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Такім чынам, згаданая архіўная справа “Аб грашовай прэтэнзіі Кімбараўскіх 

манашак-цыстэрак да жыхароў Мазыра” сведчыць аб рэалізацыі канфесійнай палітыкі 

расійскімі ўладамі на беларускіх землях у ХІХ ст. 
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Белая А. І. (Баранавічы, Беларусь) 

ФІЛАСОФСКАЕ АСЭНСАВАННЕ ВЫГНАННЯ  

Ў ЭПІСТАЛЯРНАЙ І ТВОРЧАЙ СПАДЧЫНЕ АДАМА БАБАРЭКІ 

У артыкуле «Паэт і час», напісаным у 1932 годзе, Марына Цвятаева сцвярджае: 

«Усе паэты, па сутнасці, эмігранты, нават у Расіі. ...Эмігранты з Бессмяротнасці ў час, 

“невяртанцы” ў свой час» [1]. У гэтыя гады паэтэса і сама знаходзілася ў выгнанні. 

Падобная жыццёвая і экзістэнцыйная сітуацыя «невяртання» склалася ў жыцці 

А. Бабарэкі – беларускага пісьменніка, крытыка, філосафа, ідэолага «Узвышша», які 

падзяліў трагічны лёс сотняў прадстаўнікоў беларускай інтэлектуальнай эліты. Зварот 

да спадчыны А. Бабарэкі абумоўлены тым, што ён яскрава ўвасобіў духоўна-

псіхалагічны стан творцы, вырванага з адпаведнага яго сутнасці кола быцця. Бабарэка 

быў перакананы, што дзеля культурнага і эканамічнага росквіту Радзімы яго 

суайчыннікам неабходна стаць актыўнымі стваральнікамі сваёй нацыі. Самому ж яму, 

як адзначае В. Жыбуль, заставалася ў высылцы тварыць гісторыю выгнання з свае 

радзімы Беларусі. Менавіта такі запавет самому сабе напісаў ён у дзённіку 18 жніўня 

1932 года. І – скіраваў сваю дзейнасць на ператварэнне гэтай «гісторыі выгнання» 

ў «гісторыю развіцця мыслі». Выгнанне беларускай інтэлігенцыі ў 1930-я гады 

А. Бабарэка ўспрыняў як нацыянальную трагедыю беларусаў. У эсэ «Сэнс выгнання» 

ён ацэньваў гэтую акцыю як вынік адмоўнага стаўлення «кіруючай партыі да з’явы 

нацыянальнага росту краю, да росту беларусаў як нацыі» [2, с. 177].  
У артыкуле, ці, хучэй, накідах у адну старонку, з умоўнай назвай «Усведамленне 

