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Белая Е. И. Художественный тип контрабандиста в белорусской и польской прозе 20-х−30-х годов XX 
века (на примере произведений З. Бядули и С. Пясецкого). В статье анализируются социальная сущность и 
особенности создання художественной проекции вышеуказанного образа писателями, которые реализовывали свои 
творческие замыслы в разных эстетико-идеологических условиях, а также руководствовались индивидуальным 
личностным опытом и отношением к предшествующей литературной традиции. Это обусловило концептуальные 
отличия образа контрабандиста в художественном пространстве белорусской и польской прозы. Если белорусский 
прозаик в первую очередь типизирует черты носителей определѐнного социального явления, то для польского 
приоритетно художественное воплощение значимых для него идей и ценностей. Интерес автора статьи к данной 
проблеме стимулирован ещѐ и тем условием, что творчество С. Пясецкого − “православного поляка” − имеет 
восточнославянские корни. 
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характера, романтический тип, идеологический субьект, психологический показ, социальная типизация. 

Бєлая О. І. Художній тип контрабандиста в білоруській і польській прозі 20−30-х років XX століття 
(на прикладі З. Бядулі та С. Пясецького). Проаналізовано соціальну сутність й особливості створення 
художньої проекції образу контрабандиста в польській та українській літературі 20−30-х рр. письменниками, 
які реалізували свої творчі задуми в різних естетично-ідеологічних умовах, що й обумовило різницю їхніх 
концептуальних підходів. 
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Belaya A. I. An Artistic Type of a Smuggler in Belarusian and Polish Prose of the Twenties−Thirties of the 

XX
th

 Century by Example of Z. Byadulya
'
s and S. Piasetski’s Works. This article deals with the social essence and 

the peculiarities of creation of an artistic projection of the foregoing type, which are analysed by the above mentioned 
authors who carried out their creative concepts in different aesthetically-ideological conditions and followed individual 

personal experience and attitude to the preceding literary tradition. It resulted in the conceptual difference in the 

smuggler’s image in the artistic space of Belarusian and Polish prose. The Belarusian prosaist stresses the typical 

features of a definite social event, the Polish author, on the contrary, singles out artistic embodiment of ideas and 

values significant personally for him. The interest of the author of the article in the problem is as well inspired by the 

fact that the creative work of S.Piasetski, who is considered “an orthodox Pole”, springs from the Eastern Slavonic 

culture. 

Key words: artistic concept of personality, individualized image, character dominants, romantic type, ideological 

subject, psychologic demonstration, social typification. 

Пастаноўка навуковай праблемы i i яе значэнне. Вылучэнне і сістэматызацыя мастацкіх ха-
рактараў і тыпаў на аснове параўнальнага літаратуразнаўства дазваляе не толькі пашырыць і ўда-

кладніць уяўленні пра мастацкую канцэпцыю асобы ў беларускай прозе першай трэці XX стагоддзя, 

але і выявіць асаблівасці выяўлення ў ѐй агульных заканамернасцей развіцця тагачаснага літара-
турнага працэсу. He меншую значнасць мае і ўвядзенне ў навуковы ўжытак твораў, якія да гэтага 

часу знаходзіліся на перыферыі даследчай думкі.  

Мэта: вызначыць месца сацыяльнага тыпа і мастацкага вобраза кантрабандыста ў гісторыка-
культурнай прасторы памежных краін 20−30-я гады XX стагоддзя.  

Задачы: аданіць навуковы набытак па вылучанай праблеме; ажыццявіць аналіз заяўленых 

мастацкіх тэкстаў; устанавіць спецыфіку мастацкага тыпа кантрабандыста ў творах З. Бядулі і 
С. Пясецкага; акрэсліць магчымыя перспектывы даследавання. 

