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Актуалiзацыя спадчыны Уладзiслава Сыракомлi
на сучасным этапе

Для беларускiх пiсьменнiкау
 ХIХ стагоддзя падзеi дау
нiны сталi
своеасаблiвым выратаваннем – праз гiсторыю асэнсоу
валася актуальная сацыяльна-палiтычная сiтуацыя. Уладзiслау
 Сыракомля не выключэнне, бо сучаснасць не давала шанцу сапрау
днай свабоды слова, а пiсьменнiк рэагуе на важныя здзейсненыя факты, ацэньваючы iх
у сваiх творах праз паралелi з мiнуу
шчыны. Не такая дау
няя страта
суверэнiтэту Рэчы Паспалiтай спараджае настальгiчныя настроi па
былой велiчы i магутнасцi.
ХIХ стагоддзе для лiтаратуры Беларусi стала надзвычай складаным i неадназначным перыядам. Гэта час працягу традыцыi шматмоу
нага прыгожага пiсьменства як змушанай меры для некаторых творцау
, калi беларуская мова была пад забаронай. Таму на сучасным этапе
вывучэння гiсторыi беларускай лiтаратуры ХIХ стагоддзя не пау
стае
, звязаных з нацыянальнай маркiроу
кай творчай спадчыны
пытанняу
таго цi iншага беларускага польскамоу
нага пiсьменнiка. Гэтая з’ява
раскрываецца у
 даследаваннях многiх беларускiх лiтаратуразнау
цау
,
напрыклад, у працах Адама Мальдзiса, Генадзя Кiсялëва, Уладзiмiра
Мархеля, Iрыны Багдановiч, Ганны Шау
чэнкi.
Трэба адзначыць, што менавiта ХIХ стагоддзе становiцца кропкай,
ад якой адштурхоу
ваюцца i пачынаюць свой iмклiвы адлiк пау
навартасная беларускамоу
ная лiтаратура, абуджэнне нацыянальнай самасвядомасцi i фармiраванне у
ласнай iдэнтычнасцi. ХIХ ст. вызначаецца дзейнасцю такiх асобау
, як Вiнцэнт Дунiн-Марцiнкевiч, Кастусь
Калiноу
скi, Францiшак Багушэвiч, Янка Лучына i iх паслядоу
нi-
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кау
, якiя стала карыстаюцца беларускай мовай у лiтаратурнай творчасцi.
Людвiк Кандратовiч, вядомы чытачу пад псеу
данiмам Уладзiслава Сыракомлi, прыйшоу
 у лiтаратуру як прадстау
нiк позняга рамантызму. З пункту гледжання польскiх даследчыкау
, Уладзiслау
 Сыракомля у
 значнай ступенi быу
 паслядоу
нiкам Адама Мiцкевiча i iн рамантызму. Варта адзначыць, што у
 творчай спадшых пiсьменнiкау
чыне пiсьменнiка вылучаюцца рысы iншых лiтаратурных уплывау
, на
што звярнула у
вагу беларуская даследчыца Iрына Бурдзялëва: Творчасць У. Сыракомлi, на нашу думку, полiстылëвая. Побач з рамантычнай маштабнасцю вобразау, узбуйненымi пачуццямi персанажау,
рэалiстычнымi замалëукамi рэчаiснасцi назiраецца чуллiвасць, замiлаванасць, iдылiчнае адчуванне прыроды, iдэi натуральнай роунасцi
чалавека, характэрныя для iдэалогii i мастацкай практыкi сентыменталiзму1.
Спадчына Л. Кандратовiча жанрава i тэматычна разнастайная.
 У. Сыракомлi вядомыя два белаЗ усяго аб’ëму мастацкiх тэкстау
рускамоу
ныя вершы – “Добрыя весцi” i “Ужо птушкi пяюць усюды”,
аднак не выключана, што колькасць iх большая. Гэта вынiкае са слоу

