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Мiнулае як эстэтычная катэгорыя анталагiчнага зместу заусëды

будзе прыцягваць увагу таленавiтых творцау (мастакоу, кампазiтарау,

пiсьменнiкау i iнш.), бо развiццë гiстарычнай свядомасцi з’яуляецца

абавязковым элементам светаадчування асобы. Як слушна зауважыу

гiсторык, фiлосаф i лiтаратуразнауца А. У. Гулыга,

да вывучэння мiнулага чалавека цягне пачуццë гiстарычнай цiкавасцi.
Людзi абавязаны ведаць сваë мiнулае, ва усëй яго паунаце, ва усiх дэта-
лях. Гэта свайго роду катэгарычны iмператыу, якi прымушае вучонага
i проста аматара аднауляць гiстарычную прауду. Любы гiстарычны факт,
пазбаулены мiстыфiкацыi, уяуляе пазiтыуную каштоунасць... Цiкавасць
да гiсторыi – гэта цiкавасць да самога сябе як часткi грамадскага цэлага1.

Iнакш кажучы, чалавецтву важны назапашаны вопыт, якi гiсто-

рыя робiць усеагульным здабыткам. Так, людзi здольны адшукаць

у мiнулым адказы на актуальныя пытаннi сучаснасцi i аптымальны

варыянт вырашэння пэуных праблем. Сэнс гiсторыi, на думку даслед-

чыка, выяуляецца у тым, каб зразумець законы грамадскага развiцця,

перажыць лëс чалавецтва як уласны, суадносячы у першую чаргу з iм

свае паводзiны.

1 А. В. Гулыга, Эстетика истории, Москва 1974, с. 28.
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На працягу ХХ стагоддзя беларускiя майстры мастацкага слова,

гiсторыкi актыуна звярталiся да аналiзу жыццëвага шляху i грамад-

скай дзейнасцi такiх выбiтных айчынных культурных дзеячау, як Мак-

сiм Багдановiч (1891–1917), Змiцер Жылуновiч (1887–1937), Янка Ку-

пала (1882–1942), Якуб Колас (1882–1956) i iнш. Варта прыгадаць апа-

вяданне “Страцiм-лебедзь” З. Бядулi, аповесць “Развiтанне” Б. Мi-

кулiча, эсэ “Загадка Багдановiча” М. Стральцова, п’есу “Яраслаускi

вечар” В. Гарбацэвiча, раман-даследаванне “Каханне i смерць, або Лëс

Максiма Багдановiча” Я. Мiклашэускага, дакументальную аповесць

“Без эпiтафii” Э. Ялугiна i нарыс “Лëс змагара i пакутнiка” А. Мяс-

нiкова, аповесць “Ой, рана на Iвана” З. Бандарынай, раман-эсэ “Як

агонь, як вада...” А. Лойкi, аповесцi “На шырокi прастор” i “Крыжа-

выя дарогi” С. Александровiча, аповесць-эсэ “Колас расказвае пра ся-

бе” М. Лужанiна i шэраг iншых творау, якiя застаюцца актуальнай

крынiцай фактычных дадзеных i цiкавых звестак пра вышэйназваных

гiстарычных асоб.

Мэта дадзенага даследавання – выявiць стратэгii iндывiдуальна-

аутарскай рэпрэзентацыi вобраза Змiцера Жылуновiча (Цiшкi Гарт-

нага) у беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя (на матэрыяле даку-

ментальнай аповесцi “Без эпiтафii” Э. Ялугiна). Асноунымi для наву-

ковага аналiзу сталi прыëмы канкрэтна-гiстарычнага, параунальнага

i дэскрыптыунага метадау.

Даследчыцкая дзейнасць Э. Ялугiна, звязаная з З. Жылуновiчам,

абумоулена найперш жаданнем аднавiць справядлiвасць i рэабiлiтава-

ць гэту таленавiтую i самабытную асобу, беспадстауна абвiнавачаную

у нацдэмаушчыне у 1930-я гг. Як справядлiва зауважылi гiсторыкi

М. Сташкевiч i А. Кароль у прадмове да наватарскай (як тэмай, так

i падыходам) аповесцi “Без эпiтафii”, заслуга Э. Ялугiна выяуляецца

у тым, што ëн зрабiу, па сутнасцi, першую спробу аднавiць цэльную

фiгуру паэта i пiсьменнiка, рэвалюцыянера i палiтычнага дзеяча...

