прыкметамi жанру з’яуляецца наяунасць двух планау – знеш-

няга (назiраннi героя) i унутранага (перажыванi, думкi героя, iнтэр-
прэтацыя убачанага). Абавязковы складнiк твора – гэта наяунасць
маршрута, якi вызначае не толькi сюжэт твора, але i акрэслiвае ко-
ла зацiкауленняу аутара. Адметным жанравастваральным элементам
у падарожжы з’яуляецца процiпастауленне “свайго” i “чужога”. Няг-
ледзячы на засяроджанасць на паказе жыцця iншых краiн, сэнсавым
цэнтрам падарожжа з’яуляецца радзiма аутара.

Гэтыя агульныя уласцiвасцi жанру падарожжа характэрны i для
абразкоу-касмавiзiй Я. Драздовiча: наяунасць маршрута i падрабяз-
ных карт; нораваапiсальныя звесткi i асвятленне найбольш цiкавых
i значных падзей; перадача пачуццяу i перажыванняу аутара. Акрамя
таго, як i у падарожжы, у касмавiзiях Я. Драздовiча вялiкая увага на-
даецца апiсанню прыроды i насельнiцтва незямных цывiлiзацый. Май-
стар зафiксавау iснаванне некалькiх рас марсiян, якiя адрознiваюцца не
толькi знешнiм выглядам, але i характарам: умяркаванарослая белая
раса, дробнарослая раса, звычайнарослыя марсiяне, жоута-бронзавая
раса, чырвонаскурая, цëмнаскурая раса, белая i папелятаскурая расы.
Часам Я. Драздовiч паглыбляецца у развагi аб фiзiялагiчных i мен-
тальных асаблiвасцях марсiян, парауноуваючы iх з жыхарамi Зямлi.

Любiмай планетай Я. Драздовiча, па меркаваннi даследчыцы
Н. Усавай, быу Сатурн, краявiды i архiтэктура якога знайшлi сваë
адлюстраванне у карцiнах “Cosmopolis. “Порт нябеснага прастору”

23 АРВ БАНЛ, фонд 21, адз. зах. 108.
24 В. Гуминский, Путешествие, [в:] Литературный энциклопедический словарь,
Москва 1987, с. 314.
25 Пра гэта гл.: М. Аммон, Катэгорыя фантастычнага у сусветнай лiтаратуры,
“Роднае слова” 2011, № 6, с. 32.
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на кольцы Сатурна” (1931), “Над безданню... Знак перасцярогi на
краi кольца Сатурна” (1931), “Астран – абсерваторыя з квадрантам
на кольцы Сатурна” (1931), “Падкружнiковы краявiд на планеце Са-
турн” (1931). Асобную старонку у жывапiснай спадчыне Я. Драздовiча
займаюць карцiны з выявамi жыхароу планеты – “Сустрэча вясны на
Сатурне” (1932), “Сатурнянкi аглядаюць свае зiмовыя пячоры” (1932),

“Сатурнянiн” (1931). У 1931–1932 гг. Сатурн паустау i на старонках
лiтаратурных творау Я. Драздовiча, якiя сам аутар называу самнамбу-
лiчна-тэлевiзiйнымi эскiзамi. “Жыццë на планеце Сатурне” – працяг
вiзiянерскiх падарожжау па iншапланетных прасторах. Як i у папярэд-
нiм цыкле, у сатурнянскай серыi майстар засяроджваецца на апiсаннi
архiтэктуры, флоры i фауны планеты, а таксама знешнасцi i норавах
жыхароу Сатурна. “Жыццë на планеце Сатурне” – найбольш эмацыя-
нальны i лiрычны касмiчны цыкл творцы, прасякнуты думкамi аб лëсе
Беларусi: А там, далëка-далëка, там, адкуль гэтая зорка свяцiла, за-
сталася для каго багатая, а для мяне бедная, бедная Радзiма, бедная
калыска майго вандроунiцкага жыцця на ëй26.

Мацней, чым у iншых цыклах, у абразках “Жыццë на планеце Са-
турне” вылучаецца матыу асабiстай адзiноты аутара: i на роднай Зям-
лi, сярод людзей, i на далëкiх планетах касмiчны падарожнiк адчувае
сябе чужым. Колькi суму, тугi, пачуцця сiратлiвасцi навявае гэтая
ясная прамянiстая зорка тут, на гэтым далëкiм-далëкiм, страш-
на далëкiм востраве бяздоннага безбярэжнага акiяну-прасторау, во-
страва жыцця, але чужога, невядомага мне свету...27

Разам з тым, далëкi свет вельмi падобны на свет зямны, дзе над
галавой падарожнiка – жывое неба з ясна-белымi, клубiстымi аблокамi
i рабенькiмi хмаркамi28.

Такiмi ж жывымi з’яуляюцца i насельнiкi Сатурна. Асаблiвую
увагу майстра прыцягваюць фiзiялагiчныя асаблiвасцi iншапланецян
– рост i безбялковыя вясëлкавыя вочы гномападобных сатурнян: Кру-
гом звычайнiла, як i у нашых вачах, кругленькая зрэнка; расхадзiлася
каляровымi сiнявымi i зеленаватымi праменьчыкамi шырокая круглая
вясëлка, якая займала сабою амаль што увесь вачны яблык, не пакi-
даючы у iм месца для бялку29.

