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Г1СТАРЫЧНАЯ I М АСТАЦКАЯ ПРАЎДА Ў РАМ АНЕ  
У. КАРАТКЕВ1ЧА "КА Л А С Ы  ПАД СЯРПОМ Т ВА ІМ "

(на прыкладзе вобраза Кроера)

В Ул. Снітко
(Баранавіцкі дзяржаўны вышэйшы педагагічны каледж) 

Навуковы кіраўнік - А.І. Барадзіна, кандыдат педагагічных навук

Гісторыя ўяўляе сабой своеасаблівы сінтэз тэарэтычнага і 
эстэтычнага асваення свету. Яна ўсебакова асвятляе шлях, пройдзены 
чалавецтвам, а наибольшая яе цікавасць прыцягнута да асобы. 
Гісторыка, які імкнецца паказаць падзеі ў іх дакладнасці, перш за ўсё 
прывабліваюць чалавечыя страсці Менавіта на іх грунце ў 
X IX стагоддзі на Беларусі вынікла іісторыя, і рамантычная, і 
злавесная, і таямнічая, якая прыцягнула ўвагу вядомага гісторыка і 
этнографа Адама Кіркора.

Яе героі - уладальнік старажытнага горада Дуброўна князь 
Ксаверый Любамірскі, чалавек багаты і ўладарны; князева любімая 
дачка Клемянціна, прыгожая, зграбная і неприступная дзяўчына; 
памешчык Пётр Кроер, небагаты, але рослы, статны, прыгожы і 
фацэтны. У выніку развіцця падзей, выкладзеных затым А. Кіркорам у 
трэцім томе "Живописной России", Кроер абвянчаўся з Клемянцінай 
без з годы на тое яе бацькі, у выніку чаго атрымаў багатую спадчыну. 
Са сціпнага маладога чалавека єн вельмі хутка ператварыўся ў дэспата, 
адурэлага ад нечаканага багацця, дазваляў сабе эксцэнтрычныя 
паводзіны, незразумелыя ўчынкі. Двойчы запрашаў святароў і суседзяў 
на ўласнае пахаванне і сустракаў іх, седзячы ў труне з келіхам 
шампанскага. Заканамерна, што, калі Кроер сапраўды памёр, ніхто не 
паверыў...

І зусім трагічна скончыў жыццё сын Кроера, адстаўны 
гвардзейскі палкоўнік, якога за нечуваную жорсткасць аднойчы, не 
вытрымаўшы, забілі дваровыя людзі.

Знаёмства з дадзеным гістарычным апавяданнем [4, 414 - 4I6J 
умацоўвае ў перакананні, што гісторык адлюстроўвае рэчаіснасць не 
толькі ў навуковых паняццях, але і ў гістарычных вобразах. 
"Вобразнае мысленне служыць для гісторыі сродкам пранікнення ў 
цяжкадаступныя для абстрактнай думкі Структуры або 
рэканструявання падзей на аснове няпоўных даных з дапамогай 
уяўлення", але таксама не менш яно прыдатна ў супрацьлеглым 
выпадку, "калі дастатковы фактычны матэрыял дае магчымасць 
намаляваць яркую карціну рэчаіснаці" [ 1, 44].
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Гісторыя і література маюць адну мэту: асваенне мінулага, 
фарміраванне гістарычнай свядомасці,- блізкія па прыродзе вобразныя 
сродкі, адзіную аснову творчасці. Таму зусім невыпадкова Пётр Кроер 
паслужыў прататыпам аднаго з герояў выдатнага гістарычнага рамана 
У. Караткевіча "Каласы пад сярпом тваім". "Пісьменмік стварае 
тыповыя вобразы, гісторык шукає іх” (А. Гулыга). Гісторыя падводзійь 
пад мастацтва неабходны яму фундамент, а мастацтва, у сваю чаргу, 
з'яўляецца унікальнай гістарычнай крыніцай, якая выклікае ў чалавека 
эмацыянальныя і каштоўнасныя адносіны да гістарычных падзей.

Аўтар мастацкага твора ажыццяўляе першы адбор эстэтычна і 
маральна значымага матэрыялу з рэальнага жыцця для стварэння 
другой эстэтычнай рэальнасці. Эстэтычная ж рэальнасць творыцца 
пры дапамозе мастацкіх вобразаў. У той час як гісторык не мае права 
ўступаць у сферу вымыслу і домыслу, мастацкі вобраз можа быць 
напраўдаПадобны ў дэталях, але дакладна перадаваць сутнасць з'явы. 
Література "дапамагае глыбей пранікнуць у сутнасць гістарычнага 
працэсу: яна акцэнтуе ўвагу на характарах людзей, народным духу, 
мадэлюе адэкватныя той ці іншай эпосе этыка-псіхалагічныя 
катэгорыі” [5J, праецыруе грамадска-палітычньгя тэндэнцыі часу на 
міжасабовыя зносіны герояў твораў.

Якім жа чынам гістарычная і мастацкая праўда перапляліся ў 
канцэпцыі вобраза Кроера?

У. Караткевіч застаецца верным гістарычнай праўдзе, калі не 
змяняе прозвішча Кроера. Дакладная прычына гэтага нам невядома, 
але яе высвятленню спрыяюць асацыяцыі, якія выклікае гучанне і 
марфалагічны склад дадзенага антрапоніма (Дарэчы, у А. Кіркора 
прозвішча пішацца "Кройер".)

Кроер - нібы адшчапенец, ён адрэзаны, адкроены ад сваякоў, ад 
грамады, ён ім не раўня.

