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ЭК31СТЭНЦЫЯЛБНАЯ ПРАБЛЕМАТЫКА 
У АПОВЕСЦ1 Б. ПЯТРОВ1ЧА «СТАХ»

Трапчны пстарычны лес беларусау, вымушаных юнаваць на геапалыыч- 
ным скрыжаванш ва умовах своеасабл1вага «еурапейскага скразняку», у прас- 
торы супрацьстаяння двух цывшзацыйных сютэм Захаду 1 У  сходу, вызначыу 
светаадчуванне беларусау як экзютэнцыйнае. Праблемы ф131чнага выжывання 
у стабшьна паутаральных памежных спуацыях, адчуванне катастраф1чнасщ 
быцця, адзшоты, пакуты, паюнутасщ, складанасщ нацыянальнага самавызна- 
чэння абумовш экзштэнцыйную свядомасць нацьп. Тэта натуральнае, стыхшна 
народжанае экзштэнцыйнае светаадчуванне увасобшася у мастацкай Л1таратуры, 
не толыа у творах праза1кау з модным рэал1стычным струменем -  М. Гарэцкага, 
Я. Коласа, К. Чорнага, М. Зарэцкага, але 1 у паэзп Я. Купалы, М. Багданов1ча,
A. Гаруна 1 1ншых аутарау, засяроджаных на спасц1жэнш пс1халапчнай 1 эма- 
цыянальнай глыб1ш асобы. Праявы экз1стэнцыйнага светабачання адзначаюцца 
у 1х творах у асэнсаванш спецыф1чных канстытуцыйных С1туацый, праз яюя 
Л1таратура экз1стэнцыял1зму адлюстроувае жыццё -  С1туацьп катастрофы, кры- 
31су, разбурэння, смерц1, у даследаванш атрыбутыуных з’яу, характэрных 
для паэтыю экз1стэнцыял1зму, -  свабоды, адз1ноты, адчужанасцд сутыкнення 
рацыянальнага 1 1рацыянальнага 1 г.д.

Першынства у стварэнш экз1стэнцыйнага героя у беларускай лыаратуры 
належыць, безумоуна, М. Гарэцкаму. «У спасц1жэнш свайго быцця ён увесь час 
балансуе на мяжы выратавання 1 самаразбурэння. Урэшце ён мусщь зм1рыцца 
з тым, што не можа змяшць: са сваёй несвабодай, з уладай над сабой кону, 
са сваёй маласцю, слабасцю 1 смерцю. Мус1ць трываць жыццё, трываць абсурд 
свету або бунтаваць, але усё роуна памерщ», -  пина Л. Сшькова [2, с. 108]. 
Агульнапрызнаным прадстаун1ком экз1стэнцыял1зму як лидратурнага напрамку, 
сфарм1раванага у сярэдз1не XX стагоддзя, з беларусюх тсьменшкау выступае
B. Быкау. Варта адзначыць, што у беларускай лыаратуры пра экз1стэнцыял1зм
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дазволена гаварыць 1 анал1заваць мастацюя тэксты пад адпаведным фшасофсюм 
экзютэнцыйным ракурсам адносна нядауна, што тлумачыцца найперш куль- 
турна-пстарычным1 прычынам1, табуяваннем да канца 80-х гг. ХХ ст. савецюм 
лгтаратуразнауствам пэуных лгтаратурных напрамкау, аутарау 1 тэм.

Экз1стэнцыял1зм, як прадуктыуны культурагенны фактар эпох1, вызначыу 
духоуныя пошую ттэлшенцый, моцна пауплывау на мастацтва па абодва баю 
Атлантычнага аюяна. Варта адзначыць, што згодна тэарэтыку экзштэнцыяльнай 
пахалогй Р. Мэю, экз1стэнцыял1зм у наш час -  не проста фшасофсю напрамак, 
а у першую чаргу культурны рух, яю адлюстроувае глыбокае эмацыйнае 1 
духоунае вымярэнне сучаснага чалавека у юнуючай на дадзены момант паха- 
лапчнай ютуацый, выражэнне ушкальных пюхалапчных праблем, з яюм1 ён 
вымушаны сутыкаецца. Беларусюя шсьменнш у складаным соцыякультурным 
1 грамадска-пал1тычным кантэксце мяжы тысячагоддзяу, у спасщжэнш юндывь 
дуальнай экзютэнцый» 1 пошукау адказау на запыты свайго часу, зноу 1 зноу 
актуал1зуюць комплекс щэй 1 мастацю вопыт экзютэнцыяльнай лгтаратуры. 
Прычына гэтага -  яуная алапчнасць 1 абсурднасць свету, катастраф1чныя 
настрой яюя з часам небезпадстауна мацнеюць.

