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Алена Белая (Баранавічы, Беларусь)

ВОБРАЗ МЛЫ11АРЛ Ў БЕЛАРУС КАЙ ПРОЗЕ 
1-Й ТРЭЦІ XX СТАГОДДЗЯ: САЦЫЯЛЬНЫ ЗМЕСТ, 

ЭСТЭТЫЧНАЯ КАШТОЎН АСЦЬ

Hi адна галіна чалавечай дзейнасці не можа ў наш час прэтэндаваць на 
універсальнасць, таму не патрабуе доказаў тэзіс, luto ід эя  чалавечай асобы 
мае міждысцыплінарны статус. Метадалогія вывучэння чалавека- гэта 
сістэма філасофскіх, сацыялагічных і прыватнанавуковых метадаў, сярод 
якіх адметнае месца займаюць літаратуразнаўчыя. Побач з імі як адну з 
метадалагічных асноў тыпалогіі характараў у беларускай прозе 1-й трэці 
XX стагоддзя мы вылучаем класіфікацыю асоб псіхолага А. Лазурскага [5]. 
На гэта існує шэраг падстаў.

А. Лазурскі -  адзін з пачынальнікаў расійскай псіхалогіі. Яго працы 9 
першай чвэрці XX стагоддзя неаднаразова перавыдаваліся, у тым ліку за 
мяжой. Вучоны абраў шлях вывучэння цэласнай асобы, які нікім да яго 9 
тагачаснай расійскай навуцы не быў пройдзены. Сферай даследчыикіх 
інтарэсаў А. Лазурскага стала менавіта псіхалогія індывідуальнасці, якуК> 
сучасныя даследчыкі літаратуры звязваюць з іменем А. Адлера» 
абыходзячы ўвагай яго папярэдніка. Акрамя таго, А. Лазурскі стварЫ? 
новы, самастойны напрам ак- «навуковую характаралогію». Яго перша*
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буйная праца ў гэтай гал ін е- «Нарыс навукі аб характарах» (1906), 
цэнтральнае месца ў якім займаюць паняцці «схільнасць», «здольнасць», 
((дуШЭўная якасць». Даследаванні вучонага сведчылі пра гуманістычны 
падыход да асобы, які на працягу першай трэці X X  стагоддзя быў спачатку 
запатрабаваны, а пасля несправядліва занядбаны, у выніку чаго 
іНдывідуаДьнае разглядалася як неабавязковы дадатак да сацыяльнага, 
агульнага. Ідэальная, на думку А. Лазурскага, класіфікацыя асоб павінна ў 
кожным са сваіх тыпаў даваць не толькі суб’ектыўныя асаблівасці 
дадзенага чалавека, а і яго светапогляд і «сацыяльную фізіяномію», бо яны 
звязаны з характарам. У аснову класіфікацыі А. Лазурскі паклаў прынцып 
актыўнага прыстасавання асобы да навакольнага асяроддзя, уключаючы ў 
гэтае паняцце «не толькі рэчы, прыроду, людзей і чалавечыя 
ўзаемаадіюсіны, але таксама ідэі, духоўныя даброты, эстэтычныя, 
маральныя і рэлігійныя каштоўнасці» -  а адносна мастацкіх асаблівасцей 
прозы абранага намі перыяду, гэта не што іншае, паводле А. Бабарэкі, як 
«свет і людзі ў простых людзей няпростым прадстаўленні» [4, с. 568]. 
Варта адзначыць, што сугучнасць думак пра чалавека, выказаных 
псіхолагам А. Лазурскім і крытыкам-літаратуразнаўцам А. Бабарэкам. 
уражвае і робіць іх менавіта прадстаўнікамі свайго часу, а сёння дазваляе 
сказаць, што яны яго апераджапі.

Адметнасць класіфікацыі А. Лазурскага і мэтазгоднасць яе 
выкарыстання ў межах літаратуразнаўчай прапы бачыцца нам у тым, што 
яна ўзбагачае ўяўленне аб тыпах у эстэтыцы і мастацкай літаратуры. 
Прываблівае і тое, што ў якасці ўзораў вылучаных ім «чыстых» тыпаў 
вучоны прыводзіць менавіта літаратурных герояў класічных твораў. Мы 
імкнемся папоўніць гэтую галерэю характарамі і тыпамі з твораў 
беларускай прозы, апелюючы пры неабходнасці да адпаведных мастацкіх 
з’яў у сусветнай літаратуры.