самога У. Сыракомлi у
 яго лiставаннi. У прыватнасцi, Уладзiмiр Мархель у сваiм даследаваннi “Творчасць Уладзiслава Сыракомлi”, прыводзячы звесткi аб магчымым лëсе апальнай i неапублiкаванай рукапiснай спадчыны пiсьменнiка, выказвае меркаванне: Зразумела адно:
пошукi архiва Сыракомлi трэба працягваць, тым болей, што вершаваныя творы паэта, аутографы i спiсы якiх збераглi Каратынскiя,
у нейкай частцы дублiравалiся у падрыхтаваным да друку двухтомнiку забароненай i невядомай паэзii вясковага лiрнiка2.
Творы Уладзiслава Сыракомлi можна чытаць па-беларуску у
 перакладах Янкi Лучыны, Альберта Пау
ловiча, Гальяша Леу
чыка, Язэпа
кi, Максiма Лужанiна, Яу
генii
Лëсiка, Янкi Купалы, Уладзiмiра Дубоу
Пфляу
мбау
м, Кастуся Цвiркi, Уладзiмiра Мархеля, Генадзя Кiсялëва,
Iрыны Багдановiч, Iнэсы Кур’ян i iншых. Маюцца беларускiя даследаваннi, якiя асвятляюць жыццë i творчы шлях Уладзiслава Сыракомлi,
яго бясспрэчныя сувязi з Беларуссю i беларушчынай. Сярод iх можна

1

I. Б у р д з я лë в а, Сентыменталiзм у творчасцi Уладзiслава Сыракомлi, [у:] Уладзiслау Сыракомля: Матэрыялы мiжнароднай навуковай канферэнцыi, прысвечанай
180-годдзю з дня нараджэння польскага i беларускага паэта i этнографа. Мiнск–
Любань, 29–30 верасня 2003 года, Мiнск 2004, с. 39.
2 У. I. М а р х е л ь, Творчасць Уладзiслава Сыракомлi, Мiнск 2005, с. 123–124.
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назваць працы “Дарога у
 сто год” (нарыс), «Слова пра Сыракомлю.
Быт i культура беларусау
 у творчасцi “вясковага лiрнiка”» Кастуся
Цвiркi; “Лiрнiк вясковы”, “Вяшчун славы i волi”, “Творчасць Уладзiслава Сыракомлi” Уладзiмiра Мархеля; “Уладзiслау
 Сыракомля. Лiрнiк Зямлi беларускай” Алеся Марцiновiча i iнш. Абавязкова варта згадаць збор архiу
ных матэрыялау
 “Пачынальнiкi”. Творы Уладзiслава
Сыракомлi дастаткова шырока перакладалiся на рускую мову. У кан збор яго паэзii у
 перакладах Дз. Мiнаева,
цы ХIХ стагоддзя выйшау
Л. Пальмiна, Л. Мея, П. Вайнберга i iнш. Сярод iх апынулiся i буйныя
гiстарычныя творы, напрыклад, паэмы “Маргер” i “Ян Дэнборог”, гутарка “Староста Копаницкий” (назвы падаюцца па-руску). Польскiя
даследаваннi канца ХIХ – пач. ХХ стагоддзя выяу
ляюць Сыракомлю як
чалавека, непарыу
на звязанага з беларускай зямлëй, што прасочваецца у
 публiкацыях такiх крытыкау
, як Ау
рэлi Драгашэу
скi, Станiслау

