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Алена Белая
Баранавічы

УПЛЫЎ СІТУАЦЫІ ПАМЕЖЖА НА «ЭТАС КУЛЬТУРЫ»
ЯК ПРАБЛЕМА КАМПАРАТЫВІСТЫКІ

Кам параты в істыка змешвае многія ўяўленні, якія мы атрымалі ў спад- 
чыну пасля XIX стагоддзя, у прыватнасці, па пытанні нацыянальных літа- 
ратур. Так, на думку Эдварда Касперскага, «нацыянальныя літаратуры -  
не толькі польская, а і суседнія -  украінская, чэшская, расійская, нямеи- 
кая, французская -  выяўляюцца змешанымі наборамі, вольнымі і адкры-
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тымі, а не арганічнымі ўтварэннямі, якімі іх хацелі бачыць» [8, с. 535]. 
Вучоны лічыць, што іх «нацыянальнасць», хутчэй за ўсё, ідэалагічная, а 
не пазнавальная катэгорыя, плён распаленых у XIX стагоддзі нацыяналь- 
ных пачуццяў. Нават беглы погляд на польскамоўную літаратуру XIX і XX  
стст. (не кажучы пра старажытную) паказвае, наколькі прадстаўленыя і 
трывалыя ў ёй «чужыя» пласты, наколькі істотную ідэйную і форматвор- 
чую ролю яны ў ёй адыгрывалі. Выказанае адносна польскай, гэтае мерка- 
ванне з пэўнай ступенню адпаведнасці можа быць выкарыстана і пры вы- 
значэнні адметнасці рускай і асабліва беларускай літаратур.

Своеасаблівым парадоксам, лічыць Э.Касперскі, выступае тое, lu to , 
напрыклад, польская рамантычная паэзія, такая дэкларацыйна «нацыяналь- 
ная», у параўнальных супастаўленнях аказваецца сапраўды «мазаікай чу- 
жасцей», структураю рознага роду пластоў. Вучоны ўпэўнены, што эле
менты гэтых разнародных набораў варта шукаць зусім не там, дзе іх шу- 
калі да гэтага, і -  што яшчэ важней -  не так, як перад гэтым.

Небеспадстаўным з ’яўляецца меркаванне даследчыка, што натураль- 
най сферай кампаратывістыкі ёсць даследаванні і інтэрпрэтацыі культур і 
літаратур рознага тыпу памежжаў: этнічных, моўных, рэлігійных, цывілі- 
задыйных, сацыяльных. Заканамерна вынікае пытанне: як разумець гэтыя 
культуры і літаратуры памежжа? Ці як суму асобных, састаўляючых, куль
тур і літаратур, якія механічна сцякаюцца і пераплятаюцца між сабой, але 
ўнутрана застаюцца замкнёнымі, непранікальнымі адна для адной? Ці, 
можа, як асобную «кампазіцыю», самастойную, унутрана звязаную, ад- 
розную як ад сумы складнікаў, так і ад кожнага з іх паасобку? Цяжка не 
прыняць меркаванне Касперскага, што гісторыя «крэсаў» Першай і Дру
гой Рэчы Паспалітай даюць дастаткова падставаў для роздуму. На аснове 
аналізу іх сацыякультурнага вопыту цяжка стаць толькі на адну з вызнача- 
ных пазіцый. «Здаецца, -  піша вучоны, -  што дзеячы культуры і літарату- 
ры памежжа абедзве гэтыя тэндэнцыі рэалізуюць адначасова. Звычайнай 
для іх з ’яўляецца арытмія то гармоніі, то ізаляцыі і сімптомаў невылечна- 
га раздваення» [8, с. 536]. (На нашу думку, выкарыстаныя Э.Касперскім 
катэгорыі таксамаў пэўнай меры, ужываючы яго ж выраз, «ідэалагічныя», 
аднак не ў меншай -  пазнавальныя.) Даследчык прыводзіць у якасці прык- 
ладу літаратурную біяграфію І.Франка -«грамадзяніна манархіі Габсбур
га^ львавяніна, з пункту погляду мовы -  украінска-польска-нямецкага 
пісьменніка, а ў пэўнай меры таксама і расійскага». Такая разнастайная 
ідэнтычнасць абумоўлівае шэраг пытанняў: «Да якой літаратуры яго ад- 
несці? Ці толькі да афіцыйнага канону нацыянальнай украінскай літарату- 
ры, як гэта прынята на Украіне? Ці механічна падзяліць яго спадчыну ў 
адпаведнасці з моўным крытэрыем? Або прызнаць яго класікам разнамоў- 
най і поліцэнтрычнай літаратуры памежжа?» [8, с. 537].