Экзштэнцыяльная свядомасць выяулялася найперш у нетрах традыцыйнага 
рэал1зму, яю пашырау свае магчымасщ 1 перспектывы. У  вышку сфарм1равауся 
непауторны тып экзштэнцыяльнага пюхалапзму (вызначэнне Т. М. Тарасавай 
[3]), традыцыя якога перайшла межы Х Х -Х Х 1 стагоддзяу, пра што сведчыць 
творчасць таюх аутарау, як В. Казько, А. Федарэнка, У. Сцяпан, Ю. Станкев1ч, 
Б. Пятров1ч. Невыпадкова мнопя творы Барыса Пятров1ча маюць дзве даты 
натсання. Так, раман «Спачатку была цемра» шсьменнш перанёс праз дзе- 
сящгоддз1, пераасэнсоувау 1 перарабл1вау яго, пазначыушы 1995 1 2011 гадамт 
Киша «Спакушэнне» (2013) часткова складаецца з творау, натсаных у папя- 
рэдшя гады. У  кшгу «Пуц/на» увайшл1 дзве аповесщ, яюя был1 натсаныя раней, 
аднак дапрацоувалшя цягам гадоу 1 пад адной вокладкай выйшл1 у 2015 г. Кшга 
складаецца з творау «Стах» (2002- 1995) 1 «Пуцша» (2003), дастаткова рэпрэзен- 
татыуных для творчай манеры шсьменшка. Як пазначана у анатацый да кнш, 
у 1х «яскрава спалучылюя рысы экз1стэнцыял1зму, клаючнага тсьм а 1 стылёвага 
авангардызму»» [1]. Хаця гэтыя творы шсалюя у розны час 1 дастаткова 
адрозныя стылютычна, С. Дубавец пад час прэзентацьй кнш адзначыу, што 
«аб’ядноувае 1х трывожнасць, якая прысутшчае практычна ва уюх творах».

Экзютэнцыяльная свядомасць узмоцнена у Б. Пятров1ча, мабыць, яшчэ 
1 б1яграф1чным1 фактарамт У  беларускай 1нтэрнэт-б1бл1ятэцы Кашишка! сказана, 
вщавочна са слоу самога шсьменшка, што ён «прыйшоу у свет 17 лшеня 
1959 году. Памёр увечары 1 верасня 1970-га, каб ранкам наступнага дня зноу 
нарадзщца 1 жыць» [3]. Таму матыу смерщ прысутшчае у мноых яго творах. Герой 
аповесщ «Стах» шмат у чым нос1ць адбгтак асобы аутара, нягледзячы на тое, што 
для свайго героя шсьменнш абрау 1ншы шлях творчага самавыяулення -  жывашс. 
Узаемаадносшы героя са смерцю склалюя з дзящнства: «З маленства ён адчувау, 
што лёс рыхтуе яго да адзшоты. I як мог супращуляуся таму. Смерць не ул1чыла 
гэта. Яна 1 падумаць не магла, што у ягоным кволым цельцы пасял1уся таю моцны 
дух... Але яму споуншася усяго дзесяць, 1 ёй закарцела трою падрасщць яго... 
А  потым яна са смехам зауважыла, як хапаецца ён за сваё жыццё, не 
усведамляючы, што ягонае зямное юнаванне можна назваць х1ба суцэльнай 
пакутай, а шчасце уяуным 1 прыдуманым» [1, с. 47]. З ранку свайго жыцця герой
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пабывау на мяжы двух станау, 1 гэта прымушае яго час ад часу весщ дыялог са 
смерцю, жыць з аглядкаю на яе. Матыу непазбежнасщ смерщ, шляху да яе праз 
самапазнанне, кат чалавек праходз1ць праз рай дзящнства, чысцец даросласщ 1 
пекла творчасщ станов1цца галоуным у аповесщ «Стах». Перажыванне героем 
гэтых стадый прасочана у трох асобных частках, яюя праз этграфы адсылаюць да 
«Боскай камедьп» Дантэ. Адрознасць гэтых перыядау падкрэсл1ваецца стылёвым1 1 
кампаз! пыйным! асабл1васцям1 частак трыпщха.