выгнання як формы жыцця» (1931) [2, c. 155], А. Бабарэка выкладае своеасаблівы 
алгарытм «абжывання» ў высылцы як пераходу «ў новы этап… жыцця». Уражвае 
духоўная стойкасць, імкненне да аб’ектыўнага філасофскага аналізу дэструктыўнай 
жыццёвай сітуацыі і, самае галоўнае, – магутнае жаданне не зламацца, скіраваць яе на 
карысць асабовага развіцця, «вызначэнне магчымых абсягаў для дзейнасці нашага “я” 
ў гэтым выгнанні». А. Бабарэка ўпэўнены, што неабходна вызначыць канкрэтныя 
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задачы ў гэтых умовах для, як ён іранічна заўважае, «ажыццяўлення “пяцігодкі”, для 
ператварэння магчымасцей у дзейнасць». Пры гэтым гаворка ідзе не аб якіх-небудзь 
практычных захадах побытавага ўладкавання. Мысліцель імкнецца да усведамлення 
сябе як грамадскага чалавека, «чым было і стала “я” ў грамадзе», а таксама 
«лейтматыву свайго жыцця, або ўсведамлення сябе для сябе (бог, ідэі – творы і тварэц – 
чалавек)». Чацвёрты пункт (з адзінаццаці сфармуляваных А. Бабарэкам) разгортвае 
асноўную ідэю, якую крытык называе зброяй. У змаганні з абставінамі за ўласную 
годнасць яна якраз і выступае ў такой якасці, бо гэта, у шырокім сэнсе, ідэя чалавека як 
мэты, а ў больш вузкім — «чалавек, якога бракуе Беларусі…». А. Бабарэка разглядае 
адмоўную, паводле яго азначэння, рэальнасць выгнання не толькі «як грунт утварэння 
паняцця аб патрэбным чалавеку, вызначэнне… зместу гэтага чалавека», але і ставіць 
задачу развіцця ў сабе асабовых якасцей, адпаведных паняццю аб патрэбным Айчыне 
чалавеку – «або стварэнне гэтага чалавека». На яго думку, асноўныя характарыстыкі 
такія: «Чалавек, які грае жыццё. Чалавек як узор для будучыні. Чалавек, які ўладае». 
На нашу думку, гэта азначае 1) універсальна творчы характар жыццядзейнасці 
чалавека; 2) магчымасць і патэнцыі яго ўдзелу менавіта ў сацыяльнай творчасці, 
валоданне сітуацыяй (чаго бракавала выгнанніку). Ёсць падставы разглядаць гэты тэкст 
як інтэртэкст («чужы» тэкст – эсэ І. Абдзіраловіча «Адвечным шляхам»). Таксама, 
апелюючы да паэтычных радкоў У. Дубоўкі, А. Бабарэка асэнсоўвае вымушанае 
выгнанне як шлях «праз даліну жыцця», аднак поўны рашучасці зрабіць гэты этап 
стартам для далейшага — «ізноў і вышай» — жыццятворчага ўздыму. Ажыццявіўшы 
першаснае ўспрыманне новых абставін, А. Бабарэка вызначае іх «як тачыльны камень», 
маючы на ўвазе іх аперцэпцыю ў змест асабовага «я» выгнанніка. У аўтарскім рукапісе 
выдзелена спалучэнне слоў «Тут людзі», што падкрэслівае намер выявіць працэс 
уздзеяння выгнання на асобу чалавека. Наваколле даследчык абазначае як пасрэднае, як 
«сіла з – », аднак спадзяецца на магчымасць устанаўлення з ім гарманічных 
дачыненняў.  

Шчымлівай нотай гучыць сведчанне А. Бабарэкі аб «адрыванні» выгнанніка ад 
прывычнага, знаёмага, роднага (вызначанага як «сіла з + »). Між тым, як філосаф, Адам 
Антонавіч асэнсоўвае супярэчнасць як умову руху, пераканаўча гаворыць пра 
«ператварэнне адрывання ў рост, ва ўзвышэнне, у спеласць той “лясной суніцы”, аб 
якой пяяў Дубоўка і якая пракоціцца па ўсім свеце». Тут, канечне ж, ён мае на ўвазе 
славу Беларусі, і гэта для яго не адцягненая катэгорыя. Гнаны, ганьбаваны, Бабарэка не 
«корміць сэрца» (У. Жылка) крыўдамі на сваю краіну, не пытае слязліва, за што любіць 
такую радзіму, бо асэнсоўвае адрознасць паміж дзяржавай і Айчынай, без казённага 
пафасу выказвае самыя высокія пачуцці творцы, патрыёта і грамадзяніна: «“Якая зямля 
– радзіма гэтакага чалавека?” – няхай тады пытаюцца людзі»).