Зразумела, што адназначных адказаў на пастаўленыя пытанні няма, 
аднак гэта не ёсць сведчанне бездапаможнасці кампаратывістыкі. Наадва- 
рот, прыведзены прыклад (а таксама літаратурныя біяграфіі А.Міцкевіча, 
Э.Ажэшкі і інш.) сведчаць, якое тут шырокае поле для яе даследаванняў.

351

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Шлях кампаратывістыкі палягае ад разумения сусветнай літаратуры 
(Weltliteratur) не як сумы нацыянальных літаратур, а хутчэй як наднацыя- 
нальнай еднасці, -  да раскрыцця ў літаратуры «сітуацыі памежжа», якое 
трэба разумець не лакальна і перыядычна, а як універсальную сітуацыю. 
«Культура не мае адгароджаных тэрыторый, яна ўся размяшчаецца на «кар- 
донах» (М.Бахцін) [8]. Нельга не прыгадаць выказванне, якое прыпісва- 
юць Ю.Пілсудскаму: «Польшча -  як абаранак: усё найлепшае -  на крэсах». 
Выказанае з пункту погляду здаровага сэнсу, яно ўплывае на змест папя- 
рэдняга па прынцыпе дадатковасці.

Такім чынам, прамежкавае становішча Беларусі паміж Усходам і За- 
хадам у пэўных адносінах можа лічыцца станоўчым фактарам. Паводпе 
меркавання культуролага Ю.Чарняўскай [12], гэты парадокс беларускай 
нацыянальнай свядомасці -  парадокс «станоўчай маргінальнасці» -  можа 
і павінен быць ацэнены надежным чынам: не як падстава для бессэнсоў- 
ных галашэнняў, а як перспектыва развіцця. Не выпадкова народы «адап- 
тыўнага тыпу», якія ў розныя эпохі будавалі сваю культуру па прынцыпе 
трансфармацыі запазычанняў у самабытныя культурныя традыцыі (арабы 
перыяду Халіфата, сучасныя японцы і інш.), апынуліся ў значна больш 
выйфышным становішчы, чым замкнёныя, абмежаваныя вузканацыяналь- 
нымі рамкамі традыцыйныя этнасы. Пры талерантнасці, успрымальнасці, 
добразычлівасці і зыходна поліэтнічным характары народа гэты варыянт 
уяўляецца больш прадуктыўным, чым спроба загнаць народ у штучна аб- 
межаваны монанацыянальны свет. Аднак якасць трансфармацыі запазы- 
чанняў павінна быць надзвычай высокай, бо «ў сваёй нацыянальнай куль
туры кожны народ павінен яскрава выявіць усю сваю індывідуальнасць, 
прытым так, каб усе элементы гэтай культуры гарманіравалі адзін з ад- 
ным, былі афарбаваны ў адзін агульны нацыянальны тон. Адрозненні роз
ных нацыянальных культур павінны быць у той ступені мацнейшыя, чым 
мацней адрозненні ў нацыянальнай псіхалогіі іх носьбітаў. У народаў, 
блізкіх адзін да аднаго па сваім нацыянальным характары, і культуры бу- 
дуць падобныя. Але агульначалавечая культура, аднолькавая для ўсіх на- 
родаў, -  немагчымая. Пры стракатай шматстайнасці нацыянальных харак- 
тараў і тыпаў псіхікі такая «культура» або была б зведзена да задавальнен- 
ня чыста матэрыяльных запатрабаванняў пры поўным ігнараванні запат- 
рабаванняў духоўных, або навязала б усім народам формы жыцця, што 
выцякаюць з нацыянальнага характеру якой-небудзь адной этнаграфічнаЙ 
асобіны. I ў тым і ў другім выпадку гэта «агульначалавечая» культура не 
адпавядала б патрабаванням, якія прад’яўляюцца ўсякай сапраўднай куль
туры. Сапраўднага шчасця яна б нікому не дала» [ 11, с. 144].

