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У артыкуле “Лiтаратурнае сëння” (1924) Ю. Тынянау адзначау:
Лiтаратура iдзе многiмi шляхамi адначасова. ...Яна не цягнiк, якi

прыходзiць на месца прызначэння. (...) ...Заказваць ëй бессэнсоуна: ëй
закажуць Iндыю, а яна адкрые Амерыку1. На першы погляд усë сказа-
нае мае вельмi аддаленыя адносiны да рамана М. Зарэцкага “Вязьмо”,
аднак наблiзiцца да адной з яго таямнiц дапамаглi, як нi дзiуна, Iндыя
i Амерыка.

Паводле К. Г. Юнга, усе мастацкiя творы падзяляюцца на два
вiды. Патаемная натура адных выяуляе сама сябе i гучна выказва-
ецца пра рэчы, якiя сам аутар нiколi не рызыкнуу бы агучыць. Ëн
– нiбы падпарадкаваная асоба, што трапiла у поле прыцягнення чу-
жой волi. Iншыя ж творы вынiкаюць цалкам з намеру i рашучасцi
аутара дасягнуць пры iх дапамозе таго цi iншага уздзеяння, сугестыi.
I тады ëн мэтанакiравана падпарадкуе зыходны матэрыял свядомай
апрацоуцы, на кожным кроку узважваючы магчымы эффект i неад-

ступна захоуваючы законы мастацкай формы i стылю2.

Аутарская задума можа быць рэканструявана толькi з твора,
у якiм яна увасоблена. Пачатак вопыту выяулення схаваных фiласоф-

1 Ю. Тынянов, Литературный факт, [online], http://www.philology.ru/literature1/
tynyanov-77e.htm, [доступ: 04.02.2017].
2 К. Г. Юнг, Об отношении аналитической психологии к поэтико-художествен-
ному творчеству, [online], http://www.wanderer.org.ua/book/psy/jung/alh i tvorch.
html, [доступ: 12.11.2016].
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скiх асноу i сугестыунасцi лiтаратурнага твора у рускай лiтаратуры
быу пакладзены фiлосафам i паэтам У. Салауëвым. У артыкуле “Буд-
дыйскi настрой у паэзii” (1894) ëн выявiу гэтыя феномены, заснава-
ныя на старажытнаiндыйскай фiласофii, у паэме А. Галянiшчава-Ку-
тузава “Старыя размовы” (“Старые речи”). Сугестыуны кампанент
заключауся ва унушэннi чытачу настрою безвыходнасцi, безнадзейна-
сцi, абумоуленым разбурэннем “шляхецкiх гнëздау”.

Яшчэ у 1930-я гады савецкi лiтаратуразнауца А. I. Старцау назвау
загадкавыя эпiзоды, сiмвалы, намëкi, “цьмяныя месцы”, якiя на першы
погляд не паддаюцца нiякай лагiчнай iнтэрпрэтацыi, слядамi нейкай
унутранай, падскурнай арганiзацыi3.

Пошук такiх слядоу асаблiва актуальны у працэсе даследавання
лiтаратуры першай трэцi ХХ стагоддзя, калi творцы свядома кары-
сталiся сродкамi мастацкай крыптаграфii. Наурад цi можна сëння раз-
лiчваць на падрабязныя каментарыi да пiсьменнiцкiх сiмвалау i аса-
цыяцый, народжаных у 1930-гады, таму застаецца кiравацца лiкавай
парадыгмай К. Гiнзбурга, цi паляунiчым тыпам ведау4, якi прадпiсвае
выяуляць увагу да прыватных дэталяу, нязначных эпiзодау, перыфе-
рыйных персанажау, бо часта менавiта яны i выступаюць ключом да
эстэтычнага коду твора.

Сiгналам iмплiкацыi у рамане М. Зарэцкага “Вязьмо” паслужыу
для нас паутор адной з дэталяу партрэта Веры Засулiч: яна была бе-
латварая, з вялiкiмi не то цëмна-карымi, не то чорнымi вачмi5

(выдзелена – А.Б.).

