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Вобраз Тадэвуша Касцюшкi як мастацкi канцэпт

у беларускай грамадзянскай лiрыцы

Вобраз Тадэвуша Касцюшкi часта з’яуляецца цэнтральным у вер-
шах пра паустанне. Нярэдка вершы прысвечаны непасрэдна герою
(пра такiя творы маем публiкацыi1). Аднак шмат паэтау не факусiруе
увагi на фiгуры героя, а пры тым ужывае яго вобраз у якасцi кан-
цэптуальнай мастацкай дэталi. Звычайная з’ява, калi iмëны значных
нацыянальных постацей з гiстарычнага мiнулага народау выкарыстоу-
ваюцца у якасцi мастацкага канцэпту цi сiмвалу для надання твору
(непасрэдна не прысвечанага той цi iншай згаданай асобе) пэунага па-
фасу, асаблiва гэта датычыцца публiцыстычных опусау.

Як вынiкае з дэфiнiцыi тэрмiну паводле аднаго з найбольш удалых
азначэнняу:

1 Гл., напрыклад, некаторыя работы аутара гэтых радкоу: А. Траф iмчык, Тадэ-
вуш Касцюшка у беларускiм мастацкiм слове, “Роднае слова” 2004, № 10, с. 88–92;
А.В. Траф iмчык, “Песня беларускiх жаунерау 1794 года” як сацыяльна-палiтыч-
ны феномен, [у:] Беларуская пiсьмовая спадчына у кантэксце еурапейскага культур-
на-гiстарычнага працэсу ХI–ХIХ стагоддзяу: вытокi, традыцыi, уплывы. Матэры-
ялы Рэспублiканскай навукова-практычнай канцерэнцыi (Мiнск, 24 мая 2010 г.) /
Iнстытут мовы i лiтаратуры iмя Якуба Коласа i Янкi Купалы НАН Беларусi, Мiнск
2010, с. 128–133; А. Траф iмчык, Тадэвуш Касцюшка у беларускiм паэтычным сло-
ве канца 18–19 ст., [у:] Кастусь Калiноускi i яго эпоха у дакументах i культурнай
традыцыi: Матэрыялы мiжнар. навук. канф., Менск, 25 верасня 2009 г., Мiнск 2011,
с. 205–214; А. Траф iмчык, “Краiны гэтае герой...”: Касцюшка у паэзii Берасцейш-
чыны, “Маладосць” 2011, № 8, с. 117–119; А. Траф iмчык, “Ценям Касцюшкi”: гi-
сторыя аднаго верша Дануты Бiчэль-Загнетавай, “Новы час” 2012, 21 снеж., с. 12;
А. Траф iмчык, Легендарная постаць, “ЛiМ” 2013, 11 студз., с. 4.
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концепт – это содержательная сторона словесного знака (значение – од-
но или некий комплекс ближайше связанных значений), за которой стоит
понятие (т. е. идея, фиксирующая существенные “умопостигаемые” свой-
ства реалий и явлений, а также отношения между ними), принадлежащее
умственной, духовной или жизненно важной материальной сфере суще-
ствования человека, выработанное и закрепленное общественным опытом
народа, имеющее в его жизни исторические корни, социально и субъек-
тивно осмысляемое и – через ступень такого осмысления – соотносимое
с другими понятиями, ближайше с ним связанными или, во многих слу-
чаях, ему противопоставляемыми (падкрэслена – А. Т.)2.

Выкарыстанне у беларускiм вершаваным дыскурсе вобраза Кас-
цюшкi як мастацкага канцэпту можна дыферэнцыраваць па дзвюх
катэгорыях. Першую з iх складаюць арыгiнальныя творы беларускiх
аутарау. Другую – пераклады на беларускую мову (звычайна з поль-
скай), якiя, такiя чынам, сталi часткай беларускага лiтаратурнага пра-
цэсу.

Першымi фактамi падобнага прымянення вобраза Касцюшкi сярод
беларускiх лiтаратарау сталi вершы Ф. Багушэвiча, якi пiсау i па-поль-
ску, i па-беларуску, таму постаць славутага героя стала канцэптам для
лiтаратур двух народау. Варта адзначыць, што, як i у вершах пра Кас-
цюшку, у фармаце канцэпта у беларускай мастацкай лiтаратуры герой
з’яуляецца толькi пад канец ХХ стагоддзя. У польскай жа лiтаратуры
Касцюшка нярэдка фiгуравау як падставовая, знакавая постаць нават
у творах, непасрэдна не прысвечаных тэме паустання цi яго ачольнiка,
пачынаючы з часоу, калi дух iнсурэкцыi 1794 года яшчэ свежа лунау
над гiстарычнай Лiтвой i сiлкавау шляхту як палiтычна актыуную
частку грамадства надзеямi аб свабодзе ад iншаземнага панавання.
Сведчаннi гэтаму знаходзяцца i у перакладах на беларускую мову.

