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РАЗДЕЛ 3. СЛОВО В ТЕКСТЕ
в

А.І. БЕЛАЯ
Баранавічы , Беларусь

К А ТЭ ГО РЫ Я  Ч АСУ  
Ў Л ЕК С ІК О Н Е Ў Н ІВ ЕРС А Л ІЙ  К У Л ЬТУ РЫ  

(на матэры яле прозы перш ай трэці XX стагоддзя)

Універсаліі культуры -  гэта асновы разумения свету і месца ў ім 
чалавека, якія абумоўліваюць характар успрымання і асэнсавання 
прадстаўнікамі кожнай эпохі з ’яў рэчаіснасці. Змест універсалій культуры 
знаходзіць спецыфічнае адпюстраванне ў розных традыцыях, у тым ліку 
мастацкай. Адной з найбольш стабільных універсалій выступае час. 
Адзінкі вымярэння часу, якія існуюць у мове, складаю ць вялікі рад 
сінонімаў і блізказначных слоў. Мастацкі час -  неад’Ємная адзнака 
матэрыі літаратурнага твора, аснова шэрагу разнастайных метафар, у тым 
ліку экзістэнцыйных.

Д.С. Ліхачоў адзначаў, што славесны мастацкі твор разгоргваец- 
ца ў нейкім пэўным часе, які ўлічвае мастак-творца. Але час яшчэ і ма- 
люецца, з ’яўляецца аб’ектам паказу. Аўтар можа паказаць кароткі ці доўгі 
прамежак часу, яго бесперапыннасць ці, наадварот, перарЫвістасць, пас- 
лядоўную ці непаслядоўную хаду. «М астацкі час, у адрозненне ад часу 
аб’ектыўна дадзенага, выкарыстоўвае разнастайнасць суб’ектыўнага 
ўспрымання часу», а «мастацкі твор робіць гэта суб’ектыўнае ўспрыманне 
часу адной з форм паказу рэчаіснасці» [цыт. па 11, с. 113-114].

Шэраг такіх карцін назіраем у «Белай гвардыі» М. Булга кава. 
Так, а трэцяй гадзіне дня «на шэрым абліччы Ларывосіка стрэлкі па- 
казвалі... вышэйшы ўздым і сілу -  роўна дванаццаць. Абедзве стрэлкі 
сышліся на поўдні, зліпліся і тырчалі ўверх, як вастрыё мяча» [2, с. 174]. 
У вечаровым змроку «стрэлкі» ўжо «стаялі моўчкі і былі падобныя да 
зіхоткага мяча, загорнутага ў жалобны сцяг» [2, с. 176]. «Стрэлкі» на тва- 
ры Алены сведчылі пра «самы нізкі і прыгнечаны час жыцця -  папову 
шостай. Абедзве... мінулі тужлівыя складкі ля куточкаў рота і сцягнуліся 
ўніз, да падбароддзя» [2, с. 174). Я. Замяцін у рамане «М ы» таксама выка- 
рыстоўвае арыгінальную метафару: «Вялізарны цыферблат на вежы -  гэта 
быў твар: нахіліўся з аблокаў і, цвыркаючы ўніз секундамі, абыякава ча- 
каў» [4, с. 390].
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К. Крапіва ў апавяданні «Мой сусед» па-мастацку даследуе час як 
форму існавання рэчаіснасці і спосаб перажывання яе чалавекам. «Што 
такое час? Гэта -  нішто: яго нельга ўбачыць, пачуць, памацаць, панюхаць, 
папрабаваць на язык; ім нельга заткнуць дзірку ў страсе або ў бюджэце; 
яго нельга запрэгчы ў плуг... Час -  гэта нешта бясконца бясчулае і бес- 
старонняе: якія б ні адбываліся акты найвышэйшай гуманнасці ці нечува- 
нага здзеку над асобаю чалавека, ён застаецца спакойным і безудзельным. 
Час -  гэта нешта нечувана шпарка-імклівае. Шпаркасць яго прабегу нель
га змераць самымі дакладнымі прыладамі <.„> Нягледзячы, аднак, на 
сваю вечную нерухомасць і безудзельнасць, якую разнастайную афар- 
боўку прымае час у розных людзей і як па-рознаму скарыстоўваюць час 
ГЭТЫЯ розныя людзі!» [5, с. 33]. Ёсць тыя, хто бавіць час; іншыя, наадва- 
рот. скарыстоўваюць яго, а хтосьці нават і апярэджвае. Г эта сугучна дум
цы А. Шапенгаўэра, што «ёсць два спосабы стаяць не на ўзроўні са сваім 
часам: вышэй альбо ніжэй». Ён жа зазначаў, што час -  «справядлівы, вы- 
сакародны чалавек...»  [10, с. 250].