Ужо адзначалася тыпалогія паміж дадзеным тэкстам і эсэ І. Абдзіраловіча 
«Адвечным шляхам», якое ў беларускай культурнай прасторы паўстае апалогіяй 
творчасці як універсальнай асновы і каштоўнасці чалавечага быцця. Без творчасці, 
пісаў Абдзіраловіч, жыццё чалавека ператвараецца ў «нямілую ні сабе, ні каму іншаму 
турму» [3, c. 26]. А. Бабарэка адной з канструктыўных умоў жыцця ў выгнанні 
вызначае «адухаўленне сябе… вызваленне сябе з таго абмежавання, якое носім мы самі 
ў сабе як набытае і ўладнае над намі. Ачышчэнне сябе ад нявіднай “камеры”, якая 
з намі і ў нас». Аб’ектыўнае асэнсаванне, «зняцце», а не проста эмацыянальнае 
перажыванне гэтага, лічыць А. Бабарэка, дазволіць выгнанніку ўдасканаліць свой 
светапогляд, «ачысціць поле для змагання сіл» уздзеяння наваколля і роднага, 
«пупавіны, глебы», раней вызначаных ім адпаведна як «сіла з – » і «сіла з + ». Полем 
дзейнасці гэтых сіл, «полем дыялектыкі», філосаф вызначае асабовае «Я» выгнанніка 
і выказвае ўпэўненасць у яго ўладзе над гэтымі сіламі. І патрэба ў гэтай уладзе 
распасціраецца не толькі на вызначаную судовай тройкай «пяцігодку». Пісьменнік 
і грамадзянін перакананы: «Набытае як глеба для росту… гэта тое, на чым расце новы 
чалавек».  
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Разам з тым перад намі і алгарытм набыцця сапраўднай мудрасці. Бо яна не 
толькі ў перанесеных пакутах, а ва ўменні іх асэнсаваць і паставіць на службу свайму 
чалавечаму «Я», дзеля «адухаўлення сябе».  

З 11-ці пазіцый, вылучаных А. Бабарэкам як своеасаблівая памятка для 
выгнанніка, на 10-й размяшчаецца «абжыванне». Гэтае паняцце не абмяжоўваецца 
вузкім, прагматычным сэнсам. У ім спалучаюцца і сацыяльныя, і філасофскія прыметы. 
«Абжыванне як пераход у новы этап нашага жыцця. Уся зямля як “свая талерка”. 
Гнуткасць і “абжыванне” з найменшай затратай часу. “Абжыцца” – значыць жыццём 
сябе абагаціць,  набыць правы грамадзянства ў пэўным коле». Нягледзячы на 
прадвызначаную прысудам часовасць знаходжання ў новых умовах, важнай умовай 
усведамлення выгнання як формы жыцця Адам Антонавіч лічыць актывізацыю 
ўласных дачыненняў выгнанніка з наваколлем. І зноў жа не ў аспекце нейкіх 
практычных, эканамічных ці сацыяльна-камунікатыўных зносін – «“Я” як крыніца 
духоўнага жыцця для наваколля. “Я” як арганізаваны пачатак».  

У запісных кніжках А. Бабарэкі таксама шмат рэфлексій над выгнанніцкім 
лёсам. «Што для нас выгнанне і ўздалле, то для іншых радзіма і блізь» [2, с. 385], – 
піша ён у 1932 годзе. А да 1931-га належаць накіды-эсэ («З паўночнага стылю») аб 
гэтай чужой радзіме. Аўтар адзначае абмежаванасць Поўначы ў стварэнні форм жыцця, 
апісваючы, напрыклад, тып тутэйшай жанчыны як «нізкарослае, штучнае стварэнне» 
[4, с. 153]. У запісах 1931 года занатавана: «У холадзе жыццё замірае, у цяпле ажывае. 
Поўнач – край павольнага, нерухавага, паўмёртвага жыцця. Поўдзень – імклівага, 
рухавага, жывога… » [2, с. 382]. Творцу цікавяць разнастайныя формы новай для яго 
рэчаіснасці. У эсэ «З паўночнага стылю» ён адзначае, што ў горадзе Слабадской 
пераважае двухпавярховасць, «пры гэтым зазвычай ніжні паверх робіцца прыземістым, 
а верхні натуральны». А. Бабарэка асацыіруе такую архітэктурную адметнасць 
з размяшчэннем жыхароў паверхаў на сацыяльнай лесвіцы. «Так і выдаецца, што гэтыя 
будынкі ставіліся з разлікам: ніз для чэлядзі, верх для гаспод». Таксама ніжні паверх 
нагадвае яму і «карэннае нізкарослае, шчуплае насельніцтва, на якім узводзілася 
панаванне прышлых сюды гаспод з “вялікіх ростаў”» [2, с. 153]. І яшчэ адну 
адметнасць адзначае А. Бабарэка ў тутэйшай архітэктуры: ніводзін будынак не мае 
ўваходу проста з вуліцы, ён знаходзіцца ў тыле дома. Той, хто ішоў у дом, спачатку 
мусіў праходзіць дваром. «От так нібы ахоўваў сябе тутэйшы чалавек ад нечаканасці 
чужога чалавека». У ссыльнага Бабарэкі, які прыехаў сюды з «гораду, што бліжэй да 
захаду», ствараецца ўражанне, што ён спусціўся на некалькі стагоддзяў у глыб вякоў, 
бо падобная форма двароў паўночнага горада нагадвае «ўдзелы старыны» ў мініяцюры. 
Паводле ўражанняў Бабарэкі, сэрца горада – рынак. Ён павернуты «тварам да ракі, 
гэтай натуральнай дарогі “гасцей”». Вуліцы – як шэраг гандлёвых радоў, а скучанасць 
большасці цэркваў вакол рынку наводзіць на думку, што яны — «надбудова над самым 
гэтым рынкам».  

