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УДК 882. 6. 09 (091) (075.8)
A. I. Белая  (Баранавічы , Беларусь)

КУЛІНАРНЫЯ НОРМЫ І АНАМАЛІІ 
ЯК ЭСТЭТЫЧНЫ АБ’ЕКТ У ПРОЗЕ ПЕРШАЙ ТРЭЦІ XX ст.

Forms o f  artistic representation o f  traditional fo o d  dominants in Belarusian prose 
in the first third o f  the 20* century reflect their dynamics in the hierarchy o f  the heroes' 
needs. The existence and quality o ffood  minimum symbolizes a certain stability o f soci
ety. The period o f  wars gave rise to a series o f  “fo o d  anomalies " revealed in the routine 
and influencing the character o f  the artistic concept ofpersonality. Reality is reflected by 
means ofvarious aesthetic categories, the comic among them. A motive o f  food  sacraliza
tion connected with elevated tragic, first o f  a l l- patriotic — feelings, dominates.

Заяўленую праблему мы разглядаем у рэчышчы мастацкай канцэпцыі 
асобы. Згодна з гуманістычнай тэорыяй кожная асоба мае патрэбнасці, 
якія з ’яўляюцца прыроджанымі і арганізаванымі ў ієрархічную сістэму: 
1) фізіялагічныя; 2) бяспекі і абароны; 3) прыналежнасці і любові;
4) самапавагі; 5) самаактуалізацыі. Фізіялагічныя патрэбнасці -— базавыя,
яны забяспечваюць фізічнае выжыванне. Калі чалавек іх не задаволіць, 
то для яго не будуць актуальнымі патрэбнасці больш высокага ўзроўню. 
«Хранічна галодны чалавек наўрад ці імкнецца склададь музыку, рабідь 
кар’єру ці будаваць дзівосны новы свет» [12, с. 489]. Але ієрархію 
патрэбнасцяў нельга лічыць непарушнай. Творчыя асобы могуць развіваць 
свой талент, нягледзячы на праблемы і цяжкасці. Таксама ёсць людзі, чые 
каштоўнасці і ідэалы такія моцныя, што яны выберуць голад і смагу ці нават 
смерць, чым адмовяцца ад гэтых ідэалаў Якраз такія рысы ўвасоблены ў 
шэрагу вобразаў «новых» герояў мастацкай прозы.
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У пачатку XX стагоддзя ієрархію патрэбнасцяў беларускага мужыка 
ў паэтычнай форме ўвасобіў Я. Купала («Чаго нам трэба?»): «Трэба нам, 
трэба, перш-наперш хлеба, / / Хлеба, каб стала на цэленъкі год, / /  Дроўцаў 
палена, конікам сена. / / Капейкуякую сабе на зварот...» [6, с. 111]. У другім 
вершы лірычны герой выяўляе пэўную дынаміку намераў. Ён хоча мець 
«3 святлЫкай хацінку, / /  За жонку дзяўчынку, / /  Кусок сапца к хлебу, / /  
Рубля на патрэбу...» [6, с. 80]. А. Салжаніцын пісаў: «Зусім не ўзровень 
дабрабыту вызначае шчасце людзей, а —  адносіны сэрцаў і наш погляд на 
наша жыццё. І тое, і другое —  заўжды нам падуладна, а значыць, чалавек 
заўсёды шчаслівы, калі ён гэтага хоча...» [11, с. 188]. Прайшоўшы праз 
многія выпрабаванні, яго герой робіць выснову: трэба жыць, радуючыся 
таму, што ёсць. «Той і мудрэц, хто задаволены нямногім» [11, с. 192]. 
3. Бядуля выказаў сентэнцыю «Мудрыя церпяць. І Езус цярпеў» [3, с. 283].
Яму ж належыць мастацкая формула гераізму «адвечнага цярпення» [2, 
с. 23]. Пісьменнік падкрэслівае ўменне селяніна абмяжоўваць свае патрэбы, 
даводзячы іх да крайняга мінімуму. 3. Бядуля таксама лічыць разумение 
шчасця індывідуальным, адносным; шчасце, як і няшчасце, «не мае сваёй 
асобнай меркі для ўсіх людзей на свеце, але кожны чалавек мае сваю 
асобную мерку да шчасця і свой асобны погляд на самое шчасце» [2, с. 26]. 
Гэта філасофскі ўступ да навэлы «Пяць лыжак заціркі». У беднай с ям’і 
вялікае свята. Але яго папсавала суседка, парушыўшы «другое правіла» 
беларускай гасціннасці, якое рэгааментуе паводзіны няпрошанага госця. 
Ён павінен з годнасцю адмовіцца ад пачастунку, які (паводле першага 
правіла беларускай гасціннасці!) прапануюць яму гаспадары. Сцёпчыха 
ж уселася за стол, і бедная сямейка зазнала вялікае выпрабаванне. Кожны 
думаў: «Каб лепей я з’еў гэтыя пяць лыжак заціркі...» [2, с. 27].

