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Даследаванне фальклору у ХIХ стагоддзi не толькi спрыяла развiц-

цю еурапейскiх рамантычных школ ва усiх мастацкiх галiнах, а так-

сама стала iх вынiкам. Сiстэматызаваны збор i аналiз папулярнай лi-

таратуры у Еуропе

былi, з самага пачатку, блiзка звязаныя з узнiкаючымi рамантычнымi на-
цыяналiстычнымi рухамi, у рамках якiх апантаныя навукоуцы-патрыëты
даследавалi фальклорны iнвентар мiнуушчыны не толькi дзеля таго, каб
зведаць, як людзi жылi у былыя эпохi (...), а пераважна, каб знайсцi “гiста-
рычныя” мадэлi, на аснове якiх можна будзе перафарматаваць цяперашняе
i будаваць будучыню1.

У дадатак да гэтага пераацэнка нацыянальнага фальклору i новыя

методыкi, якiя былi створаны для яго збору, класiфiкацыi i сiстэматы-

зацыi пауплывалi на развiццë самога лiтаратурнага працэсу у кож-

най рамантычнай школе. Дадзеную з’яву можна звязаць з дзвюма

з галоуных тэндэнцый рамантызму як лiтаратурнага руху: па-пер-

шае, з зацiкауленасцю далëкiм мiнулым i iдэалiзацыяй Сярэднявечча

з боку рамантычных пiсьменнiкау, прымаючы пад увагу сувязь памiж

антычным i папулярным; па-другое, з цалкам нацыяналiстычным накi-

рункам еурапейскiх рамантызмау, у рамках якога ацэньваюцца нанова

карэнныя мовы i культуры, у тым лiку гiсторыя, мiфалогiя i фальклор

1 W. Wilson, Herder, Folklore and Romantic Nationalism, “The Journal of Popular
Culture”, 1973, 6.4, s. 819.
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кожнага народа. Гэты другi накiрунак набывае асаблiвую вагу у кан-

тэксце перыферыйных рамантычных школ, хоць не абмяжоуваецца iмi,

доказам чаго з’яуляюцца iспанская проза кастумбрызму i фальклорная

плынь у славянскiх рамантызмах.

У галiне лiтаратуры нацыянальны фальклор пераузышоу функ-

цыю тэарэтычнай базы для народнай iдэнтычнасцi: папулярная лi-

таратура не толькi стала лiнгвiстычнай мадэллю, асаблiва для моу,

якiя знаходзiлiся у меней прасунутай стадыi граматычнага развiцця,

а яшчэ прадставiла лiтаратарам сiмвалiчны iнвентар, якi быу адна-

часова наватарскiм i цесна звязаным з народнай традыцый, а такса-

ма садзейнiчау лiтаратурнаму выказванню самых розных паняццяу,

дапамагау пазбягаць абмежаванняу цэнзуры i сацыяльнай карэкт-

насцi.

У нашым артыкуле мы ставiм сабе мэту прааналiзаваць сiмвалiч-

ную функцыю трох архетыпау герояу у празаiчных творах (незнаëмца,

чарнакнiжнiка i музыкi) як з пункту гледжання самой нарацыi, так

i з перспектывы iх семантыкi у якасцi азначаючых у рамках выбра-

ных лiтаратурных тэкстау. Гэтаксама мы звернем увагу на кантэкст

узнiкнення дадзеных творау. Вышэй узгаданыя архетыпы ствараюць,

згодна з нашым даследаваннем, цэласны вобраз бачання мужчынскай

магii у фальклорна-лiтаратурным светапоглядзе iспанскага i беларус-

кага народау.

Дзеля дасягнення гэтых мэт, мы базiруемся на прыкладах, узя-

тых з прозы позняга iспанскага рамантыка Густава Адольфа Бэкера

(“Leyendas” [Паданнi], “Desde mi celda” [З маëй клеткi]) i беларуска-

га пiсьменнiка i фалькларыста Яна Баршчэускага (“Szlachcic Zawalnia,
czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach” [Шляхцiц Завальня, або

Беларусь у фантастычных апавяданнях]). У нашым даследаваннi мы

звяртаем асаблiвую увагу на падабенствы i адрозненнi памiж аутарамi

ва ужываннi выбраных архетыпау, як з фармальнай, так i з сiмвалiч-

най перспектывы.

