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МЕТОДЫКА НАПІСАННЯ ЭСЭ

Эсэ як жанр літаратурнай творчасці
і форма самавыяўлення асобы

Кожны метад неадлучны ад асобы. 
Гэта цалкам датычыць метадаў гуманітар- 
най адукацыі і працэсу фарміравання 
грамадзянскасці, ажыццяўленне якога 
адбываецца ва ўмовах пераадолення шэ- 
рага супярэчнасцей. У якасці асноўных 
можна вылучыць наступныя: 1) адукацыя 
грунтуецца на каштоўнасцях мінулых ча- 
соў, а мэты яе скіраваны ў будучае; 
2) як грамадскае можа перайсці ў асо-
баснае? Адным са сродкаў пераадолення 
дадзеных супярэчнасцей, на нашу думку, 
можа служыць эсэ як форма літаратур- 
на-мастацкай творчасці і спосаб самавы- 
яўлення індывіда.

Эсэ (спроба, накід) — філасофскі, эс- 
тэтычны, літаратурна-крытычны, мастац- 
ка-публіцыстычны твор, у якім спалуча- 
ецца падкрэслена індывідуальная пазіцыя 
аўтара з нязмушаным, часта парадаксаль- 
ным выкладам інфармацыі, арыентаваным 
на гутарковую мову.

Эсэ мае на ўвазе:
♦ вобразнае бачанне рэчаіснасці;
♦ лагічнае асэнсаванне ўбачанага;
♦ імкненне зразумець сябе і іншых;
♦ усведамленне свайго месца сярод

людзей, аналіз узаемасувязей і ўзаемада- 
чыненняў чалавека і грамадства.

Эсэ дае магчымасці для гнуткага, 
«нелабавога» выхавання (а не навучання 
элементарным правілам паводзін) праз:

♦ стымуляванне цікавасці да самаана-
лізу, самакрытыкі; праблем этычных,

псіхалагічных, эстэтычных, сацыяльных, 
філасофскіх;

♦ пабуджэнне да пошуку самастойных
рашэнняў;

♦ дэманстрацыю і супастаўленне раз-
настайных поглядаў: свайго ўласнага, 
свайго пакалення, бацькоў, грамадства.

Магчымасць і неабходнасць супа- 
ставіць «я» і «мы» — эфектыўны шлях 
фарміравання самасвядомасці, грамадзян- 
скай пазіцыі асобы як адказнасці за ўсё, 
што адбываецца, і за тых, хто побач.

Натуральным чынам вынікае, што 
форма і змест эсэ як сродак самавыяў- 
лення асобы служыць усталяванню дачы- 
ненняў у духу талерантнасці — важней
шей умовы грамадзянскага міру ў час 
глабалізацыі, — якая ёсць не што іншае, 
як здольнасць «прымаць пазіцыю іншых, 
зусім не адхіляючы пры гэтым самога 
сябе; жадаць перамогі, але дазваляць пе- 
рамагаць іншым; пагаджацца супрацьпа- 
стаўляць сваё меркаванне пункту гле- 
джання іншых, параўноўваць іх; слухаць 
другога, прызнаваць за ім права на ад- 
розненне, нарэшце, пагаджацца на зме- 
ны і новаўвядзенне» [4, с. 120].

Эсэ з ’яўляецца важным сродкам са- 
маідэнтыфікацыі асобы, у прыватнасці, 
этнакультурнай, а на яе аснове — нацыя- 
нальнай. Яно таксама выступав як неаб- 
ходны кампанент для ажыццяўлення 
дыялога культур. Рэалізацыя асобай нор- 
маў і каштоўнасцей нацыянальнай куль-
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туры з’яўляецца вынікам асэнсавання і 
ўсвядомленага засваення кандэптаў абе- 
дзвюх культур, роднай і вывучаемай (кан- 
цэпт — глабальная мысленчая адзінка, 
якая ўяўляе аб’ект структураваных ведаў, 
адсюль мысленне — аперыраванне канцэп- 
тамі як адзінкамі структураваных ведаў).

Культура па сутнасці сваёй дыялагіч- 
ная. Яна — форма існавання «чужой» свя- 
домасці. Спасцігаючы глыбіні «чужой» 
свядомасці, мы і сваю пазіцыю зробім 
глыбокай і аргументаванай (М. М. Бахцін). 
Эсэ — передумова рэальнага дыялога куль- 
тур у свядомасці асобнага індывіда, які 
ажыццяўляецца праз дэманстрацыю ведаў 
аб сучасных рэаліях, адэкватныя маўлен- 
чыя паводзіны, валоданне культурнымі 
кантэкстамі іх пісьмовай рэалізадыі.

Суб’ектыўная каштоўнасць эсэ ў тым, 
што яно дазваляе аўтару «падзяліцца 
з людзьмі самім сабой», але яна не вы
ключав аб’ ектыўнай, цесна з ёю звязана: 
пра адно і тое ж людзі могуць думаць 
па-рознаму. Ісціна, як прынята лічыць, 
недзе пасярэдзіне.

Эсэ — публіцыстычны эцюд, які 
трактує літаратурныя, філасофскія, сацы- 
яльныя праблемы ў адвольнай форме. 
Таксама эсэ можа выступаць як літара- 
турны эквівалент навуковай працы, якая 
ў такой форме, акрамя высокай тэарэтыч- 
най каштоўнасці, набывае і каштоўнасць 
эстэтычную, здольна ўзбагачаць асобу не 
толькі інтэлектуальна, але і духоўна, ма- 
ральна. У беларускай культуры існує 
ўстойлівая эсэістычная традыцыя. Дастат- 
кова прыгадаць літаратурна-філасофскае 
эсэ I. Канчэўскага «Адвечным шляхам», 
«Геаграфію Беларусі» А. Смоліча, гісто- 
рыка-літаратурна-этнаграфічны нарыс 
«Зямля пад белымі крыламі» У. Карат- 
кевіча... Актуалізуецца роля эсэ ў сучас
ных умовах, у перыяд постмадэрна.

«Постмадэрніст адчайна спрабуе выка- 
зацца, растлумачыць сябе іншаму — сяб- 
ру, ворагу, свету, каму заўгодна, бо ён 
памрэ ў той момант, калі не будзе каму 
тлумачыць» [3].

