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У развiццi беларускай думкi 20–30-я гады вызначылiся моцным

уздымам ва усiх накiрунках, што было звязана як з развiццëм i транс-

фармацыяй сацыяльнай структуры грамадства, так i са зменай тэхнiч-

нага боку жыцця беларускага народа. У гэты перыяд адбываецца

iнтэнсiунае засваенне вопыту замежнай культуры i яго дастасоуванне

да беларускай глебы. Эканамiчныя i палiтычныя трансфармацыi непа-

срэдна уплывалi на чалавечыя лëсы i асэнсоувалiся у тым лiку i у ма-

стацкай лiтаратуры, у прыватнасцi, паэзii, паколькi мянялi звыклы

лад жыцця i сацыяльную структуру грамадства. Праблема навуко-

ва-тэхнiчнай эвалюцыi i тыя змены, якiя яна выклiкала у грамадстве,

стала аб’ектам увагi многiх беларускiх аутарау таго часу, разглядала-

ся, напрыклад, у артыкуле П. Даркевiча “Сучасныя мастацкiя плынi

i машына”, адлюстроувалася у творчасцi Я. Пушчы, Т. Кляшторнага

i многiх iншых аутарау1.

Не заставалiся па-за увагай беларускiх iнтэлектуалау i мараль-

ныя аспекты пераутварэнняу, iх станоучая або адмоуная роля у жыц-

цi грамадства, звязаная з паняццямi прагрэсу або рэгрэсу. Як вя-

дома, у сацыялогii i гiсторыi пад прагрэсам разумеюць станоучыя

змены у грамадстве. Прагрэс – гэта ацэнкавае паняцце, якое ха-

рактарызуе працэс развiцця з пункту гледжання станоучых, “жада-

1 Гл. А. Дан iльчык, Крытыка i апалагетыка цывiлiзацыi у беларускай лiтара-
туры 20–30-гадоу ХХ стагоддзя, “Białorutenistyka Białostocka” 2017, t. 9, с. 57–74.
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ных” для чалавека вынiкау. У якасцi агульнай фiласофскай катэго-

рыi выкарыстоуваецца як для унутранай ацэнкi уласных кагнiтыуных

вынiкау, так i для iх патэнцыйнай i актуальнай каштоунасцi для усяго

грамадства. У прынцыпе стауленне да праблемы сацыякультурнага

прагрэса абумоулена разуменнем культуры тым або iншым аутарам2,

– адзначае В. Н. Новiкау. У якасцi крытэрыяу прагрэса сучасная наву-

ка, на думку В. Н. Новiкава, выяуляе асноуныя аспекты устойлiвага

развiцця грамадства, такiя, як правы i свабоды чалавека; эканамiчны

рост; роунасць у даходах. Аутар таксама адзначае, што пасля Пер-

шай сусветнай вайны усë больш людзей сталi прэтэндаваць на мно-

гае з таго, што прапаноувала развiццë цывiлiзацыi, таму змены сталi

непазбежнымi.

Зноу жа, згодна з вызначэннем3, прагрэс (ад лац. “рух наперад”)

– гэта пэуная скiраванасць развiцця у бок больш дасканалага быц-

ця; тып (форма), накiрунак развiцця, якое характарызуецца перахо-

дам ад больш нiзкага да больш высокага, ад менш дасканалага да

больш дасканалага. Аб прагрэсе можна гаварыць у дачыненнi да сi-

стэмы у цэлым, да асобных яе элементау, да структуры i iншых

параметрау аб’екта, якi развiваецца. Ва уласным сэнсе слова паняц-

це прагрэса дастасоуваецца толькi да сферы грамадскага развiцця,

аднак, тым не менш, застаецца адносным. Звычайна, выдзяляюцца

дзве асноуныя формы прагрэса. Прагрэс навукова-тэхнiчны (НТП) –

узаемаабумоуленае, паступальнае развiццë навукi i тэхнiкi, вытворчас-

цi i сферы спажывання. Прагрэс сацыяльны – тып развiцця сацыяльнай

сферы, працэс зменау, што у ëй адбываюцца, пад час якiх яна або яе

асобныя элементы, асобныя сацыяльныя з’явы пераходзяць на больш

высокую, у адпаведнасцi з аб’ектыунымi крытэрыямi, ступень, ста-

дыю сталасцi або адбываецца колькаснае нарастанне прысутных у ад-

паведных сацыяльных з’явах пазiтыуных характарыстык4. Пытанне

прагрэсу – гэта не пытанне чыстай тэорыi, а жыццëвае пытанне, якое

датычыцца лëсу кожнага канкрэтнага чалавека i усяго чалавецтва.