Да трывожнасщ, якую адчуу у аповесцях С. Дубавец, варта было б дадаць 
боль як неад’емны кампанент жыцця у абсурдным 1 няутульным свеце. Сама- 
рэфлекси героя напоунены болем 1 расчараваннем. Першая частка трыпщха 
«Экспрэс, або Няспрауджанасць адзшоты» адбываецца у аутобусе, пад час 
начнога падарожжа Стаха-студэнта побач з прыгожай незнаёмкай. Атсанне 
чыста ф1з1ялапчных пачуццяу да дзяучыны-суседю перамяжаюцца успамшам1 
з часоу вясковага дзящнства 1 густа перасыпаны адкрытым1 экз1стэнцыйным1 
разважанням1 аутара. «Усё на свеце глыбока асабютае. Усё у адзшочным л1ку. 
Чалавек -  самая адасобленая, самая замкнутая у сабе ютота з у а х  статкавых. 
№хто не можа пабыць у скуры шшага. Чалавек -  уяуны свет, я к  з’яуляецца з 
ягоным нараджэннем 1 зшкае з ягонай смерцю» [1, с. 25]. Трои т  далей: «Самае 
доугае шчасце можа не даць шчасця, а самае доугае гора не быць горам. Не 
таму, што усё адносна 1 залежыць толью ад нашага успрыняцця, а таму, што 
няма шчога вечнага. Апроч адзшоты» [1, с. 26]. Нягледзячы на знешшя атры- 
буты нармальнага, паспяховага жыцця героя, першая частка заканчваецца той 
жа шчымл1вай нотай бясконцай адзшоты у свеце. «Ён так 1 застауся адзшоюм. 
Шчыпм тут, чужым уюм. I гэтай жанчыне побач, 1 той дзяучынцы у суседшм 
пакор 1 тым людзям, што за сценам1 дома, у майстэрнях, на выставах, у часо- 
тса х ...»  [1, с. 49]. Стах увесь час сувымярае 1 асэнсоувае сваё жыццё праз 
прызму смерщ, разважае, што жыццё -  уцёю-набл1жэнне да яе. У  спуацы! часо- 
васщ жыцця, жыцця як адтэрмшоую, герой усведамляе адзшоту як неабходную 
праяву 1снавання, якой немагчыма пазбегнуць, але якая з часам робщца усё 
большай пакутай. Адзша магчымы паратунак 1 выбауленне ад яе -  смерць. Рана 
щ позна, «ён яшчэ зразумее гэта. Жахнецца... I аддасца ёй...» [1, с. 49].

Дыялектычнаму вырашэнню дыхатами жыццё/смерць прысвечана 1 другая 
частка трыпщха «Удол, або Актава пазнання», суаднесеная праз Дантаусю 
этграф з чысцом. Гэта частка -  фантастычныя прыгоды Стаха у шшасвеце, у 
в1ртуальнай рэчаюнасщ, дзе паэтыка умоунасщ дазваляе сканструяваць шэраг 
штучных алегарычных сгтуацый-выпрабаванняу, праз як1я праходз1ць герой. 
Яны пачынаюцца у вядомым дворыку Скарыны у Вшьш 1 далей разнастайным 
чынам працягваюцца у чарадзе размежаваных м1ж сабою дворыкау. Зарука 
пераходу з аднаго дворыка у наступны -  неабходнасць зрабщь выбар, я к  патра- 
буе ад героя смеласщ 1 мужнасщ. Ключавым у экзштэнцыяльнай фшасофп 
з’яуляецца пастаноука 1 вырашэнне праблемы свабоды, якая разумеецца як вы
бар чалавекам адной з бясконцых магчымасцей. У  гэтай частцы аповесщ нама- 
ляваны алегарычны шлях руху 1 сталення героя, яго самапазнання праз шэраг 
выпрабаванняу, праз усвядомлены выбар у драматычных умовах. Кампазщыйна 
юпыты-выпрабаванш аргашзаваны паводле актавы -  ад «До» папярэдняй 
актавы да «ДО» наступнай. Свабода героя праз яго выбар робщца канцэптуаль- 
ным цэнтрам кожнага мшшюжэту, паказанага у кожным дворыку актавы 
пазнання. Так, перадапошш дворык адпавядау ноце «С1...Ён быу пусты.
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Толью -  дзверы, дзверы, дзверы . у сценах. I на кожных дзвярах надтс: 
«Шчасце», «Гора», «Багацце», «Страх», «Радасць», «Боль», «Каханне»... 1 да
лей -  усе мажл1выя пачуцщ 1 станы чалавека.

Яму ж хацелася выбраць дзверы з надтсам, я к  уключау бы у сябе усе гэтыя 
паняцщ, каб раз 1 назаусёды пакончыць з гэтым1 пакутам1, з гэтым1 выпраба- 
ванням1, з гэтым1 вандроукам1 па дворы ках.