Архетып незнаëмца або замежнiка з’яуляецца, верагодна, адным

з самых распаусюджаных элементау рамантычнай лiтаратурнай тра-

дыцыi. Дадзенае паняцце, як i сам рамантызм як рух, вядзе сваë

паходжанне з Французскай Рэвалюцыi 1789 года: гэтая мiтуслiвая

блытанiна, гэтыя хуткiя перамены памiж выглядам i рэчаiснасцю,

робяць немагчымым зразумець, хто на чыiм баку стаiць. Рабесп’ер

мусiць старанна працаваць над тым, каб захоуваць неадназначнасць

умоу, абы яго словы не дазвалялi iнтэрпрэтацыю, што яны та-

кiя ж, як мы2.
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Такiм чынам, не дзiуна, што з самага пачатку паусталi праблемы

для вызначэння паняцця незнаëмца. Яны былi умацаваныя не толькi

сацыяльнай нестабiльнасцю, а самой французскай мовай, якая ужывае

адзiнае слова “étranger”, якое апiсвае i замежнiка, i незнаëмца, i таму
спрыяе неадназначнасцi i складанасцi рыторыкi, якая кантралявала

азначэнне таго, кiм былi “iншыя” перад рэвалюцыянерамi3.

У рамантычным лiтаратурным светауспрыманнi прыезд незнаëм-

ца-замежнiка адкрывае новыя i таямнiчыя магчымасцi з непрадказаль-

нымi наступствамi перад героямi, якiя сустракаюцца з iм:

Незнаëмец паяуляецца, прыносiць з сабой альбо спакусу, альбо вырата-
ванне. Ëн кiдае выклiк чалавечаму розуму, каб той адмовiуся ад звыклых
яму структур на карысць супрацлеглых, або прыняу гэтыя супрацлеглыя
структуры дзеля таго, каб сфармаваць новы, шырэйшы псiхiчны свет.
Галоунае пытанне, зададзенае Незнаëмцам, тычыцца чалавечай здольна-
сцi па-сапрауднаму ведаць. Рэч можа быць не такою, якою яна здаецца4.

Варта звярнуць увагу на тое, што архетып незнаëмца або за-

межнiка не паяуляецца у такой форме у прозе Г. А. Бэкера: адзiныя

прадстаунiкi культур, адрозныя ад каталiцкай iспанскай традыцыi –

карэнныя муслiмы i габрэi i, у выпадку падання “El beso” (“Пацалу-

нак”) – французскiя жаунеры эпохi iспанскай вайны за незалежнасць

(1808–1814), якiя не камунiкуюць нi у якiм разе з жыхарамi Таледа.

Нягледзячы на тое,што героi Бэкеравых “Паданняу” сутыкаюцца з вы-

клiкамi i спакусай, яны наступаюць не з боку замежнiкау, а людзей,

якiя належаць да таго ж свету, як i самi героi (часцей за усë – з боку

каханай галоунага героя).

Я. Баршчэускi, у сваю чаргу, выкарыстоувае дадзены архетып як

падмурак згуртаванасцi яго “Шляхцiца Завальнi..”. Несумненна, Бе-

лая Сарока прадстауляе пэуныя рысы архетыпу незнаëмца-замежнiка:

вядзьмарка паходзiць з далëкай краiны i ужывае свае магiчныя здоль-

насцi, фiзiчную прыгажосць i палiтычную уладу дзеля таго, каб уплы-

ваць на беларускае грамадства. Найбольш паводле сваëй сутнасцi яна

наблiжаецца да архетыпу замежнiка, затое чарнакнiжнiк мужчынскага

2 D. Simpson, Romanticism and the Question of the Stranger. Chicago: University of
Chicago Press, 2013, s. 18.
3 Тамсама, с. 18.
4 L. Swingle, Frankenstein’s Monster and Its Romantic Relatives: Problems of Know-
ledge in English Romanticism, “Texas Studies in Literature and Language” 1973, 15.1,
с. 57.
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полу, якому у першым апавяданнi “Шляхцiца Завальнi...”, “O czarno-
księżniku, i o zmii wylęgłej z jajka koguta” (“Пра Чарнакнiжнiка i пра

цмока, што вылупiуся з яйка, знесенага пеунем”) даецца iмя Парамон.