Беларуская проза першай трэці XX стагоддзя паслядоўна трактує падзеі 
гісторыі як драму, пры гэтым не толькі як драму сутыкнення палітычных 
ідэй, а і чалавечых характараў. «Чапавечае грамадства- сапраўднае царства 
камедыі і трагедыі» [Ю. Бораў]. У гэтым ракурсе JI. Калюга вызначае меру 
адмысловага «шчасця» Юстапа Заблоцкага, якое само «багатыру ў рукі 
прыйшло». Пашанцавалаяму «ў бульбяніку н асоннагазайца найсці. ...Той 
і...не ўгледзеў, як Юстап яго за вушы згроб...». Толькі не ведаў Заблоцкі, 
«што гэтаму шчасцю рабіць: печанае, смажанае ці абгатаванае есці яго?» 
[4, с. 248]. Сярод мноства онімаў, сканструяваных JI. Калюгам, звяртаюць 
увагу канцэптуальна значныя ў святле выбранай намі праблемы —  Сітнюк 
і Бохан. Боханам не гора было, піша празаік, калі ў іх на краі стала заўсёды 
ляжала накрытая абрусам булка хлеба, а пры ёй нож. «Кожны семянін мог 
прыйсці, калі яму трэба, і адкроіць, колькі яму трэба. От затаўка ў гаршку -  
гэта ўжо роскаш. Хоць частым, але госцем была яна ў іх» [4, с. 507].
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Формы мастацкай рэпрэзентацыі традыцыйных харчовых дамінант 
выяўляюць іх дынаміку ад падножжа да вяршыні піраміды патрэбнасцяў 
герояў беларускай прозы, ад сферы прафаннага да свету каштоўнасцяў. 
Актуалізуецца матыў сакралізацыі ежы, звязаны з перажываннем 
узвышана-трагічных -  патрыятычных -  пачуццяў. У рамане Ядвігіна Ш. 
«Золата» пах скуркі ад хатняй каўбасы -  адзін з варыянтаў сімволікі «дыму 
айчыны» для эмігранта-беларуса. У аповесці Я. Коласа «Адшчапенец» 
скручаная падвойным кольцам каўбаса, якой можна было падперазаць са- 
мага тоўстага чалавека, выступае важкім аргументам на карысць хутарскога 
гаспадарання (ва ўзорным калгасе такой не было).

Перыяд «траістай вайны» сцвердзіў не толькі маральную, а найперш 
матэрыяльную каштоўнасць усякай ежы, асабліва хлеба. М. Прышвін 
запісаў у 1917 годзе: «Як у пачатку ўсё жыццё дзяржавы было ў слове 
«вайна!», дык цяпер у слове «хлеб!».... Гісторык першую частку эпохі назаве 
Вайна, а другую —  Хлеб... То была... армія, а то “хлебармія”» [9, с. 77]. 
У мастацкай прозе гэтага часу сустракаюцца цікавыя выпадкі літаралізацыі 
фразеалагізмаў. Гераіня 3. Бядулі («Язэп Крушынскі») у галодныя гады 
спачатку піяніна прадала, потым абразы са сцен, але ўсё роўна «давалося 
зубы на паліцу пакласці»: «выцягнула з рота свае залатыя зубы —  таксама 
на хлеб» [3, с. 349]. Л. Калюга піша пра 1923 год, у якім яіпчэ «горад 
прадаваў усё, што меў, за пуд мукі на вёску» [4, с. 474]. У рускай прозе мы 
часцей бачым падзеі гэтага часу з пункту гледжання горада, у беларускай- 
з пункту гледжання вёскі. У гады нэпа ў гарадах пачало з ’яўляцца новае 
«шчасце»: «...па першым спісе і першай катэгорыі... пайкі атрымліваць, 
да добрага закрытагаразмеркавальніка быць прымацаваным...» [4, с. 421].