Значнае месца ў «Класіфікацыі асоб» А. Лазурскага займає так званы 
ніжэйшы тып. Да гэтага мастацка-псіхалагічнага тыпу можна аднесці 
большасць герояў беларускай прозы двух першых дзесяцігоддзяў 
XX стагоддзя. Шэраг іх асабовых характарыстык перакладаецца на 
беларускую мову словам «разважлівы», а якраз разважлівасць мае вялікую 
«канцэнтрацыю» ў ментапьнасці героя-беларуса. Асаблівасці тыпаў 
наступнага, сярэдняга, узроўню А. Лазурскі выводзіць з характарыстык 
папярэдняга, ніжэйшага, як «плёну ўплываў мясцовых умоў», з чаго, 
Уласна, і вынікае адметнасць нацыянальнага характеру. Таму слова 
«ніжэйшы» не павінна ўспрымацца як зніжана-ацэначнае, а можа 
Разглядацца менавіта ў якасці першапачатковага, асноватворнага, 
вьізначальнага.

«Чыстыя» тыпы сярэдняга ўзроўню вучоны падзяляе паводле перавагі 
У 1Х або адцягнена-ідэалістычных, або практыка-рэапістычных тэндэнцый. 
(<Непрактычныя)) -  гэта тэарэтыкі-ідэалісты (вучоныя, мастакі, рэлігійныя 
сУзіральнікі, альтруісгы), асабовыя абрысы якіх толькі акрэслены ў прозе
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вылучанага намі перыяду. Не так шмат у ёй і прадпрымальных грамадскіх 
асоб, уладарных, з цвёрдай воляй і магчымасцю ўплываць на сацыяльнае 
асяроддзе. Затое беларускімі празаікамі створаны ёмкі шэраг мастацкі^ 
тыпаў, якія аўтарскай воляй надзелены такімі асабовымі дамінантамі, як 
гаспадарлівасць, ашчаднасць, схільнасць «сем разоў адмераць» 1 
штодзённых клопатах і здольнасць да практычнага вядзення складаных 
спраў. Заўважым, што ў сацыя культу рнай прасторы 20-х-30х гадоў яны і 
назвываліся сераднякамі.

Звернемся да некаторых вобразаў. Юлік Барановіч у рамане 
К. Чорнага «Зямля» разважае: «Мяне раней усе лічылі кулаком, цяпер 
лічаць серадняком. А гэта... значыць, што я чалавек. Я сабе маю 
гаспадарку, .ляджу яе, маю што мне трэба і нічые ласкі не прашу... <...> 
Як сабе хочаце, я ёсць сам сабою. <...>  Я нікога не забіў і не аграбіў. Іншы 
не м ае- б о  рабіць лянуецца. Абібока або дурня ніколі кулаком не 
назавуць. < ...>  Як бы гэта ганьба, што чалавек має. Няўжо ж, каб усе 
нічога не мелі. < ...>  ...Н а галетніку далека не заедзеш» [10, с. 330-331]. 
Хоць Барановіч не настолькі катэгарычны, каб лічыць абібокамі і 
гультаямі ўсіх бедных, але ён не можа не бачыць: вакол шмат такіх, хто 
«на палатках ляжыць і сніць, што яму гатовыя кавалкі зараз будуць у горла 
валіцца» [10, с. 331].

Не хавае асабістай прыхільнасці да людзей у «сярэднім лер’і» і 
Л. Калюга. Так, яго героі Боханы («Зэнка малы ніколі не быў») 
«роскашы... не зналі, але й гора не бачылі». Заўсёды пад абрусам у іх 
ляжала «булка хлеба, і пры ёй... нож. Кожны селянін мог прыйсці, калі 
яму трэба, і адкроіць, колькі яму трэба. От затаўка ў гарш ку-гэта ўжо 
роскаш. Хоць частым, але госцем была яна ў іх» [4, с. 507]. Васіль Талокаў 
Я. Нёманскага («Маці») «быў не толькі добрым цесляю, але нават пачаў 
пакрысе сам браць падрады ...і зрабіўся найбольш вядомым з 
петрыкаўскіх майстроў і падрадчыкаў. Зажылі яны зусім добра, мелі 
ўласны дамок з трыма пакойчыкамі» [7, с. 105].