Падзеi, якiя адбывалiся на беларускiх землях у часы Вялiкай Ай-

чыннай вайны i адразу пасля яе заканчэння, вызначылi на дзесяцi-

годдзi развiццë беларускага грамадства i яго сацыяльных iнстытутау.

Такiм чынам, як адзначау той жа В. Новiкау, пытанне прагрэсу па-за

2 В. Н. Новиков, Гуманизация социума – императив ХХI века, Минск 2010, с. 10.
3 С. И. Некрасов, Н.А. Некрасова, Философия науки и техники: тематический
словарь-справочник. Учебное пособие, Орëл 2010, с. 198.
4 Я. С. Яскевич, Социальная философия: антиномии человеческого бытия: учеб.
пособие для студентов высш. учеб. заведений, Минск 2005, с. 404.
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гiсторыяй некарэктнае, таму, безумоуна, у нашым даследаваннi мы

будзем улiчваць канкрэтныя гiстарычныя рэалii, i тое, якiм чынам

яны адгукалiся у паэтычнай творчасцi жанчын. Творы З. Бандарынай,

Я. Пфляумбаум i iншых аутарак Усходняй Беларусi сведчаць, што ра-

зуменне прагрэсу i прагрэсiунага было звязана: а) з развiццëм навукi

i тэхнiкi, а таксама сродкау вытворчасцi; б) са зменай (цi, прынамсi,

з дэкларацыяй зменау) гендэрных роляу i узмацненнем пазiцый жан-

чыны у грамадстве (часта гэта азначала у партыi) i у лiтаратуры.

Мы ужо адзначалi у ранейшых даследаваннях5, што 20-я га-

ды ХХ стагоддзя сталi часам масавага iмкнення беларускiх жан-

чын у лiтаратуру, i гэтаму спрыялi як магчымасць набыцця адука-

цыi, так i палiтыка сацыялiзацыi жаночага насельнiцтва, якая пра-

цягвала развiваць заваëвы жаночага руху Расiйскай iмперыi (на-

прыклад, А. А. Гужалоускi у кнiзе “Сэксуальная рэвалюцыя у БССР:

1919–1929 гг.” звяртае увагу, што жаночы рух ужо на пачатку ХХ ста-

годдзя набыу арганiзацыйныя формы:

Адзiн са шматлiкiх жаночых гурткоу, што паусталi у той час на аб-
шарах iмперыi, з 1911 г. дзейнiчау у Мiнску. Разам з патрабаваннямi са-
цыяльнага i эканамiчнага вызвалення жанчын яго лiдары уключылi у па-
вестку дня змаганне з непадзельнай уладай у сям’i бацькi i мужа. Падобны
пункт не быу навiной для мiнчанак, бо яшчэ у 1890 г. газета “Мiнскi лi-
сток” заклiкала маладых жанчын ...змагацца з мужам да канца, бо гэта
перамога ëсць справа вялiкай важнасцi6.

Гэты пачын быу падтрыманы пад час лютаускай рэвалюцыi, якая,

на думку А. Гужалоускага, выказанай у артыкуле “Фармiраванне

структур грамадзянскай супольнасцi у Беларусi у 1917 г.”, была важ-

ным этапам на шляху грамадска-палiтычнага самавызначэння жан-

чын, што перш за усë праявiлася у наданнi iм выбарчых правоу 7.

