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Канцэпт дом – самы знакавы у культуры i свядомасцi чалаве-
ка. Як элемент мастацкага твора ëн выяуляе аутарскую свядомасць
i фармiруе мастацкi свет твора, утвараючы так званую канцэптасфе-
ру. Канцэпт (ад лацiнскага conceptus – паняцце) – гэта сгусток куль-
туры в сознании человека, з аднаго боку, i тое, праз што человек сам
входит в культуру1. Канцэпты фiксуюць каштоунасцi, якiя адыгры-
ваюць у жыццi народа важную ролю. Ю.М. Лотман называе дом так-
сама унiверсальным архетыпам сусветнага фальклору. Дом – гэта не
толькi прасторава-часавы складнiк, але i сямейна-радавыя адносiны,
гiстарычныя, сацыяльныя i духоуныя сферы. Дом як ментальная свя-
домасць народа найбольш складаны у трактоуцы: можна гаварыць пра
дом Нябесны, якi яднае чалавека з Космасам, Сусветам, Богам; дом
душы, дзе дамiнуюць духоуныя кампаненты.

Беларуская проза ХХ стагоддзя цесна звязана з нацыянальным ха-
рактарам беларуса i здольна агаляць эпiцэнтры нацыянальных тра-
гедый. Канцэпт дому фундаментальны для творчай спадчыны Якуба
Коласа, ëн абумовiу пэуную мадэль будовы дому-душы, дому сямейна-
га i дзяржаунага. Дом-душы служыу падмуркам сям’i, а сямейны дом
успрымауся Коласам як частка дому дзяржаунага. Мастацкае асэнса-
ванне канцэпту дому было прынцыпова важным для пiсьменнiка, бо
ëн вызначау гiсторыка-культурную, сацыяльную, духоуную сферу ча-

1 Ю.С. Степанов, Константы. Словарь русской культуры, Москва 2001, с. 43.
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лавечага быцця, закранау глыбiнныя асновы арганiзацыi асобы. Спад-
чына Якуба Коласа раскрывае унутраную неабароненасць i ранiмасць
чалавека наогул, у тым лiку i чалавека сëнняшняга. Творы пiсьменнi-
ка напоунены абвостраным пачуццëм каштоунасцi быцця, асаблiва яго
духоуным зместам. Негераiчнае штодзëннае жыццë у Коласа зусiм не
прынiжае чалавека, а выяуляе той духоуны бок быцця, якi шчыльна
спалучаны з найвышэйшай духоунасцю.

Увогуле дом у лiтаратуры выступае сiмвалам стабiльнасцi, надзей-
насцi, абароненасцi, выклiкае пачуццë далучанасцi да сям’i, роду, дом
– гэта i традыцыя, пераемнасць, народ, гiсторыя, дом – гэта яшчэ
i аснова чалавечнасцi чалавека, i сiмвал цэласнасцi быцця. Але чалавек
можа ператварыць дом у псiхалагiчна небяспечны вобраз, па сутнасцi,
дом становiцца антыдомам, як гэта адбылося у апавяданнi Я. Коласа
“Хатка над балотцам”, а трауматычнае успрыняцце Сымонам-музы-
кам (паэма Коласа “Сымон-музыка”) бацькоускага дому справакавала
уцëкi хлопчыка. Бяздомнасць Сымона, яго бадзяннi па чужых дамах
становяцца канцэптаутваральнымi ва усiх варыянтах паэмы.

Самым важным для Коласа з’яуляецца трактоука паняцця дом як
духоунай прасторы чалавека, якая вызначае адносiны герояу да сям’i,
да народу, яго гiсторыi. Апiсанне дома-будынкау досыць распаусюджа-
на у пiсьменнiка. Прыгадаем радкi з “Новай зямлi”:

У дол упëршыся страхою.
У глыбi двара стаяла хата
I выглядала зухавата...
Як бы шляхцянка засцянкова,
Што у дзень святы каля касцëла,
Чуць-чуць падняушы край падола,
Так важна ходзiць з парасонам,
Спаднiцай верцiць, як агонам,
З дарожак пыл, пясок зганяе
I у вочы хлопцам заглядае2.