Эсэ — празаічны твор невялікага аб’ - 
ёму, свабоднай кампазіцыі, для якога 
ўласцівы наступныя рысы: імкненне аў- 
тара падзяліцца з чытачом сваімі суб’ек-

тыўнымі ўражаннямі з нагоды якога- 
небудзь факта мастацкай ці пазамастацкай 
рэчаіснасці; адсутнасць прэтэнзій на вы- 
чарпальную характарыстыку разглядаемага 
факта. У рускай і беларускай культурах 
эсэ сустракаецца пераважна ў мастацкім 
стылі ў форме нарысаў, разваг, эцюдаў, 
замалёвак; у публіцыстычным стылі (на 
старонках газет, часопісаў, у форме дай- 
джэсту); аднак як жанр акадэмічнага 
пісьма пакуль шырока не распаўсюджаны, 
у адрозненне ад англамоўных народаў.

Для эсэ не характэрная нейтральная 
аўтарская пазіцыя. Асаблівасць эсэ — 
актыўнасць аўтарскай пазіцыі, аўтарскіх 
адносін да рэчаіснасці. Гэта не аб’ектыў- 
нае апавяданне пра тыя ці іншыя па- 
дзеі, а суб’ектыўнае, асабіста перажытае 
і таму эмацыянальна насычанае. Аўтар 
прама і непасрэдна звяртаецца да чыта- 
ча са сваімі думкамі, пачуццямі і ацэн- 
камі, і гэтая адкрьггая форма аўтарскага 
«я» вызначае ўсе характэрныя асаблівасці 
твораў гэтага жанру: іх кампазіцыю, 
агульную стылістычную танальнасць, свое- 
асаблівасць адбору лексіка-граматычных і 
вобразна-выяўленчых моўных сродкаў.

Аўтарская прыналежнасць выказвання 
можа выяўляцца экспліцытна, праз пры- 
сутнасць у тэксце аўтарскага «я» (выка- 
рыстоўваецца прыём аўтарызацыі). Можа 
быць выкарыстаны прыём адрасацыі — 
спосаб адлюстравання ў тэксце адрасата, 
да якога звернуты тэкст. 3 гэтага выні- 
кае сукупнасць выкарыстоўваемых прыё- 
маў і моўных сродкаў, якія выяўляюць 
адрасаванасць, што стварае экспрэсіў- 
насць сачынення, пры дапамозе якой уз- 
мацняецца выразнасць і павялічваецца 
сіла ўздзеяння зместу.

Змест эсэ можа грунтавацца толькі на 
тым, што аўтар перажыў асабіста: пісаць 
пра рэчы і пачуцці, якія яшчэ не вядо- 
мы і не адчуты, наўрад ці карэктна.

Экспазіцыяй эсэ можа выступаць апі- 
санне канкрэтнай карціны (у тым ліку 
пейзажнай) ці з ’явы, зрокава-дакладнае і 
эмацыянальна-жывапіснае. Яго прызна- 
чэнне — настроіць чытача на адпаведную 
хвалю аўтарскіх пачуццяў і думак.

Прадметна-зрокавае апісанне змяняец- 
ца эмацыянальна афарбаваным выкладам
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абумоўленых ім аўтарскіх перажыванняў, 
«праекцыяй» душэўнага настрою аўтара.

У жанры эсэ спалучаюцца свабода і 
неабходнасць: гэты твор «свабоднай» фор
мы, тым не менш, мае выразную ўнут- 
раную кампазіцыю. У ім спалучаюцца 
выклад фактаў і разважанне. Можна ісці 
і ад агульных разважанняў да фактаў, 
і наадварот [1].

Адметнасць эсэ як жанру дапускае 
дынамічную змену асацыятыўных планаў 
апавядання, уключэнне эпізодаў-рэмініс- 
цэнцый (лац. reminiscentia — успаміны; 
няясныя ўспаміны, а таксама з’ява, якая 
наводзіць на ўспаміны), якія, аднак, 
здаючыся выпадковымі, звязваюцца ў апа- 
вяданні аўтарскімі разважаннямі, думкамі 
і пачуццямі, якімі ён непасрэдна дзеліц- 
ца з чытачом.

Фінал твора — своеасаблівае акрэслі- 
ванне, падсумоўванне, абагульненне рас- 
казанага і перажытага аўтарам у форме 
выразнай лірыка-філасофскай думкі. Дзя- 
куючы такой своеасаблівай трансфармацыі 
ў аўтарскім мысленні чыста індывідуаль- 
ныя, суб’ектыўныя адчуванні і развагі 
выступаюць як сродак далучэння да важ
ных спрадвечных чалавечых ісцін і ма- 
ральных каштоўнасцей.

Многія эсэ па сваёй кампазіцыі 
вельмі блізкія да лірычнага верша, дзе 
непасрэдным прадметам мастацкага ад- 
люстравання рэчаіснасці з ’ яўляюцца не 
толькі і не столькі факты аб’ ектыўнай 
рэчаіснасці, колькі момант унутранага 
жыцця, перажыванні лірычнага героя, 
яго думкі і пачуцці. Як і лірычнаму 
твору, эсэ ўласціва, акрамя непасрэд- 
насці зносін аўтара з чытачом, свабода 
кампазіцыі, імклівая змена матываў, 
шырыня асацыяцый (лац. associatio — 
сувязі ідэй, уяўленняў, пры якіх адно 
выклікае ў свядомасці другое дзякуючы 
іх падабенству, сумежнасці або про- 
цілегласці).

Для эсэ як літаратурнага твора ўлас- 
ціва адлюстраванне жыцця ў мастацкіх 
вобразах, каб можна было ўявіць карці- 
ну, з ’яву, пранікнуцца да іх пачуццём, 
нешта зразумець у іх. Наяўнасць яскра- 
вага, яркага вобраза — адзін з важней- 
шых паказчыкаў эсэ.

Адсюль вынікае патрабаванне жывой 
літаратурнай мовы: не дэклараваць, а ма- 
ляваць!

Работа можа пачынацца з удакладнен- 
ня аўтарам для сябе праблемы, акрэслі- 
вання яе рамак з улікам адукацыйнага, 
сацыякультурнага, асобаснага вопыту. 
Такі адбор сведчыць пра самастойнасць 
мыслення. Увогуле, эсэ — спроба самас- 
тойнага вытлумачэння тэмы.

На пачатковым этапе вучням можна 
прапанаваць сістэму пытанняў па прабле- 
ме, аднак варта памятаць, што адказы 
могуць быць як асобасныя, так і фармаль- 
ныя, якія сведчаць пра неадпаведнасць 
ідэалу і маральнага аблічча аўтара.

Месца эсэ ў сістэме літаратурнай 
творчасці ўяўляецца так:

эцюд 
замалёўка 
дарожныя нататкі

-*>эсэ ->• апавяданне

Неацэнным у структуры эсэ можа 
быць элемент дарожных нататак, бо каш- 
тоўным з ’яўляецца ўменне ўбачыць, раз- 
гледзець, зацікавіцца (між іншым і тым, 
што ўчора мінаў, не заўважаючы). Яно 
можа мець эпісталярную форму. Эсэ 
можа ўяўляць «унутраную спрэчку» 
з самім сабой ці з некім або нечым звон
ку. Эсэ можа паслужыць аўтару ў якасці 
сродку «душэўнай рэвізіі»: як ён па- 
водзіў сябе ў тых ці іншых сітуацыях, 
якімі бачыў людзей і інш.