26 АРВ БАНЛ, фонд 21, адз. зах. 109.
27 Тамсама.
28 Тамсама.
29 Тамсама.
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Акрамя таго, у апiсаннi Я. Драздовiча сатурняне не маюць вушэй,
а значыць, не толькi не чуюць, але i не могуць размауляць, а таму
камунiкуюць з дапамогай жэстау (паказальна, што вербальныя апi-
саннi сатурнян цалкам супадаюць з графiчна-жывапiснымi вобраза-
мi). Заняткi жыхароу Сатурна мала чым адрознiваюцца ад зямных:
у рукапiсах аутара згадваюцца пастушкi, што грэюцца каля вогнiш-

ча, гаспадынi, занятыя хатнiмi клопатамi, рыбаловы i рамеснiкi, якiя
не проста працуюць, а яшчэ i займаюцца творчасцю.

Цывiлiзацыя сатурнян – самая прыязная з усiх наведаных вандроу-
нiкам, хоць першапачаткова аутар iнтэрпрэтуе убачанае на планеце
у негатыуным ключы. Чырвоны стоуп з дванаццаццю чарапамi (вiзу-
альны адпаведнiк – жывапiсная карцiна “Над безданню... Знак перас-
цярогi на краi кольца Сатурна” (1931)) падаецца аутару знакам-пагро-
зай. На самай справе помнiк – гэта знак перасцярогi для гасцей сатур-
нянскага мясцовага курорта.Пытанне, чаму на знаку змешчана менавi-
та 12 чарапоу, раскрываецца у “Бяседах аб утварэннi свету”: 12 – гэта
лiчба спадарожнiкау Сатурна.

Чырвоны, геаметрычнай формы будынак вандроунiк спачатку
прыняу за турму i быу гатовы убачыць у маленькiм акенцы тое, што
i на Зямлi у

старадаунейшыя часы у падвалах “iспанскай iнквiзiцыi” – гараць распале-
ныя печы агню, вiсяць ланцугi з наручнiкамi ды нашыйнiкамi, стаяць набi-
тыя жалезнымiшпiлямi ловы, напякаюцца у тых печах жалезныя клешчы,
жалезныя пяльчаткi ды iспанскiя боцiкi, круцяцца зубчастыя касцяломныя
машыны i дый шмат якiя iншыя “высокай тэхнiкi” старадаунейшых часоу
“вынаходнiцтвы”. А каля сцен, вакол стальца высокапастауленага там-
тэйшага суддзi i пракурора, вiсяць падвешаныя за рукi ды прывязаныя да
iксавастых крыжоу, корчучыся ад болю, калоцця, бiцця ды прыпëкау на
дапросе грэшныя злачынцы, чараунiкi, чарнакнiжнiкi, бязбожнiкi, вераад-
ступнiкi, непачытацелi улад i рознага роду адшчапенцы i вальнадумцы,
як нашыя Бруно з Галiлеем30.

Аднак фантазii аутара не спраудзiлiся: у будынку ëн не знайшоу
уяуленых жахау, а зауважыу толькi адзiнокага сатурнянiна. Загад-
ку чырвонага будынка разгадау сябра Я. Драздовiча, Я. Пачопка, якi
вызначыу, што гэты будынак не што iншае, як старажытная сатур-
нянская абсерваторыя.

30 АРВ БАНЛ, фонд 21, адз. зах. 109.
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Створаныя Я. Драздовiчам iншапланетныя цывiлiзацыi з’яуляюцца
праекцыяй зямнога жыцця: Драздовiч, як сапраудны барометр, ад-
чувае наблiжэнне катастрофы31. Падарожнiчаючы у думках па iн-
шапланетных прасторах, майстар адштурхоуваецца ад рэалiй зямно-
га жыцця. Усë часцей на старонках творау i на карцiнах майстра
з’яуляюцца змрочныя вобразы, нарастае трывога.

Жывапiсна-графiчныя i лiтаратурныя творы Я. Драздовiча на
касмiчную тэматыку характарызуюцца не толькi узаемадзеяннем,
узаемаузбагачэннем, але i супадзеннем танальнасцi. Альбом “Жыццë
на Месяцы” (1931–1933) – самы трывожны i змрочны з усëй серыi. На
Месяцы Драздовiч бачыць дзiуныя гарады-крэпасцi, бясконцыя сцены
i вежы, моцныя абарончыя збудаваннi. Луняне (“лунiды”) рыхтуюцца
да войн або дауно вядуць iх32. Пустэльнасць, адзiнота, фатальнасць ад-
чуваюцца i у вербальных абразках “Жыццë на Месяцы”. Я. Драздовiч
адлюстроувае месяцовыя краiны i гарады, зауважаючы i адзначаю-
чы паусюль пазнакi перажытых катастроф, сярод якiх спрабуе адшу-
каць сведчаннi iснавання на Месяцы развiтай цывiлiзацыi i разумных
iстот. Часам карцiны, якiя бачыць майстар (напрыклад, закiнутыя ка-
такомбы i магiльнiкi), выклiкаюць у яго пачуццë адпiхваючага стра-
ху i жалю.