Беларускія пісьменнікі ўсведамлялі, што менавіта сфарміраваны сярэдні 
клас забяспечвае стабільнасць грамадства. Гэта добра прасочваецца на 
створаным у мастацкай прозе вобразе млынара. Л. Калюга вуснамі свайго 
героя Клемаса Віткі настальгічна разважае: «А яшчэ была, ды цяпер 
нікчэмная, страшна адна рамантычная прафесія -  млынаром быць у вадзяным 
павольным млыне, дзе доўга затрымліваюцца завознікі й дзе знарок дзеля іх 
коней стадола, а дзеля іх казак запыленая хатка збудавана. Але ж, я кажу, гэта 
прафесія была ды перабылася» [4, с. 499-500]. Лёс млынара ў часы, калі 
казку планавалася зрабіць быллю, складваўся трагічна, і вобраз яго ствараўся 
зусім іншымі сродкамі. У дасавецкай літаратуры млынар уяўляў тып, скажам, 
«эканамічна-містычны»; у савецкай - увайшоў у «серыю зламыснікаў», што 
канстатуе, у прыватнасці, У. Набокаў (кулак чамусьці часцей за ўсё менавіта 
млынар). «У яго тоўсты жывот, ён хітры і прагны, спярша эксплуатуе 
беднякоў, а потым, калі, як гром Гасподні, спасцігае яго рэвапюцыя, еН
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прымыкае да кадэцкай партыі, даволі бясстраш на- у сваёй грэшнай 
слепаце -  лае ў вочы бальшавікоў, што прыйшлі рэквізаваць у яго муку і 
ильїн, і надежным чынам гіне ад удару штыка ў яго тоўсты жывот» [5]. У 
падобнай стылявой манеры беларускі крытык Ф. Купцэвіч звяртае ўвагу на 
спосабы выяўлення «класава-варожых» элементаў у творах К. Чорнага. 
«Неяк мы ўжо прывыклі бачыць у нашай літаратуры, калі выводзіцца кулак, 
дьік абавязкова з самагонам, з бойкамі, з п’яным азвярэлым тварам -  адным 
словам, “контра”. .. .Ствараецца ўражанне, што або аўтар ніколі не бачыў 
жьівога кулака, або наўмысля выстаўляе яго ў такім стане, каб прытупіць 
маю класавую пільнасць. Бо і сапраўды, які ж гэта вораг, калі вечна п’є сам, 
поіць другіх... проста здаецца ён звычайным крымінальнікам, на якога 
досьшь паслаць міліцыянера або пасадзіць у клініку для алкаголікаў -  можа, 
вьшечыцца, перастане піць і не будзе кулаком. Але адкінем жарты. Пара ўжо 
шмат каму з нашых пісьменнікаў больш сур’ёзна прыгледзецца да 
навакольнага жыцця і не карміць нас “лубочнымі” малюнкамі кулака, якія 
нікому непатрэбны і карысці ніякай не даюць» [8, с. 429]. На думку 
ф. Купцэвіча, К. Чорны, як і заўсёды ў сваёй творчасці, здолеў у гэтым 
выпадку ўхіліцца ад агульнага трафарэту і паказаў у апавяданні «Мельнікі» 
вобраз кулака на справе, пры рабоце, такім, якім можна яго сабе ўявіць. 
Праўда, як адзначае крытык, вобраз гэты «многа ў чым не закончаны (і гэта 
недахоп апавядання)». Нічыпар Курыла надзвычайна цвярозы (не выпіў ні 
адной шклянкі гарэлкі на ўсім працягу твора), але ён, як гэта гаворыцца, 
«дзялок», і дзялок моцны. Калі сочыш ягоныя думкі, учынкі, ягоную 
самаўпэўненасць (“спрадвеку прывык лічыць сябе вялікай сілай здаровы 
мельнік”), дык чуєш у ім надломаную, але не зломаную сілу... “Я заўсёды 
стаяў цвёрда на зямлі, -  грымеў словамі мельнік, -  гэта нічога, што ў мяне 
хутар адабралі, я ўсё ж гаспадар сам сабе”» [8, с. 429].