А вось малюнак недагледжанай хаткi з апавядання “Хатка над
балотцам”: Калi пазiраеш здалëк на гэтую хатку, на яе адзiнокую
постаць i на маленькi хлевушок, што прытулiуся да яе, бы дзiця

да маткi, то нейкi мiмаволi устае вобраз пакрыуджанай жанчыны,

што пайшла упрочкi з сяла i у невясëлым роздуме спынiлася на да-

розе сярод поля. (...) Стромкая страха яе абвiсла, паздзiрана вятра-

2 Я. Колас, Збор творау. У 20-цi т., Мiнск 2009, т. 8, с. 12.
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мi, i лезе салома з яе, як валасы з галавы, апанаванай горам, клопа-

там, бядой-згрызотамi3. Закiнутыя будынкi – гэта папрок чалавеку,
якi занядбау сядзiбу i ператварыу яе у iлюзiю прытулку. Дакладнае
апiсанне знешняга выгляду хаткi наводзiць чытача на думку аб яе гас-
падарах. Нiхто з жыхароу не меу тут удачы, зазначае Якуб Колас, бо
гаспадарамi яны не былi. Хатка для iх – проста будынкi, а не дом
у шырокiм сэнсе гэтага паняцця.

У апавяданнi выразна гучыць тэма дому сямейнага, духоунага як
дому iлюзорнага, лялечнага, страчанага: Думае Алена часамi, як будзе
жыць далей. Тры мясцiны ëсць на свеце, дзе можна яшчэ прыпынiцца:

прыгрэбнiк, вëсачка i горад. Але прыгрэбнiк, як паказала мiнулая ноч,

рэч небяспечная. У вëсачцы можна начаваць толькi зрэдку. У горадзе

у яе ëсць сваякi. Часамi яна i жыве там. Але ж усë гэта – часовыя

прыпынкi, сталага месца няма4.

Канцэпт дом непасрэдна звязаны у творах Я. Коласа з канцэптам
зямля, якая, у разуменнi аутара, сiмвалiзуе не толькi матэрыяльны
дастатак, яна арганiзуе яшчэ i духоуны свет чалавека, раскрывае яго
надзейнасць, сумленнасць, здольнасць умела i дбайна працаваць. Вар-
та прыгадаць знакамiтыя радкi з “Новай зямлi”:

А дзе ж той выхад? Дзе збавенне
З няволi цяжкай, з паланення?
Адзiн ëн ëсць: зямля, зямля,
Свой пэуны кут, свая ралля:
То – наймацнейшая аснова
I жыцця першая умова.
Зямля не зменiць i не здрадзiць,
Зямля паможа i дарадзiць,
Зямля дасць волi, дасць i сiлы,
Зямля паслужыць да магiлы,
Зямля дзяцей тваiх не кiне,
Зямля – аснова усëй айчыне5.

Схаванай iронiяй напоунены Коласау лiрычны роздум аб зямлi
у апавяданнi “Хатка над балотцам”: Эх, зямля! Колькi думак людскiх
нячутнымi крокамi прайшло па табе, звiваючы цябе вяночкамi надзей

i ружова-светлых мар аб шчасцi, аб куску надзëннага хлеба! Коль-

кi нерасчытаных слоу шапацеу табе вецер шолахам збожжа, красак

3 Я. Колас, Збор творау. У 20-цi т., Мiнск 2009, т. 6, с. 177.
4 Тамсама, с. 204–205.
5 Я. Колас, Збор творау, т. 8, с. 235.
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i травы на узмежках! (...) Многа нàпiсау ляжыць на табе, а ты усë

чакаеш, калi будзе паложан на тваiм улоннi такi напiс, што зробiць

канец калатнi з-за дароу тваiх? I хто паложыць яго?...6. Безумоуна,
грамадска-палiтычная сiтуацыя 30-х гадоу ХХ стагоддзя не давала
магчымасцi пiсьменнiку адкрыта выказваць свае думкi наконт права
селянiна на зямлю i уласную гаспадарку.

