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Да праблемы станаулення нацыянальнай ifl3i 
у беларускай лiтаратyры XIX стагоддзя

Падчас 1мкл1вага развщця навукова-тэхшчных магчымасцей i звязанай 
з гэтым паскоранай ушфжацьп народау вырашэнне пытанняу нацыя- 
нальнага самавызначэння з’яуляецца надзвычай важным для шэрагу краiн. 
У сшу шматвяковых сацыяльна-пстарычных працэсау, геапалiтычага стано- 
вiшча асаблiвае значэнне мае яно для Беларуш, што, не перабольшваючы, 
можна сказаць, усведамляецца сапрауднай беларускай навукова-творчай 
штэлЬенцыяй, як адказнасць за далейшы лес беларускай нацыi у свеце.

Выдатны беларускi фiлoсаф, лтгаратуразнауца, культуролаг Уладзiмiр 
Конан на адной з канферэнцый, прысвечаных асэнсаванню беларускай 
нацыянальнай свядомасщ, лапiдарна-дакладна а к р э ^ у  сутнасць галоунай 
яе кампаненты: „Нацыянальная щэя -  духоуна-творчы аналаг быцця народа 
у трох вымярэннях -  мiнуушчыне, сучаснасцi i будучынi. Кожны этнас, яю 
выявiу свае творчыя магчымасщ i сфармавауся у нацыю, увасабляе сабой 
пэуную iдэю”1.

У нацыянальнай ^ i  звычайна выдзяляюць наступныя прыярытэты: 
па-першае, любоу да гiстарычнага мiнулага i творчага дзеяння сваей нацый, 
сваей мовы, свайго краю; па-другое, веру у духоуныю сiлы свайго народа 
i, па-трэцяе, iмкненне, волю да таго, каб свой народ быу годным членам 
у сямй народау свету2.

Нацыянальная свядомасць, вдэя адлюстроувае супольныя i агульна- 
нацыянальныя iнтарэсы усяго народа. Яна з ’яуляецца, з аднаго боку, 
свoеасаблiвым генератарам жыццядайнай энергii этнасу на шляхах пошукау 
формы самавыяулення, а з другога, у працэсе гэтага, часта змагарнага, 
пошуку сама умацоуваецца, эвалюцыяшруе.

1 У. Конан, Беларуская нацагяналъная гдэя: традащай, сучаснагя праблемаг, прагнозаг, 
[у:] Беларуская нацагяналъная бдэя. Матэрагялаг навукова-тэарэтагчнао канферэнцаг{, Мшск 
2000, с. 6.

2 А. Астапенка, Нацагяналъная гдэя у  сучаснагм свеце, Мшск 2003, с. 156.
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Працэс станаулення новай мастацкай традыцьи у беларускай лтта- 
ратуры, распачаты на мяжы XVTTT-XTX стагоддзяу, быу напрамую звязаны 
з абуджэннем нацыянальнай свядомасщ насельншау слаунай у недалёюм 
мшулым дзяржавы, з вяртаннем з пстарычнага забыцця багатай спадчыны 
беларускага народа. У прадмове да Статуту ВКЛ 1588 года канцлер 
Вялшага Княства Лттоускага Леу Сапега з гонарам тсау : „Не обчим яким 
языком, але своим власным права списаные маем и каждого часу чаго нам 
потреба ку опору всякое крывды ведати можем”3. На старабеларускай мове, 
якая з ’яулялася аф щ ы йнай мовай вялш ай еурапейскай дзяржавы , 
стваралшя дасканалыя юрыдычныя дакументы, перакладаемыя адразу i на 
лащну, i на польскую мову. Невыпадкова Адам Miцкевiч у сваiх парыжскiх 
лекцыях аб славянсюх лiтаратурах, прачытаных у Каледж дэ Франс, 
выказауся такiм чынам пра беларускую мову: „Narzeczem Białej Rusi, nazy
wany ruskim lub litewsko-ruskim (białoruskim), mówi [...] mniej więcej 10 milio
nów; jest to narzecze najbogatsze i najczystsze; było ono niegdyś uprawne: za 
czasów odrębności Litwy wielcy książęta posługiwali się nim w korespondencji 
dyplomatycznej”4. „Status Litewski pisany jest językiem najharmonijniejszym 
i najmniej skażonym ze wszystkich dialektów słowiańskich”5.

Складаныя сацыяльна-палттычныя умовы XVII-XVIII стагоддзяу прычы- 
нЫ ся да заняпаду беларускамоунай лттаратурнай творчасцй Мова шэрагу 
летатсау, Статутау Вялiкага Княства Лттоускага, прадмоу i перакладу 
Святога Пiсання вялiкага асветшка Францiшка Скарыны уступае сваё 
законнае месца лацше i пальшчызне, а пасля рускай мове. У 1696 годзе 
сейм прымае пастанову, якая забараняе выкарыстанне беларускай мовы 
у афщыйнай ператсцы, у дзяржауных установах. Спыняецца друкаванне 
к т г  на беларускай мове. У апошняй чвэрцi XVIH стагоддзя у вы тку  трох 
падзелау польскай дзяржавы беларускя землi далучаюцца да Расii. Палй 
тыка царызму адмауляла не толью дзяржауную незалежнасць, але i культур- 
на-этнiчную самабытнасць беларусау. Miкалай I, наклаушы у 1840 годзе 
вета на дзеянне Статуту Вялшага Княства Лттоускага, увогуле забараняе 
карыстацца тэрмшам „Беларусь”, якi у 30-40-ых гадах XIX стагоддзя пачау 
пашырацца як назва значнай частю ВКЛ. Вызначаючы Беларусь як „Северо
Западные губернии”, царызм спадзявауся зрабiць яе сваёй спаконвечнай 
уласнасцю, часткаю расшскай iмперыi. У т^1я ж сам^1я 30-40-я гады, як

3 Статут Вялшага Княства Лтоускага 1588. Тэкстыг. Даведтк. Каментарыг1, Мшск 
1989, с. 48.

4 A. Mickiewicz, Dzieła, Warszawa 1955, t. VIII, с. 100.
5 Ibidem, с. 106.
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слушна адзначае лтгаратуразнауца Мшола Хаустов1ч: „Адсутнасць палиы- 
чнае ды нацыянальнае незалежнасщ, нядобразычл1выя, а часам 1 непрыя- 
зныя адносшы суседзяу не давал1 мажл1васц1 ужо народжанай беларускай 
нацыянальнай 1дэ1 змагацца за развщцё, за станауленне нацы1”6.

I пры гэтым напачатку Х1Х стагоддзя распачынаецца беларускае нацыя
нальнае адраджэнне. Па словах Уладз1м1ра Конана: „На першае месца 
выходзяць праблемы нацыянальнай самабытнасщ мастацтва, альтэрна- 
тыуныя думк1 пра магчымасць стварэння новай у Еуропе беларускай 
лггаратуры”7.

Вяртанне г1старычнай памящ 1 духоунай спадчыны беларускага народа 
сталася пабуджальна-стваральным 1мпульсам для творчасщ, а творчасць 
у сваю чаргу далей фарм1равала нацыянальную 1дэю. 1дэя ж нацыянальнага 
адраджэння, як 1 светапоглядная, 1 мастацка-эстэтычная дамш анта, 
з ’яуляецца фактам мастацкай структуры кожнага твора. Нацыянальны 
светапогляд, варта пагадзщца з даследчыцай Любою Уладыкоускай: „[...] 
гэта рэальны светапогляд, нацыянальны у тым сэнсе, што менав1та 
прыналежнасць яго носьб1та да пэунай нацыянальнай культуры надае яму 
канкрэтны, своеасабл1вы змест 1 рысы, што фарм1руюць спецыф1ку 
тлумачэння 1 асэнсавання навакольнага свету”8.