Выклад асноўнага матэрыялу і абгрунтаванне атрыманых вынікаў. Даследаванні беларускага 

нацыянальнага характару ў большасці сваѐй адмаўляюць беларусам у прадпрымальнасці. Але тут, як і ў 
іншых сферах чалавечага жыцця, не абыходзіцца без выключэнняў. У асобныя гістарычныя перыяды 

прадпрымальнасць беларусаў рэалізоўвалася ў занятку кантрабандай. Пра акрэсленасць у беларускай 
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мастацкай прозе вобраза кантрабандыста ў звязку з праблемай беларускай прадпрымальнасці можна 

гаварыць пачынаючы са славутага Заблоцкага, які вѐз мыла пад сподам карабля. Для “кантрабанднай” 
дзейнасці − а ѐю ж, па сутнасці, займаліся і кніганошы ў аднайменным апавяданні У. Караткевіча − у 

беларусаў ѐсць выхаваныя гістарычна рысы. Топас быту абумоўліваў і топас быцця: мець мяжу (быць 

мяжой!) і не быць “кантрабандыстамі”?.. Нездарма ў беларускай прозе існуе шэраг твораў, дзе 
ключавымі з’яўляюцца словы “граніца”, “мяжа” і семантычна звязаныя з імі, як, напрыклад, у Кузьмы 

Чорнага апавяданне “На граніцы”; апавяданні з назвай “На варце” − у Кузьмы Чорнага і Змітрака 

Бядулі (1925). У апошнім няма індывідуалізаваных вобразаў, аднак акрэслена тэма кантрабанднай 
дзейнасці, якая пазней увасобіцца ў некаторых вобразах рамана “Язэп Крушынскі”. У апавяданні 

З. Бядулі адбіліся неадназначныя адносіны да гэтай з’явы. Чырвонаармеец вартуе хутар Грыбок, які 

“лічыцца як бы этапным пунктам кантрабанды” [2, 122]. Там збіраецца ў дарогу пахавальная працэсія: 

аплакваюць старую матку каваліхі, гаспадыні хутара. Яна славілася ў ваколіцы як шаптуха, a 
чырвонаармеец “смяяўся з яе шэптаў і адбіваў людзей” [2, 126]. Старая спрабавала яго задобрыць 

пачастункамі, але ѐн не паддаваўся. I тады яна, тройчы дакляраваўшы яму “трасцы ў бок”, увогуле ні 

на якія размовы не паддавалася. Нельга сказаць, каб малады пагранічнік надта смуткаваў з прычыны 
раптоўнай смерці “ведзьмы”. 

Аднак жалобная працэсія аказалася фарсам. Як высветлілася, труна “была набіта шоўкам і 

сукном” [2, 127]. Твор выклікае ў чытача дваістае пачуццѐ да абодвух канфліктуючых бакоў. З 

аднаго боку, вынаходлівыя махляры змаглі-такі абвесці вакол пальца “пільнага” чырвонаармейца, 
які, паводле самахарактарыстыкі, “такі ж самы чалавек: са шчырасцю цягнецца да людскога шчасця, 

са шчырасцю спачувае чалавечаму гору...” [2, 126], але ўсведамляе, што ѐн “бязбожнік” і “лішні 

чалавек” тут. З другога боку, аўтар сам не ў захапленні ад таго, што кашчунна выкарыстоўваюцца ў 
карыслівых мэтах такія этапныя ў чалавечым жыцці моманты, як вяселле і сыход у іншы свет. 

Хутаранцы занядбалі важнейшыя маральныя каштоўнасці. Але якія яны ў тых, хто “на варце”? Гэта, 

на нашу думку, напісана між радкоў фіналу: “Чырвонаармеец голасна вылаяўся... і давай аглядацца 
па баках, нібы нешта згубіў” [2, 127]. 

“Кантрабандыст” − гэта адно з самых суровых абвінавачванняў на адрас Язэпа Крушынскага ў 

аднайменным рамане З. Бядулі, створаным на працягу 1929−1932 гг. Яго кантрабандная дзейнасць − 

адна з іпастасей шматграннага сацыяльнага зла, увасабленнем якога, на думку вульгарызатарскай 
крытыкі, з’яўляецца вобраз Крушынскага. Але, як піша беларуская даследчыца А. Петрушкевіч, 

“паглядзім, што ѐсць кантрабандай. Грабеньчыкі, панчохі, карункі, гузікі, матэрыя... звычайныя 

прадметы быту” [5, 112]. I калі нават іх трэба ўвозіць, то ці робіць гэта гонар краіне ў сферы яе 
клопатаў аб сваіх грамадзянах? Даследчыца адзначае далей, што Крушынскі сам называе 

