
BIAŁORUTENISTYKA BIAŁOSTOCKA TOM 7, ROK 2015

Ванда Бароука

Вiцебск

Раманы Людмiлы Рублеускай як мастацкi дыялог

з жанравай традыцыяй

Людмiла Рублеуская належыць да сучасных беларускiх празаiкау,
якiя актыуна эксперыментуюць, найперш за кошт мадыфiкацыi ста-
рых папулярных у чытачоу жанрау i жанравых формау. Выяуленне
суадносiн прататыпнай жанравай асновы з канцэптуальнымi парамет-
рамi i апавядальнiцкiмi прыëмамi раманау Л. Рублеускай, думаецца,
важнае для стварэння аб’ектыунай карцiны развiцця беларускай про-
зы пачатку ХХI стагоддзя. Раманная спадчына пiсьменнiцы дастатко-
ва багатая, на сëнняшнi момант яна уключае такiя творы, як “Зола-
та забытых магiл”, “Скокi смерцi”, “Забiць нягоднiка, альбо Гульня
у Альбарутэнiю”, “Сутарэннi Ромула”, “Прыгоды Пранцiша Вырвiча,
шкаляра i шпега”, “Прыгоды студыëзуса Пранцiша Вырвiча”, “Пры-
годы драгуна Пранцiша Вырвiча”, “Дагератып”. Пералiчаныя рама-
ны, як вынiк пераасэнсавання пэунай адносна устойлiвай мастацкай
формы, мэтазгодна даследаваць шляхам спалучэння прыëмау струк-
турна-тыпалагiчнага, кампаратыунага i дэскрыптыунага аналiзу, па-
колькi гэта спрыяе шматвектарнай характарыстыцы творау.

Раманы Л. Рублеускай у пэунай ступенi нагадваюць знаëмых
незнаëмцау, таму што пiсьменнiца прапаноувае абноулены варыянт
добра вядомай прафесiйным чытачам i чытачам-аматарам мастац-
кай формы. Даследчыкi беларускай лiтаратуры правамерна адзна-
чалi, што у айчынным прыгожым пiсьменстве, на жаль, i па лiта-
ратурных i па пазалiтаратурных прычынах не сфармiравауся пласт
так званай масавай лiтаратуры, якая б мела пастаяннага чытача,
выхоувала яго у пэуным эстэтычным i канцэптуальным напрамку.
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Людмiла Рублеуская у сучаснай сацыякультурнай сiтуацыi зразуме-
ла важнасць стварэння такой прозы, якая б спалучала займальнасць
са змястоунасцю, знешнюю прастату аповеду з падтэкставасцю.

Жанр – адно з найгалоунейшых паняццяу тэорыi лiтаратуры,
спрэчкi пра сутнасць i функцыi жанру не сцiхаюць да гэтага часу.
На думку адных навукоуцау, жанр – гэта пэуны зацвярдзелы ма-
стацкi змест, на думку другiх – адносна устойлiвая мастацкая фор-
ма. Думаецца, iсцiна памiж гэтымi палярнымi поглядамi ляжыць не-
дзе пасярэдзiне: кожны жанр усталяваны на пэуным канцэптуальным
(тэматыка i праблематыка) узроунi i на сваiх адносна устойлiвых
прыëмах раскрыцця канцэптуальнага узроуню (напрыклад, выбар i ра-
курс рэпрэзентацыi персанажа, прынцыпы кампазiцыi i гэтак далей).
Апошнiя дазваляюць вылучаць канкрэтныя жанравыя формы у ме-
жах жанру цi групы жанрау. Жанр выконвае мноства функцый, ад-
ной з асноуных выступае функцыя камунiкатыуная. Выбар i дэкла-
раванне пiсьменнiкам жанру – адкрыты заклiк да дыялога з чыта-
чом, бо жанр выклiкае пэуны далягляд чакання, абуджае эмацыяналь-
ную, iнтэлектуальную i эстэтычную актыунасць рэцыпiентау лiтара-
турнага твора.

Першы раман Л. Рублеускай “Золата забытых магiл” (2003)

меу падзагаловак паралельны раман. Ëн напiсаны на перакрыжаван-
нi традыцый класiчнай i сучаснай лiтаратуры, у iм гучыць рэха
караткевiчаускiх гiсторыка-прыгоднiцкiх творау з сiнтэтычнай жан-
равай структурай i сацыяльна-псiхалагiчных творау Стэфана Жэром-
скага пра паустанне 1863 года. Караткевiчауская традыцыя у рамане
выявiлася у такiх стылëвых прыëмах, як развiццë дзеяння у некалькiх
часавых пластах, iронiя i самаiронiя апавядальнiка, дакладней, апавя-
дальнiцы, акцэнтаванне праз сюжэтныя лiнii патрыятычнага пафасу.
У трактоуцы узаемадачыненняу паустанцау пiсьменнiца iшла услед
за гiстарычнымi фактамi i за Стэфанам Жэромскiм, якi па-мастацку
пераконвау, што паражэнню паустання 1863 года галоуным чынам
спрыяла саслоуная размежаванасць у грамадстве. Падзеi у рамане “Зо-
лата забытых магiл” знешне паралельна адбываюцца у наш час i у дру-
гой палове ХIХ стагоддзя, аднак вызначэнне паралельны раман, дума-
ецца, найперш мае дачыненне не да кампазiцыi, бо пры усëй пара-
лельнасцi сюжэтныя лiнii урэшце перасякаюцца, а да канцэптуальна-
га узроуню твора. Зместам дзвюх асноуных любоуных сюжэтных лiнiй
(Вальжына Рагманава – Вiнцэсь Рашчынскi, Палiна Ведрыч – Валян-
цiн Чарапавiцкi) аутар сцвярджае, што iдэi вольнасцi, праблемы на-
цыянальнага самавызначэння, што хвалявалi беларусау пазамiнулага
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стагоддзя, не страцiлi сваëй актуальнасцi i у наш час. Твор наследуе
традыцыi гiстарычнага рамана (паказаны пярэдадзень паустання 1863
года i драматычныя часы пасля яго, адным з эпiзадычных герояу вы-
ступае Кастусь Калiноускi), прыгоднiцкага i фiласофскага раманау.
Паралельнае развiццë падзей у розных часавых пластах – адносна
распаусюджаны прыëм у мастацкай лiтаратуры, раманы з яго дамi-
наваннем нярэдка маюць жанравае удакладненне паралельны раман,
але у творы Л. Рублеускай аутарская дэфiнiцыя паралельны раман –

