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Шоуцэнтрычны хранатоп (якім ёсць сёння наша нясумнае тут) — не 
самы вясёлы час для жыцця, як ні дзіўна. Асабліва калі мець на ўвазе жыццё 
гуманітарнай навукі традыцыйнага («класічнага», «акадэмічнага») кшталту з 
адпаведнымі абавязкамі «сталення», то бок бесперапыннага развіцця.

Арыентаванасць літаратурна-крытычнай рэфлексіі ў другім дзесяцігоддзі 
ХХІ стагоддзя ўжо нават не на гульнёвасць, але на гуллівасць ацэнак з’яў бягучага 
літаратурнага працэсу (і не толькі бягучага, бо ў тых самых абдоймах раз-пораз 
аказваецца і класічнае мастацтва слова) як бы натуральным чынам выштурхоўвае 
айчыннае літаратуразнаўства на выспу самотнікаў. Агульныя чаканні ўдзельнікаў 
літаратурнага працэсу, а дакладней, гульцоў у літпрацэс прыкладна такія: хто не 
можа ці не хоча далучыцца да шоу — жывіце ціха, а ў ідэале — моўчкі.

«Гегемонны» трэнд не ўлічвае адной не вельмі кідкай, але істотнай дэталі: 
самотнікі, што сабраліся на выспе, — гэта самотнікі-энтузіясты. І калі яны не 
абвяшчаюць на ўвесь свет (= Сеціва) пра кожны свой целарух на карысць Ягамосці 
Літаратуры і роднай філалогіі, дык гэта не значыць, што яны маўчаць — у сэнсе, не 
пішуць свой кнігатэкст. Літаратуразнаўчыя кнігі (манаграфіі, зборнікі навуковых 
прац і артыкулаў), уласна, і ўтвараюць той трывалы экспертны падмурак для разумення 
гісторыка-літаратурнага працэсу як дынамічнай цэласнасці, што не дае абрынуцца 
мастацкай славеснасці ў бездань выпадковых, хоць і эфектных інтэрпрэтацый. 
Інакш кажучы, беларускае літаратуразнаўства, па сутнасці, скарыстоўвае шматкроць 
апрабаваную нацыянальную стратэгію выжывання ў самых неспрыяльных умовах: 
паміраць збірайся, а жыта сей (і маўчы пра тое, што збіраешся жыць вечна).

Класічная стратэгія бяспройгрышна можа рэалізавацца ў класічнай тактыцы. 
То бок у канкрэтных, практычных захадах абгрунтаваць упэўненасць, чаму шоу 
сыходзяць, а «грунт» (хранатоп, у абдоймах якога гэтыя шоу мільгаюць) — 
застаецца.

Літаратуразнаўца Анжэла Мельнікава для ажыццяўлення гэтых захадаў 
абрала, бадай, адну з самых складаных, але і самых цікавых «тэрыторый» — 
«нацыянальна-светапоглядныя каардынаты беларускай літаратуры першай трэці 
ХХ стагоддзя». Яны, уласна, і далі назву яе манаграфіі 2016 года, да з’яўлення 
якой спрычыніліся даследчыкі, якія сёння маюць аўтарытэт класікаў айчыннага 
літаратуразнаўства: навуковым рэдактарам выдання стаў доктар філалагічных 
навук, прафесар Іван Штэйнер, рэцэнзентамі — член-карэспандэнт НАН Беларусі, 
доктар філалагічных навук, прафесар Міхась Мушынскі, а таксама доктар 
філалагічных навук, прафесар Ігар Жук.

Дух класічнасці, здаецца, наогул апякуецца манаграфіяй А. Мельнікавай. Так 
сышліся ўсе зоры — не толькі праблемна-тэматычныя (у манаграфіі разглядаюцца 
«мадэль нацыянальнага быцця, спецыфіка беларускага вобраза свету, маральна-

Ірына ШАЎЛЯКОВА-БАРЗЕНКА

ДУХ КЛАСІЧНАСЦІ СУПРАЦЬ БОСТВАЎ
ДРОБЯЗЕЙ:

літаратурасофія ў часы шоуцэнтрызму

108                                     



этычныя каштоўнасці, філасофія быцця, канцэпцыя чалавека» (с. 2)1, але і 
сюжэтна-кампазіцыйныя.