Эсэ — гэта і спроба ўнутрана спыніц- 
ца, вярнуцца да чагосьці, нешта пера- 
жыць, пераасэнсаваць наноў. Можна пра- 
паноўваць этыка-філасофскія тэмы, аднак 
варта аддаваць перавагу больш канкрэтна 
сфармуляваным тэмам, бо звычку, жадан- 
не і ўменне разважаць абагульнена трэба 
выпрацаваць. Да таго ж варта мець на 
ўвазе, што дзеці заўжды адштурхоўваюц- 
ца ад канкрэтыкі.

Аналізуючы вучнёўскія эсэ, неабходна 
вылучаць сродкі мастацкай выразнасці, 
каб зрабіць відавочнай розніцу паміж 
звычайным адказам на пытанне і вобраз- 
ным адлюстраваннем рэчаіснасці.

Трэба, каб увага вучня засяроджвала- 
ся вакол нейкага яскравага, яркага ўра- 
жання (цікавая сустрэча, размова і інш.),
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каб ён выходзіў на сур’ёзны роздум пра 
сябе, пра людзей, пра жыццё.

Адна з пераваг жанру эсэ заключаец- 
ца ў магчымасцях аўтара, які не ставіць 
мэтай сістэматычнасць і паўнату рас- 
крыцця тэмы, а піша аб цікавым для 
яго, адхіляецца на прыватныя развагі, 
фіксує думкі нібыта мімаходзь, випадко
ва. Асобасная, «інтымная» сувязь аўтара 
з тэкстам стварае перадумовы для фармі- 
равання каштоўнасных адносін да прад- 
метаў і з’ яў рэчаіснасці.

Прыкладныя тэмы
Эцюд пра чалавека.
Што такое добры чалавек?
Раскажу пра звычайнага чалавека.
Гэты дарослы, дарослы, дарослы свет...
Вакол мяне добрыя людзі?
Эцюд пра майго настаўніка.
Якія мы, беларусы?
Быць сучасным — гэта значыць...
«Беларус — гэта гучыць...»
Чалавек пакарыў прыроду. А ці вядома ёй
пра гэта?
Ці лёгка быць маладым?
Яшчэ раз аб кожным чацвёртым...
«Дрэва... Задумайцеся над гэтым словам»
«Адвечнае дрэва дуб...»
Гісторыя — гэта тое, што пра яе напісана...
Спачатку было жыццё, а потым яно стала
гісторыяй.
Мая вялікая «малая» радзіма.
Вайна вачыма майго пакалення.

Прыкметы зместу і формы эсэ ў мно- 
гім супадаюць з крытэрыямі асобасна 
арыентаванага навучання — суб’ектыў- 
насць, дадатковасць, адкрытасць, дыяла- 
гічнасць, — якія выяўляюцца ў наступ
них паказчыках: канцэптуальнасць, праб- 
лемнасць, крытычнасць; валоданне срод- 
камі максімальнага пашырэння творчага 
пошуку; актыўнага дапушчэння нестан
дартных дзеянняў і ідэй, пераўтварэння 
зместу ведаў [2].

Крытэрый суб’ектыўнасці, як выяў- 
ленне творчай самастойнасці і актыў- 
насці, з ’яўляецца асновай нараджэння 
сэнсаў, высноў і каштоўнасцей мыслен- 
чай дзейнасці. Суб’ектыўнасць — абавяз- 
ковая ўмова развіцця, якая не можа 
быць навязана звонку. Аднак яна ініцыі- 
руецца знешнімі ўздзеяннямі (у якасці

такога можа выступіць неабходнасць на- 
пісання эсэ), якія, разам з тым, не з’яўля- 
юцца вызначальнымі. Падчас працы ву- 
чань ажыццяўляе пераўтварэнне зместу 
вучэбнага матэрыялу, якім ён валодае, 
надаючы фактам, з ’явам, предметам, 
сімвалам, навуковым калізіям якасныя, 
г. зн. асобасныя, сэнсы.

Крытэрый адкрытасці арыентуе на вы- 
карыстанне ў вучэбным матэрыяле фактаў, 
адкрытых для дапаўнення, якія не зама- 
цаваліся, не маюць адназначнай трактоўкі, 
парадаксальныя (фенаменальныя). Спосаб іх 
пазнання — крытычная рэфлексія. 3 ад- 
наго боку, — умова сэнсатворчасці суб’ек- 
таў, і аснова эсэ як жанру, з другога. Яе 
функцыі будуць рэалізаваны пры ўмове за- 
хавання «метадалагічнага імператыву» — 
пастаяннага тлумачэння суб’єктам сэнсавых 
значэнняў аналізуемых з’яў.

Крытэрый дадатковасці абумоўлівае 
ўключэнне ў кантэкст навукі пазанавуко- 
вых уяўленняў (напрыклад, разумения 
з ’яў на ўзроўні «штодзённай» свядо- 
масці), што забяспечвае з ’яўленне асобас- 
нага сэнсу. Ён узнікае пры «сустрэчы» 
штодзённых уяўленняў і аб’ектыўных 
(знешніх, зададзеных) сэнсаў, якія невя- 
домыя, але іх можна прадбачыць. Безу- 
моўна, вучнёўскае меркаванне ўтрымлівае 
толькі момант суб’ектыўнай ісціны і не 
падлягае ацэнцы ў гэтых адносінах.

Задача вучня — супастаўленне розных 
ракурсаў бачання, разважанне па аналогіі 
і г. д. У такім кантэксце арыентацыя на 
ісціну робіцца «мяккім», каштоўнасным 
арыенцірам, які выключав адзінкавасць і 
абсалютнасць ісціны. Дзейнасць па на- 
пісанні эсэ — свайго роду экспертная 
дзейнасць, якая, у сваю чаргу, выступав 
як метад самапазнання і самапераўтва- 
рэння. Яна дае права на асобасна афар- 
баванае меркаванне, магчымасць рознаас- 
пектнай рэалізацыі ісціны ў розных мер- 
каваннях, рэалізацыя ў «экспертызе» той 
ці іншай з’явы не толькі інтэлекту, а і 
ўсяго духоўнага і эмацыянальнага, суб’ект- 
нага вопыту вучня.