Перыяд рэпрэсій спарадзіў шэраг «кулінарных анамалій», што адбі- 
ліся ў натуралістычных карцінах побыту вязняў (іх мы пакідаем за межамі 
дадзенага артыкула). Згаданы вышэй матыў «дыму айчыны» Л. Калюга 
ўключае ва ўспаміны свайго героя-«пустадомка», выгнанніка не па ўлас- 
най волі. «...Вельмі ж у смачнае -  смажанае й крыху прыгарэлае -  ука- 
чаўся дым, аціраючыся каля скаварады. ...У  адных даматуроў вядзецца 
ён такі смачны. А пустадомку хоць праз ліст яго знюхаць было б вельмі 
прыемна» [4, с. 444]. Ежа -  неад’емны элемент сістэмы каштоўнасцей, у 
якую ўваходзяць Айчына, родная хата, сям’я за агульным сталом. «Быў 
тут бацька, была матка, былі бацькаўскія дзеці. У такім катле ахвотней 
есца і ячны крупнік...» [4, с. 524]. Пры дапамозе лексем, якія маркіруюць 
гастранамічную сферу, часта выяўляюцца асноватворныя жыццёвыя 
гірынцыпы, «цвёрдыя» (I. Навуменка) ісціны. Праз канцэпт «хлеб» уда- 
кладняецца паняцце свабоды: «Не век жа людзі шылам елі пайкаваны 
хлеб!» [4, с. 427]. Нягледзячы на асобныя агульнаславянскія ментальны»
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характарыстыкі, рускія і беларусы ў многім істотна адрозніваюцца. Бе- 
ларусам не ўласціва саборнасць. У С. Баранавых ёсць адмысловы «лозунг 
аднаасобніка»: «Мой бацька не еў з катла і мне не вялеў» [1, с. 32]. Раман 
JI. Калюгі «Пустадомкі» пераасэнсоўвае ў святле «новай» грамадскай 
псіхалогіі асобныя нацыянальныя прэцэдэнты з паэмы Я. Коласа «Новая 
зямля». Браты Невядомскія ў дзяцінстве часта спрачаліся, каму дастанецца 
першы блін. І маці мусіла на гэты конт устанавіць чаргу (дзень -  аднаму, 
дзень -  другому). У выніку першы блін стаў нецікавы, «яго не еў ніводзін. 
Бо ўсё на свеце можа сапсаваць чарга й норма» [4, с. 450]. Паступова 
літаратура пад уплывам вульгарызатарскай крытыкі перастала лічыць вёску 
тым асяроддзем, якое спрыяе фарміраванню асобы. I новы герой імкнецца 
парваць з гэтым асяроддзем. Данілу Невядомскаму «дома чэрствы зрабіўся 
бацькаў хлеб -  ён звалокся на свет шукаць крошак. І здавалася: чаго 
хацець?! -  тымі крошкамі сыт быў Невядомчык. От толькі... каторы год, 
як у горадзе жыве, і ўсё няма тут нядзелі. Бокам абышлі... ягонае жыццё 
святочныя дні» [4, с. 413].

У лютым -  сакавіку 1918 года М. Прышвін запісаў: «Прадукты ўсе 
неяк уадначас зніклі з рынку. Нарэшце наважылася гаспадыня мая купіць 
каніну, апусціла яе ў святую ваду і падрыхтавала ўвогуле да паядання 
катлет такую абстаноўку, нібыта мы грэх нейкі робім, ні то чалавека 
засмажылі, ці што. І стаіць яна ля печы, старая, галодная, страшная» [9, 
с. 88]. У натуралістычных дэталях паказаны працэс кулінарнай апрацоўкі 
конскай галавы ў апавяданні JI. Ляонава «Конец мелкого человека». У меню 
шляхетных герояў Б. Пастарнака ўваходзяць, сярод іншых «далікатэсаў» 
крызіснай эпохі, «проса на вадзе і юшка з селядцовых галоў» [8, с. 235]

Акадэмік М. I. Вавілаў быў упэўнены, што мова хлеба зразумелая 
ўсім. Досыць зразумелым часта рабіўся і «дыялект» бульбы, якая ў скрут- 
ныя часы была не другім, а асноўным і адзіным хлебам, і не толькі для 
герояў-беларусаў. Сям’я Юрыя Жывага пакінула галодную Маскву, маючы 
на мэце, па словах Самдзявятава, «пракарміцца сваімі рукамі» [8, с. 310]. 
У Варыкіне Юрый запіша: «Якое шчасце працаваць на сябе і сям’ю... ура- 
бляць зямлю ў клопатах аб пражытку, ствараць свой свет...» [8, с. 328]. 
Адчуванне ім шчасця ў непасрэдным сэнсе зазямляецца. «Нам пашчасціла. 
Бульбу паспелі выкапаць да дажджу і халадоў. Яе ў нас каля дваццаці 
мяхоў...» [8, с. 331].

