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Iаанна Васiлюк, Нацыянальная iдэя у беларускай лiтаратуры

ХIХ стагоддзя, Białystok 2017, сс. 194

Манаграфiя доктара навук гуманiстычных Iаанны Васiлюк, шматгадовай
супрацоунiцы Кафедры беларускай фiлалогii,што пабачыла свет у выдавецтве
Унiверсiтэта у Беластоку, уяуляе сабой сiстэматызаваны падыход да асэнса-
вання надзвычай важнай для беларускай лiтаратуры праблемы, якая застаец-
ца актуальнай – i не толькi для мастацкага слова – да цяперашняга часу. Як
вядома, у ХIХ стагоддзi адбывалася станауленне новай мастацкай традыцыi,
што суправаджалася вырашэннем шэрагу пытанняу i было напрамую звяза-
на з абуджэннем нацыянальнай свядомасцi. Ва уводзiнах манаграфii слуш-
на падкрэслiваецца, што эвалюцыя беларускага нацыянальнага адраджэн-
ня выяуляецца у лëсах i творчасцi многiх пiсьменнiкау тагачаснай Беларусi.
У прыватнасцi, у першым раздзеле выдзелены шэраг пачынальнiкау новай
мастацкай традыцыi у дарэформенны перыяд (Ян Чачот, Адам Мiцкевiч, Ян
Баршчэускi, Вiнцэнт Дунiн-Марцiнкевiч, Уладзiслау Сыракомля, Вiнцэсь Ка-
ратынскi), у другiм жа раздзеле звернута увага на беларускую нацыянальную
свядомасць у паслярэформенны перыяд, азнаменаваны паустаннем 1863 года
(Кастусь Калiноускi, Францiшак Скарына, Янка Лучына). Згодна з рэцэнзiяй
прафесара Сяргея Кавалëва: Dr Joanna Wasiluk demonstruje dobrą znajomość
ówczesnego kontekstu historyczno-literackiego i paradoksów recepcji utworów lite-
rackich, trafnie określa motywy ich powstania i obiektywnie ocienia ich wartość
estetyczną i historyczną nawet w przypadku, gdy miały one negatywny oddźwięk
społeczno-polityczny. У сваю чаргу прафесар Ян Чыквiн адзначыу: Recenzowana
monografia ukazuje różne wymiary “idei narodowej”, podkreśla jej wagę dla zacho-
wania kulturowej ciągłości i tradycji, jej rolę w formowaniu się tożsamości osobowej
i narodowej, wypełnia ogromną lukę w polskich badaniach nad literaturą białoruską
XIX wieku.

Анна Альштынюк,Праблема аутабiяграфiзму у творчасцi Янкi

Брыля, Białystok 2017, сс. 212

Манаграфiя доктара навук гуманiстычных Анны Альштынюк, супрацоу-
нiцы Кафедры беларускай фiлалогii, пабачыла свет у выдавецтве Унiверсi-
тэта у Беластоку. Упершыню, не прэтэндуючы на комплекснае абмеркаванне
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усëй творчай спадчыны аднаго з найвыдатнейшых беларускiх пiсьменнiкау
Янкi Брыля (1917–2006), у працы паслядоуна разглядаюцца творы, у якiх
найглыбей адлюстроуваецца працэс фармiравання героя як чалавека i твор-
цы, а менавiта аутабiяграфiчны аспект у творчым наробку класiка. Размер-
каванне даследчага матэрыялу па трох раздзелах – “Дзяцiнства у творчас-
цi Янкi Брыля: адметнасцi выяулення аутарскага «я»”, “Раман Янкi Бры-
ля “Птушкi i гнëзды” i спецыфiка вобразнай сiстэмы”, “Лiрычная мiнiяцюра
Янкi Брыля: жанрава-тэматычная своеасаблiвасць” – дало магчымасць пра-
сачыць уплыу аутабiяграфiчнага фактару на станауленне прозы пiсьменнi-
ка, выдзелiць пэуныя устойлiвыя i паутаральныя прыëмы, матывы i вобразы.
Згодна з рэцэнзiяй прафесар Тамары Тарасавай: Аддаючы належнае як поль-
скiм, так i беларускiм папярэднiкам, Анна Альштынюк вылучае сваю кан-
цэпцыю аутабiяграфiзму у творчасцi Янкi Брыля i ступень яго выяуленнасцi
у мастацкiх творах пiсьменнiка. I сутнасць гэтай канцэпцыi – у арганiчнай
згарманiзаванасцi прыватна-бiяграфiчнага i дакументальна-фактаграфiчна-
га, эпахальнага матэрыялу.