Дыялагічнасць у асобасна арыентава- 
ным навучанні заснавана на мностве сэн- 
саў, якія выказваюцца і абмяркоўваюцца 
пры сумесным вырашэнні праблемы.
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Дыялагічныя зносіны гуманныя, паколькі 
прадугледжваюць суб’ ектыўную актыў- 
насць усіх удзельнікаў дыялога. Актыў- 
насць аўтарскай пазіцыі, непасрэдны зва- 
рот да чытача, выкарыстанне прыёмаў 
аўтарызацыі і адрасацыі — прыметы ды- 
ялагічнасці эсэ, якая не мае не толькі 
знешняга прымусу, але і ўнутранай прад- 
вызначанасці. Эсэ, як адзначалася, 
«спосаб падзяліцца з людзьмі самім са
бой», і гэты працэс выступав адным 
з напрамкаў самаразвіцця асобы.

Крытэрый дыялагічнасці і яго паказ- 
чыкі абумоўліваюць усталяванне талерант- 
ных дачыненняў удзельнікаў навучальна- 
выхаваўчага працэсу, а таксама сцвяр- 
джэнне і замацаванне талерантнасці як 
індывідуальнай псіхалагічнай якасці асо
бы, асэнсаванне яе ў якасці адной з да- 
мінантаў беларускага нацыянальнага ха- 
рактару і каштоўнасці дэмакратычнага 
грамадства і, у гэтым сэнсе, размежаван- 
не паняццяў цярпімасці і нейтралітэту. 
Іірацэс напісання эсэ — гэта дзейнасць, 
якая не толькі развівае, пашырае памяць, 
а і «матывацыйна-ацэначную сферу свя- 
домасці». Яна вымагае ўмення канцэпту-

1. Удумліва прачытайце фармулёўку 
тэмы, пераканайцеся, што яна вам зразу- 
мелая. Засцерагайцеся падмены паняццяў.

2. Вылучыце ў тэме ключавое слова 
(спалучэнне слоў).

3. Калі тэма ўяўляе сабой пытанне, 
акрэсліце варыянт вашага адказу ў агуль- 
ным плане.

4. Калі тэма сфармулявана як неза- 
кончаны сказ, вызначце асноўны напра- 
мак вашых разважанняў.

5. Калі тэма дапускае магчымасць ды
ялога, уявіце свайго суразмоўніка (апа- 
нента). Гэта спрыяе выбару арыгінальнай 
формы эсэ (дзённік, ліст, зварот, дэкла- 
рацыя і інш.).

6. Засяродзьцеся на першапачатковых 
уражаннях, адчуваннях, асацыяцыях, якія 
выклікала знаёмства з тэмай эсэ. Зана- 
туйце іх.

7. Сфармулюйце для сябе, што вы хо- 
чаце сказаць па заяўленай тэме. Гэта 
будзе ідэя вашага эсэ. Запішыце яе.

алізацыі і спрыяе выпрацоўцы зместу ве- 
даў. Урэшце, сама нагода напісаць эсэ на 
тую ці іншую тэму можа выступаць як 
форма знешняга ўздзеяння на вучняў, 
якое супадае з унутранымі механізмамі 
самаарганізацыі. Ведаючы іх, можна свя- 
дома «ўкалоць» асяроддзе ў патрэбным 
месцы і тым самым накіраваць яго рух 
у адпаведнасці з патэнцыямі самога ася- 
роддзя (С. П. Курдзюмаў).

Усе высновы адносна эсэ як формы 
інтэлектуальна-эмацыянальнага самавыяў- 
лення індывіда, здавалася б, робяць не- 
сумяшчальнымі паняцці «эсэ» і «план». 
І тым не менш, план, галоўная ідэя да- 
памагаюць пабудаваць сістэму самакіра- 
вання, адыгрываюць ролю стымулу, выні- 
ковага рэзананснага ўздзеяння на складе
ную сістэму самакіруемага развіцця, ад
ным з элементаў якой выступае працэс 
«ажыццяўлення» эсэ. План, ці алга- 
рытм, дзейнасці ініцыіруе працу вучняў, 
спрыяе лагічнаму афармленню таго, што 
патэнцыяльна выспявае ўнутры. Ён за- 
бяспечвае ўзгодненасць дзеянняў, каапе- 
руе ўмовы для стварэння новага цэлага на 
аснове ўласнага развіцця кожнай асобы.

шшшшшяшт
8. Узнавіце ў памяці інфармацыю на- 

вуковага характару, якой вы валодаеце 
адносна аб’ екта, заяўленага ў тэме. Аца- 
ніце яе з пункта гледжання дакладнасці 
і мэтазгоднасці, зрабіце тэзісны выклад.

9. Калі апісанне аб’екта патрабуе спе- 
цыяльных тэрмінаў, актуалізуйце для 
сябе іх сэнс і правапіс.

10. Важны элемент эсэ — вашы ад- 
носіны да аб’ екта (праблемы). Яны 
ўключаюць і вашу ацэнку, і яе абгрун- 
таванне.

11. Высновы ў эсэ вынікаюць з фак- 
таў або папярэднічаюць ім. Абдумайце, у 
якой меры ваш асабісты вопыт (перажы- 
тае, бачанае, прачытанае, пачутае) можа 
вызначыць характар гэтых высноў. Зра
біце сціслы пералік эпізодаў, якія варта 
ўключыць у эсэ.

12. Калі вы не маеце выразных фак- 
таў, а толькі ўяўленні (ці асацыяцыі, 
мары, сны, гіпотэзы і інш.) з нагоды 
дадзенай з ’явы, прыцягніце і іх да яе
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асэнсавання. Гэта можа абумовіць арыгі- 
нальнасць вашай працы.

13. Не адкідайце нейкую інфармацыю 
з прычыны таго, што настаўніку вядома 
пра ваша добрае валоданне ёю. Паспра- 
буйце прымяніць яе з іншай мэтай, чым 
рабілі гэта на занятках.

14. Выкарыстоўвайце арыгінальныя 
прыклады, якія засведчаць вашу ш иро
кую эрудыцыю. Важкасць прыкладаў на
дає абгрунтаванасць вашым ацэнкам.

15. Падумайце, як зрабіць пададзеную 
інфармацыю зрокава-нагляднай і эмацыя- 
нальнай. Папрактыкуйцеся ў падборы 
сродкаў мастацкай выразнасці (эпітэтаў, 
параўнанняў, метафар, формаў экспрэсіў- 
най ацэнкі, мэтазгодных сінтаксічных 
канструкцый, варыянтаў пунктуацыі). За- 
натуйце вынікі.

