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Аксiялагiчны патэнцыял, эстэтычная функцыянальнасць, праспек-

тыунасць мастацкай спадчыны пiсьменнiка звычайна вымяраюцца зва-

ротам да яе сучаснiкау i асаблiва наступнiкау. Ян Баршчэускi – адзiн

з пачынальнiкау новай беларускай лiтаратуры. У сваiх творах ëн

адкрывау свету Беларусь i сцвярджау грамадскую паунавартаснасць

шляхецкага саслоуя. Самы знакамiты твор пiсьменнiка – “Шляхцiц За-

вальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях”. Галоуны герой

гэтага твора – досыць заможны шляхцiц на загродзе1, што iмкнец-

ца жыць па хрысцiянскiх законах, цiкавiцца навакольнай рэчаiснасцю,

народнымi уяуленнямi пра свет, быццëм i бытам людзей. На пачатку

аповеду Баршчэускi зауважау пра свайго героя:

Пан Завальня любiу прыроду, найбольшай прыемнасцю для яго было
садзiць дрэвы, i таму, хоць дом яго стаяу на гары, за паувярсты нельга яго
убачыць, бо быу з усiх бакоу прыкрыты лесам. Толькi рыбакам, што пла-
валi па возеры, адкрывалася яго пабудова. Ëн таксама меу прыроджаную
душу паэта i хоць сам не пiсау нi прозай, нi вершам, але кожнае апавяданне
пра разбойнiкау, герояу, пра чары i цуды надзвычай яго займала, i кож-
ную ноч ëн засынау няйначай, як слухаючы чарадзейныя гiсторыi. Таму
ужо было звычайным, што, пакуль ëн не засне, хто-небудзь з чэлядзi мусiу
апавядаць яму якую простанародную аповесць, i ëн слухау цярплiва, хоць

1 Я. Баршчэуск i, Выбраныя творы, перак. Мiколы Хаустовiча, Мiнск 1998, с. 89.
Далей пры спасылцы на гэта выданне у дужках указваецца толькi старонка.
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бы адна i тая ж гiсторыя паутаралася некалькi дзесяткау разоу. Калi хто
прыязджау да яго, маючы якую патрэбу, якi-небудзь падарожны цi кве-
стар, ëн найласкавей яго прымау, частавау, пакiдау начаваць i выконвау
усе жадункi, узнагароджвау, абы толькi той расказау яму якую казку.
А асаблiва увосень, калi ночы доугiя. Той госць быу для яго наймiлейшы,
якi меу у запасе найбольш гiсторый, розных здарэнняу i показак (89–90).

Стары Завальня – звычайны засцянковы шляхцiц, якi усведамляе

сваю прыналежнасць да зямлi; разумее, што дабрабыт грунтуецца на

працы; лiчыць сябе простым чалавекам. Пляменнiку ëн выгаворвае:

О, як бачу, вашэсць любiць спаць па-панску; уставай, у простых лю-

дзей гэта грэх, i цябе назавуць гультаëм (91) Ëн дастаткова прак-

тычны, разумны, па-свойму рамантычны i разам з тым кансерватар

у дачыненнi да выхавання уласных дзяцей, бо кiруецца пераканан-

нем, што розга вучыць розуму i веры (92), а таксама кансерватыуны

у невысокай ацэнцы разумовых здольнасцей жанчын, у прыватнасцi,

панi Мальгрэты.

У “Шляхцiцы Завальнi” Я. Баршчэускi паказау розных па узросце,

маëмасным стане i маральных перакананнях шляхцiцау. Аднадумца

Завальнi пан Марагоускi, даведаушыся пра гасцяванне у доме пля-

меннiка гаспадара Янкi, адразу пытае: А цi любiць ëн беларускiя каз-

кi? (126). Для Завальнi i Марагоускага народныя казкi – гэта не про-

ста займальныя гiсторыi, а вартая пiльнай увагi фiласофiя народнага

жыцця. Баршчэускi паказау i маральных антыподау Завальнi. Да iх

адносяцца, напрыклад, сквапны i здрадлiвы пан Сiвоха, слабаволь-

ны Гендрык з апавядання “Валасы, якiя крычаць на галаве”, гатовы

прадаць душу дзеля багацця i кахання Альберт з “Вогненных духау”.