Шчаслiва пазбегнуушы небяспекi iдэалiзацыi, (...) аутар здолеу даку-

ментальна i мастацкiмi сродкамi пераканауча паказаць i асобу Змiце-

ра Жылуновiча, i гiстарычны зрэз эпохi, на якi прыйшлося яго жыццë.

Паказаць не у статыцы, а у дынамiцы2.

Вiдавочна, празаiк шчыра, з пазiцый сучаснасцi, iмкнууся ства-

рыць шматгранны вобраз Змiцера Жылуновiча (рабочага, рэвалю-

цыянера, празаiка, паэта, публiцыста, гiсторыка, асветнiка, выдауца,

2 Э. В. Ялуг iн, Без эпiтафii: дакументальная аповесць, Мiнск 1989, с. 6. Далей
пры спасылцы на гэта выданне у дужках падаецца старонка.
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навукоуца, рэдактара, партыйнага i дзяржаунага дзеяча, мужа i баць-

кi) у непасрэднай сувязi з яго культурна-гiстарычнай эпохай.

Асноуны пласт тэксту аповесцi – дакументальны – ствараецца за

кошт цытавання архiуных матэрыялау, ацэнак гiсторыкау, уключэння

згадак i успамiнау сяброу, сваякоу i iнш. людзей, якiя мелi непасрэднае

дачыненне да дзейнасцi З. Жылуновiча.

У прааналiзаваным творы аутар выкарыстоувае наступныя ма-

стацкiя прынцыпы iндывiдуалiзацыi галоунага вобраза: партрэтная

i разгорнутая псiхалагiчная характарыстыка (заувагi тыпу просты

круглаваты твар з кароткiм, задзiрыста прыузнятым носам. Вось

лоб – сапрауды “сакратаускi”: адкрыты, прыгожай лепкi (...) Рост

невысокi i вельмi уражлiвы позiрк. Потым – рукi. Мускулiстыя. Да-

лонi моцныя, рабочыя. Гарбар жа. Для такой прафесii патрэбны

былi i сiла, i нястомнасць (20–21); Iнтэлiгентны твар, на прыго-

жы з вялiкай залысiнай лоб з бакоу начэсаны акуратныя пасмачкi

валасоу (84–85); невысокi рухавы чалавек у акулярах з моцнымi лiнза-

мi (164); Змiцер быу увогуле не надта пераборлiвы, хаця любiу чыс-

цiню, парадак, нiколi не дазваляу сабе, напрыклад, з’явiцца на людзi

неахайна апранутым, непаголеным (54–55); ... па сваëй звычцы усë ра-

бiць грунтоуна (с. 75); “Здраднiкам” закляймiлi i Жылуновiча. Той

глядзiць на сiтуацыю па-iншаму, але усë ж адчувае сябе нiякава-

та (с. 103); Па натуры схiльны нават да некаторай асцярожлiвас-

цi (...) капылянiн пераувасабляуся, калi выступау ад iмя таварышау,

грамады (116); ... адчувае сябе у той момант зусiм разбiтым, фiзiч-

на i маральна (161); Дарэчы, па натуры ëн не быу помслiвы i верыу

у сiлу дабрынi. Пра гэта сведчаць усе, хто меу з iм справу. Нека-

торым, прауда, здавалася: быу трохi ганарысты (179); самалюбiвы

хлапчына (26); кампанейскi i ветлiвы (55) i iнш.). Цi апiсанне, цыта-

ванае у тэксце аповесцi з успамiнау скульптара З. Азгура пра гэтага

грамадскага i культурнага дзеяча: ... надзвычай добры твар, адтапы-

раныя крыху губы, шырокiя ноздры (21).

Прыгадаем, напрыклад, апiсанне адзення ЗмiцераЖылуновiча: Ëн

заусëды сачыу за сваiм знешнiм выглядам. Любiу прыгожа апранацца.

Як толькi дазволiлi умовы, купiу шэры франтаваты касцюм-тройку.

Насiу белыя накрухмаленыя каунерыкi, гальштук-“матылëк”. Велю-

равы капялюш з вузкiмi палямi i высокiм круглым верхам, прывезены

з Германii (179).

Зауважым, што у тэксце аповесцi сустракаюцца i супрацьлеглыя

сведчаннi сяброу-капылян, якiя прадстауляюць Жылуновiча жыцця-

радаснай, аптымiстычнай асобай, з добрым пачуццëм гумару: Змiцер
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заусëды умеу падняць настрой моладзi. Зойдзе, напрыклад, у хату,

а там сумуюць. Ëн адразу складзе верш. Глядзiш – i усе усмiхаюц-

ца (21); Быу заусëды бадзëры i жыццярадасны. Любiу спяваць i нават

да сваiх вершау падбiрау мелодыi знаëмых песень (21); Сярод тавары-

шау ëн яшчэ вядомы тым, што умее сачыняць сатырычныя прыпеукi

i вершы. Наогул – у моладзi завадатар (20); Ëн, якi не прывык жу-

рыцца, нават калi было вельмi цяжка, гаваркi, душа кампанii... (31).

