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самы адказны час перад уступленнем ў «новае» жыццё. Вясельны ўбор павiнен быў 
ахоўваць дзяўчыну ад уплыву звышнатуральных сiлаў гэты пераходны час. Адным 
з апатрапееў было льняное адзенне, аздобленае ахоўнай вышыўкай. У народзе здаўна 
верылi, што лён валодае магiчнымi функцыямi, адпужвае нячыстую сiлу, бо з льня-
ных нiтак робяць кноты для царкоўных свечак.

Перад тым, як iсцi на пасад, маладая чытала ахоўныя малiтвы да хрысцiянскiх 
святых. У больш раннiя часы яна iшла на пакланенне Сонцу, прасiла яго знiшчыць 
усе яе ранейшыя грахi, аберагчы ад лiхiх духаў i злога вока. Рэшткi салярнага культу 
характэрны для ўсiх вясельных абрадаў.

Забаранялася маладым пад вянец ехаць на канi, якi хоць раз вазiў нябожчыка на 
могiлкi. Выязджаючы з двара, уся працэсiя праязджала праз агонь, раскладзены ў ва-
ротах. Усiх вясельнiкаў абмахвалi цi абкурвалi дымам раслiнаў-апатрапеяў, у першую 
чаргу зёлкаў, асвечаных у храме.

У некаторых раёнах Беларусi iснавала павер’е, згодна з якiм маладым за вясель-
ным сталом забаранялася сядзiцца ў тым месцы на покуцi, дзе сыходзяцца лавы. Іх 
крыжападобнае размяшчэнне нагадвала раздарожжа – адно з месцаў знаходжання 
нячыстай сiлы.

Пад прадуцыруючай магiяй разумеюць «магiчныя абрады, якiя маюць адносiны 
не толькi да промыслаў, але i да iншых вiдаў гаспадарчай дзейнасцi» [3, с. 477]. Буду-
чай сям’i былi неабходныя i ўраджайнасць, i прыплод жывёлы. І каб дасягнуць гэтага, 
чалавек клiкаў на дапамогу звышнатуральныя сiлы, каб яны прынеслi ўдачу, надзею 
i знiшчылi няўпэўненасць i негатыўны вынiк. Заручыцца падтрымкаю вышэйшых 
iстотаў людзi iмкнулiся i ў нараджэннi шматлiкага i здаровага патомства. Па народных 
уяўленнях, не толькi чалавек можа ўздзейнiчаць на раслiны, але i апошнiя здольны 
ўплываць на чалавека. Напрыклад, маладой раiлi мець пры сабе спарыш, каб было 
шмат дзяцей i багацця. Такога ж вынiку чакалi i ад зерня, насыпаючы яго ў абутак 
маладым, у бутэлькi гарэлкi на застоллi, на пасадную дзяжу. 

Маладая павiнна была садзiцца не на голую лаўку, а на пакрытую ручнiком цi ка-
валкам палатна. У гэты час на вiду не павiнна было быць нiякага пустога посуду, каб 
будучае жыццё маладых не было бедным, «пустым».

У час пасаду. маладая садзiлася на дзяжу, пакрытую вывернутым кажухом (ад-
паведнiкам мядзьвежай шкуры). Па народных уяўленнях, пры гэтым яна набывала 
якасцi жывёлы-татэма: здароўе, багацце, плоднасць.

Едучы ў храм, маладая не павiнна была нiчога есцi, бо мышы будуць псаваць 
увесь ураджай яе палеткаў; ёй нельга было сядзець скрыжаваўшы ногi, каб гэтым на 
звышнатуральным ўзроўнi не пашкодзiць будучаму нараджэнню дзяцей.

Падчас каравайнага абраду iснаваў звычай, калi жанчыны падскоквалi на лаве як 
мага вышэй, стукалi хлебнай лапатай у столь, каб забяспечыць добры ўраджай хлеба.