Найбольш важкiм прыкладам тут можна лiчыць «шляхецкую гi-
сторыю 1811–1812 гадоу у дванаццацi кнiгах, вершам» А. Мiцкевiча
«Пан Тадэвуш, або Апошнi наезд у Лiтве», у якой намi знойдзена во-
сем згадак пра Касцюшку, прычым iхняя роля дацягвае да канцэп-
туальнага узроуню. Вобраз героя з’яуляецца ужо у першых радках
шляхецкай гiсторыi: апiсваецца яго партрэт, «знаëмы да драбнiц» –

рыса, якая найлепшым чынам сведчыць пра велiзарную папулярнасць
дзеяча у асяроддзi шляхты i глыбокую павагу да чалавека, мастацкая

2 В.З. Демьянков, Термин «концепт» как элемент терминологической культуры
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.infolex.ru/FOR SHV.HTM. Дата
доступа: 03.03.2010.
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выява якога па увазе гледачоу не саступае рэлiгiйным абразам даволi
богабаязнага народа. Тут жа адразу праступае i знакавасць для твора
мастацкай кампазiцыi партрэта:

Герой прыцiснуу меч к чамарцы, вочы угору;
Такi ëн быу калiсь пры алтары сабора,
Дзе прысягау трох дэспатау прагнаць з краiны:
«Альбо iх выганю мячом, альбо загiну,
Упаушы на свой меч!»3

Адлюстраваная на партрэце ваяунiчасць вобраза нiбы прадвяшчае
блiзкiя сацыяльныя ператрусы з прымяненнем зброi.

Галоуны герой твора шляхецкай гiсторыi, у гонар якога яна i на-
звана А. Мiцкевiчам, з’яуляецца цëзкам слаунаму Касцюшку, што не
прамiнуу адзначыць аутар, павялiчыушы сiмвалiзм супадзеннем го-
да нараджэння пратаганiста з годам вайны за дэмакратызацыю Рэчы
Паспалiтай (1792), у якой Т. Касцюшка праславiуся як самаадданы
патрыëт i умелы военачальнiк4. Гэтак аутар адразу стварае глебу для
сiмпатый да галоунага героя.

Iмя Касцюшкi i надалей асвятляецца толькi пазiтывам, прычым
узорным. У прыватнасцi, адзначаецца ягоная сцiпласць, аб якой свед-
чыць простае для палкаводца адзенне5. Талент героя двух кантынен-
тау у мiлiтарнай справе настолькi высока цэнiцца, што нават Напа-
леон Банапарт прызнаецца персанажамi, несумненна, найгенiяльней-
шым з начальнiкау ваенных, аднак пасля Касцюшкi6, выказванне пра
удальства якога А. Мiцкевiч не прамiнуу, каб не укласцi у вусны во-
рага-маскаля7. А ужо калi сам Касцюшка нешта пахвалiу, дык гэта
вялiкi гонар i пашана i сумненню не падлягае8. I нават у апошняй,
дванаццатай, кнiзе, прысвечанай вясельнаму святу, прабiваюцца ноты
грамадзянскай лiрыкi:

3 А. М iцкев iч, Пан Тадэвуш, або Апошнi наезд у Лiтве: Шляхец. гiсторыя
1811–1812 гг. у 12-цi кн., вершам / [Пер., камент. Я. Семяжона; Маст. В. Шаран-
говiч]. Мiнск 1985, с. 9. Акрамя перакладу Я. Семяжона, гэты твор А. Мiцкевiча
часткова цi цалкам перастварауся раней яшчэ некалькiмi тлумачамi (у храналагiч-
ным парадку: В. Дунiн-Марцiнкевiч, А. Ельскi, Б. Тарашкевiч, М. Танк i С. Дзяргай,
а таксама П. Бiтэль); намi ж выкарыстоуваецца найбольш пашыраны варыянт.
4 Тамсама, с. 12, 387.
5 Тамсама, с. 120.
6 Тамсама, с. 205.
7 Тамсама, с. 289.
8 Тамсама, с. 356.
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Якое ж сэрца з хвалявання не заб’ецца,
Калi касцюшкаускай пабудкi клiч пачуеш
I убачыш, як па усiх шляхах Лiтвы качуе
За строем строй арлоу i залатых, i нашых
Сярэбраных?9

Такiм чынам, вестуном вызвалення народау (Вiктор Гюго) А.Мiц-
кевiчам не толькi прадугадваецца далëка не спакойнае для акупацый-
най расiйскай улады панаванне у лiцвiнскiм краi, але i уводзiцца генеа-
логiя антыiмперыялiстычнага бунту на землях былой Рэчы Паспалiтай
з часоу касцюшкаускай iнсурэкцыi. Традыцыi збройнага чыну 1794 го-
да у далейшым, сапрауды, замацавалiся, i з гэтай прычыны праз сем
дзясяткау гадоу К. Калiноускi апелявау да тых падзей: Aczyniali to byli
mużyki, uhledzieli szto kiepsko, daj dawaj buntowaci sia pad Kaściuszkaju;
a Kaściuszko to każe: kali mużyki choczuć uże sami baranici swaju ziemlu
tak niechaj że nie służać pańszczyny, da i nie płaciać u kaznu abroku za
ziemlu. Ot heto tak sprawiedliwość! – No sztoż kali Maskal spyniu Mani-
chwest Kaściuszki, kab nie pabuntować usich mużykou. Dla taho to i pabili
Maskale Kaściuszku, bo kab mużyki usie razom byli zbuntowali sia i uchapili
za sakiery, naży i kosy, takby Maskal musieuby prapaści bez poustania i my
na wiek wiekou uże byliby wolnyje10.

Да культавай фiгуры Т. Касцюшкi А. Мiцкевiч звяртаецца неад-
наразова у iншых творах. З перакладзеных на беларускую мову узга-
даем верш «Смерць палкоунiка», прысвечаны гераiнi паустання 1830–

1831 гадоу Эмiлii Плятэр.