Адна з фігур культурнага памежжа Польшчы і Беларусі -  Ян Вісліцкі. 
Пра сябе ён гаворыць, што «нарадзіўся ледзь не ў сярэдзіне варварства», 
падкрэсліваючы тым самым сваё паходжанне з ускраін Польскай дзяржа- 
вы, г.зн. з «крэсаў» [10, с. 7]. У аспекце абранай намі праблемы яго по- 
стаць прыцягвае ўвагу тым, што, бадай, упершыню ў гісторыі беларускай 
літаратуры ў яго паэме «Пруская вайна» робіцца спроба акрэсліць «база-
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вы вобраз» [11] свайго народа. Паэт лаканічна, нават лапідарна, акрэслівае 
асаблівасці «ментальнай фактуры» кожнай з народнасцей, прадстаўнікі якой 
удзельнічалі ў Грунвальдскай бітве. Так, Вісліцкі гаворыць, што «Ягайла 
правіў белымі», вядомымі русінамі». У той жа кнізе паэмы ён ацэньвае бе- 
ларусаў як «упартых, стойкіх», далей -  як «смелых». 3 павагай паэт гаво
рыць пра ўменне беларусаў валодаць лукам: «яны добра падрыхтаваны зма- 
гацца смертаносным лукам». Тут жа Вісліцкі адзначае, што беларусы адно- 
сіліся да тых, хто «выдаляў цяжкасці вайны з літоўскай зямлі», інакш кажу- 
чы, абараняў радзіму ад варожых нашэсцяў. (Дарэчы, вышэйзгаданая ха- 
рактарыстыка беларускай ментальнасці выклікае ў свядомасці беларускага 
ж чы тача- гэта пацвярджае ўласны педагагічны вопыт аўтара [3, с. 6 9 ] -  
асацыяцыі са зместам гістарычнага герба ВКЛ «Пагоня». Некаторыя сту- 
дэнты, праўда, ствараюць у сваім уяўленні іншую карціну: араты за плугам, 
што, дарэчы, таксама не пазбаўлена сэнсу.) Паказальна, што іншыя атрады, 
якія знаходзіліся пад кіраўніцтвам князя Вітаўта, характарызуюцца з мен- 
шым спачуваннем. Так, «зласлівыя татары... прагнуць пастаянна чалавечай 
крыві, імкнуцца да крывавай вайны і здабычы», жмудзіны «досыць здоль- 
ныя да бязлітаснай барацьбы». Гіалякі вызначаюцца тым, што яны «радаві- 
тыя», але «злосныя» і нават уяўляюць сабой «шаленую ад лютасці зграю». 
Германцы, па словах паэта, здольныя на верапомства [10, с. 6]. Мы, безу- 
моўна, не схільны абсалютызаваць этнічныя характарыстыкі, дадзеныя ся- 
рэдневяковым аўтарам, тым больш што яны ўзбуйняюць менавіта тыя «ас- 
ноўныя асобасныя структуры» [11], якія былі актуальнымі ў час жорсткіх 
ваенных дзеянняў. Да тага ж, у паэме «Пруская вайна» ўвогуле адчувальная 
апалагетыка Айчыны і народа, з якімі ідэнтыфікаваў сябе аўтар.

Спробу аб’ектыўнага аналізу ўзаемадачыненняў такога феномена 
«памежжа», як руская і польская душа, утрымлівае ў сабе аднайменны раз- 
дзел працы М.Бярдзяева «Судьба России» [4]. Яго рэфлексійнае прачы- 
танне выклікае трывалую асацыяцыю з фінальным дыскурсам адной з лек- 
цый пачынальніка кампаратывістыкі, выкладчыка Сарбоны Жан-Жака 
Ампэра: «Мы, шаноўныя спадары, будзем займацца параўнаннем... У нас 
забагата славы, каб паддацца спакусе асабістай славы, і мы задужа гор- 
дыя, каб не быць справядлівымі» [5, с. 23].