Шляхта у паказе пiсьменнiка – саслоуе, якое у асноунай сваëй масе не

губляе сувязi з родным краем i яго культурай. У невялiкай аповесцi

“Драуляны дзядок i кабета Iнсекта” Ян Баршчэускi ва умовах суровай

царскай цэнзуры закрануу такi аспект шляхецкага жыцця, як барацьба

за вольнасць роднага краю. Пан Зямельскi, у якога знайшоу прытулак

апавядальнiк, не па сваëй волi раней блукау па свеце. Мяркуючы па

разважаннях Зямельскага пра жыццë, ëн прымау удзел у вызваленчым

руху. Знаходзiць у доме Зямельскага гасцiнны прыëм стары ротмiстр –

чалавек, што удзельнiчау у напалеонаускiх паходах. З гонарам i сумам

стары воiн зауважае пра сябе i сына:

Што да мяне, дык я шмат вандравау: калi б захацеу расказаць пра
сваë жыццë, дык успамiнау бы усю гiсторыю слауных войнау Напалеона.
Не мроi мяне прымушалi туляцца па усiм свеце са зброяй у руках, не прага
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таннае славы, а надзея,што некалi буду цешыцца успамiнамi мiнулых маiх
спрау i спакойна памру сярод сваiх землякоу. Але Бог наканавау iнакш.
Мой сын туляецца недзе у чужой зямлi, жыць засталося мне няшмат, ужо,
пэуна, яго не пабачу... (312).

Я. Баршчэускi артыкулюе тут агульнавядомы момант шляхецка-

га жыцця мяжы XVIII i XIX стагоддзя, а таксама першай паловы

ХIХ стагоддзя – удзел у нацыянальна-вызваленчым руху. Пiсьменнiк

паэтызавау пэуную частку шляхты, бачыу у яе асобе гаспадарлiвых

людзей, абаронцау роднага краю i яго культуры. Баршчэускi у лiку

першых сцвердзiу думку пра шляхту як адметны сацыяльны i куль-

турны пласт беларускай рэчаiснасцi.

Тэма шляхецкага жыцця у айчыннай лiтаратуры ХХ стагоддзя

увогуле i прозе у прыватнасцi пад уплывам гiстарычных абставiнау га-

лоуным чынам трактавалася у сацыяльна-крытычным плане. Высмей-

вау шляхецкую ганарыстасць Янка Купала у знакамiтай “Паулiнцы”,

пра збядненне шляхты, але захаванне ëю пыхлiвасцi пiсау Максiм Га-

рэцкi, iранiзавау са шляхецкiх звычаяу Якуб Колас. Празаiкi савецкага

часу шляхту галоуным чынам рэпрэзентавалi як варожае сялянству

i пралетарыяту сацыяльнае асяроддзе. Прауда, на пачатку 1960-х га-

доу быу напiсаны раман Аркадзя Чарнышэвiча “Засценак Малiнаука”,

дзе аутар прадставiу розныя маëмасныя пласты шляхты, але у духу

часу этычна дыферэнцыравау шляхцiцау па маëмасным становiшчы

i этычным кодэксе: бедныя шляхцiцы – людзi маральныя i прыстой-

ныя, а багатыя – наадварот. Удалую спробу зразумець ролю шляхты

у гiсторыi роднага краю зрабiу Уладзiмiр Караткевiч. Так, у раздзеле

“Голас забароненай Беларусi” з “Зямлi над белымi крыламi” Карат-

кевiч зазначыу, што у “Шляхцiцы Завальнi” за кожным радком стаiць

беларус i яго зямля, ëн назвау гэты твор Адысеяй беларускай, беларус-

кай 1001 ноччу, нагадау словы Рамуальда Падбярэзскага пра тое, што

Баршчэускi дау у сваiм самым вядомым творы мастацкую панараму

нацыянальнага жыцця2. А гэта панарама уключала як першачарговы,

паводле Я. Баршчэускага, паказ сялянскага i шляхецкага свету.