эстэтычная правакацыя з боку пiсьменнiцы дзеля актывiзацыi чытац-
кай актыунасцi.

“Скокi смерцi” (2005) вызначаны пiсьменнiцай як гатычны раман.
Час iснавання гатычнага рамана у сусветнай лiтаратуры – канец XVIII
– першая палова ХIХ стагоддзя. У аснове класiчнага гатычнага рама-
на ляжыць нейкая таямнiца, што павiнна быць раскрыта. Гэты вiд
рамана стау правобразам сучасных дэтэктыунага рамана i трылера.
Спецыфiка гатычнага рамана у артыкуляцыi мiстычнага, iрацыяналь-
нага. Часта галоуным героем гатычнага рамана была маладая жан-
чына, вымушаная пераадольваць жахлiвыя абставiны дзеля дасягнен-
ня асабiстага шчасця. “Скокi смерцi” жанрава i кампазiцыйна блiз-
кiя да “Чорнага замка Альшанскага” У. Караткевiча: падзеi адбы-
ваюца у некалькiх часавых вымярэннях, персанаж у снах адкрывае
для сябе падзеi i жыццëвыя лëсы мiнулага. Прауда, твор Рублеускай
адрознiваецца больш стрыманай трактоукай магчымасцей асобы у яе
узаемадачыненнях з рэчаiснасцю. Галоуная гераiня, журналiстка Ган-
на Барэцкая, у сваiх снах узнауляла лëсы насельнiкау Старавежска,
у прыватнасцi, дачкi ваяводы Анэты Ляскевiчанкi, якая у прамым i пе-
раносным сэнсе трапiла у карагод смерцi i не мела надзеi на выра-
таванне. Значнае месца у творы адводзiцца асэнсаванню узаемасувязi
мiнулага i сучаснага, пытанням захавання гiстарычнай памяцi i гiста-
рычнай спадчыны, мастацкаму даследаванню нацыянальнага харак-
тару беларусау у гiстарычнай дынамiцы. Увасабленнем лепшых рыс
нацыянальнага характару пададзены Анэта Ляскевiчанка i Багуслау
Радчыц, Ганна Барэцкая i Юрась Дамагурскi. Трэба зауважыць, што
беларуская жанчына у рамане прадстае рашучай i дзейснай асобай,
а сучасны беларус-мужчына – чалавекам, што доуга ухiляецца пры-
маць адказныя рашэннi. Таленавiты рэстауратар Юрась Дамагурскi,
яркае мастацкае увасабленне мужчынскай лiнii беларускага нацыя-
нальнага характару, з iронiяй зауважау: Вось i зноу напаткау мяне
мой лëс... Я думау – на водмель вынесла... водарасцямi абрастаю...
А тут – рабi, калi ласка, чарговы экзiстэнцыйны выбар. Ну, што ж,
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паваюем чыста па-беларуску – адмаучымся1. Раман напоунены жа-
хамi i прыгодамi i тым наблiжаны да гатычнага рамана, але не су-
падае з iм па шэрагу прычын. Варта адзначыць, што “Скокi смерцi”
Л. Рублеускай не маюць шчаслiвага фiнала: гадзiннiкавы майстар Гер-
васi Бернацонi дау магчымасць Анэце застацца жывой, яна стала ма-
нахiняй i толькi перад смерцю выпадкова змагла развiтацца з каханым
чалавекам, а яе духоуны спадкаемца – Ганна Барэцкая – спадзяецца
некалi пабачыць Юрася Дамагурскага, што уступiу у няроуную ба-
рацьбу з нягоднiкамi у наш час i таямнiча знiк. Жахi у рамане маюць
лагiчнае вытлумачэнне: гадзiннiкi Бернацонi – духоуная зброя, паля-
ванне за iмi у ХХI стагоддзi i спробы разгадаць iх таямнiцу наладж-
валася з мэтай мець рычагi уздзеяння на чалавечую свядомасць, каб
манiпуляваць людзьмi. Жахлiвае у нашы днi стауленне звышбагацеяу
да звычайных людзей. “Скокi смерцi” – твор, якi сiнтэзуе элементы га-
тычнага, прыгоднiцка-дэтэктыунага, фiласофскага раманау, дзе удала
спалучаны нацыянальна-гiстарычныя (этнанацыянальная самаiдэнты-
фiкацыя беларусау, захаванне гiстарычнай памяцi) i так званыя веч-
ныя праблемы (пачуццë i абавязак, вернасць i здрада, мэтазгоднасць
i мараль, дабро i зло).

