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Ж.В. КОСЦІНА (Баранавічы, Беларусь)

ПРАБЛЕМА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ МОВЫ Ў ЛІТАРАТУРНА-
КРЫТЫЧНЫХ МАТЭРЫЯЛАХ XIX СТАГОДДЗЯ

Родапачынальная літаратура XIX стагоддзя мела сваю крытыку, 
своеасаблівую па форме праяўлення. Яна як канкрэтная галіна не выдзялялася з 
жанраў літарагуры, была справай саміх жа літаратараў, але ў гэты час мела 
капгтоўнае значэнне. Задача тагачаснай літаратурнай крытыкі -  не толькі даць 
ацэнку твору слоўнага мастащва, але і стварыць культурную глебу, кола 
прыхільнікаў беларускага мастацкага слова, выхаваць пачуццё нацыянальнай 
годнасці. Уладзіслаў Сыракомля, Вінцэсь Каратынскі, Вінцэнт Дунін- 
Марцінкевіч ва умовах сацыяльна-палітычнага і нацыянальнага ўціску змаглі 
даць ацэнку творам сяброў на літаратурным цэху, абараняючы нованароджаную 
літаратуру на беларускай мове і, такім чынам спрыяючы фарміраванню 
літаратурнай мовы.

Уладзіслаў Сыракомля -  ггаэт, нарысіст, перакладчык, краязнаўца, 
падрабязна апісваючы сучасны яму Мінск, а таксама яго мінулае (нарыс 
«Мінск»), закранае пытанне паходжання аўтара «Слова аб палку Ігаравым», 
старажытнага Баяна, аналізуючы гістарычныя крыніцы, мову паэмы, сцвярджае: 
«Пагэтаму Мінск перад іншымі славянскімі гарадамі павінен узяць першьшство 
старажытнай паэзіі, мясцовай песні, на той самай мове, на якой -  і жніўныя 
песні нашага люду, толькі з шырэйшым полётам» [3, с. 348]. Бясспрэчным для 
Вясковага Лірніка з’яўляўся факт самастойнасці рускага дыялекту, які дасканала 
быў распрацаваны ў XI стагоддзі, меў свае літаратурныя помнікі (летапісы і 
«Слова...») і мала чым адрозніваўся ад «цяперашняй мовы тутэишых 
мужычкоў» [3, с. 357], а гэта -  важкі аргумент на карысць трывалай літаратурнай 
градыцыі айчыннага прыгожага пісьменства, перарванай сілай гістарычных 
абставін. Як прынята ў літаратуразнаўчай практыцы, выгокам кожнай 
нацыянальнай літаратуры з’яўляўсцца гераічны эпас, народжаны ў час барацьбы 
Ja іэрыторыю, за ўладу над заваяванымі людзьмі і матэрыяльнымі багаццямі. 
Сыракомля, зыходзячы з аналізу песеннай творчасці народа, сцвярджае, што 
«галоўная рыса ў  паэзіі нашага народа -  лірызм» [3, с. 424]. Пры гэтым, калі і 
густракаюцца песні гістарычныя ці паўгістарычныя, то адразу заўважаецца 
Шазычанасць сюжэта, змена чужых прозвішчаў герояў на мясцовыя, болып 
прыдатныя для вымаўлення. Даследчык тлумачыць гэта назіранне «земляробчай» 
ментальнасцю нашых продкаў, бо праца на зямлі «розвівала станоўчыя якасці 
-ям ’і, выцясняла з душы прагу дзікага разбою высакароднай любоўю да айчыны, 
Розвівала мяккасць характару, гасціннасць, любасць да музыкі і песні -  менавіта 
'пыя ўласцівасці, што аднагалосна прыпісваюць славянам усе 
’історьікі» [3, с. 362]. Стрыжань аксіялагічнай шкалы паэтавага погляду на 
йтаратурны твор супадаў з «простым народнъш розумам (перакананнем), часам 
іышэйшым за ўсялякія мудрагелістыя тэорыі публіцыстаў»[3, с. 374]. Гэта 
крычына, а яшчэ і жаданне дапамагчы роднаму паэтычнаму мастацтву ў
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крытычным яго стане, абумовілі гарачую падтрымку беларускамоўнай творчасці 
Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Сыракомля называў Беларускага Дударг 
сапраўдным гладыятарам на арэне «народнай русінскай» паэзіі. у 
карэспандэнцыях у «Gazety Warszawskiej», у «Kuijer Wilenski» аўтар пераказвас 
па-польску змест вершаваных аповесцяў «Гаіюн», «Купала», быліц «Вечарніцы», 
паэмы «ПІчароўскія дажынкі», дае аб’ектыўную ацэнку, вызначыўшы станоўча* 
ў нраўдзівым, каларытным паказе традыцыйнага ўкладу беларускага сялянства I 
крытыкуючы за фальшывае раскрыццё народнага характару, носьбітам яког» 
з ’яўлясцца Галон з аднайменнага твора. Але дасведчаны крытык абараняе гэтыя 
кволыя парасткі літаратуры на беларускай мове, бо перакананы ў неабходнасці 
друкаванага даступнага слова для выхавання народа.