Разбураны дом у Коласа становiцца той канцэптаутваральнай
дэталлю, якая вызначае неуладкаванае светаадчуванне герояу, iх ма-
ральную некамфортнасць. Хатка над балотцам выяуляе усе прыкметы
антыдому, тут пануюць запусценне i галеча, i усе яе жыхары – фак-
тычна бяздомныя людзi.

Дом – бяздомнасць – антыдом. Бяздомнасць можа быць i трагiч-
ным вынiкам чалавечага iснавання i добраахвотным жаданнем выйс-
цi за межы дома у адкрыты свет дзеля выпрабаванняу духу, пашы-
рэння прасторавых межау быцця i свядомасцi (Адысей, Дон Кiхот,
Дон Жуан, Фауст, Чайльд Гарольд, Рабiнзон Круза i iнш.). Бяздом-
насць у беларускай лiтаратуры пачатку ХХ ст. – гэта хутчэй з’ява
негатыуная, бо з ëй звязаны сацыяльныя беды, страта веры, роднага
кута. Але не варта тут бачыць толькi адзiн негатыу, у бяздомнасцi ëсць
i пазiтыуныя моманты. Пiсьменнiкi з фiласофска заглыбленным разу-
меннем свету трактуюць бяздомнасць як экзiстэнцыяльна-метафiзiч-
ную перспектыву новага жыцця з новымi радасцямi i магчымасцямi
чалавека. Бяздомнасць – гэта уцëкi у свет, новы вопыт, затворнiцтва,
гэта актывiзацыя унутранага жыцця чалавека. Успомнiм, якi багаты
жыццëвы вопыт набыу Сымонка (“Сымон-музыка”), Андрэй Лабано-
вiч (“На ростанях”), вандруючы па свеце.

Дом як фiзiчная прастора iснавання чалавека не з’яуляецца вы-
рашальным фактарам у духоуным самавызначэннi асобы, тут хутчэй
варта гаварыць пра больш тонкiя трансфiзiчныя параметры прасторы,
якiя вызначаюць выбар духоуных перспектыу i унутранае самаудаска-
наленне. Мастацкая лiтаратура экзiстэнцыяльнай арыентацыi у бяз-
домнасцi бачыць экзiстэнцыю гiстарычнага iншабыцця, калi сама гi-
сторыя пачалася з моманту грэхападзення, што выяулена у прытчы
пра блуднага сына. Адсюль жыццë людское варта трактаваць як выму-
шаную бяздомнасць, як прасторава-часавы прамежак ад нараджэння
да смерцi з пэунымi духоунымi выдаткамi для чалавека на шляху яго
вяртання у Дом нябесны. Даследчык А.А. Караблëу адзначае: В худо-

6 Я. Колас, Збор творау, т. 6, с. 185.
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жественной литературе эти пространства – физическое, где совер-

шается фабула жизни, и трансфизическое, где свершаются сюже-

ты судьбы, образуют поучительное объясняющее единство, которое

позволяет видеть в частных опытах человеческой жизни проявления

всеобщих бытийных закономерностей7.

Канцэпт дом, яго семантыка – важны параметр у раскрыццi ма-
стацкай карцiны свету Коласа-пiсьменнiка. Анамальным бачыцца ау-
тару працэс разбурэння дому-душы настаунiка Рыгора Андрэевiча
Угоднiка з апавядання “Курская анамалiя”: У яго [Рыгора Андрэевiча
Угоднiка – Т.Т.] пакойчыку было пуста, няветла i непрытульна. Дух

стаяу спëрты i цяжкi. Было холадна i сыра. Пабелка на сценах раз-

мякла ад вiльгацi i адвальвалася. На выступах сцен нагусцiлася многа

пылу. Над печчу, каля столi, цэлымi кудламi звiсала павуццë, у якiм

гойдауся шкiлет мухi8. Побытавая дэталь сведчыць аб душэуных тры-
вогах героя-iнтэлiгента наконт новага светауладкавання. Духоуная
анамалiя грамадства, якое лiчыць прыстойным кантраляваць сферу ся-
мейных адносiн асобы, пазбауляць яе права выбару i адказнасцi за яго,
паводле думкi Коласа, будзе куды больш сур’ëзнай, чым проста быта-
вая неуладкаванасць.

