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ВО БРА З Р А ГН ЕД Ы  Ў  С У Ч А С Н А Й  Б Е Л А Р У С К А Й  ПАЭЗП
(філалагічны аналіз верша У. Пецюкевіча "Рагнеда")

А.М. Маковік, A.I. Барадзіна 
(Баранавіцкі дзяржаўны вышэйшы педагагічны каледж)

Дадзенае даследаванне з'яўляецца часткай агульнай праблемы 
"Вобразы гістарычных асоб у мастаикай літаратуры", над якой працу- 
юць члены філалагічнай секцыі студэнцкага навуковага таварыства. 
Мэта даследавання: асэнсаваць змест твора і растлумачыць яго мас- 
тацкія асаблівасці, феномен эстэтычнага ўздзеяння, аўтарскую 
пазіцыю праз аналіз сродкаў лексіка-семантычнага, фанетычнага, гра- 
матычнага ўзроўняў, спасціжэнне гарызантальнага і вертыкальнага 
кантэксту.

Добры верш - гэта па-мастацку выкладзены сэнс, ідэя, таму 
філалагічны аналіз паэтычнага тэксту спалучае ў сабе якасці ідэйна- 
мастацкага, філасофскага, лінгвістычнага аналізу. Прынята пачынаць 
яго з "устанаўлення фонавай, датэкставай інфармацыі, куды ўваходзіць 
характарыстыка эпохі, часу стварэння тэкста, культурны фон, 
біяграфічныя факты пісьменніка і інш." [3, 61], або з 
экстрапінгвістычнага каментару [1], які дапамагае асэнсаваць факты і 
рэаліі, адлюстраваныя ў творы, выявіць аўтарскую пазіцыю і 
індывідуальнасць. На нашу Думку, аптымальным варыянтам падачы 
фонавай інфармацыі з'яўляецца летапіснае апавяданне пра Рагнеду і 
Уладзіміра з "Аповесці мінулых гадоў", якое з прычыны 
абмежаванасці аб'ёму дадзенай працы і дастатковай вядомасці сюжэту 
ў поўным варыянце мы не прыводзім, аднак пры неабходнасці будзем 
сгіасылацца на асобныя эпізоды.

Ключ да разумения твора - яго загаловак. Гэта свайго роду 
"брама" ў тэкст, у яго сэнс. У назве твора заключаецца або тэма, або 
яго ідэя. Якое ж напаўненне, тэматычнае або ідэйнае, нераважае ў 
назве "Рагнеда"? Безумоўна, з такой назвы нам адразу вядома, якім 
будзе "гарызантальны кантэкст". Ён ствараецца пры дапамозе слоў з 
намінацыйным, прамым значэннем, у якім найперш і ўжыта значэнне 
"Рагнеда" як антрапонім. Аднак загаловак выконвае і мастацкую 
функцыю, што выяўляецца ў яго цесным узаемэдзеянні з тэкстам, у 
прыватнасці, у тым, што слова Рагнеда ў тэксце-з'яўляецца ключавым. 
Перш чым вылучыць іншыя аспекты гэтага ўзаемадзеяння, звернемся 
да асацыяцый, звязаных з гучаннем загалоўка. Яно ў першую чаргу 
актуалізує інфармацыйны пласт, звязаны з асобай полацкай князёўны. 
Але звяртае на сябе ўвагу і гукапіс слова "Рагнеда", прычым як
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алітэрацыя (зацвярдзелы [р] і цвёрдыя [г], [д]), так і асананс (шырокае 
прасторавае [а]). Варта адзначыць, што менавіта гэтыя гукі будуць 
пераважна вызначаць характар гучання верша. У  гукавой палітры імені 
"Рагнеда" яны - прыярытэтны сродак характарыстыкі асобных якасцей 
гераіні: яе стойкасці, ахвярнасці, годнасці і гордасці. Нават у саміх 
назвах гэтых якасцей адчувальная "пераклічка" згаданых вышэй 
зычных.

Філасофскі змест верша вызначае перш за ўсё вечная праблема 
супрацьстаяння Дабра і Зла. На жаль, мы не можам сцвярджаць, што 
гісторыя Рагнеды - сведчанне трыумфу Дабра. У  гэтай думцы нас 
умацоўвае і гукапіс тых радкоў, якія, з аднаго боку, з'яўляюцца 
мастацкімі карцінамі канкрэтнага гістарычнага часу, а з другога - 
адлюстроўваюць агульную канцэпцыю беларускай гісторыі, дзе нягод 
было больш, чым радасцей: "вятры віхурныя", "абраза", "вераломная 
сіла злая". Відавочна пераважаюць цвёрдыя і зацвярдзелыя зычныя.