Манаграфія «Нацыянальна-светапоглядныя каардынаты беларускай 
літаратуры першай трэці ХХ стагоддзя» мае класічную (як для сучаснага 
айчыннага гуманітарнага дыскурсу) кампазіцыю: уводзіны, шэсць раздзелаў, 
заключэнне, спіс выкарыстаных крыніц. Ды і сюжэтна яна разгортваецца як 
класічны… раман, праўда, як раман спецыфічнай жанравай мадыфікацыі — 
літаратуразнаўчы «раман сталення».

Вектар даследчыцкіх інтэнцый, гэтаксама як і галоўны аб’ект навуковага 
інтарэсу аўтара выразна акрэсліваюцца ўжо з першых старонак працы. Кірунак 
і сутнасныя, якасныя адзнакі пошуку задаюцца цытатай з кнігі Зоі Мельнікавай 
«Беларуская літаратура і нацыякультурная прастора» (2014), паводле якой 
«нацыянальнаму прыгожаму пісьменству… не хапае навуковых інтэрпрэтацый 
на філасофска-гнасеалагічным узроўні, паводле нацыянальна-эстэтычных кодаў 
і архетыпаў» (с. 8). Што ж тычыцца аб’екта найбольш пільнай увагі, то ён 
паўстае («нараджаецца») неяк сам сабой, на скрыжаванні двух канцэптуальных… 
абвастрэнняў: адно тычыцца анталогіі нацыянальнага ў эпоху глабалізацыі, 
другое — захавання «нацыянальнага культурнага коду», пошукаў ідэнтычнасці. 
Адпаведна, нацыянальная ідэнтычнасць ёсць галоўным героем гэтага 
«манаграфічнага рамана».

Аўтар распачынае свой «манаграфічны аповед» якраз адтуль, адкуль і варта 
было пачаць: адштурхоўваючыся ад тэарэтычнага асэнсавання ідэнтычнасці як 
поліфункцыянальнага паняцця ў кантэксце сучасных міждысцыплінарных 
даследаванняў, А. Мельнікава імкнецца прасачыць сутнасць і шляхі «мастацкай 
кадыфікацыі» нацыянальнага; пры гэтым ролю своеасаблівага канцэптуальнага 
вобраза-матыву выконвае (паўторанае ў розных варыяцыях) меркаванне, што «развіццё 
беларускай літаратуры першай трэці ХХ стагоддзя ішло паралельна са станаўленнем 
мадэрнай беларускай нацыі» (с. 5). Інакш кажучы, апісанне агульнатэарэтычнага 
кантэксту становіцца неабходнай умовай для даследавання ідэнтыфікацыйных 
працэсаў у беларускай літаратуры першай трэці ХХ стагоддзя, паколькі «літаратура 
побач з іншымі элементамі культуры з’яўляецца адной з форм нацыянальнай 
самаідэнтыфікацыі» (с. 9). Варта адзначыць, што сцвярджэнне выключнай ролі 
мастацтва слова ў фарміраванні ідэнтычнасці ёсць адным з лейтматываў манаграфіі 
А. Мельнікавай як літаратурасофскага «рамана сталення». 

У кантэксце аналізу тэарэтычных аспектаў праблемы даследчык імкнецца 
размежаваць паняцці ідэнтыфікацыі і ідэнтычнасці, адпаведна, як «пэўную сістэму 
адносін паміж індывідам і супольнасцю (абмежаванай групай, нацыяй)» — і 
«сукупнасць устойлівых рысаў, якія дазваляюць пэўнай этнічнай ці сацыяльнай 
групе вылучаць сябе сярод іншых і такім чынам вызначаць сваё месца і ролю 
ў сістэме сацыяльных адносін» (с. 13). Падчас вандровак па тэарэтычных 
раздзелах кнігі А. Мельнікавай складваецца даволі выразнае ўяўленне пра 
сутнасць адрозненняў паміж згаданымі паняццямі, што палягае ў адмысловай 
(іманентнай) працэсуальнасці феномена ідэнтыфікацыі — і «захавальніцкіх», як 
бы «рэзервуарных» функцыях ідэнтычнасці. 

