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1НТЭЛЕКТУАЛЬНА-ПаХАЛАПЧНАЙ ПРОЗЫ

1нтэлектуальна-пшхалапчная беларуская проза -  гэта з’ява, якая стала 
магчымай дзякуючы не толью агульным тэндэнцыям пЫхалапзацый мастац- 
кай лтаратуры у ХХ ст., але i у сувяз1 з развщцём навуковых ведау, у асабль 
васщ навую псiхалогii.

З другога боку, у ХХ ст. быьш прадоужаны традыцый стварэння дваюта- 
сцi, або Doppelganger, што цягнецца з самых вытокау фальклору, мiфау i ка- 
зачных аповедау. Канцэпт дваiстасцi прадаужае юнаваць у рэлiгii i фiласофii. 
Лггаратура заусёды увасабляла хранiчную падвоенасць успрыняцця чалаве- 
кам навакольнага свету, што звычайна выяулялася у асэнсаваннi непаунаты, 
незавершанасцi чалавечай сутнасцi; а таксама выпрацоувалюя спосабы выра- 
шэння раздвоенасщ i канфлiктнасцi чалавечай псiхiкi для вынаходжання 
паунаты i самаiдэнтыфiкацыi «я».

Да катэгорый дваiстасцi, згодна з меркаваннямi некаторых тэарэтыкау 
гэтай праблемы, можна далучыць любы адлюстраваны у мастацкiм творы 
вобраз, што з’яуляецца пэунай «котяй» арыгiнала; цэласнасць, расшчэпле- 
ную на дзве часткi -  аб’ект/адбггак, аб’ект/прывщ, блiзняты, браты-сапернiкi, 
метафарычнае падваенне, закаханая пара, сябры ды iнш. Дваiстасць можа 
iснаваць i у вобразе сiнтэтычнай антытэзы дабра i зла, мужчыны i жанчыны, 
жыцця i смерцi, Бога i д’ябла, рэальнасцi i фiкцыi. 1стотным адрозненнем 
дваiстасцi як канцэпта з’яуляецца тое, што «двайшк» заусёды юнуе выключ- 
на у адносiнах да арыгшала, або цалкам залежыць яд яго, або праследуе 
арыгшал (сваё другое «я»), вымушаючы арыгiнал успрымаць сябе у якасцi 
«я» i «не я» адначасова. С. З. Аграновiч i I. В. Самарукава прапанавалi тры 
варыянты iснавання двайшкоу: «двайнiкi-антаганiсты», «карнавальныя
пары» i «блiзняты» (С. Агранович, 2001). Гэту клаюфжацыю дапауняе 
Л. I. Г орнщкая, якая адзначае пераход ад «тэкстуальнага двайнiцтва» у «псь 
халагiчны карнавал», юнаванне «iншых адносiн памiж персанажам i двайнй 
ком, дзе двайшк не дублюе дзеяннi прататыпа, а функцыяшруе iзалявана ад 
яго» (Л. Горницкая, 2009).

У сусветнай лтаратуры створана вялжая колькасць розных двайшкоу, 
дзе назiраюцца вышэй азначаныя варыянты, i асаблiвага поспеху у гэтым 
дасягнула Х1Х ст., а дакладней, рамантычны напрамак -  гэтаму спрыяла 
мастацкая свядомасць з раздвоеным светауспрыманнем. Найбольш яскравыя 
творы, дзе дзейшчаюць героi-двайнiкi, -  «Русалачка» Г. Х. Андэрсана, казкi 
Э. Т. А. Гофмана, раман «Франкенштэйн»» М. Шэл^ аповесць «Двайнiк» 
Ф. М. Дастаеускага, «Неверагодная гiсторыя доктара Джэкiла i мiстэра 
Хайда» Р. Л. Сщвенсана, «Двайнiк» Х. Л. Борхеса, «Партрэт Дарыяна Грэя» 
О. Уайльда, «Белы замак» А. Памука, «Пiсар Бартльбй) Г. Мелвiла, «Вясёлы 
закуток» Г. Джэймса, «Зялёная гарбата» Дж. Ш. Ле Фаню i Дж. Шэрыдана, 
«Вiльям Вiльсан» Э. А. По, не кажучы ужо аб ранейшых шэкспiраускiх



бл1знятах, казачных i навукова-фантастычных д’ябальсюх пераувасабленнях, 
люстэркавых i водных адбгтках ды iнш. Сiла псiхалагiчнага уздзеяння двайнй 
ка тоiцца у яго падвоеным сэнсе, у тым, што з’ява Doppelganger можа азна- 
чаць як кантраст, апазiцыю, так i падабенства.