Гатовы каравай нельга было класцi на голы стол, а толькi на ручнiк цi на вечка 
хлебнай дзяжы, на якое было насыпана зерне. Выносiлi каравай для дзялення на руч-
нiку, яго кавалкi таксама бралi ў хустачкi.

Асаблiва вялiкая увага надавалася выкананню абрадаў прадуцыруючай магii пры 
падрыхтоўцы маладых да першай шлюбнай ночы. Яе маладыя праводзiлi ў каморы, 
дзе захоўвалася зерне; туды ж кiдалi шчаня цi кошку з кацянятамi. Прадуцыруючай 
функцыяй былi надзелены такiя вiды ежы, як курацiна i яйкi. Маладым давалi есцi 
смажанага пеўня (сiмвал пладавiтасцi), разрэзанае на дзве часткi курынае яйка цi яеч-
ню ў адной мiсцы, каб маладыя заўсёды былi разам, мелi шмат дзяцей i прыбытак 
у гаспадарцы.
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УХОЎНЫЯ АРЫЕНЦIРЫ  
Ў ПАЭЗII МАКСIМА ТАНКА I ПIМЕНА ПАНЧАНКI
Паэзiя Максiма Танка i Пiмена Панчанкi – гэта люстэрка, у якiм адлюстравалася 

цэлая эпоха з усiмi дасягненнямi i заганамi нашага грамадства. Сваёй творчасцю пiсь-
меннiкi стварылi маштабна-фiласофскую, драматычна-напружаную выяву чалавеча-
га лёсу, далучанага да лёсу народа, яго гiсторыi. Таксама лiрыка М. Танка i П. Пан-
чанкi – гэта люстэрка душы, у якiм выявiлася надзвычай багатая гама чалавечых па-
чуццяў. Для абодвух творчасць была спосабам духоўнага далучэння да жыцця праз 
лiрычнае перажыванне свету. Паэтаў хвалююць фундаментальныя пытаннi чалавеча-
га быцця, лёс свету i лёс асобнага чалавека, тэма памяцi, часу, радзiмы, маральнага 
ўдасканалення чалавека. Яны шукаюць асноваўтваральныя духоўныя каштоўнасцi, на 
якiх грунтуецца нармальная, асэнсаваная чалавечая жыццядзейнасць i якiя здольны 
зберагчы асобу ў драматычных абставiнах канца ХХ стагоддзя. 

Сучасная лiрыка М. Танка i П. Панчанкi звернута да сацыяльнай свядомасцi чала-
века i прасякнута гуманiстычнымi памкненнямi. Асноўнымi крытэрыямi маральна-э-
тычнай трываласцi для мастакоў слова былi вера i вернасць – вера ў дабрыню i спра-
вядлiвасць, вернасць гуманiстычным iдэалам, пра што сведчаць назвы некаторых 
вершаў i асобных кнiг П. Панчанкi: «Чалавечнасць», «Сумленне», «І вера, i вернасць, 
i вечнасць» i iнш. Многiя творы М. Танка наскрозь прасякнуты ўслаўленнем чалаве-
ка, яго стваральнай мiсii. Гэта пераважна вершы з апошнiх зборнiкаў паэта «Збор ка-
лосся», «Мой каўчэг», «Errata»: «Жанчына», «Усё мае працяг жыцця…», «Не давайце 
таму хлеба…», «Уважна сочым…», «Столькi, столькi год дружылi…» i iнш.