Калi Карызна выступае, Вера неадрыуна глядзiць на яго, i у яе

вялiкiх – не то цëмна-карых, не то зусiм чорных вачах за-
стыла глыбокая увага. Гэта яшчэ больш акрыляе яго, надае яму

натхнення, i ëн гаворыць далей... (17). Вось Карызна у Верыным
пакоi: тут яму невымоуна добра, спакойна, унутры узнялася добра

знаëмая яму, не адзiн раз зазнаная хваля цудоунай пяшчотнасцi, спа-

ласнула нутро салодкай гарачынëй i залiла усе турботы, прыкрас-

цi. Ëн з шчаснай палëгкай уздыхнуу i адкрыта, горача зiрнуу на Ве-

ру, не хаваючы свайго захаплення. Яна... усмiхнулася яму, чароуна

3 Цыт. за: И. Л. Галинская, Загадки известных книг, [online], http://ilgalinsk.
narod.ru/zagad/zagad.htm, [доступ: 05.03. 2017].
4 К. Гинзбург, Мифы. Эмблемы. Приметы: Морфология и история, [online], http:
//www.gumer.info/bibliotek Buks/Culture/ginz/index.php, [доступ: 10.11.2016].
5 М. Зарэцк i, Збор творау. У 4 т., Мiнск 1991, т. 3, с. 12. Далей пры спасылцы на
гэтае выданне у дужках падаецца старонка. Выдзяленне тэксту у цытатах належыць
аутару артыкула.
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прыжмурыушы свае вялiкiя – не то цëмна-карыя, не то зусiм

чорныя – вочы (100). У iншым эпiзодзе чытаем: Яна стаяла над iм

– дужа сур’ëзная, заклапочаная. Сашчэмленыя вусны мiла, па-дзяцi-

наму выпнуты наперад, лоб зморшчаны да немагчымасцi, аксамiтныя

броукi спаузлiся уместа, затулiушы вялiкiя не то цëмна-карыя,

не то зусiм чорныя вочы (104). I калi Карызну пашчасцiла усю
ноч перабыць у Веры Засулiч, то ëн нарэшце разгледзеу, што вочы яе
зусiм не цëмна-карыя i не чорныя, а цëмна-цëмна-сiнiя, цудоу-
на-прыгожага, якога ëн нiколi не бачыу у жыццi, колеру (104); цëм-

на-сiнiя бяздонныя вочы (133). Калi на радасць Карызнавай дачкi
Стасi высвятляецца, што усë ж Засулiч выходзiць замуж не за Сымо-
на, а за Андрэя Шыбянкова, то, як пiша М. Зарэцкi, Вера парыучата
абнiмала Стасю, а у яе вялiкiх цëмна-цëмна-сiнiх вачах блiшчалi

слëзы (286).

Тэарэтычныя падставы аналiзу гэтых фрагментау як безумоуных
сiгналау эстэтычнай iнфармацыi мы вылучылi у цытаванай раней
працы “Загадкi вядомых кнiг” (1986). Даследуючы структуру збор-
нiка Дж. Сэлiнджэра “Дзевяць апавяданняу”, савецкi i расiйскi фi-
лолаг I. Л. Галiнская вылучыла i даказала гiпотэзу, што назва кнiгi
увасабляе, паводле канонау традыцыйнай iндыйскай паэтыкi, дзевяць
вiдау эстэтычных эмоцый, цi паэтычных настрояу (“раса”), за кожным
з якiх замацавана пэунае месца: 1 – эротыкi, кахання; 2 – смеху, iронii;
3 – спачування; 4 – гневу, лютасцi; 5 – мужнасцi; 6 – страху; 7 – агiды;
8 – здзiулення, шчырасцi; 9 – спакою, якi вядзе да адрачэння ад свету.
Згодна з тэорыяй паэтычнай сугестыi (“дхванi”), патрабавалася буда-
ваць мастацкi твор так, каб у iм прысутнiчау схаваны сэнс, якi дазва-
ляе унушыць адзiн з гэтых паэтычных настрояу. На думку I. Л. Галiн-
скай, паслядоунасць апавяданняу зборнiка вытрымана Сэлiнджэрам
у залежнасцi ад таго, якi “па лiку” паэтычны настрой у кожным з iх
увасоблены. Апавяданне пад нумарам 7 (гэтая лiчба маркiруе настрой
агiды) мае назву “I гэтыя вусны, i вочы зялëныя...” (“Pretty Mouth
and Green My Eyes”)6. У перакладзе на рускую мову – “И эти губы,
и глаза зеленые...”). Назва твора – радок з верша, якi герой апавядан-
ня прысвяцiу сваëй нявернай каханай у яшчэ бясхмарным пачатку iх
адносiн. Але парадокс у тым, што вочы яе не былi зялëнымi – цëмна-сi-
нiя (або, у iншым перакладзе, цëмна-блакiтныя), яны здавалiся нават
фiялетавымi. Узнiкае пытанне: цi можна, пранiкнуушы у падобнага