кантрабанду “праклятай” справай. “Безумоўна, яму яна не па душы. Таму недарэмна ў развагах- 

зваротах да сябе не раз заклікае: «Кінь... свае гандлѐвыя справы... Тады ўсе твае бакі будуць чыстыя» 
[3, 226]. Ізноў жа − «гандлѐвыя справы». Бо насамрэч гэта і ѐсць гандаль. I ѐн яму патрэбен з простай 

прычыны: на развіццѐ гаспадаркі патрэбны грошы” [5, 112]. 

Нібыта ацэньваючы гэтую канкрэтную сацыяльную з’яву, у 20-я гады задаваўся пытаннем і 

віленскі беларус, філосаф I. Канчэўскі: “...чаму ў працоўнай рэспубліцы ніхто літаральна не мае 
магчымасці жыць з уласнай працы, а павінен шукаць непрацоўнага заробку: у спекуляцыі, 

хабарніцтве і іншым, што забаронена законамі? Чаму... дэталі жыцця так здзекуюцца з яго, калі 

зменена сама аснова?” [1, 38]. He маючы магчымасці паказаць гэтую адмоўную з’яву “на ўвесь рост”, 
пісьменнікі звярталі на яе ўвагу неабыякавага чытача праз мастацкі паказ супярэчлівых дэталей. 

Гэтай жа эстэтычнай мэце служаць і індывідуалізаваныя ў рознай ступені вобразы “кантра-

бандыстаў”. 

У шэрагу выпадкаў Язэп Крушынскі заслугоўвае быць названым ініцыятыўным, прад-
прымальным гаспадаром. Але, безумоўна, адэкватна ўзнавіць канцэпцыю гэтага вобраза ў яго 

першапачатковай задуме наўрад ці магчыма: 3. Бядуля вымушаны быў грунтоўна перарабіць другую 

кнігу рамана. Калі ўвогуле ўявіць чалавечае жыццѐ ў выглядзе ракі, то яе берагі − гэта дабро і зло, а 
плынь час ад часу будзе рабіць завоіны то каля аднаго берага, то каля другога. Так і ў лѐсе 

Крушынскага. Нельга дараваць Язэпу смерці Рахмількі, які быў яго правай рукой у кантрабандных 

справах. Але гэта якраз самы паказальны момант скажэння канцэпцыі вобраза “разумнага, 
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разважлівага махляра Язэпа”, якога, на думку Ф. Гінтаўта, “аўтар гвалтоўна прымусіў... пасылаць 

Рахмільку за мяжу, каб яго забілі (з 1925 года граніца была на моцным замку)” [5, 112]. 
Мастацкая праекцыя вобраза кантрабандыста была б няпоўнай без спасылкі на раман “Каханак 

Вялікай Мядзведзіцы”, аўтар якога − польскі пісьменнік, ураджэнец Беларусі Сяргей Пясецкі. 

Польскім пісьменнік лічыцца ў першую чаргу паводле мовы, на якой напісаны яго творы. Між тым, 
“дзейныя асобы яго раманаў нідзе адкрыта не дэкларуюць сваѐй нацыянальнасці...” [7, 9]. Нашу 

ўвагу прыцягнула тое, што “Пясецкі фармаваўся як асоба і як пісьменнік найперш праз асэнсаванне 

тых катаклізмаў, якімі пазначана было жыццѐ народаў Расіі ў першыя дзесяцігоддзі XX ст.”, і гэта 
“знайшло выразнае адлюстраванне ў яго творах” [7, 6]. Паводле слушнай думкі П. Рагойшы, 

замежныя даследчыкі творчасці Пясецкага імкнуцца ўпісаць яго “толькі ў традыцыі польскай 

літаратуры без увагі да ўсходнеславянскіх каранѐў... творчасці”, што ўскладняе магчымасць “поўна і 

аб’ектыўна ацаніць творчы даробак вядомага польскага пісьменніка...” [7, 5]. Даследчык адзначае, 
што большасць твораў С. Пясецкага адлюстроўвае беларускую рэчаіснасць, пісьменнік выка-

рыстоўвае разнастайныя беларускія рэаліі, у тым ліку маўленчыя, што вызначае некаторыя 

асаблівасці моўнай характарыстыкі герояў. Паказальна таксама тое, што “вобраз-сімвал сузор’я 
Вялікай Мядзведзіцы... сустракаецца толькі ў раманах, дзе дзеянне адбываецца на ўласна беларускай 

тэрыторыі і спадарожнічае толькі героям, чый лѐс звязаны ўласна з беларускай зямлѐй” [7, 12]. 