Ва уводзiнах апавядання наратар тлумачыць з’яуленне Парамона та-

кiмi словамi:

W młodości mojéj pamiętam, mieliśmy Pana K. G. zły to był Pan... miał on
lokaja Karpę złego człowieka; i oni oba, pierwéj Pan, a potém sługa, zaprzedali
duszę swoją djabłowi – a to takim sposobem: Jawił się w naszym dworze nie-
wiadomo zkąd, jakiś dziwny człowiek, i teraz jeszcze pamiętam urodę, twarz
i odzienie jego; nizki, chudy, zawsze blady, nos ogromny, jak dziób drapieżnego
ptaka, brwi gęste, spojrzenie jego było jakby rozpaczliwego lub obłąkanego,
suknia na nim czarna i jakaś dziwaczna, zupełnie nie taka, jak u nas noszą
panowie lub księża, nikt nie wiedział, czy on był świecki, czy jaki mnich, z Pa-
nem rozmawiał jakimś językiem niezrozumiałym, odkryło się potém, że to był
czarnoksiężnik, uczył Pana robić złoto i innych sztuk szatańskich5.

Замежны чарнакнiжнiк, як i запланавау, спакушае пана i слугу, кары-

стаецца iх уплывам над народам.

Вышэй узгаданы герой, чыë iмя не фiгуруе у астатнiх апавядан-

нях кнiгi, працягвае з’яуляцца у розных месцах твора, у чым можна

упэунiцца па аналiзе фiзiчнага апiсання персанажа i яго наратыунай

функцыi у кожным выпадку. Гэтак, у пятым апавяданнi, “Rodzima
plamka na ustach” (“Радзiмы знак на вуснах”), у якiм апiсваецца ма-

ладосць Варкi (адносна часу першага узроуню нарацыi “Шляхцiца За-

вальнi...” – ужо нябожчыца паважанага узросту), сустракаем наступ-

ны эпiзод: kiedy już Warka miała szesnaście lat, przejeżdżał konno o zmro-
ku w tamte strony jakiś młody panicz, nikt nie wiedział kto on był i zkąd,
mówią, że on miał zawsze twarz bladą, nos długi ostry, włos czarny jak kru-
cze pióra i twardy nakształt szczeciny, wzrok tak bystry, że trudno wytrzymać
patrzając mu w oczy6.

Гэты сумнеуны кавалер iмпанавау Праксэдзе, мацi Варкi, за высокi

сацыяльны статус. Iм жа чарнакнiжнiк старауся спакусiць Варку, каб

яна не выйшла замуж за Мiхася, маладога суседа, якi шчыра яе кахау.

Гэтым разам чарнакнiжнiк не дасягае сваëй мэты: Варка i Праксэда

выкупляюць сябе перад беларускiм грамадствам i Богам.

5 J. Barszczewski, Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiada-
niach. Komp. Mikałaj Chaustowicz. Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu
Warszawskiego, 2012, s. 174.
6 Тамсама, с. 232.
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У сëмым апавяданнi, “Duchy ogniste” (“Вогненныя духi”), галоуна-

га героя Альберта спакушае злы дух, чые рысы нагадваюць чарнак-

нiжнiка, але у яго вобразе пераважае чырвоны колер, бо мае сiлу духа,

залежную ад стыхii агню: nos długi, ostry, twarz szczupła, rumiana, broda
i włos na głowie czerwonego koloru7.

Варта узгадаць з’яуленне незнаëмца у дзевятым апавяданнi, “Duch
cierpiący” (“Пакутны дух”), гэтым разам у форме таямнiчага вандроу-

нiка з магiчнымi здольнасцямi. Калi жыхар рэгiëну пытае пра яго iдэн-

тычнасць, незнаëмец адказвае такiмi словамi: Jestem duch cierpiący; od-
bywam podróż do wieczności prędszym krokiem niż inni8. Па гэтым адказе
сам пан Завальня даходзiць да высновы, што to pewnie musiał być ten
sam nieznajomy... o którym sprzeczka i zwada była w karczmie [Praksedy] 9.