Ён выбрау дзверы з надтсам «Смерць». А дчы ту 1х 1 .
ДО .. . выйшау на тую ж самую вул1цу, з якой увайшоу некал1 у Скарынау 

дворык» [1, с. 73].
Такая “закальцаванасць” жыцця 1 смерщ сцвярджае, што смерць -  гэта 

выбауленне ад цяжару 1 пакут жыцця, але яна аказваецца 1 новым пачаткам. 
Нездарма герой, пам1раючы у шшасвеце, вяртаецца у рэальнасць. Аутар шю- 
струе уласную сентэнцыю, агучаную у першай частцы: «Усё у гэтым свеце 
узаемазвязанае, запраграмаванае 1 закальцаванае. I нуль, а не згвалтаваная вась- 
мёрка -  вось юмвал гэтай закальцаванай бясконцасщ» [1, с. 8]. Канчатковым 
этапам пазбаулення героя твора ад цяжару юнавання з’яуляецца асэнсаванне 
уласнай смяротнасщ 1 прыняцце яе.

«Боская камедыя» Дантэ мае дзевяць кругоу пекла. Стах у в1ртуальнай пра- 
сторы прайшоу толью восем выпрабаванняу. Атсаннем дзявятага круга выг- 
лядае трэцяя частка «Чаканне, або Зацемю», якая праз этграф з «Боскай 
камедыт непасрэдна 1 адсылае да пекла.

Што ёсць пеклам у гэтай частцы: пакутл1вае стварэнне карцшы, падсума- 
ванне 1 пераасэнсаванне жыццёвага шляху перад абл1ччам хуткай смерщ, 
прадказанай таямтчым незнаёмцам у скверыку на месцы былых лютэрансюх 
могшках. А  можа гэта смерць, якая так 1 не адбылася, 1 герой зноу адчувае 
непазбежнасць занурыцца у пачуццё безвыходнай адзшоты? «I вяртацца яму 
давядзецца туды, куды, па-шчырасщ, чамусьщ вяртацца не хочацца... Чаму? 
Што было у ягоным жыцщ дагэтуль? Праца, сям’я, беднасць. Што будзе 
цяпер? Беднасць, сям’я, п р ац а. I, па вялшм рахунку, усё роуна, кал1 перапы- 
няць, перарываць гэты ланцужок: у трыццаць гадоу, у шэсцьдзясят альбо 
у с т о .  Дык, можа, чым раней, тым лепш? Толью людз1, яюя не задумваюцца 
над сва1м жыццём, чапляюцца за я г о .»  [1, с. 118]. Хутчэй за усё, усё разам, 
а найперш адчуванне бясконцага паутарэння, што само з’яуляецца пакутай.

Сапрауднае пазнанне быцця магчыма тольк1 у “парогавай спуацьй”, што 1 
адбылося са Стахам. Ведаючы, што жыцця засталося толью на тыдзень, ён 
напружана працуе над карцшай, якая павшна адлюстраваць асноуны модус 
юнавання чалавека у свеце: «Там был1 людзт Там был1 фарбы. I людз1 1 фарбы 
змагалюя м1ж сабою, як дабро змагаецца са злом. Карцша была сном не сном, 
явай не явай, як, уласна, 1 само жыццё» [1, с. 88]. Канцэптуальную 1 кампа- 
зщыйную завершанасць карцша набывае тады, кал1 пасля мютычнай сустрэчы у 
скверыку Стах на залатым сячэнт дамалявау могшю. Сэнс не тольк1 у прыняцщ 
непазбежнай смерщ, якая аднолькава завяршае дабро 1 зло гэтага свету. Чаканне 
хуткай смерщ дапамагло мастаку глыбей 1 дакладней адчуць аб’яднанасць 
смерцю розных фрагменту 1 з’яу быцця, 1х дыялектычную узаемасувязь праз 
катэгорыю смерщ. Можа, дзякуючы такому фшасофскаму разумению смерщ як 
краевугольнага каменю, я к  трымае усю маза1ку супярэчл1вых праяу быцця, 
карцша не стварала цяжкага уражання: «Карцша ж, пры усёй сваёй змрочнасщ,
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дыхала такою надзеяй, выпраменьвала такую дабрыню 1 спакой, такую 
упэуненасць, што будучыня у нас не проста ёсць -  яна светлая 1 шчасная, што 
назваць карщну трэба было неяк шакш» [1, с. 113]. Першапачатковая назва 
«Зыход» пасля доупх разважанняу мастака змяншася на «Чаканне». Роспачны 
настрой перамяжоуваецца у гэтай частцы аповесщ з сацыяльным аптым1змам, 
надзеяй у надыход лепшых часоу для Беларус хаця бы у юлу закальцаванасщ 
этапау жыццё/смерць/уваскрашэнне. Сэнс прадчування щ нават ведання часу 
уласнай хуткай смерщ 1 у тым, што герой, працяты болем ад адчування абсурду 
рэчаюнасщ 90-х гадоу, усведамлення адзшоты 1 бяссшля нешта змянщь, пры 
гэтым прыузшмаецца над сам1м сабой, стварае выдатную карщну, якая пера- 
жыве яго, 1 становщца сапраудным Майстрам.