Абраная А. Мельнікавай даследчыцкая стратэгія кампазіцыйна разгортваецца 
як рух ад асэнсавання працэсаў нацыянальнай ідэнтыфікацыі да аналізу працэсаў 
нацыянальнай дыферэнцыяцыі (якая «заключаецца ў адрозненні сябе ад іншага, у 
выніку чаго таксама фарміруецца нацыянальная ідэнтычнасць індывіда» (с. 60)).
У абодвух выпадках маем узоры хоць і надзвычай лаканічнага (эканомнага ў 
сэнсе вербалізацыі, слоўнага выражэння), але падрабязнага аналізу згаданых з’яў 
як комплексных сацыякультурных феноменаў. 
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1 Тут і далей пры цытаванні ў дужках указваюцца нумары старонак манаграфіі, 
поўныя выходныя дадзеныя якой прыведзены напачатку рэцэнзіі.
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Так, адлюстраванне працэсаў нацыянальнай дыферэнцыяцыі ў публіцыстыцы 
першай трэці ХХ стагоддзя разглядаецца пакрокава: кожны тэзіс утрымлівае 
формульнае азначэнне сутнасці таго ці іншага складніка памянёных працэсаў 
(размежаванасць «Я» і «Іншага», замацаванне ідэі пра поліэтнічны характар 
Беларусі, саманазыванне як спосаб вонкавай рэпрэзентацыі і інш.); тут жа маецца 
аргумент на карысць слушнасці гэтага тэзіса — у выглядзе, напрыклад, цытаты з 
артыкула ці працы, што сёння ўжо набылі статус прэцэдэнтных тэкстаў («Аб назовах 
“Крывія” і “Беларусь”», «Што спрыяе разросту і ўпадку народаў і дзяржаў», іншыя 
творы В. Ластоўскага, а таксама тэксты А. Луцкевіча, У. Жылкі, Я. Лёсіка і інш.).

Адзнакай даследчыцкага стылю А.  Мельнікавай ёсць дакладнае (нават 
рашучае) пазначэнне сістэмы каардынат: канцэптуальных падыходаў, прынцыпаў, 
палажэнняў і г. д. Там, дзе іншы абірае пакручастую траекторыю, па якой вядзе 
чытача да «адкрыцця» (маўляў, былі неблагія ідэі ў структуралістаў, пасля нешта 
такое мільгала ў постструктуралістаў, але ўсё гэта было толькі падрыхтоўкай да 
маёй канцэпцыі…), аўтар гэтага «манаграфічнага рамана» рушыць наўпрост:

«Мы прымаем бартаўскае азначэнне паняцця “код” як “звыштэкставую 
арганізацыю сэнсаў, якія дыктуюць уяўленні пра пэўную структуру”» (с. 17); 

«У нашай рабоце мы абапіраемся на тэорыю міфа, распрацаваную Р. Бартам 
у “Міфалогіях”, разглядаем міф як “семіялагічную сістэму, якая прэтэндуе на тое, 
каб ператварыцца ў сістэму фактаў”» (с. 66). 

Яшчэ адной адметнасцю манаграфіі «Нацыянальна-светапоглядныя каардынаты 
беларускай літаратуры першай трэці ХХ стагоддзя» можна лічыць яе жанравую 
полівалентнасць. Так, уласна літаратурасофскі па сутнасці сваёй аналіз «манціруецца» 
не толькі з прыкметамі «рамана сталення», але і з элементамі энцыклапедычнага 
хранатопа. У асобных сегментах тэксту аўтару ўдаецца на невялікай плошчы змясціць 
каталог (а то і сапраўдную бібліятэку)… усяго, што мае дачыненне да канкрэтнага 
прадмета асэнсавання і можа быць карысным дзеля яго разумення. Напрыклад, калі 
для разумення спецыфікі мастацкай рэпрэзентацыі нацыянальнага трэба прыцягнуць 
досвед імагалогіі, то ён будзе рэкрутаваны ў поўнай амуніцыі ды ўзбраенні: будуць 
коратка, але змястоўна прадстаўлены азначэнні ключавых паняццяў тэзаўруса, 
зроблены імпэтны экскурс у гісторыю станаўлення, арганізавана знаёмства са зна-
кавымі постацямі і ідэямі, з сучаснымі метадалагічнымі трэндамі і іншымі патрэбнымі 
з’явамі ды рэчамі. Ці вось размова пра набыткі нашаніўскага перыяду: «У нашаніў-
скім асяроддзі выбудоўваецца пэўны пантэон беларускіх дзяржаўных і культурных 
дзеячаў…» (с. 47). А далей без лішніх ваганняў прадстаўляюцца вынікі інвентарыза-
цыі пантэонаў, гістарычнага (ад князя Усяслава да К. Каліноўскага) і культурнага
(ад Ф. Скарыны да Э. Ажэшкі). 