Канцэпты дом i сям’я у славянскай свядомасцi, як вядома, цесна
узаемазвязаны, што значна падвышае статус дома.Менавiта сям’я вы-
ступае арганiзатарам i носьбiтам духоунага жыцця, яна ажыццяуляе
сувязь чалавека з навакольным светам. Духоуны свет дому-сям’i
у кантэксце неспрыяльных сацыяльных фактарау ХХ стагоддзя ха-
рактарызуецца адсутнасцю адчування агульнага кораня памiж блiз-
кiмi людзьмi. Тэндэнцыя, на думку Якуба Коласа, вельмi небяс-
печная для дзяржавы, бо яна вядзе да разбурэння радавых сувязяу
i дэвальвацыi гуманiстычных маральных каштоунасцей. Невыпадко-
ва так скрупулëзна выпiсвае Я. Колас быт i унутраную атмасферу
дому-сям’i Мiхала з “Новай зямлi”, беспрытульнасць Сымона-музыкi
(паэма “Сымон-музыка”) i яго iмкненне да Ганны як магчымасць на-
быць падмурак для пабудовы агульнага духоунага дому. У мастацкiм
свеце беларускага пiсьменнiка адбываецца сакралiзацыя дому, здоль-
нага супрацьстаяць знешняму хаосу.

7 А.А. Кораблев, Дом и бездомность в русской литературе (Пушкин – Гоголь
– Булгаков), [Электронны рэсурс], рэжым доступа: http://domgogolya.ru/science/re
searches/1399/, Дата доступа: 25.04.2017.
8 Я. Колас, Збор творау. У 20 т., Мiнск 2008, т. 5, с. 372.
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Канцэпт дом важна разглядаць не столькi як прасторавы канцэпт,
а як канцэпт псiхалагiчны унутры культуры/па-за культурай. Тэма
калектывiзацыi (на больш глыбiнным узроунi – тэма зямлi як асяродку
iснавання чалавека) актуалiзавала цэлы спектр праблем у грамадстве,
выяуляла сэнсавую перспектыву аутарскага светабачання беларускiх
пiсьменнiкау. Асэнсаванне праблем калектывiзацыi у беларускай прозе
(“Адшчапенец” Якуба Коласа; “Саука-агiцiрнiк” М. Лынькова; “Чор-
ная Вiрня” Б. Мiкулiча; “Лявон Бушмар” Кузьмы Чорнага i iнш.)

агалiла жорсткiя контуры унутрана несвабоднай асобы, калi чалавек
павiнен быу дзейнiчаць, не зыходзячы з патрэб сваëй душы, а адпавед-
на з ускладзенай на яго роляй.

Сымон Карызна М. Зарэцкага дзейнiчае так, як ëн дзейнiчае, пад
уплывам тых абставiн, у якiх герой апынууся. Лëс Башлыкова з “Па-
лескай хронiкi” I.Мележа абумоулены iмкненнем партыйнага кiраунiка
рухацца па службовай лесвiцы. Героi-калектывiзатары вымушаны па-
дауляць у сабе прыродныя якасцi i дзейнiчаць у адпаведнасцi з якасця-
мi, адштампаванымi новай уладай. Таму рэчаiснасць, якую яны ства-
раюць, пазбаулена рэальнай жыццëвай сiлы, бо згублены самыя про-
стыя паняццi “добра” i “дрэнна”. Невыпадкова Хведар Роуба з апо-
весцi “Аблава” В. Быкава, вярнуушыся дадому, знаходзiць у вëсцы
запусценне i галечу. Закасцянелая, нерухомая рэчаiснасць з твора Яку-
ба Коласа “Адшчапенец” пазбауляе чалавека магчымасцi самарэалiза-
вацца, i, нягледзячы на вонкавую аптымiстычную канцоуку аповесцi,
Пракоп Дубяга прадчувае трагiчную неадпаведнасць свайго лëсу но-
вай рэчаiснасцi. Герой Коласа – асоба, якая не спяшаецца рэалiзавацца
у новым жыццi: аналiтычны розум селянiна, яго стойкая пазiцыя неда-
лучанасцi даюць герою права сумнявацца i вагацца. Селянiн-працаунiк
iнтуiтыуна адчувау, што нешта падрывае гэтае жыццë знутры, што
стабiльнасцi не будзе i супакойвацца рана.