У с1лу сп ец ы ф т сацыяльна-г1старычнага разв1цця Беларуси менав1та 
народная творчасць у гэты час аказваецца асноваю для фарм1равання новай 
мастацкай традыцьи. Дакладна адзначыу вядомы даследчык XIX л1та- 
ратуразнауца Алесь Яскев1ч: „Фальклор в этот период -  пока единственный 
наличный опыт национального эстетического высказывания и, кроме него, 
первым поэтам негде брать уроки выражения национальных форм на 
родном языке”9. Сапрауды, у складаных сацыяльна-пстарычных умовах 
тагачаснай Беларус1 народная творчасць была амаль адз1ным сродкам 
эстэты чнага адлю стравання рэча1снасц1. На лёсаносную  у працэсе 
станаулення лггаратуры ролю народнай творчасц1 звяртае увагу Вас1ль 
Л1цв1нка: „Сукупнасць зместу, шматстайнасць в1дау 1 мастацк1х формау 
фальклору, яго унутраныя 1 знешн1я сувяз1 уяуляюць сабой народную 
мастацка-фшасофскую с1стэму. У мастацк1х вобразах, мове, жанравай

6 М. Хаустов1ч, Ян БаршчэусЯ г лтаратурна-грамадсЯ рух на БеларуЯ у  30-40-я гг. 
XIX ст., [у:] Шляхам1 стагодзяу, Мшск 1992, с. 121.

7 У. Конан, Псторыя эстэтычнай думк БеларуЯ, у  3-х тамах, Мшск 2010, т. 1, с. 330.
8 Л. М. Уладыкоуская, Духоуныя гдэалы у  сучаснай культуры БеларуЯ г каштоунасЦ 

глабал1зму, Мшск 2009, с. 142.
9 А. С. Яскевич, Становление белорусской художественной традиции, Минск 1987, с. 195.
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вызначальнасц1 з ’яу фальклору знайшл1 увасабленне духоуныя асновы 
жыцця, маральна-этычны кодэкс, прадуктыуны вопыт абрадава-працоунай, 
сямейнай дзейнасц1 народа”10.

Уладз1м1р Конан, парауноуваючы народную творчасць з Святым П1сан- 
нем, адзначае, што „як у Б1бл11 у рэл1г1йна с1мвал1чных вобразах 1 сюжэтах 
адлюстравауся драматычны шлях станаулення чалавечай духоунасц1, так 
1 праз фальклор народная душа сягае далёка увысь, за вузюя межы свайго 
штодзённага побыту, здз1уляючы сваёй духоунай празорл1васцю”п . Так1м 
чынам, Б1бл1я 1 фальклор з ’яуляюцца невычэрпнай крын1цай мудрасц1, дзе 
па-мастацку, хаця 1 розным1 выяуленчым1 шляхам1, асэнсаваны вечныя 
праблемы, жыццёвыя вобразы 1 сюжэты праз багацце мастацк1х сродкау

Пачатковы этап беларускага нацыянальнага адраджэння быу прад- 
стаулены двума к1рункам1 -  л1тв1нск1м 1 беларуск1м12. Либшсю к1рунак 
быу звязаны з дзейнасцю Вшенскага ун1верс1тэта 1 выяуляецца найперш 
у творчасц1 ф1ламатау 1 фшарэтау -  Адама М1цкев1ча, Яна Чачота 1 1ншых, 
а пазней першага беларускага прафесшнага п1сьменн1ка В1нцэнта Дунша- 
Марц1нкев1ча. Беларуск1 к1рунак аформ1уся у пауночна-заходняй Беларус1, 
у В1цебскай 1 полацкай губернях 1 прадстаулены найперш творчасцю Яна 
Баршчэускага.

У апошн1я дзесяц1годдз1 беларускае л1таратуразнауства належным 
чынам ацан1ла ролю Яна Чачота у фарм1раванн1 нацыянальнай свядомасц1. 
Ян Чачот (1796-1847) з ’яуляецца адным з найвыдатных пачынальн1кау 
новай беларускй л1таратуры. Сябар Адама М1цкев1ча, далучыушыся да 
дзейнасц1 Таварыства ф1ламатау, першым уводз1ць беларуск1 фальклор (а пасля 
1 мову) у л1таратурны ужытак арган1зацы1. Да Яна Чачота, як амаль да ус1х 
прадстаун1коу беларускай л1таратуры XIX стагоддзя, звычайна дапасоу- 
ваюць вызначэнне „польска-беларуск1” альбо „польск1 1 беларуск!” п1сь- 
менн1к. Гэты тэрм1н уведзены у навуковы ужытак польск1м даследчыкам 
Юзафам Галомбкам на пачатку 30-х гадоу XX стагоддзя. I у гэтым вызначэнн1 
выяуляецца складанасць нараджэння новай беларускай л1таратуры -  пам1ж 
разв1тым1 ужо на той час польск1м 1 руск1м прыгожым п1сьменствам.

Чачот добра разумеу значэнне мовы Статутау ВКЛ для адраджэння 
г1старычнай свядомасц1 народа 1 сам ахвотна 1 п1сау па-беларуску. На жаль, 
з беларускамоуных вершау фшамацкага пер^1яду да нашага часу дайшло,

10 В. Лщвшка, Самабытнасцъ беларускага фаъклору i яго месца у  нацыяналъным 
Адраджэнш, [у:] Беларуста -  Albaruthenica, Мшск 1993, с. 210.

11 У. Конан, Псторыя эстэтычнай думк БеларуЫ..., с. 287.
12 Ibidem, с. 331.
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па сутнасщ, толью тры: Я ж о в ы я  iMMrnmi, Н а  п р ы езд  А д а м а  М щ кев1ча , Д а  
п а к т ь ц е  г о р л а  д р а ц ь . Сваё захапленне беларусюм творамi Яна Чачота 
выказау у тсьм ах да яго сам Адам Miцкевiч: „Лёгкасць ды яшчэ агонь, 
проста тндараусю, пераузышлi нават тыя надзеi, якiя я ускладау на цябе. 
Прэч з дарогi, Заны, прэч Адамы! Не лянуйся, каш ласка! Ты пiшаш усё 
леп т ” 13.

Значную частку лiтаратурнай спадчыны Чачота складаець балады, 
напiсаныя на польскай мове у 1818-1819 гадах. Усе восем адшуканых 
балад Чачота б ы т  апублжаваны упершыню у 1972 годзе Статславам Свiркам 
у кнiзе 3  кола ф т ам ацкага  перадрам ант ы зм у. У iх было „зафжсавана”, як 
ждлГчыу С. Свiрка, дванаццаць паданняу i народных казак, а таксама 
дзесяць матывау з беларускiх народных вераванняу i звычаяу Беларускую 
фальклорную афарбоуку маюць, напрыклад, балады Чачота М ы ш а н к а  
i С в ^ з ь ,  я т я , па словах польсюх вучоных Станiслава Пiгоня i Статслава 
Свiркi, сталi матэрыялам для пераломных B a l la d  i ro m a n s ó w  Адама 
Miцкевiча.

Аутарытэтны даследчык беларускага XIX стагоддзя Алесь Яскевiч 
адзначыу, што „польский же язык -  в данном случае лишь оболочка 
выражения, вынужденная запретом языка родного, да к тому же еще не 
вполне выкристаллизовавшегося из устного, чтобы служить средством 
поэтического высказывания” 14.