Быць саб о ю - вышэйшае разумение свабоды, праява годнасці. Але 
гэта паступова рабілася для чалавека недапушчальнай раскошай. Крытык, 
нібы схамянуўшыся, выпраўляецца. «Ворага трэба бачыць і трэба ведаць 
яго такім, якім ён ёсць сапраўды, каб хутчэй яго перамагчы. “Лубачнымі” 
кулакам і цяпер насмяшыць, і то наўдачу ці здолееш, а нам не да смеху. I 
таму прыходзіцца і ў гэтым выпадку адзначыць каштоўнасць творчасці 
К. Чорнага для рабочага класа і працоўнага сялянства, якому ён дапамагае 
праз свае здольнасці, асабістую шчырасць і сацыяльную аб’ектыўнасць... 
пазнаваць і вывучаць класавага ворага, фармаваць ідэалагічны настрой 
працоўных» [8, с. 429]. Пазіцыя крытыка адносна вобраза мельніка, калі 
аналізаваць асаблівасці яго дыскурсу, можа быць ацэнена як 
амбівалентная. Больш вызначанай з ’яўляецца пазіцыя самога К. Чорнага. 
Дастаткова звярнуць увагу на характар супастаўлення вобразаў мельніка 
Нічыпара Курыпы і «саўхознага» рабочага Кірылкі. М ельн ік - «чалавек 
•"РУзны і тоўсты, з чырвоным тварам і злёгку аблыселай галавой. < ...>  
ььіло весела мельніку. З а рэчкай хоць ляжала поле, што адышло... пад усю 
ВескУ, але яшчэ частка хутара засталася, застаўся і млын. Млын захаваў за
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ім важнасиь і гонар. На гэтым трасучым ганку мсльнік -  важная асоба, ці 
раней дваранін. ...Важна пачуццё, што ты тут старшы, што гаспадар» [ її 
с. 270 -271]. Кірылка, «рабочы з саўхоза, -  шчуплы і рыжы чалавек, з 
рэдкаю пакудлычанаю бародкаю, у старым кажушку і у вялікіх салдацкУ 
чаравіках». Аўтар непасрэдна зазначає, што «гэта была самая крайняя 
процілегласць мельніку...» [11, с. 270].

Млын і хутар паўстаюць своеасаблівым апірышчам індывідуальнасці ў 
свеце, які імкнецца да агульнага паказапьніка і нівелюе лічнік. Таму ў шэраЛ 
мастацкіх характараў, створаных беларускімі празаікамі 1-й трэці XX стагоддзя
і пазнейшых часоў, адметнае месца займає «чалавек на хутары», якім 
з’яўляецца Лявон Бушмар у аповесці К. Чорнага. У беларускім 
літаратуразнаўстве гэты вобраз досыць грунтоўна даследаваны. Адзначым 
услед за М.Тычынам, што, хоць паводле сюжэта апавядання, «у прамове 
абвінаваўцы гучыць адназначнае асуджэнне “бушмараўшчыны” ... м астац Я  
тканіна аповесці сведчыць аб тым, што Чорны з увагай прыглядаўся да гэтага 
чалавечага тыпу, а ў наступних творах не раз вяртаўся да наказу вобразаў, 
блізкіх па жыццёвай пазіцыі Ьушмару» [2, с. 349]. Тым болын загаловачны 
герой, як правіла, не з ’яўляецца адмоўным.

