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МАТЫЎ СНУ Ў ТВОРАХ БАРЫСА ПЯТРОВІЧА 

Уводзіны. Cон, які ў мастацкім тэксце выступае ўніверсальным літаратурным прыѐмам, нярэдка 

поліфункцыянальны. Ён можа служыць і адметнай кампазіцыйнай часткай, і сродкам паказу псіхалагічнага 

стану героя або ўласнааўтарскіх поглядаў. Анейрасфера дапамагае арганічна ўвесці ў тэкст містычныя 

матывы, «размыць» мяжу паміж рэальным і ірэальным, стварыць эфект раздваення свету. Так, В. Шынкарэнка 

слушна зазначае: «Дзіўнае пачуццѐ лѐгкасці, што даруецца сном, надзяляе летуценніка багатымі 

магчымасцямі, дазваляе бесперашкодна пераадольваць прастору і іншыя вымярэнні, угледзецца ў сябе, 

убачыць збоку» [1, с. 147]. Уводзячы сон як эпізадычны сюжэт, пісьменнік накіроўвае ўвагу чытача на 

найбольш істотныя моманты ў творы. Па словах М. Дынніка, «звычайна ў падобным сне аўтар 

адлюстроўвае, як ва ўвагнутым люстэрку, у павялічаным выглядзе тое, што для яго асабліва важна, 

асабліва дорага, а для чытача, на яго думку, значна» [2]. Сон уяўляе сабой якасна новую рэальнасць, 

у якой чалавеку лягчэй знайсці адказы на хвалюючыя яго пытанні. Аўтар С. Ханеня прыводзіць цікавую 

думку: «Самае нелагічнае, невытлумачальнае для таго, хто спіць, выступае не столькі дзіўным 

і неверагодным, колькі, наадварот, у асноўным зразумелым і праўдзівым» [3, с. 98]. 

Асноўная частка. У Барыса Пятровіча сон становіцца скразным матывам многіх мастацкіх 

твораў. Пісьменнік сцвярджае, што «сны — працяг жыцця» [4, с. 583]. Аднак з яго прозы вынікае, 

што сон — гэта хутчэй адбітак жыцця ў «крывым» люстэрку, які дапамагае стварыць сітуацыю абсурду, 

дзе, на думку В. Шыльке, «чалавек дамагаецца згоды са светам, але той, у сваю чаргу, праяўляе 

або поўную абыякавасць, або варожасць» [5]. Літаратура абсурду звязана з філасофіяй экзістэнцыялізму, 

спецыфіка якой увасобілася ў тэрміне «абсурд». Згодна з В. Шыльке, «гэта нейкі індэкс расколу 

чалавечага існавання (ці экзістэнцыі) з быццѐм» [5]. Барыс Пятровіч Сачанка таксама нярэдка даследуе 

праблемы чалавечага існавання, робячы акцэнт на яго абсурднасці. У той жа час празаік упэўнены: 

«Усѐ абсурднае — звышлагічнае» [4, с. 23]. Гэтая думка неаднаразова сустракаецца ў яго творах. 

Напрыклад, у «Жыццяснах» з вялікай псіхалагічнай дакладнасцю пісьменніку ўдалося перадаць 

неразуменне героем непрыстойнасці паказу такой натуральнай для дыназаўра часткі цела, як хвост: 

«Аднак ѐн не разумеў аднаго: чаму ѐн павінен саромецца свайго хваста? Што ў гэтым непрыстойнага або 

смешнага?» [4, с. 587]. Дзіўнае патрабаванне — з‘яўляцца ў грамадскіх месцах толькі з прыхаваным пад 

спецыяльнай накідкай хвастом — гэта праекцыя-алегорыя на паўсядзѐннае сучаснае жыццѐ.  

Звернемся да празаічнага трыпціха «Стах». Ён складаецца з трох частак, у кожнай з якіх герой 

вядзе напружаны роздум над праблемамі рэчаіснасці. Цікава, што ў кожным раздзеле кардынальна 

мяняюцца спосабы падачы інфармацыі. У першай частцы рэальнасць перадаецца праз успрыняцце 

студэнта, які вяртаецца ва ўспамінах у дзяцінства. Перад чытачом паўстаюць нібыта два персанажы, якія 

існуюць у розныя часавыя прамежкі, але знаходзяцца ў блізкіх сітуацыях, за кошт чаго матэрыяльна 

выражаюцца праз адну асобу. Атрымліваецца сітуацыя раздваення свядомасці, выкліканая 

немагчымасцю (у дзяцінстве) і нежаданнем (у юнацтве) зразумець і прыняць рэаліі акаляючага свету. 
Другая частка — гэта дзіўны сон Стаха. Своеасаблівая гульня «кшталту кампутарных. Віртуальная 

