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Жанна Салдаценкава (г. Баранавічы)

МАКСІМ БАГДАНОВІЧ 
І Л ІТ АРАТУРНАЯ ТРАДЫЦЫЯ XIX ст.

Новая беларуская літаратура, станаўленне якой прыпадае на другую 
палову XVIII і XIX стсг., заклала трывалы падмурак для развіцця класічных 
асноў літаратуры на пачатку XX ст., якая традыцыйна азначаецца як перыяд 
нацыянальнага адраджэння. Даследчыца баларускага літаратурнага працэсу
І. Багдановіч слушна сцвярджае новую канцэпцыю перыядызацыі: «Пры 
магчымасці больш дэталёвага падзелу беларускай літаратуры на перыяды, 
адпаведна грамадска-гістарычным зменам, якія адбывапіся праз адно-два 
дзесяцігоддзі ў XIX ст. і праз пяць-сем год на пачатку XX ст., слушным, на 
нашу думку, з’яўляецца вылучэнне кангопцьп развіцця літаратуры як 
адзінай плыні ў першай трэці XIX ст. -  першай трэці XX ст. [1, с. 3-4]■ 
Навуковец Алесь Яскевіч піша: «У стадыйнай (па нашым вызначэнні)
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тыпалогіі даследчыкамі вылучаецца яшчэ і падрыхтоўчы перыяд, «век 
пасрэднасцяў», што рыхтукшь культурную глебу вялікім 
родапачынапьнікам, творчасць якіх будзе пазней адзначана вяршыннымі 
(класічнымі) дасягненнямі. У нашых умовах гэты падрыхтоўчы этап 
выканала літаратура XIX ст., пры напаўлегальным становішчы роднага 
слова, у марудлівых спробах заснавання нацыянальнай мастацкай традыцыі 
ў некалькіх разрозненных культурных асяродках» [4, с. 158].

Максім Багдановіч працягвае ідэйна-эстэтычную канцэпцыю, якую 
распрацавалі паэты XIX ст.: В. Дунін-Марцінкевіч, У. Сыракомля,
В. Каратынскі. Іх мастацкая спадчына цікавіла пісьменніка. Сведчанне 
гэтаму літаратурна-крытычныя артыкулы «I. Неслухоўскі», «За сто лет», 
«Белорусское возрождение», «Забыты шлях», чарнавы накід «Вобразнасць 
апісанняў у вершах В. Марцінкевіча». Пішучы па-польску, апошнія 
імкнуліся ў сваіх творах раскрыць дух народа, яго маральныя і эстэтычныя 
каштоўнасці. Як вядома, беларуская мова ў XIX ст. мела «паўлегальнае» 
становішча. Але гэтага не дастаткова, каб абгрунтаваць значную перавагу 
польскамоўнай літаратуры. Мы мяркуем, што ёсць і іншыя падставы: па- 
першае, паэты былі апантаныя жаданнем адкрыць свету беларуса, яго 
характар, культуру, ідэалы, а гэта трэба было рабіць у форме літаратурнай 
мовы, г. зн. польскай; па-другое, адкрыць селяніна айчыннай інтэлігенцыі, 
якая таксама трымалася польскамоўных форм праяўлення культурнага 
жыцця. «Дзеячамі XIX ст., якія стаялі перад абліччам пачатковага 
«полілінгвізму» новай беларускай літаратуры, была прапанавана цікавая і, 
бадай, адзіна мэтазгодная ў тых умовах канцэпцыя вываду нашай культуры 
ў цэлым з часова навязанай гістарычнымі абставінамі «іншамоўнасці» і 
адраджэння ва ўжо па-новаму паглыбленай нацыянапьнай самаадметнасці. 
Самым напружаным момантам дадзенага гістарычнага перыяду 
заставалася мова» [3, с. 28]. Што тычыцца В. Дуніна-Марцінкевіча, 
творчасць якога прадстаўлена і беларускамоўнымі творамі, то хочацца 
адзначыць свядомы выбар тэм, якія пісьменнік раскрывае ў польскамоўнай 
і беларускамоўнай форме. Такія польскамоўныя вершаваныя паэмы, як 
«Благаслаўлёная сям’я», «Люцынка, або Шведы на Літве», «Славяне ў XIX 
стагоддзі» адрасаваны шляхце, якая паступова дэградавала, зняверыўшыся 
ў такія каштоўнасныя арыенціры, як сям’я (ідэал якой раскрываецца ў 
творы «Благаслаўлёная сям'я»), каханне (у меладраме «Апантаны»), 
радзіма (у вершаваных аповесцях «Люцынка, або ІІІведы на Літве», паэме 
«Славяне ў XIX стагодцзі»), беларускамоўныя творы В. Дуніна- 
Марцінкевіча адрасаваны селяніну: «Гапон» абуджаў у працаўніка веру ў 
сваю чалавечую годнасць, «Вечарніцы» і «Купала» раскрывалі красу 
народнага жыцця, народных традыцый і красу душы, трываласць 
маральных каштоўнасцей у прадстаўнікоў сялянства.