“Забiць нягоднiка, альбо Гульня у Альбарутэнiю” (2007), паводле
пiсьменнiцы, раман-iнструкцыя. Iнструкцыя – гэта пэуныя указаннi,
звод правiл, што усталëуваюць парадак i спосаб ажыццяулення неча-
га. Сам па сабе гэты твор дастаткова наватарскi. Архiтэктонiка яго
карэлявала з аутарскай дэфiнiцыяй мастацкай формы i асноувалася на
“Уводзiнах”, па-свойму падрабязнай рэпрэзентацыi пяцi удзельнiкау,
абсталявання для гульнi, уласна так званай гульнi у шасцi варыян-
тах, васьмi варыянтау момантау па-за гульнëй i шасцi варыянтау эпi-
лога. Усе часткi можна кампанаваць i успрымаць па выбары чыта-
ча, што забяспечвае адносную iнтэрактыунасць рамана. Вядомы серб-
скi пiсьменнiк Мiларад Павiч даводзiу: Для таго, каб даць чытачу
больш правоу у працэсе стварэння лiтаратурнага твора, неабход-
на пiсаць кнiгi у новай тэхнiцы нелiнейнага пiсьма, якая прапануе
некалькi напрамкау чытання на выбар, прычым кожны з iх мяняе
сэнс тэксту2. Тэхнiка лiнейнага i нелiнейнага пiсьма пераплятаюц-
ца у дадзеным рамане Л. Рублеускай. Галоуныя героi твора – мала-
дыя людзi, захопленыя беларушчынай. Iх захапленне многiм здаецца

1 Л. Рублеуская, Ночы на Плябанскiх Млынах: раман, аповесць, апавяданнi,
Мiнск 2013, с. 228.
2 М. Павич, Роман как держава, Москва 2001, с. 73.
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гульнëй. Аповед у рамане iдзе ад iмя удзельнiцы гульнi Русi – Русланы
Палынскай, – дзяучыны, бацькi якой пастаянна, але ненадоуга нечым
захаплялiся, у тым лiку беларускасцю, але потым знайшлi для сябе iн-
шыя iнтарэсы. Руслана шчыра прызнавалася: Альбарутэнiя пачына-
лася для нас як гульня3. Пасля высветлiлася,што цiкавасць да гiсторыi
i лëсау суайчыннiкау стала важнай часткай iх жыцця. Кожны з пяцi
чалавек меу свой шлях да Альбарутэнii: прыгожая i гордая адзiнокая
мацi Далiла-Даша, аматар лiтаратуры, – праз цiкавасць да гiсторыi
уласнай сям’i; Генусь з мянушкамi хакер i тэрмiнатар, мадэратар па-
пулярнага беларускага сайта, – праз пошукi роднаснай душы; гiсторык
i фатограф у адной асобе Макс – праз творы Уладзiмiра Караткевi-
ча; гандляр газетамi i гiтарыст Едрусь-Эдзiк – праз выхаванне вяс-
ковай бабулi i уласнае процiстаянне дэспатычнай па характары мацi;
Руся-Руслана – праз каханне да Едруся. У рэабiлiтацыйным цэнтры
Далiла пазнаëмiлася з дачасна састарэлай Разалiяй Iванаунай, хворай
на сэрца. У маладосцi Разалiя пакахала Севу – унука Касiянава, вi-
наватага у смерцi дзеда Разалii. Калi Сева даведауся пра злачынствы
свайго дзеда, то скончыу жыццë самагубствам. Разалiя увесь час жыла
у самоце каля могiлак. Праблемы захавання гiстарычнай памяцi, дабра
i зла, ахвяр i катау, вiны i пакарання – цэнтральныя у рамане. Пiсь-
меннiца дарэчна ужыла прыëм другаснай мастацкай умоунасцi: праз
пакаëвыя дзверы у прыватным доме Разалii Iванауны маладыя лю-
дзi з ХХI стагоддзя перамяшчалiся у Мiнск 1933 года, дзе на поуную
сiлу працавау рэпрэсiуны апарат на чале з вынаходлiвам катам Ма-
дэстам Пятровiчам Касiянавым. У прыватнасцi, Касiянау ачарнiу у ва-
чах калег i знаëмых вядомага вучонага-хiмiка Валяр’яна Скаловiча.
Ëн паставiу таго перад экзiстэнцыйным выбарам: або прафесар Ска-
ловiч кожны раз прыходзiць у будынак НКУС, дзе яго катуюць фiзiчна
i маральна, дзе ëн абавязаны прысутнiчаць на допытах сваiх знаëмых,
або кожны дзень будуць арыштоуваць знаëмых i студэнтау Скаловiча.
Выдатнага вучонага амаль усе, акрамя аднаго пранiклiвага знаëмага,
лiчылi сябрам Касiянава i даносчыкам за частае наведванне будынка
НКУС. Кожны з удзельнiкау гульнi меу магчымасць адчуць змроч-
ную атмасферу трыццатых гадоу, якая многiх пазбауляла волi. Калi
хлопцы 2000-х траплялi у 1933 год, то у iх знiкала рашучасць, яны
забывалi пра свае папярэднiя намеры. Больш падрыхтаванымi да сi-
туацыi аказалiся дзяучаты. Далiла спрабавала уратаваць Скаловiча,

3 Л. Рублеуская, Забiць нягоднiка, альбо Гульня у Альбарутэнiю, “Дзеяслоу”,
2008, № 4, с. 19.
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таму перанесла яго у 2000-я гады, каб падлячыць i вярнуць добрае
iмя, але прафесар адправiуся назад. Драматызм быцця, у трактоуцы
пiсьменнiцы, заключаецца у тым,што час аднанакiраваны,што прауда
схавана пад вялiкiмi пластамi маны, што каты-прыстасаванцы нярэд-
ка ходзяць у героях, а сапраудныя героi аказваюцца пазбауленымi до-
брага iменi. Забiць нягоднiка – паспрабаваць аднавiць прауду i гiста-
рычную справядлiвасць. Прыгоднiцкiя моманты у рамане (вандроукi
у мiнулае, выкраданне Скаловiча i перамяшчэнне яго у iншае часавае
вымярэнне) перыферыйныя, падначаленыя фiласофскаму асэнсаванню
повязi мiнулага i сучаснасцi. Тэрмiн iнструкцыя у творы, з аднаго боку,
абазначэнне жанравай формы i магчымых шляхоу прачытання тэксту,
а з другога – сцвярджэнне, што чалавек павiнен правяраць на практы-
цы, на першы погляд, агульнавядомыя рэчы.