Жыццë на Месяцы нiбы замëрла, спынiлася. У параунаннi з Мар-
сам, на якiм вiравала жыццë, чулася музыка i гукi (падарожнiк на-
ват пачуу мову марсiян), Месяц нямы. Кожная сустрэча з жывой iсто-
тай (лунiдам цi жывëлай) з’яуляецца сапрауднай падзеяй. Разумныя
лунiды таксама знаходзяцца нiбы у здранцвеннi. У адным з храмау
Трыфлëрыi (горада на Месяцы, эмблемай якога з’уляюцца тры кветкi)
аутар напаткау згорбленую фiгуру старыка-лунiда:

Ëн сядзеу нерухома, як сонны, i глядзеу узнятымi угару вачамi.
I, праплыушы у паветры празрыстымi зданкамi насупраць ягонага зро-
ку, я адчуу, што старык абудзiуся i убачыу мяне, скiроуваючы зрок свой
у мой бок. А ягоныя цьмяныя, як апыленыя пылам графiту, таустапалыя
рукi, якiя ëн трымау на каленях, узнялiся, i адна з iх, правая, памкнулася
няспешна, як бы з нейкай асцярожнасцю, у мой бок, каб дакрануцца да
майго, напэуна, зауважнага ценю. I тут жа адчулася, што я знiк, стауся
нябачным33.

31 Н. Усава, Язэп Драздовiч, [у:] Язэп Драздовiч – Язеп Дроздович – Yazep Droz-
dovich. Славутыя мастакi з Беларусi, Мiнск 2012, с. 8.
32 Ibid, с. 9.
33 АРВ БАНЛ, фонд 21, адз. зах. 102.
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Даследчыкi творчасцi Я. Драздовiча спрачаюцца наконт характару
жывапiснай спадчыны мастака: Сам жанр гэтага жывапiсу цяжкавы-
значальны: “вiзiянерства”, “касмiчны рэалiзм”, “метафiзiчны жыва-
пiс”, “сюррэалiзм”, “жывапiснае фэнтэзi”?34 Такое ж пытанне спра-
вядлiва i у дачыненнi да лiтаратурных творау майстра – навуковая
фантастыка цi фэнтэз?

З навуковай фантастыкай творы Я. Драздовiча яднае спроба не
толькi апiсаць выдуманы свет, але i растлумачыць працэсы, якiя адбы-
ваюцца у iм. Так, загадка карцiны “Цырк Платона. Веранда ратунку”
(ад чаго шукаюць паратунку лунiды?) атрымлiвае сваë тлумачэнне
у лiтаратурным абразку “У чорным лабiрынце”35: прычынай панiкi
i уцëкау пласкатварых лунiдау з’яуляецца паводка, выклiканая раз-
лiвам горнай ракi. Акрамя таго i сам сюжэт касмавiзiй Я. Драздовiча
(палëт на iншыя планеты) з’яуляецца адным з самых распаусюджаных
у навуковай фантастыцы.

Фэнтэзi ж уяуляе сабой адметны жанр фантастычнай лiтаратуры,
заснаваны на выкарыстаннi казачных i мiфалагiчных матывау. Звыш-

натуральная рэчаiснасць у творах фэнтэзi не патрабуе рацыянальнага
тлумачэння. Рэальнасць, у якой магiя i цуды з’яуляюцца нормай, не су-
падае са звыклым светам. Сюжэт творау гэтага жанру часта заключа-
ецца у апiсаннi барацьбы сiлау дабра i зла, назiраецца зауважны падзел
на станоучых i адмоуных герояу. Класiчным фэнтэзi лiчыцца твор Дж.
Р. Толкiна “Уладар пярсцëнкау”, у якiм сустракаюцца усе адзначаныя
прыкметы жанру. Паказальна,што аматары творау Толкiна распраца-
валi своеасаблiвы легендарыум пiсьменнiка, што складаецца з герояу
яго творау, iх кароткай бiяграфii i указання ролi у чароунай гiсто-
рыi. Легендарыум можна скласцi i па творах Я. Драздовiча, вербаль-
ных i вiзуальных. Майстар стварыу шэраг запамiнальных, арыгiналь-
ных вобразау iншапланетных жыхароу, якiя знайшлi сваë увасабленне
у жывапiсе i графiцы, а таксама лiтаратуры i якiя часам выглядаюць
як зямляне, а часам жа здзiуляюць сваiм незвычайным i нават жу-
дасным выглядам: Толькi адно, што добра зауважыу, што мне рэзка
кiнулася у вочы, чаго нiдзе нiколi не бачыу у нашых зямлян анi у адной
расе, – гэта адсутнасць у паднасовай часцi твару губы (роту)36.

34 Н. Усава, Язэп Драздовiч, [у:] Язэп Драздовiч – Язеп Дроздович – Yazep Droz-
dovich. Славутыя мастакi з Беларусi, Мiнск 2012, с. 8.
35 АРВ БАНЛ, фонд 21, адз. зах. 110(1).
36 АРВ БАНЛ, фонд 21, адз. зах. 110(1).
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Нягледзячы на усю загадкавасць, у творах Я. Драздовiча няма ма-
гii, барацьбы дабра i зла, а рэальнасць немагчыма назваць звышнату-
ральнай, бо жыццë на Марсе, Сатурне i Месяцы цалкам суадносiцца
з зямным ладам.