16. У працэсе напісання эсэ ў вас 
могуць з ’явіцца новыя ідэі. Не адкідай-

Шматгадовы вопыт працы вымагае за- 
дацца разам з калегамі пытаннем: «чаму 
такія захапляючыя рэчы, як выхаванне і 
яго атрыбуты (сродкі, метады, мэты, 
умовы), робяцца такімі нуднымі ў вучэб- 
на-кніжным варыянце?» [3]. Калегі адшу- 
калі жаданы адказ: «Педагогіка ў сэнсе 
навукі выхавання ёсць тэорыя некаторай 
практыкі, г. зн. такая тэорыя, якая над- 
будавана над апераджальнай практыкай і 
да яе зноў жа звернута... Апісанне зна- 
ходзіцца ў пачатку ўсякай тэорыі. Яно 
раскрывав нам вочы на рэчаіснасць. Яно 
забяспечвае, каб усё, што мы раней не 
маглі асэнсаваць, рабілася аформленым і 
даступным для тэорыі. Нездарма слова 
“ тэорыя” ў першапачатковым сэнсе азна- 
чае простае бачанне і разглядванне». Тыя 
ж аўтары лічаць, што «...апісанню толькі

це їх, а запісваице адразу ж па 
ўзнікненні: самы горшы аловак лепш за 
самую добрую памяць.

17. Па заканчэнні працы патрабаваль- 
на прачытайце эсэ. Знайдзіце магчы- 
масць удасканаліць яго. Памятайце, што 
думка і яе выражэнне павінны ўяўляць 
адзінства. Гэта датычыць адпаведнасці 
сродкаў маўлення яго мэтам.

18. Важкасць зместу і арыгіналь- 
насць формы вызначаць вартасць вашага 
эсэ. Акуратнасць, разборлівасць почыр- 
ку (чытэльнасць), арфаграфічная, грама
тичная і пунктуацыйная дакладнасць 
яе павялічаць.

19. А б’ём не вызначае якасці выкана- 
най працы. Не забараняецца паслядоўна 
кіравацца прынцыпам «Слову цесна — 
думцы прасторна». Аднак ваша эсэ не 
павінна нагадваць тэлеграму.

Жадаєм поспехаў!

ў нязначнай ступені можна навучыць ці 
навучыцца. Працэс яго заўжды нясе на 
сабе адбітак мастацтва і, як ва ўсякім 
мастацтве, ажыццяўляецца з яшчэ боль- 
шым старанием, каб быць даведзеным да 
завершанасці» [3].

З’яўленню дадзеных рэкамендацый па- 
пярэднічала практыка напісання эсэ вуч- 
нямі гімназіі № 2 г. Баранавічы і студэн- 
тамі факультэта замежных моў (дадатковая 
спецыяльнасць «Беларуская мова і літера
тура») Баранавіцкага дзяржаўнага універ- 
сітэта. Гэтым абумоўлена і структура пра
цы — апісанне практыкі і яе інтэрпрэта- 
цыя, як аўтарская, так і творча запазыча- 
ная ў іншых навукоўцаў і практыкаў [5].

Узорам эсэістычнага стылю можа па- 
служыць змест артыкула [6], урыўкі 
з якога прыведзены ніжэй.

Эсэ пра эсэ

У 1558 годзе пабачыла свет кніга Мішэля 
Мантэня «Essays», якая адкрыла еўрапейскаму 
чалавеку каштоўнасць суб’ектыўнага мыслення
і, адпаведна, каштоўнасць індывідуума як нось- 
біта гэтай суб’ектыўнасці.

<...> Мішэль Мантэнь, стварыўшы феномен 
эсэ як форму інтэлектуальна-эмацыянальнага ... 
самавыяўлення індывіда, прапанаваў еўрапей- 
скаму чалавецтву мадэль зусім іншага светаба-

чання ды самапачування і, урэшце, сацыяльна- 
га ўладкавання, у якім наперад калектыўнага 
«мы» заступала індывідуальнае «я». Але мена- 
віта з гэтага нельга прамінуць успамінам Мішэ- 
ля Мантэня, чалавека, які не напісаў ніводнага 
філасофскага трактата і ніводнага рамана, але 
без якога будзе няпоўным пералік як буйней- 
шых філосафаў той эпохі, так і пералік буй- 
нейшых пісьменнікаў.
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<...> Жанру эсэ ўжо амаль пяцьсот гадоў, 
а ён па-ранейшаму застаецца жанрам без жан
ру. Таму пра эсэ заўсёды можна сказаць, што 
яно ёсць, але ніколі немагчыма сказаць, якім 
(чым) яно ёсць. Магчыма, адну суб’ектыўнасць 
можна палічыць устойлівай прыкметай эсэ, але 
што ёсць устойлівай прыкметай самой суб’ек- 
тыўнасці?

Ф орма ўсялякага жанру (тым болей яго 
асобныя элементы) можа рэльефна выяўляцца 
ў эсэ, не замінаючы яму заставацца самім са
бой, бо адрозненне эсэ ад іншых жанраў па- 
лягае не ў форме і нават не ў змесце, а ў пры- 
чыне, якая кліча эсэ аб’явіцца.

<...> Артыкул, нарыс, лірычны аповед, трак
тат фармулююцца па-за аўтарам, і аўтар тут ёсць 
толькі тым, хто адгукаецца на покліч знадворку.

<...> Эсэ — гэта тэкст, напісаны без фар- 
мальнай нагоды. Вось чаму пра кожнае эсэ 
без таго ж паэтычнага перабольшвання можна 
ўпэўнена казаць, што яно магло быць не на- 
пісаным. Прынамсі, ніхто іншы не можа на- 
пісаць не толькі тое самае, але хаця б падоб- 
нае эсэ.

Эсэ ў значна большай меры індывідуаліза- 
ванае (гранічна індывідуалізаванае), бо ў адсут- 
насці фармальнага жанравага канона яно ўся- 
лякі раз наноў стварае сабе форму, арыентую- 
чыся толькі на запатрабаванні экзістэнцыяль- 
най канстытуцыі аўтара, увесь час зменлівай, 
як і само быццё чалавека. Адсюль зразумела, 
чаму няма двух падобных эсэ нават у аднаго 
аўтара.