“Сутарэннi Ромула” (2010) – твор, жанравыя прыкметы якога ме-
тафарычна указаны у назве. Сутарэннi – лëхi, падзямеллi, найперш
заблытаныя лiнii чалавечых лëсау i чалавечай свядомасцi, схаваныя
пад напластаваннямi часу i абставiн. Раманы, напоуненыя заблыта-
нымi сюжэтнымi лiнiямi, таямнiцамi, – з’ява далëка не рэдкая у лiта-
ратуры ХХ стагоддзя. Адносна прысутнасцi у загалоуку iменi Рому-
ла, то, як вядома, Ромул – адзiн з заснавальнiкау Рыма, вымушаны
забiць свайго адзiнакроунага брата, каб правiць адзiнауладна. “Сута-
рэннi Ромула” – твор, дзе пададзена складаная гiсторыя адной сям’i,
прадстаунiкоу якой раз’ядналi тыповыя беларускiя абставiны: веравы-
знанне i геапалiтычныя сiмпатыi. Апавядальнiкам рэпрэзентавалiся
розныя часавыя пласты: XV i XVI стагоддзi, пачатак ХIХ, першая
палова ХХ, пачатак ХХI стагоддзя. У адпаведнасцi з сюжэтам, вядо-
мы аутар гiстарычных раманау Вячка Скрынiч прапаноувае знаëмай
журналiстцы Асi – Арсенii Вяжэвiч – зазiрнуць у Залюстрэчча i пра-
жыць жыццë згодна з ходам падзей рамана, над якiм ëн працуе. Тэкст
разгортваецца як працэс стварэння рамана. Падобны прыëм у беларус-
кай лiтаратуры удала выкарыстау Андрэй Федарэнка у рамане “Рэвi-
зiя”, у якiм дамiнавалi пытаннi нацыянальнага характару, асэнсаван-
ня шляхоу i перспектыу развiцця айчыннай лiтаратуры. Герой рамана
Рублеускай Вячка Скрынiч пiсау раман i праектавау жыццë Асi, спа-
дзеючыся, што яны будуць разам. Як бы памiж iншым пiсьменнiцай
уздымалася праблема суадносiн лiтаратуры i жыцця i падкрэслiвалася
прэрагатыва жыцця, больш схiльнага да эксперыментатарства, чым
самы таленавiты пiсьменнiк. Ася згадзiлася з прапановай раманiста,
але замест таго, каб выбраць у спадарожнiкi жыцця Скрынiча, яна
нечакана нават для сябе закахалася у гiсторыка Данiлу Корб-Варано-
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вiча. Гiсторыка-прыгоднiцкая i адначасова фiласофская лiнiя пачына-
ецца з эпiзода, калi дзяучыну уразiла яе знешняе падабенства з парт-
рэтам графiнi Марыi Корб-Варановiч i яна паспрабавала больш даве-
дацца пра свой род. Высветлiлася, што у часы кiравання Жыгiмонта
I родныя браты Язэп i Юрый Корб-Варановiчы пасварылiся з-за веры
i з-за падданства; нашчадкау Юрыя, якi прыняу праваслауе i ажанiуся
з рускай, бацька пазбавiу шляхецтва, права на маëмасць i прозвiшча,
ëн стау Вяжэвiчам. Нашчадкi Корб-Варановiчау i Вяжэвiчау неузабаве
забылi пра сваë кроунае сваяцтва, варагавалi i у часы паустанняу,
i у 1920-я гады. У рамане шмат месца адводзiцца адлюстраванню жыц-
ця людзей 1920–1930-х гадоу, гiсторыi узаемадачыненняу Алеся Вяжэ-
вiча i Апанаса Корб-Варановiча. Таленавiты студэнт Алесь Вяжэвiч,
улюбëны у беларускую культуру, напачатку апантана ненавiдзеу вы-
кладчыка Апанаса Iванавiча Корб-Варановiча, папракау яго за працы
на рускай мове, заклiкау студэнтау-аднакурснiкау пазбавiцца ад та-
кога выкладчыка. Апанас Iванавiч – вучань А. Шахматава, Я. Ба-
дуэна дэ Куртэнэ i Я. Карскага – у царскiя часы зведау абвiнава-
чваннi у сепаратызме, а у савецкiя – у шавiнiзме, яму цяжка даво-
дзiць студэнтам сваю пазiцыю, бо тыя не слухаюць нiякiх довадау.
Дэкан, што пасля стау ахвярай рэпрэсiй, прасiу прафесара улiчыць уз-
рост i атачэнне студэнтау, а таксама папярэджвау Корб-Варановiча:
Зразумейце, калега, сëння лiнгвiстычная спрэчка “у чыстым выгля-
дзе” немагчымая. Пад усë падкладаецца палiтычная “падбiука”. Адны
– “вялiкадзяржауныя шавiнiсты”, другiя – “буржуазныя нацыяналi-
сты”... I нехта нацкоувае нас адно на аднаго, каб знiшчыць усiх ра-
зам4. Словы дэкана аказалiся прарочымi. Заузята нацкоувау студэнтау
на прафесара Леанiд Пятровiч Калантай, акуратны да лялечнасцi
мужчына. Праз пэуны час Алесь i Апанас Iванавiч апынулiся у ад-
ной турэмнай камеры. Каханая дзяучына ненадоуга уратавала Алесю
жыццë, урэшце ëн загiнуу па беспадстауным абвiнавачваннi, як i пра-
фесар Корб-Варановiч. Падчас пауторнага арышту Алесь з горыччу
канстатавау: Пакорлiвасць, рахманасць, талерантнасць... як жа без
iх беднаму бульбаеду? Вось калi трэба беларуса на кагось нацкаваць –
яму убiваюць у голау пра ягоныя мужнасць, гераiчнасць i ахвярнасць5.
Ëн не ведау адказу на пытанне Чаму беларусы вечна ядуць адзiн ад-