Пазней ужо бальшавiцкая партыя, якая прыйшла да улады, зрабiла

пэуныя захады па вырашэнню гендэрнага пытання. Безумоуна, праг-

рэс у асэнсаваннi заснавальнiкау марксiсцкай тэорыi быу цесна звязаны

з развiццëм сродкау вытворчасцi i спадзяваннем на рэвалюцыйныя пе-

5 Гл. А. Дан iльчык, I не дбай аб цiхiм шчасцi, [у:] Блiскавiцы: анталогiя бела-
рускай жаночай паэзii мiжваеннага перыяду, Мiнск 2017, с. 3–47.
6 А. Гужалоуск i, Сэксуальная рэвалюцыя у БССР: 1919–1929 гг., Мiнск 2017,
с. 15.
7 А. Гужалоуск i, Фармiраванне структур грамадзянскай супольнасцi у Беларусi
у 1917 г., “Беларускi гiстарычны часопiс” 2017, № 6 (215), с. 9.



92 AKSANA DANILCZYK

раутварэннi грамадства. I гэтыя пераутварэннi пачалi найбольш хутка

адбывацца у беларускiм соцыуме пасля таго, як больш-менш усталя-

валася савецкая улада.

У першую чаргу, адбывалася перабудова грамадскiх iнстытутау

i працоуных адносiн, услауленая у паэзii шматлiкiх аутарау-маладня-

коуцау, якiя, у адрозненнi ад больш абачлiвых i мудрых Янкi Купалы

i Якуба Коласа, адразу сталi радасна вiтаць гэтыя змены, як Андрэй

Александровiч у вершы “На заводзе...” (1925):

I сталь, i чыгун заскрыгочуць,
заскрыгоча жалеза й бетон.
Запяе з iмi песню рабочы,
i дынамо скiне свой стогн.

Няхай сонца званiцы лiжа,
а нас – электрычнасцi свет.
Наша мэта усë блiжай i блiжай –
яна вабiць, наперад заве!8

Цi Iда Чырвань: Старое зруйнуйце – / Яму з шляху йсцi. / Мы

сваë будуем, / Мы паперадзе9. Вельмi часта такiя вершы мелi налëт

дэкларатыунасцi, паколькi не заусëды удакладнялася, што менавiта

маецца на увазе пад “старым”, а што пад “новым”, тэхнiчны прагрэс

вiтаецца амаль да адмаулення мiнулай рэчаiснасцi, напрыклад, у вер-

шы Мiхася Чарота “Скокi на могiлках”:

Мы пад грукат машын, песнi фабрыкау
Пераскочым курган i бяздонне балот,
I дзень будучы прыйдзе к нам страннiкам
У адзеннi святых пазалот10.

Калi гаварыць пра тэхнiчны прагрэс, то у дадзеным выпадку га-

ворка iдзе не толькi пра тэхнiзацыю грамадства, але i пра механiза-

цыю штодзëннага жыцця. Урбанiзацыя, развiтанне з вëскай, супраць-

пастауленне горада i вëскi, распаусюджанае у творах маладнякоуцау,

з’яулялiся часткай больш шырокай тэмы супрацьстаяння цывiлiзацыi

i культуры, у тым лiку i iндустрыялiзацыi сельскай гаспадаркi, якая

у маладнякоускай паэзii часта выяулялася у агульнараспаусюджаных

8 А. Александров iч, На заводзе..., “Маладняк” 1925, № 7, с. 38.
9 I. Чырвань, Маладняку, [у:] Блiскавiцы: анталогiя беларускай жаночай паэзii
мiжваеннага перыяду, Мiнск 2017, с. 101.
10 М. Чарот, Скокi на могiлках, [у:] М. Чарот, Завiруха, Мiнск 1922, с. 6.
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формах: Колькi ня смейся, о, поле! выбачай – / Больш горад заве сваëй

казкай11 (Акiлiна Мялешкiна “Вясна”, 1926). У пэуным сэнсе гаворка

iдзе пра агульныя месцы тагачаснай паэзii, напрыклад, падобнае чы-

таем у вершы Леанiдава (пазней вядомага як Юрка Лявонны) “У цяг-

нiку” (1926): Iскры снопам. Управа, улева, / Лiхтары па шляху – нiбы

скок; / Прабачайце палi Магiлева – / Да Менску цягнiк павалок!...12

У плане адлюстравання тэхнiчнага прагрэсу рознiцы памiж паэзi-

яй мужчын i жанчын няшмат. Тэма iндустрыялiзацыi увасаблялася

у смелых i яскравых паэтычных вобразах з пазiтыунымi канатацыямi,

напрыклад у вершы Алены Цапрынскай “Кахаю Беларусь” (1925):

Кахаю моцай, бляскам току электрычнага,
Што сонцам-чарам апраменiць край,
Калi i паляшук задзiвiць энергiчнасцяй
I загрымiць з пагрозай: не чапай!