Спалатнеушы, паустанцы стаялi у дзвярах.
Нават воi Касцюшкi былыя,
Што прайшлi усе агнi, агрубелi у баях,
Слëз сваiх не хавалi, сiвыя11.

У дадзеным выпадку праз расчуленасць i засмучанасць паплечнi-
кау кiраунiка паустання падкрэслiваецца трагiчнасць падзеi – смерць
гераiчнай дзяучыны-патрыëткi.

9 Тамсама, с. 360.
10 Jaśko haspadar z pad Wilni. Mużyckaja prauda,№ 2, [у:] Калиновский К.: Из печат-
ного и рукописного наследия / Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии – фил.
Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Мiнск 1988. Вклейка. (Гл. пераклад на
рускую мову: Тамсама, с. 49.)
11 Адам Мiцкевiч, [у:] Кафедра гiсторыi беларускае лiтаратуры Белдзяржунiверсi-
тэта [Электронны рэсурс]. Рэжым доступу: http://khblit.narod.ru/arhiu/lib/mickiewi
cz-paezja.htm. Дата доступу: 13.09.2015.
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Больш за тое, сваю варыяцыю на зададзеную антычным класi-
кам Гарацыем тэму вечнасцi творчага духу А. Мiцкевiч прадстауляе
не без канцэптнага далучэння гiстарычнай постацi Т. Касцюшкi. Сам
старажытны грэк вымярау у вершы «Помнiк» сваë лiтаратурнае бяс-
смерце даугавечнасцю Рымскай iмперыi. Але памыляуся: яго твор-
часць перажыла магутнейшую дзяржаву, стаушы падставовай для лi-
таратур усiх часоу i народау. У далейшым кожны нацыянальны паэт
пры распрацоуцы гэтай тэмы звяртауся да рэалiй сваëй айчыны. Так
i А. Мiцкевiч у вершы «Exegi monumentum aere perennius...», з мэтай
падкрэслiць значэнне сваëй паэзii, кажа (дзеля таго, што увесь твор за-
снаваны на глебе лiцвiнскай матэрыяльнай i духоунай культуры пры-
вядзëм яго цалкам):

Вышэй мой помнiк за шкляны у Пулавах дах.
Перажыве й Касцюшкi склеп ëн, Паца у Вiльнi гмах.
Яго не зможа й бомбай Вiртэмберг разбiць
I хцiвы аустрыяк нямецкай штукай зрыць,
Бо ад Панарскiх гор i ковенскiх нябëс
Далей за Прыпяць люд iмя маë панëс.
Чытае дружна Менск, Наваградак мяне,
Мой верш перапiсаць юнак не прамiне.
Мяне у фальварку змецiш ты у руках дзяучат,
Як лепшых кнiг няма – маiм маëнтак рад.
На злосць шпiкам цара зноу па шляхах глухiх
Жыд праз кардон вязе у Лiтву стос кнiг маiх12.

Як бачым, аутар не сумняваецца у тым, што духоуная творчасць
мацней i даугавечней за матэрыяльныя культурныя i гiстарычныя зда-
быткi, нават адзначаныя памяццю самых вялiкiх герояу, i такiх, як Та-
дэвуш Касцюшка. Нi у якiм разе нельга лiчыць, што паэт-рамантык
тым самым прынiжае ролю славутага вайскоуца, адцяняе яго сваëй
творчасцю. Хутчэй наадварот: выбраушы найярчэйшыя старонкi гi-
сторыi, творца узносiць да iх i вышэй адухаулëнае Слова. Разам з тым
трэба улiчыць, што паэт не абходзiцца без iранiчных нотак, знарок
надаючы вершу, як зауважана, крыху жартаулiвае адценне13.

Паплечнiк А. Мiцкевiча па шэрагах фiларэтау Аляксандр Ходзька
(1804–1891) таксама уводзiць вобраз Т. Касцюшкi у сваю творчасць.

12 Тамсама.
13 Д. Лебядзев iч, Антычная рэцэпцыя у паэзii Адама Мiцкевiча i Яна Чачо-
та (на матэрыяле беларускiх перакладау) [Электронны рэсурс]. Рэжым доступу:
www.elib.grsu.by/katalog/146963-293497.pdf. Дата доступу: 13.09.2015.
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У нядауна перакладзенай на беларускую мову Таццянай Кляшчонак
паэме «Залессе», напiсанай падчас цi неузабаве пасля гасцявання паэта
у М.К. Агiнскага, 18-гадовы творца на кшталт оды ад першай асобы
захапляльна апiсвае i услауляе сядзiбу14. Адлюстроуваючы яе багацце
i хараство, натыкаецца на нешта надзвычай свяшчэннае:

Як раптам змена! Галавы узняць не смею!
Ад голасу сваëй душы нiякавею.
У чым жа прычына такога узрушання?
Адразу даецца i адказ:
Блiжэй зямлi, чым небу я – шапчу, i слëзы душаць,
Калi чытаю у скрусе «Cieniom Tadeusza».

Яго погляд упау на камень з такiм надпiсам (насамрэч «Cieniom
Kościuszki»). З гэтай прычыны аутар дазваляе зрабiць шырокае ад-
ступленне. Ëн услауляе героя, яго учынкi i якасцi, асэнсоувае нядауняе
палiтычнае мiнулае, сваë жыццë i быццë у цэлым, прыходзячы да фi-
ласафiчнай высновы:

Каб ведау я, што мае свет свой быт у хуткiм часе скончыць,
Сюды б прыйшоу, каб днi свае, на камень гледзячы, закончыць.