Як вядома, Максім Багдановіч пісаў шмат на рускай мове -  
апавяданні, літаратурна-крытычныя артыкулы, карэспандэнцыі. У яго
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празаічнай спадчыне мы сустракаемся з двума аднатэмнымі, як здаецца на 
першы погляд, апавяданнямі -  на беларускай мове «Апокрыф» і на рускай 
мове «Притча о васильках». Рускамоўнае апавяданне, зразумела, было 
адрасавана шырокаму рускаму чытачу. Сам жанр прытчы -  жанр 
літаратурны, павучальна-алегарычны, што сведчыць аб жаданні аўтара 
раскрыць «беларускі дух» свету, а беларускамоўны «Апокрыф» (жанр хоць 
і літаратурны, але народны, сялянскі погляд на рэчаіснасць тут пераважае) 
адрасаваны, на наш погляд, беларускім паэтам-сучаснікам, творчасці якіх, 
на думку аўтара, бракує народнага духу.

Сам выбар жанру апокрыфа ў беларускамоўным апавяданні свядомы. 
Бо апокрыф -  жанр пра штосьці патаемнае, незразумелае і, нават, 
забароненае. Гэта патаемнае цікавіла, прыцягвала беларуса, а асабліва 
інтэлігента-«нашаніўца» (як не ўспомніць вобраз, створаны М. Гарзцкім). 
Таямнічай, нерасшыфраванай катэгорыяй была краса, якую Максім- 
Кніжнік імкнецца ўбачыць у народным жыцці і ў сённяшнім літаратурна- 
мастацкім руху. Сам «псеўданім» Максім-Кніжнік прымушае даверыцца 
праўдзе расказанага апавядання. Узнікаюць цікавыя супастаўленні: 
У. Сыракомлю называлі Лірнікам Вясковым, В. Дуніна-Марцінкевіча -  
«Беларускім Дударом» -  гэта жаданне зліцца з народам, падслухаць яго 
думкі, а да Кніжніка як да асветніка трэба прыслухоўвацца, вучыцца ў яго. 
І яшчэ, думаецца, што «Кніжнік» -  гэта «намёк» на багатую беларускую 
кніжна-асветніцкую традыцыю XVI-XVII стст.