«Раман-манаграфія» А. Мельнікавай — прастора не проста густанаселеная. 
Тут як на навуковым кангрэсе (ці на метадалагічным фэсце). На дзвюх суседніх 
старонках могуць сысціся ў канцэптуальным палілогу да дзясятка людзей, з 
розных эпох і дыскурсаў. Там, дзе аўтар манаграфіі разглядае «памежжа… як 
месца, дзе афармляецца беларуская суб’ектнасць» (с. 54), да працэсу далучаюцца 
І. Канчэўскі, Т. Слінка, М. Бахцін, Ул. Самойла, І. Бабкоў, С. Хантынгтан, 
С. Санько, І. Бурдзялёва, П. Васючэнка. Цікава, аднак, што адчування «натоўпу», 
таўхатні няма. Прычым на гэтым балі аўтар манаграфіі паспявае быць не 
толькі галоўным цырымонімайстрам (прадстаўляючы іншых), але і ўдзельнікам 
(рэпрэзентуючы ўласныя досвед, высновы, меркаванні).

Чымсьці гэткі метад выбудоўвання даследчага дыскурсу нагадвае ахвярную 
скрупулёзнасць першых беларускіх этнографаў: кожная драбніца, калі яна 
хоць колькі-небудзь каштоўная для разумення канцэптуалізацыі нацыянальнага, 
прыдасца да справы.

Між тым, раз-пораз досвед кросдысцыплінарных штудый адпаведнай 
праблематыкі падсумоўваецца высновамі ў духу… не тое што паэзіі, але 
своеасаблівай паэтычнай літаратурасофіі:
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«Прадстаўнікі постнекласічнага напрамку1 лічаць, што нацыянальная 
ідэнтычнасць не перадаецца генетычна, а з’яўляецца вынікам калектыўнага 
ўяўлення пра сябе і “іншага”, сфармаванага дыскурсам, праз сацыякамунікатыўныя 
традыцыі і практыкі. <…> Гэтыя ўяўленні пра сябе і “іншага” не існуюць да ці
па-за дыскурсам. Адсюль вынікае ключавая роля літаратуры, культурных сімвалаў 
і кодаў у канструяванні ідэнтычнасці. Нацыя існуе, паколькі існуе рэпрэзентацыя 
нацыі ў тэкстах» (с. 14);

«Такім чынам, В. Ластоўскі імкнуўся выканаць нацыятворчую мэту: паяднаць 
народ з яго ўласнаю гісторыяй» (с. 42);

«Менавіта нашаніўскія пісьменнікі закладваюць у ідэнтыфікацыйны код 
беларускай літаратуры матыў велічнага мінулага Беларусі» (с. 42) і інш.

Пры гэтым падобныя вымыканні ў прастору не строга навуковага, але, 
хутчэй, навукова-паэтычнага маўлення, насуперак лагічным чаканням, ніяк не 
ўплываюць на ўражанне пра агульную стрыманасць і дакладнасць выказвання. 
Праўда, у асобных выпадках кросдысцыплінарнасць набывае такі градус, што 
пераплаўляецца ў метадалагічны кактэйль, які ўспрымаецца досыць экзатычна, а 
з улікам суровай лаканічнасці аўтарскага маўлення — нават пагрозліва: 

«Дзеячы нацыянальна-адраджэнскага руху на першае месца паставілі 
пытанне пра станаўленне беларуса як суб’екта гісторыі, далучэнне народа да 
вопыту нацыянальнай гісторыі, абуджэння гістарычнай памяці. Сцвярджаецца 
нацыянальная дадзенасць беларускага народа, самабытны характар беларускай 
культуры. Цывілізацыйны код Беларусі акрэсліваецца як еўрапейскі.

Адбываюцца працэсы «дэканструкцыі каланізатара», асэнсоўваецца 
каланізатарская практыка (падкрэслена намі. — І. Ш.-Б.). Абгрунтоўваецца 
ідэя нацыянальнай незалежнасці, а таксама ідэя нацыянальнага адраджэння і 
сацыяльнага вызвалення беларуса» (с. 65).