Пераканаўчымі пазіцыі С. Пясецкага ў стварэнні вобраза кантрабандыста робіць той факт, што ѐн 

сам займаўся кантрабандай, рэгулярна пераходзячы мяжу паміж Польшчай і СССР у ваколіцах Ракава, 
таму “ѐн сам, ягонае аўтарскае «я» вельмі цесна ўплецена ў мастацкую тканіну твора” [7, 10], а праўда 

факта робіцца тоеснай з мастацкай праўдай. Пясецкі неаднаразова арыштоўваўся на абодвух баках 

мяжы, трапляў у перастрэлкі разам са сваімі хаўруснікамі, дзе некаторыя з іх гінулі, а сам ѐн 
атрымліваў раненні. Шалѐная адвага і рызыка прыносіла і адпаведныя заробкі, якія дзяцюк, прагны да 

жыцця, надзвычай неразважліва марнаваў... Пакінуўшы за межамі нашага артыкула шматлікія дэталі 

жыцця гэтай авантурнай асобы, прыгадаем, што літаратурны дар абудзіўся ў С. Пясецкага ў турэмным 
зняволенні. Раман “Каханак Вялікай Мядзведзіцы”, прысвечаны “кантрабандысцкаму” перыяду яго 

дзейнасці, выйшаў за турэмныя сцены ў 1937 годзе і быў надрукаваны, а пазней перакладзены, 

выдадзены на адзінаццаці мовах свету і прадстаўлены да Нобелеўскай прэміі па літаратуры 

напярэдадні другой сусветнай вайны. Хворы на сухоты С. Пясецкі атрымаў сусветную вядомасць і быў 
датэрмінова вызвалены з турмы. 

Героі рамана “Каханак Вялікай Мядзведзіцы” адметныя тым, што не адчуваюць сябе 

маргіналамі, многія з іх вызначаюцца аптымістычным і непасрэдным стаўленнем да жыцця. Яны 
“здзяйсняюць прарыў з побытавага прыгону і дэтэрмінаванасці ў свет прыгод, пошукаў, 

рызыкі” [7, 13], аднак характары біяграфічных герояў пазбаўлены ўнутранага развіцця: іх станоўчыя 

якасці аўтарскай воляй робяцца сталымі дамінантамі характару. П. Рагойша адзначае, што 
рамантычнасць вобразаў кантрабандыстаў у папярэдняй літаратурнай традыцыі “была 

прадвызначаная іх незвычайнай гірафесіяй, а ў мастацкай сістэме твораў яны выконвалі найперш 

атрыбутыўныя ролі” [7, 10]. Гэтая традыцыя ў беларускай літаратуры, на нашу думку, абумоўлена, 

сярод іншага, і адметнай прыродай беларускай “кантрабанды”, аб чым у сучаснай прозе сведчыць 
апавяданне У. Караткевіча “Кніганошы”, а ў ліра-эпасе − балада Я. Сіпакова пра Ф. Скарыну 

“Кантрабанда”, у якой ѐсць такія радкі: “шукала упарта ахова, / Шукала яна кантрабанду / У брычцы, 

як позняя восень, парожняй, − / He верыла, / Што праз граніцу парожнімі ездзіць можна” [4, 161]. 
Між тым, беларускі першадрукар і сапраўды “кантрабандай” вѐз на сваю радзіму “найлепшага 

друкара, украдзенага ў караля самога” [4, 162]. 