А. Бабарэка чуйны і да асаблівасцей тутэйшага маўлення. Ён піша: «тут 
расійская мова нагадвае па акцэнтацыі мову тутэйшых абарыгенаў… народаў т. зв. 
фіна-мангольскага паходжання». Гэта распеўнасць і моцнае оканне, якія надаюць 
маўленню ненатуральна высокі тон. А «зацяжнасць канцовак у размове выглядае як 
бы… спусканнем на дол» [2, с. 154]. Цікава, што Бабарэка і ў гэтай адметнасці схільны 
бачыць «дачыненне гаспод да чэлядзі і дворні, як яно выражалася ў мове» [2, с. 154]. 

Напружанае асэнсаванне выгнанніцкага стану адбываецца і ў лістах А. Бабарэкі 
з высылкі да сям’і і сяброў. Ацэньваючы сваё выгнанне як здзейснены факт, ён піша 
жонцы, што «няма таго ліха, у якім не было б свайго добрага. Ото ж і тут трэба 
вылушчыць гэта добрае» [2, с. 415]. У прапанаваных абставінах Адам складае 
стратэгічны план для сябе і сваёй сям’і: «Пра ўтварэнне з сябе пэўнага чалавека 
(развіццё “Я”, што засталося спадчынаю, і стварэнне змененага “Я”, што стае 
ў выгнанні» [2, с. 383]; «Ачышчэнне памяці або вызваленне памяці для новага 
дасведчання і ўпарадкаванне набытага» [2, с. 384] (датавана 1931–1932 гг.).  
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Ён мяркуе набыць рабочую спецыяльнасць, аўладаць тэхнікай як «грунтам для 

асноўнай свае літаратурнай працы». Жонку просіць пераехаць на гэты час у Маскву ці 

Ленінград, дзе ёсць больш магчымасцей для годнага існавання і ўсебаковага развіцця 

дзяцей, забеспячэння іх будучыні. А. Бабарэка пераконвае Ганну ў тым, што «выгнанне 

– гэта толькі форма жыцця, вызначаная акалічнасцямі перажыванага часу. Стварыць жа

змест яго – цалкам у нашых магчымасцях. Які будзе гэты змест – залежыць ад нас 

саміх» [2, с. 415]. Безумоўна, падобнымі развагамі ссыльны хацеў стварыць больш 

аптымістычны настрой у сваіх блізкіх. «Канец выгнання – гэта адначасна і пачатак 

новага этапу ў нашым жыцці. На час выгнання ён для нас што маяк, святлом якога 

будзе асвятляцца наша дарога ў гэтым моры жыцця і рэвалюцыі. Будзем жа тварыць 

гэты ўрывак яго цікавым і прыгожым… дарагім нам. Будзем  адухаўляць яго дыханнем 

нашага жыцця. І ўвойдзем мы ў новы этап моцнымі, дасведчанымі. І наша любоў, 

дружба і каханне ўзрасце яшчэ вышэй і заквітнее яшчэ прыгажэй на зло ўсім нашым 

недругам і злыдням» [2, с. 415]. Але ў сваіх высновах А. Бабарэка жорстка памыляўся. 