4 Л. Рублеуская, Гульня у Альбарутэнiю, альбо забiць нягоднiка, “Дзеяслоу”,
2010, № 4, с. 34.
5 Л. Рублеуская, Сутарэннi Ромула, “Дзеяслоу”, 2010, № 5, с. 77.
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наго па чужым загадзе? Каталiкi – праваслауных, праваслауныя –

унiятау, шляхта – мужыкоу, усходнiкi – заходнiкау?6.
НашчадкiКорб-Варановiчау i Вяжэвiчау потым прымiрылiся:жур-

налiстка Ася i гiсторык Данiла пакахалi адно аднаго. Яны абодва спра-
буюць дайсцi да iсцiны, аднак спасцiжэнне вялiкага i малога мiнулага
– складаны працэс. У трактоуцы пiсьменнiцы, захавальнiкамi прауды
выступаюць сумленныя людзi кшталту правiнцыйнай настаунiцы гi-
сторыi Аляуцiны Пятроуны, але большае за iх права голасу, на жаль,
маюць людзi тыпу Калантаева, якi нахабна выступае кансультантам
падчас здымак фiльма пра мiнулае. “Сутарэннi Ромула” – раман, дзе
тэкст напоунены падтэкставасцю, асацыятыунасцю, пачынаючы ад
назвы твора i заканчваючы сюжэтнымi лiнiямi i асобнымi эпiзода-
мi. Прыгоднiцкая i любоуная лiнiя у творы працуюць на фiласофскi
падтэкст i акцэнтацыю iдэю згоды, адзiнства народа у iмя Радзiмы
i прауды.

Твор “Авантуры Пранцiша Вырвiча, шкаляра i шпега” (2011)

з падзагалоукам раман прыгоднiцкi i фантасмагарычны апраудвае
аутарскую дэфiнiцыю. У рамане на поуную сiлу задзейнiчаны прыгод-
нiцкi пачатак (вызваленне лекарам Баутрамеем Лëднiкам i шляхцiцам
Пранцiшам Вырвiчам прыгожай дамы – палачанкi i лекаркi Саламеi
Рэнiч,што пасвечана у таямнiцу, сакрэт якой хочуць прысвоiць розныя
палiтычныя групоукi на чале з магнатамi Чартарыйскiмi, Радзiвiла-
мi, Сапегамi дзеля захопу улады у Рэчы Паспалiтай. Падзеi рамана
адбываюцца у 1759 годзе, калi на троне Рэчы Паспалiтай знаходзiуся
Аугуст III Саксонскi (Сас), а магнацкiя групоукi вялi зацятую палi-
тычную барацьбу за уладу. Гiстарычны фон у творы пазначаны пунк-
цiрна, пiсьменнiца па-майстэрску выкарыстала паасобныя рэмiнiсцэн-
цыi з мемуарнай лiтаратуры XVIII стагоддзя i з творау прыгожага
пiсьменства канца XVIII i XIX стагоддзя, у якiх асвятлялiся адносiны
магнатау i шляхты, апошнiя дзясяцiгоддзi iснавання Рэчы Паспалi-
тай, праблемы пазнання чалавекам свету. Дарэчы, лекар Лëднiк мае
мянушку полацкага Фауста за высокую адукаванасць i неадольную
прагу да набыцця ведау. Мастацкiя элементы рамана падпарадкаваны
задачы паказаць выспяванне нацыянальнай самасвядомасцi беларусау
у асяроддзi адукаванага рамеснiцтва, шляхты, арыстакратыi. Фантас-
магорыя ж пераважае пры аповедзе пра незвычайных сiтуацыi, як, на-
прыклад, паездка герояу на жалезнай чарапасе – правобразе сучасна-