6 Пераклад Норы Галь.
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роду тайнапiс мастака, вырашыць спрэчку пра iдэйную скiраванасць
яго творчасцi? Бо кадзiруецца заусëды важная думка. Iстотна, што
унушэнню кожнага паэтычнага настрою школай “дхванi-раса” прад-
пiсвалася выкарыстанне асобнага колеру. У настрою эротыкi, кахання
(“раса”-1) ëн цëмны. Гэтаму адпавядае i колер вачэй гераiнi М. Зарэц-
кага ва успрыманнi Сымонам Карызнай: яны не то цëмна-карыя, не то
зусiм чорныя. Для кожнага паэтычнага настрою, акрамя таго, быу вы-
значаны асобны пералiк дапаможных псiхiчных станау. У апавяданнi
Сэлiнджэра, як ужо адзначалася, увасоблена “раса”-7, агiда. Але у тво-
ры ëсць i лiнiя кахання. Натуральна, што у чыстым выглядзе настроi
агiды i кахання несумяшчальныя. I усë ж калi аутар хацеу аб’яднаць
iх у сваiм творы, то павiнен быу адзiн з iх аслабiць, цi, як пiсалася у iн-
дыйскiм трактаце, нi у якiм выпадку не даводзiць да поунага росквiту
– так абышлiся з настроем кахання i М. Зарэцкi, i Дж. Сэлiнджэр.
Сiтуацыя апавядання “I гэтыя вусны, i вочы зялëныя...” банальная;
тое ж можна сказаць пра сiтуацыю, у якую трапiу Сымон Карызна
як мужчына, хоць сам ëн бачыу у сваiм пачуццi да Веры нешта вы-
шэйшае за звычайнага сцëртага i забруджанага практыкай год по-

цягу да жанчыны (13). Аднак банальны сюжэт, “адпаведнасць агуль-
навядомаму”, таксама не пярэчыць устаноукам тэорыi “дхванi-раса”.
Канон “раса”-7 сцвярджау таксама, што стварэнне паэтычнага на-
строю агiды немагчыма, калi у тэкст твора не уведзены такiя псiхiч-
ныя станы герояу, як узбуджэнне, нуда, а таксама адчуваннi страху,
трывогi i прадчуванне чагосьцi непрыемнага. Сымон Карызна, павод-
ле слоу аутара, iдэалiзавау Веру Засулiч. З iншага ж боку, адзначае
М. Зарэцкi, стасункi з ëю былi апошнiм складнiкам, якi уносiу дадат-
ковую i, мабыць, найбольш датклiвую горкасць у агульны комплекс

перажыванняу Сымона Карызны. ... Тут таксама было у яго цэлае ко-

ла балючых неуразуменняу (249). М. Зарэцкi так вызначае стан свайго
героя: Над усiм складаным комплексам яго узбушаваных пачуццяу да-

мiнуе страх – прыкры, неадчэпны страх перад невядомай яму i нават

дрэнна уяуленай небяспекай (139). Выслухаушы Сымонавы прызнаннi,
Вера не кiдалася яго суцяшаць – яна заусëды страшэнна палохалася

i яшчэ больш палохала яго самога (139). Пацярпеушы крах у сацыяль-
ных i маральных адносiнах, Сымон усë ж спрабавау паказаць Веры
сябе iнакшага – бадзëрага, смелага, упэуненага у сабе – i яму гэта

бадай удалося, але затое з’явiлася назойлiвае адчуванне няшчырас-

цi, фальшу, i сустрэчы з Верай сталi яму нясцерпным цяжарам (249).

