
•  жэсты:
Ты што -  не давяраеш мне? Вопытнаму чэюсту? Я  дауно зауважаю! -  

i сурова пагразiу пальцам [2, с. 146];
•  м1мшу:
Дзядзюля прыжмурыуся i да крыуднага скептычна агледзеу маёра

[2, с. 70].
Таюм чынам, I. Шамякш у аповесщ «Ахвяры» падрабязна i глыбока 

перадае перажыванш герояу. Твор пастаянна трымае у напружаннi. Прыгод- 
нiцкiя элементы не перашкаджаюць пiсьменнiку заставацца TOHKiM аналь 
тыкам, псiхолагам. I сама напружанасць у творы псiхалагiчная.
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ПЫТАНН1 САМАВЫЗНАЧЭННЯ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА 
У ТВОРАХ Ф. БАГУШЭВ1ЧА

Праблема самавызначэння беларускага народа займае значнае месца 
у творчасщ многiх прадстаушкоу беларускай культуры другой паловы 
XIX стагоддзя. Адным з першых, хто на поуны голас заявiу аб гэтых 
праблемах i паспрабавау даць адказ на ix, быу пачынальнiк нацыянальнага 
адраджэння Франщшак Бенядзiкт Багушэвiч. Лёсавызначальнымi для 
беларускага народа зборнiкамi-манiфестамi сталi яго «Дудка беларуская» 
i «Смык беларусю». Ён узняуся на абарону «тутэйшага», расказау яму пра 
«бацькаву спрадвечную мову», пра «сваю зямлю», пра багатую гiсторыю 
краiны. А щ не гэта з’яуляецца асноуным для вырашэння чалавекам важнага 
пытання: «хто я таю?».

Франщшак Багушэвiч скрупулёзна на працягу усяго жыцця аналiзавау 
гiстарычныя падзеi, рысы народа, асаблiвасцi мовы. Як аутар называе нашу 
крашу? «Спрадвеку, як наша зямелька з Лгтвой злучылася, як i з Польшчай 
з’ядналася дабравольна, дык усе яе «Бяларусяй» звалi, i не дарма ж гэта! Не 
вялшая, не малая, не чырвоная, не чорная яна была, а белая; шкога не бiла, не 
падбiвала, толькi баранiлася_» -  щ не падказка гэта простаму чалавеку, што 
iснуе назва? [1, с. 34]. Франщшак Багушэвiч сцвярджае, што нашая краiна 
займала годнае месца у геапалгтычнай прасторы Еуропы: «...як тое зярно 
у гарэху, была наша зямлща -  Беларусь!» [1, с. 34]. I дзе ж тая «наша 
зямлща»? -  «Там, братцы, яна, гдзе наша мова жывець: яна ад Вшьш да 
Мазыра, ад Вгтэбска за малым не да Чартгава, гдзе Г родна, Мшьск, Магiлёу, 
Вiльня i шмат мястэчкау i вёсак .»  [1, с. 34]. Зборшю Францiшка Багушэвiча 
«Дудка беларуская» i «Смык беларусю» напiсаны ад iмя Мацея Бурачка



i Сымона Рэую з-пад Барысава адпаведна. I гэта не выпадкова. Просты 
чалавек распавядае такому ж простаму бяздольнаму «мужыку», што ён мае 
права на годнае юнаванне незалежна ад статусу, нацыянальнасцi i веравыз- 
нання. Як жа не паверыць тутэйшаму «дурному, як варона», мужыку больш 
дасведчанаму i разумнаму (але такому ж бяздольнаму) зямляку? Бо ён 
сцвярджае: «...я шмат гдзе быу, шмат чаго вщзеу i чытау: i пераканауся, што 
мова нашая ёсць такая ж людская i панская, як i французская, альбо 
нямецкая, альбо i шшая якая. Чытау я цi мала старых паперау, па дзвесце, па 
трыста гадоу таму пiсаных у нашай зямлi i пiсаных вялiкiмi панамi а нашай 
мовай чысцюсенькай, як бы вот цяпер ш салася.» [1, с. 33].

А щ мае наш народ мову як паказчык сталай нацыi? Г эта адно з галоу- 
ных пытанняу, якое паэт уздымае у сваёй творчасцт Менавгга яго словы 
стануць «запаветам» для беларусау: «Не паюдайце ж мовы нашай бела- 
рускай, каб не умёрлй» [1, с. 34]. Таю заклж падхапiлi усе багушэвiчавы 
прыхiльнiкi i паслядоУнiкi. Гэтае пытанне актуальнае i зараз. Франщшак 
Багушэвiч i сёння папярэджвае нас: «Шмат было таюх народау, што страцш 
найперш мову сваю, так як той чалавек прад скананнем, катораму мову 
займе, а потым i зусiм замёрлй..» [1, с. 34]. Што перашкаджае сучаснаму 
беларусу карыстацца сваёй «бацькавай спрадвечнай мовай»? Чаму за таю 
тэрмш мы не усвядомш гэтага урока? Чаму мы працягваем думаць, што мова 
наша -  «мужыцкая», «што ёю шчога добрага нi сказаць, нi натсаць не 
можна» [1, с. 33]? Аутар дае адказ i свайму пакаленню, i нам, нашчадкам: 
«Ой, не! Наша мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная, як i друпм 
добрым людцам, i гаворым жа мы ёю i шмат добрага, але так ужо мы самi 
пусцш яе на здзек .»  [1, с. 33]. Спрадвечнаму беларускаму слову аутар 
надае сакральны сэнс, роднае слова паустае Ымвалам прауды: «Ой, нашто 
ж мне дана тая мая мова, / Як я не умею сказаць тое слова, / Каб яго пачую, 
каб яго пазнал^ / Каб яго, тое слова, ды праудай назвал^..» [1, с. 46]. 
«Дудка.» павшна абудзщь беларуса, адкрыць яму вочы на рэальнае стано- 
впттча. спрау, а «Смык.» -  стаць тым iнструментам, якi закране глыбокiя 
нацыянальныя струны, прымусiць увесь свет пачуць беларускае слова.