Яскравую старонку касмiчных цыклау майстра складаюць апi-
саннi багатай iншапланетнай флоры i фауны (дрэвы, што перамяш-

чаюцца; лунныя пралескi; кароткарослы камкавасты бяскрылы ска-
кун-казяука37; вярблюдастраус; валы з хвастамi яшчарау; бегемоты-гi-
ганты; камэлëйды i бовiзауры). Апiсаннi некаторых прадстаунiкоу
жывëльнага свету Месяца паглыбляюць адчуванне страху i трыво-
гi: Бачыу, як з-за адной такой лопнуушай скалы вылезла з лопаукi,
прытуляючыся да цëмнай скалы нейкая чатырохногая пачвара – кот,
не кот, яшчар, не яшчар – скура чорная, як жук, тулава тошчае
i доугае, ногi кароткiя, а галава круглая, як качан, рот шырокi, без
носа, а вочы круглыя, вялiкiя – па яблыку, i блiшчаць38.

Як гледачоу заварожваюць жывапiсныя i графiчныя творы Я.
Драздовiча, такое ж здзiуленне i захапленне пiсьменнiцкай фантазiяй
выклiкаюць лiтаратурныя творы майстра. Для стварэння незямных
краявiдау Драздовiч у лiтаратуры гуляе з памерамi i прапорцыямi:
прыметнiкi страшэннавысокi, бяздонны, прасторны, абрывiсты, шы-
рокi суседнiчаюць з такiмi характарыстыкамi як нiзкарослы, дробны;
майстар выкарыстоувае магчымасцi вербальнай каларыстыкi, паглыб-
ляючы змрочную атмасферу Месяца ахраматычнымi колерамi (на ста-
ронках цыкла “Жыццë на Месяцы” дамiнуе белы, чорны i магчымыя
адценнi шэрага).

Прыцягальнасць астральных вобразау для Драздовiча выяуляецца
не толькi у тэарэтычных працах майстра, не толькi у карцiнах i пра-
заiчных касмавiзiях, але i у вершаваных творах (“Веташок”, 1937):

Узноу па поуням мне свецiць
Скрозь шыбы ясны веташок.
На цëмным небе след свой мецiць,
Як пазалочаны ражок.
Скажы мне, ветах-веташок,
Куды iмкнешся ты, дружок?..
Мо як i я iмкнешся ты,
Што й сам не ведаеш, куды?..
Ты будзiш думак маiх рой:

37 АРВ БАНЛ, фонд 21, адз. зах. 100 (4).
38 Я. Драздов iч, Дзëннiк, “Маладосць” 1991, № 6, с. 117.
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Сягодня ты у маiм акне,
А заутра гэткаю парой

Мо й не засвецiш ужо мне?..
О, мы з табой па поунаце жыцця,
Здаецца, быццам харашэем:
Iграем роль здавольнага гасця –
Штодзень, аднак жа, “веташэем”39.

У лiтаратурных i тэарэтычных працах на касмiчную тэматыку
Я. Драздовiч падкрэслiвае гарманiчнасць будовы Сонечнай сiстэмы
(гармонiя – ключавое паняцце для майстра). Працуючы з тэмай косма-
су, Я. Драздовiч з мастака i пiсьменнiка пераутвараецца у сапрауднага
фiлосафа, якi разважае не толькi над пытаннямi сэнсу чалавечага
жыцця, але i задаецца пытаннямi межау Сусвету, уласцiвасцей прас-
торы i прынцыпау светабудовы. Пытаннi космасу звязаны у творцы
i з асноунымi катэгорыямi быцця i небыцця:

Ты верыш у нiшто,
А я – Закон законау
Сусветнага жыцця40.

У творчай спадчыне Я. Драздовiча знаходзяцца i вершаваныя эскiзы
на касмiчную тэматыку (“З жыцця на Месяцы”), якiя, магчыма, маглi
вырасцi i у сапраудны цыкл:

Для нас нiзы –
Цэнтр прыцягу зямнога,
А для Зямлi нiз –
Сонца залатое.
Для Месяца ж нiз –
нашая Зямля41.

Погляды творцы сугучныя iдэям касмiстау, што бачылi чалавека
арганiчнай часткай Сусвету, марылi аб падарожжах на далëкiя пла-
неты i спазнаннi касмiчных прасторау. Майстар не проста марыу аб
касмiчных падарожжах, ëн быу упэунены у моцы прагрэсу i тэхнiкi,
што дазволяць забяспечыць магчымасць фiзiчнай прысутнасцi чала-
века на iншых планетах. Прарочым гучыць адказ Я. Драздовiча на

39 ЦНБ, фонд 2, воп. 1, адз. зах. 32.
40 ЦНБ, фонд 2, воп. 1, адз. зах. 16.
41 Тамсама.
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пытанне Цi дастануцца калi нашыя зямныя людзi на Луну?: Даста-
нуцца, але невядома калi. Першымi турыстамi-пiянерамi з Зямлi на
Луну будуць дзве экспедыцыi з дванаццацi чалавек, якiя шчаслiва да-
лятуць i спусцяцца на Месяц42.

Дзве экспедыцыi будуць належаць розным краiнам i будуць раз-
ведваць розныя маршруты, але месяцовых жыхароу, альпiëрау, усë ж
такi не зауважаць.