Гаворачы пра знакавасць п’есы «Тутэйшыя» (1922) Янкі Купалы для 
беларускай літаратуры, А.  Мельнікава згадвае пра тое, што Ігар Бабкоў лічыць гэты 
твор «першым беларускім посткаланіяльным тэкстам» і прыводзіць у падтрымку 
цытату з артыкула айчыннага гуру посткаланіяльніях доследаў «Генеалогія 
Беларускай ідэі» (2005). У ліку аргументаў І. Бабкоў указвае на тое, што «Купала 
не супрацьпастаўляе каланіяльным персанажам антыкаланіяльныя — стратэгія 
Купалы больш вытанчаная: ён сутыкае розныя дыскурсы, розныя веды і розныя 
мовы, мяшае іх» (с. 73).

Магчыма, гэта толькі справа густу, прычым не метадалагічнага нават, а 
чыста лексічнага, але тэзаўрус «посткаланіяльных доследаў» у дачыненні да 
«Тутэйшых» Янкі Купалы выглядае неяк збыткоўна інавацыйна. А магчыма, 
справа ў сутыкненні дыскурсаў у межах манаграфіі, паколькі зусім побач з 
посткаланіяльнымі штудыямі знаходзім асвечаныя духам (літаратуразнаўчай) 
класічнасці развагі аўтара манаграфіі пра склад нацыянальнай ідэнтычнасці
«ў творах Янкі Купалы, Прарока нацыянальнага адраджэння», якая аб’ядноўвае 
«такія важныя аспекты… як ідэя нацыянальнай самабытнасці і незалежнасці, ідэя 
пра велічнае мінулае краю, міф пакутаў (забранага краю)» (c. 73).

Якраз безэмацыйнасць гэтага суседства, пра што так марылі прыхільнікі 
неапазітывісцкага шляху развіцця гуманітарных ведаў, стварае даволі дзіўны 
аптычны эфект. Калі далей вядзецца гаворка пра тое, што «М. Гарэцкі даследуе 
механізмы каланізацыі, вынішчэння нацыянальнага “Я”» (c. 74), пачынаеш 
разумець, як сучасны тэзаўрус, метамова гуманітарыстыкі можа ўплываць на 
вобраз гісторыі, самым што ні на ёсць рэальным чынам яго змяняючы.

Разам з тым, сёння становіцца відавочна, што зварот да метадалагіч-
най камбінаторыкі ў значнай ступені абумоўлены спецыфікай інфармацыйна-
га грамадства з яго арыентаванасцю на пастаяннае памнажэнне культурнай

1 У гэтым выпадку маецца на ўвазе адзін з падыходаў да вывучэння нацыянальнага.
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разнастайнасці. У гэтай сітуацыі можа (вы)жыць толькі той, хто абазнаны ў 
стратэгіях так званага складанаснага мыслення (М. Кастэльс), здольных выпра-
цаваць метадалогію разумення разнастайнасці і метамовы для апісання гэтай 
разнастайнасці. Паказальна ў гэтым сэнсе, што засяроджанасць А. Мельнікавай 
на «мастацкай кадыфікацыі» нацыянальнага звязана, у ліку іншага, з аналізам і 
апісаннем тых інтэрпрэтацыйных стратэгій, якія «дазволілі б прачытаць і “рас-
шыфраваць” схаваныя ў літаратурным творы нацыянальныя культурныя коды»
(с. 17). Зрэшты, дух класічнасці лунае над раздзеламі, дзе «асэнсоўваецца мастац-
кая гістарыясофія беларускай літаратуры, канцэпцыя Беларускага шляху» (с. 2),
з асаблівай пільнасцю. Калі наогул можна асобныя метадалагічныя міксы назваць 
«экзотыкай», то яна лакалізуецца ў першым раздзеле «Тэарэтычныя аспекты 
праблемы», адкуль аўтар манаграфіі, лішне не марудзячы, выводзіць чытача да 
асноўных падзей «рамана сталення» — уласна да аналізу шляхоў і спецыфікі 
канцэптуалізацыі, мадэлявання і мастацкай кадыфікацыі нацыянальнага ў бела-
рускай літаратуры першай трэці ХХ стагоддзя.