Касцюшкава значэнне А. Ходзька акрэслiвае лаканiчна, але змя-
стоуна:

Помач Вашынгтонау, дарадца Франклiнау,
Пострах высп англiйскiх, громца масквiцiнау...

Лейтматывам гэтага пасажу выступае польская нацыянальная
iдэя. У адрозненне ад А. Мiцкевiча ды iншых фiларэтау А. Ходзька
у сувязi з iмем Касцюшкi у сваëй паэме не выяуляе лiцвiнскага пат-
рыятызму.

Стасоуна звароту да постацi Т. Касцюшкi цiкавым падаецца
прыклад з паэзii Цыпрыяна Норвiда (1821–1883), польскага эмiгранта,
якi звяртаецца да амерыканскага грамадзянiна Джона Брауна, ферме-
ра, змагара за волю неграу у Амерыцы, пакаранага за гэта смерцю.
У вершы польскiм паэтам iмя Касцюшкi (побач з iменем Вашынгтона)
выкарыстоуваецца для абуджэння духу змагання за свабоду у амеры-
канскiм грамадстве:

14 А. Ходзька, Залессе, [у:] Маладосць 2015, № 1, с. 143–150.
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Пакуль Вашынгтон не паустау з дамавiны
З Касцюшкам разам у праведным гневе –
О Яне! Прымi пачынанне запеву...15

Як можна зразумець, гэтымi словамi Ц. Норвiд заклiкае заспяваць
песню свабоды i не вымушаць дзеля гэтага пауставаць з дамавiн на-
цыянальных герояу.

Безумоуна, у польскай лiтаратуры вобраз Касцюшкi у якасцi ма-
стацкага канцэпту прадстаулены у шматлiкiх вершах, не перакладзе-
ных на беларускую мову, таму мы не звяртемся да iх.

Ужываецца iмя Касцюшкi як мастацкi канцэпт i у англiйскiм пры-
гожым пiсьменстве. Англiйскiя пiсьменнiкi (у тым лiку сам Джордж
Байран) удзялiлi iстотную увагу постацi Т. Касцюшкi. У першай чвэр-
цi ХIХ стагоддзя сярод англiйскiх паэтау, як пiсау Зыгмунд Красiнь-
скi, nie ma prawie żadnego, który by o Polsce i o Kościuszce nie wspo-
mniał16. I прауда, цяжка знайсцi гiстарычную постаць, якая б лепшым
чынам адпавядала канонам лiтаратуры рамантызму. Тадэвуш Кас-
цюшка, узгадаваны на глебе асветнiцтва з iдэалам моцнай манархii,
як чалавек i грамадзянiн натуральна упiсвауся у кантэксты абедзвюх
эпох: адукаваны i мудры, ëн спавядау iдэалы надыходзячай аксiялогii
(«свабода, роунасць, братэрства»), якiя увасабляу, ажыццяуляу пад-
час барацьбы за незалежнасць Злучаных Штатау i не здолеу гэтага
зрабiць пры усiх сваiх тытанiчных высiлках у вайне супраць драпеж-
ных краiн – суседзяу Рэчы Паспалiтай. Тая увага з боку англiчан вы-
глядае трохi парадаксальнай, бо лiцвiн стау сусветнавядомым менавi-
та праз велiзарны унëсак у разгром войск вялiкабрытанскай метра-
полii, чым добра-такi прыклауся да незалежнасцi Злучаных Штатау,
што фактычна стварыла прэцэдэнт для развалу iмперыi саксау. Гэта
значыць, Т. Касцюшка з’яуляуся крэуным ворагам Вялiкабрытанскай
Кароны. Але, як слушна зауважае Пëтр Мiтцнэр, Касцюшка быу пер-
санiфiкацыяй пэуных iдэй i каштоунасцей, якiмi жыла Еуропа першай
паловы ХIХ стагоддзя17, i англiйскi культуралагiчны дыскурс тут не
стауся выняткам. Прыклад тагачаснага лiдара у англiйскай лiтарату-
ры Дж. Байрана сведчыць, што брытанскiя рамантыкi салiдарызавалi-
ся з суайчыннiкамi Касцюшкi, якiх спасцiгла дзяржауная катастрофа

15 Ц. Норвiд, Да грамадзянiна Джона Брауна, [у:] Iдзi за мною: Лiрыка / Пер.
з польск., прадм., заув. А. Мiнкiна; Маст. С. В. Чарановiч. Мiнск 1993, с. 59.
16 P. Mitzner, Teatr Tadeusza Kościuszki. Postać Naczelnika w teatre 1803–1994, War-
szawa 2002, s. 219.
17 Тамсама, с. 233.



490 АНАТОЛЬ ТРАФIМЧЫК

падзелау больш моцнымi суседзямi i заклiкалi народ захоуваць гiста-
рычную памяць:

Вы жыхары Касцюшкавай зямлi,
Якую скрозь крывëю залiлi
Сатрапы кацярынiнскiх часоу...
Вы не забылiся на тую кроу?