У беларускамоўным апавяданні цяжка вызначыць нацыянальную 
прыналежнасць Максіма Кніжніка, у рускім варыянце ён яе вызначае 
дакладна. Параўнаем: «I хадзіў ён па ўсім Забраным краї і па 
Занёманшчыне, і па Задзвіншчыне, і па Бярэзінскай зямлі» і «И 
странствовал Он по всему нашему краю: и по Минщине, и по Виленщине, 
и по Могилевщине, и по Задвинской земле» [2, с. 50, 57]. Да гэтага ж 
тэксту ёсць каментарый «В Белоруссии, откуда родом автор этого 
рассказа...» [2, с. 57]. Гэта сведчыць аб жаданні аўтара пераканаць 
іншаземнага чытача ў праўдзівасці апісанага, бо апокрыф аўтар ведаў не 
проста з кніг, а сам чуў у народзе. У пазнейшым артыкуле аб 
двухтыднёвым часопісе «Национальные проблемы» М. Багдановіч, 
расказваючы пра яго тэматыку і праблематыку піша: «Статьи пишутся 
непременно представителями той народности, о которой идет речь, что 
дает известное основание ручаться за осведомленность авторов» [2, с. 383]. 
Азначэнне «Забраны» мае не столькі нацыянальную афарбоўку, як 
сацыяльную: забраны край трэба адабраць у кагосьці, яго трэба вызвалійь і 
даць назву. На карысць гэтага сведчыць і тэкст першай публікацыі, дзе 
сказана: «1 хадзіў ён па ўсяму нашаму краю ...» [ 2, с. 486].

Кампазіцыі абодвух тэкстаў не супадаюць. У рускамоўным 
апавяданні Хрыста перапыняе Пётра. У беларускамоўным апавяданні 
Хрыстос працягвае вучыць музыку. Пры гэтым М. Багдановіч сцвярджае
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дыдактычную, настаўніцкую ролю Хрыста: «10. I навучаючы яго, казаў: 
пад песні кладуць чалавека ў калыску і з спевамі ж апушчаюць у магілу 
яго. 11. Ш тодзённымі клопатамі поўніцца жыццё людское. Але калі 
зварухнецца душа чалавека, -  толькі песня здолее спатоліць яе. 
Шануйце ж песні свае!» Супаставім: «И, снова обратясь к шедшему с 
ними, сказал: под песни кладут в колыбель человека и под пение же 
опускают в могилу его ... Дневными заботами полна земная жизнь. Но 
когда пробудится душа человека, -  только песня сможет утолить ее. 
Любите же песни свои» [2, с. 51]. Любіць і шанаваць словы хоць і 
блізкія па значэнні, але розняцца сэнсавым напаўненнем. Шанаваиь, 
берагчы, захоўваць песню, што засталася ў беларуса ў забраным краі, 
першасная задача музыкі, які расчараваны ў сваёй высокай місіі. 
Дарэчы, на старонках айчыннага літаратурнага тэксту не аднойчы 
сустракаецца слова «навучаў». Вядома, Хрыстос з ’яўляецца носьбітам 
думак самога аўтара. М. Багдановіч быў перакананы ў неабходнасці 
звароту беларускай літаратуры да народнай песні. Сведчаннем гэтага 
служаць не толькі вершы паэтычнай кнігі «Вянок», якія складаюць нізку 
«Згукі Бацькаўшчыны», але і артыкул «Забыты шлях», дзе аўтар бачыць 
першаснай задачай «вялікай працы» -  развіццё беларускай народнай 
культуры [2, с. 288]. Зместам айчыннай культуры становіцца «народны 
дух», які жыве ў народнай песні: «Думаецца, пакуль мы робім першыя 
крокі, трэба нам трымацца народнай песні, як сляпы трымаецца плота» 
[2, с. 290]. Яна прысутнічае ў жыцці беднага чалавека заўсёды. «Пяюць 
на радзінах і хрэсьбінах, пяюць дзіцё калыхаючы, і самі дзеці пяюць 
гуляючы; пяюць на ігрышчах і вяселлях, і на хаўтурах, і ў бяседзе, і пры 
працы, і на вайну ідучы, і ўва ўсякай іншай прыгодзе. Увесь круглы год 
пяюць». У тэксце першай публікацыі замест слоў «і на вайну ідучы» ў 
М. Багдановіча было «і ў маскапі йдучы», у «Притчи о васильках» яна 
адсутнічае. Нам здаецца, што празаік, жадаючы беларуса паказаць свету, 
падкрэслівае яго талерантнасць, неваяўнічасць.