Цывiньскi, Марыян Здзяхоу
скi.
Паводле меркавання Ганны Шау
чэнкi, у дачыненнi да лiтаратуных творау
 часта
ры былой Рэчы Паспалiтай даследаванне польскамоу
грунтуецца на “вышукваннi” беларускага, у сувязi з гэтым вывучэнне
асаблiвасцей польскамоунай лiтаратуры Беларусi не можа зводзiцца толькi да аналiзу фальклорных матывау у творчасцi пiсьменнiка, гiстарычных сюжэтау, беларускай тапанiмiкi або рэгiянальнай
лексiкi. Пры гэтым лiтаратуразнау
ца не выключае, што такая праца
неабходная для у
ключэння пэу
ных постацяу
 у нашую культуру, каб
выявiць яе шматграннасць i неперарыунасць развiцця3. Такое “вышукванне” у
 найменшай ступенi датычыцца Уладзiслава Сыракомлi, якога
збольшага актуальная яму польская лiтаратура не прымае як паляка,
ау
ключае у
 лiтаратурны працэс як лакальнага цi “краëвага” (“крэсовага”) патрыëта. Даследчыкi ХХ–ХХI стст. разглядаюць яго спадчыну
як агульную, так, напрыклад, Аляксандр Баршчэу
скi выказвае наступную думку: Прыглядаючыся да жыцця i творчасцi Уладзiслава Сыракомлi, прыходзiм да высновы, што у гiсторыi польскага i беларускага народау, бадай што, няма iншага выдатнага творцы, якi у такой
вялiкай ступенi, як Сыракомля, быу бы уласнасцю як палякау, так
i беларусау. Можам сказаць яшчэ больш: не Беларусь павiнна быць
удзячнай Польшчы за Сыракомлю, а Польшча – Беларусi4.
3

Г. I. Ш а у
 ч э н к а ( С е р э х а н ), Паэзiя Антона Гарэцкага i станауленне рамантычнай традыцыi у лiтаратуры Беларусi ХIХ стагоддзя, Мiнск 2015, с. 8.
4 А. Б а р ш ч э у
 с к i, Беларускасць Уладзiслава Сыракомлi у iнтэрпрэтацыi польскiх даследчыкау пачатку ХХ стагоддзя, [у:] Уладзiслау Сыракомля: Матэрыялы
мiжнароднай навуковай канферэнцыi..., с. 26.
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Уладзiславу Сыракомлю давялося пражыць кароткае, але багатае на падзеi жыццë, пры гэтым практычна у
весь час пiсьменнiк знаходзiу
ся на тэрыторыi сучаснай Беларусi, што, безумоу
на,
пау
плывала на яго творчасць. Пiсьменнiк увайшоу
 у гiсторыю беларускай лiтаратуры у
 амплуа “лiрнiка вясковага” за блiзкасць да народнай
традыцыi. Ау
тарскае бачанне жыцця простага чалавека фармiравалася праз досвед працяглага суiснавання з сялянствам, праз вывучэнне
ляецца прыязнасць да селянiна
фальклору. Найбольш яскрава праяу
у
 вершах i гутарках (“гавэндах”, “гаворках”). Аб гэтым жанры i яго
значнасцi у
 творчасцi Сыракомлi разважае Уладзiмiр Мархель, падкрэслiваючы невыпадковасць прыхiльнасцi паэта: Распрацоука жанру
гавэнды была паслядоуным наблiжэннем творчасцi У. Сыракомлi да
мастацкай свядомасцi беларускага народа, перш за усë дробнай шляхты i сялянства, для якiх вуснапаэтычныя традыцыi былi блiжэй, чым
лiтаратурна-пiсьмовыя5. Дарэчна будзе сказаць, што вершы i гутаркi (у прыватнасцi “gawędy ludowe”, або народныя гутаркi) з’яу
ляюцца
найбольш шырока распрацаванымi жанрамi – у плане як перакладу,
так i даследавання.
Уладзiслау
 Сыракомля выступае у
 сваëй творчасцi як краязнау
ца
i гiсторык, пра што сведчыць яго проза, маркiраваная даследчыкамi як
нарысы або нататкi. Сярод iх варта назваць добра знаëмыя беларускiм
гiсторыкам i лiтаратуразнау
цам “Вандроу
кi па маiх былых ваколiцах”,
“Мiнск”, “Нëман ад вытокау
 да вусця” i iншыя.
ляе сябе i у
 якасцi перакладчыка, маецЛюдвiк Кандратовiч праяу
ца значная колькасць выданняу
 у перакладзе з лацiны i iншых моу
. Акрамя таго, шырокае кола стасункау
 з тагачаснай iнтэлiгенцыяй, абазнанасць у актуальным лiтаратурным працэсе натхнiлi У. Сыракомлю выступiць у якасцi крытыка. У прыватнасцi, адзначым артыкулы
пра творчасць Вiнцэнта Дунiна-Марцiнкевiча. Больш за тое, пiсьмен сябе i як лiтаратуразнау
ца, што вынiкае з выдання “Гiстонiк праявiу
рыя лiтаратуры Польшчы” (1850)6.
Гiстарычныя падзеi становяцца асновай значнай колькасцi паэтычных творау
 Уладзiслава Сыракомлi, у першую чаргу лiра-эпiчных,
такiх як гутаркi, паэмы i “драмы вершам” (па вызначэннi самога
Сыракомлi). У гэтым шэрагу можна назваць паэму “Urodzony Jan