«Бронзавы век», 182318

Не пакiнуу па-за сваëй паэтычнай увагай фiгуру Тадэвуша Кас-
цюшкi як знакавую для свайго часу i расiйскi Мiцкевiч – Аляксандр
Пушкiн. Знамянальна, што у вершы «Клеветникам России» (1831)

паэт спачатку гаворыць пра волнения Литвы (а не Польшчы), на-
зываючы падзеi спором славян между собою (падкрэслена – А. Т.).
Гэтым самым расiйскi класiк выяуляе успрыманне лiцвiнау не як су-
часных лiтоуцау, а, значыць, як беларусау)19. А яшчэ раней, звяртаю-
чыся, як можна разумець, да аднаго з патэнцыяльных такiх клеветни-
ков – графа Густава Алiзара (польскага паэта i грамадскага дзеяча)
А. Пушкiн спрабуе нiвеляваць непрыемныя для Расii палiтычныя пе-
рыпетыi, бо, мауляу, глас поэзии чудесной / сердца враждебные дру-
жит. Пры гэтым ëн апелюе да таго факту, што барацьба праходзiла
з пераменным поспехам:

И вы, бывало, пировали
Кремля [позор и] плен,
И мы о камни падших стен
Младенцев Праги избивали,
Когда в кровавый прах топтали
Красу Костюшкиных знамен.

«Графу Олизару», 182420

Як бачым, для расiйскага паэта, якi inter alea нiбыта милость
к падшим призывал, забойствы немаулят – даволi трывiяльная з’ява,
якая не павiнна па яркасцi пераузысцi «глас поэзии», «улыбку муз»,

18 Дж. Г. Байран, Лiрыка, Мiнск 1989, с. 218.
19 А.С. Пушкин, Полное собрание сочинений. В 17 т. / Художник С. Богачев.
Москва 1995, т. 3, кн. 1, с. 269. Гл. таксама драму Барыс Гадуноу (глава Корч-
ма на литовской границе), адкуль вiдно, што маецца на увазе Смаленшчына:
А.С. Пушкин, Полное собрание сочинений. В 17 т. / Художник С. Богачев. М. 1995,
т. 7, с. 28–36.
20 А.С. Пушкин, Полное собрание сочинений. В 17 т., Москва 1994, т. 2, кн. 1,
с. 297.
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«сладкие звуки вдохновенья». Такiм чынам, А. Пушкiн фактурна
прызнае жорсткасць з расiйскага боку i называе яе час – шляхам спа-
сылкi на паустанне пад кiраунiцтвам Касцюшкi, штандары якога тап-
талiся в кровавый прах. Сапрауды, як сказау яшчэ адзiн расiйскi лiта-
ратар С. Даулатау, его (А. Пушкiна – А. Т.) литература выше нрав-
ственности21.

Пры параунаннi выяуляецца рознiца у рэцэпцыi i разуменнi гiста-
рычнай постацi Касцюшкi i падзей з яго удзелам: нават англiйскiя паэ-
ты узвышана адносiлiся да героя (а ëн жа ваявау супраць Вялiкабры-
танii: пазбауляу яе зямель, дзе яна сцвердзiлася!); у той жа час расiйскi
творца бачыу нармальным жорсткае падауленне збройнага чыну, якiм
адстойвалася яшчэ не заваяваная суседзямi-агрэсарамi дзяржава.

Такiм чынам, ужо у ХIХ стагоддзi вобраз Т.Касцюшкi у якасцi ма-
стацкага канцэпту стабiльна заняу пазiцыi у мастацкай лiтаратуры.
Прычым не толькi у польскай, але i у расiйскай, i у англiйскай. На-
ват такi сцiслы фармат выкарыстання гiстарычнай постацi аутарамi
розных народау выяуляе успрыманне героя у тым цi iншым культура-
лагiчным дыскурсе. Назiраецца вiдавочная, яскрава дысанансная су-
працьлегласць у рэцэпцыi i вобразе героя, i падзей з яго удзелам пры
параунаннi класiка рускай лiтаратуры А. Пушкiна i iншых творцау
названых нацыянальных лiтаратур.

У сучасным беларускiм мастацкiм слове такi прыëм (менавiта
з удзяленнем увагi Т. Касцюшку як тытану гiсторыi, прычым нашай
гiсторыi) назiраецца таксама, але (нягледзячы на пэуную шматлiкасць,
у параунаннi перадусiм з польскiм дыскурсам) досыць казуальна. Ня-
рэдка у падобных выпадках побач з iмем героя двух кантынентау ста-
вiцца яго пераемнiк у патрыятычнай барацьбе – К. Калiноускi:

А Тадэвуш Касцюшка i Костусь
Калiноускi

з нязломнае косткi –
Выраслi на узгор’ечках каляных
Марачоушчыны i Мастаулянау,
Дзе буяу на касцях касталом...

«Сваяцтва», Д. Бiчэль22

21 С. Довлатов, Заповедник: Повесть, СПб 2011, с. 65.
22 Я адзавуся!: Кнiга пра Калiноускага i Касiнерау Свабоды / уклад.: С.С. Панiзь-
нiк; прадм.: Г.В. Кiсялëу. Мiнск 2014, с. 50.



492 АНАТОЛЬ ТРАФIМЧЫК

Адным з першых тут аказауся Алесь Звонак, якi паустанцкiх пра-
вадыроу бачыць арыенцiрам свайго жыцця, прычым як свядома, так
i у сваiм падсвядомым:

Да скарбовай не прывучаны кармушкi,
Еш свой хлеб, што чорным потам зарабiу.
Часцяком мне Калiноускi ды Касцюшка
Сняцца у зарыве свяшчэннай барацьбы23.