Кахаю палкасцяй агонь-каня сталëвага,
Што нетрам i аблогам дзень i ноч
Развозiць творчы дух, жыццë адумысловае,
Наперад, напралом iмчыць наускоч13.

Услауленне дынамiкi жыцця, звязанае з навукова-тэхнiчным пра-

грэсам, датычылася як сельскай гаспадаркi, так i прамысловасцi, як

у вершы Зiны Кагановiч “Завод” (1931):

Больш не стрымаць, не стрымаць гэтых колау
Б’е па металу метал.
Вось ëн завод, працазвонiсты волат.
Вось дзе дынамiка хваль!
О, ты прыгожасць iндустрыi светлай,
Крокау лiхiх уладар,
Дойдзем мы, дойдзем з табою да мэты
У гiмнах усплëскау жыцця14.

Аднак, што датычыцца сацыяльнага прагрэсу, тут назiраецца

iншая карцiна. Нельга не адзначыць, што у пэуным сэнсе прагрэс

разумеуся жанчынамi як магчымасць вырвацца з вузкага кола сямей-

ных абавязкау i жыць насычаным сацыяльным жыццëм. Гэта, бадай,

11 А. Мялешк iна, Вясна, [у:] Блiскавiцы..., с. 83.
12 Леан iдау, У цягнiку, “Савецкая Беларусь” 1926, № 59 (14 сакавiка).
13 А. Цапрынская, Кахаю Беларусь, [у:] Блiскавiцы..., с. 253.
14 З. Каганов iч, Завод, [у:] Блiскавiцы..., с. 216.
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асноунае адрозненне паэзii, напiсанай жанчынамi, ад паэзii мужчын,

для якiх такой праблемы не стаяла ад пачатку. З гэтага пункту гле-

джання цiкавай з’яуляюцца i “масавая” паэзiя, якая, не зважаючы на

свае мэты, адлюстравала пераразмеркаванне роляу у грамадстве, цi,

прынамсi, спробу такога пераразмеркавання. Думаю, што не памылю-

ся, калi скажу, што пра вызваленне мужчын нiхто нiдзе не пiсау: пiсалi

пра вызваленне селянiна, рабочага i г.д. або агулам пра вызваленне

працоуных.

Сацыяльныя змены у адноуленым грамадстве калi i не успрымаюц-

ца станоуча, то у любым выпадку у творах iм даецца станоучая ацэнка,

такiм чынам, можна весцi гаворку аб сацыяльным заказе:

Маë сэрца не астыне
у смутку палыновым,
бо iду я пуцявiнай,
пуцявiнай новай!15 (Наля Маркава “Цiха...”)

Паняцце прагрэсу у асэнсаваннi жанчын мае пэуныя асаблiвасцi,

паколькi было звязана яшчэ i са зменай сацыяльнай ролi жанчын. Ме-

навiта сацыяльныя аспекты гэтага працэсу разглядала Алена Гапава

у артыкуле “Памiж войнамi: жаночае пытанне i нацыянальныя праек-

ты у Савецкай Беларусi i Заходняй Беларусi” i, трэба адзначыць, што

творы беларускiх аутарак выдатна iх адлюстроуваюць, як у вершы

Ганны Брэсцкай:

Вецер – стары буян горы-гурбы мяце,
Узнiмае пуховыя хвалi...
Я хачу сëння знiшчыць мiнуушчыны сцень,
Расквiтацца з жаночай нядоляй16. (“Зiмовае”, 1926)

Можна было б лiчыць, што верш прысвечаны выключна асабi-

стай сiтуацыi, калi б гэты “мiнуушчыны сцень” не узнiкау то тут,

то там i у мужчынскай паэзii. Дзiуна, але не зважаючы на папуляр-

насць калантаеускага “крылатага эрасу”, прынамсi, у якасцi тэзiса,

гэты аспект у паэзii беларускiх жанчын адлюстраваны вельмi слаба,

“на узроунi” пацалункау i шматкроп’яу, напрыклад, у Я. Пфляумбаум,

то бок цялеснае разняволенне не знайшло амаль нiякага паэтычнага

увасаблення i асэнсавання у беларускай жаночай паэзii гэтага перыяду:

15 Н. Маркава, Цiха, “Маладняк”, 1927, № 1, с. 46.
16 Г. Брэсцкая, Зiмовае, [у:] Блiскавiцы..., с. 67.
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На гарачых ад солi вуснах
я адчула цалунак мора

i чакала... чакала пакорна
яшчэ новых, такiх спакусных...