6 Тамсама.
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га танка, – а таксама у апiсаннi грамадскiх норавау другой паловы
XVIII стагоддзя, асаблiва у асяроддзi магнатау Радзiвiлау i Сапегау.
Першы раман пра прыгоды Пранцiша Вырвiча паклау пачатак трыло-
гii, у якой малады шляхцiц з крытычным стауленнем да усяго i з пе-
рабольшаным уяуленнем пра саслоуны гонар iдэнтыфiкуецца нацыя-
нальна i этычна. Другi раман “Авантуры студыëзуса Пранцiша Вы-
рвiча” (2012) – развiццë сюжэтнай лiнii пра прыгоды маладога ча-
лавека, што праз пераадоленне выпрабаванняу пазнае свет i людзей.
Пранцiш Вырвiч, студэнт-медык Вiленскай акадэмii, разам з прафеса-
рам Баутрамеем Лëднiкам адпрауляецца у Англiю, каб ажывiць ляль-
ку-аутамат Пандора, якую прафесару падаравау пры смерцi магнат
Мiхал Радзiвiл Рыбанька (сюжэт пра механiчных лялек быу надзвы-
чай папулярны у лiтаратуры перыяду рамантызму, дастаткова пры-
гадаць такiя творы, як “Пясочны чалавек” Э.Т.А. Гофмана, “Згуб-
ныя наступствы” А. Пагарэльскага). Па дарозе у Лондан Вырвiч забi-
вае сапрауднага цмока у Дракошчыне, доктар Лëднiк вылечвае дачку
млынара, сябры уцякаюць ад чумы, зарабляюць грошы у лонданскiм
байцоускiм клубе, мужна выблытваюцца з магнацкiх iнтрыгау вакол
трона Рэчы Паспалiтай. На фоне прыгоднiцкай лiнii у рамане шмат
разважанняу пра узаемаадносiны памiж рознымi саслоунымi пласта-
мi: шляхтай i мужыкамi, шляхтай i магнатамi. Апошнiя ярка iлюстру-
юцца праз узаемаадносiны Пранцiша i сястры магната Мiхала Багiн-
скага Паланеi, асобы свавольнай i не абцяжаранай пакутамi сумлення,
гатовай дзеля выгады парушыць дадзенае слова. Пiсьменнiцай пера-
дадзены дух авантурызму, уласцiвы перыяду узыходжанння на трон
Станiслава Панятоускага. Стыль аповеду, як i у папярэднiм рамане,
багата аздоблены гумарам i iронiяй, кшталту: Пранцiш толькi галаву
у плечы увабрау, як чарапаха, на якую цэлiць арол, i маучау, як ка-
роль Жыгiмонт Ваза на элекцыйным сойме, прауда, што заставалася
небараку Жыгiмонту рабiць, калi нi польскай, нi беларускай мовы не
ведау...7. “Авантуры драгуна Пранцiша Вырвiча”, раман прыгоднiцкi
i фантасмагарычны (2014) – твор пра падзеi канца XVIII стагоддзя,
пра часы праулення Станiслава Панятоускага, пра магнацкiя закало-
ты супраць караля, дзе галоуным працiунiкам караля выступау Пане
Каханку, вядомы сваëй дэманстратыунай прыхiльнасцю да сармацкiх
звычаяу. Падхарунжы i паэт Пранцiш Вырвiч разам з прафесарам Вi-
ленскай акадэмii Лëднiкам вымушаны дапамагаць езуiтам знаходзiць

7 Л. Рублеуская, Авантуры студыëзуса Пранцiша Вырвiча, Мiнск 2014, с. 14.
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i ратаваць iх скарбы, змагацца з iлжэграфам Батыстам, клапацiцца
пра вызваленне Лëднiка, якi выратавау Вiленскую акадэмiю ад за-
крыцця, а патрыятычна настроеных студэнтау ад пераследу. Каноны
прыгоднiцкага рамана вытрымлiваюцца у творы у асноуным, але яны
дапауняюцца асэнсаваннем шляхоу беларускай свядомасцi, асаблiвас-
цей чалавечай псiхалогii у экстрэмальных абставiнах. У адрозненне
ад аутара прыгоднiцкiх раманау Аляксандра Дзюма, дзе гiсторыя –

цвiк, на якi можна вешаць любыя карцiны, беларуская пiсьменнiца
прытрымлiваецца гiстарычных фактау, але не абсалютызуе iх.

Твор Л. Рублеускай “Дагератып” (2014) выйшау з аутарскiм жан-
равым вызначэннем “дэкадансны раман”. Дэкадансны раман з’явiуся
у канцы ХIХ i набыу вядомасць у пачатку ХХ стагоддзя. Структурна
ëн угрунтаваны на антытэзах. Яго канцэптуальнай iдэяй стала сцвяр-
джэнне вычарпанасцi часу, магчымасцей што-небудзь змянiць у лепшы
для грамадства i асобы бок, а таму – бесперспектыунасцi чалавечага
iснавання. Галоуным героем дэкаданснага рамана выступала асоба,
якая iгнаруе грамадства цi не прымаецца грамадствам з прычыны ан-
тыномii маральных iмператывау. Назва твора “Дагератып” метафа-
рычна суадносiцца з яго зместам i формай, указвае на адмысловае за-
сваенне пiсьменнiцай прататыпнай асновы. Дагератып – срэбная пла-
сцiна з цьмянай выявай нейкага адлюстравання, правобраз сучасна-
га фотаздымка. Назва метафарычна акцэнтуе аддаленае падабенства
твора да дэкаданснага рамана. Твор Л. Рублеускай складаецца з дзвюх
частак: “Кнiгi знешняга кола” i “Кнiгi унутранага кола”. У першай,
што акаймляе твор i утрымлiвае усяго тры раздзелы, падзеi адбыва-
юцца у наш час, у “Кнiзе унутранага кола”, якая змяшчае дзевяць
раздзелау, – у 1893 годзе. “Дагератып” уяуляе сабой пераасэнсаванне
многiх матывау з творау Ж.-К. Гюiсманса, О. Уайльда, М. Метэр-
лiнка, Ш. Бадлера, канцэптуальных параметрау дэкаданснага рамана
i дэкадэнцкай лiтаратуры увогуле.