Białoruski Tristan. Rękopis ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
Opracowanie i przekład: Lilia Citko, Poznań 2018, ss. 419

Легенда пра рыцара Трышчана i яго каханнi да Iзольды, паустаушая
у VII–VIII вяках на брытанскiх астравах, на працягу тысячагоддзя вандра-
вала у вуснай i пiсьмовай формах па усëй Еуропе. Адзiнай славянскай версiяй
помнiка, якая захоуваецца у Бiблiятэцы Рачыньскiх у Познанi, з’яуляецца “Бе-
ларускi Трышчан”, узнiкшы у XVI стагоддзi на тэрыторыi сучаснай Беларусi.
У 2006 годзе у Вроцлаве (Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Je-
ziorańskiego) пабачыла свет факсiмiльнае выданне рукапiсу з фiлалагiчным
аналiзам, перакладам на сучасную беларускую мову (Алесь Бразгуноу, Надзея
Старавойтава). I вось нарэшце “Беларускi Трышчан” дачакауся перакладу на
польскую мову, ажыццëуленага выдатным знауцам царкоунаславянскай i ста-
рабеларускай мовы, пранiклiвым даследчыкам-медыявiстам прафесар Лiляй
Цiтка. Выданне адкрываецца уступным словам дырэктара Бiблiятэкi Рачын-
скiх Анны Грушэцкай, якая, у прыватнасцi, адзначае: Cały zabytkowy kodeks
stanowi jędną z pereł zbiorów Biblioteki Raczyńskich, a jego najcenniejszy fragment,
tzw. Białoruski Tristan, został w 2014 r. wpisany na Polską Listę Krajową Progra-
mu UNESCO “Pamięć Świata”. Агнешка Башко у “Nocie do wydania” удаклад-
няе, што беларуская версiя легенды пра рыцара Трышчана з’яуляецца часткай
кодэксу з XVII–XVIII веку i налiчвае 344 старонкi, з якiх першыя 127 старонак
займае “Беларускi Трышчан”. Асаблiвую цiкаунасць уяуляюць “Uwagi od tłu-
macza” Лiлi Цiтка, якiя засведчылi аб вопытнасцi даследчыка i аб тым, што
пераувасабленне “Трышчана” на польскую мову стала добрай школай для пе-
ракладчыка. Безумоуна, вялiкай вартасцю выдання з’яуляецца тое, што непа-
срэдна перакладу папярэднiчаюць факсiмiле рукапiсу i яго расчытанне. Свое-
асаблiвым падсумаваннем выдання бачацца гiстарычны i лiтаратуразнаучы
артыкулы прафесара Яна Юркевiча i прафесара Багуслава Зялiнскага.
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Ала Петрушкевiч, “Белавежа”: постацi, творы, героi, Беласток
2018, сс. 232

Кнiга крытычна-лiтаратуразнаучых артыкулау вядомай гродзенскай да-
следчыцы, што выйшла сто пятай пазiцыяй у “Бiблiятэцы Беларускага лi-
таратурнага аб’яднання “Белавежа”, сталася вынiкам добразычлiвай шмат-
гадовай увагi аутара да творчага плëну усëй арганiзацыi, а таксама шэрагу
асобных лiтаратарау. У першым раздзеле А. Петрушкевiч увайшла у вобраз-
ны свет творау “белавежцау”. Другi прысвяцiла разгляду “жыццëва-творчых
старонак Яна Чыквiна”. У наступным раздзеле кнiгi аналiзуюцца матывы i во-
бразы у паэзii Уладзiмiра Гайдука, Мiры Лукшы, Юрыя Баены, Жэнi Мар-
тынюк, Юркi Буйнюка. Заключная ж частка выдання прысвечана разгляду
прозы “белавежцау”. Прауда, у артыкуле “Жанравая разнастайнасць твор-
часцi Алены Анiшэускай”, як сведчыць сама назва, аналiзуюцца як празаiчныя
творы, так i вершы пiсьменнiцы. Распачынаецца ж гэты чацвëрты раздзел
роздумам над аповесцю Сакрата Яновiча “Самасей”. Даследчыкамi неадной-
чы падкрэслiвауся аутабiяграфiчны характар “белавежскай” прозы i цалкам
невыпадковым выглядае зварот аутара “Бедавежа...” да кнiг найстарэйшых
прадстаунiкоу абяднання (Алеся Барскага, Вiктара Шведа, Дзмiтрыя Шаты-
ловiча). Зацiкауленая гаворка вядзецца таксама пра творчасць Мiры Лукшы,
Мiхася Андрасюка, Вiктара Стахвюка.

