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РУСКАМОЎНАЯ ЛІТАРАТУРА БЕЛАРУСІ: ПРАБЛЕМА  
ТЭРМ ІНАЛАГІЧНАЙ I КУЛЬТУРНАЙ АДПАВЕДНАСЦІ

Рускамоўная літаратура на тэрыторыі Беларусі -  факт, які сёння нель- 
га аспрэчваць. Безумоўна, яна існуе. Гзтак жа сама, як існуе рускамоўная 
літаратура натэрыторыі Украіны, краін Прыбалтыкі, Казахстана... I ў гэтым 
няма нічога дзіўнага -  на былой савецкай прасторы руская мова была і для 
многіх застаецца зараз мовай міжасабовых зносінаў, культуры, рэлігіі. Ад- 
нак для навукоўца, якому важна ўспрымаць літаратурны працэс як цэлас- 
ны, непазбежна давядзеЦца адказаць' на пытанне: ці з’яўляецца рускамоўная 
літаратура неад’емнай часткай пэўнай нацыянальнай прасторы? I справа не 
толькі ў тэрміналагічнай розніцы... Ад таго, як мы раставім акцэнты: «руская 
літаратура Беларусі» ці «рускамоўная літаратура Беларусі» залежыць наша 
ўспрыняцце творчасці канкрэтных (нярэдка вельмі таленавітых) аўтараў.

Вядома, у сучаснай беларускай навуцы існуюць розныя падыходы і да 
тзрміналагічнага, і да канцэптуальнага (сутнаснага) разумения гэтай пра- 
блемы. Так, С Я. Ганчарова-Грабоўская, аналізуючы сучасную рускамоўную 
драматургію Беларусі, указвае на тое, што яна (цытата на арыгінальнай 
мове) «<..> представлена авторами как старшего поколения (Е. Попова, 
А. Делендик, С. Бартохова, Е. Таганов), так и младшего (А. Курейчик, К. Сте- 
шик, Д. Балыко, А. Шурпин, Л. Баклага, ГГ. Пряжко, С. Гиргель, Н. Халезин,
А. Щуцкий, Г. Тйсецкий, Е. Анкундинова, Н. Средин и др.)» [1, с. 156].
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Навуковец, відавочна, прытрымліваецца другога пазначанага намі 
варыянту вызначэння праблемы. Аднак нягледзячы на багатую гіалітру 
аўтараў, тым не менш С.Я. Іанчарова-Грабоўская звяртае ўвагу на тое; што 
«<...> к сожалению, не все из молодых русскоязычных авторов известны ши
рокой белорусской публике, так как их пьесы в большей степени ставятся за 
рубежом, получая Там Международные премии» [1, с. 156].

Перадусім, гутарка пра сучасную Расію, з літаратурнай традыцыяй 
якой пазначаныя аўтары моцна звязаныя. «Русскоязычные драматурги Бела
руси вывели на сцену героя-жертву, что свойственно и пьесам современных 
русских драматургов», -  адзнйчйе С.Я. Ганчарова-Грабоўская.

Апаненты тэрмійу «рускамоўная літаратура Беларусі» задаюць слушнае, 
як нам уяўляецца, пытанне; ціадрозніваюцца рускамоўныя аўтары Беларусі 
ад уласна расійскіх аўтараў? Bonbit так званых «Чытак» Магілеўскага 
абласнога драматычнага тэатра (праект К. Аверкавай) з удзелам П. Пряжко, 
Д. Балыкі і іншых надзвычай яскрава праілюстраваў тое, што згаданая вы- 
шэй рускамоўная драматургія Беларусі мае хутчэй не беларускі, а куды больш 
універсальны, лакалізаваны ў культуры былых савецкіх краін характар.

П’еса П. Пряжко «Гаспадар кавярні», прэм’ера якой адбылася на фестывалі 
«Марткантакт -  2012», не' была ўспрынята гледачамі як беларуская п’еса, бо 
яе адзіны персанаж у аднолькавай ступені мог быць жыхаром як Магілёва ці 
Мінска, так Масквы ці Санкт-Пецярбурга. Літаральна тое ж можна казаць пра 
п’есы Ю. Чарняўскай «Грустные буковки», Д. Балыкі «Человек, воспитанный 
радио». Нягледзячы на прысутныя ў тэкстах беларускія топасы, ніякіх іншых 
адсылак да нацыянальнай культурней / літаратурнай традыцыі ў згаданых 
драмах няма. Падкрэслім: генетычна гэтыя аўтары «вырастаюць» або з уласна 
рускай культуры, або з еўрапейскай, паўночнаамерыканскай праз абавязковае 
пасрэдніцтва ўсё той жа рускай культуры.

3 навуковага пункту погляду згаданыя творы ііагічна было б аднесці да 
новага рускага наратыву, без усялякіх геаграфічных маркераў, етвараючых 
алюзію нацьіянальнага акрэслівання. I гэта тым больш слушна, што ў сучас- 
най глабальнай медыяпрасторы фактар месца нараджэння аўтара амаль або 
нават і цалкам знівіляваны.

