
засвяцщь тым, хто у цемры i у цеш смерщ жыве, каб наюраваць крою нашы 
на дарогу спакою». Гэты сэнс бачаць даследчыю у прысугнасцi савы у сцэнах 
распяцця. А яшчэ совы палююць на мышэй -  яшчэ адзш шматзначны сiмвал 
у аповесцi. Гэта вобразы падступнасцi, марнатрауства i разбурэння: «Плакаць 
хочацца за сваё апаскуджанае, сточанае мышамi жыццё». Мыттты досыць 
набрудзiлi у доме гаспадара, а сточаныя мышамi яблынi у гаспадарсюм садзе 
нагадваюць аб бiблейскай прытчы пра адзiнарога, дзе чорная i белая мышы 
асацыiруюцца з днём i ноччу, якiя няумольна скарачаюць чалавечы век.

Ёсць у кшзе багата вобразау-юмвалау савецкай эпохi -  гэта класiчны 
гранёны стакан, звар’яцелы тэлевiзар, увасабленне iдэалагiчнай iнвазii, яю 
у доме гаспадара жыве самастойным жыццём. У славутым «Чорным квадра- 
це» К. Малевiча аутар бачыць адбггак гiстарычнага лёсу Беларусi, вышк 
абуджэння у душы мастака чагосьщ пракаветна беларускага, геннага: 
«Чорны колер -  колер маучання, вечнага знямення i спачыну. Знак беларуса 
i Беларусi. Сёння i, напэуна, i заутра. I гэта азарэнне лёсам i будучыняй 
Северо-Западного краю i спасцiгла мастака». Keni песiмiзм у аповесщ дасягае 
найвышэйшай кропкi, тсьменшк спрабуе павярнуць свой аповед на больш 
аптымiстычную ноту. Гаспадар нанова спарадкуе хату, устауляе шыбу, 
вычышчае мышыны бруд. Час ранняй вясны, абнаулення, згадкi пра вяртанне 
крынщ недалёка ад дома нагадвае пра тое, што жыццё -  сютэма, здольная да 
самарэгуляцьй i самааднаулення. «Трэба спадзявацца», -  суцяшае сябе 
гаспадар.

Канцэнтраваны вобраз эпохi В. Казько стварае не праз разгалшаваны 
сюжэт, а з дапамогай шматзначных вобразау, сiмвалау i алегорый, прыёмау 
iншасказальнасцi, асацыятыунасцi, «расшчаплення» часу. Менавгга гэтыя 
прыёмы даюць чытачу любога пакалення магчымасць iндывiдуальнага 
прачытання твора i вылучэння у iм актуальнага зместу. Безумоуна, перажыты 
напрыканцы стагоддзя духоуны крызiс можа быць незразумелым сучаснаму 
чытачу, для якога гэта быу перыяд «перазагрузкi» i пачатку новай гiсторыi. 
У аповесщ асэнсаваны не толькi сукупны вопыт аднаго пакалення на кан- 
крэтным вггку часу. Поспех твора, ды i усёй творчасцi В. Казько, забяспе- 
чаны глыбокiм фiласафiзмам, зваротам да ушверсальных экзiстэнцыяналь- 
ных праблем, гуманютычнай скiраванасцю, i перад у^м, высокiм пiсьменнiц- 
кiм майстэрствам аутара.

П. В. Васючэнка

МАСТАЦК1Я АДКРЫЦЦ1 МАКС1МА ГАРЭЦКАГА 
НА ФОНЕ Л1ТАРАТУРНАГА ПРАЦЭСУ ХХ-ХХ1 ст.

Як i ягоныя сучаснiкi, беларускiя пiсьменнiкi-«нашанiуцы», Мак^м 
Г арэцкi вылучауся дапытлiвай, прашкальнай энергiяй таленту. Сялянскi сын, 
штэлЁент у першым пакаленнi, М. Гарэцю з вясковай учэпiстасцю улягау 
у навуку i лггаратурную творчасць. Старанны вучань, ён з маладосцi зведау не 
толькi радасць спазнання, але i той смутак, пра яю гаворыцца у «Эклезiясце»: 
« _  У вялшай мудрасцi багата смутку; i хто памнажае веды, множыць 
журбу».