Няшчырасць i фальш дамiнуюць i у пафасе мiжасабовых адносiн герояу
Дж. Сэлiнджэра.
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Перайначаны свет, як напiсау у сваiх “Дзëннiках” М. Прышвiн,
асуджае каханне на недаугавечнасць: гвалт i жаль – прадукты распаду
кахання7.

Усведамленнем гэтага прасякнуты маналог-зварот Карызны:

– Ты не кахаеш мяне... Ты манiш мне... Можа, i сабе манiш таксама...
Ты стараешся бачыць ва мне не такога, кiм я ëсць, ты не такога мяне
кахаеш... (...) Што мне рабiць?.. Я кахаю цябе бязмежна – я баюся... мне
цяжка, надзвычайна цяжка... Ну, цi кахаеш ты?.. цi кахаеш?

Яна глядзела на яго з пякучым жалем, яна ледзь не плакала, бача-
чы яго балеснае мiтушэнне. I ëн быу невымоуна рад гэтым, бо не ведау
цi, можа, забыуся у тую хвiлiну, што жаль – гэта яшчэ не зусiм ка-
ханне (238).

Вера ж Засулiч памалу прывыкла жалець яго – звычайным людскiм
жалем, якiм жалеюць няшчасных цi хворых i якi не дае месца больш
моцным i больш каштоуным пачуццям (249).

Iстотнай бачыцца яшчэ адна пазiцыя старажытнаiндыйскай паэ-
тыкi: пачуццë агiды да таго, што адбываецца, унушаецца чытачу праз
дасканаласць формау, якая дае паэтычнае задавальненне, эстэтычную
асалоду. У Веры стройная фiгура, маленькiя ручкi, цудоуныя пышныя
валасы. ...Уся яна празрыста-чыстая, светлая, як крынiчка (104).

Але асаблiва яскрава сутнасць вышэйзгаданай пазiцыi выяулена праз
успрыманне Марыны Паулауны: Вера Засулiч падабалася ëй, як можа
падабацца пекны, мастацкай работы штылет, выняты з глыбокае

балючае раны (138).

Для увасаблення у мастацкiм творы паэтычнага настрою агiды
у iндыйскай паэтыцы iснавалi яшчэ некаторыя, але ужо менш важ-
ныя, рэкамендацыi, якiмi вiдавочна кiравалiся i беларускi, i амерыкан-
скi празаiкi. Прызнавалася дамiнаванне цëмна-сiняга колеру, ужо ад-
значанае намi у папярэднiм разважаннi. Дазвалялася ужыванне непры-
емных для слыху слоу. У Сэлiнджэра ëсць заувага аб прасцiнах з раз-
душанымi клапамi. Зарэцкi таксама выкарыстоувае падобную па пафа-
се партрэтную дэталь. Калi Вера заклапочваецца, твар у яе робiцца
дужа цiкавы i троху смешны: вусны збiраюцца у шчыльную склад-

ку i аддудырваюцца, як у дзiцяцi; лоб моршчыцца да немагчымасцi,

цудоуныя аксамiтныя броукi спаузаюцца уместа, як два тарака-

ны (17). Лiчылася таксама, што настрой агiды падсвечваецца фанема-
мi ш, с у спалучэннi з р, дх (магчыма, яны больш выразныя у ары-
гiнальным тэксце Сэлiнджэра, чым у перакладным), якiя у «Вязьме»

7 М. Пришвин, Дневники, Москва 1990, с. 306.
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прысутнiчаюць у онiмах усiх суб’ектау фiнальнага любоунага трох-
кутнiка: Веры Засулiч, Сымона Карызны, Андрэя Шыбянкова. Пры
гэтым важна iх ужыванне пры абавязкова прыузнятым стылi аповеду,
у чым не мае недахопу аповед пра пачуццi Карызны да Веры.