Адна з характерных анамалій эпохі заключаецца ў тым, што і недая- 
данне, і пераяданне выклікаюць адны і тыя ж формы харчовых паводзін. 
Абжорства, народжанае голадам, і абжорства, народжанае страхам перад 
голадам, у прынцыпе, істотна не адрозніваліся. У часы харчразвёрсткі, а 
потым у перыяд калектывізацыі ў вёсках выбухала «баляванне адчаю», у
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якім рэалізоўвалася, ірацыянальнае па сутнасці, жаданне наесціся ў запас. 
У беларускай прозе найбольш яскрава гэта паказаў Я. Колас у аповесці 
«Адшчапенец», у рускай -  М. Шолахаў у аповесці «Узнятая цаліна». Але 
ў адрсзненне ад Я. Коласа, М. Шолахаў пры паказе трагічных абставін 
акгыўна выкарыстоўваў сродкі камічнага. Ва ўспрыманні дзеда Шчукара 
драма калектывізацыі пераўтвараецца ў фарс.

Тупік, у які павярнула вясковае жыццё, выявіўся ў шэрагу яскра
вих мастацкіх карцін перыяду падпіскі на дзяржаўную пазыку. Азевіч 
(В. Быкаў, «Сцюжа») прыязджае з Гарадзілавым у родную вёску, у 
асірацелую сям’ю. Маці, сама галодная, стараецца пачаставаць гас- 
цей хоць бы пазычанай ежай. Са сваёй у яе толькі «траўнік», спечаны 
з вотруб’я, бульбы і крапіўкі... Аповесць Э. Сэвелы «Вікінг» малює 
абставіны падпіскі на пазыку ў пасляваеннай Латвіі. Мы бачым падзеі 
вачыма іх удзельніка, маладога камуніста і паэта Альгіса Пожары. 
Падпіска, па сутнасці, праводзілася як баявая аперацыя і мела «асабліва 
жорсткі і небяспечны для жыцця характар» [10, с. 494], пры гэтым для 
абодвух бакоў. Альгіс, моцна згаладаўшыся, нягледзячы на катэгарьічную 
забарону, папрасіў у адным доме перакусіць. Вынікам было вострае атру- 
чэнне. На восьмы дзень ён пачаў правіцца і прачытаў у газеце... бадзёрыя 
рапарты аб паспяховай падпісцы і ўдзячна-радасныя лісты сялян з гзтай 
нагоды. Ва «Успамінах» Д. С. Ліхачова прыводзіцца адзін з анекдотаў, на 
якім ёсць адбітак часоў прымусовай падпіскі і звязаныя з ёй асацыяцыі. 
Пабывала сялянка ў горадзе і расказвае: «Вісіць вялізны, вусаты, страш
ны і надпіс: над ім: “Заем пяцігодку ў чатыры гады!» [7, с. 326].

У вершы «Жыццё як выпрабаванне» А. Вярцінскі піша не толькі пра 
выпрабаванне ўдачай, бядой, нястачай, а -  «і найлепшай ядой». Парадак- 
сальнасць мастацкага дыскурсу здымаецца наступным дакументальным 
сведчаннем, якое выяўляе сацыяльна-філасофскі сэнс паняцця «кулінарныя 
анамаліі» ў аспекце дэструктыўных уплываў харчовых прыярытэтаў і 
паводзін на асобу чалавека. У 1929 годзе Ю. Алеша, які быў тады на піку 
славы і дабрабыту, напісаў: «Я зарабляю шмат і маю магчымасць шмат піць 
і спаць. Я магу кожны дзень баляваць. І я кожны дзень балюю. < ...>  Ніякага 
свята, ні ўнутры, ні звонку, -  а мы балюем. < ...>  Эксцэнтрычна, але гэта 
так: я мару пра пюрэ» (і гэта ў той час, калі ёсць мноства тых, хто марыць 
пра мяса... «Я наеўся да адвалу. У мяне тугі кашалёк. Я магу выбіраць». 
У гэтых словах даследчыкі бачаць канфлікт жыцця і творчасці, нават прыз- 
нанне ў «несавецкасці», якая заключаецца ў наяўнасці альтэрнатывы. Сва- 
бода ж большасці грамадзян -  у яе адсутнасці, гэта «свабода ад свабоды 
выбіраць...», што з’явілася, бадай, «галоўным вынікам кулінарных -  гэтак 
жа, як і іншых -  эксперыментаў эпохі» [5, с. 127].
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