Для Я. Драздовiча асабiста космас быу паратункам, месцам уцëкау
ад гнятлiвай рэчаiснасцi: творца падарожнiчау па выдуманых iм све-
тах, знаëмiуся з культурай i бытам жыхароу далëкiх планет, а потым
скрупулëзна фiксавау убачанае i у слове, i у выяве. Касмавiзii Я. Драз-
довiча (духовыя падарожжы, магнетычныя сны, самнамбулiчныя сны,
астральныя падарожжы, тэлевiзiйныя падарожжы) – гэта, па сло-
вах даследчыцы творчасцi майстра Л. Вакар, тэорыя-мара, прыго-
жая спроба пераадолення свайго асабiстага адзiноцтва праз разбу-
рэнне iдэй унiкальнасцi чалавечай культуры i стварэнне адпаведных
ëй культур на iншых планетах43.

Праз цiкавасць да “небазнауства” Я. Драздовiч здабыу славу дзiва-
ка i фактычна апынууся у становiшчы аутсайдара. Парадаксальна, але
будучы аутсайдарам i беспрытульным вандроунiкам, якi не знаходзiу
паразумення нават у сяброу, Драздовiч апынууся у авангардзе самых
смелых еурапейскiх касмаганiчных тэорый i пошукау44.

У 1937–1938 гг. Я. Драздовiч працуе над “Бясядамi па небазнау-
стве” i “Дзе мы i хто мы”, у якiх у навукова-папулярнай форме спра-
буе даць адказы на шэраг важных пытанняу паходжання Зямлi i Ме-
сяца (выкладае гiпотэзу аб iснаваннi парназоркавай сiстэмы, у якой
Зямля i Марс, Юпiтэр i Сатурн, а таксама Уран i Нептун былi пла-
нетамi-двайнiкамi, i танцавалi яны, як дзецi, пабраушыся у парах
за рукi45); аб утварэннi Сонечнай сiстэмы; жыццi на Месяцы i Мар-
се; прыродзе камет (...я прадстауляю камету як даужэзную лусча-
стую галавастую рыбу. Галава з ядром каметы – гэта галава ры-
бiны, а распарошаныя у яе хвасце раi метэарытау – гэта луска46);

42 ЦНБ, фонд 2, воп. 1, адз. зах. 10.
43 Л. Вакар, Тыпалагiчныя метамарфозы Язэпа Драздовiча, [у:] Язэп Драздовiч –
асоба, творчасць. Мастацтва-iнсiтус, Мiнск 1997, с. 18.
44 Н. Усава, Язэп Драздовiч, [у:] Язэп Драздовiч – Язеп Дроздович – Yazep Droz-
dovich. Славутыя мастакi з Беларусi, Мiнск 2012, с. 8.
45 ЦНБ, фонд 2, воп. 1, адз. зах. 10.
46 Тамсама.
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аб прычынах землятрусау на Зямлi. Космас прыцягвау увагу Драздо-
вiча да канца жыцця. Майстар планавау працягнуць касмiчны цыкл
апiсаннямi жыцця на Уране (згадкi пра асаблiвасцi прыроды Урана
сустракаюцца у абразках з жыцця на Сатурне), а таксама – Венеры.
Паасобныя звесткi пра фауну i флору Венеры сустракаюцца у рука-
пiсе “Дзе мы i хто мы”. Гэтую планету Я. Драздовiч называе светам
рыб i птушак, а у 1947 годзе майстар пiша карцiну “У прыбярэжных
скалах” з серыi “Жыццë на Венеры”.

У сярэдзiне 30-х гадоу. Я. Драздовiч вярнууся да гiстарычнай тэ-
матыкi. У 1936 годзе майстар распачау працу над паэмай “Песнi аб
мiнуушчыне, або Беларусь спрадвеку”, якая у канчатковым варыянце
атрымала назву “Трызна мiнуушчыны”. Паэма адсылае да заключнай
часткi пахавальнага абраду старажытных славян, што суправаджауся
ваеннымi спаборнiцтвамi, танцамi, песнямi i памiнальнай вячэрай па
нябожчыку. У хрысцiянскiя часы мiстычны абрад трызны захавау
толькi традыцыi памiнальных песень i вячэру.

Паэма Я. Драздовiча – своеасаблiвая памiнальная песня, плач па
залатых часах Беларусi. Як i у карцiнах мастака47 трызна – гэта не
канец, а пачатак новага жыцця, так i у творы развiтанне са слауным
мiнулым звязана з чаканнем адраджэння. Беручы на сябе функцыi ста-
ражытнага песняра Баяна, Я. Драздовiч стварае аповед аб лëсе краiны
ад першабытных часоу да часоу рэвалюцыйных пераутварэнняу. Фак-
тычна паэма уяуляе сабой цыкл песень, генетычна звязаных з фальк-
лорам i аб’яднаных памiж сабой магiстральнай гiстарычнай тэмай:
у творы можна вылучыць гiстарычныя (раздзелы “Гарадзiшчанскае”,
“Вечавое”, “На пабоiшчы”, “Вечавое i пераходнае”), антыпрыгоннiц-
кiя (“Прыгон-паншчына”), батрацкiя i рэкруцкiя песнi (“Песня салдата
Мiкалая I”).