У гэтым сэнсе аповесць М. I. Гарэцкага «Дзве душы» сведчыць аб ма- 
тыунай скiраванасцi адначасова да дваютасщ архетыпiчнай i да яе псiхалагiч- 
ных аспектау. Аповесць адлюстроувае уздзеянне на чалавека падзей 1918
1919 гг. i мае сюжэт з элементам загадкi. Калюьщ у дзяцiнстве двое хлопчы- 
кау, што належылi да розных сацыяльных класау, памянялi месцамi: мацi 
бяднейшага з iх вельмi хацела лепшай долi для свайго сыночка. Так «пашч» 
атрымау i адукацыю, i пуцеуку у жыцце. Аб гэтай падмене ужо у сталым 
узросце прапаршчык 1гнат Абдзiраловiч даведваецца падчас ваенных падзей, 
рэвалюцыi i новага сацыяльнага парадку. Так нараджаецца дваiстасць: свядо- 
масць Iгната/Васiля цяпер вагаецца памiж дзвюма крайнасцямi i не можа 
самащэнтыфжавацца, цi ен «пан» щ «хам», «чырвоны» цi «белы». Пэунага 
адказу чытач не атрымоувае нават напрыканцы гiсторыi.

Як сцявярджаюць мнопя даследчыкi, М. Г арэцкi быу першым з пюьмен- 
нiкау, я к  iранiчна i востра псiхалагiчна праз унутраны свет героя дау глыбо- 
кае адлюстраванне таго часу. Дваютасць у аповесцi можна разглядаць з не- 
калькiх бакоу: а) архетытчная дваiстасць па мадэлi «браты-блiзняты» i адна
часова «браты-сапернiкi»; б) п^халапчная дваiстасць расшчэпленасцi псiхiкi; 
в) дваютасць сацыяльнай iдэнтыфiкацыi; г) наратыуна-мастацкая дваютасць.

У кантэксце першага узроуню гэтай дваютасщ ляжыць мiфалагiчны па- 
чатак, юнаванне малочных братоу, што адначасова падобныя i розныя. Гэта 
дваютасць выяуляецца праз рознае паходжанне, але адну «мамку», адну 
атмасферу выхавання, адзiны догляд i асяроддзе.

Галоунае псiхалагiчнае пытанне, што ставiць аутар, тычыцца праблемы 
падсвядомаснага раздваення асобы, якая з дапамогай усвядомленых ведау 
вырашае праблему прыналежнасцi да «блаютнай крывi» i «белай косткi» щ 
«простага роду», праблемы дэтэрмiнiзму: што вызначае асобу -  паходжанне, 
кроу, спадчыннасць цi асяроддзе i адукацыя? Адмауляючыся даць дакладны 
адказ на гэта пытанне, М. Гарэцк яшчэ больш узмацняе псiхалагiчны скла- 
дальшк аповесцi.

На УзроУнi сацыяльнай щэнтыфшацьй пiсьменнiк фактычна праводзiць 
фiласофскую рэфлексш праз сарказм i дакумэнтальную праУдзiвасць. Храна- 
топ аповесцi надзвычай складаны: кардынальная змена сацыяльнай парадыг- 
мы, разбурэнне усяго ладу жыцця, выбуховасць канфлштау нават на узроунi 
думак -  усе гэта юнуе у суаднесенасщ з часам i варыяцыямi месца дзеяння 
(Беларусь, РаЫя, Кауказ). 1гнат Абдзipaлoвiч, apмeйcкi aфiцэp (сялянскага 
паходжання, ш для каго не вядомага), сфармiраваушы свае дэмакратычныя 
погляды падчас студэнцтва, не можа канчаткова i дакладна вызначыць улас- 
ную палпычную пазiцыю менавiта таму, што пал^ычная спуацыя у краiне 
з’яуляецца раздвоенай, нават супярэчлiвай. Дзве яго душы (сялянская 
i панская) канфлiктуюць па мадэлi «унутранай дваiстасцi» (у канцэпцый Ота 
Ранка), калi назiраецца раскол асобы, эмпатыя, падвоеная матывацыя. Гэтыя 
супрацьлегласцi звычайна рэалiзуюцца, згодна О. Ранку, у экстрэмальных



