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Тэрмiн “топас” у лiтаратуразнаустве не мае пакуль адзiнага азна-
чэння. Паводле Ю.М. Лотмана, топас – прасторавы кантынуум тэкс-
ту, у якiм адлюстроуваецца свет аб’екта1. Яго азначэнне надзвы-
чай аб’ëмнае. Пад топасам з часоу антычнасцi звычайна разумеюць
так званыя агульныя месцы, шырокаужывальныя прыëмы у лiтарату-
ры увогуле i у канкрэтнага аутара у прыватнасцi. У дадзенай рабоце
пад топасам маецца на увазе распаусюджаны вобраз-матыу, праз якi
выяуляюцца каштоунасныя уяуленнi пэунай лiтаратуры i канкрэтнага
аутара.

Топас дому – адзiн з фундаментальных топасау у мастацтве сло-
ва. Ëн тыпалагiчна устойлiвы, валодае пэунымi прадметна-вобразны-
мi, кампазiцыйнымi, стылëвымi сродкамi увасаблення у канкрэтнай лi-
таратуры i у творчасцi канкрэтнага аутара. У пэуныя перыяды развiц-
ця нацыянальных лiтаратур пры адрозненнi iндывiдуальных тракто-
вак топаса дому звычайна наглядаюцца i тыпалагiчныя агульнасцi,
абумоуленыя гiстарычным часам, нацыянальнай спецыфiкай пэунай
рэчаiснасцi. Топас дому належау да дамiнантных у беларускай лiтара-
туры пачатку ХХ стагоддзя. Ëн дэтэрмiнавауся пазамастацкiмi факта-
рамi (сацыякультурнымi абставiнамi, грамадскiмi настроямi таго часу,
бiяграфiчнымi акалiчнасцямi), а таксама фактарамi мастацкiмi (фармi-
раваннем нацыянальнай мастацкай традыцыi). Iндывiдуальнасць кож-

1 Ю. Лотман, Структура художественного текста, Ленинград 1970, с. 183.
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нага з беларускiх паэтау пачатку ХХ стагоддзя яскрава выявiлася ва
увасабленнi топасу дому.

Топас дому структурна арганiзуе мастацкую прастору лiрыкi Янкi
Купалы, у многiх вершах гэта семантычны цэнтр твора. Янка Купа-
ла – паэт-эксперыментатар, глыбокi выразнiк нацыянальнай менталь-
насцi, адзiн з iдэолагау адраджэнскага руху. Топас дому у яго паэзii
унiкальны найперш сваëй полiсемантычнасцю. Прадметна-вобразнае
увасабленне топаса дому у творах Янкi Купалы найчасцей рэалiзава-
лася праз вобразы хаты, панскага хорама, замка, палаца, замчышча.
Самы частотны з iх – вобраз хаты. Хата – жытло селянiна. Знешнi
i унутраны выгляд хаты у паэзii Янкi Купалы – паказчык маëмаснага
стану i грамадскага статусу чалавека. У раннi перыяд творчасцi пiсь-
меннiкам акцэнтавауся несамавiты выгляд сялянскай хаты. Тым са-
мым падкрэслiвауся нiзкi сацыяльны статус яе насельнiкау: яна “кры-
вая” (“Спрасоння”), бедная i мала прыстасаваная для жыцця (в. “З пе-
сень беларускага мужыка”). Сялянскае жытло – антыном панскага
хорама, высокага белага палаца (“Спроба актавы”), вобразная фор-
ма акцэнтавання сацыяльнага кантрасту, што панавау у грамадстве.
У вершы “Я не для вас..” домам успрымаецца лiрычным героем родная
старонка, Беларусь. Антыномiяй двух дамоу – палаца i хаты – прасяк-
нуты верш “Палац”, дзе палац – дом чужынца на беларускай зямлi.
Варта зазначыць, што процiпастауленне хаты i палаца у паэзii Ян-
кi Купалы пад уздзеяннем адраджэнскiх iдэй страчвае актуальнасць,
бо на першы план выходзiць не вырашэнне сацыяльных антаганiзмау,
а iдэя нацыянальнага адзiнства у iмя Бацькаушчыны.