Раман французскага пiсьменнiка Ж.-К. Гюiсманса “Наадварот”
Оскар Уайльд атэставау як “каран дэкадансу”. Цэнтральная тэма
“Наадварот” – тэма выраджэння. Галоуны герой рамана Гюiсманса –

апошнi прадстаунiк арыстакратычнага роду, эстэт дэз Эсэнт, чалавек
з надзвычай вытанчаным густам i хворы на нервы. Усë навокал здаец-
ца яму вульгарным, але ëн спрабуе знайсцi раунавагу памiж знешнiм
светам i выкшталцонымi запатрабаваннямi сваëй душы, любiць адзi-
ноту i кветкi. Кветкавая крама нагадвае дэз Эсэнту грамадства з канк-
рэтнымi сацыяльнымi пластамi: ляукоi – насельнiкi бедных кварталау,
ружы – напышлiвыя i абмежаваныя абывацелi, архiдэi – арыстакраты,
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якiя жывуць удалечынi ад вулiчнай мiтуснi. Дэз Эсэнт спачувау квет-
кам-беднякам, любiу рэдкiя кветкi, асаблiва кветкi-жываглоты i такiя,
якiя iмiтавалi штучныя; ставiу штучнае вышэй за натуральнае, быу
прыхiльнiкам ночы i прытрымлiвауся меркавання, што чалавек ап-
рыëры не можа быць шчаслiвым. У загарадным доме дэз Эсэнта шмат
пачварнага выгляду пакаëвых раслiн, а таму дом выклiкае асацыя-
цыю з пеклам. Арыстакрат прыузносiу цывiлiзацыю, прырода, па яго
перакананнях, дае чалавеку толькi зыходны матэрыял для дзейнасцi.
У “Дагератып” уводзiцца дыскусiя пра прыроду i цывiлiзацыю, пра ча-
лавека i жывëлу. Для фатографа Вараксы Нiхеля свет – неперарыуны
працэс стрававання усiх i усiмi. Малады этнограф Давыд Масевiч лi-
чыць свет цывiлiзацыi больш разумным i гуманным. Сусветнавядомы
спецыялiст у галiне бiялогii граф Шымон Каганецкi адмауляецца ад
жорсткага процiпастаулення цывiлiзацыi i прыроды, бярэ апошнюю
пад абарону: Звяры мудрэй за чалавека, бо толькi двухногiя могуць
так бязлiтасна знiшчаць адзiн аднаго, быццам iх мэта – звесцi улас-
ны род8. Продкi маладога графа мелi экзатычнае захапленне: апантана
цягнулi у пакоi прадметы, з дапамогай якiх чалавек зводзiу са свету
блiжнiх (46). Дзед i бацька Каганецкага раскопвалi курганы, старыя
капiшчы, збiралi вядзьмарскiя кнiгi. Далëкi сваяк Каганецкiх доктар
Боунар называу iх дом дасканалым музеем шатана. Прычына экзаль-
таванага захаплення бацькi i дзеда была у жаданнi адвесцi небяспеку
ад iншых. Абодва Каганецкiя здрадзiлi свайму прызначэнню воiнау
i абаронцау, раскаялiся i хацелi адпакутаваць. Галоуныя героi “Кнi-
гi унутранага кола” – граф Шымон Каганецкi i шляхцянка Багуслава
Кленчыц, як i герой “Наадварот”, апошнiя у сваiх родах, i на пачатку
яны не сумняваюцца у бесперспектыунасцi уласнай будучынi. Ноч i ад-
зiноцтва былi для iх пакутай, а не збавеннем, як для героя Гюiсманса.
Багуславу i маладога графа зблiзiла адчуванне сваëй асуджанасцi i агi-
ды да сябе. Дзяучыну у пансiëне называлi маральнай пачварай, а по-
тым прыëмны бацька даводзiу, што яна забойца па натуры. Шымон
паверыу помслiваму доктару Боунару, што у час абвастрэння невы-
лечнай хваробы здольны рабiць злачынствы. Каханне духоуна адра-
дзiла Багуславу i графа. У “Кнiзе унутранага кола” пiсьменнiца праз
гiсторыю сям’i Гальяша Масевiча сцвярджае, што ва умовах нетры-
валасцi сучасных сямейных i сваяцкiх адносiн людзi не гарантаваныя

8 Л. Рублеуская, Дагератып: дэкадансны раман, “Дзеяслоу”, 2014, № 3, с. 41.
Далей пры спасылцы на гэта выданне у дужках падаецца старонка.



158 ВАНДА БАРО УКА

ад выраджэння у прамым i пераносным сэнсах слова. Тэма фiзiчна-
га выраджэння, заняпаду норавау карэлюе у “Дагератыпе” з тэмай
адраджэння, духоунага i нацыянальнага, i з усведамленнем складана-
сцi гэтага працэсу.

Дэз Эсэнт спачувае бедным, але сам ëн сацыяльна iндыферэнт-
ны. Багуслава i Нiхель – сацыяльна дзейсныя, Нiхель атэстуе сябе
iнквiзiтарам рэвалюцыi, ворагам сацыяльнай няроунасцi i змагаром
за iнтарэсы народа. Шымон апраудвае няроунасць законамi прыроды,
не верыць тым, хто у сваiх дзеяннях прыкрываецца клопатам пра на-
род: Ды вы адзiн аднаго ненавiдзiце i зразумець не можаце, а хоча-
це зразумець “народ”. Прысягнуць магу – для вас за гэтым словам
крыецца абстрактнае паняцце i апрауданне любых вашых пражэктау
i авантурау. Чароуныя словы “дзеля народа” – i вар’яцтва робiцца
подзвiгам. А самi прыехаушы, прыслугу сабе запатрабавалi! (45). Ка-
ганецкi скептычна ставiцца да людзей, што спрабуюць чалавецтва
перавыхаваць, перарабiць на свой густ i, зразумела, ашчаслiвiць. Як
сведчыць гiсторыя, агульнае шчасце такiя дабрадзеi залiваюць ча-
лавецтву у глотку, як расплаулены свiнец, i эпоху доуга ванiтуе
крывëй (42). Граф сцвярджае, што любая высакародная справа пры-
цягвае зашмат паразiтау, якiя высмакчуць урэшце яе сутнасць (42),
i прапаведуе асабiстую адказнасць чалавека.