Ëн лiчыу яе за сучасную жанчыну у праудзiвым разуменнi гэтага
слова, за жанчыну-таварыша, мала што не за героя. I смех сказаць! – але
у гэтым грала пэуную ролю дзiунае Верына прозвiшча, якое страшэнна
iмпанавала Сымону Карызну, быццам кiдала яно нейкi рамантычна-свет-
лы след на яе ад тае славутае рэвалюцыянеркi (13).

Эстэтычная эмоцыя агiды, звязаная з крывадушнасцю i/цi здра-
дай, магла пауплываць i на выбар М. Зарэцкiм прэцэдэнтнага онiма
для сваëй гераiнi: рэальная Вера Засулiч пэуны час захаплялася вучэн-
нем народнiка М. А. Бакунiна, у Харкаве увайшла у гурток «Пауднë-
выя бунтары», першай з жанчын-рэвалюцыянерак скарыстала метад
iндывiдуальнага тэрору. Але пазней рашуча адмовiлася ад ранейшых
поглядау, вяла прапаганду iдэй марксiзму.

Як адзначае I. Навуменка, лiтаратурнымi зоркамi першай велiчынi
у канцы ХIХ – першай палове ХХ стагоддзя рабiлiся людзi, якiя, па сут-
насцi, не мелi сiстэматычнай адукацыi, не канчалi унiверсiтэтау i нават
гiмназiй. Аднак яны набывалi кнiжныя веды цаной неймаверных аса-
бiстых намаганняу, чуйна улоулiвалi у жыццi новыя тэндэнцыi i вы-
лiвалi iх у мастацкiх вобразах адпаведна з нахiлам сваiх талентау8

Вельмi проста было б зрабiць дапушчэнне, што М. Зарэцкi быу амата-
рам Сэлiнджэра i творча пераймау яго – але гэтыя творцы размiнулiся
у часе. Аднак нам удалося у пэунай меры прасачыць, як у беларускай
культурнай прасторы выспявала цiкавасць да старажытнаiндыйскай
паэтыкi i самой экзатычнай краiны Iндыi.

Першы санскрытолаг з беларускiх зямель – Каятан Касовiч, ура-
джэнец горада Полацка, якi навучауся у Маскоускiм унiверсiтэце на
сродкi Беларускай вучэбнай акругi. Яго плëнную дзейнасць на нiве
вывучэння i папулярызацыi санскрыту даследавау i прэзентавау бела-
рускi гiсторык А. А. Прохарау9.

8 I. Навуменка, Змiтрок Бядуля, Мiнск 2004, с. 165.
9 А. А. Прохоров, Каэтан Андреевич Коссович (1814–1883) – первый санскрито-
лог белорусских земель, [в:] Великое культурное наследие Индии и Беларуси: К 75-ле-
тию Пакта Рериха (Материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17 сентября
2010 г.), [online], http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/93078/1/Prokhorov Kosovich.
pdf, [доступ: 28.06. 2017].
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У 1858 годзе Касовiч пачау выкладанне санскрыту у Санкт-Пецяр-
бургскiм унiверсiтэце. Ëн стане першым у гiсторыi расiйскай навукi
прафесарам у гэтай галiне, i ад яго пачнецца непарыуная лiнiя вы-
вучэння старажытнай мовы у Расii. У пэуны перыяд свайго жыцця
Каятан Касовiч выразна iдэнтыфiкавауся беларусам, хоць тагачасны
змест гэтага этнонiма нам дакладна невядомы. “Белорусс К. К.” –