Рыгор Барадулiн таксама не сумняваецца, што духоуная спадчын-
насць сëнняшняй незалежнасцi Беларусi – у той барацьбе двухсотга-
довай даунiны:

На вольнасць у Расii позiрк косы,
Ëн косiць луг нязломнiкау Касцюшкi.
Шматуе беларускiя нябëсы
Сувораву на ордэнскiя стужкi.

Дух сыцiць
Скiба волi аржаная.
У роунасцi нязменнае найменне.
Над нашай незалежнасцю лунае
Касцюшкавага меча блаславенне.

«Скiба волi аржаная», 199424

Вядома, фiгуру Касцюшкi не мог абмiнуць Сяргей Панiзьнiк пры
стварэннi эмацыйнага верша «Музей у Кобрыне». Паэт не акцэнтуе
увагi на героi, якi змагауся супраць расiйскага панавання на нашых
землях, частка якiх, тым не менш, у якасцi трафея адышла ва улас-
насць заваëунiку Сувораву. У вершы перадусiм асэнсоуваецца факт
наяунасцi музея, якi праслауляе акупанта. Аднак аутар указвае на бес-
пасярэднюю повязь часоу i пакаленняу:

Пасведчаць канфедэраты,
паустанец Касцюшкi кiуне:
сувораускiя маршатрады
расстрэльвалi i мяне25.

23 А. Звонак, Пад знакам Вадалея, “Полымя” 1994, № 10, с. 97.
24 Р. Барадул iн, Выбраныя творы / Укладанне, прадмова, каментар Мiхася Скоб-
лы, Мiнск 2008, с. 133–134.
25 С. Пан iзьн iк, А пiсар земскi...: вершы, Мiнск 1994, с. 27.
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Як бачым, у «паустанцы Касцюшкi» С. Панiзьнiкам сiмвалiзуюц-
ца каштоунасцi, агульныя для самога аутара. I таму паэт эмпатычна
адчувае, што праз фiзiчную расправу над паустанцамi расiйскiя кар-
нiкi чынiлi гвалт над сучаснiкамi – носьбiтамi тых самых каштоунас-
цей, за якiя паклалi жыццi iнсургенты (не выключана, продкi многiх
сëнняшнiх беларусау i самога аутара тых радкоу).

Верш Расцiслава Бензерука «1794», прысвечаны Касцюшку, не
стау для паэта першым паэтычным творам на «касцюшкаускую» тэ-
матыку: яшчэ у зборнiку «Тры свечкi» (1997), куды увайшлi лепшыя
вершы 1990-х гг., аутар выказвае перажываннi наконт засваення бела-
русамi гiсторыi у вершы з красамоунай назвай – «Не памятаем i не лю-
бiм» (1994), звяртаючыся якраз да прыкладу падзей 1794 года, прыво-
дзячы яскравыя для гэтага кантэксту iмëны – Серакоускага i Касцюш-

кi i заканчваючы палымяным заклiкам-заклiнаннем: Зямля Касцюшкi,
помнi слыннае iмя ты!..26 I хоць верш прысвечаны сыну, вiдавочна,
што заклiк, якiм з дапамогай iмя Касцюшкi аутар спрабуе абудзiць гi-
старычную памяць людской масы, адрасаваны усяму наступнаму па-
каленню, нават больш таго – усяму народу.

Мiж iншым клiчуць продкi нас зноу у Пагоню... – пачынае свой
публiцыстычны верш Нiна Аксëнчык (1996), кажучы пра беларускага
нацыянальнага лiдара канца ХХ стагоддзя Зянона Пазьняка як пра
апошняга ваяра старажытнай Пагонi, апошняга у шэрагу з Агiн-
скiм i Касцюшкам, з якiмi разам сучасны палiтык сëння глытае пра-
горклы выгнаннiцкi дым... Паэтка заклiкае Беларусь i душу ратаваць,
i духоуную дапамогу бачыць у выбiтных постацях беларускай гiсто-
рыi27. Постацi тыя вечныя. Пагэтаму невыпадкова знаходзiм у багата
блiжэйшым да нас па часе хайку невядомага аутара:

На маiм стале
Стаiць партрэт Касцюшкi –
Глядзiць у Вечнасць28.

Мiхась Скобла, падкрэслiваючы лiцвiнскi патрыятызм пахавана-
га на чужыне А. Мiцкевiча, згадвае i яго земляка Касцюшку, якога
спасцiгла такая ж доля:

26 Р. Бензярук, Тры свечкi: Вершы, Брэст 1997, с. 18.
27 Н. Акс ëнчык, Клiч Пагонi [Электронны рэсурс]. Рэжым доступу: http://sinyavo
kaya.ru/klich-pagoni. Дата доступу: 13.01.2012.
28 Творчасць [Электронны рэсурс]. Рэжым доступу: http://mroiva.wordpress.com/
2011/06/13/hello-world/. Дата доступу: 13.01.2012.
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Пану Богу святое самае
пра Радзiму шапнi на вушка.
Глянь – уздыбiу каня над брамаю
брат-лiцвiн генерал Касцюшка.

«Мiцкевiч у Кракаве», 199929

Гэты ж момант у паэме, прысвечанай 210-м угодкам з Дня нара-
джэння А. Мiцкевiча, не абышоу увагай i Алесь Белы:

...Мiнула часу шмат з тае пары,
Вяртаюцца i адлятаюць птушкi.
У адной зямлi спачылi змагары –
Паэт Мiцкевiч, генерал Касцюшка30.