“Трызна мiнуушчыны” – падарожжа у гiсторыю Беларусi, якое
распачынаецца з першабытных часоу. У раздзеле “Гарадзiшчанскае”
аутар рамантызуе лад жыцця продкау, што грунтавауся на гармонii
суiснавання чалавека з чалавекам i прыродным светам. У апiсаннях по-
быту i звычаяу старажытных беларусау няма дакладнасцi i даставер-
насцi, што тлумачыцца народным разуменнем гiстарычнага працэсу:
на першы план выходзiць абагуленасць, гiстарычны кантэкст бачыцца
толькi праз прызму мiфалагiчнай рэчаiснасцi:

47 У пачатку 20-х гг. Я. Драздовiч стварыу жывапiсную карцiну “Трызна мiнуу-
шчыны”; матыу адраджэння адчувальны у карцiне “Пагоня Ярылы”.
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Памiж селiшчау з гарадзiшчамi
Весялiуся народ Твой iгрышчамi.
Весялiуся-гуляу карагодамi,
Дружбы дух падтрымау памiж родамi.
(...)
Весялiлiся, мëд збiраючы,
Дзядоу-прадзедау памiнаючы.
Хто й радзiлiся, хто й жанiлiся,
Хто й памëр, па iм весялiлiся.
Весялiлiся, Трызны правячы,
Валатоукi магiл нарываючы,
З карагодамi агнi палячы,
Мяды хмельныя распiваючы.
Гусляры-дудары, напяваючы,
Весялiлi народ не сцiхаючы48.

Залаты век у гiсторыi Беларусi Я. Драздовiч звязвае з часам
станаулення беларускай дзяржаунасцi, перыядам росквiту магутнай,
незалежнай краiны, якая магла пахвалiцца i поунай казной, i мовай,
i дасканалым дзяржауным кiраваннем – вечавым сходам:

Твая грамата была рунамi,
А казна Твая была кунамi.
Гарадзiшчамi Ты украплялася,
Вечам-сходам спрадвек упраулялася.
Мы былi у Табе правадауцамi,
А князь з выбарным – выканауцамi49.

Аднак часы росквiту змянiлiся перыядам заняпаду. Хуткаплыннасць,
калейдаскапiчнасць мiнаючых падзей спарадзiла адчуванне злому кра-
iны:

I прайшлi вякi дауняй вольнiцы,
Калi кожны быу у супольнiцы,
Калi лес, зямля былi Божымi:
Нi прыватнымi, нi варожымi.
Калi усе усiм карысталiся
Ды у правах сваiх вечавалiся50.

48 ЦНБ, фонд 2, воп. 1, адз. зах. 17.
49 Тамсама.
50 Тамасама.
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Зауважаецца i змена танальнасцi паэмы: пераход ад гераiчных пе-
сень да песень-жальбау, народжаных з бяспрауя i прыгнечанасцi, у якiх
гучыць скарга на цяжкую працу батрака, паказана безабароннасць
селянiна, выкрываецца заможнасць паноу, крывадушнасць законнiкау
i хцiвасць карчмара.

Галоунай задачай Драздовiча-мастака i Драздовiча-пiсьменнiка
было абудзiць нацыянальную самасвядомасць i годнасць. У паэме твор-
ца апелюе не толькi да беларуса. Сапрауднай аутарскай знаходкай
з’яуляецца дыялагiчная форма выкладу матэрыялу. Майстар звярта-
ецца да Беларусi, якая забылася пра сваю мiнулую славу i якой неаб-
ходна нагадаць аб былой велiчы. Уласны лëс павiнен здзiвiць, уразiць
i падштурхнуць да барацьбы.

Пры жыццi майстра “Трызна мiнуушчыны” не была надрукавана,
хоць Я. Драздовiч дасылау рукапiс у “Калоссе”, “Беларускi летапiс”.
З рэдакцыi “Беларускага летапiсу” майстар атрымау лiст ад Максiма
Танка, якi раскрытыкавау твор за адсутнасць вобразнасцi, гiстарыч-
най прауды, адпаведнай апрацоукi i арыгiнальнасцi. Паэма Я. Драз-
довiча падалася М. Танку адарванай ад жывой мовы i патрэб часу,
а таксама залiшне павярхоунай. У многiм паэт меу рацыю: сапрауды,
твору Я. Драздовiча неабходна была дапрацоука. Аднак нельга не ад-
значыць самабытнасць мовы майстра i яго тонкае адчуванне слова.
I, нягледзячы на адсутнасць канкрэтыкi i фрагментарнасць твора, паэ-
ма “Трызна мiнуушчыны” не пярэчыць гiстарычнай праудзе. Акрамя
таго, у творы прысутнiчае план сучаснасцi: Я. Драздовiч падае дына-
мiчны урбанiстычны малюнак (з эскiзау да паэмы):

У гарадах Тваiх вежы узносяцца,
Там гудзяць званы, гук разносiцца,
Камяны дымяць фабрык новыя,
Там гудзяць гудкi машыновыя.
Там шыпяць катлы паравозныя,
Стукат, шум машын – гукi розныя.
Па начах святло, як ад Месяца,
Дзе нi глянь – агнi ясна свецяцца.
Дзе нi глянь – муры мнагастольныя.
Там – шчаслiвыя i бяздольныя.
Там па вулiцах ауты носяцца,
Пешаходныя на iх косяцца.
Ауты носяцца, ауты поузаюць,
Кiны свецяцца, людзi сноудаюць,
Мiгцяць вывескi, бубнiць радыë,
Веiць пудрамi, як ад кадзiва.
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Звiнiць музыка кабарэтная,
Кругом публiка – больш брунетная.
Больш брунетная, таргавiтая,
На гольд-золата прагавiтая51.