Аднак гэта не адзіная асацыяцыя. ГІамешчык - самадур на 
ўласны капыл кроіць лёсы сваіх сялян сродкамі прымусу, бізуна, 
урэшце, штыка і кулі, што асацыіруецца яшчэ і са словам "кроў". "Ты 
не Кроер, не Хаданскі, не Таркайла... Нашы людзі бога моляць, каб не 
трапіць ад нас да іх", - кажа Юрый Загорскі свайму сыну [3, 61].

На нашу думку, аўтар рамана надзяляе Кроера асабовым іменем 
Канстанцін менавіта з прычыны тыповасці рыс яго вобраза. 
Нікчэмнасць яго натуры - велічыня пастаянная. У рамане Кроер не мае 
сям'і (пэўна, каб не пладзіў яшчэ большае зло), вядзе бязладнае жыццё. 
Для яго няма нічога святога. "Нежанаты пан часам большая бяда, чым 
той, у каго пяцёра дзяцей. Л ў Кроера быў яшчэ і няшчасны для 
мужыкоў разгульны характар, жаніцца ён наогул не хацеў, яшчэ больш
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не хацеў пасля смерці павялічваць багацце Загорскіх... Таму пан 
Канстанцін і разбаляваўся так", - піша Караткевіч [3, 112]. А ў народзе 
яшчэ кажуць: так, як перад смерцю. Вобразам Кроера пісьменнік 
падкрэслівае, што працэс вымірання шляхты як класа быў 
натуральным, хаця формы часам набываў зусім ненатуральныя, ... гэта 
было ўжо не паэтычна і зусім не сумна, а брыдка, часам нават жахліва" 
ў аголенасці сваёй... Гэта было адзічанне без прасвятлення: брыдкія, 
часта крывавыя ўчынкі, прычыну якіх можна было шукаць толькі на 
дне іх... вачэй, вачэй вылюдкаў, дэгенератаў" [2, 232]. Безумоўна, 
рысы асобы Кроера завостраны, гіпербалізаваны, але гэта зроблена ў 
адпаведнасці з мастацкай задумай аўтара. Нельга, аднак, не прызнаць, 
што маральная (амаральная!) сутнасць кроераўшчыны перажыла 
свайго прататыпа. Яна, як ні сумна, constanta...

Спашлемся на аўтарытэт Стэфаніі Станюты: "І,гэткія во - самыя 
небяспечныя. Яны нейкім асаблівым нюхам беспамылкова заўсёды 
ўчуюць, дзе і хто жыве нечым большым, чым яны, - тым, да чаго ім не 
дацягнуцца. 1 такіх людзей яны не выносяць фізічна. Заўсёды хочуць 
сцягнуць іх уніз. на свой узровень: калі ўсе ўнізе, у яме, дык яе не 
заўважаеш".

Як бачым, мастацкі твор наглядна і па-свойму ўвасабляе 
грамадскую свядомасць і грамадскую псіхалогію людзей пэўнай эпохі, 
іх думкі, пачуцці, надзеі і ічэалы, веды і памылкі. Канцэптуальна сэнс 
вобраза Кроера яшчэ больш яскрава выяўляецца ў параўнанні яго з 
вобразамі прадстаўнікоў роду Загорскіх. Адступаючы ад гістарычнай 
дакладнасці, менавіта такімі сваякамі надзяляе свайго героя 
пісьменнік. Яны - арыстакраты не толькі па паходжанні, а і па 
сутнасці зместу: "сутнасць арыстакратызму з'яуляецца 
патрабавальнасць да сябе, а без такой патрабавальнасці кожнае 
грамадства гіне" (А. Камю).

Загорскія дыхаюць, а не задыхаюцца, як Кроер, скочваючыся ў 
яму, запоўненую брудам. Аднак, на жаль, ніякія выключныя 
суб'ектыўныя якасці чалавека не здольныя зрабіць для яго выключэння 
адносна аб'ектыўных праяў быцця. Юрый Загорскі таксама гіне ў 
рамках раманнага часу, але пакідае грамадству дастойнага сына, якому 
перадаў у спадчыну не толькі тытул і грошы, і духоўнае багацце ўсіх 
славутых папярэднікаў, пацвярджаючы прыкладам свайго жыцця, што 
"патрыярхальнасць- гэта не могілкі, а скарбніца" (В. Распуцін).

Ды і смерць ад смерці розніцца: "Кроер ляжаў на падлозе, 
закінуўшы аблічча, з мёртваю рукою, усё яшчз працягнутай да санеткі. 
Магчыма і званіў. Але не прыйшоў ніхто. Ці баяўся зайсці? Ці проста 
разбегліся? Хто мог сказаць, што тут было і што ён адчуваў у апошнія
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хвіліны" [3, 331]. У гэтым эпізодзе рамана мы бачым найперш 
трагедыю чалавека, яго дэградацыю і, як вынік, - самотную смерць. 
Аднак у ім і адлюстраванне асноўных тэндэнцый гістарычнай эпохі: 
раз'яднанасць у асяроддзі шляхты (кроўная роднасць яшчэ не азначае 
роднасці духоўнай), непаразуменне паміж шляхтай і сялянствам - усё 
тое, што вызначала прычыны паражэння паўстання 1863 - 1864 гг. і 
канчатковы зыход шляхты з арэны грамадскага быцця як сілы, не 
здольнай да сацыяльнай творчасці.

Такім чынам, аб'ектыўная ісціна і мастацкая праўда не 
з'яўляюцца антаганістамі. Ісціннасць складає момант мастацкай 
праўды. Яго носьбіт - ідэйна-мастацкі змест твора. 3 прычыны таго, 
што адлюстраванне аб'екта арганічна злучана з выяўленнем суб'єкта, 
яго самавыяўленнем, самарэалізацыяй, мастацкі вобраз ідзе значна 
далей, чым гэта дазваляе ісціннае навуковае пазнанне гістарычнай 
рэальнасці.
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