У тых, хто асудзіў яго на выгнанніцкі лёс, былі іншыя меркаванні. «Новы этап» 

аказаўся ў жыцці творцы не метафарай, а суровай рэальнасцю. Вось яго першае 

ўражанне ад маляўнічасці краявідаў Слабадскога ў 1931-м годзе: «Агулам, такое 

ўражанне: то ж мне далі пяць год паўночнай дачы» [2, с. 417]. У ліпені 1935 года, калі 

тэрмін ссылкі быў працягнуты яшчэ на два гады, у лістах да сям’і з’яўляюцца мінорныя 

ноты: «Хацелася б чым-небудзь вас парадаваць, ды не маю чым» [2, с. 473]. У лісце да 

Язэпа Пушчы піша: «Што гэта ўсё мае значыць, хто яго ведае. Крыўдна робіцца за гэты 

дадатак» [2, с. 474]. У 1938 годзе А. Бабарэка быў паўторна арыштаваны. 15 ліпеня яго 

павезлі з турмы ў лагер. З перасыльнага пункта Усцьвымлага ён напісаў у лісце да сям’і 

(захаваны правапіс арыгіналу): «День добры Вам, дарагие и любые маи Анечка, 

Лорочка и Лялечка! Чем порадовать мне Вас с моей печальной дороги? Чем осветить 

мне долгие дни Вашего беспросветного ожидания мойго возвращения домой?! Что мне 

сказать теперь Вам, кроме того, что я ещё здоров, изболевшись о Вас и той долголетней 

разлуке, какую вызначила мне судьбина! Дорогие мои, легче разразиться безутешными 

рыданиями, чем писать эти короткие строки о своём здоровии? Ды что и говорить, 

и мне, и Вам цалкам зразумелы ўвесь жах нашага цяперашняга стану. Аднаго тольки, 

любые, не повинна быть в наших переживаниях – это роспачи. Будем надеяться, что мы 

ещё доживём до счастливого дня нашего спаткання и нашего супольного жытия» 

[2, с. 481]. А. Бабарэку давялося працаваць на пабудове чыгункі ў Комі АССР. Здароўе 

яго ўсё пагаршалася. Вязень мусіў прызнацца: «Лёс мой вельми суровы оказался… Абы 

б тольки паправиться, решта всё переживецца…» [2, с. 489]. Апошні ліст датаваны 

1 кастрычніка 1938 года. 10 кастрычніка ў 7 гадзін 25 хвілін выгнаннік памёр 

у бальніцы на лагпункце Княж-Пагост. Месца пахавання невядомае. 

Такім чынам, спадчына А. Бабарэкі вылучаецца шматбаковым асэнсаваннем 

з’явы выгнанніцтва. Разглядаючы яго як вымушаны, але новы этап у сваім жыцці, у час 

адноснага сацыяльнага аптымізму творца і філосаф ацэньвае дадзены перыяд з пункту 

погляду магчымасцей набыцця новых ведаў і вопыту дзеля іх рэалізацыі пасля вяртання 

на радзіму. Аднак пасля падаўжэння тэрміну высылкі і, асабліва, пасля другога арышту 

стратэгія асабовага росту саступае месца пакутліваму роздуму аб прычынах узнікнення 

і ініцыятарах ажыццяўлення злачыннай палітыкі рэпрэсій. Матыў выгнанніцтва 

рэалізуецца, з аднаго боку, як актуальны стан апавядальніка ў сукупнасці прадметна-

рэчавых дэталяў, але пераважна – як метафарычны стан-рэфлексія жыцця ў адрыве ад 

Радзімы і нацыянальнай культуры.  
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