Праблемы смерцi, узаемапераходу дабра i зла, распаусюджаныя
у творах М. Метэрлiнка, Ш. Бадлера, актуалiзаваныя у “Дагераты-
пе” праз супастауляльнае адлюстраванне быцiйных канстантау лю-
дзей канца ХIХ стагоддзя i нашага часу. У “Партрэце Дарыяна Грэя”
О. Уайльда матывы злачынства, суадносiн жыцця i мастацтва, прыга-
жосцi i маралi прадвызначаюць развiццë сюжэта. Матывы забойства
i злачынства (абараняючы гонар бацькi-паустанца, Багуслава паднi-
мае руку на адну з пансiянерак i доугi час лiчыць сябе забойцам,
удзельнiчае у тэрактах супраць царскiх служак; гiнуць дзед i баць-
ка Шымона) у “Дагератыпе” прысутнiчаюць як фонавыя, а значнае
месца займаюць матывы суадносiн дзейнасцi чалавека i яго маральна-
га аблiчча. У рамане Уайльда прыгажосць i iсцiна рэлятыуныя i ча-
ста бiнарныя, у творы Рублеускай рэлятыуныя веды людзей пра ся-
бе i сваë мiнулае, таксама антынамiчныя па сваëй сутнасцi iмкненнi
людзей змянiць свет у лепшы бок. Беларуская пiсьменнiца выкары-
стала паасобныя фармальна-змястоуныя рысы дэкаданснага рамана
(этычная антынамiчнасць i узаемадапауняльнасць персанажау, зварот
да матывау заняпаду i выраджэння, адноснасцi чалавечых ведау, за-
гадкавасцi быцця, суадносiн цывiлiзацыi i прыроды, праблематычнасцi
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спроб змянiць свет) дзеля стварэння твора, канцэптуальна адрознага
ад дэкаданснага рамана.

Адказнасць перад чытачом патрабуе ад пiсьменнiка пастаянна
удасканальваць сваë майстэрства, шукаць новыя шляхi увасаблення
творчай задумы, удасканальваць тэхнiку аповеду. Многiя беларускiя
пiсьменнiкi, у лiку якiх i Людмiла Рублеуская, разумеюць перспек-
тыунасць такога падыходу. Рублеуская арыентуецца на развiццë эстэ-
тычна прадуктыуных лiтаратурных традыцый. На аднясенне свайго
рамана да пэунай жанравай формы Людмiла Рублеуская або указвае
непасрэдна, або пазначае у назве. Падыход да прататыпнай жанра-
вай асновы беларускай пiсьменнiцы не нагадвае шлях расiйскага пра-
заiка Барыса Акунiна, рэпрэзентаваны у яго шырокавядомым праекце
“Жанры”, дзе аутар напоунiцу выкарыстоувау магчымасцi пэунай ад-
носна устойлiвай мастацкай формы, як паказваюць, напрыклад, яго
“Шпiëнскi раман”, “Фантастыка”, “Квест”. Мастацкi дыялог у ра-
манах Л. Рублеускай падначалены свайму алгарытму: аутар выбiрае
пэуную форму, выкарыстоувае тэмы, матывы, аднак прынцып завяр-
шэння мастацкага цэлага адрозны ад таго, што усталявалася у прак-
тыцы папярэднiкау. Фармальныя прыкметы пэунага жанру прысутнi-
чаюць у раманах пiсьменнiцы, але на iх аснове ствараецца арыгiналь-
нае мастацкае цэлае. Механiзм творчага дыялога з жанравай трады-
цыяй у прозе Людмiлы Рублеускай можна ахарактарызаваць словамi
Б.М. Эйхенбаума: Мастацкая думка часта працуе па законах калам-
бура: бярэцца звыклае становiшча, з якiм звязаны устойлiвыя асацы-
яцыi, але у нечым робiцца адступленне – уносiцца нешта нечаканае,
“выпадковае”, якое разбурае механiчнае развiццë сюжэтнай схемы.
Адбываецца новае асэнсаванне традыцыйнай формулы9.

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

POWIEŚCI L. RUBLEWSKIEJ JAKO ARTYSTYCZNY DIALOG
Z TRADYCJĄ GATUNKOWĄ

Artykuł analizuje interakcyjne powieści L. Rublewskiej w kontekście tradycyj-
nych form gatunkowych prozy białoruskiej. Mówi się o tym, że rozwój artystycz-
nych form gatunkowych w jej twórczości podlega pewnym algorytmom: autorka

9 Б.М. Эйхенбаум, О литературе: работы разных лет, Москва 1987, с. 347.
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w zasadzie wybiera znaną formę i za pomocą transformacji motywów tworzy nową
artystyczną całość, różniącą się od poprzedników literackich.

Słowa kluczowe: proza, powieść, gatunek literacki, tradycja, motyw, strategia
narracji.

S UMMARY

NOVELS OF L. RUBLEVSKAYA AS AN ARTISTIC DIALOGUE
WITH THE GENRE TRADITION

The article analyzes the interaction novels of L. Rublevskaya with the tradi-
tions of genre specific forms. Artistic development known genre forms is subject
to certain algorythm: the author select some stable form, using its main themes,
motifs, but the principle of complete artistic whole of Rublevskaya your original,
it is fundamentally different from the literary predecessors.

Key words: prose, novel, genre, artistic form, theme, tradition, style, narrative
strategy.