Варта адзначыць верш Вольгi Iпатавай, якая дакладна вычула
(у чым бачацца паралелi з А. Мiцкевiчам) пачатак бунтарскай анты-
iмперыялiстычнай традыцыi у беларускай гiсторыi i культуры у часах
барацьбы супраць расiйскай анексii канца XVIII стагоддзя:

Я абрус памiнальны паслала на сьветлым тым полi,
Дзе жаунеры Касьцюшкi лягалi на вечны спачын.
Шалатнула трава, i вятрыска пацьвердзiу – «За волю!»
I прарос скрозь тканiну спакойны i мудры палын31.

Не цураецца зямляцтва з барацьбiтом за свабоду народау такса-
ма Iрына Багдановiч, называючы беларусау «людам Касцюшкавым»,
а значыць, не толькi родным па крывi з ураджэнцам гiстарычнай Лiт-
вы, але i нескароным па духу, якiм i быу наш суайчыннiк32.

Сяргей Патаранскi у вершы, прысвечаным даследчыку часоу iн-
сурэкцыi У. Емяльянчыку, зразумела, не мог не звярнуць увагi на най-
буйнейшую постаць таго перыяду, увядзенню якой у беларускi гiстары-
яграфiчны кантэкст нямала паспрыяу гэты гiсторык, якога, на жаль,
ужо няма з намi. Таму i усклiквае паэт:

29 М. Скобла, Мiцкевiч у Кракаве, [у:] Наша Вера 1999, № 2 [Электронны рэсурс].
Рэжым доступу: http://media.catholic.by/nv/n8/art11.htm. Дата доступу: 13.01.2012.
30 А. Белы, Ëн мiж намi жыве [Электронны рэсурс]. Рэжым доступу: http://www.
intex-press.by/ru/732/50/451/. Дата доступу: 13.01.2012.
31 В. Iпатава, «Я абрус памiнальны паслала на сьветлым тым полi...», [у:] Верш на
свабоду. (Бiблiятэка Свабоды. ХХI стагодзьдзе). Радыë Свабодная Эуропа / Радыë
Свабода 2002, с. 63.
32 I. Багданов iч, Карэлiцкi тост, “Крынiца” 1998, № 5, с. 45.
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I хто нашу памяць азорыць
штандарам дзiвосным Касцюшкi?!33

Знаходзiцца у С. Патаранскага таксама i алюзiя: твор называецца
«Песьня», у чым бачыцца пераклiчка праз вякi з аналагiчным па назве
творам невядомага аутара.

Полiвалентна можна успрымаць паэтычны абразок Зянона
(З. Пазьняка) «У Залесьсi»:

Калi я разгроб сыпучы сьнег
Паказауся камень:

«Ценям Касьцюшкi».
Дауно гэта было34.

Полiвалентнасць узнiкае, канешне, ад сiтуацыi полiсемантычнасцi
i полiметафарычнасцi канцэптау, знешне трывiяльных: разгрэбцi снег,
каменне (зрэшты цi не усiх слоу). I самае галоунае, цяжка разабрац-
ца (думаецца, не толькi чытачу, але i аутару) у iнтэрпрэтацыi гэтага
«дауно». Цi то настолькi дауно, што ужо не вярнуць, хоць душа i на-
стальгiруе па iм, разграбаючы сыпучы снег памяцi, дабiраючыся да ка-
меннай сэрцавiны нашае гiсторыi, г. зн. тое дауно азначае ужо беззва-
ротнасць, у якой нават намëку на гераiчнае мiнулае няма. Цi то часавае
прыслоуе наадварот указвае на пярэдадзень перыяду адраджэння: гi-
сторыя паутараецца, а значыць, новы Касцюшка не за гарамi. У такiм
разе радкi набываюць пэуную пераклiчку з вершам Д. Бiчэль-Загнета-
вай «Ценям Касцюшкi»; прычым у абодвух гэтых выпадках назiраецца
спроба цi прадказанне рэанiмавання архетыповага вобраза нацыяналь-
нага героя, класiчным прыкладам якога ëсць Касцюшка. Прычым зблi-
жае абодва творы яшчэ i тоеснасць сацыяльна-палiтычнага кантэксту:
як i у канцы 1970-х гадоу, так i на пачатку ХХI стагоддзя нацыяналь-
ныя гiсторыя i культура для уладау з’яуляюцца ледзь не падкрэслена
лiшнiмi.

Вобраз Касцюшкi у адным шэрагу з Калiноускiм i многiмi, часта
безыменнымi для сучаснага чалавека слуцкiмi паустанцамi, выяуляец-
ца як узор патрыëта, яго iмя становiцца iмем агульным. Аднак у ад-
розненне ад фальклорнага дыскурсу, з якiм сацыяльныя i мастацкiя
традыцыi у генезiсе беларускага народа перарвалiся, такое значэнне

33 С. Патаранск i, Сэрца Бога – Беларусь: выбраныя творы, Мiнск 2006, с. 60.
34 Зянон, Карцiны памяцi, “Дзеяслоу” 2007, № 2, с. 24.
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вобраз Касцюшкi, як i многiх iншых герояу нашай гiсторыi, мае на
сëнняшнi дзень у лепшым выпадку толькi у асяродку iнтэлектуалау-гу-
манiтарыяу.