Сам У. Караткевiч падау запамiнальныя вобразы шляхты у многiх

сваiх творах. Шляхта у адлюстраваннi Караткевiча – вялiкi i неадна-

родны сацыяльны пласт на беларускай зямлi. Стауленне Караткевiча

да шляхты не было адназначным. Варта звярнуцца да такiх творау

пiсьменнiка, як “Цыганскi кароль” (1961), “Дзiкае паляванне караля

2 У. Караткев iч, Збор творау: у 8 т., Мiнск 1990, т. 8, кн. 1, с. 526.
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Стаха” (1964), “Каласы пад сярпом тваiм” (1964) цi “Ладдзя Роспа-

чы” (1968) ды iншых. Так, у “Сiвой легендзе” шляхецкi свет падзе-

лены на патрыëтау i тых, хто гатовы дзеля выгады служыць любой

уладзе; у “Цыганскiм каралi” у гумарыстычным i сатырычным пла-

нах згадвалiся шляхецкiя свавольствы у канцы XVIII стагоддзя, што
прывялi да заняпаду дзяржавы. У аповесцi “Дзiкае паляванне караля

Стаха” паказана расслаенне i перараджэнне шляхты, якая, з аднаго

боку, вылучае са свайго асяроддзя перадавых людзей тыпу Свецiловi-

ча ды Беларэцкага, а з другога боку – хцiвых Дубатоукау, Берманау

i да iх падобных. Пры адлюстраваннi шляхты пiсьменнiк акцэнтавау

авантурны у спалучэннi з прагматычным пачатак шляхецкага ха-

рактару, асаблiва у аповесцi “Ладдзя Роспачы” i у рамане “Хрыстос

прызямлiуся у Гароднi” (1965). Згодна з уяуленнямi Уладзiмiра Карат-

кевiча у рамане “Каласы пад сярпом тваiм”, значная частка шляхты

ХIХ стагоддзя была заклапочана будучыняй роднай зямлi i маральна

гатовая змагацца за яе свабоду. Такiм чынам, пiсьменнiк паспрабавау

лiтаратурнымi сродкамi эстэтычна рэабiлiтаваць шляхецкае саслоуе

у беларускай прозе другой паловы ХХ стагоддзя, рэпрэзентаваць яго

арганiчную прысутнасць у беларускай гiсторыi.

Пераклад творау Я. Баршчэускага з польскай мовы на беларускую

у канцы 1980-х гадоу зрабiу фiгуру гэтага аутара надзвычай папу-

лярнай. Тагачасныя маладыя пiсьменнiкi актыуна звярнулiся да асэн-

савання асобы i асноуных тэмау творчасцi Яна Баршчэускага. Сярод

такiх аутарау была i Людмiла Рублеуская, якая доказна сцвярджае ма-

стацкiмi сродкамi, што шляхта разам з сялянствам – гэта аснова бела-

рускага этнасу у ХIХ i на пачатку ХХ стагоддзя, што найперш шлях-

та стварыла фундамент беларускасцi. Надзвычай характэрны верш

Людмiлы Рублеускай “Ян Баршчэускi”, дзе рамантызуецца асоба пiсь-

меннiка i фалькларыста: Наперадзе – вецер. За ветрам – жытло, //
Якое нiколi цябе не спазнае. // Аднойчы прыходзiць у сэрца цяпло – //
I сувязь з утульнымi сценамi тае3. У разуменнi паэткi, Баршчэускi

– натура чуйная, што душой, сэрцам i розумам спасцiгала народную

культуру, свайго роду подзвiгам было iмкненне польскамоунага аутара

перадаць адметнасць беларускай культуры: ... I мова чужая, пад цiс-

кам вятроу // Кладзецца на запiс – як глеба на грудзi (29). У паэ-

зii Л. Рублеускай стала “прапiсалiся” шляхцiцы-паустанцы, шляхцi-

3 Л. Рублеуская, Шыпшына для Панi: вершы i эсэ, Мiнск 2006, с. 29. Далей пры
спасылцы на гэта выданне у дужках указваецца толькi старонка.