Адвечную спрэчку паміж Расіяй і Польшчай М.Бярдзяеў называе 
«старой сваркай у славянскай сям’і» і ўпэўнены, што яе вытокі палягаюць 
не толькі ў знешніх гістарычных і палітычных прычынах, а і ў больш глы- 
бокіх, духоўных.

Філосаф праводзіць паралель паміж тыпамі суіснавання двух наро
да^ «роднасных па крыві і мове», і блізкіх людзей у сямейным жьщці. Для 
апошніх характэрна «адштурхоўванне блізкіх і немагчымасць зразумець 
адно аднаго» [4, с. 139]. Гэтак жа «руская і польская душа... супрацьста- 
яць адна адной, як страшна чужыя, бясконца розныя і незразумелыя» [4, 
с. 140]. Паказальна, што Бярдзяеў не проста канстатуе гэты факт і, тым 
больш, не выносіць прысуд, а аналізує вытокі самой з’явы, будучы ўпэўненым,
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што нават калі ўзаемная падазронасць і з ’яўляецца неабгрунтаванай гіста- 
рычна, то псіхалагічна -  асабліва ў польскага боку -  для яе занадта шмат 
падставаў.

Рускія і палякі ваявалі «не толькі за зямлю, а і за рознае адчуванне 
жыцця». Характарызуючы вынікі гэтага змагання, філосаф справядліва 
адзначае, што перамога рускіх у векавой барацьбе была знешне перака- 
наўчай: яны не толькі ліквідавалі небяспеку паланізацыі свайго народа, 
але і «агрэсіўна наступалі на народ польскі, рабілі спробы яго русіфіка- 
цыі», у выніку чаго польская дзяржава «была раздушана і разарвана». Ад- 
нак, аддаючы належнае пераможаным, мысляр канстатуе, што «польская 
душа захавалася, і з яшчэ большым напружаннем выявіла сябе польскае 
нацыянальнае аблічча». Карысгаючыся мовай сучаснай культурнай антра- 
палогіі, можна сказаць, што мела месца некаторая трансфармацыя «мен- 
тальнай схемы», якая задає адпаведныя мадэлі, ці «сцэнарыі», дзеянняў 
людзей у свеце. Палякі выявілі дзіўную са «знешняга» боку супярэчлівасць 
«нацыянальнага сцэнарыя» [11, с. 139], разыгранага імі ва ўласнай гісто- 
рыі. Як піша М.Бярдзяеў, «польскі народ, які выказваў так мала здольнас- 
цей да дзяржаўнага будаўніцтва і валодаў рысамі індывідуалістычнымі і 
анархічнымі, выявіўся духоўна моцным і несакрушальным». Больш таго, 
філосаф упэўнены: няма ў свеце народа, які валодаў бы такім напружа- 
ным нацыянальным пачуццём, што знаходзіць сваё красамоўнае пацвяр- 
джэнне, у прыватнасці, у тым, што «палякі зусім не паддаюцца асіміляцыі».