А пазней... адпачыла глыбока
у пяшчотах сярэбранай ночы...
i глядзела я любаму у вочы,
бы у прадонне, трывожным зрокам17.

Не будзе перабольшваннем сказаць,што кожнае 8-е сакавiка выклi-

кала усплеск публiцыстычных матэрыялау i публiцыстычных вершау

у прэсе. Характэрны з гэтага пункту гледжання верш “Да дня жан-

чыны” (сакавiк, 1925), напрыклад, напiсаны Наталляй Вiшнеускай:

Гэй, ляцi, мая першая песня,
У кужэльную, шэрую вëску.
Гэй, туды, дзе у хаце курнай
Тчэ жанчына схiлiушыся кросны!18

Уласна кажучы, верш – гiсторыя ператварэння забiтай вясковай

жанчыны, i паутарае зноу жа агульны лейтматыу, пра тое, як было

дрэнна раней, i як стала добра цяпер:

Ды напомнi, што час падняволля
Знiк у тхлянi шэра-туманнай,
Што праменнямi новае сонца
На прадвеснi ëй ззяе загнанай...
Што у цемры мiнуушчыны шэрай
Адышла жнейка вечна прыгонная,
I на месцы яе у ззяньнi новым жыцця
Устала сонца свабодных загонау.19

Апафеозам паустае заканчэнне верша, калi лiрычная гераiня уста-

ла магутная, смелая, / Яснай долi сваëй будаунiца. Новая рэальнасць

успрымаецца як пазiтыуная, i у кантэксце тагачасных публiкацый вы-

глядае, безумоуна, прагрэсiунай. Але у чым заключаецца навiзна гэтай

долi i яе прагрэсiунасць? Далëка не усе аутаркi канкрэтызуюць свае

агульныя пасылы.

17 Я. Пфляумбаум, Джан-хот, “Полымя” 1929, № 10, с. 103.
18 Н. В iшнеуская, Да дня жанчыны, [у:] З. Бандарына, Н. Вiшнеуская, Я. Пфляум-
баум, Вершы, Менск 1926, с. 23.
19 Тамсама, с. 24.



96 AKSANA DANILCZYK

Верш К. Драбышэускай “Давай дарогу бабе вольнай” быу надру-

каваны у зборнiку “8 сакавiка”, выдадзеным у 1926 годзе. Адзначым,

што паколькi гэтае iмя сустракаецца у сувязi толькi з адным вершам,

то тэарэтычна за iм можа хавацца хто заугодна, улiчваючы, што пад

псеуданiмам “Марыля” у згаданым зборнiку апублiкавау верш З. Бя-

дуля, але пакуль што будзем лiчыць, што яго аутарка усë ж такi жан-

чына. У вершы гаворка пакуль не iдзе аб пераразмеркаваннi гендэрных

роляу, аднак адлюстроуваецца “павышэнне” сацыяльнага статусу лi-

рычнай гераiнi. Верш уяуляе сабой расповед сялянкi ад першай асобы

пра нешчаслiвае жыццë з п’яным мужам (радкi гучаць вельмi актуаль-

на i сëння, асаблiва у межах кампанiй супраць хатняга гвалту): А ëн,

разумны, прыдзе з шынку / Дзiкi, п’яны, што чуць стаiць. / Да нiт-

кi спусцiць усë на рынку / I стане розуму вучыць20. У дадатак да

усяго у вершы закранаецца i тэма негатыунага стаулення да жанчы-

ны, як да чалавека з абмежаванымi разумовымi здольнасцямi: I га-

варылi: доугi волас, / Зато кароткi бабскi вум...21. Аднак прыйшла

уласць саветау i адкрыла свет, каб новае жыццë каваць22. Пазiтыуныя

змены закранулi у першую чаргу такую сферу, як адукацыя: Цяпер

сабе сама я панi: / Хаджу у чытальню, у клуб хаджу. / Ламацца

нада мной не стане / Нiхто, – я грамаце вучусь23. Дзякуючы адука-

цыi змянiлася у лепшы бок i жыццë лiрычнай гераiнi, такiм чынам,

гэты верш можна разглядаць як прыклад канструявання сацыяльнай

мiфалогii.