Антыдомам выступае у ранняй лiрыцы класiка беларускай лiтара-
туры карчма (“Пры выпiуцы”), у якой чалавек знаходзiць часовы пры-
тулак, што тоiць у сабе iлюзiю трывалай апоры, але не можа насамрэч
быць такой апорай. Не без лëгкай iронii на пачатку творчага шляху
Янка Купала згадвау пра вечны дом чалавека – магiлу. Пры гэтым
ëн зауважау, што нават там няма сацыяльнай роунасцi, паколькi бед-
най вëсцы, беднасцi селянiна адпавядаюць i бедныя могiлкi (“Перад
бурай”, “Над магiламi”).

Хата Янкам Купалам магла пазiцыянавацца у ранняй лiрыцы
увасабленнем традыцыi, месцам сувязi пакаленняу ( “Гэты крык, што
жыве Беларусь”). Матыу страчанага дому таксама сустракауся ужо
у ранняй лiрыцы паэта. Лiрычны герой верша “З дарогi” – чалавек,
якi праз шмат гадоу вяртаецца у родныя мясцiны, бачыць родную хату
i даведваецца, што там цяпер жывуць чужыя людзi. Пакрысе вобраз
страчанага дому становiцца дастаткова частым, а сам дом найперш
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сiмвалiзуе родны край, Бацькаушчыну. Беларушчына у аднайменным
вершы 1908 года – запусцелы дом, пра аднауленне якога забылi на-
шчадкi ранейшых насельнiкау. У вершы “Замчышча” – руiны старога
будынка – увасабленне некалi слаунага i велiчнага, а зараз страчанага
дому, да якога цяжка вярнуцца, бо яго руiны спавiты няпамяцi мглою2.
Аднак руiны замчышча чакаюць часу свайго уваскрашэння, спадзяюц-
ца на хуткае аднауленне замка. Для раскрыцця топасу дома Я. Купала
выкарыстоувае тут семантычную апазiцыю жывое – мëртвае. Сама
трактоука яе iндывiдуальная, бо да такойсама семантычнай апазiцыi
звяртауся у нешматлiкiх вершах Змiтрок Бядуля, але у яго вершах
прысутнiчала процiпастауленне дому i кургана. Твор “Запушчаны па-
лац” – працяг размовы пра страчаны вялiкi i слауны дом, пра страча-
ную нацыянальную славу. Вобраз запушчанага палаца карэлявау з во-
бразам забранага краю. Вобраз забранага краю (“Забраны край”) ства-
раецца паэтам шляхам перадачы настрояу людзей, што не з’яуляюцца
гаспадарамi у родным доме. Матыу ранняй лiрыкi пра страчаны дом
атрымае далейшае развiццë у лiрыцы 1910-х гадоу.

Дом селянiна, у мастацкiм асэнсаваннi Я.Купалы, – гэта галоуным
чынам замкнëная прастора, што мае свае вартасцi i недахопы. Дом –

выяуленне i месца натуральнага ладу жыцця, захавальнiк сямейных
каштоунасцей i традыцый, аднак ва успрыманнi лiрычнага героя Ку-
палы хата нярэдка прадстае увасабленнем вузкасцi жыццëвых межау
для сацыяльна актыунага чалавека, асацыюецца з грамадствам, ста-
новiцца метафарычным абазначэннем прынiжанасцi чалавечай iнды-
вiдуальнасцi у сацыяльна несправядлiвым грамадстве (“Як я полем
iду...”). Лiрычны герой гэтага верша адчувае сябе паунавартасным
чалавекам на улонннi прыроды, але у закрытай прасторы сялянскага
жытла яму няутульна: Як я у хатку увайду, мяне штосьцi гняце; //
Бледны сум падыходзiць, прыносiць нуду; // У запляснелым кутку цень

касцiсты цвiце, – // Мяне штосьцi гняце, як я у хатку увайду3. Ха-
та, у трактоуцы лiрычнага героя Янкi Купалы, – пачатак чалавечага
шляху i увесь яго перыяд, а магiла – завяршэнне жыццëвага шляху, як
сведчыць змест верша “Як мы з хаткi выходзiм”.