Характар з’яўляецца паняццем гістарычна зменлівым і рухомым, што 
датычыць і формы яго мастацкага ўвасаблення. У анавяданні У. ГалубкЯ 
«Як млынар спілаваў “Св. Ядвігу”» дзеянне адбываецца пасля 1905 года. 
Твор утрымлівае папярэджанне аб неабходнасці шанаваць спрадвечнш 
каштоўнасці, якое надзвычай актуалізавалася ў перыяд першапачатковаЯ 
капіталістычнага накаплення. Млынар, які меў вялікую патрэбу на моцнае 
шула для млына, спілаваў старадаўнюю сасну, што расла на спрадвечныні 
кургане «праз цэлыя вякі і назву мела “Святой Ядвігі”». Яна памятала 
«татар... і шмат другіх народаў, якія ішлі праз Беларусь», пам ятая 
«караля Баторага, Вітаўта» [1, с. 563], а пазнейшых, шведа і француза, нібы 
вось зараз бачыла перад сабою... Усе ў наваколлі, і паны і сяляпства, па- 
свойму ведалі вартасць кургана і шанавалі памяць аб той далёкай 
мінуўшчыне. Вядома была гэтая вартасць і млынару, але ўсё ж ён не 
стрымаў сваёй натуры, «бо быў асаблівага характару чалавек, і наважы? 
паваліць гэту сасонісу» [1, с. 565].

У каштоўнаснай дэфармацыі або ўвогуле знікненні асобных прафесій (а 
з імі і адпаведных сацыяльных і чапавечых тыпаў) бачыцца пагроза і 
спрадвечнаму мудраму ўсталяванню жыцця, і прыватнаму жыццю дбайнага, 
рупнага чалавека, і яго праву быць па-мастацку праўдзіва адлюстраваным.

3 прычыны вышэйадзначанай гістарычнай зменлівасці і рухомасці 
характару, ён можа канцэнтраваць у сабе разнастайныя наватарскія формы 
адлюстравання ў прозе чалавека як асобы [9, с. 10].

У апавяданні «Паданне пра незямных прышэльцаў» А. Зегерс расказвае, 
як незвычайны госць наведаў планету Зямля ў сярэднявеччы, пасля таго, як 
па ёй прайшлі разбуральныя рэлігійныя войны. «Палі былі ўжо начыста 
вытаптаны, лясы высечаны, датлявалі рэшткі вёсак, гарадскія сцены
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ўняліся з зямлёю, а руіны даўно перасталі дыміцца» [3, с. 464]. Аднак 
[ѵіельхісру (так звалі прышэльца) і яго зямной еяброўцы Катрын усё ж 
пашаниавала патрапіць у мясцоваспь, дзе бы лі лугі, лес, нейкае 
падабенства замка і некалькі хутароў. Вясёлы ручэй рухаў кола вадзянога 
шлына. (Праўда, млынар падаўся ў выгнанне: пэўна, ён падзяляў веру 
свайго гаспадара.) Тут і аселі вандроўнікі, ты м  больш што прышэлец 
знаўся на млынах. Менавіта тут, акцэнтуе ўвагу пісьменніца, прышэлец і 
пачаў разумець, якім насамрэч павінна быць ж ыццё на зямлі, прычым 
аўтарскія высновы пазбаўлены ідэалізацыі: «Так і жылі яны -  ні дрэнна ні 
добра» [3, с. 465]. (Перад намі своеасаблівы варыянт капюгаўскага 
«роскашы... не зналі, але й гора не бачылі»!) На млын з усіх бакоў 
сцякаліся людзі, і не толькі таму, што мелі патрэбу ў  муцэ, а і дзеля 
залатых рук самога млынара, які папраўляў і ўдасканапьваў зламаны 
інструмент. Акрамя таго, млын зрабіўся месцам сустрэчы для ўсіх, хто 
жадаў выліць душу ў прыязнай размове.