М. Танк заўсёды «падвяргаў гуманiстычнай выверцы-аналiзу зменлiвыя з’явы 
i працэсы навакольнай рэчаiснасцi, удумлiва асэнсоўваў найноўшыя навукова-тэхнiч-
ныя здабыткi людской супольнасцi з пункта погляду iх адпаведнасцi чалавечай «са-
масцi», прыродзе i кожны раз пераконваўся у недасканаласцi грамадска-сацыяльнага 
жыцця, акцэнтаваў неабходнасць шанаваць i памнажаць спаконвечнае, багацце духоў-
нага свету насельнiцтва зямлi: справядлiвасць i дабрыню, чуласць i спагаду, шчырас-
ць i iнш.» [3, с. 143]. У кантэксце гэтых надзвычай важных думак i iдэй напiсаны 
вершы «Дрэвы памiраюць…», «На зары нашага крылатага веку…», «Тры паклоны», 
«Усё мае працяг жыцця…», «Праўда», «Іудавы сярэбранiкi» i шмат iншых.

Думка пра чалавека, яго выхаванне i духоўнае забеспячэнне – галоўнае ў творах 
як М. Танка, так i П. Панчанкi. Выхаванне сапраўднай асобы з моцным пачуццём ад-
казнасцi за свае справы – у цэнтры фiласофскага верша М. Танка «Ты яшчэ толькi 
намёк на чалавека…». На думку пiсьменнiка: «І толькi тады становiшся чалавекам, 
/ Калi ўсе могуць спадзявацца / На цябе» [5, с. 328]. У вершы «Праўда бывае часцей 
непрыгожая» пiсьменнiк дае сваё тлумачэнне, чаму ў свеце столькi няшчырасцi, кры-
вадушша. Бо «праўда бывае часцей непрыгожая, / Недагледжаная, бегае басанож, / 
Гэта толькi крыўда вяльможная / Блiшчыць, як забойцы нож» [5, с. 322]. Глыбокай 
фiласофскай думкай напоўнены верш «Я люблю людзей, якiя вераць…», у якiм, з ад-
наго боку, паэт пералiчвае самыя галоўныя сапраўдныя каштоўнасцi ў свеце: любоў, РЕ
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сяброўства, буслоў, калоссе, агонь, ваду, легенды ўсiх народаў свету, а па-другое, 
спявае гiмн людзям, чыя душа напоўнена прыроднай гармонiяй i верай ва ўсё свет-
лае. Завяршаецца верш словамi: «І асцерагаюся заўсёды / Тых людзей, што нi ва што 
не вераць» [5, с. 322]. У вершы «Іудавы сярэбранiкi» М. Танк уздымае праблему ма-
ральнай недасканаласцi i разбэшчанасцi сучаснага грамадства. Аўтар папярэджвае 
пра тую лёгкасць, з якой здраднiцтва i хлусня хаваюцца пад маскай рэспектабельна-
сцi ў сучасным свеце. Нават д’ябальская сiла чарта-нумiзмата не змагла ўратаваць ад 
негатыўнага ўплыву Іудавых сярэбранiкаў: «Усцешыўся… / Ды раптам дзiка ўзвыў, 
нiбы схапiла / Вогненная зяпа. / Цяпер сядзiць / Залезшы пад абрыў, / І дзьме на свае / 
Спаленыя лапы» [5, с. 446]. Іудавы сярэбранiкi ва ўсе часы гiсторыi будуць увасабля-
ць абсалютнае зло, з якiм трэба змагацца.

Супраць няшчырасцi, абыякавасцi, мяшчанства, прыстасавальнiцтва ўсёй сваёй 
творчасцю выступай i Пiмен Панчанка. Гэта – «адзiн з самых эмацыянальных бела-
рускiх паэтаў, лiрык па самой сутнасцi свайго таленту. Яго паэзiя забяспечана мараль-
на i эстэтычна, яна надзвычай змястоўная. У мастацкiм свеце пераплецены сучас-
насць з гiсторыяй, рэалiзм з рамантычнасцю, сацыяльнае з асабiстым, бытавое з уз-
нёслым. Такi сiнтэз надае яго лiрыцы, яго перажыванням аб’ёмнасць. праўдзiвасць 
i пераканаўчасць» [2, с. 239–240].