Вядома, галоўным у спадчыне пісьменніка з ’яўляюцца найперш мастацкіі 
тэксты, але для разумения эстэтычнага ідэалу творцы неабходна асэнсаваць ягх 
крытычныя, публіцыстычныя, эпісталярныя творы таксама. У каментарыях ді 
паэмы «Таміла» Вінцэся Каратынскага паўстае праблема аднаўленш 
нацыянальнай літаратурнай традыцыі, якая ў паскораным выглядзе спасцігапі 
навізну ў сусветнай творчасці, у прыватнасці, новы мастацкі метад -  рэалізм. 
Тэндэнцыя як імкненне да праўды жыцця: «Гэта тэндэнцыя звяртаеща да 
пачуццяў, каб схіляць да просякнення Праўды жыцця, якая разбеглася тысячамI 
праменьчыкаў, пульсує ў  рэчаіснасці, хоць і прыхаваная» [2, с. 148]. Задаа 
пісьменніка, на думку Каратынскага, вывяраць сучаснае жыццё маральня 
філасофіяй сялянства, і з гэтай пазіцыі трэба дамагацца грамадскай рэформа 
Даследчык раскрывае механізм пабудовы мастацкага вобраза ў рэлістычшлі 
мастацкім тэксце. Далей працягваючы разважаць аб дэмакрагызацыі літаратуД  
аўтар каментарыяў засцерагае «народазнаўцаў» ад празмернага захапленні 
фальклорам, які выкарыстоўваецца ці для «адмаўлення народу ў  вялікіх пачуцщх I 
розуме» [2, с. 148], ці, наадварот, для абсалютызацыі, ідэалізацыі народная 
погляду на свет і чалавека. Адсюль і недавер да творчасці такога гатунк) 
Народная творчасць, якая штодзень страчвае натуральнасць і знікае, павінна 
рупліва збірацца. каб праз прызму літаратурнай апрацоўкі дапамагаць праўдзіаа 
адлюстроўваць жыццё, «і, хто ведае, можа, многія пазнаёміліся б бліжэй 1 
народам, аб якім вядома мала болей за тое, што єн «на нас» працаваць павінен» 
[2, с. 152]. У лісце-дакуменце «Да чэшскіх літаратараў» Вінцэсь Каратынскі 
шукає падтрымкі ў чэшскіх асветнікаў у справе выдання чэшска-польскага 
слоўніка, каб аб’яднаць славянскае слоўнае мастацтва пад знакам папулярызацьп 
Праўды. Цікавасць да суседняй літаратуры тлумачыцца яе дэмакратызмам як 
найвыіпэйшым дасягненнем братоў-творцаў і безуцешнай роспаччу аўтара ліста з 
прычыны адсутнасці дэмакратызму ў айчынным прыгожым пісьменствеі 
«Сапраўдныя дзеці нацыі, вы пішаце оля народа, і народ вас чытае, і народ вам 
гаворыць: узнагародзіць вас Бог! У нас сельскі народ цапкам не ўмее чытаіж 
толькі шляхта піша для шляхты, і пісьменства за малымі выключэннямі замесШ 
інтарэсаў нацыі, падтрьімлівае інтарэсы касты, якая адно толькі хоче 
называцца нацыяй» [2, с. 290]. Магчыма, жаданне зблізіць беларускае сялянства з 
прафесійным літаратурным мастацтвам кіравала вучнем Сыракомлі пры
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стварэнні тэкстаў на «беларусінскай гаворцы», якія павінны былі скласці 
беларускамоўны зборнік «Чым хата багата, тым рада».

Асоба Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча мела в я і і і к і  ўплыў на літаратурны 
асяродак свайго часу, што Дудар Беларускі імкнуўся скарыстаць для дабра 
сялянскага люду, бо заахвочваў «знакамітых людзей, якія вызначаюцца 
шляхетиасцю душы», да працы на ніве народнай асветы. Беларуская мова як 
сродак зносін паміж гаспадаром і яго дзецьмі-сялянамі і як мова кніжнай 
літаратуры павінна стаць доказам таго, што паны апісваюць сялянскія звычаі і 
ахвотна цікавяцца доляй сялян: «Таму селянін наш, набываючы да паноў нейкую 
сімпатыю, мацней з імі звязваецца і паволі выцясняе з свайго сэрца ўкаранёны з 
дзяцінства супраць тых жа паноў погляд, таму селянін, бачачы на сваёй 
зразумелай мове кніжку, у  якой апісваюцца звычаі і абрады, перададзеныя яму па 
традыцыі ад продкаў, рад бы такую прачытаць, сам набірае ахвоты вучыцца 
або заахвочвае сваіх дзяцей» [1, с. 93]. Для Дуніна-Марцінкевіча мэтай жыцця і 
творчасці стала будзіцельства і падзвіжніцтва як заможнай і адукаванай часткі 
жыхароў Бслай Русі, так і нростага народа. Пафас ягоных прадмоў да зборнікаў 
«Гапон», «Цікавішся? -  Прачытай!», прадмовы да ўласнага иеракладу «Пана 
Тадэвуша» Адама Міцкевіча, ліста ў рэдакцыю «Gazety Polskiej» -  у імкненні 
змяніць, удасканаліць маральнае аблічча як першых, так і другіх. Гэта 
высакародная мэта павінна рэалізоўвацца праз літаратурную асвету на мясцовай, 
бсларускай, гаворцы, бо апошняя дає магчымасць «паводле Бога і сумлення» 
далучаць непісьменных суайчыннікаў да скарбаў мастацтва слова, а паважаную 
шіяхту нраз апрацавапы фальклор выхаваць у духу хрысціянскай любові да сваіх 
падданых.

Такім чынам, прадстаўнікі вытокавага перыяду беларускай літаратуры, якія 
ў паскораным тэмпе сцвердзілі мнагажанравасць нашай паэзіі, сфарміравалі 
каноны айчыннай драматургіі і прозы, у багата прадстаўленай публіцыстыцы 
абгрунтавалі тэзіс мастацгва для народа, якое, каб стаць такім па-сапраўднаму, 
павінна рэалізавацца ў моўнай абалонцы селяніна-працаўніка.
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