Эсэ пра тое,
< ...>  Тэма («Бульба — сімвал бела- 

русаў») прыйшла спантанна і... затри
малася, выклікаўшы, тым не менш, у 
«суб’ектаў навучання» рэакцыі амаль па- 
лярныя: ад рашучага «Не!» да памяркоў- 
нага «А чаму б і не?». Характерам рэ- 
акцый абумовіліся мадыфікацыі назвы:

— Бульба — сімвал беларусаў?
— Бульба — сімвал беларусаў!
— Бульба — сімвал беларусаў...
Напачатку не пашкодзіў бы «тэст на

ўважлівасць»: не абышлося без падмены 
паняццяў («Бульба — сімвал Беларусі» 
або «Бульба — асноўны прадукт харчаван- 
ня беларусаў»). Але і на гэтым полі «вы- 
раслі» арыгінальныя рашэнні («Абрысы 
Беларусі на карце нагадваюць бульбу (!), 
бо яна — бульба — бывае розная па фор
ме) і питанні («Чаму на гербе Беларусі 
не намалявалі бульбу?»). «Ва Усходняй 
Беларусі бульбу сеюць, у Заходняй —

У эсэ, як у адну ваду, нельга ўвайсці двой- 
ЧЫ. Нельга двойчы ўвайсці ў эсэ яшчэ і таму, 
што яно з ’яўляецца толькі тады, калі нешта ўжо 
скончылася (вандроўка, каханне, сяброўства, 
тэма, праблема, ідэя...), а наноў яшчэ нічога не 
распачалося, і таму табе пакуль нічога іншага 
не застаецца, акрамя як пакутліва рэфлекса- 
ваць, намацваючы наступныя межы самога сябе 
ў вярэдзіве быцця.

<...> Дарэчы, калі нешта, акрамя суб’ектыў- 
насці, і магчыма выдзеліць у якасці канструк- 
тыўных элементаў структуры эсэ як жанру, то 
гэта наяўнасць мыслення хоць у якіх яго фор
мах: уласна мысленне, развага, роздум, аналі- 
тыка, здуменне, меркаванне... Па-за спробамі 
мыслення эсэ ператвараецца ў замалёўку, 
эцюд, успамін, нарыс...

Знаходзячы сябе на скрыжаванні інтэлекту- 
альнага і эмацыянальнага <...> эсэ аднолька- 
ва захоплівае як прастору сакральнага (мета- 
фізічнага), так і прастору пабытовага.

...«накрэмзаць» нешта дзеля задавальнення 
ўласнай эмацыянальнай ці інтэлектуальнай па- 
трэбы — гэта значыць стварыць эсэ.

...Напісаць эсэ — гэта зачэрпаць жменяй 
з вірлівай плыні быцця і нейкі момант глядзець, 
як быццё празрыстымі цуркамі сцякае паўз 
твае пальцы...

...Калі вы напісалі эсэ, вы не напісалі нічога... 

...Калі цябе вабіць жанчына — ты пішаш 
верш.

Калі цябе чарує чалавек — ты пішаш раман. 
Калі цябе вярэдзіць быццё — ты пішаш эсэ.

як пішацца эсэ
садзяць». «У Італіі бульба не такая, бо 
не той народ яе садзіў». А  гэта ўжо рэ- 
веранс у бок асаблівасцей менталітэту. 
Большасць асацыяцый, як і меркавалася 
пры выбары тэмы, палягалі ў гэтым 
рэчышчы.

Асобныя аўтары эсэ выказалі мерка
ванне, што бульба для беларусаў — 
культавая расліна, як, да прыкладу, для 
кітайцаў рыс. Калі ў хаце нейкае свя
та, то на стале абавязкова побач з «мод- 
нымі» стравамі красуецца бульба, а «сло- 
вы “ беларусы” і “бульба” злучаны паміж 
сабой нейкай духоўнай повяззю; гэтыя 
паняцці непарыўныя і ідуць з незапом- 
ных часоў поруч». Зусім як у вершы 
JI. Пранчака:

Якая б ні нахлынула навала,
Мы пражывём без хлеба і без сала.
Не пагражае нам бяда і згуба,
Пакуль на полі спраўна родзіць бульба.
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Ёсць прапанова змяніць вядомае вы- 
слоўе і лічыць, што бульба ўсяму гала- 
ва. Прынамсі, з лінгвістычных пазіцый 
гэта спалучэнне зусім апраўдана.

Застаецца толькі пашкадаваць, што 
беларус такі няспрытны і саступіў буль
бу (цьфу, пальму!) першынства ва ўша- 
наванні свайго «першага, другога, трэця- 
га і чацвёртага хлеба».

21 жніўня 2004 года газета «Звязда» 
з вялікім смуткам паведаміла, што 
помнік бульбе паставіў наўгародскі пен- 
сіянер Мікалай Зарадаў. Памятны знак 
устаноўлены каля дома Зарадава ў вёсцы 
Ільмень. На двухметровую металічную 
трубу пенсіянер зацягнуў валун, які па 
колеры і форме нагадвае бульбіну. Ля 
падножжа «помніка» ўстаноўлена дошка 
з надпісам: «Дзякуй Калумбу, дзякуй 
Пятру, прыйшлася ўсім нам ты па нут
ру». Непасрэдна вакол валуна ідзе яшчэ 
адзін надпіс — «Царыцы агародаў».

Паводле слоў Зарадава, помнік бульбе 
ён паставіў для таго, каб сучаснае пака- 
ленне расіян не забивалася, што менаві- 
та гэты няхітры прадукт харчавання вы- 
ратаваў жыцці мільёнаў людзей у цяж- 
кія для краіны, галодныя гады.

А  з гэтага вынікае: бульба — агуль- 
началавечая каштоўнасць.

Аднак бульба выступае ў ролі «філа- 
софскага каменя»: «Пры сённяшнім уз- 
роўні жыцця маглі б і ананасы есці, а 
мы ўсё бульбу ямо!». Каб і хацеў лепш 
растлумачыць паняцце «кансерватыўнасць 
свядомасці», то й не змог бы... Але ж 
усялякая навадыя выспявае ва ўлонні 
даўніх традыцый і імі жывіцца.

Увесь жа цывілізаваны (прынамсі, які 
сябе такім лічыць) свет сёння жывіцца 
чыпсамі, але, як сказаў паэт,

Мілей мне кнігаўка, чым чыбіс,
Бо голас кнігаўкі ў душы,
І бульбу смажаную чыпсам 
Ты зваць па модзе не спяшы.

П. Панчанка
А тыя з нашых суседзяў, хто хоць 

раз у жыцці паспытаў беларускія 
дранікі, вымушаны назаўсёды лічыцца 
з асаблівасцямі беларускага вымаўлення, бо 
дранікі — гэта вам не «картофельные 
оладьи»!