Мастацюя адкрыцщ М. Гарэцкага сведчаць пра значны уплыу на яго 
творчасць з боку эстэтыю i фшасофй сiмвалiзму. Сiмвалiзм -  не толью стыль, 
а i светапогляд, сюраваны да спасцiжэння адвечнай таямнiцы, загадкавай 
субстанцый быцця, не падуладных логщы, навуцы, веры. Пюьменшю- 
сiмвалiсты часта не знаходзш тэрмiна, каб вызначыць сутнасць загадкавай 
субстанцыi, i вызначы1Ю праз займеннiкi: яно, нешта, тое. «Што яно i адкуля 
яно?» -  гэткiм чынам фармулюе сваё фщасофскае пытанне М. Гарэцкi. 
Дамовiмся вызначыць гэтую няулоуную субстанцыю як Ымвалюцкая 
трансцэндэнцыя.

«Што яно i адкуля яно?» -  над гэтым пытаннем пакутуюць i героь 
штэлюенты прозы М. Гарэцкага. У рант перыяд творчасцi пiсьменнiка пы- 
танш гэтыя былi скiраваныя да натуральных умоу iснавання чалавека, закра- 
наючы природную трансцэндэнцыю. Маладыя iнтэлiгенты з творау М. Га
рэцкага мусяць перажываць не толькi радасць, але i смутак ведау, калi 
сустракаюцца з непазнавальным. Студэнт-медык Архiп Лiнкевiч, герой апа- 
вядання «Роднае карэнне» (1913), атрымлiвае з вёскi лют, у яюм бацька 
паведамляе, што у новай хаце завёуся нячысщк. Горкая усмешка кранае 
вусны маладога чалавека: «Як многа слаунага у нашых вёсках, сёлах, а тым 
часам як яны непарушна мёртвыя у жыццi. Час щзе -  у гары, у воздусi 
лётаюць аэрапланы, дырыжаблi; пад вадой жывуць людз(, як на зямлц 
перагаварываюцца на тысячы вёрст; даходзяць да таго, што думаюць 
замаражываць чалавека на колью трэба часу i узноу аджыуляць яго; усё щзе 
шпарка уперад, толью нашу вёску, як абросшы мохам камень каля шляху, 
з мясщны не скранеш... Сумна, сумна».

За плячыма у Архiпа Лiнкевiча не толью медыцынская навука, «рэзанне 
жабау», якое спакусша некалi героя рамана I. Тургенева «Бацью i дзецi» 
Базарава атаясамлiваць чалавека з жывёлай, але i самаупэуненасць рацыяна- 
лiста, якому яна перадалася у спадчыну ад папярэдняга стагоддзя пары 
i электрычнасцi.

Тэхналапчны скачок, яю здзейснiла чалавецтва на пачатку ХХ ст., уз- 
мацшу веру ва усемагутнасць навукi, але, з шшага боку, яна падточвалася 
фундаментальнымi навуковымi адкрыццям! А. Эйнштэйна, З. Фрэйда, К. Юн
га, фiласофскiмi прарывамi у галiне шту^ытзму i iрацыяналiзму (А. Шапен- 
гауэр, Ф. Нщшэ, А. Бергсон, Н. Гартман). У ведах чалавека новага стагоддзя 
адкрывалася шырокая прастора непазнанага.

Для чалавецтва настае час развггання з шюз(яй усёведання.
Архш Лш^ в(ч прыязджае у вёску, разам з бацькам начуе у новай хаце 

i робiцца сведкам загадкавай з’явы, якую сёння вызначаюць як палтэргейст. 
Пярун трапляе у праклятую хату. Архш з бацькам ледзьве выратоуваюцца. 
У стагоддзе дырыжабляу, аэрапланау, радыё i падводных апаратау можа 
здарыцца i такое.  Герою варта было прыгадаць рэплшу Гамлета, адрасава- 
ную ягонаму прыяцелю Гарацыо:

Ёсць болей з ’яу на свеце, друг Гарацыо,
Чым снщца фшасофй тваёй.