У рамане “Каханак Вялікай Мядзведзіцы” рамантычнай фігурай паўстае, як ужо адзначалася, 

аўтабіяграфічны герой-апавядальнік Уладзік Лабровіч, вакол якога арганізуюцца прастора і час. 
Напачатку яго ўзрушваюць цішыня, таямнічасць начных паходаў і само слова “граніца”. Сузор’е 

Вялікай Мядзведзіцы паказаў Уладзіку праваднік Юзік Трафіда, каб кіраваўся ім у дарозе: калі зоркі 

будуць праваруч, заўсѐды можна выйсці за граніцу. У адным з лірычных адступленняў С. Пясецкі 
раскрывае ўражлівую натуру свайго няпростага героя менавіта ў яго роздуме пра зоркі і ў тым, што 

кожнай з іх ѐн патаемна надае жаночае імя. Аднак у цэлым “кантрабандысты Пясецкага і іхні занятак 

− даставерны, рэалістычна-жыццѐвы, праўдзівы матэрыял... нягледзячы на тое, што героі надзелены 
рамантычнымі рысамі характару (галоўная вартасць для іх − як і для класічных рамантычных герояў 
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− асабістая свабода)...” [7, 10]. Адметнасць біяграфічнага героя С. Пясецкага ў тым, што ѐн выступае 

не ў якасці аб’екта псіхалагічнага паказу або сацыяльнай тыпізацыі, а ў якасці ідэалагічнага суб’екта 
як сродку рэалізацыі ідэй і каштоўнасцей, значных для аўтара. 

Пісьменнік дае адмысловую тыпалогію парушальнікаў памежнага спакою паводле іх 

“спецыялізацыі”. Сярод іх акулы граніцы, “сяляне”, якія з разнастайнай “зброяй” пільнуюць 
здабычу; удзельнікі банды дыверсантаў са зброяй сапраўднай; канакрады, якія пераводзяць коней з 

Польшчы ў “Саветы” і назад; самотнай постаццю вынікае ў гэтым шэрагу элітарны тып − шпіѐн, 

“стары, загартаваны, цудам ацалелы ў дзесятках сутычак, рашучы, нібы д’ябал, да шаленства смелы 
пірат граніцы” [6, 56]. 

У рамане акрэслены некаторыя ўмовы і правілы жыцця кантрабандыстаў. Тавар, які яны неслі 

праз граніцу, быў рознай якасці, то дарагі: футра алтайскіх вавѐрак, тонка вырабленая скура, панчохі, 

шалікі, рукавічкі, шаўкі, гальштукі, грабеньчыкі − то танны: падэшвы, жаночыя свэдры, шарсцяныя 
хусткі... 3 кантрабандаю, часам нават болып удала, чым мужчыны, хадзілі некаторыя кабеты, 

пераважна тыя, у каго за мяжою былі сваякі. Аўтар пераконвае чытача, што кантрабандысты не насілі 

зброі, што іх “каханкамі... былі найпрыгажэйшыя дзяўчаты мястэчка” [6, 73]; паведамляе, што ў 
Польшчы за кантрабанду, асабліва ў першы раз, каралі не так сурова, як па савецкіх законах. Акрамя 

агульнай класіфікацыі шукальнікаў фартуны, С. Пясецкі стварае ў сваім рамане цэлы шэраг ярка 

індывідуалізаваных мастацкіх тыпаў. Юзік Трафіда, якога ведалі на памежжы як вельмі спрытнага і 

асцярожнага правадніка. Былы растоўскі злодзей Шчур, які меў багатае, але цѐмнае мінулае і быў 
надзвычай спрытны і смелы. Ванька Балыпавік, што звычайна расказваў “або нейкую эратычную 

гісторыю”, да якіх быў вялікі аматар, або “пра Думенку і яго пераемніка − Будзѐнага...” [6, 23]. Болек 

Камета, “вядомы на ўсѐ пагранічча п’яніца і гуляка”, што атрымаў сваю мянушку, калі “прапіў і 
прагуляў усю гаспадарку” [6, 36] у чаканні абяцанай у 1912 годзе каметы Галея. Сашка Вэблін, 

“кароль граніцы і перамытнік” [6, 41]; ѐн меў “празмерную, проста шалѐную адвагу, якая штурхала 