АКСIЯЛАГIЧНА-ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ ШЛЯХЕЦКАЙ ТЭМЫ... 13

цы-ваяры, шляхцiцы-рыцары. Яе верш “Стары iнсургент” – паказаль-

ны узор рамантызацыi удзельнiкау нацыянальна-вызваленчага руху

мiнулых часоу. Верш па форме уяуляе сабой маналог старога воiна,

якi прадчувае свой зыход з жыцця, але духоуна не скараецца перад

няумольнымi абставiнамi:

Пад акном – вiжы, вiжы – за дзвярыма. // I карэта з дзверцай закра-
таванай // Пад’язджае, як Атыла – да Рыма, // Да сядзiбы нашай абраба-
ванай. // А пакуль што вогнiк скача у камiне, // Футра белае з чырвоным
адценнем, // А пакуль што любы край не загiне, // Засцянковым створаны
летуценнем (19).

Гераiзацыяй патрыятычна настроенай шляхты напоунена так зва-

ная “iнсургенцкая песня” “Непераможаныя”:

У напрамку месяца, у напрамку пушчы // Нашы конi рушылi, па-
ляцелi душы. // У напрамку вогнiшчау, паудзiкунскiх жыццяу, // Зор,
на небе вышытых залачонай нiццю. // Што мадзець ды бегаць нам ад

служкау царскiх? // Мы – аскепкi вольнасцi нездабытай, наскай. // Што
нам, белым русiчам, у чужыне слава? // Пушча будзе – бацька нам, мацi
i дзяржава. // Хай гайдае вiсельня галавой пустою. // Едзем мы да Месяца
ды па першастою. // Не загiне гонар наш, край нiхто не зганiць, // Покуль
волi вастравы ëсць – а з iмi памяць (44).

Караткевiчаускiя i мiцкевiчаускiя матывы цесна пераплялiся у вер-

шы Рублеускай “Шляхта”, дзе героi-шляхцiцы горка перажываюць

адарванасць сваiх iнтарэсау ад кожнадзëнных запатрабаванняу сялян:

Мы жывëм, нiбы прыхаднi тут, – // Шляхта, кветкi-прыкрасы. //
Пакаленнi змяняюцца – тыя ж бязродцы растуць. // Што за людзi
жывуць тут? Якiя тут рэчкi i краскi? // Што за песнi пяюцца? На
мове якой нас клянуць? // Невядома... (22). У полiсемантычным вер-

шы “Вечар у засценку” паэтка з дапамогай ролевай лiрыкi iранiзуе са

становiшча тых прадстаунiкоу шляхецтва, што адмовiлiся ад iдэалау

маладосцi дзеля спакойнай старасцi:

На разуменне спадзявацца // У гэтым свеце – проста слабасць. //
I мы выходзiлi на пляцы, // Вучылiся дзвярамi ляпаць. // I вось – па
склепах, па маëнтках // Параспаузлося пакаленне. // А варта высунуцца
вонкi – // Гразëй запэцкаеш каленкi. // Напалеоны i Касцюшкi // Сядзяць
у вальтэр’янскiх крэслах (20).

Тэма шляхецкага жыцця як рэха прозы Я. Баршчэускага, У. Ка-

раткевiча i класiкау сусветнай лiтаратуры, развiвалася Л. Рублеускай
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у апавяданнях, аповесцях i раманах. Цыкл Л. Рублеускай “Шляхецкiя

апавяданнi” блiзкi па трактоуцы лëсу шляхты да тэматыкi i вобразау

яе вершау. Ëн уключае творы, дзе расказваецца пра драматычныя ста-

ронкi жыцця прадстаунiкоу шляхецкага саслоуя у ХIХ стагоддзi. Так,

у цэнтры апавядання “Слова гонару” знаходзiцца рамантычная гiсто-

рыя кахання паустанца Андруся i яго маладой суседкi Анэлi. Уця-

каючы ад жандарау, Андрусь апынууся недалëка ад родных мясцiн

i захацеу пабачыць каханую у дзень яе нараджэння. Сябар па дзiцячых

гульнях i блiжэйшы сусед Валянцiн пад’ехау разам з жандарамi, каб

павiншаваць Анэлю i атрымаць ад яе згоду на шлюб, бо ведау, што

Андрусь апынецца у доме каханай у святочны дзень. Дзеля вырата-

вання Андруся дзяучына дала слова гонару, што стане жонкай Ва-

лянцiна. Каб вызвалiць каханую ад слова гонару, Андрусь выстралiу

у жандарау. Андрусь i Анэля – сапраудныя нашчадкi высакароднай

шляхты, для якiх годнасць, гонар, вернасць маюць вельмi важнае зна-

чэнне. Вiнцэсь Анталевiч (“Кветка веранiка”) – шляхцiц-рамантык.