Персанажау «штэлюенцюх апавяданняу» бянтэжыць не толью прырод- 
ная, але i чалавечая таямнща, сацыяльная транцэндэнцыя. Здавалася б, iM, 
штэлюентам у першым пакаленш, душа селянiна не павiнна здавацца 
непрагляднымi нетрамi. Бо i самi яны, як той яблык, недалёка адкацшся ад 
мужыцкае нiвы, не страцш цiкавасцi да вясковага побыту, традыцыяу. Яны, 
дэмакраты па поглядах, часам перабольшвалi i iдэалiзавалi стваральныя 
магчымасцi сялянства. Магчыма, якраз такое перабольшванне i прыводзша 
персанажау да расчаравання.

Гэтае пачуццё востра перажывае Клiм Шамоусю, герой апавядання 
«У лазш» (1912). «Нашашвец», нацыянальны адраджэнец па светапоглядзе, 
вучань апошняга класа каморнiцкага вучылiшча, ён выводзщь беларушчыну 
наупрост з вясковасщ i самы кароткi шлях да Беларую бачыць у тым, каб 
вярнуць сялянства да этшчнай i нацыянальнай тоеснасцi, пераарыентаваць 
яго на ^ i  «нашашускага» адраджэння.

Клiм прыязджае на вакацыi у роднае Мардалысава i (дзе у вясковую 
лазню. Наведванне лазнi для яго ледзьве не сакральна-сiмвалiчны акт, мэта 
якога -  маральнае ачышчэнне ад панства, бо герой хоча пачувацца у вяско- 
вым асяроддзi «сваiм».

Лазня дапамагае герою вызвалщца ад шюзш пра маральную падрыхтава- 
насць вяскоуцау да пазггыуных зменау. Уначы яго апаноуваюць шшыя думю 
i пытаннi: «Беларусь, Беларусь, чым ты была i чаго ты, во, даждала?». Кюм 
уцям(у, што двойчы у адну i тую лазню, як i у раку, не увойдзеш. Памянялюя 
не толью вёска, не толью Беларусь, але i сам ён. Трансцэндэнтальная 
Беларусь -  такой бачыць яе цяпер Кшм Шамоусю.

Г ероi М. Г арэцкага з (х рэфлекюунасцю, схiльнасцю да самааналiзу назь 
раюць (рацыянальнае не толью у грамадсюм асяроддз(, але i у сам(х сабе. 
Расчараванне у народафшьсюх шюз(ях выклжае у (х крыуду, а пасля высвят- 
ляецца, што крыудуюць яны на сам(х сябе. Так адбываецца з Лявонам Заду- 
мам у аповесщ «У чым яго крыуда?» (1926), яю пацярпеу i ад свайго на(унага 
народафшьства, i ад недарэчнага кахання да цёмналескай Дульсше( а най- 
больш -  ад унутранай няпэунасщ.

Новыя якасщ герой-штэлюент М. Гарэцкага выяуляе падчас больш 
жорстюх выпрабаванняу, яюя ён атсау у кшзе-дзёншку «На (мперыялютыч- 
най вайне» (1926). У ёй цывшьны чалавек, каморшк па прафеси, ператвараец- 
ца ва удзельшка Першай сусветнай вайны, як гэта адбылося, дарэчы, i з геро
ем рамана Яраслава Г ашака «Прыгоды удалага ваяю Швейка».

Вольнанаёмны Лявон Задума сутыкнецца на фронце з новай для яго 
праяваю (рацыянальнага -  ваеннай трансцэндэнцыяй, неспасщгальным (м- 
кненнем людзей да калектыунага забойства. МакЫм Г арэцю, яю па-ранейша- 
му стащь за стнай свайго героя, невыпадкова л(чыцца паплечшкам тсьмен- 
ткау «страчанага пакалення» (Э. М.Рэмарк, Р. Олдынгтан, А. Барбюс, Э. Хэ- 
мшгуэй, Я. Гашак). Беларусю аутар паказау абсурднасць, (рацыянальнасць 
вайны у апавяданнях «Л^оусю хутарок», «Русю» (абодва 1915), «Генерал» 
(1916) i у аповесцьдзёншку «На (мперыялютычнай вайне», скарыстаушы не 
толью прыёмы жорсткага рэал(зму, але i сродю гратэску, трапчнай (рони, 
«ачужэння».