5

У. М а р х е л ь, Уладзiслау Сыракомля i беларуская лiтаратура, [у:] Уладзiслау
Сыракомля: Матэрыялы мiжнароднай навуковай канферэнцыi..., Мiнск 2004, с. 18.
6 Г. К i с я лë у
, Выбранае, Мiнск 2016, с. 506–508.
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Dęboróg” (“Дабрародны Ян Дэмбарог”, яе часткова пераклалi У. Мархель i К. Цвiрка), паэму (гутарку) “Córa Piastów” (“Дачка Пястау
”,
фрагментарна апублiкавана у
 перакладзе К. Цвiркi), паэму “Margier” (“Маргер”, не перакладзена на беларускую мову), паэму (гутарку) “Starosta Kopanicki” (“Староста Капанiцкi” (“Вязень у Занянбургу, або Паэма з першых гадоу
 княжання Ау
густа III”)), паэму
(гутарку) “Janko Cmętarnik” (“Янка Цвiнтарнiк”) i iнш. Сярод драматычных творау
 можна назваць “гiстарычную драму з XVII стагоддзя” “Możnowładcy i sierota (Zoﬁja Xiężniczka Słucka)” (“Магнаты
i сiрата, або Соф’я, князëу
на слуцкая”), перакладзеную на беларускую мову i даследаваную Iрынай Багдановiч. Варта адзначыць, што
навартасна не у
ключаны дагэтуль беларускiмi
пералiчаныя творы пау
лiтаратуразнау
цамi у
 навуковы зварот. Гэта сведчыць пра неабходнасць больш падрабязнага разгляду паэм (у тым лiку драматычных)
Сыракомлi на гiстарычную тэматыку.
Напрыканцы аднаго з лiстоу
 у выданне “Gazeta Warszawska”
 Сыракомля зазначае: “Справа вяад 23 чэрвеня 1855 года Уладзiслау
лiкага значэння, як збiраць з чыста гiстарычнай мэтай легенды, што
маглi застацца з часоу
 дахрысцiянскай славяншчыны, так i па-мастацку у
знау
ляць у паэзii тую мiнуу
шчыну, што сiнеецца з iмглы вякоу
,
шчыну, некаторыя звесткi аб якой запiсала для нас гiсторыя,
– мiнуу
а некаторыя мы выкапалi з курганоу
”7. Гэтае выказванне падкрэслiвае
значнасць працы на нiве “шляхецкай лiтаратуры”, якую Сыракомля
ляе з народнай, выяу
ляючы у
 ëй сiнтэз кнiжных гiстарычсупастау
ных ведау
 i народнай мудрасцi, падкрэслiваючы важнасць творчасцi
Вiнцэнта Дунiна-Марцiнкевiча, называючы яго “адзiным працау
нiком
народнай лiтаратуры” (з улiкам, вiдавочна, моу
нага аспекту).
Нельга не пагадзiцца, што як “народная”, так i “шляхецкая” лiтаратура, названая у
 гэтым жа лiсце “выцвiлай”, была нiвай працы самога Уладзiслава Сыракомлi. Пры гэтым яго “шляхецкiя” творы пада з гiсторыi, але мастацкай iх пеюцца не простым пераказам выпадкау
радачай з характарамi, якiя падкрэслiваюць выключнасць узноу
леных
падзей.
У прыватнасцi, у паэме “Margier” (“Маргер”), якая пабачыла свет
у 1855 годзе, Сыракомля бярэ за аснову падзеi XIV ст. (1336). Дзеянне
адбываецца у
 замку князя Маргера у
 Пулене (ням. Pullen, лiт. Punia,
польск. Punie, у часы Сыракомлi – мястэчка Троцкага павета Вiлен-