У якія б сюжэтныя адгалінаванні-калізіі ні збочваў чытач (следам за аўтарам 
манаграфічнага «рамана сталення»), адусюль ён выйдзе па знаках-указальніках 
да ключавой ідэі пра нацыяцэнтраваны характар беларускага літаратурнага… 
усяго (і працэсу з усімі складнікамі, і літаратурасофскага дыскурсу):

«Літаратуразнаўчая рэфлексія першай трэці ХХ стагоддзя мае выразную 
нацыяцэнтрычную скіраванасць» (с. 23);

«У якасці нацыянальна кадыфікаванага топаса ў работах беларускіх пуб-
ліцыстаў і крытыкаў выступае Вільня» (с. 46);

«У ідэнтыфікацыйны код беларускай літаратуры першай трэці ХХ стагоддзя 
закладваецца канцэпцыя трагедыйнага лёсу нацыі, што тлумачылася геапалітыч-
ным становішчам краю і неспрыяльнымі гістарычнымі ўмовамі» (с. 83).

У кантэксце размовы «пра фарміраванне мастацкага аўтавобраза Беларусі» 
(раздзел 3 «Мастацкая мадэль нацыянальнага быцця ў беларускай прозе першай 
трэці ХХ стагоддзя») А. Мельнікава, па сутнасці, разгортвае (у сваім лаканічна-
рашучым стылі) «панарамны канспект» (ці канспект панарамы) літаратурнага 
працэсу пачатку ХХ стагоддзя на фоне грамадска-палітычнага і культурнага 
жыцця. З кожнай новай часткай (параграфам і раздзелам) гэты «канспект» набы-
вае абрысы хронікі нацыянальнага міфатварэння:

«Абавязковым кампанентам твораў беларускай літаратуры першай трэці
ХХ стагоддзя з’яўляецца, як правіла, апісанне прыроды роднай краіны, сакраліза-
цыя нацыянальнага ландшафту. Пісьменнікі звяртаюцца да выяўлення прыгажо-
сці родных краявідаў як антытэзы нацыянальнаму становішчу» (с. 115);

«Рэшткі паганства ў нацыянальным светапоглядзе выразна наглядаюцца ў 
абагаўленні прыродных з’яў, веры ў розных міфічных істот. Матыў “патаемна-
га” — скразны ў творчасці беларускіх пісьменнікаў (М. Багдановіч, М. Гарэцкі
і інш.)» (с. 135).

Разгляд нацыянальнага светапогляду праз прызму літаратуры ў адпавед-
ным раздзеле падсумоўваецца пералікам, па сутнасці, ключавых адзнак бела-
рускага мастацтва слова адпаведнага перыяду. У іх ліку «народацэнтрыч-
ны канон, сакралізацыя нацыянальнага ландшафту, нацыянальна-спецыфічнага 
ладу жыцця, сцвярджэнне нацыянальных маральна-духоўных каштоўнасцей»
(c. 136). Пры гэтым літаратурасофская оптыка натуральным чынам сумяшчаецца 
з гістарыясофскай: быццё галоўнага героя нашага «манаграфічнага рамана» — 
нацыянальнай ідэнтычнасці — адсочваецца адразу ў некалькіх сістэмах каарды-
нат, як бы ў некалькіх вымярэннях.

На адной старонцы манаграфіі (падраздзел «Гістарычны лёс беларускай 
нацыі праз прызму твораў М. Гарэцкага») змясцілася, па сутнасці, мініяцюрная 
канцэпцыя нацыянальнай мастацкай гістарыясофіі, якая разглядаецца А. Мельні-
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кавай як прастора фарміравання і трансляцыі «пэўнай ахоўнай ідэалогіі, накіра-
ванай на захаванне беларускай самасці» (c. 138).

Згаданая мініяцюрызацыя, дарэчы, закранула выключна план формы, план 
зместу не пацярпеў, г. зн. маецца ўсё, без чаго нельга сабе ўявіць любую прыстой-
ную канцэпцыю. Так, на падставе аналізу перадумоў і фактараў узмацнення гіста-
рыясофскай праблематыкі акрэсліваецца «вызначальная інтэнцыя нацыянальнага 
прыгожага пісьменства першай трэці ХХ стагоддзя — сцвердзіць Беларусь і 
беларускасць, агучыць нацыянальныя маральныя і светапоглядныя каштоўнасці. 
Галоўная “эпічная падзея” (Г. Штонь) — паўстанне Беларусі» (c. 138). Пры гэтым 
у якасці структураўтваральнага кампанента прозы адпаведнай праблематыкі 
вызначаецца яе нацыясофская скіраванасць. 