Менавгта Ян Чачот ажыццявiу сапраудны подзвж пачынальнжа новай 
мастацкай традыцык здолеу на працягу 1837-1846 гадоу сабраць i выдаць 
у шасцi зборнiках беларускж народныя песнi „з-пад Дзвiны i Нёмана”. Ён 
лiчыу, што паэзiя, якую называлi у яго час „народнай”, была у стара- 
жытнасщ „агульнай для усiх нашых продкау: панскай, княскай, словам, 
нац^1янальнай”, i выказвау думку, што дзякуючы менавгта сялянам был1 
захаваны старадаунiя абрады i песнi, бо вышэйшыя класы лягчэй 
падпадалi пад розныя культурныя уплывы заходняй Еуропы i забывалжя 
пра свае традыцыi. Узгадаем, што у Пецярбурзе, у т^1я ж самыя 40-я гады 
XIX стагоддзя, в я л т  пiсьменнiк, прадстаунiк беларускага н а т р у ж у  
нацыянальнага адраджэння Ян Баршчэускi сцвярджае гэткую ж думку 
у галоунай кнiзе свайго жыцця Ш л я х ц щ  З а ва ль н я  або  Б е ла р ус ь  у  ф а н т а 
с т и ч н ы х  а п а вяд а н н я х . Сапрауды, фальклор як асобая духоуная сiстэма не 
толькГ адлюстравау Гстотн^1я рысы нацыянальнай свядомасцi беларусау. Ён

13 Фтаматы i фыарэты. Збортк, рэд. К. Ц^рка, Мшск 1998, с. 123.
14 А. С. Яскевич, op. cit., с. 52.
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аказау актыуны уплыу на фармаванне нацыянальнага характару беларуса, 
як1, пачынаючы з XIX стагоддзя, стау творча адлюстроувацца, увасабляцца 
пераважна дзякуючы вобразу селян1на у л1таратуры Беларуси. Чынн1кам1 
нацыянальнай свядомасц1 становяцца калектыуна выпрацаваныя 1 увасоб- 
леныя у фальклоры думк1, 1дэ1, вобразы, пачуцц1 1 г.д.

У песнях, на думку Яна Чачота, можна знайсц1 не только г1старычныя 
звестк1, але 1 падказку да разгадка нацыянальнага характару: „Гэтыя песш 
[...], здолел1 б неяк паказаць апрача сваёй прывабнасц1, нешта большае: 
характар, звыча1 1 норавы краю, дзе яны спяваюцца. Выяуленне таго, чаго 
у 1х болей -  весялосц1 ц1 меланхол11, нясц1пласц1 ц1 прыстойнасц1, раман- 
тычнасц1 ц1 павучальнасц1, -  дапамагло раскрыць гэты характар” 15.

Захап1ушыся прыгажосцю народнай паэз11 1, зразумеушы, што найлепшы 
пераклад не можа перадаць у поунай меры яе арыг1нальнага хараства, Ян 
Чачот стау друкаваць народныя песн1 у аутэнтычным выглядзе, без 
перакладу. У зборшку С я л я н с к я  п ес т  з-п а д  Н е м а н а  г Д з е т ы  з  д а лучэн н ем  
гх а р ы г г н а л а у  н а  с л а в я н а - к р ы в щ к а й  м о в е  (1844) змеш чаны зап1сы 
беларуск1х народных песень у польск1м перакладзе 1 у арыг1нальным 
гучанн1. Амаль усе зборн1к1 адкрываюцца прадмовам1, у як1х аутар 
абгрунтавау свае л1таратурна-эстэтычныя погляды 1 прагнозы адносна 
разв1цця беларускай мастацкай традыцы1.

Варта зазначыць, што Чачот свята верыу у тое, „што дзетк1 кал1 падра- 
стуць, палюбяць больш, чым мы, сялянскую паэз1ю, сапрауды нацыя- 
нальную 1 свежую, хоць 1 спрадвечную”16.

В1давочным працягам працэсу збл1жэння Чачота з беларуск1м словам 
стау апошн1 зборн1к С ялян скгх  п е с ен ь .., выдадзены у 1846 годзе. У 1м 
змешчана грунтоуная характарыстыка мовы. Так1м чынам, шостая кн1га 
уяуляе сабой першы друкаваны збор арыг1нальных беларуск1х народных 
песняу з неацэнным1 заувагам1, ц1кавым1 этнаграф1чным1 звесткам1. 
У прадмове да зборн1ка змешчаны грунтоуны роздум Чачота над бела- 
рускай мовай. Ён у захапленн1, што на гэтай „крыв1цкай мове” гаварыш 
вял1к1я паны, п1сал1ся некал1 аф1цыйныя акты. Да таго ж тут змешчаны 
верш „Да м1лых мужычкоу”, нап1саны Чачотам па-беларуску.

Ян Чачот, як патрыёт роднай зямл1, усведамляу значэнне слаунай 
г1сторы1 народа у фарм1раванн1 асобы 1 нацы1, быу захоплены г1сторыяй 
Вял1кага Княства Л1тоускага, у вын1ку чаго 1 узн1к ягоны г1старычны эпас

15 Я. Чачот, HaeazpadcKi замак, укл. К. Цв1рка, MiHCK 1989, с. 169.
16 Ibidem, с. 176.
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беларуcаÿ. Пстарычныя балады былi напicаны Янам Чачотам у 1842-1844 
гадах, але, як па iронii лëcу, да 1994 года яны захоÿвалicя ÿ архiве. Ды, 
нарэшце cпоÿнiлicя мары першага беларужага фалькларыcта адноcна таго, 
„каб яны отявалюя”: балады ÿ перакладах Kаcтуcя Цвiркi i Cтанicлава 
C ^ m ra  пакладзены на ноты кампазiтарамi Bаciлëм Kупрыяненкам, Яÿгенам 
Петрашэвiчам i шш. У гэтых пеcнях Ян Чачот п е р а т е ^ я  ÿ далëкiя 
гicтрычныя ч ага  ÿладарання лiцьвiнcкага князя Kерна (X стагоддзе) да 
cмерцi Уладзicлава Ягайлы. У 55 баладах пад адметнай назвай С т ваг npa  

д a yн ix  л iц ъ в iн a y  д a  14 3 4  гo д a  паэт нагадвае cуайчыннiкам, што Bялiкае 
Kняcтва Лiтоÿcкае мае cлаÿныя традыцыi, якiя належаць cуcветнай гicторыi.

Kожны народ шукае ÿ попеле мiнуÿшчыны cваю cлаву, хоча даказаць, 
што i ëн заолуго^ае пашаны з боку iншых народау Cлушна пераконваÿ 
cам Чачот у cваiм уcтупе да C neвay...: „Дык няхай жа нi ÿ кога не в ы ^ ч а  
незадаволенаcцi, калi i лщьвш уcпомнiць cваю даÿнюю алаву, каб cцiпла, 
па-хрыcцiянcку раcказаць пра яе” 17. Ян Чачот cваëй творчаодю пацвердзiÿ, 
што ядром нацы янальнага адрадж эння i зыходным iмпульcам  яго 
з’яуляюцца памяць народа i яго духоÿнае cамавыяÿленне ÿ роднай мове, 
нацыянальнай гicторыi, этнiчных формах культуры, у народных cвятах. 
Паэт iмкнуÿcя cваëй творчаcцю давеcцi, што народ, яш мае такую багатую 
народную культуру, заcлугоÿвае лепшых адноciнаÿ да cябе.

Hайяркiм прадcтаÿнiком беларуcкага кiрунку на пачатковым этапе 
беларуcкага нацыянальнага адраджэння, як ужо згадвалаcя, быÿ Ян 
Баршчэÿcкi (1794-1851). Ён закончь^ Полацкую езуiцкую калегiю, а паcля 
аказаÿcя ÿ Пецярбурзе. Першыя cвае вершы Д зe вa н ъ к a , Г a p эл iц a  i P a ô y rn i  
м y ж a lк o y  Ян Баршчэÿcкi напicаÿ на беларужай мове яшчэ ÿ Полацку. 
^ ^ р ы ^ л ь н ы м  ÿмовы для беларуcкага друку прычыншюя да таго, што два 
яго вершы пабачылi cвет толькi ÿ 1843 годзе ÿ „Roczniku Literackim”, а 
антыпрыгоннщю верш P a б y н к i м yж a lк o y  захаваÿcя ÿ ш м атл тх  рукапicных 
cпicках i быÿ перапicаны, мiж шшым, Паÿлюком Багрымам. Bерш 
cуправаджалi ноты A ffrem  Aбрамовiча, якiя паказвалi чытачу, што перад iм 
нiбыта народная toc™ , бо ÿ змеcце твора выказаны патрыятычныя думкi, 
cкiраваныя cупраць царcкай улады.