«Унутры славянства адбылося сутыкненне Усходу і Захаду», -  піша 
М.Бярдзяеў. На жаль, ні ён, ні шматлікія з яго наступнікаў «не заўважылі» 
таго народа, на якім гэтае сутыкненне адбілася найбольш адчувальна. 
«Уплывы Захаду і Усходу ў перакручаных, спецыфічна славянскіх, часам 
карыкатурных выразах круцілі і гвалцілі душу беларуса, толькі прыму- 
шаючы яго ўбачыць, што ў чужой скуры заўсёды дрэнна, што трэба 
вытварыць нешта сваё, роднае, блізкае, арганічнае» [ I, с. 11]. Нават праб- 
лема талерантнасці часам набывала нечаканае асвятленне, што пераканаўча 
паказаў У.Караткевіч у рамане «Каласы пад сярпом тваім», дзе ўступае ў 
сілу прынцып «вораг майго ворага -  мой сябар» [2, с. 57]. Калі Вежа раз- 
граміў праваслаўны манастыр, у якім вянчалі яго дачку, а на зваротным 
шляху -  каталіцкі кляштар, у якім за суткі выпілі ўсе віны, лікёры, -  ка- 
толікі ўзрадаваліся ганьбе канкурэнтаў: «Чорт з імі, з лікёрамі! Будуць яшчэ. 
Але пан схізматув поперал...» (т. 4, с. 177). Гэта было якраз у духу даўніх 
традыцый: задняпроўскія манахі і шкаляры з езуіцкага калегіума са сваімі 
прыхільнікамі адпаведна «пераконвалі адзін аднаго ў справядпівасці «свай
го» Хрыста спосабам, у якім было мала талеранцыі і яшчэ менш гуманіз
му. Не апошнімі довадамі ў гэтай спрэчцы было завушэнне, розных ступе- 
няў моцы удары бібліяй ці каўчэжцам па галаве, выспяткі» (т. 4, с. 307). 
Талерантнасць -  моцная рыса моцнага народа, інакш яна ператвараецца ў 
абыякавасць, пакорлівасць ці яе праявы набываюць адценне фарсу ў са
мым непасрэдным сэнсе слова.
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Аднак «сутыкненне праваслаўнай і каталіцкай душы» сапраўды не- 
надуманае і дасканала абгрунтавана Бярдзяевым: «нават адпаўшыя ад пра- 
васлаўя рускія людзі застаюцца праваслаўнымі па сваім душэўным тыпе, і 
цяжэй за ўсё ім спасцігнуць каталіцкую культуру і душэўны тып, які выра- 
стае на яе глебе». Такі тып у дадзенай працы атрымаў назву «гатычнага», 
найперш таму, што «польская душа выцягваецца ўверх» [4, с. 141]. Імкну- 
чыся да аб’ектыўнасці, Бярдзяеў канстатуе, што ў рускім чалавеку, наадва- 
рот, мала падцягнутасці, арганізаванасці, яго «душа распластваецца перад 
Богам», аднак, заўважым, не бескарысна: «чакае рускі чалавек, што сам 
Бог арганізуе яго душу і ўладкуе ягонае жыццё», дазволіць дачакацца сы- 
ходу дзеля яго «града не тутэйшага» з неба [4, с. 141].

Душа польская, «арыстакратычная і індывідуалістычная да хвараві- 
тасці», модная, між тым, пачуццём гонару, звязаным з рыцарскай культу- 
рай, невядомай Расіі. Не можа не ўражваць у ёй «пафас пакуты і ахвяры», 
які адбіваецца нават у адносінах да жанчыны -  «праблема жанчыны ў па- 
лякаў -  гэта праблема пакуты, а не асалоды» [4, с. 142], бо польская душа -  
«найбольш вытанчаная і дасканалая ў славянстве, у паглынутасці сваім 
пакутніцкім лесам, патэтычная да афектацыі». Аднак, як слушна адзначаў 
У.Караткевіч, у кожнага народа ёсць свае героі і малюскі, лайдакі і 
падзвіжнікі і да т.п. -  так што не трэба абагульненняў.

Побач з асаблівым духоўным шляхецтвам у польскай душы жывуць 
«дурны гонар», «умоўная элегантнасць і саладжавасць» [4, с. 142], ёй бракує 
шчырасці і непасрэднасці. Палякі не свабодныя ад пачуцця ўласнай пера- 
вагі і пагарды да іншых. Ім заўжды неставала пачуцця роўнасці чалавечых 
душ, абумоўленага прызнаннем бязмежнай каштоўнасці кожнай з іх.

Бадай, варта развесці паняцці «шляхетнасць» і «шляхецтва» ў тым 
сэнсе, які ўкладвае ў іх аўтар. Апошняе дапускае пагарду да іншых і здоль- 
насць даць адчуць другому чалавеку, што ён ніжэйшы за цябе. Так, 
«Польшча ішла на рускі Усход з пачуццём сваёй культурнай перавагі. Рускі 
духоўны тып здаваўся палякам... проста ніжэйшым і некультурным ста
нам» [4, с. 140].