Ганна Брэсцкая у вершы “Хочацца жыць” (1931), апублiкаваным

у “Беларускай работнiцы i сялянцы”, паутарае сюжэт Драбышэускай

ужо на “гарадскiм” матэрыяле i зноу распавядае пра цяжкую жано-

чую долю: Помню чорныя ночы бяссоння: / стынь, iмгла... / ...Я ад-

на... / Муж у пiуной, / муж з другой. / У калысцы галодны дзiцëнак. /

А на сэрцы – тупы боль...24. Аднак канфлiкт вырашаецца нейкiм

цудоуным чынам сам па сабе дзякуючы удзелу гераiнi у сацыялiстыч-

ным будаунiцтве: Я стаю ля станка / усë мацнее рука25.Што адбыва-

лася памiж дзвюма часткамi верша, падзеленымi рысай-шматкроп’ем,

20 К. Драбышэуская, Давай дарогу бабе вольнай, [у:] Зборнiк 8 сакавiка, Менск
1926, с. 9.
21 Тамсама, с. 8.
22 Тамсама, с. 9.
23 Тамсама, с. 9.
24 Г. Брэсцкая, Хочацца жыць, “Беларуская работнiца i сялянка” 1931, № 4, с. 8.
25 Тамсама.
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не вельмi зразумела. Куды падзелiся дзiцëнак (вырас?) i муж (так

i згiнуу у пiуной?) таксама не тлумачыцца.

Хацелася б звярнуць увагу на яшчэ адзiн момант – у жаночай паэ-

зii 20–30-х гадоу практычна адсутнiчае тэма мацярынства. З аднаго

боку, гэта можна патлумачыць тым, што большасць аутарак былi яш-

чэ вельмi маладымi асобамi, але з другога боку, гэта зноу жа можна

разглядаць i з пункту гледжання абыходу пытанняу цялеснасцi.

I з сацыяльным мiфам атрымлiвалася не усë так проста. Як вя-

дома, для новай долi патрабавалася стварэнне новага быту, таму, як

адзначае А. Гужалоускi:

Сацыяльныя канструктары у асобе партыйных iдэолагау iмкнулiся
змянiць усе бакi жыцця соцыуму, у тым лiку сферу прыватнага жыцця
чалавека, якая традыцыйна лiчылася пазапалiтычнай. Яны добра разу-
мелi, што уласна сацыяльнага вызвалення працоуных недастаткова, трэба
змянiць звычайную свядомасць чалавека, яго быт, якi быу моцна знiтава-
ны з сусветам традыцыйных каштоунасцей26.

Але па сутнасцi на справе часта заставалася усë па-старому.

На герань, на прымус i пялëнкi,
Ты змянiла любы камсамол,
А калiсьцi радасна i звонка
Заклiкала верай новых дзëн27.

Гэта цытата з верша З. Бандарынай “Адыйшоушым” (датуец-

ца 1929 годам), у якiм аутарка адлюстроувае дыялог з сяброукай

(цi былой таварышкай па камсамоле), якая выйшла замуж i выпала

з актыунага грамадскага жыцця. На пытанне, адкуль такiя змены i хi-

ба не адчынiлiся яслi, у якiх можна пакiнуць дзiця, i сталовыя, дзе

можна паесцi, замужняя сяброука адказвае:

Засмяялася: “А што б сказау мне Ясiк?
Новы быт – колькi прыгожых слоу!
А на справе: кухня i пялëнкi.
А на справе брудныя наскi”.
I у вачох счарнелаю вясëлкай
Дагаралi iмпэту агнi...28