У 30-я гады Я. Драздовiч працавау над паэмай “Давыд Скамарох”,
сюжэтная лiнiя якой была запазычана майстрам з рамана “Гарадоль-
ская пушча” (незвычайнае немауля, што вырасла у магутнага асiлка,
знайшлi арабы). Па невялiкiх ацалелых напрацоуках (эскiзах) можна
меркаваць пра мiфалагiчна-казачную аснову твора.

Набольш вядомымi лiтаратурнымi творамi Я. Драздовiча з’яуляю-
цца выдадзены у 1991–1992 гг. “Дзëннiк” i “Успамiны з вайсковага
жыцця”, што пабачылi свет у 2014 годзе. У мемуарнай спадчыне твор-
цы спалучаецца сiнхранiчны, паступальны i рэтраспектыуны выклад
матэрыялу: падзеi 1933–1937 гг. аутар падае у кантэксце сучаснасцi, не
заусëды даючы ацэнку бягучым падзеям, а з 1938 года мемуарыстыцы
майстра уласцiва асэнсаванне мiнулага.

“Дзëннiк” i “Успамiны з вайсковага жыцця” – каштоуныя кры-
нiцы гiстарычнай iнфармацыi. У мемуарных творах Я. Драздовiча
утрымлiваюцца успамiны i згадкi пра асоб, якiя адыгралi важную ролю
у гiсторыi Беларусi: П. Сергiевiч, В. Ластоускi, Р. Шырма, У. Галу-
бок, Я. Пачопка, А. Грыневiч, М. Машара, А. Луцкевiч i iнш. Май-
стар падае панараму культурнага жыцця Вiльнi i Беластока, узга-
двае рэзанансныя для свайго часу здарэннi52. Я. Драздовiч усведам-
ляе i выяуляе сябе часткай гiстарычнага працэсу: вучоба у Вiленскай
мастацкай школе, удзел у Першай сусветнай вайне i праца фельча-
рам, падзеi 1917 года, актыуны удзел у беларускiм адраджэнскiм руху.
I, калi ва уласна “Дзëннiку” аблiчча эпохi вымалëуваецца праз невялi-
кiя згадкi i намëкi, то ва “Успамiнах з вайсковага жыцця” майстар не
толькi узгадвае падзеi, але i iнтэрпрэтуе iх.

Разам з тым, дзëннiк i успамiны – творы, у цэнтры якiх знаходзiцца
асоба аутара, падзеi i факты яго прыватнага жыцця. Аутабiяграфiчная
проза – гранiчнае выяуленне асобавага пачатку53, адсюль высокi
эмацыянальны градус i шчырасць мемуарнай лiтаратуры у цэлым.

51 ЦНБ, фонд 2, воп. 1, адз. зах. 17.
52 Я. Драздовiч узгадвае трагiчную, але паказальную для свайго часу гiсторыю
ксяндза-беларуса Ф. Рамейкi, якi, не вытрымаушы псiхалагiчнага уцiску, скончыу
жыццë самагубствам.
53 В. Стральцова,Шлях да сябе: Сучас. аутабiягр. проза як маст. сiстэма,Мiнск
2002, с. 29.
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Гранiчная шчырасць вылучае i мемуарыстыку Я. Драздовiча. На ста-
ронках дзëннiка i успамiнау майстар распавëу гiсторыю свайго жыц-
ця, напоуненага цiкавымi падзеям, творчымi пошукамi i барацьбой за
пражыццë. Шлях Я. Драздовiча – гэта шлях выпрабаванняу (адзiнота
i боль, падарванае здароуе, бытавая неуладкаванасць, крыуды i расча-
раваннi, непрызнанасць, кпiны i адарванасць ад свету), на якiм творца
усë ж здолеу застацца верным свайму паклiканню i застацца выса-
кародным чалавекам. На старонках “Дзëннiка” не раз сустракаюцца
шчымлiвыя маналогi творцы:

Чуу, што манiлiся54 адведаць (з Лужок) i маю станцыю у Летнiках.
Праудзiвей, не маю станцыю, а ейнага гаспадара Янку Башкiра. Бо я iм
(па рэкамендацыi “сварлiвага”, а часам да наiунасцi хiтруючага Машары)
не зусiм цiкавы чалавек... як чалавек “чужой i ненавiснай расы”... Бог
з iмi. Я iм зямляк, но яны не так, як я, якi землякоу сваiх шануець i робiць
для Музеяу iх iхнiя партрэты i дорыць iм асабiста свае працы, мастацкiя
працы i толькi за тое, што яны нашыя паэты, паэты калi не дзеля ма-
тэр’яльнай выгады, то дзеля самалюбства i славы сваëй асабiстай, а дзеля
гэтага я iм мушу аж служыць, ды яшчэ з дагодамi. А дзе ж маë? Ды й што
вы мне за усë гэта?! Зацiрайце мяне, зацiрайце!55..