У дзесятым апавяданнi, “Włosy krzyczące na głowie”, паяуляецца
незнаëмец, якi наведвае маладую сямейную пару перад тым, як прак-

лясцi iх i прынесцi iм нядолю: zbliża się do nas jakiś zgarbiony starzec
w czarnym odzieniu, twarz blada, oczy jasne świeciły z pod gęstych brwi10.

Апошнi выпадак яго з’яулення сустракаем у дванаццатым апавя-

даннi, “Stoletni starzec i czarny gość”, калi пажылы Гараська расказ-

вае гiсторыю свайго былога пана, прадажнага, ненадзейнага чалавека,

якому служыць было надзвычай цяжка:

W tym że czasie zjawił się w naszym dworże nie wiadomo skąd, dziwny czło-
wiek; zapomniałem jego nazwisko, ale twarż jakbym teraz widział; chudy, za-
wsze blady, nos ogromny, brwi gęste, spójrzenie jakby obłąkanego, odzienie
miał czarne, długie i jakieś dziwaczne; nie zdarżyło mi się w całym życiu wi-
dzieć, aby ktokolwiek był podobnie ubrany, i ten gość jak nie odstępny cień,
ciągle był przy panu Z.... obiecał jemu jakieś pokazać cuda i odkryć zrżódło
nieprżebranych skarbów, gadał o jakichś dziwach11.

Гэта дазваляе зрабiць выснову, што чарнакнiжнiк Я. Баршчэускага

не толькi адпавядае рамантычнаму архетыпу незнаëмца амаль iдэаль-

на, а яшчэ iнтэрпрэтуецца аутарам лiтаральным чынам у кантэксце

“Шляхцiца Завальнi...”: Парамон ëсць замежнiкам (якi, як i Белая Са-

рока, сiмвалiзуе улады iмперскай Расii); ëн ставiць перад сабой мэту

7 Тамсама, с. 259.
8 Тамсама, с. 294.
9 Тамсама, с. 295.
10 Тамсама, с. 301.
11 Тамсама, с. 306.
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спадабацца самым уплывовым i прадажным членам беларускага гра-

мадства дзеля таго, каб тыя прадалi сваю душу Д’яблу i, разам з тым,

лëс свайго народа – Iмперыi. Для дасягнення гэтай мэты чарнакнiжнiк

прапануе беларускiм панам эканамiчныя i палiтычныя льготы.

Чарнакнiжнiк мужчынскага полу – значна менш часты герой

у еурапейскай папулярнай лiтаратуры, чым чараунiца або ведзьма,

i яго можна лiчыць варыянтам жаночага архетыпа. Калi жаночая ма-

гiя мае сваю аснову у культурнай асацыяцыi памiж жанчынай, све-

там прыроды i чалавечым целам12 i перадаецца з пакалення у пака-

ленне, мужчынская магiя, у сваю чаргу, мае сваю аснову у акультызме

– у ведах i пастаянных вучэннях. Менавiта з тае прычыны мужчы-

ны-чарнакнiжнiкi могуць браць (i звычайна бяруць) да сябе вучняу,

якiм перадаюць сваю магiю. Пераканаучым доказам гэтай тэндэнцыi

з’яуляецца матыу вучня чарадзея, якi, хоць сëння вядомы дзякуючы ба-

ладзе “Der Zauberlehrling” (1827) Ë. В. фон Гëтэ i мультфiльму Уолта

Дыснея, паявiуся упершыню у “Philopseudes” Лукiяна з Самасаты.
Матыу чарадзея (або чарнакнiжнiка) i вучня прысутны i у бела-

рускiм фальклоры, у такiх паданнях, як “Васiль-чараунiк”, запiсаным

Уладзiмiрам Сiучыкам у сваëй калекцыi “Сiняя свiта”. У гэтым па-

даннi малады чалавек iдзе вучыцца у злога чарадзея, якi безвынiко-

ва стараецца падмануць яго па заканчэннi навучання. Я. Баршчэускi

ужывае матыу здрадлiвага чарадзея у сваiм “Шляхцiцы Завальнi...”