У вайне не можа быць пераможцау, тут усе -  ахвяры, пераможаныя, -  
такая маральная макЫма задумы i яго стваральшка. Такая думка караншася 
не толькi у творах Г. Флабера, Л. Талстога, але i у глыбокай старажытнасцi. 
«Перамога спараджае нянавiсць; пераможаны жыве у журбе. У шчасцi жыве 
мiрны, той, хто адмовiуся ад перамоп i паразы», -  чытаем у старажытнаш- 
дыйскай кнiзе «Джамапада».

Стварэнне вобразу 1гната Абдзiраловiча, героя аповесщ «Дзве душы» 
(1919), працягвае творчую эвалюцыю, што адбывалася з Задумам. Абдзiрало- 
вiч i Задума падобныя тым станам унутранай канфлiктнасцi, якая не дае 
спакою кожнаму, але на змену меланхоли прыходзщь душэунае падваенне.

Твор мае меладраматычную завязку: кармщелька пераменьвае немауля- 
так, у вышку чаго сялянскае дзщя выгадоуваецца на панiча. Гэты фабульны 
ход стау падставай для складанага мастацка-псiхалагiчнага даследавання. 
Максiм Гарэцкi тварыу у той час, калi чалавецтва ужо ведала пра законы 
спадчыннасщ i пiсьменнiкi адлюстроувалi генетычныя працэсы у сваiх 
творах. Праблему спадчыннасцi ставш Г. Гауптман у драме «Перад усходам 
сонца» (1889), Г. 1бсен у п’есе «Здаш» (1881). Рэха спрэчак, што вялюя 
у грамадстве вакол праблем спадчыннасщ, зауважнае i у драматычнай 
аповесцi М. Гарэцкага «Антон».

Пюьменшк спрабуе вырашыць пытанне, на якое не дае канчатковага 
адказу ш псiхалогiя, нi педагопка: што у вялiкшай ступенi уплывае на фарма- 
ванне чалавечай асобы -  спадчыннасць цi выхаванне? «Базавае» класавае 
пачуццё, якога не адмауляе М. Гарэцкi, безумоуна, уплывае на учынк 
Абдзiраловiча, асаблiва тады, калi i аутарам, i героем у рэфлектыуным стане 
яны разглядаюцца як алапчныя, невытлумачальныя. Але ёсць ятттчэ выхаван
не, адукацыя, шчырая вера у перамогу розуму над iрацыянальным i цёмным. 
Яны таксама фармуюць аблiчча 1гната Абдзiраловiча.

Адкрыццi у галше трансцэндэнтальнага, пiсьменнiцкая зачараванасць 
«патаёмным» актуальныя i сёння. Яны выспелшся дзякуючы творчаму 
пераасэнсаванню майстрам мастацкага вопыту сусветнай лггаратуры. У зма- 
ганнi з iрацыянальнымi, варожымi для чалавека праявамi быцця варта спадзя- 
вацца адначасова на веру i веды, iнтуiцыю i творчасць, як гэта рабiу Максiм 
Г арэцю.

Т. Г. Ka3aKeBi4

ПРАДУКТЫУНЫЯ I НЕПРАДУКТЫУНЫЯ ТЫПЫ 
СКЛАДАНЫХ НАЗОУН1КАУ У СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Пры сучасных працэсах развiцця тэхнiкi, тэхналогiй, вытворчасщ, экано- 
мiкi, культуры, навукi узшкае неабходнасць у абазначэннi новых паняццяу, 
якiя актыуна з яуляюцца у гэтых сферах. Паскарэнне тэмпау жыцця узмацняе 
дзеянне закона моунай эканомii i выклiкае актывiзацыю словаутваральных 
працэсау у мове, што, у сваю чаргу, абумоУлiвае папауненне слоушкавага 
складу беларускай мовы.