Гэта, на думку празаiка, тлумачыцца аб’ектыуна: псiхiчны стан твор-

цы змяняуся у Капылi, сярод родных яму людзей.

Прыведзеныя у тэксце успамiны сяброу i знаëмых аб З. Жылу-

новiчу, несумненна, дапамагаюць больш глыбока раскрыць характар

гэтай знакамiтай асобы i падкрэслiць такiя яго вызначальныя ры-

сы, як мэтанакiраванасць, самаахвярнасць, мужнасць, мудрасць, iнт-

элiгентнасць, таварыскасць, добразычлiвасць, задуменнасць, працавi-

тасць, добрасумленнасць, адказнасць, упартасць, стрыманасць, нават

высакамернасць. Як зауважае гiсторык А. Елiсееу, сучаснiкi звярталi

увагу на яго выключную працаздольнасць. У 1920-я гады службовых

i грамадскiх абавязкау, якiя Жылуновiч выконвау адначасова, было

занадта для аднаго чалавека. Але нiводзiн з iх ëн не выконвау фар-

мальна – усюды выразна бачны асабiсты канкрэтны уклад Жылуновi-

ча3. Цi iншы каментарый гэтага ж даследчыка адносна рыс характару

З. Жылуновiча: ... сучаснiкi звярталi увагу на засяроджанасць, заду-

меннасць, негаварлiвасць, нетаропкасць i манатоннасць у размовах,

лаканiчнасць гаворкi, адсутнасць мiтуслiвасцi, стрыманасць жэсты-

куляцыi, пэуную замкнëнасць4.

Акрамя таго, Э. Ялугiным акцэнтуецца увага на выдатных ар-

ганiзатарскiх здольнасцях гэтага грамадскага i дзяржаунага дзея-

ча, добрым веданнi чалавечай псiхалогii (заувагi арганiзатарскi та-

лент Жылуновiча прызнавауся усiмi (129); (...) меу талент ства-

раць такую атмасферу узаемаадносiн, калi людзi самi праяулялi

актыунасць, “загаралiся” (114); Няма раунадушных. Таварышы шчы-

ра прызнаюць яго лiдарства, на яго спадзяюцца (130); Пачуццë дэле-

гаванасцi у iм дасягае апагею. Ëн нават становiцца нiбы вышэй

ростам. У позiрку паяуляюцца асаблiвая засяроджанасць i рашу-

часць (123–124); (...) уменне пераканаць чалавека у важнасцi даруча-

най справы дапамаглi стварыць таксама i кампетэнтны аутарскi

3 А. Б. Ел iсееу, Змiцер Жылуновiч: палiтык, творца, чалавек, “Беларуская дум-
ка” 2019, № 2, с. 54.
4 Тамсама, с. 57.
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актыу (80–81); Таварышы яго як бы дэлегавалi. Змiцер адчувау сябе

iх упаунаважаным, i ад таго больш рашучым (34).

Дарэчы, праз паказ паходжання (самародак з глыбiнь народа (5)),

складанага грамадска-палiтычнага жыцця першай трэцi ХХ стагоддзя

пiсьменнiк падводзiць чытача да разумення заканамернасцi свядома-

га i непахiснага выбару З. Жылуновiча – з бальшавiкамi за савецкую

уладу: ... юнак з даволi цвëрдымi палiтычнымi поглядамi, якi прайшоу

загартоуку нядауна адпалаушай рэвалюцыi Пятага года, – Гарт-

ны (34); А у Петраградзе пачалася пралетарская рэвалюцыя. Што

рабiць яму? Змагацца за перамогу Кастрычнiка (88); ... пераканауся:

ягоны шлях – з бальшавiкамi, i гэта не разыходзiцца з яго нацыяналь-

най самасвядомасцю. Наадварот, здзейснiць запаветную мару дапа-

могуць толькi бальшавiкi (68); Гэтага нагляднага класавага урока

Жылуновiч не забывау потым нiколi: эксплуататар не мяняе сваëй

сутнасцi, нават калi становiцца актыуным прыхiльнiкам нацыяналь-

най iдэi (37); Ëн знаходзiуся сярод мiльëнных мас людзей, якiя пад

уздзеяннем рэвалюцыi раптам пачалi больш выразна адчуваць сябе

гiстарычным адзiнствам (31); Валодаючы абвостраным сацыяльным

адчуваннем, Змiцер неузабаве зауважыу, што рэдактар “Нашай нi-

вы” i яго блiжэйшыя паплечнiкi не схiльныя былi абвастраць адносiны

з уладамi (36–37); (...) галоуным лейтматывам заставалася вера у пе-

рамогу сацыяльнай справядлiвасцi i дабра (165). Да прыкладу, даецца

агляд жыццëвага шляху, апiсанне унутрысямейных адносiн, даследу-

юцца фактары, якiя непасрэдна пауплывалi на фармiраванне i развiццë

таленту Жылуновiча, аналiзуецца сама творчасць.

У гэтым мастацка-дакументальным даследаваннi вызначана

i праблемнае кола эстэтычных пытанняу – iдэйнай скiраванасцi зме-

сту творау, паэтыкi i стылю творчасцi. Аутар крытычна падыходзiу да

таго матэрыялу (у тым лiку i лiтаратуразнаучага), якi iснавау у наву-

ковым дыскурсе, iмкнууся, як намi адзначалася вышэй, цалкам паз-

бавiцца ад iдэалагiчных установак.

Думка пра тое, што для Змiцера Жылуновiча сэнс жыцця заклю-

чаецца у тым, каб усiмi сiламi садзейнiчаць адраджэнню вольнай Бе-

ларусi (105), стала скразной у аповесцi “Без эпiтафii”.

Суб’ектыуны пачатак у гэтай дакументальнай аповесцi выяулены

у падтэксце – вiдавочнай захопленасцi аутара асобай Змiцера Хведа-

равiча, яго адданасцю грамадзянскаму абавязку i дэмакратычнасцю.

Варта зауважыць, што у творы актуальным стау прыëм аутарскага

каментарыя тыпу: ... яго працаздольнасцi можна толькi дзiвiцца. На-

огул, калi знаëмiшся з эпiстолiкай Гартнага, даводзiцца шкадаваць,
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што так мала захавалася (51); Пiша ëн грунтоуна, не шкадуючы ча-

су (51); Гэта былi асобы. “Шэранькiя” у рэвалюцыю не рвалiся, а цiха

чакалi... Працэс рухаюць тыя, хто дзейнiчае дзеля iдэалау сацыяль-

най справядлiвасцi, не клапоцячыся пра шкуру (84). Цi, як праудзiва

зауважыу празаiк, Кастусь Калiноускi на усë жыццë застанецца для

Змiцера Жылуновiча узорам годнасцi i адданага служэння роднаму

народу (36).

Нягледзячы на пастаянную загружанасць, палiтык заусëды знахо-

дзiу час на самаадукацыю i шматлiкiя сустрэчы з рабочымi, умова-

мi працы якiх ëн шчыра цiкавiуся: Але Жылуновiч ахвотна згадзiуся

выступiць. Людзi яго сустракалi як сабрата. I Змiцер Хведаравiч

адчувау сябе на заводзе не як госць. Хадзiу па цэхах, усiм цiкавiуся (...)

Жылуновiча вiталi дружнымi апладысментамi (238). Празаiк спрабуе

паказаць, што Жылуновiч у любой працы выяуляу пачуццë вялiкай

любовi i павагi да чалавека, быу, несумненна, патрыëтам роднай Бе-

ларусi.