Так, трагiзмам напоунены лëсы мележаускiх сялян з вëскi Куранi.
Прастора Куранëу/вясковага дому – прастора анталагiчная, невыпад-
кова людзi супрацiуляюцца будаунiцтву грэблi; яны самадастатковыя,
экзiстэнцыяльна паунавартасныя. Многiя беды прыйдуць у вëску ме-
навiта пасля пабудовы грэблi з вялiкага свету i разбураць гэтую перша-
аснову. Адарванасць Куранëу вадой, балотам ад свету стварае эфект
быць “па-за часам, па-за прасторай”. Нягледзячы на пэуную прывяза-
насць падзей да канкрэтнай гiстарычнай эпохi, канкрэтных бытавых
рэалiй, героi I. Мележа пасля рэвалюцыi знаходзяцца у нявызначаным
стане: iх вырвалi са звыклай прасторы, а у новую яны не увайшлi;
няма звароту назад, а рух уперад страшны. Фактычна людзi апынулi-
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ся памiж эпохамi i пазбаулены усялякай жыццëвай апоры. Не маюць
яе i сяляне, i кiраунiкi (напрыклад, Апейка таксама разгублены, яго
лëс трагiчны). Сëння правамерна гаварыць пра агульны трагiзм “Па-
лескай хронiкi” I. Мележа: вялiкiя iдэi па пабудове калектыунага до-
му не прымалi пад увагу жыццë радавога чалавека. Iдэя бальшавiкоу
пабудаваць грамадства суцэльнай роунасцi i дастатку загадзя бы-
ла асуджана на правал, бо першапачаткова iгнаравалася экзiстэнцыя
чалавека.

Канцэпт дому асацыятыуна шматвектарны у беларускай прозе
ХХ стагоддзя. Мастацкая карцiна свету многiх беларускiх пiсьменнi-
кау другой паловы ХХ стагоддзя (А. Адамовiча, В. Быкава, В. Казько,
Ю. Станкевiча, Я. Сiпакова i iнш.) мае рысы мiфапаэтычнага мыс-
лення, што выяуляецца у адметнай канцэптуалiзацыi прасторы, дзе
фундаментальным выступае матыу пабудовы/разбурэння дома.

Менавiта матыу разбурэння дома пакладзены у аснову апавядання
Ю. Станкевiча “Iзумрудна-зялëныя мухi”. Лëс-шлях маладога хлопца,
героя апавядання, надзвычай трагiчны: маскоуская будаунiчая фiрма,
абрабаванне у мясцовай электрычцы, у вынiку чаго ëн застауся без
грошай i дадому не вярнууся. Гандлявау газетамi у электрычках, спа-
дзеючыся адпомсцiць крыудзiцелям пры сустрэчы, але часу прайшло
многа, i юнак адчуу, што пачау забываць твары рабаунiкоу. Забой-
ства героем у начной электрычцы трох цыганоу, нахабных i самау-
пэуненых, толькi на першы погляд здаецца выпадковым. Iх агрэсiу-
ныя паводзiны абудзiлi у хлопцу схаваны iнстынкт помсты за пака-
лечанае жыццë/дом, за татальную несправядлiвасць. Праз багатую
палiтру фарбау Ю. Станкевiч разгорнута паказау сапраудную тра-
гедыю дому-духу-душы, якая страцiла найперш духоунае апiрышча
(духоуны дом) i не змагла выжыць: юнак канчаткова гiне на шляху
гiсторыi.