Мы зауважылi прыклады гэтага у трох адрозных выпадках: у першым

апавяданнi, “O czarnoksiężniku, i o zmii wylęgłej z jajka koguta”, Парамон
падманвае галоунага героя Карпу, каб той падпiсау магiчную дамову;

у апавяданнi “Korona węża” чарнакнiжнiк задае Сямëну задачу, якая
губiць яго; апавядаецца таксама пра Твардоускага, знаëмага Стася

(сына пана Завальнi), якi uczył się dobrze, a tylko niesłuchał nauczycieli,
skrycie czytał zakazane książki, i takim sposobem doszedł do tego, że zupełnie
nieobawiał się grzechów śmiertelnych. Nakoniec wyuczył się czarnoksięstwa
i duszę swoją zapisał złemu duchowi13.

У “Шляхцiцы Завальнi”, паводле меркавання прафесара Мiкалая

Хаустовiча: Пад вобразам чарнакнiжнiка выступаюць у творы сэнса-

ва i змястоуна адрозныя персанажы. Агульным iмем чарнакнiжнiка

12 B. Spaeth, From goddess to hag: The Greek and the Roman witch in classical lite-
rature, [u]: Kalleres, Dayna. Stratton, Kimberly. The Daughters of Hecate: Women and
Magic in the Ancient World. Oxford, 2014, с. 45.
13 J. Barszczewski, Szlachcic Zawalnia..., с. 281.
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аутар аб’ядноувае усiх, хто iмкнецца усталяваць у Беларусi законы

i парадкi д’ябла, хто сваëй дзейнасцю парушае Боскi лад у краi14.

Гэта значыць, што чарнакнiжнiк спакушае i паноу, i сялян, да-

магаецца iх даверу i вернасцi (гэтаксама, як гэта робiць Белая Са-

рока), каб парушыць маральную норму беларускага народа i увесцi

чужую этычную сiстэму, якую Я. Баршчэускi лiчыць няправiльнай,

нават д’ябальскай. У сувязi з архетыпам замежнiка-незнаëмца, чарнак-

нiжнiк з’яуляецца элементам нязгоды, канфлiкту i няшчырасцi, эквiва-

лентам д’ябла-спакушальнiка (здраднiка) у галоуных манатэiстычных

рэлiгiях.

Густау Адольф Бэкер, у сваю чаргу, аддае перавагу матыву вядзь-

маркi (iншымi словамi, жаночай магii) у тых паданнях, у якiх пры-

сутны архетыповы герой фальклорнага паходжання са звышнатураль-

нымi здольнасцямi. Гэтая тэндэнцыя не з’яуляецца для нас неспадзя-

ванкай, бо, у кантэксце iберыйскага светапогляду матыу вядзьмар-

кi паяуляецца не толькi у сферы папулярных казак i паданняу. Гэты

негатыуны персанаж, узяты з апавяданняу антычнай мiфалогii, перат-

вараецца у сапраудны сацыяльны страх, якi спрыяе так званаму па-

ляванню на вядзьмарак. Па словах аргентынскага даследчыка Фаб’яна

Александра Кампаня, судовы пераслед вядзьмарства як калектыунага

злачынства, якi мае свой пачатак у французскiм Валэ у 1427 годзе,

пераходзiць на iберыйскую тэрыторыю упершыню у 1520-х гг.: гэта

дзяржауныя працэсы у пiрэнейскiх далiнах Наварры15.

Гiстарычныя эпiзоды палявання на вядзьмарак да сëнняшняга дня

жывуць у еурапейскiм калектыуным уяуленнi. З тае прычыны матыу

гэты моцна пауплывау на фармаванне вобраза вядзьмаркi у iспанс-

кай папулярнай прозе. На гэтай канцэптуальнай аснове будуецца, на-

прыклад, вобраз цëткi Каскi, напалову легендарнай вядзьмаркi, якая

з’яуляецца галоунай гераiняй шостага i восьмага лiстоу анаталогii

“З маëй клеткi” Г. А. Бэкера: жанчына належыць да магiчнай сямей-

най лiнii, суседзi лiчаць яе злой i небяспечнай, i яе жыццë заканчваецца

пакараннем смерцю – рукамi тых жа суседзяу.