яго на незвычайныя, амаль бессэнсоўныя ўчынкі” [6, 46]. Шматлікія ворагі адначасова і ненавідзелі, і 
паважалі яго, а некалькі адданых сяброў любілі “за адвагу, за шырыню жыцця, за марнатраўства і за 

«фантазію»” [6, 46]. Вэблін меў шэрыя, заўсѐды прыжмураныя вочы, якія заўсѐды заставаліся 

халоднымі, хоць ѐн часта смяяўся і жартаваў, “а ў іх праглядалі такія глыбіні, што лепей туды было не 

зазіраць” [6, 46]. 
Верны Сашкаў сябар Жывіца вызначаўся тым, што на паграніччы быў найдужэйшым, аднак, 

пры сваѐй магутнай камплекцыі, “надзвычай спрытным” [6, 47]. Як адзначае С. Пясецкі, ламанне 

падкоў і срэбраных рублѐў было для яго забаўкай. 
У гэтым рознааблічным шэрагу не ўсе былі такімі, хто, акрамя гарэлкі і ежы, нічога не бачыць і 

ніколі не глядзіць на неба. Павагу ў героя апавядальніка выклікае адукаваны Пятрусь Філосаф, які і 

растлумачыў яму, што такое Вялікая Мядзведзіца, і дакляраваў “пазычыць кніжку па касмаграфіі” [6, 58]. 
Нават у дарогу Пятрусь браў з сабою кніжкі, якія пры магчымасці чытаў. Яго лѐс − сведчанне таго, якімі 

рознымі шляхамі людзі траплялі ў кантрабандысты. Пятрусь “асеў на паграніччы ў 1920 годзе, калі пад 

час наступу Чырвонай Арміі на Варшаву згубіў бацьку і маці” [6, 57]. Сябрам героя-апавядальніка 

робіцца Юлік Вар’ят, да слѐз расчулены гісторыяй Жанны д’Арк, − “малады перамытнік з надзвычай 
буйнай фантазіяй” (адсюль вар’ят). Шчырае пачуццѐ выклікае Салавей − малы, шчуплы, заўсѐды 

ўсмешлівы хлопец; ѐн прыгожа спявае, бо валодае выдатным голасам” [6, 23], ад якога ў слухачоў 

міжволі па целе бягуць мурашкі. С. Пясецкі выяўляе сябе майстрам партрэтнай характарыстыкі, калі 
піша, што Салавей “ствараў уражанне не звычайнага перамытніка, a пераапранутага каралевіча. 

Падумалася: можа, недзе ѐсць каралевічы з тупым позіркам вачэй і брыдкімі вуснамі” [6, 38]. 

Дужы і нязграбны Мамант быў па натуры чалавекам мяккім і лагодным, якога кожны мог лѐгка 

скарыстаць, ашукаць, пакрыўдзіць. Фізіягноміка ж яго сведчыла пра зваротнае. Знешне гэта быў 
ламброзаўскі тып, “пры з’яўленні якога перад турэмнымі кратамі газеты пісалі б «пра пануры пагляд 

забойцы, пра каменны выраз твару, пазбаўлены людскіх пачуццяў, пазначаны пячаткай злачынства, і 

пра звярыныя інстынкты дэгенерата» і г. д...” − і ўсѐ гэта “пра бедака, безабароннага, нібыта хворае 
дзіця” [6, 97]. 

Разам з амбівалентным стаўленнем да праяў зла, у якім “хвалюецца дабро”, у беларускім 

народзе і яго літаратуры, як сведчыць аналіз прозы першай трэці XX стагоддзя, цалкам вызначаны 
адносіны да зла, якое імкнецца да абсалюту. Яно ўвасоблена ў вобразах здраднікаў, “перакінчыкаў” 
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(Я. Лѐсік), правакатараў, катаў, − тых, чыімі маральнымі заганамі скарыстаўся бурлівы час. 