Маштаб вылучаных Бярдзяевым апазіцый вар’іруецца ад «любові да 
жэста» ў палякаў, якой пазбаўлены рускі чалавек, да рознай якасці ў гэтых 
народаў нацыянальнага месіянізму. Польскі «перш за ўсё ахвярны, не звя- 
заны з дзяржаўнай сілай, з поспехам і панаваннем у свеце». Аднак здоль- 
насць ахвяраваць несумяшчальная ў польскай душы са здольнасцю змірыц- 
ца, якая, наадварот, дамінуе ў рускай над здольнасцю ахвяраваць. Палякам 
жа «рускі месіянізм заўсёды павінен быў здавацца» не проста неахвяр- 
ным, а «карыслівым, з замахам на захоп зямлі» [4, с. 142].

Трагічнай атручанасці польскай душы страсцю, страшэннай залеж- 
насці яе ад жанчыны Бярдзяеў супрацьпастаўляе «дыянісізм» і «пачуццё- 
васць» зусім іншай якасці, уласцівыя рускай душы. Каханне, на яго думку, 
і ў рускім жыцці, і ў рускай літаратуры адыгрывае не такую значную ролю, 
як у палякаў.
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А б’ектыўна вымушаныя ідэнтыфікаваць сябе то з палякамі, то з 
рускімі, беларусы ўсё ж пакінулі за сабою магчымасць адрознівацца: яньі 
вынайшлі этнонім «тутэйшыя». Гэты феномен яскрава і глыбока даеледа- 
ваны Я.Купалам у аднайменнай трагікамедыі, сюжэт і вобразы якой па- 
цвярджаюць, што, «не маючы магчымасці самаідэнтыфікавацца адносна 
дзяржаўнага цэлага, якое пастаянна мянялася», «тутэйшы» самаідэнтыфі- 
каваў сябе з адзіна непарушным, адвечным -  з роднай зямлёй» [ 12, с. 107]. 
Невыпадкова менавіта яна стала генеральнай дамінантай многіх твораў 
беларускай літаратуры, найперш такіх, як паэма Я.Коласа «Новая зямля», 
раман К.Чорнага «Зямля» і многіх іншых. Адзін з чорнаўскіх герояў 
атрымлівае -безум оўна ж, ад аўтара! -  параду: «Падгарні больш зямлі пад 
ногі, прытапчы яе і цвёрда стань», замест таго, каб «ганяцца за нечым па 
свеце» ці, што яшчэ горш, «круціць светам», карыстаючыся момантамі 
найвялікшых зрухаў у ім. У гэтых лаканічных выразах змяшчаюцца і фор
мула кансерватыўнай свядомасці беларусаў, і вектары яе дэфармацыі пад 
рознага роду ўплывамі.

Адным з трагічных вынікаў знаходжання беларусаў у сітуацыі па- 
межжа стаў разрыў паміж масамі і злітай, не толькі стратыфікацыйны, 
але і агульнакультурны, асабліва яскравы ў перыяд уваходжання Бела- 
русі ў Рэч Паспалітую і адпаведны наступнай схеме: канфесійнае «пера- 
афарбоўванне» -  пераход на польскую мову -  падмена самаідэнтыфіка- 
цыі [12]. Аднак наноў набытая шляхецкая«вартасць»у шэрагу выпадкаў 
рабілася анекдатычнай і пагражала пры пэўных абставінах быць заняд- 
банай. Так, пан Міхал з апавядання М.Гарэцкага «Панская сучка» «ca 
страху забыўся і на сваю панскасць», і на перспектыву «не знесці сора- 
му» [7, с. 14-15].