Калі спробы героя апавядання ўзнавіць сувязь са сваёй роднай 
далёкай зоркай не ўдаліся, ён зноў вярнуўся да гаманкога ручая. «Яны 
жылі са сваім дзіцем недалёка ад млына, у непарушным спакоі. Толькі стук 
кола ды шчэбет дачушкі -  вось што чулі яны з ранку д а  вечара» [3, с. 469]. 
У надежны час дачка пайшла замуж, а пасля і бацькі пакінулі гэты свет. У 
наваколлі лічылася вялікай удачай узяць шлюб з дзяўчынай ці хлопцам 
птага роду. «Сяляне або ткачы, муляры ці маляры, а то і настаўнікі -  усе 
яны працавалі бездакорна» [3, с. 470]. Аднак бьтлі і ў гэтай сям’і 
выключэнні, адзначае аўтар. Рапгам каго-небудзь знянацку ахопліваў 
непакой, незразумелы, пакутлівы. Напрыклад, нехта спакойна і цярпліва 
пражыў добрую палову жыцця са сваёй сям’ёй і сваім рамяством. Але 
раптам яму нібыта трапляла думка, што ён забыўся на нешта важнае і 
павінен зараз жа выпраўляцца ў пошукі. Ён пакінуў сваіх блізкіх і сваё 
рамяство і нрапаў на чужыне. Ж онка плакала, а каб сп рачац ц а- на тое ў іх 
не было завядзёнкі, яны заўжды жылі дружна. Яна толькі нястомна шукала 
яго след, ды не знайшла... Іншы гадамі ціхамірна жыў у згодзе з 
сямейнікамі і суседзямі, а ў ігранні на скрыпцы, спевах і скоках не ведаў 
сабе роўні і таму быў жаданай асобай на кожным вяселлі. І раптам зрабіўся 
спачатку негаваркім, потым пахмурым, злосным, ачарсцвеў душою і ўсё 
глядзеў некуды ў кут, нібы дарэмна чакаў чагосьці. Але гэта здаралася не 
часта...

Такім чынам, разгледжаныя намі творы замацоўваюць уяўленне пра 
топас млына як асяродак, з аднаго боку, непарушнага спакою, а з друге га -  
волі. Кагіі ўзяць за ўзор пушкінскае азначэнне, то гэта якраз эквівалент 
чалавечага шчасця. Адпаведна, гаспадар гэтага асярод ку- прадстаўнік 
Сярэдняга тыгіу, або «чалавек у сярэднім пер’і», -  выступае як асоба 
самадастатковая, што відаць з твораў У. Галубка, К. Чорнага, Л. Калюгі. Да 
таго ж, менавіта на сярэднім ўзроўні вызначаюцца тыя рысы, якія 
Сінтэзуюцца і пераўтвараюцца ў асобах вышэйшага ўзроўню, надаючы ім
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агульначалавечае значэнне, а ў эстэтыцы -  функцыю звыштыпаў. 
Псіхалагічная класіфікацыя асоб А. Лазурскага, на нашу думку, надзвычай 
стасуецца ў асноўнай сваей сутнасці з мастацкай канцэпцыяй «вясковых» 
характараў, прыкладам чаго служыць вобраз млынара. Асабовая 
трансфармацыя гэтага «сярэдняга» тыпу ў вышэйшы сюжэтна 
представлена ў апавяданні А. Зегерс. Невытлумачальнае з пункту погляду 
штодзённай свядомасці жаданне чалавека падацца некуды ў іншае месца -  
паказчык яго неад’емнай антрапапагічнай якасці, невынішчапьнасці 
памкнення да духоўнага жыцця. Яно ўласціва і многім героям беларускай 
прозы, бо яе эстэтычнай задачай заўсёды было не толькі адлюстраваць 
матэрыяльна-вытворчы лад жыцця сялянства, а і акрэсліць яго 
інтэлектуальна-духоўны ўклад ў жыццё нацыі. Гэта знайшло адбітак у 
мастацкай канцэпцыі асобы, якая ўяўляе сабой шматузроўневую сістэму і ў 
сваёй аснове мае ідэю чапавека як філасофска-эстэтычную і псіхалагічную 
трактоўку яго прыроды і сутнасці, уласцівую пэўнай сацыяльнай 
рэчаіснасці. Зварот да празаічных твораў у тыпапагічным кантэксце 
дазваляе выявіць духоўную састаўляючую вобраза млынара і, як вынік, яго 
прыналежнасць гуманітарна арыентаванай галіне ведаў, якая спараджае не 
толькі новыя лагічныя магчымасці, а і новыя сэнсы. Выяўленыя тыпы 
валодаюць агульнымі змястоўнымі і структурнымі рысамі, але кожны мае 
пры гэтым пэўную мастацкую спецыфіку ў асобных аўтараў, што ў многім 
вызначаецца сацыяльным кантэкстам.
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