7

У. С ы р а к о м л я, Выбраныя творы, Мiнск 2010, с. 533.
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скай губернi). Аснова сюжэта – трагiчная гiсторыя аб нежаданнi скарыцца ворагу: князь Маргер, якi бачыць немагчымасць супрацiу
лення
захопнiкам, сам вынiшчае у
сiх, хто застау
ся у
 замку, а пасля забiвае
сваю дачку i самога сябе. Рэалiстычнасць i гiстарычнае апiрышча адлюстраваных Сыракомлем падзей можна абгрунтаваць паводле разнастайных па часе крынiц i даследаванняу
. Пра замак Пулен i яго захоп
 “Хронiцы” Мацея Стрыйкоу
скага8; згакрыжакамi маюцца звесткi у
двае яго у
 сваëй “Истории России с древнейших времен”9 гiсторык
Сяргей Салау
ëу
 у кантэксце характарыстыкi хрысцiянiзацыi Усходняй Еу
ропы пры князях Альгердзе i Кейстуце. Фiгуруюць гэтыя па даследаваннях ХХ ст., напрыклад, у нарысе Мiколы Ермадзеi i у
ловiча “Старажытная Беларусь”10. Некалькi ключавых лiнiй сюжэту
паэмы ствараюць агульную карцiну, адлюстраваную ау
тарам на аснове гiсторыi крыжовых паходау
 на Вялiкае Княства Лiтоу
скае. Сам
Сыракомля ва у
ступным слове да паэмы вылучае постацi гiстарычныя
i вымысленыя. Сярод чыста гiстарычных ау
тар называе князя Маргескую варажбiтку, Магiстра крыжакоу
, якiх старауся
ра, старую лiтоу
выявiць згодна з узорам летапiсау, а таксама Рансдорфа Варнэра, якi
згадвау
ся у
 хронiках. Дзеля выяу
лення тыповых характарау
 дзяу
чат
i ваяроу
 старой Лiтвы Сыракомля у
водзiць у паэму такiх персанажау
,
як Эгле i Лютась.
Гiстарычная гутарка “Староста Капанiцкi” (“Вязень у Занянбургу, або Паэма з першых гадоу
 княжання Ау
густа III”), апублiкаваная
у
 1858 годзе, апавядае пра падзеi 1733–1734 гг., калi вярхоу
ную у
ладу
у
 Рэчы Паспалiтай атрымау
 Ау
густ III Саксонскi (польск. August III
Sas). Вядома, што пасля смерцi Ау
густа II Моцнага у
 вераснi 1733 года у
 Варшаве шляхта абрала каралëм польскiм Станiслава Ляшчынскага, якi вярнуу
ся з Францыi, заручыу
шыся падтрымкай свайго зяця Людовiка XV. Але у
 хуткiм часе на варшау
скiм прадмесцi Прага
густа III
частка шляхты абвяшчае каралëм саксонскага курфюрста Ау
(з дапамогай расiйскiх войск, аб чым Уладзiслау
 Сыракомля, вiдаць,
нау
мысна замоу
чвае), а Ляшчынскi вымушаны быу
 уцякаць на захад праз Гданьск. Падчас каранацыi адзiн толькi шляхцiц Панiнскi,
8 М. С т р ы й к о в с к и й, О началах, истоках, достоинствах, делах рыцарских и внутренних славного народа литовского, жмудского и русского, доселе никогда никем
не исследованная и не описанная, по вдохновению божьему и опыту собственному,
ч. I, Москва–Берлин 2015, с. 309–312.
9 С. М. С о л о в ь е в, История России с древнейших времен, т. 3–4, кн. II, Москва
1988, с. 244–246.
10 М. Е р м а л о в i ч, Старажытная Беларусь: Вiленскi перыяд, Мiнск 1994, с. 35–36.
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староста капанiцкi, крыкам “Veto!” выказвае нязгоду з кандыдатурай
Ау
густа III, лiчачы яго чужынцам. I вось Панiнскага прымушаюць
прысягнуць на вернасць каралю, пагражаюць яго сям’i, яму самому
iу
 вынiку кiдаюць у вязнiцу у
 Занянбургу (магчыма, ням. Sonnenburg,
польск. Słońsk – у XVIII ст. горад у княстве Брандэнбург-Прусiя, зараз
вëска у
 Любушскiм ваяводстве Польшчы). Староста пад уцiскам улаляецца скарыцца, яго не змушаюць нават парады паплечнiкау