Янка Купала закладвау нацыянальныя традыцыi увасаблення то-
пасу дому з апорай на напрацоукi лiтаратурных папярэднiкау. Рэ-
ха багушэвiчаускай трактоукi дому беларуса i самапачування яго

2 Янка Купала, Поуны збор творау. У 9 т., Мiнск 1996, т. 2, с. 45.
3 Тамсама, с. 88.
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насельнiкау занатавана у Купалавым вершы “Хатка”. На пачатку
лiрычны герой скардзiцца на сваю беднасць: Пахiнулася // У зямлю

уехала // Ты, вясковая // Хата бедная!.. // На страсе тваëй // Мох
паношыцца, // Цьмой-лучынкамi // Вокны жаляцца4. Аднак для лi-
рычнага героя паэта нягеглая вясковая хатка – увасабленне не толькi
матэрыяльнай беднасцi, але i жыццястойкасцi яе насельнiкау: Бедна,
хатка, ты, // Але вечная, // I палацы усе // Перастоiш ты5.

Адна з iпастасей Купалавага лiрычнага героя – бяздомны чалавек
у вялiкiм свеце, асоба,што не мае дому iшукае свой дом. Яна уладна за-
явiла пра сябе у творах са зборнiка “Шляхам жыцця” (1913). У вершы
“Дзе ты?” лiрычнага героя хвалююць вострыя пытаннi, дзе яго хата,
сялiба, дзе знаходзiцца родны куток. Хата мае для чалавека духоуную
каштоунасць, дае яму жыццëвыя арыенцiры тады, калi ëн прагне знай-
сцi сваë трывалае месца у вялiкiм свеце. Дом – месца, дзе чалавек можа
быць самiм сабой, захоуваць свае дабрачыннасцi, дом – сямейнае гняз-
до, якое легiтымiзуе знаходжанне чалавека на зямлi. Хата у вершах
паэта нярэдка акцэнтуе самакаштоунасць чалавека як асобы. Паводле
Янкi Купалы, чалавек – стваральнiк уласнага свету, ëн устанаулiвае
там патрэбны яму парадак. Гэты свет арганiзаваны, угрунтаваны на
сямейнай i этнiчнай памяцi. Хата – дом беларуса, фундамент яго iсна-
вання, у якiм закладзена дадатнае i адмоунае, прыгожае i пачварнае
адначасова. Рамантычна настроенаму Купалаваму герою часта было
цесна у звычайнай хатняй абмежаванай прасторы, таму ëн абвяшчау
сваiм сапраудным домам вялiкi свет, космас. Яскравае пацвярджэнне
таму – верш “Мой дом”: Мой дом – прыволле звëзднай далi, // Ар-
ламi мераны абшар, // Дзе бiтвы точаць ветрау хвалi // З сям’ëй
глухiх калматых хмар6. Для паэзii Янкi Купалы уласцiва семантыч-
ная апазiцыя дом i свет прыгожы. Асацыятыуна-сэнсавы ланцуг дом
– поле – прырода – шырокi свет – самы распаусюджаны у лiрыцы
Янкi Купалы, як i дом – Бацькаушчына – забраны край. Я. Купала
неадназначна трактавау дом: дом – месца пражывання чалавека, дом
– сфера сацыяльных зносiн, дзе чалавек прынiжаны; дом чалавека –

космас; дом – духоунае i матэрыяльнае апiрышча чалавека, яго Радзi-
ма, Бацькаушчына, дом i – сiмвал абмежаванасцi, кансерватыунасцi.
Купалаускi топас дому вызначаецца дынамiзмам, суадносiцца з ма-
тывам шляху-руху. З пачатку 1910-х гадоу у творах Янкi Купалы

4 Тамсама, с. 188.
5 Тамсама, с. 189.
6 Тамсама, с. 112.
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сталi узмацняцца матывы неабходнасцi пабудовы новага дому i набыц-
ця беларусамi уласнага дому.