Ян Барш чэÿcкi, уcвядомiÿш ы, што чытацкую беларуcкамоÿную 
аÿдыторыю трэба яшчэ ствараць, звярнуÿcя да творчаод на польcкай мове, 
тагачаcнай лггаратурнай мове Беларуci. Bажнае меcца ÿ т в о р ч а ^

17 Цыт. за: Cneвal npa дaÿнix лiцъвiнaÿ дa 1434 гoдa Янa Чaчoma 1842-1844 гaдoy. 
Гicmopaгчнaг эnac бeлapycaÿ, укл. B. Лщьвшка, Мшот 2004, c. 8.
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тсьм енш ка займаюць польскамоуныя творы, заснаваныя на беларуск1м 
фальклорным матэрыяле -  народных легендах 1 паданнях. Яго к т га  Ш ляхцгц  

Завалъня, або  Б еларусь у  ф а н т а ст и ч н ы х  апавяданнях  (Пецярбург, 1844-1846) 
стала эстэтычна-мастацкаю з’яваю, значнасць якой выходз1ць далёка за 
межы сваёй эпох1. Варта таксама падкрэслщь, што увага да народнай 
творчасщ, зб1ранне яе, выкарыстанне ва уласных творах -  своеасабл1вая 
мадэль развщця беларускай свядомасц1 1 беларускага прыгожага тсьм е- 
нства у перыяд фарм1равання новай мастацкай традыцы1. Мшола Хаустов1ч 
звяртае увагу на тое, што Рамуальд Падбярэск1, першы даследчык твор- 
часц1 п1сьменн1ка, крытык 1 публщыст, ва уступным артыкуле да галоунай 
кн1г1 Яна Баршчэускага Б е ла р ус ь  г Я н  Б а р ш чэускг  павёу гаворку 1 увогуле 
пра беларускую лггаратуру. ,Дыста народнай” ён называе лггаратуру на 
беларускай мове, у той час як „нацыянальнай” -  лггаратуру, якая закранае 
нацыянальныя праблемы, нацыянальнае жыццё18.

Ян Баршчэуск1 свядома аб1рае для свайго галоунага твора польскую 
мову. Ён зазначае ужо на пачатку Ш ляхц гц а  Завалънг..., што апавядант, 
змешчаныя у кн1зе, пачуу ад людзей, як1я валодаюць беларускай моваю. 
Так, „[...] не кожны чытач зразумее беларускую мову, дык гэтыя народныя 
апавяданн1, як1я пачуу я з вуснау простага люду, вырашыу (накольк1 змагу) 
у даслоуным перакладзе н а т с а ц ь  па-польску” 19. Гэтая кнгга была 
адрасавана найперш адукаваным суайчынн1кам Яна Баршчэускага, як1я 
страцЫ нацыянальную свядомасць, выраклгся роднай мовы.

Ян Баршчэускг бачыу у фальклоры дасканалую крынщу ведау пра 
беларускг народ. Ён разумеу, што у народнай традыцьп захоуваюцца 
спрадвечныя 1сц1ны, разуменне беларуск1м народам дабра 1 зла, выяуляецца 
ментальнасць народа 1 урэшце -  беларускг архетып. Менавгта у асэнсаванн1 
мш улага кра1ны ён знайш оу каран1 тых асноу, як1я абумоул1ваюць 
1снаванне народа. П1сьменн1к 1мкнецца абудз1ць у суайчынншау г1стары- 
чную памяць. „Апавяданн1 старых пра розныя здарэнн1 у народных 1х 
аповесцях, як1я перайшл1 ад чалавека да чалавека са старадаутх часоу, 
был1 для мяне -  т ш а  аутар у Нарыгсе П а ун о ч н а й  Б еларусг, як1м распачынае 
свой твор, -  г1сторыяй гэтае зямл1, характару 1 пачуццяу беларусау”20.

П1сьменн1к актыуна карыстауся алегорыяй, шматл1к1м1 вобразамТ 
Дмваламй Дзякуючы 1м выказана асноуная думка твора: Беларусь -  гэта

18 М. Хаустов1ч, Шляхамi да беларускасщ..., с. 89
19 Я. Баршчэусю, Шляхцщ Завалъня або Беларусь у  фанастычных апавяданнях, пер. 

М. Хаустов1ч, MiHCK 1990, с. 26.
20 Ibidem, с. 11.
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кра1на, якая мае сваё м1нулае, кра1на, г1сторыя якой была шчасл1вейшая, 
чым у сённяшн1 дзень, а жыхары яе пав1нны жыць паводле закону 
1 звычаяу сва1х продкау, а не прыгнятацца суседзям1 1 засвойваць 1х лад 
жыцця. П1сьменн1к л1чыць, што беларусам дастаткова успомн1ць сваю 
г1сторыю, слауных асоб, як1я ваявал1 за незалежнасць кра1ны, каб 1х сэрцы 
напоун1л1ся мужнасцю 1 гонарам за продкау. Гэта дасць 1м сшу 1сц1 сва1м 
шляхам да лепшай будучын1, а не шляхам, навязаным суседн1м1 кра1нам1. 
З галоунай кн1г1 Яна Баршчэускага вын1кае, што нацыянальная 1дэя наб1рае 
с1лу з чыстых крын1ц г1старычнага м1нулага.

С1мвалам пакрыуджанай Беларус1, 1дэйным стрыжнем твора Яна 
Баршчэускага, што спалучае усе апавяданн1-прытчы у адну карц1ну 
нацыянальнага жыцця беларусау, з ’яуляецца вобраз Плачк1. Просты народ 
з прычыны сваёй неадукаванасц1, а шляхта 1 паны з-за свайго прыста- 
савальн1цтва не могуць ц1 не хочуць зразумець Плачку. У гэтым прычына 
яе слёз, вочы Плачк1 заусёды напоунены смуткам. Мног1я людз1 чул1 яе 
словы: „Няма каму даверыць таямн1цу сэрца майго”21, значыць няма яшчэ 
людзей у родным кра1, па словах л1таратуразнауцы В1ктара Каваленк1, „яюя 
магл1 б пран1кнуцца вял1к1м пачуццём любв1 да яе”22. П1сьменн1кам 
створаны алегарычны вобраз роднага краю, ён ап1свае Беларусь, як 
дзяржаву, дзе адбываюцца траг1чныя падзе1. Ад слёз Плачк1 утварылася 
„крын1ца жывой вады”. Народ гаварыу, што хто нап’ецца вады з гэтай 
крын1цы 1 пазнае Плачку раней, не ведаючы пра цуд, таму выпадзе роля 
народнага прарока, якому адкрыюцца усе таямн1цы гэтага свету. Паны 
1 шляхта не разумеюць значэння жывой вады, якая абудзша б у 1х нацыя- 
нальную самасвядомасць. Аднак аутар верыць у лепшую будучыню, паказ- 
ваючы нацыянальна свядомых людзей, як1х пакуль адз1нк1, але ёсць надзея 
на тое, што яны дапамогуць неразумнай шляхце 1 панам вярнуцца да сва1х 
каранёу Прауда 1 рэча1снасць у кн1зе добра замаскаваныя, каб цэнзарскае 
вока глядзела на тэкст як на звычайны збор фальклорна-фантастычных 
матэрыялау. Фантастыка была для п1сьменн1ка рэакцый на мшалаеусю 
рэжым, як1 абмяжоувау свабоду на радз1ме. Тагачасныя пал1тычная 
с1туацыя вымагала ад Я. Баршчэускага стараннай кадз1роук1 1дэйна- 
мастацкай сутнасц1 сва1х творау