Жанр дзëннiка мае свае разнавiднасцi: вылучаюцца дзëннiк пры-
ватных асоб i дзëннiк мастака, што выступае творчай майстэрняй,
даючы уяуленне аб этапах працы над пэуным творам, аб значэннi
вобразау i аб тым, што натхнiла аутара на яго стварэнне. Таму ад-
ной з самых яскравых уласцiвасцей дзëннiка творцы з’яуляецца iнтэр-
тэкстуальнасць i iнтэрмедыяльнасць (наяунасць у мастацкiм творы
такiх вобразных структур, якiя заключаюць iнфармацыю аб iншым
вiдзе мастацтва56). Прастора дзëннiка творцы насычана адсылкамi
да iншых лiтаратурных творау i творау iншага мастацтва. Мемуа-
рыстыка Я. Драздовiча не з’яуляецца выключэннем, што упiсвае яе
у шэраг такiх творау, як “Дзëннiк” Э. Дэлакруа, “Дзëннiк” Ф. Рушчы-
ца, успамiны “Маë таемнае жыццë” i “Дзëннiк аднаго генiя” С. Далi,
аутабiяграфiя М. Шагала “Маë жыццë”.

Я. Драздовiч з’яуляецца не толькi таленавiтым мастаком, але i са-
мабытным пiсьменнiкам, якi пакiнуу даволi багаты лiтаратурны на-

54 Я. Шутовiч i Ст. Станкевiч.
55 Я. Драздов iч, Дзëннiк, “Маладосць” 1992, № 2, с. 126.
56 Н. Тишунина, Методология интермедиального анализа в свете междисципли-
нарных исследований, [в:] Методология гуманитарного знания в перспективе ХХI.
К 80-летию профессора Моисея Самойловича Кагана, Санкт-Петербург 2001, с. 153.
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бытак. Першай пiсьменнiцкай спробай майстра стала апавяданне “Ня-
вольнiца кволага сэрца, або Гэлька”, што вылучаецца псiхалагiзмам.
Гiстарычна-бытавы раман аутара “Гарадольская пушча” закранае
шэраг важных праблем: праблему неабходнасцi вяртання гiстарыч-
най памяцi, звароту да хрысцiянскiх iдэалау, праблему вайны i мi-
ру, незалежнасцi краю i кожнай асобы. У сваiм творы Я. Драздовiч
здолеу паяднаць гiстарычны i фальклорны пачаткi, высокi стыль апо-
веду i прастамоуе, гераiчнае i гумарыстычнае. У аповесцi “Вялiкая
шышка” Я. Драздовiч праз паказ жыцця у горадзе двух мастакоу-вы-
хадцау з вëскi выяуляе актуальныя для свайго часу праблемы: кан-
флiкт памiж новым i традыцыйным мастацтвам, непаразуменне па-
мiж горадам i вëскай. На старонках аповесцi аутар задаецца пытан-
нямi сутнасцi творчасцi i прызначэння таленту. Адной з магiстраль-
ных тэм у вербальна-вiзуальнай творчасцi Я. Драздовiча з’яуляецца
тэма космасу. Майстру належаць касмiчныя цыклы “Жыццë на Мар-
се”, “Жыццë на планеце Сатурне”, “Жыццë на Месяцы”, якiя вылуча-
юцца узаемадзеяннем, узаемаузбагачэннем i супадзеннем танальнасцi.
Касмавiзii Я. Драздовiча тыпалагiчна звязаны з такiмi лiтаратурнымi
жанрамi, як падарожжа, навуковая фантастыка i фэнтэзi. Я. Драздо-
вiч – аутар паэмы “Трызна мiнуушчыны”, своесаблiвай памiнальнай
песнi па залатых часах Беларусi. Твор грунтуецца на фальклорным ра-
зуменнi гiсторыi: на першы план у “Трызне мiнуушчыны” выходзiць
абагульненасць, уласцiвая народнай песнi. Найбольш вядомымi шыро-
кай чытацкай аудыторыi творамi Я. Драздовiча з’яуляюцца “Дзëннiк”
i “Успамiны з вайсковага жыцця”.Мемуарыстка творцы не толькi рас-
крывае гiсторыю жыцця прыватнай асобы, але i падае шырокую пана-
раму жыцця цэлай краiны.

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

JAZEP DRAZDOWICZ – PISARZ

W artykule osoba znanego malarza, badacza i pedagoga Jazepa Drazdowicza
jest przedstawiona jako pisarza. Na materiale opowiadania „Niewolnica czułego
serca, czyli Gelka”, powieści „Puszcza Garadolska”, opowieści „Wielka szyszka”,
szkiców fantastycznych, poematu „Stypa przeszłości”, pamiętników J. Drazdowicza
analizowana jest tematyka, problematyka, rozmaitość gatunkowa i stylistyczna jego
twórczości literackiej.
Słowa kluczowe: homo universalis, opowiadanie, powieść, opowieść, szkice fanta-
styczne, poemat, pamiętniki, rozmaitość rodzajowa i stylistyczna.
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S UMMARY

YAZEP DRAZDOVICH AS A WRITER

The purpose of the article is to present the personality of a famous artist,
researcher and teacher Yazep Drazdovich as a writer. Subject, problematic, variety
of genres and stylistic features of the author’s literary work were analyzed on the
material of the short novel “The Hostage of the Tender Heart, or Gelka”, the
novel “Garadolnia’s Forest”, the story “A Big Swell”, fantastic sketches, the poem
“Funeral Feast of the Past”, diaries and memoirs.

Key words: homo universalis, short novel, novel, story, fantastic sketches, poem,
variety of genres.