Разам з тым катэгорыя «новы рускі наратыў» у дачыненні да шеьменнікаў 
з Беларусі апошнімі ўспрымаецца дастаткова адмоўна. Так, у' тыражуемай 
карыстальнікамі сеткі «Інтэрнэт» Вікіпедыі магчыма прачытаць наступнае 
меркаванне: «Утверждение, что белорусскими поэтами являются только по
эты, Писавшие или пишущие свои стихи на белорусском языке, абсолютно 
беспочвенно, тенденциозно и ангажировано теми, кто пишет на этом лзыке. 
По’их мнению, получается; что если человек, будучи этническим белорусом, 
идентифицирующий себя как белорус, всю жизнь проживший в Беларуси, но
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писавший на русском языке, белорусским поэтом не считается. Это допахи
вает какой-то языковой дискриминацией» [2].

Канчатковую кропку ў гэтым пытанні, на наш погляд, цяжка паставіць. 
Аднак варта ўсё ж паспрабаваць зразумець тое, у рэчышчы якіх тэндэнцый 
яно можа быць вырашана далей. Дзеля гэтага варта звярнуцца не да сучас- 
нага, а да мінулага нашай краіны. Калі ўважліва прыгледзіцца да гісторыі 
літаратуры Беларусі XVIII -  XIX стст., Зробіцца відавочным, па-першае, 
тое, што сённяшняя сітуацыя з рускамоўнай літаратурай не ўнікальная, па- 
другое, тое, што ўсе акцэнты ўжо растаўлены нашымі п ап я р эдн ік ам і.

Так, у XVIII — першай палове XIX стст. наша літаратура была перазаж- 
на польскамоўнай (Ф. Карпінскі, Ф. Багамолец, Ю. Нямцэвіч, А. Міцкевіч). 
У 30 -  50-я гг. XIX .ст. беларускі народ дае рускай культуры Ф. Булгары- 
на, В. Сянкоўскага, П. Шпілеўскага. Усе згаданыя аўтары былі этнічнымі 
беларусамі (літвінамі), пры ўсялякай нагодзе адносілі сябе да беларусаў 
(літвінаў), былі патрыётамі малой Радзімы. Аднак, і першыя, і другія 
карысталіся мовамі іншых культур.

Ці істотна гэта зараз для акрэслівання іх прыналежнасці да пэўнага 
літаратурнага працэсу? Вельмі істотна! Нягледзячы на камплементарную 
для беларусаў канцэпцыю «краёвай школы польскага Сентыменталізму і 
Рамантызму», Ф. Карпінскі, Ф. Багамолец, Ю. Нямцэвіч, А. Міцкевіч трады- 
цыйна ўключаюцца ў польскі літаратурны працэс, гэтак жа як Ф. Булгарын,
В. Сянкоўскі -  змрочныя постаці менавіта рускай літаратуры.

Толькі дзякуючы вялізным намаганням многіх пакаленняў навукоўцаў 
імёны згаданых аўтараў пазначаюцца ў кантэксце літаратурнага жыцця 
Беларусі, аднак да гэтага часу афіцыйна беларускімі яны не прызнаны (ня
гледзячы на шэраг абароненых дысертацый). Ці не гэтакі ж лёс чакае спад- 
чыну П. Пряжко, Д. Балыкі, Э. Скобелева і інш.?

Аднак, адзначаючы падабенства літаратурных сітуацый, мы не можам 
не згадаць пра істотную розніцу паміж XIX і XXI стст. Беларускай мовы 
ў перыяд Рамантызму як літаратурнай не існавала, таму аўтары не мелі з 
чаго выбіраць. Іх зварот да польскай мовы быў адзіным магчымым на 
той час. Зараз жа беларуская мова існуе як літаратурная, прычым валодае 
дастатковымі сродкамі выяўлення. Таму аўтары, якія спыняюцца на рускай 
мове, выбіраюць не столькі сродак адлюстравання, колькі культурны мар
кер, цывілізацыйны напрамак развіцця творчасці.

Нешта падобнае адбылося з Ф. Булгарыным і В. Сянкоўскім у XIX ст. 
Гадаванцы польскай культуры, яны тым не менш мелі альтэрнатыву паміж 
дзвюма выкшталцонымі славянскімі літаратурнымі мовамі — польскай 
і рускай. Іх выбар быў цывілізацыйным -  аўтары свядома ўключалі сябе 
ў рускі літаратурны працэс, заставаліся нават для суайчыннікаў «рускімі
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пісьменнікамі». Аднак варта звярнуць увагу таксама на спецыфіку рзцэпцыі 
іх творчасці ў рускай культурней прасторы. Яны так і не зрабіліся для рускіх 
«сваімі». ( Ф. Булгарын, і В. Сянкоўскі.ўспрымаюцца як аўтары, далёка ста- 
ячыя ад магістральнага шляху прагрэсіўнай рускай культуры. Ці не тэта ж 
чакае і многіх зараз прызнаных у Расіі пісьменнікаў, выхадцаў з Беларусі? 
Пытанне гэта, на наш погляди далёка не рытарычнае. >
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