Ш л я х ц гц  З а в а л ь н я ... Яна Баршчэускага прасякнуты нацыянальным 
духам краю. Аднак тут, як падкрэсл1вае Р. Падбярэск1, „тольк1 адно ядро

21 Ibidem, с. 125.
22 В.А. Каваленка, Вытою. Уплывы. Паскоранасць, М1нск 1975, с. 84.



60 Joanna Wasiluk

належыць простаму народу, увесь малюнак -  фантаз1я аутара, сатканая на 
аснове нацыянальных колерау”23, а гэта уласна сведчыць аб тым, што 
перад чытачом не збор фальклору, а паунавартасны мастацк1 твор. 
Выкарыстанне народнай гаворк1 у апавяданнях падарожных мае 1стотнае 
значэнне у паказе п1сьменн1кам рэальнай с1туацы1 беларускага народа. 
У творах Яна Баршчэускага даун1на сутыкаецца з сучаснасцю, народная 
фантастыка -  з рэальным1 прычынам1 людск1х пакут 1 нядол1.

П1сьменн1к у галоуным сва1м творы закранау тэмы 1 праблемы, як я  
был1 забароненым1 у гэты час, што датыкае найперш паказу г1старычнага 
м1нулага Беларус1 1 непрызнання вын1кау падзелу Рэчы Паспал1тай (праз 
адмауленне сучаснасц1 1 узвышэнне м1нулага), як зауважыу М1кола 
Хаустов1ч, а таксама сцвярджэння права беларускага народа на незале- 
жнасць (праз 1дэю вяртання да Плачк1-Беларус1 1 гуртавання вакол яе). Ян 
Баршчэуск1 у неспрыяльных сацыяльна-пал1тычных умовах, кал1 забара- 
няецца ужываць сам тэрм1н „Беларусь”, вынос1ць гэтую назву у загаловак 
свайго твора, што надае яму яшчэ большую нацыянальную афарбоуку. 
Беларусь ён ап1свае у фантастычных апавяданнях, „яна станов1цца яго 
аб’ектам даследавання, аб’ектам ягонае любов1 1 натхнення”24. Паводле 
слоу Рамуальда Падбярэскага, „м1с1я пана Баршчэускага не апошняя, ён 
адкрывае новы край, таму прычыняецца да разв1цця 1 поступу думк1”25.

Сапрауды, м1с1я Яна Баршчэускага у разв1цц1 нацыянальнай думк1 не 
апошняя. Эвалюцыя беларускага нацыянальнага адраджэння выяуляецца 
у лёсах 1 творчасц1 мног1х п1сьменн1кау тагачаснай Беларус1. Адным з цэнт- 
ральных 1 траг1чных звенняу пал1тычнага 1 духоунага адраджэння 
беларусау было Студзеньскае паустанне 1863 года.

Пасля сялянскай рэформы 1861 года, якая у значнай ступен1 адабрала 
у сялян надзею на вызваленне, у Беларус1 1 Л1тве пачал1ся бурныя высту- 
пленн1 у падтрымку вызваленчага руху на тэрыторы1 Польшчы. К1раун1ком 
паустання 1863-1864 гадоу на землях ВКЛ стау малады рэвалюцыянер 
Кастусь Кал1ноуск1 (1838-1864). Н айлепш ай формай дзярж аунага 
уладкавання ён л1чыу дэмакратычную рэспубл1ку, марыу пра роунасць, 
распаусюджванне адукацы1 1 культуры у народзе, прызнавау таксама права 
народа на самавызначэнне. Для здзяйснення азначанага К. Кал1ноуск1 
л1чыу неабходным змян1ць пал1тычную с1стэму. Свае 1дэалы ён выказау

23 Р. Падбярэсю, Беларусъ i Ян Баршчэуст, [у:] Пачыналъшю, укл. Г. В. Юсялёу, Мшск 
2003, с. 68.

24 М. Хаустсшч, Псторыя беларускай лтаратуры 30 -  40-х гг. XIX ст, Мшск 2001, с. 153.
25 Р. Падбярэсю, Беларусъ i Ян Баршчэуст, [у:] Пачыналътт..., с. 70.
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таксама 1 у мастацкай творчасцй Кастусь Кал1ноуск1 вядомы у л1таратуры 
як аутар першай нелегальнай газеты М уж ы гцкая п р а у д а  1 палымянага 
запавету-трыпц1ху Лгстыг з -п а д  шыгбенгцыг, н атсан ага  1м напярэдадш 
смерц1 у в1ленск1м астрозе.

Беларускамоуная газета М уж ы гцкая п р а уд а  выдавалася з 1862 года. 
Псторык Алег Латышонак зазначае: „пад канец 1снавання Рэчы Паспал1тай 
«беларус» значыла «мужык», беларуская мова -  простая мова”26. Пазней 
вядомы паэт-дэмакрат Франц1шак Багушэв1ч у сваёй прадмове да Д у д к г  
бела р уск а й  адкрыта назаве „мужыцкую” мову беларускай. Газета -  адозва, 
як л1чаць некаторыя даследчык1, была прызначана для сялянскага насель- 
н1цтва Беларус1, аб чым сведчыць сам загаловак. Магчыма, К. Кал1ноуск1 
намервауся выдаваць газету пастаянна, але пал1цэйская пагроза спын1ла яе 
выхад на сёмым нумары. Паводле К. Кал1ноускага, М уж ы гцкая п р а уд а  
атаясамл1ваецца з зямлёй 1 свабодай для беларускага селян1на. Паказваючы 
сялянству шлях да вызвалення, публ1цыст пастаянна падкрэсл1вае, што 
можа яно ажыццявщца тольк1 дзякуючы актыунаму яго удзелу у барацьбе. 
Ён верыу у сэнс 1 паспяховасць рэвалюцы1, бачыу у ёй будучыню сваёй 
кра1ны. У беларускай л1таратуры зварот да селян1на, яго унутранага свету 
наз1раецца ад пачатку Х1Х стагоддзя. Просты народ быу пераважна далёк1м 
ад адчування сябе паунавартасным членам кра1ны, у якой жыу, а тым 
больш не ц1кав1уся пытанням1 нацыянальнай прыналежнасц1, сацыяльным 
ц1 пал1тычным станов1шчам краю. Менав1та таму, як згадвалася, каб 
паказаць народу шлях да шчасця 1 свабоды, селян1н з’яуляецца ядром усёй 
грамадска-пал1тычнай с1стэмы, эстэтычных поглядау Кастуся Кал1ноу- 
скага. На ролю правадыра сялян аутар М уж ы гцкай праудыг прапанавау 
Яську -  гаспадара з-пад В1льн1, вобраз якога 1 быу створаны для нала- 
джвання шчырага, адкрытага, а таксама сур’ёзнага д^1ялогу з селян1нам. 
Яська, мабыць, так1 ж сам просты гаспадар, але больш дасведчаны 1 аду- 
каваны, чым некаторыя сяляне. Гэта дае яму магчымасць уплываць на 
просты народ, роб1ць з аутара адозвы даверл1вага суайчынн1ка: „Каб рас- 
талкаваць людзям, у чом прауда, я п1шу п1сьмо, а п1сац1 буду, як Бог 1 сумлен- 
не кажа -  вы адно мяне, такога самага мужыка, як 1 вы, паслухайце добра”27.