Топас дому у паэзii Максiма Багдановiча раскрываецца пераважна
праз вобразы прыроды. Для яго лiрычнага героя прырода – месца ар-
ганiчнага iснавання чалавека. Вузкая прастора, абмежаваная сценамi,
у якой чалавек апынууся з-за збегу абставiн, – гэта месца вымушана-
га iснавання у вынiку парушэння жыццëвай гармонii (вершы “Лета-
пiсец”, “Перапiсчык”, “Слуцкiя ткачыхi”), гэта хутчэй антыдом, чым
сапраудны дом.Магчыма, на багдановiчаускую трактоуку топаса дому
аказвалi уплыу моманты яго бiяграфii: бацькоуская сям’я часта мяня-
ла месца пражывання, дом як непасрэднае сямейнае атачэнне у вынiку
бацькавых жанiцьбау таксама мяняуся. Багдановiчауская трактоука
топаса дому анталагiчная у сваëй аснове.

Топас дому у паэзii Якуба Коласа меу такiя варыянты выяулення,
як непасрэдны дом, антыдом, экзiстэнцыйны дом. Магiла рэпрэзен-
туецца вечным домам чалавека у раннiм вершы “Могiлкi”. Лiрыч-
ны герой падкрэслiвае запусцелы выгляд месца вечнага спачыну
вяскоуцау: Могiлкi у полi адны адзiнюткi. // Праслы гнiлыя на дол
паляглi. // Крыж пахiлiуся гаротна-журботна. // Многа iх, мно-

га ляжыць у зямлi7. Месца вечнага дому селянiна, як i яго зямное
быццë, прадстае матэрыяльна неуладкаваным. Зямным домам боль-
шасцi суайчыннiкау рэалiста Якуба Коласа былi бедныя сялянскiя ха-
ты. Апiсанне хаты у вершы “Вëска” натуралiстычна-этнаграфiчнае,
у якiм адсутнiчае нават намëк на любаванне малюнкам беднай вëскi:
Трэскi усаджаны у акенцы, // Замест шкла – радняны мех (35). Лiрыч-
ны герой верша “Перад дарогай” хату называе балотам, таму прагне
знайсцi лепшую долю за яе межамi. У вершы “Мужычае жыццë” хата –
увасабленне зямной юдолi: Чорна у хаце, непрыбрана, // Парасяты пад
палком, // Павуцiнаю заткана // Столь i кут над абразом (60). Якуб
Колас не толькi падкрэслiвау беднасць селянiна, але i яго адказнасць за
дом, яго безгаспадарчасць, за набок скрыуленыя хаты (104). Так, у вер-
шы “Наша доля” гаварылася: Нашы хаты, вëскi, сëлы // Сiвым мохам
абраслi (65), а у вершы “Мужык” лiрычны герой прызнавауся у сваiм
гаспадарчым бяссiллi: Я – мужычы сынок, // Нi двара, нi кала, // По-
ле – жоуты пясок, // Хата у землю увайшла (65). Выгляд вясковай
хаты у паэзii Якуба Коласа – iстотны паказчык маëмаснага узроуню

7 Якуб Колас, Збор творау. У 14 т., Мiнск 1972, т. 1, с. 27. Далей пры спасылцы
на гэта выданне у дужках падаецца старонка.
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гаспадара i яго становiшча. Напрыклад, у вершы “Удовiна хата” вы-
гляд хаты – яскравае пацвярджэнне бядотнага становiшча гаспадынi,
што страцiла надзею на паляпшэнне свайго жыцця: Пагнiло бярвенне
у сценах, // Вырас мох на стрэсе. // Сыра у хаце, пуста у сенях. //
Глуха, як у лесе (109). У бярлозе ты радзiуся... (126). У паэзii Якуба
Коласа дом мог трактавацца i як ахоунае месца для чалавека. Лiрыч-
ны герой верша “Пад спеу ветру”, лëсам разлучаны з домам, сумуе
па мiлай лясной хатцы: Помню, помню сваю хатачку, // Маю родную,
далëкую; // Як успомню, жаль агортвае // Маю душу адзiнокую (110).