Героi аповесцi В. Казько “Выратуй i памiлуй нас, чорны бусел”,
баронячы лес, прыроду, бароняць сваë “я”, сваю самасць. Пейзаж по-
ля з варонамi, якiя харчавалiся на ускрайку лесу, становiцца сродкам
увасаблення не толькi вынiшчанага роднага краю/дому, але i стану
псiхiкi героя: I Аугуст убачыу тых птушак, то былi вароны, вялiз-
ныя, чорныя i худыя. Абгрызеныя, з’едзеныя ветрам вароны. Яны ста-

ялi у траве у зараснiках i пад дубамi, панура горбячыся, уцягваючы

у тулава шыi, нiбы старыя у дождж пад дубам, не мружачы вачэй,

пазiралi на яго i не адляталi. I ëн зразумеу, што гэта не каменная

крошка ляцiць з неба. То вецер выдзiмае яго раллю, ляцiць зерне з по-

ля, жыта, жыццë. Груганнë чакае гэтага жыта, калi вецер паднясе
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яго.Жыта, каб жыць, патрэбна i варонам. Манна нябесная сыпалася

iм зверху. Высушанае радыëактыунымi вятрамi поле, сiнюшнае неба

разраджалася жытным дажджом9.

Позiрк героя В. Казько выхоплiвае дэталi гвалту, разбурэння, руй-
навання на засеяным полi i стварае метафарычны малюнак “памiран-
ня” зямлi, роднага дому. Унутранае самаадчуванне Аугуста Серады
на полi – гэта i адкрыццë самога сябе, i новае бачанне свету, i этап
духоунага развiцця героя, i эмацыянальны акорд да будучых учынкау
старшынi калгаса.

Прыродны космас чалавека, паводле аутарскай канцэпцыi В. Казь-
ко, захавау у iм здольнасць супрацьстаяць сацыяльна варожаму. Са-
цыяльны унiверсум, як вынiкае з аповесцi, разбураны, ëн варожы ча-
лавеку, але персанажы Казько ад яго не адчужаны, мiфапаэтычныя
сiмвалы i матывы абуджаюць у герояу адчуванне агульных “каранëу”,
пачуццë далучанасцi да сусветнай духоунай культуры.

Лес у аповесцi В. Казько – апасродкаванае звяно памiж сусве-
там (макракосмам) i чалавекам (мiкракосмам). Чаму людзi паусталi
супраць заказнiка? Баялiся быць адлучанымi ад лесу/дому, часткай
якога бачылi сябе. Тэма адзiнства чалавека i прыроды, якая трывала
увайшла у лiтаратуру ХХ ст., арганiчна упiсана у касмагонiю свету
беларускага аутара.
Дом як быцiйны пачатак i вечная каштоунасць не зафiксаваны свя-

домасцю героя сантэхнiка Iллi з аповесцi “Бесапатам” Ю. Станкевiча.
Галоуны персанаж твора – сучасны Фауст, якi вандруе па касмiчных
прасторах сусвету дзеля уласных авантур з падкрэслена фамiльярнымi
адносiнамi да жыцця, смерцi, да хрысцiянскiх каштоунасцей. У вынiку
чаго Iлля трапляе у пастку да д’ябла, адкуль звароту ужо няма.

Унiверсальнай метафарай-сiмвалам эпохi разбурэння дому/душы,
а значыць i самаразбурэння чалавека сталi быкауская аповесць “Вау-
чыная яма” i апавяданне “Труп”. Песiмiзм В. Быкава у поглядах
на чалавека канца мiнулага стагоддзя узмацнiуся i напоунены не-
прыхаваным трагiзмам. Добраахвотнае адчужэнне, вакуумная адзiно-
та, неадэкватнае успрыняцце свету, рэчаiснасцi, пакалечаная псiхiка
ствараюць тую востраканфлiктную сiтуацыю з надзвычай высокай
ступенню абагульнення, якая сведчыць аб унiкальным мастацкiм ба-
чаннi працэсау дэматэрыялiзацыi як знешняга свету, так i чалавека.