Г. А. Бэкер звяртаецца у сваëй прозе да сувязi памiж музыкай

i мужчынскай магiяй, як пераканаемся у нашым аналiзе. Нядзiва, што

14 M. Chaustowicz, Ян Баршчэускi i яго Шляхцiц Завальня”, (у:)Шляхцiц Заваль-
ня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях. Укл. Мiкалай Хаустовiч.Warszawa:
Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, с. 105.
15 F. A. Campagne, Strix hispánica: demonoloǵıa cristiana y cultura folklórica en la
Espańa moderna. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2009, с. 28–29.
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архетып музыкi набывае важнасць у творчасцi iспанскага раманты-

ка, бо еурапейскi фальклор надае гэтаму персанажу асаблiвую вагу.

Напрыклад, жывëльныя вандруючыя музыкi у казцы “Брэмэнскiя му-

зыкi” (запiсанай братамi Грым у 1819 годзе) карыстаюцца сваëй твор-

часцю дзеля таго, каб вывесцi злодзеяу з дома, дзе потым засяляюц-

ца; галоуны герой казкi “Гамельнскi пацукалоу” (апублiкаванай бра-

тамi Грым у 1842 г.) даказвае, у сваю чаргу, што ëн у стане выра-

таваць або загубiць цэлы горад, чараваць сваiм музычным iнструмен-

там i пацукоу, i дзяцей. У народнай традыцыi, такiм чынам, музы-

ка з’яуляецца амаль звышнатуральнай здольнасцю, якая дае значныя

льготы тым, хто ëй валодае.

Натуральна, архетып музыкi з’яуляецца важным элементам сiм-

валiчнага апарата рамантычнай i пострамантычнай пiсьмовай лiта-

ратуры, а таксама прысутны у папулярнай культуры ХIХ стагоддзя.

Такiм чынам, з’яуленне папулярнай веры пра дамову памiж скрыпачом

Нiкало Паганiнi i Д’яблам не з’яуляецца выпадковасцю:

“Д’ябальскi” вобраз Паганiнi распаусюдзiуся асаблiва дзякуючы папуляр-
насцi Фауста i плëткам пра эксцэнтрычныя паводзiны скрыпача. Гэты
вобраз узмацнiуся з дапамогай народных сярэднявечных уяуленняу пра
скрыпку як пра таямнiчы iнструмент, магiчны i жаночы, што паказвае
яшчэ адзiн бок Рамантызму: адраджэнне Цëмных Стагоддзяу16.

Г. А. Бэкер прысвячае цэлае паданне арганiсту – герою блiзкага

мiнулага, якi амаль стау мiфам для iншых (сучасных) герояу нарацыi:

“Майстар Пэрэс, арганiст” (iсп. “Maese Pérez el organista”). У дадзе-

ным апавяданнi душа майстра Пэрэса, арганiста жаночага манастыра

Святой Iнэс (iсп. “Santa Inés”) у Сэвiлii, была па яго смерцi злучана
з арганам у касцëле. Iнструмент сам грау музыку падчас iмшы у ноч

перад каталiцкiмi калядамi (iсп. “Misa del gallo”, у лiтаральным перак-
ладзе на беларускую мову: “Iмша пеуня”). Калi арган быу заменены

на новы, гэтая магiчная з’ява спынiлася:

Калi выйшлi з iмшы, я не змог стрымацца i здзеклiва спытау даручальнiцу
манастыра:
– А з чаго гэта цяпер арган майстра Пэрэса так кепска гучыць?
– А то! – адказала бабуля –, гэта ж не ягоны.
– Не ягоны? А што ж з iм сталася?

16 M. Kawabata, Virtuosity, the violin, the devil... What really made Paganini “demo-
nic”?, “Current Musicology”, 83.85, 2007, s. 85.
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– А зламауся ушчэнт колькi гадоу таму, стары ж быу.
– А што з душой арганiста?
– Больш не паявiлася з таго часу, як замянiлi арган17.