Першая трэць XX стагоддзя як час найбольш інтэнсіўных, рады- 
кальных змен у жыцці соцыуму і чалавека арыгінальна ўвасоблена ў прозе 
К. Чорнага. Пісьменнік неабыякавы да лёсу сваёй зямлі, «якая праз ста- 
годдзі залечвала ўсе свае раны ад сутычак народаў, <...> па якой гэтак 
цяжка ісці і выцягаць з яе ... салдацкія боты» [8, с. 111]. Герой К. Чорнага, 
наваяваўшыся «ці за што, ці за нічога» [8, с. 169], хоча верыць, што рэва- 
люцыя -  «за яго, яна ідзе на дапамогу такім людзям, як ён» [8, с. 177]. 
Прадстаўнікі гэта га пакалення ўпэўнены, што дзеці ўжо будуць жыць 
лепш, бо «пакуль яны падрастуць, дык ваякі наваююцца па горла...»  
[9, с. 221]. Прасцей у новым часе тым, чыё сталенне, як герояў рамана 
«Сястра», супала са сталеннем эпохі і хто можа сказаць: «Няхай ломіцца і 
аднаўляецца -  у гэтым працэсе і маё вялікае месца...» [9, с. 123].

Характарызуючы час, К. Чорны адзначае, што «пачалося новае з 
сваім бунтоўным ходам і кемлівасцю» [9, с. 127]. Само патрабаванне 
кемлівасці ўтрымлівае пэўную долю іроніі, якая робіцца значна больш 
выразнай у супастаўленні з ацэнкай эпохі, да якой мы апелюем, 
Б. Пастарнакам: «Дня натхняльнікаў рэвалюцыі мітусня перамен і перас- 
тановак -  адзіная родная стыхія... Пабудовы светаў, пераходныя перыяды 
~ гэта іх самамэта. Нічому іншаму яны не вучыліся, нічога не ўмеюць. 
А... адкуль мітусня гэтых вечных падрыхтовак? Ад адсутнасці пэўных 
Ютовых здольнасцей, ад неадоранасці. Чалавек нараджаецца жыць, а не 
Рыхтавацца да жыцця» [6, с. 227].

Стаўленне К. Чорнага да адлюстраванага часу і чалавечых пошу- 
Щ  месца ў ім неадназначнае, што яскрава пацвярджаюць улюбёныя во- 
бразы празаіка: бур, цішыні, ветру, зямлі, травы і інш. Выкарыстанне 
Гэтьіх вобразаў сведчыць, што шэраг мастацкіх карцін часу ў К. Чорнага

195

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



мае фальклорную аснову, аднак асобныя з іх можна лічыць здабыткам яго 
мастакоўскай інтуіцыі, плёнам асацыятыўнага мыслення. У рамане
А. Салжаніцына «Ракавы корпус» упамінаецца пра вучэнне Ф. Бэкана аб 
ідалах: людзі не схільны жыць чыстым вопытам, ім прасцей забрудзіць 
яго забабонамі, якія і ёсць ідалы -  «ідалы пячоры, ідалы тэатра, ідалы 
рынку». Аналіз рамана К. Чорнага «Сястра» вымагае больш пільнай увагі 
да паняцця «ідалы тэатра». Гэта аўтарытэтныя чужыя меркаванні, якімі 
чалавек любіць кіравацца пры вытлумачэнні таго, чаго ён сам не перажыў 
(што натуральна для эпохі пабудовы грамадства, не ажыццёўленага 
дагэтуль у папярэднім людскім вопыце -  А. />.)... А часам -  што і сам пе- 
ражыў, але зручней верыць не сабе... Яшчэ ідалы тэатра -  гэта празмер- 
насць у згодзе з довадамі навукі. Адным словам, гэта дабравольна прыма- 
емыя «заблуждения» іншых» [7, с. 294].