Некалi у дзяцiнстве ëн разам са старэйшымi братамi зладзiу таем-

нае брацтва “Чырвонай рукi”, пасля браты прынялi удзел у паустаннi

1863 года: Алесь загiнуу яшчэ на пачатку паустання, калi купку

iнсургентау акружылi на ускрайку пушчы жандары. Валянцiн пры-

суджаны да смяротнага пакарання як кiраунiк атрада. Ëн, Вiнцэсь,

самы малодшы з братоу, пойдзе у Сiбiр4. Малады шляхцiц не наракае

на лëс i не шкадуе, што вымушаны пакутаваць, бо для яго гэта ëсць

адзiн са спосабау служэння роднаму краю. Тэма барацьбы шляхты

за волю развiваецца i у апавяданнi “Лiкантроп”, дзе у цэнтры вобраз

своеасаблiвага пярэваратня, старога пана Леанарда Варгуна, выму-

шанага весцi падвойнае жыццë, каб змагацца з ворагамi. Пан Леанард

характарызуецца праз учынкi i праз успрыманне жандарскага паруч-

нiка, прысланага змагацца з паустанцамi. Паручнiк звысоку ставiуся

да мясцовых жыхароу, аднак сустрэча з панам Леанардам у бiблiятэч-

ным пакоi прымусiла яго адчуць уласную мiзэрнасць, распалiла злосць

да арыстакрата па крывi i арыстакрата духу:

У вальтар’янскiм крэсле сядзiць вытанчаны, з кранутымi сiвiзною
скронямi пан. На iм аксамiтны халат, аблямаваны цëмна-фiялетавай та-
фцяной палоскай, на нагах – турэцкiя расшытыя пантофлi з задранымi
насамi. Далiкатная у пярсцëнках рука адкладае пульхны томiк... Ад гэта-
га ветлiва-раунадушнага голасу i цвëрдага позiрку шэрых насмешлiвых

4 Л. Рублеуская, Сэрца мармуровага анëла: аповесцi, апавяданнi, Мiнск 2003,
с. 208.
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вачэй чырвань кiдаецца у твар паручнiку. Праклятыя напышлiвыя шлях-
цюкi... Але пачакай, даражэнькi, паслухай iмператарскi загад: “За садзей-
нiчанне мяцежнiкам... Неданясенне на змоушчыкау...Падлягае арышту...
Вобыск... Канфiскацыя маëмасцi”...5.

Годнасць, з якой сябе паводзiць гаспадар дома, пераконвае па-

ручнiка: Такi i на вiсельню пойдзе з лëгкай пагардлiвай усмешкай6.