ды адмау
i страх згубiць жонку i дзiця, страцiць усю маëмасць. Развязка твора
патавая: старосту у
 рэшце рэшт памiлавалi i адпусцiлi на волю, але
там яго у
жо нiчога не трымае – родныя памерлi, маëнтак разрабаваляе бязлiтасную iронiю лëсу, паказны саксонцамi. Сыракомля выяу
вае, наколькi жорсткай бывае адплата за цвëрдасць духу, несправядлiвая, балючая i безвыходная – усë гэта яскрава адлюстравана у
 гутарцы. Цяжка з упэу
ненасцю сказаць, якая гiстарычная асоба стала
прататыпам галоу
нага героя паэмы. Вядома, што капанiцкiм староствам (магчыма, польск. Kopanica – калiсьцi каралеу
скi горад, зараз
 Велiкапольскiм ваяводстве) валодау
 у гэты перыяд нехта Мавëска у
цей Панiнскi11, шляхцiц гербу “Лодзя”. Пры гэтым iншы дзеяч таго
часу, Антонi Юзаф Панiнскi12, таксама шляхцiц гербу “Лодзя”, стау

у 1733 г. маршалкам Варшау
скай канфедэрацыi, якая, наадварот, падгуста III.
трымала абранне каралëм Ау
Iншая гiсторыя, абыграная Уладзiславам Сыракомлем, адбываецца
у
 1600 годзе. Гэта “гiстарычная драма з XVII веку” пад назвай “Магнана слуцкая”, надрукаваная у
 1859 годзе.
ты i сiрата, або Соф’я, князëу
У гэтым творы адлюстравана гiсторыя змагання за сэрца князëу
ны
Соф’i Слуцкай двух шляхецкiх родау
 – Радзiвiлау
 i Хадкевiчау
. Гэтыя
падзеi дау
но i нездарма парау
ноу
ваюць з “Траянскай вайной на беларускiх землях” (I. Багдановiч). “За сэрца” – нау
рад цi, хутчэй, за
добры пасаг сiраты Соф’i. Даследчыца i перакладчыца твора Iрына
Багдановiч пiша аб гiстарычным апiрышчы твора i яго лiтаратурным
засваеннi У. Сыракомлем:
Гiстарычныя крынiцы не згадваюць, аднак, наколькi акты
унай у гэтай вiленскай “траянска-ахейскай” шлюбнай эпапеi была сама князë
уна
Соф’я, i цi ме
у яе голас хоць якое-небудзь значэнне. Фактычна па-за ëю
Starostowie babimojscy, паводле J. B e n y s k i e w i c z, M. K u c, Dzieje Babimostu, Babimost 1997, [Электронны рэсурс]: Рэжым доступу: http://www.babimojszczyzna.pl/
gfx/starostowie.pdf, Дата доступу: 20.08.2016.
12 Genealogia dynastyczna, [Электронны рэсурс]: Рэжым доступу: http://genealogia.
grocholski.pl/gd/rodzina.php?id=00187&string=&nr=2, Дата доступу: 20.08.2016.
11