Пісьменнікаў-гуманістаў не можа не насцярожваць тое, што ў су
часную ім эпоху пачынае расцвітаць філасофія «вінціка». Адзін з герояў 
К. Чорнага ўпэўнены: «Нашто думаць? Няхай нехта другі падумае... 
А наша справа маленькая -  дадзена гатовая думка -  от табе і ўсё. <.„> 
Нашто адмыкаць адамкнёныя дзверы» [9, с. 207-208]. Мае рацыю герой 
Б. Пастарнака: «Несвабодны чалавек заўжды ідэалізуе сваю няволю» 
[6, с. 361]. У К. Чорнага знаходзім нібыта працяг гэтай думкі: «Уяві сабе: 
якое-небудзь стварэнне знаходзіцца між дзвюма гладзенькімі дошчачкамі. 
Ад сподняе да верхняе дошчачкі прастору амаль няма, цесна і душна, але 
затое направа і налева якая даўжыня. Канца і меры няма. Гэтае стварэнне 
сядзіць і захапляецца гэтаю даўжынёю, спакойнае і радаснае, не ведаючы, 
ш то... ёсць яшчэ і вышыня, недаступная яму» [9, с .27]. Не пазбеглі за- 
хаплення «ідаламі» і героі К. Чорнага. Так, Ваця Браніславец неяк за- 
хапіўся адным прафесарам, які «выдрукаваў сваю навуковую працу «Аб 
чым нам спяваюць пеўні» і пачаў лічыць яе «надзвычайна вялікім навуко- 
вым творам, хоць... і не чытаў зусім». Такое паважнай думкі быў ён аб 
гэтай кнізе выключна затым, што аўтар яе нейк раз «смела і самаўпэўне- 
на» выказаў думку аб сучасным упадку навукі» [9, с. 30]. Адчуваеццз 
пратэст К. Чорнага супраць такіх варыянтаў будучыні, дзе «псіхалогія як 
навука выцясняецца рэфлексіялогіяй», а «тэатр... перанясецца ў быт». Ён у 
гэтых спрэчках хутчэй на баку тых, хто лічыў, што «будучыня будзе не 
такая ўжо тэатральная і сцэнічная», а тэатр «не страціць свае псіхалагіч- 
насці» [9, с. 60]. Усведамленне неўміручасці «ідалаў тэатра» гучыць у 
наступных словах пісьменніка: «Мы ўсе жывём за кулісамі, і нават гаво- 
рым заўсёды аб сцэне» [9, с. 25]. «У тэатр папасці лёгка, за кулісы трудна» 
[9, с. 15]. Трэба аддаць належнае героям К. Чорнага, якія і ў такіх варунках 
маюць звычку «востра думаць аб усім», што ўжо само па сабе ўчынак.

Відавочна, што сімпатыі аўтара на баку Браніслаўца, а не 
«людзей з абвостранай цвёрдасцю». Гэтым вызначаюцца і дадзеныя ге-
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рою характарыстыкі (часам, праўда, залішне кампліментарныя з-за ix 
недастатковай сюжэтнай абгрунтаванасці). Ваця «слаўны», на думку 
Казімера; у вачах Цівунчыка -  «найслаўнейшы», «далікатны», «праўдзі- 
вы». Ватасон лічыць, што «гэта багатая сіла, але не арганізаваная». Вобраз 
Браніслаўца -  своеасаблівая аўтарская мадэль «новага чалавека» ў новым 
часе, які яшчэ толькі ўсталёўваецца, -  хоць ён, як і герой Б. Пастарнака, у 
тагачасным разуменні «далёка не ўзорны» [6, с. 363].

Час, узноўлены К. Чорным, -  гэта час «выплаўлення характа- 
ру, выпарэння душы». У беларускага празаіка свой адметны мастацкі 
яго паказчык: «душ а адмяняецца» [9, с. 90].

Акрамя тых непасрэдньгх значэнняў, што замацаваны за кожнай 
лексічнай адзінкай, выразам, усякі літаратурны тэкст напоўнены безліччу 
рухомых значэнняў, якія ўтвараюцца кантэкстуальна, у выніку суаднясе- 
ння розных вобразна-выяўленчых планаў [3]. У рамане К. Чорнага «Сяст- 
ра» ёсць такі мастацкі паказчык часу, як сімптом «амнезіі рэтраграднай» -  
хваробы тагачаснага фамадства. Гэта «афарбаванае і пабеленае... камен- 
не», якому праціўнае сваім выглядам натуральнае, «шэрае і сіняватае» 
[9, с. 164].