Пан Леанард перамагае ворага маральна i фiзiчна знiшчае яго. Бы-

лы паустанец Алесь Вайтылау у апавяданнi “Гайвароны” з дзяцiн-

ства выхоувауся у атмасферы пераканання, што сапраудны шляхцiц

– патрыëт, герой i пакутнiк, але пасля паражэння паустання ëн пры-

ходзiць да высновы, што нельга будучае звязваць толькi з надзеяй на

справядлiвую помсту, што трэба быць чыстым перад сваiм сумленнем

i людзьмi. Вобраз шляхцiца, што цiкавiцца культурай беларускай зям-

лi, па-майстэрску рэпрэзентаваны у апавяданнi “Хлебазоры”. Полем

барацьбы з самауладствам для Вiнцэся Севярынiча сталi фальклор,

этнаграфiя i мовазнауства. Сям’я Севярынiчау нiколi не унiкала боек

за волю. Падчас паустання Калiноускага бацька вырашыу, што адзiн

сын падтрымае гонар роду, а другi (Вiнцэсь – В.Б.) мусiць падтрымаць

ягоны працяг – i застацца, бо калi загiнуць абодва, герб разаб’юць

на магiле таго, хто з iх трох памрэ апошнiм7. Прадстаунiкоу цар-

скай улады абурала дзейнасць Вiнцэся, яго сцвярджэннi, што расiй-

ска-крывiцкi дыялект, на якiм гавораць мясцовыя хлопы, гэтая бруд-

ная, грубая, незразумелая хамская гаворка, ëсць асобная мова!8, та-

му Вiнцэсь быу арыштаваны як бунтаунiк. Шляхта у “Ценях забы-

тага карнавалу” жыве памяццю пра мiнулае, не можа дараваць сваiм

крыудзiцелям жорсткасцi i крывадушнасцi. У аповесцях (“Сэрца мар-

муровага анëла”, “Пярсцëнак апошняга iмператара”), раманах (“Зола-

та забытых магiл”, “Скокi смерцi”, “Сутарэннi Ромула”, “Дагератып”,

“Пантофля Мнемазiны”) шляхцiцы мiнулых часоу i iх нашчадкi звы-

чайна прадстаюць увасабленнем маральнасцi, патрыятызму, чалаве-

чай годнасцi. Гумарыстычным асэнсаваннем станоучых (патрыятызм,

смеласць, рашучасць, прадпрымальнасць) i адмоуных (ганарыстасць,

самаупэуненасць, дробная прыдзiрлiвасць) рыс шляхецкага характару

напоунены цыкл раманау пiсьменнiцы пра Пранцiша Вырвiча.

5 Тамсама, с. 214.
6 Тамсама, с. 215.
7 Тамсама, с. 231.
8 Тамсама, с. 236.
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Распрацоука шляхецкай тэмы садзейнiчае эстэтычнай iдэнтыфiка-

цый беларускай лiтаратуры на канцэптуальным узроунi. Ян Баршчэу-

скi заклау асновы мастацкага асваення шляхецкага свету, Уладзiмiр

Караткевiч паспрабавау адзначыць годныя у грамадскiм плане моман-

ты шляхецкага саслоуя, а Людмiла Рублеуская рамантызуе i паэты-

зуе шляхецкi свет з мэтай паглыбленага спасцiжэння вытокау i асноу

нацыянальнага характару, з мэтай стварэння мiфа пра беларусау

як шляхецкую у сваëй аснове нацыю. Бясспрэчна, творчасць любога

аутара, па словах М. Бахцiна, асуджана на дыялог з часам. Працяг-

ласць такога дыялога залежыць ад аксiялагiчнага патэнцыялу творау

i ад уяуленняу пра функцыi лiтаратуры, што пануюць у канкрэт-

ны гiстарычны час i пры гэтым свядома цi падсвядома транслюц-

ца пiсьменнiкам. У часы Яна Баршчэускага дамiнантнымi функцы-

ямi лiтаратуры прызнавалiся выхаваучая i ацэначная, таму пiсьменнiк

iмкнууся найперш ствараць вобразы шляхцiцау, якiя маглi б служыць

узорам высакародных паводзiн для суайчыннiкау. Уладзiмiр Карат-

кевiч важнай функцыяй лiтаратуры лiчыу пазнавальную, таму у апо-

ведах пра лëсы шляхцiцау звяртау увагу на разнастайнасць i неадна-

значнасць шляхецкага асяроддзя. Людмiла Рублеуская як пiсьменнi-

ца, добра абазнаная у постмадэрнiсцкiм светаадчуваннi, важную ролю

надае мадэлюючай функцыi лiтаратуры. У сувязi з гэтым яна пра-

пануе сваю версiю фундамента беларускай нацыi, у аснове якога зна-

ходзiцца шляхта. Айчынная лiтаратура шмат увагi надае асвятленню

гiсторыi i лëсу беларускай зямлi, у сувязi з гэтым аксiялагiчна-функ-

цыянальны патэнцыял шляхецкай тэмы мае усе шанцы да далейшага

развiцця.
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THE AXIOLOGICAL AND FUNCTIONAL POTENTIAL OF THE GENTRY THEME
PROPOSED BY JAN BARSZCZEWSKI AND HIS FOLLOWERS

The development of the gentry theme contributes to the aesthetic identification
of Belarusian prose. The axiological and functional potential of the gentry theme
in Belarusian literature is dynamic. It is also determined by socio-cultural circum-
stances. J. Barszczewski laid the foundations for a romantic-realistic development
of the gentry world, W. Karatkiewicz showed its ambiguity, and L. Rublewska made
it poetic, created the myth of Belarusian people as a gentry nation.

Key words: prose, gentry, axiological potential, functions of literature, idea, arti-
stic image.