Кастусь Кал1ноуск1, паказваючы высокае прызначэнне простага народа, 
уздымаючы пачуццё годнасц! селян1на, здольнага перанесц1 свае крыуды, 
хоча пераутварыць яго з пас1унага наз1ральн1ка у актыунага дзеяча, як1

26 А. Латышонак, Нацыгяналънасцъ -  Беларус, В1льня 2009, с. 402.
27 Заняпад г адраджэнне. Беларуская лтаратура XIX стагоддзя, укл. Казбярук, М1нск 

2001, с. 289.
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MO*a ^ p a r n a ™ ^  cBaro Syayntmro. „MiHyna y^o  Toe, Kani 3aaBanaca yciM, 
raTO M y ^ ti^ aa  pyKa 3 a a ^ a  TontKi 3 a caxi, uarop mm caMi MO^aM пicaцi i to  
m ca ^  TaKyro npay^y cnpaBa^niByro... Haxań m 3 Haro^, raTO mm MO^aM He 
TontKi KapM^t cBaiM xneSaM, ho i araH3  i B yn t^ t cBaeń M y ^ ti^ ań  npaya- 
3e”28. T3 Ta Mo*a Sb^b 3 aaBań Hapoaa aS cBaix ca^ian tH tix  i Ha^iaHantHBix 
npaBax. CnyraHa 3a3Hanae niTapaTypa3 Hayu;a reHaa3 t  Kicaney: „^hm [cnoBti] 
a3 H anaro^ Hapaa^3HHe canaHcKań a 3 MaKpaTtii Ha Bynapyci”29. Mo^Ha 
MepKaBa^, raTO y m ratix caцмanвнa-пaniтмннмx yMOBax ycmixHyyraara 
naycTaHHa 1863 roaa Kacryct KaniHoycKi He cmnynay Sti necy SenapycKań 
3aMni 3  nontranań, p3ani3aBay Sm M arw M ac^ He3ane^Hac^ cBaeń Paa3iMti 
aa ^iBini3aBaHara 3axaay i TtipamHHara цapcкara Ycxoay

1863 roa aaSiyca HeraTtiyHa Ha Manaaoń SenapycKań niTapaTypti, Ha 
a3eca^roaa3i cmimy ae pa3Biroe. nacna napa^3HHa Crya3eHtcKara naycTaH- 
Ha цapcкaa ynaaa ^opcTKa pacnpaBinaca 3  ya3entHiKaMi naycTaHHa. „3mrana- 
nica Ttia, -  aK 3a3Hanae AaaM Maata3ic, -  xto cray aSo Mor cтaцt цвeтaм 
SenapycKań H a^ii”30. naMep Ynaa3icnay CtipaKOMna, Biнцзct KapaTMHcKi 
antm yyca y BapraaBe, y CiSip S ty  BMBe3eHM A p^M  BapMra-flap3ycKi, 
n e p ra t  npa^ecińHM SenapycKi nictMeHHiK Biнцзнт flymH-Map^HKeBin 
aKa3ayca m a  пaniцзńcкiм HarnaaaM, aa nepacneay 3a ya3en y naycTaHHi 
cxaBayca Ha YKpaiHe OpaH^raaK Baryra3Bin. U,apcKaa ynaaa, aKaa rnaa3ena Ha 
3SpońHae вмcтyпneннe aK Ha iHTptiry mnaKay, y 1867 roa3e a^ i^ ian tH a 
3aSapaHina SenapycKi apyK (naцiнкań).

TaKiM HMHaM, maayneHHeM mycTaHHa m a  Kipaym^BaM K. KaniHoyc- 
Kara 1863 roaa 3aKOHHtiyca cBoeacaSniBM пepraм зтaп нaцм aнantнara 
Aapaa^3HHa y XIX cTaroaa3i. I MeHaBiTa 3  TBopnac^ OpaH^raKa Barym3Bim 
(1840-1900), KaciaHepa y mycTaHHi m a  Kipaym^BaM K. KaniHoycKara, 
mnanaca apyraa xBana r3Tara aapaa^3HcKara pyxy, cKipaBaHara Ha aSya^3HHe 
нaцмaнantнań caMacBaaoMac^ Hapoaa, p a 3 B ^ ^  aro mobm, nrrapaTypti, 
m ratix  Biaay мacтaцтвa, rpaMaacKań ayMKi, Ha cTBap3HHe He3ane^Hafi 
33ap^aBM. OpaH^raaK Baryra3BiH, aK 3raaBanaca, пacna maayneHHa 
mycTaHHa 1863 roaa  am m yyca Ha YKpaiHe, a3e cKOHHtiy H e^tm cK i 
roptiatiHHti niцзń i ^ a ^ B a y  cyaoBtiM cneantiM. Kani y 1884 roa3e нapзraцe 
Btńrana aMHicTtia m ycraH^M , eH, aK птyraкa 3  Btiparo, BapHyyca Ha Paa3iMy, 
KaS cкanaнyцt 3HaMenyro цiray aaBeHHMM пpayaзiвмм MaTHtiHtiM cnoBaM.

28 Ibidem, c. 288.
29 r. Kicaney, Ceu6imbt eennaza, MiHcK 2009, c. 75.
30 A. Manta3ic, BbiSpauae, MiHcK 2007, c. 124.
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Франщшак Багушэвiч -  першы вялiкi беларуcкi паэт, я к  з cамага 
пачатку творчаод ÿcведамляÿ cябе належным да нацыянальнага паэты- 
чнага cвету i раотрь^ найбольш ютотныя i трагiчныя з’явы нацыянальнай 
рэчаicнаcцi. Mенавiта яму належыць гонар выпрацоÿкi аcноватворных iдэй 
беларуотага адраджэння: узвелiчэнне мовы народа як аотоватворнай 
духоÿнай каштоÿнаcцi, абуджэнне гютарычнай cвядомаcцi як неабходнай 
умовы годнага cамапачуцця.

Kанцэпцыя нацыянальнага жыцця была выказана Ф. Багушэвiчам 
найперш у яго паэтычных зборнiках Д y д к a  б e л a p y c к a я  (1891) i C м alк  
б e лa p y cк i (1894), падпюаных пcеÿданiмамi Мацей Бурачок i ^ ш о н  Pэÿка 
з-пад Барыcава. Aбраÿ паэт розныя пcеÿданiмы, каб стварыць у чытача 
ÿражанне, што не запнула зерне, кiнутае ÿ родную глебу Мацеем Бурачком, 
што па^ля ягоных cпроб воcь i яшчэ нехта „задумаÿ паcпрабаваць што- 
кольвек напюаць”31. Так, як у 60-я гады XIX стагоддзя Kаcтуcь Kалiноÿcкi 
падпicваÿcя пcеÿданiм ам  на л icтах  M y ж a lц к a o  n p a ÿ д a l ,  каб быць 
блiжэйшым cялянам, так i пад канец стагоддзя Францiшак Багушэвiч 
абiрае cабе пcеÿданiмы, каб быць блiжэй да простага народа, дапамагчы 
яму ачнуцца з летарпчнага cну.

Aбедзве прадмовы Ф. Багушэвiча да паэтычных кнiг напюаны як бы на 
адным дыханш, ды за iмi, па cутнаcцi, cтаiць увеcь жыццëвы вопыт 
т с т м е н т к а .  Яны -  cвоеаcаблiвае падвядзенне вынiкаÿ пакутлiвых 
пошукаÿ Ф. Багушэвiча i яны ж -  дэкларацыi, машфесты беларуcкага 
рэвалю цы йнага i нацы янальна-вы зваленчага руху, беларуcкай 
дэмакратычнай лiтаратуры. У новых умовах яны працягваюць cлаÿныя 
нацыянальныя традыцыi, запачаткаваныя прадмовамi Францiшка Cкарыны 
i Bаciля Цяпiнcкага ÿ XVI стагоддзр Яна Чачота ÿ першай палове XIX ста- 
годдзя. Прадмовы Франщшка Багушэвiча такcама разлiчаны найперш на 
простага чалавека, дзеля „дабра паcпалiтага” напicаны. У Д y д ц a l бeлa -  

p y c r n o  паэт тш а: „Братцы мшыя, дзецi Зямлi -  маткi маëй! Bам афяруючы 
працу cваю, мушу з вамi пагаварыць трохi аб нашай долi нядолi, аб нашай 
бацькавай отрадвечнай мове, каторую мы cамi, ды i не адны мы, а ÿcc 
людзi ^м ны м  «мужыцкай» завуць, а завецца яна «белару^ай»”32.