А щ ведау гэты пакрыуджаны народ, што ён мае назву? Зараз мы 
усведамляем, што мы -  «беларусы». А юм лiчыу сябе палачанiн щ гарадзенец 
тых часоу? Са шматшюх творау XIX стагоддзя можна даведацца, што лiчылi 
нашыя землякi сябе «тутэйшымЬ> [2, с. 5]. Гэтак жа, як i беларус у творы 
«Xрэсьбiны Мацюка»: «Тутэйшы, -  кажу я, -  свой чалавек: / Сын бацью 
свайго, а бацька дзяцей, / Тут i радзiуся, тут жыву век» [1, с. 54].

Для заваёушкау Беларую важна было дамагчыся таго, каб карэннае 
насельнщтва думала, што яно рускае i праваслаунае або польскае i каталiцкае 
[2, с. 6]. Супраць гэтай сютэмы паустау Мацей, ён мужна вынес усе пакуты, 
але не здрадзiу сабе: « .к а б  сто катоу / Дралi мне скуру, пякю на агню, / 
Я веры сваёй тыю не змяню!» [1, с. 56]. Щ не штуршок гэта для патэн- 
цыйнага чытача? Гераiзм Мацея i больш, чым праз сто гадоу, здзiуляе 
i натхняе. Беларус у творах Франщшка Багушэвiча -  гэта чалавек, яю любiць



сваю зямлю, шануе яе. Такой прашкнёнай i кранальнай любоую да сваёй 
радз1мы прасякнуты верш «Мая хата». Тонкай шткай праведзена параунанне 
памiж старой, нахiленай хатай i родным краем. Але i нават такая «хата» -  
мшая i дарагая сэрцу беларуса: «Кепска ж мая хатка, падвалша згнiла, / 
I дымна, i зiмна, а мне яна мша; / Не буду мяняцца хоць бы i на замш, -  / 
Калок свой мшейшы, як чужыя клямкi» [1, с. 45]. Беларусу не трэба шшай 
долi, не трэба лепшай урадлiвай зямлi, бо: «Ад чужога хлеба губы 
абсядаюць» [1, с. 45]. Хоць i паказвалi «мужыка» не у лепшым святле, рабш 
з яго бязглуздага дурня, але ён не «дурны, як варона». Ва усе часы сумленны 
чалавек пакутвау ад несправядлiвых судоу, заможных i хцiвых паноу, але 
беларус пакутвау яшчэ i ад таго, што яго не лiчылi прадстаушком годнага 
народа. Ды i прашу ён не шмат: «...Каб сваю зямельку араць / I умерщ на ёй 
хоць калш [1, с. 98].

Франщшак Багушэвiч прадбачыць, што змены будуць. Але щ хуткiя 
яны? Пiсьменнiк памёр на узыходзе новага стагоддзя i дау сваiм словам 
натхненне усiм тым, хто прыйшоу на лiтаратурную шву роднай крашы. 
«Смык ёсць, а хтось скрыпку, можа, даробе, а там была “Дудка” -  вот i мы 
зробiм музыку...» -  прапанова, на якую адгукнулiся ужо у новым 
ХХ стагоддзi выб^ныя прадстаунiкi сваёй краiны: Алаiза Пашкевiч, Максiм 
Багдановiч, Янка Купала, Якуб Колас, Алесь Гарун, Пiмен Панчанка, Нш 
Гiлевiч, Максiм Танк i яшчэ шмат штттых таленавiтых творцау [1, с. 85]. У iх 
творах пра родны край i свой народ чуецца фiласофiя знакамггага 
беларускага песняра [3, с. 17].

Франщшак Багушэвiч кiнуу заклiк беларусам, каб мы усвядомш, што 
з’яуляемся прадстаунiкамi багатай гiстарычна i культурна нацьй. Творчасць 
знакамiтага беларускага тсьменшка раскрывае рысы характару беларуса: 
памяркоунасць, незайздроснасць да чужога, працавггасць, добрае пачуццё 
гумару. Шсьменшк паказау усяму свету, хто таю беларус, i сцвердзiу яго 
права на юнаванне. Францiшак Багушэвiч -  постаць лёсавызначальная 
у фармiраваннi нацыянальнай свядомасцi i умацаваннi роднай мовы. Нельга 
уявщь беларускую лiтаратуру i гiсторыю без яркай, шматграннай асобы 
пiсьменнiка: «Дзякуй табе, браце, Бурачок Мацею, / За тое, што у сэрцы 
збудзiу ты надзею, / Што мiж братоу нашых знаходзяцца людзi / З кахаючым 
сэрцам i баляшчай грудзяй» (Адам Гурыновiч) [1, с. 370].
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