26 А. Гужалоуск i, Сэксуальная..., с. 62.
27 З. Бандарына, Адыйшоушым, [у:] З. Бандарына, Веснацвет, Мiнск 1931, с. 49.
28 Тамсама.
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Гэтая сiтуацыя – калi, з аднаго боку, вiдаць спроба здзейснiць

безумоуна прагрэсiуныя змены у жыццi жанчын, такiя як сацыялiза-

цыя, удзел у грамадскiм жыццi, а з другога боку, назiраецца вiдавочны

рэгрэс, крок назад – выклiкае у лiрычнай гераiнi iмкненне нейкiм чы-

нам вырашыць гэтую супярэчнасць. Адзначым, што хоць дзяржауная

палiтыка i прадугледжвала адмову ад iндывiдуальна-сямейнага жыц-

ця, у вершы мы бачым прыклад звычайнай патрыярхальнай сям’i, вяр-

танне да яе традыцыйных формау. Прычым у адрозненнi ад мноства

чыста дэкларатыуных творау, тут бачыцца рэальная гiсторыя i рэаль-

ны роздум над праблемай:

У думках блытаных шукала я адказу.
Выйсце дзе, цi ж поруч нам iсцi?
I прытульнасць цiхая абразай,
Ценi новыя рэальнасць спавiлi.
Кругагляд такi абмежаваны –
Дабрабыт, кватэра, муж i сын;
Малы свет кругом замураваны

I мiнулых успамiнау дым...29

Уласна кажучы, гэты твор якраз i падцвярджае або занатоувае

тую сiтуацыю, калi прагрэсiуныя устаноукi даюць збой. Гэта i адбы-

ваецца на зломе 20–30-х гадоу, калi усë пачынае вяртацца “на кругi

свая”, хоць афiцыйная бальшавiцкая iдэалогiя пэуны час актыуна зма-

галася з мяшчанствам, як з увасабленнем iдэалау дробнай буржуазii,

аднак, на нашую думку, праблематыка верша З. Бандарынай больш

шырокая. Ëн выглядае хутчэй адзiнкавым творам, дзе лiрычная гераi-

ня спрабуе асэнсаваць сiтуацыю i знайсцi з яе выйсце, пры тым, што

большасць аутарак ухваляюць тое становiшча, якое ëсць. Больш за

тое, у 30-я гады не ухваляць сiтуацыю становiцца увогуле небяспечна.

Таму многiя паэткi перастаюць друкавацца, а тыя творы, што дру-

куюцца, выглядаюць даволi прымiтыуна, i “жаночая” тэма з iх амаль

знiкае, як знiклi у канцы 20-х гг. i жанаддзелы.

У цэлым, можна сказаць, што паэзii беларускiх жанчын гэтага пе-

рыяду не хапае рэфлексii, крытычнага стаулення у адносiнах да тых

зменау, якiя прыходзiлi у iх жыццë, асаблiва, што датычыцца вынiкау

гэтых зменау. Прагрэс часцей за усë разумеуся i адлюстроувауся ад-

набакова без аналiзу сацыяльнага становiшча жанчын i сiтуацыi у гра-

мадстве.

29 Тамсама.
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vočnik. Učebnoe posobie, Orël 2010 [Некрасов С. И., Некрасова Н.А., Фи-
лософия науки и техники: тематический словарь-справочник. Учебное
пособие, Орëл 2010].
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S UMMARY

UNDERSTANDING PROGRESS IN THE BELARUSIAN WOMEN POETRY
IN THE INTERWAR PERIOD

The economic industrialization in the 1920s and 1930s influenced the structure
of the society. It was also present in fiction, particularly in poetry. In understanding
women the concept of progress had certain peculiarities, since it was associated with
the changes of social roles women performed. Just examine the works of Z. Ban-
daryn, E. Pflaumbaum and other authors of Eastern Belarus. They are an evi-
dence that understanding progress was connected with: a) development of science
and technology; b) changing (or at least declaring such changes) gender roles and
strengthening the position of women in society (in the party) and in literature.
However, in female poetry of this period there is lack of reflection, a critical

attitude towards the changes in women’s lives, especially with regard to the results
of these changes. Progress was understood and portrayed unilaterally without ana-
lyzing women’s social status and their position in society.

Key words: scientific and technical progress, social progress, culture, gender roles,
social mythology, women’s poetry.