Неабходна адзначыць, што iншы раз у беларускай паэзii сустра-
каюцца i адчужаныя адносiны да Касцюшкi, адсутнасць атаясамлен-
ня яго асобы як магчымага знаку нацыянальнага патрыятызму бела-
рускага народа, бачачы толькi, што у Кракаве на пляцы Касцюшка /

найпершым жаунерам / прысягау сваëй мужнасцю / панi Польшчы
на вернасць35. У гэтым адчуваецца пэуная залежнасць ад ранейшых
iдэалагiчных установак i традыцый, якiя замоучвалi лiцвiнскi патры-
ятызм героя, выстауляючы на першы план яго прапольскую палiтыч-
ную самаiдэнтыфiкацыю.

З вышэй праналiзаванага матэрыялу можна зрабiць наступную
выснову: калi iмя, мастацкi вобраз Касцюшкi выкарыстоуваецца
у якасцi канцэпту (як гэта адлюстравана у даследаваннi), то постаць
героя трэба прызнаць укаранëнай у культуралагiчны i гiстарычны
дыскурс беларускага народа. На карысць азначанага укаранення свед-
чыць як шматлiкасць вершаваных творау з увядзеннем вобраза Кас-
цюшкi, так i характар таго прымянення, калi iмя згадваецца як нейкi
паказчык, крытэрый, арыенцiр, пры гэтым расшыфроукi для чытача
не патрабуецца, знакавасць з’яуляецца апрыëрнай.

Вобраз гэтага героя беларускай гiсторыi у якасцi мастацкага кан-
цэпту за апошнiя два дзясяткi гадоу, вiдавочна, «падцягнууся» да пан-
тэону найвыбiтнейшых нацыянальных дзеячау, аналагiчна выкары-
стоуваемых у беларускiм прыгожым пiсьменстве, – такiх, як у першую
чаргу Кастусь Калiноускi.

Увогуле вобраз Тадэвуша Касцюшкi, прымяняемы у паэтычных
творах як эстэтычна-iдэйны канцэпт для рэалiзацыi галоунай заду-
мы, характарызуецца узорным патрыятызмам i адданасцю дэмак-
ратычным iдэалам. Праходзячы па вершы своеасаблiвым штрыхом,
гэты мастацкi канцэпт у сiлу значнасцi фiгуры героя узмацняе гра-
мадзянскае гучанне твора. За рэдкiм выключэннем, беларускiя паэты
выкарыстоуваюць гiстарычную постаць славутага земляка у якасцi
канцэптуальнага сiмвала у кантэксце публiцыстычнай лiрыкi, прычым
прасякнутасць патрыятычнымi пачуццямi мае лiцвiнска-беларускi ха-
рактар без размежавання на лiцвiнскасць цi беларускасць i тым самым
нiбыта стварае мосцiк памiж iмi, падкрэслiваючы пераемнасць розных
гiстарычных эпох на зямлi сëнняшняй Беларусi.

35 Л. Тарасюк, Развiтанне з перадкалядным Кракавам, “ЛiМ” 1993, 3 снежня, с. 9.
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Асобна адзначым, што на узроунi мастацкага канцэпту вобраз Та-
дэвуша Касцюшкi у беларускiм дыскурсе з’явiуся яшчэ у ХIХ ста-
годдзi, але у сiлу сацыяльна-палiтычных прычын не замацавауся. Да
плëннага выкарыстання iмя героя у канцэптуальным гiстарычна-куль-
туралагiчным плане беларускiя творцы вярнулiся пасля грамадскiх
трансфармацый – у 1990-х гадах, актыуна працягваючы прымяняць
сiмвал да актуальнага часу з мэтаю узмацнення лейтматыву паэтыч-
нага твора – як правiла, фiласофска-патрыятычнага.
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S T R E S Z C Z E N I E

OBRAZ TADEUSZA KOŚCIUSZKI JAKO KONCEPCJA ARTYSTYCZNA
W BIAŁORUSKIEJ LIRYCE OBYWATELSKIEJ

Analiza materiału pokazała, że białoruscy poeci i tłumacze często wykorzy-
stują obraz Tadeusza Kościuszki jako koncepcji twórczej począwszy od XIX wieku
(z przerwą w czasach sowieckiej). Większość poetów posługuje się tą postacią hi-
storyczną jako symbolem w kontekście liryki publicystycznej. Uczucia patriotyczne
mają charakter litewsko-białoruski bez rozgraniczania na litewskość i białoruskość.
Jednocześnie podkreślono obecność różnych epok historycznych na ziemiach współ-
czesnej Białorusi.

Słowa kluczowe: obraz Tadeusza Kościuszki, koncepcja twórcza, symbol, patrio-
tyzm, bohater, Litwini, Białorusini, współczesność.
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S UMMARY

THE IMAGE OF TADEUSH KOSTYUSHKO AS AN ARTISTIC CONCEPT
IN BELARUSIAN CIVIL POETRY

According to the analyzed examples the artistic image of Kostyushko has been
widely used as a concept by Belarusian poets and translators since the 19th century.
They broke with this tradition in Soviet times. The image of the hero functions as
a symbol in the cultural and historic discourse of Belarusian poets. The patriotic
feelings are of Lithuanian-Belarusian nature without the division into Lithuanian
or Belarusian type. The presence of various historical periods on the territory of
modern Belarus has been emphasized.

Key words: the image of Tadeush Kostyushko, artistic concept, symbol, patrio-
tism, hero, Lithuanian people, Belarusian people, contemporary times.