Сваёй творчасцю П. Панчанка стварыў пэўную маральную атмасферу, фармiра-
ваў духоўнае аблiчча чалавека, сiстэму яго каштоўнасных арыенцiраў. Асноўным з iх, 
на думку паэта, з’яўляецца памяць. Вершы П. Панчанкi на тэму вайны становяцца 
сапраўдным узорам сiнтэзу грамадзянскага, аб’ектыўнага i асабiстага, душэўнага 
вымярэнняў. Тэма вайны хвалявала паэта на працягу ўсяго творчага жыцця. Спачат-
ку былi вершы, якiя ў розных аспектах адлюстроўвалi трагедыю знявечанай белару-
скай зямлi, украдзенае дзяцiнства i аднятую маладосць («Краiна мая», «Кожны з нас 
прыпасае Радзiмы куток», «Сiнiя касачы», «Ты скажы мне, зязюля…», «Дзецi вай-
ны», «Маё i тваё маленства» i iнш.). У шэрагу твораў адчуваецца рамантызацыя i ўз-
вышэнне чалавечага подзвiгу ў час вайны («Герой», «Вока снайпера», «Артабстрэл» 
i iнш.). Пазней з’яўляецца шмат вершаў, у якiх выразна падкрэслiваецца антыгуман-
ная сутнасць вайны («Іх вечныя агнi», «Горкая годнасць», «Камсамолец з Расоншчы-
ны» i iнш.). Жалобнымi матывамi напоўнены твор «Іх вечныя агнi», у якiм пiсьменнiк 
выявiў ўсю глыбiню трагедыi беларускiх мацярок, дзецi якiх не вярнулiся з вайны. 
І цяпер да канца свайго жыцця, застаўшыся «Адны сярод вялiкай цiшынi / Старыя 
мацi ў печах старасвецкiх / Штодзённа паляць вечныя агнi. / <…> Уюцца каснiкi агню 
i скачуць. / І твары ўзнiкаюць з небыцця. / Цалуюць iх кабеты, цiха плачуць / І не кля-
нуць самотнага жыцця» [4, с. 76].

Другi духоўны арыенцiр у творчасцi паэтаў – адносiны чалавека да прыроды. Самi 
яны былi ўлюбёны ў лес, поле, птушак, ва ўсё жывое. Сваiмi вершамi пiсьменнiкi 
схiлялi чытача заўважаць прыгожае, быць справядлiвымi i добрымi, не прымалi вар-
варскiх, бяздушна-спажывецкiх адносiнаў да прыроды. Праблемы экалогii знайшлi 
шырокае адлюстраванне ў творах П. Панчанкi «Не люблю я слова «пакарыцель»…», 
«Лясы i рэкi», «Лясныя воблакi», «Сармацкае кадзiла», «Мы пiльней пазiраем на 
рэкi…», «Зямля ў мяне адна» i iнш. Калi на пачатку творчага шляху прырода ў паэ-
та выступала як эстэтычная катэгорыя, як самакаштоўнасць, то ў 1960–1970-я гг. яна 
ўбачылася па-iншаму. Так, у вершы «Не люблю я слова «пакарыцель»…» П. Панчан-
ка прыходзiць да высновы, што без еднасцi з прыродай не можа быць нi гарманiчнай 
асобы, нi гармонii ў свеце. Твор «Хмары плаваюць над намi…» уяўляе сабой папярэд-
жанне чалавеку, што перамога над прыродай прывядзе да знiшчэння ўсяго жывога 
на зямлi. У вершы «Сармацкае кадзiла» П. Панчанка, ствараючы два часавыя планы, 
акцэнтуе ўвагу, як збяднела флора на зямлi за некалькi дзесяцiгоддзяў, як мала заста-

лося кветак, вядомых з дзяцiнства, што многiя з iх занесены ў Чырвоную кнiгу: «Ад-
спявалi трубы залатыя, / Лета захлынулася ў расе. / Кветкi ў лесе ёсць, / Але не тыя: / 
Да Чырвонай кнiгi збеглi?» [4, с. 295].