У сваiм паданнi “Miserere”, Г. А. Бэкер ужывае не вобраз музыкi,
а кампазiтара: паданне пачынаецца з гiсторыi пiлiгрыма, якi накiра-

ваны у Сантыяга-дэ-Кампастэла у пошуках натхнення для сачынення

музычнага miserere. Калi пiлiгрым убачыу манастыр, дзе манахi былi
забiтыя, ëн стау сведкам звышнатуральнага здарэння:

Яны былi няправiльна загорнутыя у каламуты сваiх халатау, з закiнутымi
унiз капюшонамi, пад складкамi якiх былi бачныя iх худыя скiвiцы... ëн
убачыу шкiлеты манахау, якiя былi выкiнутыя з вежы касцëла у гэтую

прорву. Яны сыходзiлi з дна ракi, трымалiся да расколiн скал касцянымi
рукамi, падымалiся па iх да краю, паутаралi цiхiм, магiльным голасам,
але з выразам невымоунага болю, першы радок Давiдавага псальма:

– Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam!18

Калi кампазiтар спрабуе напiсаць партытуру пачутага з вуснау

мëртвых miserere, ëн страчвае розум i, у вынiку, памiрае ад адчаю,

што не у стане завяршыць справу: ëн напiсау адзiн, два, сотню, дзве

сотнi чарнавiкоу: усë дарэмна. Iм напiсаная музыка зусiм не падобная

была да той, i сон пакiнуу яго павекi, i ëн апетыт згубiу, i лiхаманка

запанавала у яго галаве, i ëн страцiу розум, i у канцы ëн памëр, а так

i не дапiсау свайго Miserere19.
Вобраз музыкi з магiчнымi здольнасцямi прысутны i у прозе

Я. Баршчэускага. Такiм чынам, у чацвëртым апавяданнi яго “Шляхцi-

ца Завальнi...”, “Wilkołak”, з’яуляецца музыка са здольнасцямi у чор-
най магii: дудар Арцëм прапаноувае Марку выпiць з iм гарэлкi, пасля

чаго Марка ператвараецца у ваука. На самога Арцëма магiя нiякiм

чынам не дзейнiчае.

Прысутнасць музыкау у рамантычнай лiтаратуры распаусюд-

жваецца i на касцëльныя сферы: як у “Шляхцiцы Завальнi...”, так

у “Паданнях” Г. А. Бэкера з’яуляецца вобраз арганiста, якi, верагод-

на, мае найбольш цесную сувязь з касцëлам з усiх музыкау. У выпадку

“Шляхцiца Завальнi...” арганiст з’яуляецца рэальным персанажам на

17 G. A. Bécquer, Leyendas, Madrid 2010, с. 276. У гэтай працы проза Г. А. Бэкера
перакладзенна з арыгiнальнай iспанскай мовы на беларускую аутаркай артыкула.
18 Тамсама, с. 223.
19 Тамсама, с. 226.



110 ANGELA ESPINOSA RUIZ

першым узроунi нарацыi, i прыязджае у госцi да шляхцiца: Pod czas
téj rozmowy, nagle odmyka drzwi, wchodzi cały osypany śniegiem organi-
sta z Rosona; ledwie stąpił na próg, zawołał krzykliwym głosem: “Laudetur
Jezus Christus. – Winszuję zbliżającym się świętem Bożego Narodzenia20.

Варта зауважыць,што гэты герой, якi узгадваецца i раней у творы,

вядомы сваiмi красамоунымi фантастычнымi аповедамi i гэтаксама, як

i святары, мае пэуны узровень уплывовасцi сярод сваiх суседзяу:

Zna Pan organistę z Rosona, dobry i rozumny człowiek, on często nam opo-
wiadał dziwne rzeczy z świętych książek, jak kiedyś BÓG stworzył ten świat.
Jednego razu był dzień kiermaszowy, poprosił kilku nas do siebie, siadł z nami
za stołem, wypiliśmy po kieliszku wódki, i między rozmową o tym i o owym,
rzekł do nas te słowa pełne prawdy, i ja ich nigdy niezapomnę, on powiedział
tak: “Wielki grzech Adama, że posłuchał Ewę, zkosztował jabłko z zakazane-
go drzewa, za ten występek BÓG przeklął ziemię. Ale większy grzech Kaina,
który zabił swego brata21.

Напрыканцы мусiм таксама звярнуць сваю увагу на факт, што во-

браз музыкi набывае яшчэ большую вагу сярод галоуных прадстау-

нiкоу беларускай пострамантычнай лiтаратуры, асаблiва у творчасцi

Якуба Коласа (1882–1956) i Янкi Купалы (1882–1942). Гэты лiтаратур-

ны архетып, разам з архетыпам паэта-спевака, ператвараецца у сiмвал

голасу народа перад несправядлiвасцю улады. Такiм чынам, у паэме

“Курган” (1910) Янкi Купалы бязлiтасны князь просiць самага тале-

навiтага музыку сваiх зямель граць для яго, а той яму адмауляе, дака-

рае князя за тое, што пакарыстауся цяжкаю працаю сваiх падданых,

каб узбагацiцца:

Стол ты уставiу ядой, косцей шмат пад сталом, –
Гэта косцi бядноты рабочай;
Пацяшаешся белым, чырвоным вiном, –
Гэта слезы нядолi сiрочай22.