рэчаіснасьць… Толькі ў гульні ѐн мог націснуць ―Ctrl + Alt + Delete‖, альбо на іншую пэўную клавішу 
і ―выйсьці‖ ў любы момант… А тут… Хто ім гуляе? Хто гуляе ў яго? І навошта…» [4, с. 55]. Сон 
у тэксце — гэта не ілюзія гульні, а створаная аўтарам мадэль жыцця, якая нагадвае чысцец (у творы 
назіраецца выразная алюзія на «Боскую камедыю» Дантэ Аліг‘еры). Кожны ўзровень, які праходзіць 
герой, — гэта адбітак у «крывым» люстэрку канкрэтнай жыццѐвай сітуацыі, што патрабуе мужнасці, 
сілы волі, умення зрабіць выбар. Так, М. Бахцін пісаў: «Жыццѐ, якое чалавек пабачыў у сне, адсоўвае 
звычайнае жыццѐ, прымушае зразумець і ацаніць яго па-новаму (у святле ўбачанай іншай магчымасці)» 
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[6, с. 252]. Ва ўмовах «іншага жыцця», паводле Барыса Пятровіча, герой пазбаўляецца слабасці «перад 
сістэмай, моц якой здавалася непарушнай, як законы прыроды» [4, с. 55]. Такім чынам, сон з‘яўляецца 
значным эпізодам у развіцці асноўнага дзеяння, якое змешчана ў апошняй, трэцяй, частцы твора. 
Яе сюжэт сканцэнтраваны вакол спробы героя спасцігнуць сэнс жыцця праз працэс стварэння карціны, 
якая, падобна да сну, з‘яўляецца нагляднай мадэллю існавання сучаснага чалавека: «Там былі людзі. 
Там былі фарбы. І людзі, і фарбы змагаліся між сабою, як дабро змагаецца са злом. Карціна была сном 
ня сном, явай ня явай, як, уласна, і само жыцьцѐ» [4, с. 84]. Стах адначасова выступае і марыянеткай, 
пасіўным героем, і актыўным стваральнікам жыцця. 

Неабходна ўзгадаць і кнігу «Фрэскі», у якой сон становіцца лейтматывам. Так, С. Ханеня 
адзначае: «У ―Фрэсках‖ ѐсць і пошукі духоўных вышынь, і крайнія эксперыменты над ―ідэяй‖ і над 
формай. Але стрыжнѐвай асновай кнігі стаў упарта-навязлівы сон» [3, с. 104]. Анейрасфера — яскравая 
праява прысутнасці матыву раздваення свету ў мастацкім тэксце. Такі від двайніцтва, як дуальная 
рэчаіснасць, з‘яўляецца вызначальным момантам у прозе Барыса Пятровіча. Паказальна, што ў адной 
з фрэсак пад назвай «Сына сустрэць» галоўны герой у сне сустракае свайго сына, які загінуў 
у Афганістане. У анейрасферы вырашаецца і лѐс мужчыны: даючы згоду на рэальную сустрэчу, ѐн тым 
самым згаджаецца пайсці са свету: «Сын мне сустрэчу прызначыў. Ля ―Бярэсця‖, ага. Сказаў — будзь 
сѐння роўна ў восем гадзінаў раніцы... І так ясна прысніўся, так папрасіў, што не магу аслухацца...» 
[7, с. 164]. Такім чынам, праз існаванне матэрыяльнага і іншага, невядомага, свету, які можа ўздзейнічаць 
на першы, выяўляецца бінарнасць свету. Сон з‘яўляецца гранню судакранання ірэальнага з рэальным, 
што прымушае чытача задумацца над каштоўнасцю кожнага моманту жыцця, паглядзець на смерць 
як на нешта прадвызначанае. Па такім жа прынцыпе ў фрэсцы «Сябра згадаць» сустракаюцца праз 
трыццаць год сябры: жывы і забіты, усѐ «такі малады!!!» [7, с. 104]. Але калі ў фрэсцы «Сына сустрэць» 
менавіта сон становіца пасярэднікам паміж рэальным і ірэальным, то ў творы «Сябра згадаць» згадкі пра 
анейрасферу няма. Сустрэча жывога з забітым адбываецца ў трыццатую гадавіну смерці. Чытачу 
застаецца самому вырашаць, сон гэта ці нейкая іншая грань рэальнасці. 

Заключэнне. Барыс Пятровіч актыўна ўводзіць у свае творы матыў сну, вырашаючы такія складаныя 
праблемы, як процістаянне паміж унутраным светам чалавека і акаляючай рэчаіснасцю, бездапаможнасць 
чалавека перад наканаванасцю, неабходнасць разумення чалавекам самога сябе і інш. Даволі часта сон 
становіцца спосабам адлюстравання бінарнасці, падваення свету, што з‘яўляецца адным з асноўных 
матываў у творчасці аўтара і робіць яго пісьменніцкую манеру пазнавальнай.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Введение. В современном обществе особенно остро ощущается потребность в людях инициативных, 
творческих, готовых самостоятельно найти новые способы решения насущных социально-экономических 
и культурных задач, способных быть полезными обществу. В связи с этим особую актуальность сегодня 
приобретает проблема организации самостоятельной работы младших школьников в процессе обучения.
Одна из основных задач современной начальной школы — развитие у школьника желания самостоятельно 
выполнять каждое задание и упражнение, формирование стремления к познанию, умения управлять 
собственной познавательной деятельностью. Сформированные у школьников умения помогут самостоятельно 
получать новые знания, ориентироваться в стремительном потоке информации, будут способствовать 
дальнейшему развитию успешности.  
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