дзеяннях, пс1х1чных парушэннях. 1гнат (Васшь) адчувае менавгга унутраную 
падвоенасць: Душа двашася. Адна палова несказанна плакала i жалтася на 
другую, нашто яна мучыць яе пaдмaнкaмi. I  кaлi ён mpoxy выстагнауся, 
казала: «Уцячы... уцячы...»  (www.knihi.com/Maksim_Harecki/Dzvie_dusy.html).

З дапамогай Doppelganger таксама даследуецца праблема дабра i зла. 
У аповесщ яна зводзщца да вызначэння дабра для айчыны праз щэалапчнае 
прыняцце або непрыняцце новага «камунютычнага» строю. На гэтым узроуш 
таксама узшкае гамлетаусю матыу: Абдзipaлoвiч кахае Алю Макасееву, але 
не робiць амаль нiчога, каб дабщца шчасця з ёю; ён за народ быццам [Там 
жа], але не прымае удзелу у канкрэтных падзеях; заяуляе, што ён беларус, 
аднак адначасова сцвярджае, што яго бацькаушчына -  Рaciя.

У гэтай дваютасщ заключана i стваральная роля: 1гнату удаецца у выш
ку пазнаць сваё «я», раскрыць сутнасць уласнай свядомасщ, што вызначае 
менавгга яго асобу. Калi у дзяцiнстве пасля пажару ён хадзгу як старонняя 
асоба i не мог адчуць глыбокасц людскога гора [Там жа], то цяпер жа 
адмена яго была у тым, што, пачуушы прызнанне матш, ён быццам пачуу 
i сябе тою грамадою, ад якой стаяу раней збоку. Калi раней на учыню роз
ных непачэсных ахвотнжау юраваць няшчаснаю людскою чарадаю глядзеу, 
як на учынк адурэлых, каторыя пакуль што сваволяць бескарана, дык цяпер 
тльнавау з асаблiвай балючасцю кождую з боку ix няпрауду, ... усё болей не 
любху тых афщэрау, што усё выязджалi i выязджалi па-за чырту бальшавщ- 
кага панавання [Там жа].

Таюм чынам, матыу дваютасщ у аповесщ М. Гарэцкага вызначаецца 
катэгарыяльнай i гдэйнай складанасцю. З аднаго боку, аутар карыстаецца вы- 
працаванымГ на працягу усяго лГтаратурнага працэсу вобразамГ Doppelganger, 
увасобленымГ у двух братах i утрымлГваючымГ аднолькавасць i супрацьлег- 
ласць. У традыцыйным псiхалагiчна абгрунтаваным ключы рэалiзуецца 
i матыу раздвоенасцi п а х т ,  свядомасцi, асобы. З другога боку, аутар робщь 
пэуны крок да iнтэлектуалiзацыi матыва дваiстасцi праз паказ раздвоенага 
пал^ычнага асяроддзя, памежкавага юнавання самаiдэнтычнасцi беларуса -  
адначасова з Беларуссю i Расiяй, заклiкае чытача паудзельнiчаць у щэалапч- 
на сюраваных размовах, дэбатах i спрэчках наконт правшьнасщ щ нежыцця- 
здольнасцi новай савецкай улады (красамоуна аб гэтым сведчыць вобраз 
подлага i х ^ а г а  прадстаунiка новай улады са здзекшвым iмем -  1ван Карпя- 
чонак Гаршчок). Нарэшце, наратыуны пункт гледжання у аповесцi таксама 
дваiцца i не падлягае дэфшщьй, што стварае шматбаковы матыу 
Doppelganger.

А. В. Семянькевiч

ПРАБЛЕМА РОДУ НАЗОУН1КАУ PLURALIA TANTUM

Адной з найбольш характэрных граматычных прыкмет назоУнiкаУ 
з’яуляецца катэгорыя роду. Марфалагiчна субстантыуны род выражаецца 
характарам асновы i сiстэмай канчатакау, сiнтаксiчна -  формамi дапасаванага 
слова. У сучаснай беларускай мове у вышку гютарычнага працэсу унiфiкацыi
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