Дом – сямейнае гняздо у вершы “Наша гуменца”: Добра мне тут, мне
тут мiла. // Родна усë i блiзка. // Тут хлябок мой, мая хата // I мая
калыска (316).

Вобраз бяздомнага як сiмвалiчнае выяуленне рэалiй гiстарычнага
часу часта сустракауся не толькi у Янкi Купалы, але i у Якуба Коласа.
Лiрычны герой верша “З песень адзiнокага” наракае: Я – адзiн, жыву

без дому // Я не знаю сваëй хаткi, // Я не помню роднай маткi (194).
Я. Колас пры звароце да топаса дому найчасцей выкарыстоувау се-
мантычную апазiцыю дом – антыдом. Антыдомам для лiрычнага ге-
роя Якуба Коласа выступаюць турма, турэмная камера, астрог. Так,
у вершы “Турэмная камера” лiрычны герой адзначае: Цесна камера, як
клетка (264). Астрог – пекла для свабодалюбiвага героя верша “У аст-
розе”, якi шкадуе сваю хатачку старую (87). У астрозе (“Ноч у астро-
зе”) Нудна, бы у магiле, // Глуха, бы у труне (91). Атмасфера астрога
палохае чалавека: Страшнай зяурай змея // Калiдор глядзiць (91). Род-
ны дом становiцца увасабленнем райскага кутка, калi чалавек з-за збе-
гу неспрыяльных абставiн вымушаны з iм надоуга разлучыцца. Лiрыч-
ныя героi Якуба Коласа, галоуным чынам вязень i салдат, прагнуць
вярнуцца у родны дом, бо менавiта дом духоуна сiлкуе iх для пераадо-
лення няшчасцяу. Топас дому у Якуба Коласа адметны трактоукай
дому як непасрэднага месца пражывання чалавека, як трывалай ас-
новы быцця i быту чалавека. Рамантычная антыномiя дом – вялiкi

свет – рэдкая у гэтага паэта, яна эстэтычна адрэфлексавана i яскрава
рэпрэзентавана толькi у паэме “Сымон-музыка”, дзе дом – вузкая, але
адпачаткова неабходная прастора для сапрауднага таленту.

Архетыпная аснова топаса дому у зборнiку Алеся Гаруна “Мат-
чын дар” (1918) – мiфалагема Эдэму як iдылiчнай прасторы. Вобраз
дома iснавау у прасторы памяцi лiрычнага героя паэта. Iдылiчна-на-
стальгiчны складнiк быу вельмi моцным у мастацкiм увасабленнi дому
у творах гэтага аутара. Дом – недасягальная мара, фундамент, асно-
ва жыцця чалавека, метанiмiя роднага краю, Радзiмы-Бацькаушчыны
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(“Людзям”, “Чаму з маленства, з ураджэнства...”, “Начныя думкi”).
Бадай, самы характэрны вобраз дому дадзены Алесем Гаруном у вер-
шы “Начныя думкi”: Ты квяцiсты, залацiсты, // I прыгожы, i аздоб-
ны, // Ты лясiсты, каласiсты, // – Можа, рай табе падобны. – //
Колькi ж моцы маеш скрытай, // Колькi сiлы неспажытай!8. Анты-
дом у А. Гаруна – астрог i чужына. Сэнсава дамiнантная антыномiя
свайго i чужога у вершы “З песняу няволi”, дзе чужына – “цесная
клетка”, а радзiма – увасабленне волi i шчасця. Для лiрычнага героя
паэта дом выконвае ахоуную функцыю (“Завiруха”), аднак у пошуках
дому чалавек можа прыняць за дом антыдом: стомлены лiрычны герой
верша памылкова за дом прымае снежнае покрыва.