Натуральнасць кампанентнага складу беларускай ідэнтычнасці пацвярджа-
ецца літаратурна-мастацкай фактаграфіяй так пераканаўча, быццам аўтар мана-
графіі аперыруе не цытатамі з раманаў ды апавяданняў, а рэчыўнымі доказамі. 
Так, натуральнасць шматкультурнасці ілюструецца з дапамогай розных эпізодаў 
аповесці Змітрака Бядулі «У дрымучых лясах», у хранатопе якой ёсць усё і ўсе: 
«рабіны, прадаўшчыкі ікон і крыжыкаў, прадаўшчыкі бібліі і яўрэйскіх багамол-
ляў, папы, ксяндзы…» (с. 81).

Некаторыя назіранні даследчыка наконт спецыфікі ментальна-псіхалагіч-
ных механізмаў і матрыц нацыянальнай ідэнтычнасці, калі іх экстрапаліраваць 
на прыгожае пісьменства, пачынаюць працаваць як «тлумачальныя матрыцы» 
агульных заканамернасцей літаратурнага развіцця. Напрыклад, заўвага, што 
«беларусу ўласцівы нявыхад за межы ўласнай тоеснасці, уласнай прасторы»
(с. 110), можа разглядацца як фактар герметызацыі літаратурнай прасторы — 
адной з найважнейшых тэндэнцый развіцця нацыянальнага мастацтва слова на 
сучасным этапе.

Дакладны выбар аргументаў бачыцца адной з ключавых адзнак даследчыц-
кай стратэгіі аўтара манаграфіі, што рушыць звычайна ад уласнага меркавання да 
падмацавання яго фактамі (цытатамі, спасылкамі на гістарычныя з’явы, культур-
ныя працэсы і г. д.): 

«Для М. Гарэцкага важным было выхаванне дзейснага чалавека, які не толькі 
ўсвядоміў сваю нацыянальную прыналежнасць, але і мае здольнасці да актыўнага 
чыну. У “Родным карэнні”: “І ведай тады, што адным енкам ды стагненнем бядзе 
людской не паможаш… Помні, што каб другога вызваляць, трэба самому крэпкім 
быць, на сілы не ўпадаць, а то і самаго затопчуць…”» (с. 89).

Дакладная А. Мельнікава і ў ацэнцы ролі ды набыткаў літаратуры ў пра-
цэсе фарміравання нацыянальнай ідэнтычнасці: «…беларускія пісьменнікі пер-
шай трэці ХХ стагоддзя акрэсліваюць уласную мадэль дыскурсу (падкрэслена 
намі. — І. Ш.-Б.) нацыянальнай ідэнтычнасці, замацоўваюць вобраз беларуса як 
самадастатковага суб’екта гісторыі. Сведчаннем узмацнення суб’ектнасці бела-
рускай нацыі выступала і паглыбленне філасофскага гучання беларускай прозы, 
вербалізацыя нацыянальнага духоўнага вопыту» (с. 94).

Даследчык, здаецца, выпрацаваў імунітэт да «мегаламаніі», якая амаль без 
выключэння маецца (у той ці іншай ступені) у кожнага гуманітарыя, захопленага 
прадметам вывучэння. Што перашкаджала б надзяліць пісьменнікаў акрэсленага 
перыяду функцыямі канчатковых і непераўзыдзеных «крэатараў» нацыянальнай 
ідэнтычнасці? (Асабліва калі ўлічыць, што погляд на беларусаў як на «нацыю 
вербальнай культуры» — адзін з тых вельмі нешматлікіх пунктаў, на якім лёгка 
сыходзяцца прадстаўнікі розных сегментаў сучаснага нашага гуманітарна-
га дыскурсу.) Дык вось галоўнай «перашкодай» у выпадку аўтара манаграфіі 
«Нацыянальна-светапоглядныя каардынаты беларускай літаратуры першай трэці
ХХ стагоддзя» становіцца класічны даследчыцкі «цвярозы розум», які настойвае, 
што варта гаварыць ні больш ні менш, але менавіта пра складванне адметнай 
сістэмы каардынат — інтэлектуальных, эстэтычных, мастацкіх: яна, з аднаго
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боку, адчувала моцны ўплыў нацыянальнай мастацкай славеснасці, з другога, і 
сама ўплывала на трансфармацыі мастацкай славеснасці.