Паказальна, што нават у асяроддзі кантрабандыстаў, сама менш маргінальным паводле сваѐй 
характарыстыкі, С. Пясецкі вылучае носьбітаў розных іпастасей зла, не аддзяляючы сацыяльную 

праблематыку ад маральнай нават у такім нетрадыцыйным кантэксце. У рамане “Каханак Вялікай 

Мядзведзіцы” дзейнічае герой, Макараў, які сам некалі быў кантрабандыстам, а потым увайшоў у 
сувязь з чэкістамі (стаў агентам, “падпольнікам”) і пачаў “«крыць» групу за групай. Паколькі добра 

ведаў, як працуюць перамытнікі, нарабіў... шмат шкоды” [6, 95]. Аўтар задаецца пытаннем, ці не з 

макараўскай ласкі чэкісты недалѐка ад Кучкуноў забралі ў парушальнікаў граніцы тавар і грошы, a 
потым завялі іх у дрыгву, дзе ўсіх забілі, а целы ўтапталі ў багну і закідалі галлѐм... 

Нават далѐкі ад сімпатый да кантрабандыстаў чытач можа ўбачыць у сюжэтнай лініі, звязанай з 

вобразам Макарава, матыў “сабаччай службы”, вылучаны ў прозе пачатку XX стагоддзя беларускім 

празаікам Ядвігіным Ш. У апавяданні “Сабачча служба” пісьменнік акрэсліў абрыс зла, якое 
імкнецца да абсалюту. Герой-апавядальнік, чалавек, па ўсім відаць, бывалы, “ніколі не мог даць 

веры”, каб “службу чалавека назваць сабачай”, бо нават і сабаку яго служба не паганая: сабака ж − 

найлепшы прыяцель чалавека і найвярнейшы яму служака. Але давялося яму ўбачыць “кудлатага 
юду”, які дапамагаў гіцлям лавіць “свайго брата”, і ѐн зразумеў, што “мала і сабак знойдзецца 

натакую службу” [8, 63−64]. 

Калі герой С. Пясецкага трапіў у засаду, вайсковец сказаў яму, каб прызнаваўся ў кантрабандзе, 

ратуючы сябе, а не шкадаваў гаспадыні хутара: бо калі ты не кантрабандыст, дык шпіѐн з усімі 
складанымі вынікамі ў тваім лѐсе. Перабежчыка з-за мяжы не магло ўратаваць нават шчырае 

жаданне застацца ў Савецкай краіне назаўсѐды, горш таго − яно магло гарантаваць магчымасць 

застацца назаўсѐды ў зямлі гэтай краіны. 
Висновки. Творы “кантрабандысцкай” тэматыкі надаюць новыя адгалінаванні спрадвечнай 

праблеме дыялектыкі дабра і зла, далучаюць да шэрагу ужо створаных мастацкіх тыпаў новыя 

разнавіднасці. Вобразы кантрабандыстаў у гірозе З. Бядулі і С. Пясецкага маюць сваю адметнасць. 
Па-першае, у беларускай прозе канца 20−30-х гадоў мінулага стагоддзя яны перш за ўсѐ тыпізуюць 

сацыяльную з’яву тагачаснай рэчаіснасці, прычым у адпаведнасці з канонамі сацрэалізму, аб чым 

сведчыць, у прыватнасці, адсутнасць індывідуалізаваных характараў у беларускім апавяданні 

адпаведнай тэматыкі, а таксама канцэптуальная незавершанасць вобраза Язэпа Крушынскага ў 
аднайменным рамане З. Бядулі. Героі С. Пясецкага, маючы ў пераважнай большасці выразны адбітак 

герояў рамантычнага тыпу, у пэўнай меры індывідуалізаваныя, што датычыць іх “мастацкай 

біяграфіі”, канцэпцыі і сродкаў абмалѐўкі вобразаў. Яны выступаюць у якасці аб’ектаў псіха-
лагічнага паказу, але ў большай ступені з’яўляюцца ідэалагічнымі суб’ектамі, выступаючы формай 

мастацкага ўвасаблення ідэй і каштоўнасцей, значных для аўтара. 

У сувязі з усім папярэдне сказаным нам падаецца перспектыўным далейшае даследаванне 
акрэсленай у артыкуле праблемы у больш шырокім тыпалагічным кантэксце, а таксама ў напрамку 

выяўлення змястоўна-фармальных трансфармацый дадзенага мастацкага вобраза ва ўмовах памежжа 

XX і XXI стагоддзяў. 
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