адзiн з псеуданiмау К. Касовiча. У 1835 годзе ëн апублiкавау некалькi
запiсаных на Вiцебшчыне беларускiх народных песень, абараняу думку
пра генетычную арыгiнальнасць беларускай мовы, адасабляючы яе ад
польскай i рускай. Навуковае значэнне прац нашага земляка пры яго
жыццi ацэньвалася не вельмi высока (самавучка, без школы i метаду,
не пакiнуу нiякiх самастойных даследаванняу), але пры гэтым прызна-
валася яго роля як першага санскрытолага унiверсiтэта i настаунiка
цэлага шэрагу пакаленняу рускiх фiлолагау. Паказальна, што за час
навучання у Маскоускiм унiверсiтэце ëн самастойна авалодау англiй-
скай, iтальянскай, iспанскай, чэшскай, лiтоускай, яурэйскай, лацiн-
скай, старажытнагрэчаскай мовамi, асновамi арабскай i персiдскай.
Яго зварот да санскрыту, адзначае А. А. Прохарау, уяуляецца па-
дзеяй мiстычнай, як, да прыкладу, адкрыццë Шлiманам Троi. Калi
К. Касовiч быу студэнтам славеснага аддзялення фiласофскага фа-
культэта Маскоускага унiверсiтэта, адзiн з яго сяброу, М. Маркс,
набыу на кнiжным “развале” ëмiстую кнiгу з невядомай пiсьменнасцю.
Высветлiлася, што гэта быу зборнiк Пуран, выдадзены у Калькуце.
Як сапраудны вучоны, Касовiч, сутыкнуушыся з загадкай, прыклау
усе сiлы, каб яе разгадаць. I хоць магчымасцi для вывучэння такой
экзатычнай мовы у Расii на той час былi надзвычай абмежаваны-
мi, хутка ëн ужо даволi свабодна чытау на санскрыце (захапленне
гэтым фактам, адзначае А. Прохарау, адбiлася ва успамiнах многiх
яго сучаснiкау). Ва унiверсiтэце Касовiч доугi час падтрымлiвау су-
вязi з прадстаунiкамi беларускага зямляцтва, у тым лiку з Тадэвушам
Лада-Заблоцкiм, а таксама з многiмi гурткамi: гуртком Яна Савiнi-
ча, “тайным польскiм лiтаратурным таварыствам”, з В. Р. Бялiнскiм.
З гэтай прычыны пасля заканчэння унiверсiтэта К. Касовiча не пакi-
нулi у Маскве для працягу навуковай кар’еры. I усë ж ëн зрабiуся ад-
ным з найвялiкшых папулярызатарау дасягненняу старажатнаiндый-
скай лiтаратуры у Расii. Раскрываючы у сваiх лекцыях змест Рама-
яны i Махабхараты, вучоны у кароткай i даступнай форме далучау
прадстаунiкоу тагачаснага грамадства да шэдэурау старажытнай лi-
таратурнай творчасцi. У 1902 годзе у Расii выйшла кнiга па тэорыi
паэзii у Iндыi. Для навучання студэнтау санскрыту Касовiч пераклау,
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з рускай транскрыпцыяй, лацiнскiм перакладам i санскрыцка-рускiм
гласарыем, эстэтычна дасканалы урывак з Махабхараты – “Легенду
пра паляунiчага i пару галубкоу”. На той час нiхто з еурапейскiх вучо-
ных не звяртауся да гэтага мастацкага фрагмента. Мiж тым, менавiта
ëн стау першым крокам на шляху пераймання iдэй iндыйскай цывiлi-
зацыi наступнымi пакаленнямi беларускiх творцау. У 1910 годзе Янка
Купала напiсау верш “Паляунiчы i пара галубкоу (Легенда з iндый-
скай кнiгi Магабгарата)”, прысвечаны прафесару Б. Эпiмах-Шыпiлу.
Як зауважае А. А. Прохарау, фiлолагi да гэтага часу з адноснай нера-
шучасцю выказваюцца, што менавiта Бранiслау Эпiмах-Шыпiла паз-

наëмiу Янку Купалу з творамi Махабхараты i нiяк не згадваюць iмя

Каятана Касовiча i яго пераклад10. Аднак, па-першае, iншая крынiца
наурад цi iснавала, а па-другое, працуючы у бiблiятэцы Пецярбург-
скага унiверсiтэта, прафесар, асоба шырокай эрудыцыi, павiнен быу
добра ведаць мясцовыя выданнi, у тым лiку працы сваiх землякоу (ëн
нарадзiуся на Вiцебшчыне, недалëка ад Полацка). Да таго ж, аутарскае
прысвячэнне сведчыць, што менавiта Б. Эпiмах-Шыпiла пазнаëмiу бе-
ларускага паэта з сюжэтам Махабхараты. Такiм чынам, навуковыя
даследаваннi Каятана Касовiча i яго першы пераклад урыука з Ма-