9 В.Казько, Выратуй i памiлуй нас, чорны бусел. Аповесцi, апавяданнi, эсэ,Мiнск
1993, с. 72.
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У “Ваучынай яме” В. Быкау пiша: Зноу пачалi трапляцца дзiунава-
тыя жабы, мусiць жабы-мутанты цi што? Некалькi разоу ëн лавiу

iх з дзвюма парамi даугiх заднiх лапау... Iншым разам яму траплялiся

невялiкiя жабкi з дзiуна скасабочанай галавой – не у канцы тулава,

а быццам як збоку10; I раптам наперадзе перад iм (салдатам. – Т.Т.)
раскрыуся вялiзны пусты прагал, над якiм шырока свяцiлася неба;

шмат сонечнага святла ляжала таксама у доле. Салдат падышоу

блiжэй – на вялiзным у некалькi гектарау прасцягу стаялi ссохлыя

рыжыя хвоi з таксама усохлым рыжым суччам, з якога абсыпалася

долу iглiца. Усë выглядала здаля, нiбы дауняе вялiзнае пагарэлiшча11.

В. Быкау канстатуе парушаную прыродную натуральную хаду
рэчау, калi няма барацьбы, няма мэт i прадмета барацьбы (варожыя сi-
лы у “Ваучынай яме” не персанiфiцыраваны), ды i героi, салдат i бомж,
зусiм не барацьбiты. Вось толькi на усë яны рэагуюць хваравiта, ва-
рожа успрымаюць рэчаiснасць, якую самi ж зрабiлi ворагам. Пiсьмен-
нiк падрабязна фiксуе толькi стан барацьбы дэфармаванай свядомасцi
адзiнокiх душ, зведзеных да статусу iстоты.

У апавяданнi “Труп” узаемаадлюстроуваюцца два вобразы: труп
забiтага сябра, якi увесь час праследуе забойцу, i сам забойца, пра-
цэс самаразбурэння якога настолькi iнтэнсiуны, што герой пастаянна
знаходзiцца у стрэсавай сiтуацыi, якая ператварае яго у жывы труп.
Працэс самаразбурэння асобы апярэджвае юрыдычны акт пакарання,
задума твора яго i не патрабуе. Памiранне душы, на думку пiсьмен-
нiка, – працэс больш страшны, чым фiзiчная смерць. Пасля забойства
сябра ...тае начы ëн спау, можа, лепш за усе ранейшыя часы, калi яму

дапякала нянавiсьць. Цяпер нянавiсьць знiкла, i ëн з палëгкай адчуу,

што вызвалiуся ад шматгадовага гнëту. Дзякаваць Богу. Сны яму

тае начы сьнiлiся сьветлыя i лëгкiя – луг, кветкi, сонца...12. Надзвы-
чай будзëнна разгортваецца дзеянне у апавяданнi: тут няма душэуных
пакут, згрызот, сумненняу героя. Падкрэсленая роуная танальнасць
аутарскай апавядальнай iнтанацыi абясцэньвае каштоунасць прырод-
най iснасцi чалавечага жыцця.

У прозе пiсьменнiка канца ХХ стагоддзя узмацнiуся прытчавы
кампанент, якi не абмежаваны канкрэтнымi рэалiямi месца i часу, ла-
кальнымi маральнымi вывадамi i ацэнкамi, што надае творам абагу-

10 В. Быкау, Ваучыная яма, “Полымя” 1999, № 1, с. 38.
11 Тамсама, с. 49.
12 В. Быкау, Поуны збор творау. У 14 т., Мiнск 2005, т. 1, с. 463.
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лены спрасаваны сэнс. Так, апавяданне “Труп” можна назваць прыт-
чай пра сумленне. Спакойная апавядальная iнтанацыя (на яе нельга
не звярнуць увагi) падкрэслiвае трагiзм жыцця забойцы, не абцяжа-
ранага пакутамi сумлення за цяжкi грэх. В. Быкау не заглыбляецца
у прычыны гэтай з’явы: Што стала прычынай таго брутальнага па-
чуцьця, цяжка сказаць. Пэуна, на тое не адказау бы i сам забойца13, –

пiша аутар. Храналагiчна пададзеныя падзеi пасля забойства фiксуюць
не матывацыю катастрафiчнага непаразумення людзей, iх узаеманеда-
веру, варожасцi. В. Быкау лаканiчна падае ланцужок учынкау забой-
цы, скiраваных на тое, каб схаваць злачынства. Абсурднасць мiнi-сi-
туацый з трупам (труп перамяшчаецца праз мяжу, дастауляецца у га-
тэль, вяртаецца разам з забойцам дадому), у якiя трапляе былы “ся-
бар” забiтага, вiдавочная, яна прызвана разамкнуць сюжэт i у сацы-
яльны, i, што яшчэ больш важна, у духоуны кантэкст.