Мiкола Хаустовiч, Даследаваннi i матэрыялы: Лiтаратура Бе-

ларусi канца XVIII–XIX стагоддзя, том чацвëрты, Warszawa 2018,
сс. 318

Чарговы салiдны том даследаванняу i матэрыялау прадставiу зацiкауле-
наму чытачу адзiн з вядучых сучасных даследчыкау перыяду фармiраван-
ня новай беларускай мастацкай традыцыi супрацоунiк Кафедры беларусiсты-
кi Варшаускага унiверсiтэта прафесар Мiкола Хаустовiч. У беларускую лi-
таратуру уводзiцца шэраг беларускамоуных i польскамоуных тэкстау, якiя
у ХХ стагоддзi не друкавалiся або друкавалiся у адаптаваных версiях. Iстот-
ным з’яуляецца падыход даследчыка да выяуленых iм матэрыялау: У склада-
ных пытаннях атрыбуцыi мастацкiх творау мы не выказваемся адназначна
на карысць таго цi iншага аутара, а толькi прапануем найбольш верагод-
ных прэтэндэнтау на аутарства. У першым томе “Даследаванняу i матэрыя-
лау” (2014) М. Хаустовiч звярнууся да пяцi пачынальнiкау Новай беларускай
лiтаратуры (Ян Баршчэускi, Францiшак Рысiнскi, Iгнацый Быкоускi, Арцëм
Вярыга-Дарэускi, Ялегi Пранцiшак Вуль), другi том прысвяцiу разгляду бела-
рускай ананiмнай лiтаратуры ХIХ стагоддзя, а трэцi у асноуным прысвечаны
разгляду творчай спадчыны Аляксандра Ельскага, уводзiцца у карыстанне
таксама “Biełaruskaja Chrestamatyja”, сабраная Бранiславам Эпiмахам-Шыпi-
лам, друкуецца пераклад на беларускую мову апавядання “Сыгнал”, зроблены
Ядвiгiным Ш. ды яго ж “Успамiны” i навелы з цыклу “Мiнулае”. I вось у ча-
цвëртым томе М. Хаустовiч звяртаецца да творау невядомых аутарау “Размо-
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ва iмператрыцы з Iльгерштромам” i “Песня беларускiх жаунерау”, засяродж-
ваючыся як на на гiстарычным кантэксце iх узнiкнення , так i гiсторыi iснаван-
ня. Несумненную навуковую вартасць маюць i далейшыя назiраннiМ. Хаусто-
вiча над творчасцю Я. Баршчэускага. У прыватнасцi, даследчык падрабязна,
абапiраючыся як на прынятыя версii, так i звяртаючыся да амаль занядбаных
крынiц, разглядае, сiстэматызуе бытаванне яго паэмы “Рабункi мужыкоу”.
Творчасць Iгнацыя Яцкоускага з’яуляецца наступным аб’ектам даследаван-
ня М. Хаустовiча. Вiдавочна, што некаторыя яго моманты выклiчуць жывую
палемiку (найперш аутарства верша “Заграй, заграй, хлопчэ малы”). Канкрэ-
тызацыя i сiстэматызацыя беларускамоунай творчасцi Вiнцэся Каратынскага,
а таксама зварот да твора невядомага аутара “Бяседа старога вольнiка з но-
вымi, пра iхняе дзело”, да тэкстау Франца Блуса, да вiншавальнага верша
невядомага аутара вiдавочна узбагачаюць уяуленне пра лiтаратуру Беларусi
ХIХ стагоддзя i сведчаць аб слушнасцi надзей выдатнага даследчыка беларус-
кай лiтаратуры адносна таго, што яго праца паспрыяе напiсанню навуковае
гiсторыi лiтаратуры.
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