Дом у творчасцi беларускiх паэтэс Цëткi i Канстанцыi Буйло –

месца натуральнага зямнога iснавання чалавека. Топас дому у вершах
Цëткi рэалiзавауся праз паказ вясковай хаты як захавальнiцы сямей-
нага укладу (“Лета”), палетка, пра якi трэба пастаянна клапацiцца
(“Наш палетак”). Для Канстанцыi Буйло дом – гэта i месца, дзе чала-
век нарадзiуся i жыве, i больш семантычна шырокi дом – родны край.
У яе вершы “Ранiца” арганiчна знiтаваны матыу дому, абуджэння ча-
лавека i пачатку руху да шчасця, у ясны свет9. Рух чалавечага жыц-
ця, паводле паэтэсы, iдзе па спрадвек вызначанай лiнii: пачынаецца
у бацькоускiм доме, а заканчваецца непазбежна у вечным доме. Так,
у вершы маладой паэтэсы “На магiлках” могiлкi прадстаюць непаз-
бежным месцам вечнага спачыну чалавека. Зямны ж дом чалавека
у К. Буйло – духоунае апiрышча у жыццi.

Топас дому – адзiн са стрыжнëвых элеметау нацыянальнай карцi-
ны свету у беларускай паэзii пачатку ХХ стагоддзя. Павышаная цiка-
васць пiсьменнiкау да яго абумоулiвалася галоуным чынам адраджэн-
скiм рухам, пошукамi грамадствам пачатку ХХ стагоддзя Беларус-
кага Дому i шляхоу да яго. Топас дому у беларускай паэзii пачат-
ку ХХ стагоддзя праяуляуся i на канкрэтным прадметна-вобразным
узроунi, i прысутнiчау iмплiцытна. На прадметна-вобразным узроунi
топас дому пераважна быу прадстаулены сялянскай хатай, на семан-
тычным узроунi – метанiмiчна суадносiуся з Радзiмай. Топас дому га-
лоуным чынам раскрывауся праз бiнарныя семантычныя апазiцыi дом
– антыдом, свой – чужы, жывое – мëртвае. Дом у творчасцi бела-
рускiх паэтау характарызавауся як асноватворная маральная i матэ-

8 Алесь Гарун, Матчын дар. Факсiмiльнае выданне, Мiнск 1989, с. 11.
9 К. Буйло, Курганная кветка. Факсiмiльнае выданне, Мiнск 1988, с. 42.
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рыяльная каштоунасць. Шматварыянтнасць увасаблення топасу паэ-
тамi пачатку ХХ стагоддзя – пераканаучае сведчанне яе развiцця.
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S T R E S Z C Z E N I E

TOPOS DOMU W BIAŁORUSKIEJ POEZJI POCZĄTKU XX WIEKU

Topos domu jest jednym z kluczowych elementów obrazu rzeczywistości arty-
stycznej w białoruskiej poezji na początku XX wieku. Zwiększone zainteresowanie
toposem domu zostało zdeterminowane przede wszystkim przemianami społeczny-
mi. Na poziomie przedmiotowo-graficznym topos domu reprezentowany jest głównie
przez chłopskie domy, na poziomie semantycznym – przez metonimicznie oznacze-
nie ojczyzny. Topos domu pojawił się jako opozycja: dom–antydom, swój–obcy,
żyjący–martwy. W poezji białoruskiej dom stanowi wartość moralną i materialną.

Słowa kluczowe: topos domu, poezja białoruska, semantyka obrazu artystycznego,
styl, reprezentacja estetyczna.

S UMMARY

TOPOS OF HOME IN BELARUSIAN POETRY OF THE EARLY 20TH CENTURY

Topos of home is one of the main elements of the artistic picture of the na-
tional reality in the Belarusian poetry of the early 20th century. Increased interest
in topos of home results from the revival of Belarusian history and culture. On
the subject-shaped level topos of home is represented by a peasant house, on the
semantic level – metonymically correlated with homeland. Topos of home is re-
presented by the opposition home–anti home, a fellow countryman–a stranger, the
living–the dead. In Belarusian poetry home represents moral and material values.

Key words: topos of home, Belarusian poetry, the semantics of the artistic image,
style, aesthetic representation.