Такім чынам, Максім Багдановіч годна працягваў рэалізацыю тых 
ідэйна-мастацкіх прынцыпаў, якія сфарміраваліся ў папярэднія этапы 
развіцця нашай літаратуры, асабліва новай беларускай літаратуры XIX ст.: 
гэта зварот да праяў народнага духу ў форме народнай песні, а таксама 
свядомы выбар двухмоўнага шляху выяўлення зместу ўласнай творчасці.
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У сваім лісце ў рэдакцыю «Мападой Беларусі» 27 лістапада 1911 г. (у 
дзень 20-годдзя!) М. Багдановіч у прывітанні часопісу, які толькі-толькі меў 
намер нарадзіцца, падкрэсліваў, кранаючыся свайго цыклу вершаў «Старая 
спадчына», прапанаванага для друкавання ў альманаху, што «...ён  увесь 
склаўся з абразцоў розных даўнейшых форм верша, каторымі я зацікавіўся, 
маючы на ўвазе не толькі іх красу, не толькі палепшанне версіфікатарскай 
снароўкі пры працы над імі, але і жаданнем прышчапіць да беларускай 
пісьменнасці здабыгкі чужаземнага паэтычнага труда, памагчы атрымаць ей 
больш еўрапейскі выгляд. Апроч таго, фактам з’яўлення іх хацеў я давесці 
здатнасць нашай мовы да самых срогіх вымог вяршоўнай формы...» [1].

Але напісанае М. Багдановічам тычыцца ўжо 1911 года, калі ўжо 
адбылося станаўленне паэта ў я касці мастака-творцы.

I да гэтай пары, натуральна, М. Багдановіч павінен быў паказаць свае 
адносіны да мастацтва, ступень і ўзровень ведання яго, што з ’яўляецца, 
відавочна, першай адзнакай мастацкага крытыка. Таму што перш чым 
ацэньваць які-небудзь феномен, трэба добра ведаць ягоную прыроду. Калі 
ж гэта тычыцца феноменаў павышанай складанасці, да якіх безумоўна 
адносіцца мастацтва, іх трэба яшчэ і адчуваць на добрым пачуццёвым 
узроўні. Таму што ўмоўная і вобразная сістэма мастацгвасферы 
адчыняецца толькі таму, хто мае высокую эстэтычную ўспрымальнасць і 
валодае дастаткова высокім узроўнем мастацкага густу.

М. Багдановіч паказаў гэтыя здольнасці яшчэ на заранку юнацтва, у 
першапачатковы перыяд сваей творчай дзейнасці, і ўдасканаліў у сталым 
псрыядзе творчасці. Аб гэтым сведчаць такія прытчы-назіранні, як 
«Музыка», «Апавяданне аб іконніку і залатару» і «Апокрыф».

У гэтых творах (не верыцца, што «Музыка» выйшаў з-пад пяра 
першапачаткоўца -  па жанру, хутчэй за ўсё, трэба аднесці да філасофскай 
прозы) асэнсаванне ролі мастака на зямлі, яго прызначэння, а таксама 
асэнсаванне ролі самога мастацтва ў жыццядзейнасці рода чалавечага.

У апавяданні «Музыка» -  першым надрукаваным творы 
М. Багдановіча -  у стылі Льва Талстога проста і непасрэдна паказваецца 
ўздзеянне мастацтва на чалавека. «Жыў на свеце музыка. Многа хадзіў ён 
па зямлі ды ўсё граў на скрыпцы. I плакала ў яго руках скрыпка, і такая 
была ў яго гранні нуда, што аж за сэрца хапала... I балела сэрца, і 
падступалі к вачам слёзы: так і ўдарыўся б груддзю аб зямлю, ды ўсё 
слухаў бы музыку, усё плакаў бы па сваёй долі» [2].

У гэтым тэксце, зразумела, як піша У. М. Конан, «пазначана драма 
станаўлення новай нацыі, якую не хацелі прызнаць злыя і сільныя лю дзі... 
якія хацелі падмяніць саму душу народа, падкінуць яму чужую «музыку»,
чужыя каштоўнасці» [3].

Але, на наш погляд, не толькі гэта. Тут узнікае як вобраз таленавітага, 
нацыянальнага мастака-творцы, так і адчуванне істотнай сутнасці самога
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