Сродкі лексіка-семантычнага ўзроўшо адыгрываюць 
найважнейшую эстэтычную функцыю ў вершы. У  тэксце практычна 
няма слоў, што не ўжываюцца ў літаратурнай мове, аднак, магчыма, 
сэнс некаторых з іх - крывіч, мроя - можа быць зразумелы шырокаму 
чытачу прыблізна і патрабуе каментарыю. Нас жа словы "крывіч" і 
"крывічаначка" цікавяць як у сваім намінацыйным значэнні (яны - 
адзін са спосабаў рэканструкцыі гістарычнага мінулага ў вершы), так і 
з пункту погляду іх марфемнага складу. Ужыванне гэтых 
аднакарэнных слоў адносна гістарычнай постаці князёўны з ранняга 
Сярэднявечча і лірычнага героя - нашага сучасніка - падкрэслівае 
паяднанасць "каранёў і кроны", мінулага і сённяшняга, адзінства рыс 
нацыянальнага характару ва ўсе гістарычныя эпохі. Акрамя таго, 
назоўнік "крывічаначка" - увасабленне аўтарскіх адносін да гераіні 
верша: памяншальна-ласкальная форма ўжо сама па сабе з'яўляецца 
станоўчай характарыстыкай, і такі назоўнік не патрабуе эпітэтаў. 
Дарэчы, сам гэты назоўнік з'яўляецца азначэннем (прыдаткам) да слова 
"князёўна", якое, на нашу думку, ужыта як у гарызантальным, так і ў 
вертыкальным кантэксце. У  першым яно азначае сацыяльны статус 
Рагнеды, а ў другім увасабляе традыцыйна-фальклорнае ўяўленне пра 
высакароднасць, годнасць і гонар, уласцівае для беларускай паэзіі 
ўвогуле ("як сама царыца", напрыклад, ідзе па полі Купалава жняя). 
Аднак жывапіс словам немагчымы без выкарыстання вобразных 
азначэнняў, такіх, як, у прыватнасці, эпітэты "слаўная", "любая" ў 
дачыненні да Рагнеды. Першае азначэнне, на нашу думку, 
падкрэслівае аб’ектыўную значнасць асобы полацкай князёўны ў 
гістарычным плане, а другое - "любая" - як бы асучаснівае гэты
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вобраз, суб'ектывізуе, набліжае да чытача. Больш таго, і лірычны герой 
марыць сустрэць дзяўчыну, якая была б падобйая на Рагнеду. 
Чатырохрадкоўе, у якім выказваецца ўпэўненасйь у такім спатканні, 
паўтараецца двойчы, пасля другой і чацвёртай строф верша, што, 
акрамя ўзмацнення пачуцця ў змястоўным плане, вызначае і 
адметнасць кампазіцыі верша, надає яму иесеннае гучанне, а 
вершаваны памер - чатырохстопны ямб - падкрзслівае фальклорную 
традыиыю. Яна ж адчувальная і ў эпітэце "былінныя", якім аздоблена 
слова "падзеі". Назоўнікі "падзей" - "надзей" - "дзень" ужыты ў 
чацвёртай страфе такім чынам, што яны выклікаюць слыхавую 
асацыяцыю з гучаннем вечавога звона на плошчы старажытнага 
горада. Можа, гэта Кіеў, з якога Уладзімір высылае непакорную 
Рагнеду? Дарэчы, імя Уладзіміра аўтар у вершы не згадвае, 
абмяжоўваючыся агульным назоўнікам "князь". Гэтым ён як бы 
пакідае па-за ўвагай заслугі князя перад гісторыяй, узмацняючы 
ўспрыманне чытачам князевай віны перад Рагнедай як жанчынай, 
асобай, маці сваіх дзяцей, а яго славы - як герастратавай. "И приде 
Володимир на Полотеск, и уби Рогволода и сына его два, и дшерь его 
поя жене" (гвалтам узяў за жонку), - з абурэннем піша манах 
Сільвестр у "Аповесці мінулых гадоў" і дадае, што было ў князя 5 
жонак, а наложніц- па 300 ў Вышгарадзе і Белгарадзе, а 200 у сяльцы 
Бераставым...

"Твой меч, занесены над князем, уратаваў і гонар мой", 
перакананы лірычны герой. За гэтым і радкамі етаіць не толькі 
канкрэтны гістарычны факт, а ўпэўненасць аўтарэ, што менавіта 
ўчынак Рагнеды даў такі, а не іншы накірунак развіцця беларускай 
гісторыі, паўплываўшы на лёс не толькі самой Рагнеды і княжыча 
Усяслава, але і ўсіх іх нашчадкаў, сярод якіх і мы з вамі.

У тэксце верша звяртае на сябе ўвагу назва "Млечны Шлях", і 
не толькі таму, што яна пішацца з вялікай літары. У чалавецтвя 
ўвогуле а ў кожнага народа свая назва гэтага сузор'я - і ў беларусаў 
вобраз шляху ёсць вечны сімвал-арыенцір пошуку лепшага, светлага. 
сімвап будучыні. Мінулае і будучыня - дыялектычнае адзінства. Такое 
ж адзінства ўтвараюць лексічны і фанетычны ўзровень у наступных 
радках:

Мне адкрываецца, як тайна,
Вякоў славутых глыбіня...

Глыбіня вякоў асацыіруецца з глыбокай, бяздоннай студнян. 
у якой аддаецца рэхам асананс, створаны прасторавым [а]. Згодна з
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беларускім павер'ем удзень на дне студні можна ўбачыць зоры. Такой 
зоркай праз смугу стагоддзяў свеціць нам вобраз Рагнеды.

Праведзенае даследаванне дазваляе зрабіць наступныя вывады: 
мастацкі твор нясе асаблівым чынам арганізаваную інфармацыю пра 
гістарычную рэальнасць, якую іншым шляхам атрымаць немагчыма. 
Элементы мастацкага мыслення надаюць гістарычным ведам 
эмацыянальную афарбоўку, нагляднасць, выразнасць, адбітак 
светаўспрымання мастака праз мову і стыль. Гармонія слова і вобраза 
[2] ў прааналізаваным намі вершы дасягаецца фанетычнымі, 
лексічнымі, граматычнымі сродкамі, дасканалым ужываннем тропаў, 
на аснове чаго яскрава ўяўляецца велічная постаць полацкай князёўны 
Рагнеды. У ёй увасоблены тыповыя рысы беларускага нацыянальнага 
характару, якія з'яўляюцца маральным стрыжнем кожнага асобнага 
беларуса, у тым ліку і нашага сучасніка.
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