М астацкія паказчыкі часу ў прозе К. Чорнага пры супас- 
таўленні іх з адпаведнымі сімваламі ў іншых тэкстах даю ць уяўленне 
аб своеасаблівым прарочым міжчасавым дыялогу творцаў. «На гэтым 
малым кавалку, што сабраў у сабе канцы і скрыжаванні жыццёвых 
дарог, мацней ад усяго чулася, як калоціца і б ’ецца сэрца зямлі», -  
піша ён у рамане «Сястра». Гаворка, як ні дзіўна, ідзе пра бальнічны 
двор, «шырокі і роўны, абгароджаны вакол белымі мурамі і прыбу- 
доўкамі. Нізкая трупарня здавалася да часу кіненаю тут малою прыла- 
даю, аднак гэта была неабходная і вялікая прыналежнасць тут. 
3 аднаго боку, найбольш вырастала індывідуальнасць чалавека, вялікае 
змаганне асобы не пакінуць існаваць сярод іншых асобаў. З другога 
боку, і сціралася яна, з ’явіўшыся матэрыялам» [9, с. 75].

Паказальна, што ў рамане «Доктар Жывага» Б. Пастарнак такса
ми апелюе да матыву «хваробы навейшага часу». На думку пісьменніка, 
яна мае прычыны маральнага парадку, бо «ад пераважнай большасці 
патрабуюць пастаяннай, уведзенай у сістэму крывадушнасці», а без 
наступстваў для здароўя «нельга дзень пры дні выяўляць сябе адваротна 
таму, што адчуваеш, распінацца перад тым, чаго не любіш, радавацца та
му, што прыносіць табе няшчасце...» Душу «нельга бясконца і беспака- 
рана гвалтаваць» [6, с. 362]. Хоць, на думку Пастарнака, «у некаторых 
випадках людзі выжываюць» (пэўна, тыя, якія, паводле К. Чорнага, 
набылі «абвостраную цвёрдасць»...) Надає пэўнага аптымізму чытачам 
К. Чорнага вобраз доктара, Казімера Ірмалевіча, які «быў бы добрым 
Хлопцам, толькі што не грамадскі ён чалавек: любіць маўчаць і ад сваей
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работы нікуды ўбок не падаецца» [9, с. 52]. Адсутнасць у чалавека «са- 
цыяльнай гаварлівасці» характарызуе яго, між тым, як носьбіта інтэлекту і 
рэфлексіі. Ёсць падставы меркаваць, што «неграмадскаму чалавеку» 
Казімеру Ірмалевічу аўтарскай воляй усё ж вызначана свая роля ў азда- 
раўленні сучаснага яму грамадства, у чым пераконваюць асобныя штрыхі 
да партрэта героя: «У Казімера ўсё спакойна і вырашана дзеля таго, каб 
вырашаць тое, вырашэнне чаго стаіць перад ім як мэта ўсяго жыцця» 
[9, с. 266].

В. Бялінскі пісаў: «Ніхто, акрамя людзей абмежаваных і духоўна 
нясталых, не абавязвае паэта спяваць толькі гімны дабрадзейнасці і караць 
сатыраю заганы; але кожны разумны чалавек мае права патрабаваць, каб 
паэзія... давала яму адказы на пытанні часу, ці, ва ўсякім разе, была 
напоўнена смуткам гэтых цяжкіх, невырашальных пытанняў» [1, с. 78]. 
Яшчэ большыя спадзяванні небеспадстаўна ўскладаюцца на прозу. Гэта 
патрабуе асаблівай даследчыцкай увагі да ўсіх сэнсава і эстэтычна значи
мых узроўняў і кампанентаў літаратурнага тэксту, якімі ў межах дадзенага 
артыкула паўстаюць вобразы часу і чалавека. Мастацкі час забяспечвае 
цэласнае ўспрыманне мастацкай рэчаіснасці і арганізуе кампазіцыю твора 
ў непарыўнай сувязі з канцэпцыяй грамадскага асяроддзя, якое фарміруе 
чалавечы характар; час выяўляе не толькі фізічную працягласць зямнога 
існавання чалавека, а і выразна акрэслены спосаб перажывання ім свету. 
Не столькі чалавек у часе, колькі час у чалавеку ажыццяўляе пэўныя зме- 
ны, і ў гэтым дыялектыка іх узаемадачыненняў.

Аналіз твораў мастацкай прозы першай трэці м інулага ста- 
годдзя дає ўяўленне пра агульначалавечую  ўніверсальнасць і, разам з 
тым, нацыянальна-гістарычную  адметнасць філасофска-эстэтычнай 
канцэпцыі часу і чалавека.
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