Хаця музыка губляе жыццë праз гэтую абразу пана, ëн ператвараецца

у сапраудны сiмвал народнай годнасцi.

Якуб Колас, у сваю чаргу, адкрывае у беларускай лiтаратуры во-

браз музыкi як сiмвал таленту простых людзей. У паэме “Сымон-му-

зыка” (1925), малады Сымон, якi фактычна сам навучыуся граць i спя-

20 J. Barszczewski, Szlachcic Zawalnia..., с. 256.
21 Тамсама, с. 227.
22 Цытавана паводле http://knihi.com/Janka Kupala/Kurhan.html
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ваць, пакiдае бацькоускi дом, каб шукаць лепшай долi у далëкiх краях.

Яго слава i вопыт пакрысе растуць.

Вобраз музыкi, як у народнай, так i у пiсьмовай лiтаратуры, звя-

заны са шматлiкiмi магiчнымi i сацыяльнымi канатацыямi: лiтаратур-

ныя музыкi з’яуляюцца уплывовымi у грамадстве асобамi дзякуючы

звышнатуральным здольнасцям або з улiкам адказнасцi, якую нясуць

перад народам, калi ператвараюцца у змагароу за годнасць i правы

простых людзей.

На аснове аналiзаваных прыкладау у прозе Я. Баршчэускага

i Г. А. Бэкера можам прыйсцi да высновы, што рамантычныя пiсь-

меннiкi, як у Iспанii, так i у Беларусi, ужывалi элементы народнага

паходжання дзеля стварэння сiмвалiчнага апарата сваëй празаiчнай

творчасцi. Сярод гэтых элементау, як мы змаглi пераканацца, знахо-

дзяцца архетыпныя героi, звязаныя з мужчынскаю магiяй. Набываюць

асаблiвую вагу, з аднаго боку, незнаëмец i чарнакнiжнiк, якiя адыгры-

ваюць значную ролю у прозе Я. Баршчэускага i, з iншага боку, музыка

i кампазiтар, якiя выкарыстоуваюцца з адрознымi значэннямi i семан-

тычнымi асацыяцыямi у прозе Г. А. Бэкера i Я. Баршчэускага, iншых

аутарау.

Гэтая складаная i багатая у нюансах тэма, натуральна, не была

цалкам раскрытая у нашым артыкуле, i мы спадзяемся, што гэты

артыкул з’яуляецца толькi пачаткам шэрагу публiкацый, якiя дапа-

могуць зразумець ужыванне народных элементау з пункту гледжання

кампаратывiстыкi i гiсторыi лiтаратуры беларускiмi i замежнымi пiсь-

меннiкамi рамантызму
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S UMMARY

THE STRANGER, THE WIZARD AND THE MUSICIAN
IN THE ROMANTIC PROSE OF THE EUROPEAN PERIPHERY:

MALE MAGIC OF GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER AND JAN BARSZCZEWSKI

In this article we investigate male magic in the Romantic prose of the European
periphery. We focus our attention on the examples from the works of Spanish
writer Gustavo Adolfo Bécquer and his Belarusian colleague Jan Barszczewski.
In the previous research, we determined three main archetypes of national origin
that appear in the prose of Romantic writers: the stranger, the wizard and the
musician. Using the data we aim at conducting a comparative analysis which will
help to determine the way magical male characters are used by G. A. Bécquer and
J. Barszczewski. We are interested in two perspectives, i.e. narrative characteristics
and semantic connotations of archetypes and their role in prose. Thus, our article
explains the peculiarities of the archetypes in the writers’ prose and allows for
future comparative and historical studies.

Key words: a stranger, a wizard, a musician, male magic, Romanticism, folklore,
prose, Jan Barszczewski, Gustavo Adolfo Bécquer.