Імкненне да дакладнасці маўлення як адзнака індывідуальнага стылю даслед-
чыка, як ужо згадвалася, мае вынікам эфект своеасаблівай безэмацыйнасці. 
Зрэшты, часам у тэкст манаграфіі дапускаюцца метафары — таксама строгія:
«…этнічны стэрэатып “іншага” пэўным чынам уплывае на фарміраванне мен-
тальнасці рэцыпіента, выступае своеасаблівым каталізатарам ідэнтычнасці»
(c. 88).

Кожны падраздзел (не кажучы пра раздзел) манаграфіі падсумоўваецца 
высновай-абагульненнем. Як правіла, гэтыя высновы настолькі інфарматыўна-
шчыльныя, што іх шкада пакідаць выключна ў выглядзе славеснага тэксту. Яны, 
як падаецца, без асаблівых высілкаў могуць быць візуалізаваныя, прычым у 
розных жанрах: ад схемы ці структурна-функцыянальнай мадэлі — да дакумен-
тальнай стужкі. Гатовы ўзор кароткага сцэнару адной з такіх стужак утрымлівае, 
напрыклад, заключны абзац падраздзела «Фарміраванне мастацкага аўтавобраза 
Беларусі»:

«Такім чынам, кампанентамі мастацкага вобраза Беларусі, які афармляецца 
ў літаратуры першай трэці ХХ стагоддзя, выступаюць: канкрэтная тэрыторыя, 
якую вылучаюць пэўныя ландшафтныя і тапанімічныя прыкметы, геаграфічныя 
межы, топасы радзімы. Афармляецца міф паходжання, міф пра велічнае мінулае 
краю, складваецца пантэон гісторыка-культурных персаналій. Фарміраванне 
ўяўленняў пра структуру нацыянальнага “Я” адбываецца ў кантэксце філаса-
фемы “Захад-Усход”. Істотным у мастацкім аўтавобразе Беларусі выступае кан-
цэпцыя памежнага становішча краю. Беларусь у мастацкіх творах першай трэці
ХХ стагоддзя паказана як краіна шматэтнічная і поліканфесійная» (с. 85).

Формульны кампанент высноў часам мае эффектам своеасаблівую «паэзію 
дакладнасці», калі прынцыповая шматзначнасць мастацкага сімвала ўзнікае на 
скрыжаванні вельмі адназначных, простых паняццяў:

«У творах беларускіх пісьменнікаў першай трэці ХХ стагоддзя падаецца 
своеасаблівая мадэль гарманічнага ўніверсуму: імкненне быць гаспадарамі на 
сваёй зямлі, імкненне да пабудовы жыцця ў адпаведнасці з іманентна ўласцівымі 
беларусам каштоўнасцямі, “свае на сваім”» (c. 116).

Аўтар рамана-манаграфіі фармулюе свае высновы ў манеры настолькі бес-
староннай, анты-прэтэнцыёзнай, што нават думаць пра спрэчкі з ім неяк няём-
ка: «Такім чынам, адным са сродкаў фарміравання нацыянальнай ідэнтычнасці 
выступае і сам дыскурс (навуковы, мастацкі) аб праблемах нацыянальнага. 
Інтэнсіўны працэс выпрацоўкі парадыгмы нацыянальнага адбываецца як у 
мастацкіх тэкстах, так і ў беларускай крытыцы і публіцыстыцы першай трэці
ХХ стагоддзя» (с. 65).

Зрэшты, гэтая суровасць, рашучасць можа быць проста аптычнай ілюзіяй. 
Можа, шоуцэнтрычны хранатоп настолькі прывучыў нас да гэткай «гуллівай 
барокавасці», нават ракайльнай манеры ўрэчаўляць у словах тое, што мільга-
ціць вакол нас (нават самае нявартае прамаўлення), што любая празрыстасць, 
імкненне да дакладнасці ўжо самі па сабе падаюцца пагрозлівымі, успрымаюцца 
як выклікі боствам складанасцей, якія па сумяшчальніцтве з’яўляюцца яшчэ і 
боствамі дробязей?.. 

Адно ясна: падобную ветліва-безуважную абыякавасць да (чытацкіх) ча-
канняў шоуцэнтрычнай эпохі можа дазволіць сябе далёка не кожны аўтар. Хіба 
толькі ім наўпрост не апякуецца Дух класічнасці.
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