В. Быкау у апавяданнi “Труп” нетрадыцыйна для сябе ранейшага
паспяхова выкарыстоувае знешнiя фантазiйныя прыëмы. Такi стылявы
прыëм узмацняе i парадыруе маштабы катастрафiчнага разбурэння
дому-душы забойцы. Пастаянныя стрэсавыя сiтуацыi з трупам, у якiя
трапляе герой, канчаткова разбураюць яго парушаную псiхiку; ëн ужо
пераступiу парог пераходу жывой матэрыi у нежывую. Назва твора
“Труп” – метафарычны знак, маштабны сiмвалiчны вобраз маральных
дэфармацый, здольных абесчалавечваць асобу.

В. Быкау успрымау сацыяльныя эксперыменты як сур’ëзную ан-
трапалагiчную катастрофу у гiсторыi грамадства; менавiта гэта вы-
клiкала звышкрытычнае стауленне да рэчаiснасцi i пiльную увагу да
складанасцей чалавека, якiя сëння iмклiва паглыбляюцца. Засяроджа-
насць на космасе унутранага свету асобы, “я”-душы адкрывала В. Бы-
каву новыя шляхi i спосабы пазнання свету, дзе сiтуацыя глыбiннай
рэфлексii чалавека прынцыпова мяняла механiзмы яе мастацкага ува-
саблення у творы.

Такiм чынам, у нацыянальнай карцiне свету беларусау канцэпт
дом мае два фундаментальныя аспекты: матэрыяльны (збудаваннi,
гаспадарка, зямля) i духоуны (спалучэнне маральна-этычных факта-
рау), якiя цесна узаемазвязаны. Беларуская лiтаратура ХХ ст. нада-
вала гэтай праблеме пiльную увагу. Разбураныя сямейныя гнëзды,
татальны кантроль дзяржавы над духоуным домам чалавека пагра-
жаюць стаць рэальнай выявай катастрофы усëй краiны, калi тая паз-

13 Тамсама, с. 462.
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бауляе чалавека яго iндывiдуальнай адказнасцi за свой дом i зямлю.
Паунапрауным гаспадаром у сваiм доме, сямейным, дзяржауным, ду-
хоуным, можна стаць, толькi будучы гаспадаром айчыны, зямлi i iх
духоунай спадчыны.
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S T R E S Z C Z E N I E

POJĘCIE “DOM” JAKO PODSTAWA NARODOWEGO OBRAZU
ŚWIATA BIAŁORUSINÓW

W prozie białoruskiej XX wieku dominuje koncepcja domu. Dom w utworach
Jakuba Kołasa. Michasia Zareckiego, Iwana Mielerza, Wasila Bykawa, Wiktara
Kazko, Jurija Stankiewicza jest miejscem gdzie rodzą się zasady moralne człowie-
ka, fundamentem i podstawą tego co człowieka tworzy i nie tworzy. Połączenie
w literaturze pięknej w pojęciu dom źródeł fizycznych i transfizycznych pokazuje
uniwersalne i egzystencjalne prawa ludzkiego istnienia.
Słowa kluczowe: proza białoruska, dom, pojęcie, symbol, tradycja, charakter na-
rodowy.

S UMMARY

THE CONCEPT OF HOME AS A BASIS OF THE NATIONAL IMAGE
OF THE BELARUSIAN WORLD

The concept of home dominates in Belarusian prose of the 20th century. Home
in the works by Y. Kolas, M. Zaretsky, I. Melezh, V. Bykov, V. Kaz’ko, Y. Stan-
kevich is a place where the spiritual principles of a man are formed, but it is
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also a solid foundation for self-expression. The unity of physical and trans-physical
sources in the concept of home in literature enables to reveal universal existential
principles of human existence.

Key words: Belarusian prose, home, concept, symbol, tradition, national charac-
ter.