210

МАРЫНА ВАРАБЕЙ

вяршы
уся яе лëс, магнаты гандлявалi iм, а яна была пасi
унай ахвяраю
iх рашэння
у. (...) Сыракомля рамантызуе i iдэалiзуе Соф’ю: яна не ахвяра
у
 руках лëсу, але яна гатова да ахвяры у
 iмя мiру i спакою у сваiм краi. (...)
для яго (Сыракомлi) як мастака слова, даследчыка душы важна не толькi,
што адбылося вакол Соф’i i яе пасагу, але i што адчувалi у
дзельнiкi гэтай
драмы. I найперш яго цiкавiла, бясспрэчна, Соф’я13.

Уладзiслау
 Сыракомля асэнсоу
вае дау
нiну праз канкрэтныя па. Храналагiчны дыяпазон вельмi шыдзеi i вобразы значных асобау
рокi, што сведчыць аб надзвычайнай абазнанасцi пiсьменнiка у
 гiстарычным працэсе. Хаця у
 адносiнах да некаторых творау
 гэта меркаванне аспрэчваецца. Напрыклад, польскi даследчык Францiшак Беляк
у прадмове да збору паэзii У. Сыракомлi пiша, што дзве гiстарычныя
гутаркi – “Дачка Пястау” i “Староста Капанiцкi” не даюць нам бачання сярэднявявечча цi саксонскiх часоу. I тут, i у гiстарычных драмах Сыракомля не улавiу адметнасцяу тых эпох i людзей. (...) Тлумачыцца гэта у пэунай ступенi фундаментальным лiрычным светаадчуваннем паэта, якое ускладняе яму распрацоуку персанажау з адметнымi, iндывiдуальнымi характарамi14. Больш за тое, лiтаратуразнау
ца
падкрэслiвае, што У. Сыракомля не дасягае такой эпiчнай магутнасцi
, як у творах Ю. Крашэу
скага i Г. Сянкевiча.
вобразау
Згаданыя вышэй тэксты, безумоу
на, не ахоплiваюць усяго кола
гiстарычных творау
 Уладзiслава Сыракомлi. Тым не менш яны вартыя
стаць прадметам перакладу i пiльнага даследавання, што дазволiць
 творчасцi самога пiсьменнiка,
вызначыць iх ролю i месца не толькi у
але i у
 шматмоу
най лiтаратуры Беларусi ХIХ стагоддзя.
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STRESZCZENIE
AKTUALIZACJA WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ NAD SPUŚCIZNĄ
WŁADYSŁAWA SYROKOMLI

Dziedzictwo W. Syrokomli jest zróżnicowane gatunkowo i tematycznie, dlatego
staje się bogatym źródłem badań. Biograﬁa, eseje, niektóre teksty poetyckie zostały
szeroko omówione w pracach naukowców białoruskich i obcych. Aktualizacja zagadnień dotyczących współczesnych badań nad twórczością W. Syrokomli pozwoli
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wypełnić lukę w studiach nad historią literatury białoruskiej XIX wieku i historią
ówczesnego białorusko-polskiego pogranicza kulturowego. Szczególną uwagę należy
zwrócić na poematy historyczne i gawędy W. Syrokomli.
Słowa kluczowe: poemat, historia, Romantyzm, literatura białoruska, utwory
w języku polskim.

SUMMARY
UPDATING RESEARCH ON WLADYSLAW SYROKOMLA’S HERITAGE
AT THE PRESENT STAGE

W. Syrokomla’s heritage is diverse in genres and subjects. Therefore, it becomes a rich source of research. His biography, essays, some poetic texts are widely
discussed in the works of Belarusian and foreign researchers. Updating of the issues
concerning the research on W. Syrokomla’s heritage eliminates the gaps in the study
of the 19th century Belarusian literature and Belarusian-Polish cultural borderland. A particular attention should be paid to W. Syrokomla’s historical poems
and drawn-out stories.
Key words: poem, history, Romanticism, Belarusian literature, works in the Polish
language.