хабхараты... спрыялi з’яуленню у беларускай культуры першага вер-

ша, заснаванага на сюжэтах iндыйскай традыцыi11. Увагу паэта да
легенды даследчыкi звязваюць з яе надзвычайнай паэтычнасцю, а так-
сама актывiзацыяй цiкавасцi да Iндыi, што узнiкла у пачатку ХХ ст.,
калi абвастрылася антыкаланiяльная антыiмперыялiстычная бараць-

ба iндыйскага народа12.

Як адзначыу сам Янка Купала у другiм выданнi зборнiка “Шляхам
жыцця”, у Махабхараце, апрача навучальных i духоуна-маральных фi-
ласофскiх творау, шмат ëсць i прыгожых паэтычных вобразау, а пе-
раствораная iм легенда не ëсць даслоуны пераклад з iндыйскай мовы:
ëн узяу толькi аснову гэтай повесцi i болей-меней захавау форму сан-
скрыцкага верша...13

Янка Купала пазбавiу свой твор налëту сентыментальнасцi, улас-
цiвай яго мастацкаму прэцэдэнту, але далëкай беларускаму фалькло-
ру i творчасцi самога паэта. Захавау жа ëн агульначалавечую iдэю

10 Тамсама.
11 Тамсама.
12 Р. М. Семашкев iч, П. I. Лявонава, Паляунiчы i пара галубкоу, [у:] Янка Ку-
пала, Энцыклапедычны даведнiк, Мiнск 1986, с. 455.
13 Тамсама.
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бессмяротнасцi i перамогi дабра, а таксама пафас апявання кахання
як найпрыгажэйшага, наймацнейшага, часта лëсавызначальнага па-
чуцця. А. Лойка адзначау у свой час, што зварот беларускага класi-
ка да Махабхараты быу прадыктаваны яго патрыятызмам, iмкненнем
з’яднаць родную паэзiю з класiкай сусветнай лiтаратуры...14 Так быу
распачаты мiжчасавы дыялог беларускай i iндыйскай культур.

З пачатку ХХ стагоддзя у Беларусi вядома творчасць Р. Тагора.
М. Багдановiч напiсау рэцэнзiю на яго кнiгу “Гiтанджалi”. У 1913 го-
дзе Рабiндранат Тагор стау лаурэатам Нобелеускай прэмii па лiтара-
туры. У заслугу яму ставiлася высокае майстэрства паэтычнага мыс-
лення, якое стала, паводле яго уласнага прызнання, i часткай лiтарату-
ры захаду. Памiж 1878 i 1932 гадамi Тагор наведау больш за трыццаць
краiн на пяцi кантынентах. Увосень 1926 года славуты iндус меуся,
як пiсау Я. Пушча, наведаць Мiнск (з гэтай нагоды беларускi паэт
напiсау верш-прысвячэнне iндыйскаму, далëкаму па вëрстах, але блiз-
каму па песнях15.

На беларускую мову вершы Р. Тагора у розны час перакладалi
Якуб Колас, Сяргей Грахоускi, Янка Сiпакоу, Алесь Разанау, Язэп Се-
мяжон, Аркадзь Мардвiлка. Верш “Па матывах Рабiндраната Таго-
ра” ëсць у I. Канчэускага. У 1927 годзе у Ленiнградзе выйшла кнiга
Б. А. Ларына “Учение о символе в индийской поэтике”. Гэтая пра-
ца магла быць вядома маладым дапытлiвым беларускiм празаiкам,
як, у прынцыпе, i выданне 1902 года. У якой меры свядома выкары-
станы М. Зарэцкiм вычварныя катэгорыi i вытанчаная тэхнiка стара-
жытнаiндыйскай паэтыкi? Гэтае пытанне застаецца без адказу: пра-
заiк не выявiу сваëй дасведчанасцi у тэорыi санскрыцкай лiтаратуры
– не пакiнуу такога ключа, як Сэлiнджэр, якi уклау у вусны Фрэн-
нi у аднайменным апавяданнi развагi Анандавардханы з яго трак-
тата «Святло дхванi». Аднак супастауленне пэуных моуна-выяулен-
чых сродкау рамана “Вязьмо” i апавядання “I гэтыя вусны, i вочы
зялëныя...” робiць доказнай гiпотэзу пра iдэнтычнасць прынцыпау ма-
стацкага увасаблення матыву кахання у абодвух творах па законах
“дхванi-раса”.