У славянскіх мовах замацаваліся адносіны народа да падобных з ’яў: 
выразна пагардлівыя да тых, хто вылез «из грязи в князи» з прычыны 
выпадку і шчасця, яны, аднак, не пазбаўлены належнага піетэту да тых, 
хто «з пана пан» па праву нараджэння. Бо «нават самы пошлы чалавек 
адчувае, што высакароднасць не падлягае імправізацыі і што варта ша- 
наваць у ёй плен доўгіх часоў» [9, с. 541]. Toe, што прынята называць 
«пародай» у людзях і што «дае ім несумненнае права цаніцца больш вы
сока, ёсць два мастацтвы, якія ўсё больш узрастаюць праз спадчыннасць: 
мастацтва ўладарыць і мастацтва гордага падпарадкавання» [9, с. 431]. 
Безумоўна, найбольш уражвае гордая самавітасць у падпарадкаванні ча- 
лавека жыццёвым абставінам, што, у прыватнасці, яскрава паказаў В.Бы- 
каў у аповесці «Знак бяды» на вобразе пана Яхімоўскага, прадстаўніка 
«старога шляхецкага роду, што некалі быў багаты, але патроху бяднеў, 
вузеў клінам, як казаў сам Яхімоўскі». Яго хутарок «быў ці не апошнім 
прытулкам збяднелага роду», і Адольф «намагаўся з усіх сваіх старэчых 
сіл, каб захаваць калі не былое багацце, дык хоць бы рэшту былога гона- 
ру» [6, с. 116], які непадробна гучыць у адрасаваных да былых парабкаў 
апошніх словах, прамоўленых ім «цвёрда, нібы прысуд: «Цёнгле быў грэх
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квапіцца на чужое. На чужым і дармовым шчэнсця не бэндзе. Мне шкада 
вас» [6, с. 120].

Які ж быў лес шляхты ў XIX стагоддзі ў Расійскай дзяржаве? Павод- 
ле ўспамінаў Т.іванаўскаса, «паўстанне 1863 года спусташыла Літву, шмат 
паўстанцаў загінула, другіх выслалі ў Сібір. Лёс іх быў самы розны. Па- 
колькі было шмат людзей інтэлігентных.., то з часам многія нават зрабілі- 
ся мільянерамі. Таксама шмат хто вярнуўся пасля амністыі, але іх зямлю 
альбо сканфіскавалі, альбо распрадалі розным прайдзісветам -  пераважна 
царскім афіцэрам, якія найбольш і вызначаліся пры падаўленні паўстан- 
ня. Шляхта была падаўленая і запалоханая, дрыжэла за сваю скуру -  тым 
болей што забаранілі купляць зямлю. Лепшых забілі ды выслалі, а нехта 
ўцёк у Еўропу ды Амерыку -  і засталіся самыя атупелыя, дый шляхтай іх 
можна называць вельмі ўмоўна. Мэтай жыцця быў выключна дабрабыт, 
пры гэтым не зароблены працай ці заслугамі, але падабраны так сабе на 
дарозе пры выпадку. Уцякалі ад самага дробнага клопату, а жандара і тым 
больш прыстава баяліся як агню -  і былі іх вечнымі халуямі». Пераканаў- 
чыя мастацкія тыпы прадстаўнікоў гэтых саслоўяў створаны, у прыват- 
насці, В.Дуніным-Марцінкевічам у камедыі «Пінская шляхта».

Безумоўна, межы дадзенага артыкула далі магчымасць акрэсліць 
толькі асобныя аспекты ўзнятай праблемы, актуальнасць якой абумоўлена 
самой адметнасцю сучасных цывілізацыйных працэсаў. Нацыянальныя 
пачуцці славянскіх народаў «памежжа» гістарычна адчулі на сабе нега- 
тыўныя ўплывы «рабства», «знешняга» і «ўнутранага». Гэта, у сваю чаргу, 
абумовіла інверсіі ў сукупнасці паводзінных якасцей, уласцівых базаваму 
вобразу -  этасу культуры -  кожнага з народаў, асабліва беларускага, для 
якога сітуацыя памежжа з ’яўляецца універсальнай. Менавіта яна сгварае 
натуральнае даследчае поле для кампаратывістыкі, предметам якой можа 
служыць этас культуры і абумоўленыя ім канкрэтныя «нацыянальныя сцэ- 
нарыі», увасобленыя ў мастацкай прасторы ўключаных у кантэкст дасле- 
давання твораў нацыянальных літаратур, якім іманентна творчая транс- 
фармацыя запазычанняў у самабытныя культурныя феномены.
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