Важнае месца у творы адведзена падрабязнаму апiсанню псiхiчна-

га стану палiтыка напярэдаднi арышту, а таксама падчас допытау,

што дакладна адлюстроувае палiтычную атмасферу 1930-х гг. i пе-

рыяд усталявання таталiтарнага рэжыму у савецкай краiне, калi

жорсткасць стала нормай жыцця грамадства: Праца валiцца з рук,

не спiцца. Адна уцеха – пабыць з дзецьмi. Як iм будзе без яго, калi

раптам?.. Не, аб гэтым лепш не думаць, усë абыдзецца (227); Жы-

луновiч бачыць нейкую непахiсную варожасць да сябе з боку членау

камiсii, але спадзяецца на лiтасць (229); У кватэры стала раптам

нязвыкла прасторна. Госцi амаль не заходзiлi. Толькi iншы раз позна

увечары – Купала. Цяпер амаль не гаварылi пра паэзiю, а больш пра

тое, каго на гэты раз “выкрываюць” (235); Ëн бачыць у зале мноства

спачувальных вачэй... Але зараз ужо не узняуся нiхто, каб сказаць

слова у яго абарону. Абвiнавауцау – гэтых дастаткова. Ëн стара-

ецца адказваць з годнасцю (226); Зноу i зноу гаворыць пра сваë пра-

святленне i пакаянне. Усë роуна адчувае: ëн небяспечна пазначаны,

кляймëны (225) i г. д. Як вынiк – гэта выбiтная асоба была фiзiч-

на i маральна зламана: Ëн быу у адчаi. Не хацелася нiчога, нават

iснаваць (250); Але у яго яшчэ смылела i душа. Так усë скончыла-

ся (...)Жыць! Вось ëн i ацалеу... А iснаваць гэтак далей, у знявазе –

i ганебна, i невыносна для душы. Заставалася апошняе, як яму зда-

валася (253).

Цiкавы каментарый адносна развiцця беларускай тагачаснай куль-

туры прыводзiцца даследчыкам С. Ходзiным:



РЭПРЭЗЕНТАЦЫЯ ВОБРАЗА ЗМIЦЕРА ЖЫЛУНОВIЧА... 317

На мяжы 1920–1930-х гадоу у многiх галiнах культуры узнiкаюць

арганiзацыi, якiя ставяць мэтай стварэнне новай пралетарскай куль-

туры. Палiтыка беларусiзацыi згортваецца. Адстойванне iнтарэсау

нацыянальнай культуры i нават прыналежнасць да яе разглядаюц-

ца як варожыя сацыялiзму, а гэта значыць народу. На такой аснове

з мэтай знiшчэння нацыянальна свядомай часткi iнтэлiгенцыi НКУС

была сфальсiфiкавана справа СВБ5.

У адносiнах да З. Жылуновiча Ялугiн выкарыстоувае азначэн-

нi рыцар працы (53), тэмпераментны паэт (123), буйная, самабыт-

ная асоба (с. 5), лiтаратар, адзначаны кляймом нацдэма (235) i iнш.,

якiя, вiдавочна, шматаспектна характарызуюць гэтага знакамiтага

беларускага грамадскага i культурнага дзеяча, яго псiхiчны стан

i выяуляюць да яго прыхiльнае iндывiдуальна-аутарскае стауленне.

Падсумоуваючы сказанае, неабходна падкрэслiць, што у прааналi-

заванай намi дакументальнай аповесцi “Без эпiтафii” Э. Ялугiна адзiн

з выдатнейшых беларускiх творцау рэпрэзентуецца самакрытычнай,

патрабавальнай, таленавiтай, сумленнай, дэмакратычнай, iнтэлiгент-

най асобай, актыуным удзельнiкам рэвалюцыйнага i нацыянальна-ад-

раджэнскага руху, што адпавядае гiстарычнай дакладнасцi. У зга-

даным творы арганiчна сiнтэзуюцца дакладныя факты i суб’ектыу-

на-аутарскi пачатак, у прыватнасцi, дастаткова пераканауча падаецца

неафiцыйная версiя смерцi творцы.

Увогуле ж стварэнне вобраза Змiцера Жылуновiча забяспечваецца

сiстэмай мастацкiх сродкау, якая залежыць ад спецыфiкi выбранага

аутарам жанру. Думаецца, што у даследаваннях падобнага тыпу для

цэласнага успрымання вобраза знакамiтай гiстарычнай асобы трэба

вывучаць суадносiны факта i мастацкай фальсiфiкацыi, звяртаць увагу

на агульныя iдэалагiчныя устаноукi у перыяд напiсання пэунага твора

i на спецыфiку гiстарычнага досведу аутара твора.
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Âlug̀ın È., Bez èp̀ıtaf̀ı̀ı: dakumental’naâ apovesc’, Mı̀nsk 1989 [Ялугiн Э. В., Без
эпiтафii: дакументальная аповесць, Мiнск 1989].
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S UMMARY

THE IMAGE OF DMITRY ZHILUNOVICH
IN THE 20TH CENTURY BELARUSIAN LITERATURE:

CONCEPTUAL LEVEL AND POETICS

The author of the article discusses an individual strategy of presenting the
image of Dmitry Zhilunovich in the 20th century Belarusian literature (based on
a documentary novel “Without an epitaph”). The picture is created by a system
of artistic devices which depend on the features of the selected genres. Quotations
of archival material, historians’ opinions, friends’ and relatives’ comments and me-
mories built an elementary layer of the text of a documentary.

Key words: artistic interpretation, historical fact, subjective artistic beginning,
a documentary novel, social activist, national history.