Такiм чынам, мы прааналiзавалi некаторыя дэталi паэтыкi рама-
на М. Зарэцкага “Вязьмо” у супастауленнi з паэтыкай апавядання
Дж. Сэлiнджэра “I гэтыя вусны, i вочы зялëныя...”, абапiраючыся на

14 Тамсама.
15 Я. Пушча, Збор творау. У 2 т., Мiнск 1993, т. 1, с. 84.
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вопыт комплекснага даследавання яго зборнiка прозы “Дзевяць апавя-
данняу”. Гэта дало падставы зрабiць дапушчэнне пра верагоднасць вы-
карыстання беларускiм празаiкам канонау старажытнаiндыйскай паэ-
тыкi “дхванi-раса”. У абодвух творах паслядоуна увасабляецца эстэ-
тычная эмоцыя кахання у складаным спалучэннi з “паэтычным на-
строем” агiды.На нашу думку, вылучэнне гiпотэзы пра свядомае выка-
рыстанне М. Зарэцкiм iндыйскай паэтычнай традыцыi нельга лiчыць
iнтуiтыуна-суб’ектыуным, бо праведзены нават у межах артыкула
дыяхранiчны гiсторыка-лiтаратурны экскурс пацвярджае наяунасць
iстотных кропак судакранання культур Iндыi i Беларусi, распачата-
га К. Касовiчам.
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S T R E S Z C Z E N I E

TRADYCYJNA POETYKA INDYJSKA JAKO HIPOTETYCZNY PRECEDENS
PSYCHOLOGIZMU ARTYSTYCZNEGO W POWIEŚCI M. ZARECKIEGO

„VYAZMO”

Jednym z zagadkowych wątków powieści M. Zareckiego „Vyazmo” jest zmien-
ność koloru oczu Wiery Zasulicz. Jego powtarzalność zainspirowała do poszukiwa-
nia treści, których można domyślać się. Klucz do rozszyfrowania tej zagadki stanowi
analiza opowiadania J.D. Salinger’a „Śliczne usta moje i oczy zielone” przeprowa-
dzona przez I. L. Galińską (1986). W obu utworach pojawia się motyw miłości
połączony z odrazą. Analiza pozwoliła wysnuć wniosek, że M. Zarecki świadomie
wykorzystuje określone kanony poetyki staroindyjskiej.

Słowa kluczowe: autorska zaduma, sugestywność, implikacja, kod estetyczny,
„poetycki nastrój”, stan psychiczny, wiersz sanskrycki, tradycja staroindyjska, dia-
log kultur.

S UMMARY

TRADITIONAL INDIAN POETICS AS A HYPOTHETICAL CASE OF
ARTISTIC PSYCHOLOGY IN M. ZARETSKY’S NOVEL “VYAZMO”

One of the mysterious motifs in M. Zaretsky’s “Vyazmo” is the changeable
color of Vera Zasulich’s eyes. The reoccurence of this artistic detail stimulates the
search for its implicit meaning, and the analysis of J. Salinger’s “Pretty Mouth and
Green My Eyes” made by I. L. Galinska (1986) gives the key to decipher it. Both
works are characterized by the motif of love in its complexity with the feeling of
disgust. The study serves as the evidence to conclude that M. Zaretsky employs
the canons of the ancient Indian poetics in all conscience.

Key words: author’s musings, suggestibility, implicit aesthetic code, “poetic mo-
od”, mental state, Sanskrit verse, the ancient Indian tradition, the dialogue of
cultures.