У  аповесщ прысутшчае схаваная адсылка да вядомага эсэ А. Камю «М1ф пра 
С1з1фа» 1 разам з тым палемша з 1м. У  фантастычна-алегарычнай другой частцы 
трыпщха у бязмежнай прасторы аднаго з дворыкау герой трапляе у каменя- 
ломню 1 мусщь уключыцца у ланцуг людзей, як1х цягнуць на сва1х плячах 
глыбы грашту да краю вял1знай прорвы, куды сюдваюць камяш 1 вяртаюцца 
зноу да каменяломняу. I гэтак дзень пры д т . Наканаванасць на бясконцую 
бессэнсоунасць не выклшае непакоры. Фшасоф1я насельшкау гэтай прасторы 
нагадвае, што называецца, звычайную жыццёвую мудрасць: «Раз дадзена нам 
гэткае жыццё, гэтю лёс -  трэба жыць» [1, с. 69]. У  якасщ самаапраудання свайго 
пааунага прыняцця жыццёвай катарп, роунай кары антычных багоу, сусед 
Стаха па ланцугу кажа, што «мне наканавана гэта: т  да чаго не 1мкнуцца, жыць, 
як жыву... I таму, нават кал1 б я ведау, што заутра надыдзе канец свету, я сёння 
усё роуна нас1у бы кам енне.» [1, с. 70]. Бунт Стаха прыводзщь яго у наступив: 
дворык, дзе атсаны магчымы варыянт сапрауднага райскага жыцця, але у 1м 
няма руху, як 1 у папярэдшм. Што надае рух быццю? Як выткае з твора 
Б. Пятров1ча -  магчымасць свабоднага выбару, яю рухае чалавека па шляху 
самапазнання да фшальнай кропю яго асабютага юнавання. У  антычнага С1з1фа 
яе не было. У  чалавека ёсць. У  трактоуцы тсьменшка чалавек асуджаны 
на бясконцую паутаральнасць цыклау жыццё/смерць, зноу 1 зноу прыходз1ць 
у свет, у яюм у стане адзшоты 1 няпэунасщ праходзщь праз выпрабаванш 
1 расчараванш, караскацца па жыцщ, набл1жаючыся да смерщ, кал1 цяжкая ноша 
жыцця сюдваецца ушз, а потым зноу паутараць жыццёвы цыкл ад пачатку. 
У  дадзеным выпадку шчасл1вы той, хто нараджаецца творцам, яю мае магчы
масць зафшсаваць сваё «Я», сваю экзютэнцыю праз мастацтва.

Варта вярнуцца да сцвярджэння аутара, што юмвал закальцаванасщ быцця 
«нуль, а не згвалтаваная васьмёрка». Пам1ж нулём-кругам, юмвалам паутараль- 
насщ, 1 васьмёркай, якая ёсць перавёрнутым знакам бясконцасщ, няма супярэч- 
насщ. Усё у гэтым свеце бясконца паутаральнае. Омволша васьмёрю абыгры- 
ваецца у творы кампазщыйна: восем пранумераваных падчастак у першай 
частцы трыпщха, кампазщыйная актава у другой, а у апошняй Стаху шбыта 
застаецца сем дзён жыцця, а на восьмы ён щзе насустрач смерщ, якая так 1 не 
адбылася, бо незнаёмец, як высветлшася, знарок паблытау даты. Стаху зноу 
даводзщца вяртацца у жыццё, што не выклшае у героя атякай радасщ, бо гэта 
зноу бясконцая адзшота 1 балючыя рэфлексп.

Матыу смерщ у аповесщ Б. Пятров1ча з’яуляецца дамшантным, ён аб’яд- 
ноувае усе фрагменты аповесщ 1 выступае той канцэптуальнай асновай, з якой 
суадносяцца усе астатшя падставовыя экзштэнцыяльныя катэгорьй: юнаванне, 
адзшота, свабода, выбар, самапазнанне.
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