Тое, што там «ноу-хау» — тут сівая 
даўніна! Ну і што, што недзе выдалі 
кнігу «1500 блюд из картофеля»? Ціка
ва, колькі з іх запазычана з кнігі Ган
ны Цюндзявіцкай, ураджэнкі Міншчы- 
ны, «Літоўская гаспадыня, ці Навука аб 
утрыманні ў добрым стане хаты і забес- 
пячэнні яе ўсімі прыправамі і запасамі 
кухоннымі, і аптэкарскімі, і гаспадар- 
чымі, а таксама гадаванні і ўтрыманні 
скаціны, птушкі і іншай жывёлы адпа- 
ведна спосабам найбольш выпрабаваным і 
правераным вопытам і да таго ж самым 
танным і простым» (Вільня, друкарня 
Юзэфа Завадскага, 1858). І ўсё: дзе б ні 
была выдадзена такая кніга, сам факт яе 
з’яўлення — нараджае тэзісы тыпу «Буль
ба — умова (падстава) творчасці», «Дыя- 
лектыка традыцый і наватарства ў асэн- 
саванні, асваенні і выкарыстанні духоў- 
нага і матэрыяльнага феномена бульбы».

Вымалёўваліся наступныя варыяцыі: у 
залежнасці ад глебы бульба — розная. Так 
і беларус, ён розны. Дастаткова параўнаць 
жыхара Віцебшчыны ці Магілёўшчыны і 
палешука. Між тым для беларуса, дзе б 
ён ні жыў, уласцівы прастата і цесная су- 
вязь з зямлёй. Як і для бульбы. Аднак 
прастата не выключав прыгажосці. Гэта 
белыя і сінія (фіялетавыя) кветкі бульбы. 
Яны някідкія, пяшчотныя і далікатныя, 
як знешнасць беларускіх дзяўчат і жан- 
чын. Таго ж колеру кветкі — гэта этніч- 
ныя беларусы на фоне рэк і азёр. Праў- 
да, дайшло і да крытычных абагульнен- 
няў: у беларуса нос — бульбай; абабраная 
бульба белая, як і ён з аблічча. А  вось 
бульбяныя «яблычкі» — атрута, смерць. 
Падступіся да беларуса не так, зачапі яго 
«кіпцем за сэрца», пасмейся з таго, што 
яму дорага, — і ён абыдзецца з крыўдзі- 
целем... ну, хаця б так, як Пятрок з бы- 
каўскага «Знаку бяды».

Выходзіла на тое, што простая бульба 
не такая і простая. Па-першае, яна жы- 
вая сама, па-другое — сімвал жыцця- 
здольнасці нацыі. «Вочкі» на бульбе, 
з якіх праб’юцца шматлікія парасткі, — 
залог і паказчык гэтага. Прычым праб’ 
юцца ў самых неспрыяльных умовах, а 
гэта ўжо пралівае святло на ролю буль
бы ў нацыянальнай гісторыі.

Беларуская мова і література 1/2006
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Чаму для нас менавіта гэтая (хочацца 
пісаць «асоба») культура адэкватная, арганіч- 
ная, мэтазгодная? Гісторыя Беларусі, якая 
«прысела» на скрыжаванні шляхоў паміж 
Захадам і Усходам, — гісторыя войнаў, дзе 
пануе тактыка «выпаленай зямлі». Згарыць 
збожжа, а бульбачка ў зямлі застанецца. 
З вочкамі... Нават і мёрзлая ўратуе, што 
адбывалася не раз... Дарэчы, аб мёрзлай 
бульбе, і не толькі. Старыя людзі, па- 
каштаваўшы бананы, скажуць: «Мёрзлая 
картопля!» — і тады бульба паўстае кры- 
тэрыем узроўню жыцця «іх» і, калі хо- 
чаце, нацыянальнай годнасці «нас».

Але вернемся яшчэ да асацыяцый 
«бульба — гісторыя». Усё, што мае ка
рані, сімвалізуе сувязь мінулага і буду- 
чыні, а ў бульбе яшчэ і караняплоды. 
Вось дзе скарбонка (ды болып — кладоў- 
ка!) з традыцыямі! Часам — заганнымі: 
«Бульба мае небеларускае паходжанне, 
яна прывазная, а мы прывыклі, што ўсё 
ў нас то з Захаду, то з Усходу». Нату
ральна ўзнікае пытанне: чаму ж яна так 
трывала прыжылася на нашай не надта 
ўрадлівай зямлі? Мусіць, таму, што і не- 
патрабавальная, і талерантная, як сам бе- 
ларус. Аб гэтым Караткевічава казка 
«Кацёл з каменьчыкамі».

У якасді спробы апраўдання ажыц- 
цявім дыскурс у лінгвістику, прэтэнду- 
ючы на адкрыццё. Па-першае, беларус 
не скажа пра бульбу «царыца агародаў», 
бо гэта звядзе яе з п’едэстала. Царыцам 
пасуюць палеткі. Ды і ці даводзілася вам 
заўважаць, як у нас кажуць: сабраны ба- 
гаты ўраджай садавіны, гародніны, збож- 
жавых і... бульбы. У яе асобы статус. 
І яшчэ адзін нюанс. У беларускай мове 
няма адпаведніка слову з рускай мовы 
«скука».

Прыведзены тэкст «зборнага» эсэ дае 
магчымасць прасачыць на канкрэтных 
прыкладах, як звычайная, побытавая 
з’ява ў асэнсаванні аўтараў узнімаецца да 
філасофскай, светапогляднай, эстэтычнай, 
адбываецца яе перевод з прадметнага 
ўспрымання ў каштоўнаснае, а само 
гэтае ўспрыманне змяняецца якасна, спалу- 
чае ў аптымальнай ступені аб’ектыўную і 
асобасную значнасць прад’яўленага феноме-

Роздум над канцэпцыяй нацыянальнай 
гісторыі падводзіць да высноў, якія, на 
першы погляд, не могуць прэтэндаваць 
на ролю навуковага адкрыцця, аднак 
здольныя стымуляваць цікавасць да да- 
следавання асобных бакоў этнапсіхалогіі 
беларусаў. Так, у беларускай мове няма 
дакладных адпаведнікаў рускамоўным па- 
няццям «скука» і «трудолюбие». Першая 
пазіцыя робіць дапушчальным наступнае 
меркаванне: асаблівасці гістарычнага 
шляху беларусаў не пакідалі магчымасці 
для стану фізічнага і духоўнага бяздзе- 
яння — г. зн. стану, які характарызу- 
ецца словам «скука».

Лагічнай нам здаецца і выснова аб 
тым, што намінацыя «трудолюбие» мае на 
ўвазе альтэрнатыву: рэалізацыя або нерэа- 
лізацыя дадзенай якасці ў жыццёвай рэ- 
чаіснасці. У беларускай мове існує толькі 
калька з рускай — «працалюбства». Бела- 
рускае ж слова «працавітасць» не має ко- 
раня -люб-, што азначае: праца для бела- 
руса — перманентны аб’ектыўны, гістарыч- 
на абумоўлены стан, які не залежыць ад 
суб’ектыўных матываў і жаданняў. Яна 
выступав як фактар пераадолення разбу- 
ральных наступстваў шматлікіх войнаў, 
што пракаціліся па зямлі Беларусі.