У прадмове аÿтар п ад к р э^в ае  cпрадвечнаcць бацькавай мовы, што 
такая ж „людотая i панcкая, як i французотая, альбо нямецкая, альбо 
i шшая якая”. Мова была напюана рукою Творца на працягу cтагоддзяÿ, каб 
мы маглi карыстацца ëK. Hароды пазнаюцца па мовах, нездарма Бог,

31 Ф. Багушэвiч, Tвopaг, Мшот 2001, c. 70.
32 Ibidem, c. 21.
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паводле Старога Запавету, разбурыу Вав1лонскую вежу, як бы запачат- 
каваушы разв1ццё асобных этнасау, мовау Кожнаму вызначана сваё месца 
на зямл1 1 натуральна, кал1 чалавек барон1ць яго. Парауноуваючы Беларусь 
з „Балгарыяй, Харватыяй, Чэх1яй” 1 1ншым1 кра1нам1, як1я „маюць па- 
свойму п1саныя 1 друкаваныя кн1жк1 1 газеты 1 набожныя, 1 смешныя, 
1 слёзныя”, паэт зауважае, што культурны чалавек пав1нен ведаць 1ншыя 
мовы, але найперш „трэба знаць сваю”. Франц1шак Багушэв1ч выкарыстау 
так1 ж самы мастацк1 прыём як яго папярэдн1к К. Кал1ноуск1: атаяса- 
мл1вауся з простым народам, каб дасягнуць сваёй высакароднай мэты. Як 
было тутэйшаму селян1ну, што усё жыццё правёу у вёсцы, не паверыць 
больш дасведчанаму, бываламу 1 разумнаму супляменн1ку, што гаворыць на 
адной з 1м гаворцы: „я шмат гдзе быу, шмат чаго в1дзеу 1 чытау 1 пера- 
канауся, што мова наша ёсць такая людская, як 1 панская [...]”. Як было не 
паверыць чалавеку, хай сабе незнаёмаму, кал1 у кожным слове прадмовы да 
Д у д к г  б е л а р у с к а й  гучала засцярога: „Ш мат было так1х народау, што 
страц1л1 найперш мову сваю, так як той чалавек прад скананнем, катораму 
мову займе, а потым 1 зус1м замёрл1!”33. Паэт, як 1 яго папярэдн1к1, 
усведамляе значэнне роднай мовы, прыгадвае часы Вял1кага Княства 
Л1тоускага, кал1 беларуская мова з ’яулялася дзяржаунай: ,Чытау я ц1 мала 
старых паперау па дзвесце, па трыста гадоу таму п1саных у нашай зямл1 
1 п1саных вял1к1м1 панам1, а нашай мовай чысцюсенькай, як бы вот цяпер 
п1саныя”34.

Франц1шак Багушэв1ч з жалем канстатуе: „Мы сам1 пусц1л1 яе на 
здзек” Аутар прадмовы адчувае, што беларуск1 народ часткова сам в1наваты 
у тым, што давёу да заняпаду родную мову. Магчыма, меу ён на думцы 
палымяную прадмову да б1л1нгвальнага выдання Святога П1сання свайго 
папярэдн1ка Вас1ля Цяп1нскага з канца XVI стагоддзя, як1 абв1навачвае 
духавенства, вучоных, паноу, што выракл1ся сваёй мовы на карысць 
польскай 1 лац1нскай. Сам Франц1шак Багушэв1ч став1ць рытарычнае 
пытанне: „Можа, хто спытае: гдзе ж цяпер Беларусь?” I сам дае адказ: 
„Там, братцы, яна, гдзе наша мова жывець!”. Менав1та распаусюджанасць 
мовы вызначае тэрыторыю кра1ны. Франц1шак Багушэв1ч верыць, што яго 
следам пойдуць мног1я, „бо п1саць ёсць шмат чаго...”

Асноуны пафас прадмовы да Д у д к г  бела р уска й , як слушна выказауся 
Алег Лойка, гэта „пафас нацыянальнага самавызначэння беларускага 
народа, сцвярджэння адз1нства г1старычнага лёсу народа, яго мовы як

33 Ibidem, с. 22.
34 Ibidem.
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„адзежы душы””35. Праблема нацыянальнай cамабытнаcцi cтавiцца паэтам 
у залежнаодь ад cтупенi мастацкага выяÿлення рэчаicнаcцi. У гэтам cэнcе 
ëн з’яÿляецца iдэйным паcлядоÿнiкам той отравы, якой прыcвяцiÿ cябе ÿ ма- 
ладыя гады Kаcтуcь Kалiноÿcкi: „О, загрымiць наша праÿда i як маланка 
праляцiць над cветам!36”. Aле ж гэтая праÿда павiнна быць не „мужыцкая” щ 
„панотая”, а агульная, для ÿciх адна: ,Даб уcя зямелька адну праÿду мела”37.

Францiшак Багушэвiч прагне перайначыць cвет. Лiрычны герой верша 
Man дyдкa cведчыць, што cорак гадоÿ ужо б’ецца i неяк не можа патрапщь 
на „вадзiцы хоць каплю”, якая дапаможа людзям здабыць праÿду 
i вольнаcць. Паэт з^л я ец ц а  тым народным прарокам, пра якога пicаÿ яго 
папярэднiк Ян Баршчэÿcкi ÿ cваiм Шлшцщу..., згадваючы Плачку i крытцу 
жывой вады. Франщшак Багушэвiч выказвае iмкненне напiцца:

Ды такой вадзщы,
Ды з такой крынщы,
Што як хто нап’ецца,
Дык вольным cтаецца [...]38

Д р у г зборнiк Ф. Багушэвiча Cмalк бeлapycкi татеама вобразна 
cпавядае нацыянальную щэю. У вершы He цypaйcn паэт одвярджае, што 
галоÿны абавязак cапраÿднай iнтэлiгенцыi -  cлужыць народу, н е ^  веды 
найперш у маcы абяздоленага cялянcтва, уciмi ciламi i cродкамi выхоÿваць 
народ, абуджаць яго cвядомаcць. Францiшак Багушэвiч пацвердзiÿ думку 
Яна Баршчэÿcкага, што менавiта штэлюенцыя няcе адказнаcць за заняпад 
краiны, але татоама падкрэcлiÿ, што мы cамi -  увеcь народ -  павшны ÿзяць 
адказнаcць за будучыню cваëй Aйчыны. Aд iмя cелянiна паэт выкрывае 
тых, хто адварочваецца ад народа, юнаруе яго iнтарэcы. Шльга забываць, 
што проcты народ даотанала захоÿвае ядро этнаcу, народную культуру, але 
ÿ отраве ÿзрошчвання нацыянальнай cвядомаcцi патрабуецца актыÿнаcцiь 
i штэлюенцыи, iнтэлектуальнай элiты.

Паэт Белай РуД39 паcлядоÿны ÿ вобразным, эcтэтычна-маcтацкiм 
разгортванш беларуcкай нацыянальнай iдэi, яго палымяная любоÿ да 
народа i Pадзiмы выяÿляецца ва ÿcëй яго творчаcцi, праcякае ÿcе ÿзроÿнi 
паэтыкi яго верша.

35 A. Лойка, Ticmoparn бeлаpycкай лimapamypaг. Дaкacmpaгчнiцкi nepaгяд, Мшот 1989, c. 242.
36 Зaняnaд i aдpaджэннe. Бeлapycкaя лimapamypa..., c. 288.
37 Ф. Багушэвiч, op. cit., c. 35.
38 Ibidem, c. 24.
39 Пaчalнaлънiкi..., c. 422.
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OpaH^raaK Baryra3BiH, aK y^o 3raaBanaca, ^aSneM y mobm BiinyHae aK 
acHoyHyro ^BiKMery нaцмaнantнacцi, aK HańBa^Heńrayro ^opMy BtiayneHHa 
ayxoyH ac^ Hapoaa. ^ k кanictцi y XVI cTaroaa3i OpaH^raaK CKapima 
a ^ t^ ^ B iy  BtaaHHe KHir Ha poaHań MOBe, 3aKnayrat пaaвaniнм nepraara 
SenapycKara Aapaa^3HHa, TaK нaпpмкaнцм XIX cTaroaa3a aapaa^знeц  
OpaH^raaK Baryra3BiH пa-cвońмy raaB ey BtmiKi caMaaaaaHań ^ a ^ i  
пaнмнantнiкay HOBań M acra^ań тpaaмцмi.

MaKciM Гapзцкi, ayTap ropraań ricTopti SenapycKań niTaparypii, rapa- 
BaaniBa BMKa3ayca пpa OpaH^raKa Baryra3BiHa: „Eh Hara пepraм нaцмa- 
HantHM m3T y rnymiM 3HaH3HHi r3Tara cnoBa. n a  ayxy, пa cпocaSe ayMaHHa, 
пa ia3anorii yca Haoryn m33ia Baryra3BiHa BentMi нaцмaнantнaa”40.

n a  rntiSim pa3yMeHHa yHyrpaHMx пaтpзS HapoaHara TBopnań
3Heprii ix aSBaraH3HHa i cine y ^ iiB y  Ha mcnaaoymKay OpaH^raaK Baryra3BiH 
cray пepraмм c a ^ a y a n  HapoaHMM BMKa3HiKaM тмпoвмx p i c  i acaSniBac^ft 
нaцм aнantнań cвaaoмacцi, ayxoyHMM пaнмнantнiкaм i HaTxHantHiKaM 
пpaцзcy ^ ^ ^ H a n ^ a r a  caMaycBeaaMneHHa. „Opa^iraaK Baryra3BiH -  пepraм, 
xto HańSontra royHa i mcnaaoyHa BMKa3ay HaOTenyro пaтpзSy y icHaBaHHi 
нaцмaнantнań niTaparypti i 3cT3TMKi, eH nea3t He ropratiM пictмeннiкaм, 
-  mcay KnaciK SenapycKań niTaparypii MaKciM BaraaHOBiH, -  aKi 3 ’aBiyca 
пpaпaвeaнiкaм yceSaKOBara нaцмaнantнara aapaa^3HHa Senapycay, aaKa3- 
BaroHM, raTO aHM ^aacT ay n a ro ^  acoS t, caMacTońHM Hapoa”41.

HeMarHMMa пepaaцaнiцt 3HaH3HHe XIX craroaa3a y ricTopti Benapyci. 
iMeHHa T a a t pa3BiBanaca нaцмaнantнaa ia3a, raTO mcnaaoyHa BtaBinaca 
y твopнacцi пaнмнantнiкay HOBań SenapycKań niTapaTypt. ^hm  aoSpa 
aaHyBani, raTO y ^antKnopn cкaнцзнтpaвaнм ayxoyHa-KyntrypHM пaтзнцвIa.п 
Hapoaa, i TaMy Tp3Sa 3  MaKciMantHań cinań вмкapмcтaцt r3TM cKapS Ha 
кapмcцt пaзнaннa, p a 3 B ^ ^  i yaacKaHaneHHa ycix acrnKTay -  nira-
paтypнa-мacтaцкix, MapantHa-3TMHHMx, caцмantпa-niтмннмx, 3KaHaMiHHtx 
i нaцвIaнantнвIx42. naHMHantHiKi ^ a ^ B a n i  aK y iMa ceHHaraHara ix aHa, TaK 
aK i ana SyayHtmi -  aapaa^3HHa ayxoyHara Toń KpaiHM, a3e
Hapaa3inica, y3pacni i aKaa S tn a  ana ix Hańaapa^3ńraań Ha yce 
„C m ^i^ iK a ^  пpaцзcy нaцвIaнantнań KaHcamaa^ii, -  aaKnaaHa aa3HaHae 
.HroSoy YnaatKoycKaa, -  y MHoriM вмзнaнaeццa мoцнмм y3a3eaHHeM 
ycBaaoMneHań i M3TaHaKipaBaHań aзeńнacцi nroa3eń 3  pa3BiTań нaцмaнantнaн

40 M. Tapani, Ticmopbin SenapycKae nimapamypbi, MiHcK 1992, c. 260.
41 M. BaraaHOBiH, 36op meopay y  3-x maMax, MiHcK 1968, t . 2, c. 230.
42 B.n. ^ypayney, y  nomyKy dyxoyubix idsanay, MiHcK 2000, c. 63-64.
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самасвядомасцю”43. Сапрауды, нацыянальная беларуская вдэя фарм1ра- 
валася, увасаблялася у значнай ступет дзякуючы самаахвярнай, падв1ж- 
нщ кай дзейнасщ  i творчасщ  тсьм ен ш к ау  XIX стагоддзя, м!ж яюх 
надзвычай важнае месца належыць Яну Чачоту, Яну Баршчэускаму, 
Кастусю Калшоускаму i Францiшку Багушэвiчy

Streszczenie

Kształtowanie się idei narodowej w literaturze białoruskiej X IX  wieku

Artykuł jest poświęcony kształtowaniu się idei narodowej w okresie formowania nowej lite
ratury białoruskiej (XIX w.) i zwraca uwagę na rolę folkloru w tym procesie. Na przykładzie 
spuścizny literackiej członka Towarzystwa Filomatów i Filaretów Jana Czeczota autorka analizuje 
wkład w białoruskie Odrodzenie litewskiego kierunku literatury białoruskiej (W. Konan). Rozpa
truje też najważniejszą książkę Jana Barszczewskiego, przedstawiciela kierunku białoruskiego, 
pt. Szlachcic Zawalnia albo Białoruś w opowiadaniach fantastycznych. Podkreśla wpływ idei 
narodowej Franciszka Bahuszewicza, autora przedmowy do Dudki białoruskiej, będącej manife
stem Odrodzenia białoruskiego. Utwór ten stał się bowiem impulsem do dalszego rozwoju literatu
ry białoruskiej i formowania idei białoruskiej.

Summary

Forming o f the national idea in the byelorussian literature in X IX  century

The article is about shaping of the national idea in the period of forming the new Byelorus
sian literature (XIX century). Mainly the role of folklore in this process is taken into consideration. 
Studying the literary legacy of the member of Filomaci and Filareci association Jan Czeczot there 
is analysis of Lithuanian contribution of the Byelorussian literature into Byelorussian renaissance 
(W. Konan). The most important book of the representative of Byelorussian trend Jan Barszczew
ski called Szlachcic Zawalnia albo Białoruś w opowiadaniach fantastycznych is examined.The 
contribution into the development of the Byelorussian national idea of Franciszk Bahuszewicz, 
the author of preface to Dudka białoruska -  manifesto of Byelorussian renaissance is emphasized. 
His composition becomes the impulse to the further development of Byelorussian literature and to 
the forming of the Byelorussian national idea.

43 Л. Уладыкоÿская-Kанапляшк, Aкваpэлi любовi, Miцeк 2000, e. 163.