Ці не звязаны гэты перманентны стан 
з тэхналагічным працэсам вырошчвання 
«нялёгкага хлеба», калі трэба зямлю 
ўгноіць, узараць, бульбу пасадзіць, за- 
араць, затым абагнаць, папалоць, пасля 
яшчэ раз абагнаць і не раз папалоць, 
жука знішчыць, ад фітафторы зберагчы, 
а то яшчэ і паліваць па магчымасці, не 
пазней за ўсіх добрых людзей выкапаць, 
перабраць, у засек засыпаць, але не ўсю, 
каб ва ўрачысты вечар дакопак цэлы чы- 
гун абабраць, зварыць ды ўсю талаку па- 
частаваць... Смачна есці!

на, афарбоўваецца эмацыянальна, узба- 
гачаецца асацыятыўнымі сувязямі, набывае 
характар праблем, якія вымагаюць ад твор
цы неадкладнага вырашэння, у тым ліку 
праблемы ідэнтычнасці. Змест і форма 
ажыццёўленай дзейнасці спрыяльныя для 
рашэння задач асобаснага развіцця вучняў, 
забяспечваюць дзейснасць прынцыпаў пры- 
рода- і культураадпаведнасці, індывідуальна- 
асабовага падыходу ў навучанні і выхаванні.
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Бульба — сімвал беларусаў
Узоры эсэ

Як вядома, бульба з ’яўляецца, можна ска- 
заць, «прышэлыдам» не толькі на тэрыторыі Бе
ларуси, але і наогул у Еўразіі. Яна была прывезе- 
на з Лацінскай Амерыкі дзесьці ў XVI стагоддзі, 
і спачатку вырошчвалі яе як дэкаратыўную расліну, 
а пазней сталі выкарыстоўваць у ежу.

Дык чаму ж прыжылася гэтая «экзатычная» 
расліна менавіта ў Беларусі? Нездарма назы- 
ваюць Беларусь бульбяной краінай. У нейкім 
сэнсе бульба адлюстроўвае сутнасныя рысы 
характеру саміх беларусаў. Угледзьцеся, калі 
ласка, як зацвітає бульбяное поле ўлетку. 
Сціпла, але па-свойму прыгожа. Беленькія і 
фіялетавыя кветачкі прыцягваюць да сябе ўва- 
гу менавіта гэтай сваёй сціпласцю.

Да таго ж лічыцца, што бульба — ежа не 
для вышэйшых саслоўяў, а сродак падтрыман- 
ня ЖЫЦЦЯ. Але ў час ліхалецця, вайны, голаду 
яна — адзіны паратунак для ўсіх людзей. Буль
ба не патрабуе шмат увагі, выключных умоў, 
прыдатнага надвор'я. Яна нават можа праля- 
жаць усю зіму ў зямлі, а вясной зноў прарасці. 
Так і беларусы, калі прайсціся па старонках 
гісторыі, былі непатрабавальнымі, вынослівымі 
ў любых абставінах. Але ў надзвычайных сітуа- 
цыях умелі паказаць сваю сілу і мужнасць.

Аднак не толькі гэтыя рысы мы можам вы- 
лучыць. Трэба адзначыць і такі факт, што існу-

юць шматлікія шкоднікі, якія знішчаюць буль
бу: каларадскі жук, розныя вусені і мошкі. Бе
ларусы на працягу ўсёй сваёй гісторыі цяр- 
пелі з боку розных чужакоў (крыжакі, татара- 
манголы, французы, палякі, немцы і інш.). Але 
кожны раз наш народ абараняў свае землі 
ў жорсткіх сутычках і войнах. Гэтак і бульба 
мае свае сродкі абароны: пасля таго як ад- 
цвітуць кветкі, на іх месцы з ’яўляюцца малень- 
кія кругленькія зялёненькія плады, якія над- 
звычай ядавітыя.

Яшчз адзін нюанс звязвае бульбу з бела- 
рускім народам. Гэта не вельмі прыемны факт, 
але ўсё ж адна з важнейшых праблем сучас- 
нага грамадства — гэта праблема п ’янства. 
А з чаго навучыліся беларусы рабіць свой 
«фірмовы» алкагольны напой? 3 бульбы! Гэты 
метад атрымаў шырокае распаўсюджанне, 
з чым даводзіцца лічыцца.

Сціплыя і вынослівыя, непатрабавальныя 
і мужныя, працавітыя і цягавітыя, рахманыя і 
стойкія беларусы лічаць бульбу не «чужазем- 
най», а сваёй, мясцовай. Не прызнаецца яна 
далікатэсам, прадуктам вышэйшага гатунку, як 
і не ўсімі прызнаюцца пакуль беларусы ў све- 
це нацыяй свабоднай і паўнапраўнай. Але і 
бульба, і беларусы жывуць і змагаюцца за 
свае месца пад сонцам.

Бульба — сімвал беларусаў
Бульба бывае розная. Трэба падзякаваць 

нашым селекцыянерам за тое, што сёння мы 
маем і бульбу, прыдатную для смажання, і 
бульбу, якая найсмачнейшая, калі яе зварыць. 
А якія смачныя некаторыя гатункі з бульбы, 
капі іх пячы ў прысаку!

Беларусы таксама вельмі розныя па сваіх 
здольнасцях. Усе яны добрыя, працавітыя, да 
таго ж нехта ўмее з лазы рабіць шыкоўнейшыя 
рэчы, нехта — выдатны кулінар, нехта — інтэ- 
лігентны навуковец, які рыхтуецца абараняць 
чарговую дысертацыю.

Бульба — вельмі жывучая расліна. Нават у 
самыя неўраджайныя гады, пры самых неспры- 
яльных умовах клубень ніколі не загіне ў зямлі.

Нават калі бульба выкапана, здаецца, дашчэн- 
ту, то ўсё роўна наступнай вясной абавязкова 
ўбачыш на гэтым пустым полі знаёмыя па- 
расткі, якія прабіваюцца з зямлі і цягнуцца да 
сонца: «Вось мы!». Нібыта ўсім сваім выглядам 
гавораць: «Не чакалі?!» Трошкі, можа, і фана- 
бэрыста, але разам з тым вельмі годна...

Так і беларусаў у асобныя перыяды гісторыі 
можна параўнаць з бульбянымі парасткамі, якія 
нечакана прабіваліся. Беларуса душылі, знішчалі, 
але ён ёсць, жыве, гадуе нашчадкаў (бы той 
клубень, што дає шмат новых бульбінак). І най- 
больш актыўныя з нас прабіваюцца, цягнуцца 
да сонца, гаворачы: «Вось мы якія — жывучыя! 
Мы — беларусы!».
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