На думку пiсьменнiка, вiнаватыя ў гэтым самi людзi, iх непрадуманае ўмяшане 
ў свет прыроды: «Душна ад жалезнага прагрэсу: / Дружна падразаем жылы лесу, / 
Траў i кветак топчам каранi, / Ад зялёнай адракаемся раднi» [4, с. 295].

Адной з дамiнантных праблем, закранутых М. Танкам на старонках зборнiкаў 
«Мой каўчэг» i «Errata», з’яўляецца праблема пра выдаткi НТР i наступствы аварыi на 
Чарнобыльскай АЭС. У вершах «Экалогiя», «Пажар на тарфянiках», «Рэха», «Шмат 
ты дзяцей узгадавала», «Падсочаны бор» i iнш. асуджаюцца спажывецка-прагматыч-
ныя адносiны чалавека да «зялёнага свету».

У вершы «Экалогiя» паэт звяртае ўвагу на праблему выхавання асобы: «А мы, 
прызнацца, / Хоць мiнулi тысячагоддзi. / І да гэтага часу / Не ўмеем хадзiць па зямлi 
/ Так, як днi i ночы, / Звяры i птушкi, / Вятры i дажджы» [5, с. 239]. Як некалi Якуб 
Колас, Максiм Танк заклiкае людзей вучыцца жыць у гармонii i суладдзi з прыродай. 

Чарнобыльская трагедыя глыбока i рознабакова асэнсоўваецца паэтам. У М. Тан-
ка нараджаюцца вершы-рэквiемы, своеасаблiвыя элегii смерцi пра новы Апакалiпсiс – 
Чарнобыль («Цяпер асцерагайцеся», «Тут Беларусь была», «З новага Апакалiпсiса», 
«Вiдаць, ад найвышэйшага прысуду…» i iнш.). У гэтых творах прысутнiчае трыво-
жны роздум пра нашу будучыню. Змрочныя фарбы, чорная меланхолiя i песiмiзм 
з’яўляюцца дамiнуючымi ў вершах, бо ў iх выяўляецца прадчуванне жудасных на-
ступстваў радыяцыi на беларускай зямлi.

П. Панчанка на старонках зборнiка «Высокi бераг» паказаў трагiзм iснавання ча-
лавека на зыходзе ХХ стагоддзя, яго безабароннасць у паслячарнобыльскiм свеце, 
«дзе пануе лiха, нiшчыцца прыгожае i светлае. У выразнай бiнарнай апазiцыi знаход-
зяцца рознаполюсныя энергii свету, кантрасныя колеры святла i цемры, што сведчы-
ць пра антанiмiчнасць паэтычнай свядомасцi. Вiдавочная мiфасiмвалiзацыя чорнага 
колеру» [5, с. 217–218]. «Шмат на жыццi нашым / чорных слядоў», – папярэджваў 
П. Панчанка пра небяспеку паглынання змрочнымi сiламi ўсяго светлага, чалавеча-
га. У вершы «Чорныя дзiркi» паэт мiфалагiзаваў вобраз «чорных дзiрак», адкуль вы-
рывалася чарнобыльскае насланнё i якiя прагнуць засмактаць дзiцячыя жыццi. Чар-
нобыльскае карцiна, поўная трагiзму, намалявана i ў вершах «Аб самым смачным», 
«Раўнавага» i iнш.

Паэт бiў трывогу i аб стане роднай мовы, бо гэты стан таксама з’яўляецца пэўным 
звяном у ланцугу тых самых прычын i вынiкаў, якiя вiдавочна ўплываюць на паводзi-
ны чалавека, фармiруюць яго залiшне прагматычны i утылiтарны падыход да жыцця: 
«Стан роднай мовы – як адной сцяблiнкi ў сусветным моўным суквеццi – таксама пы-
танне аб выхаваннi свету i чалавека, аб яго духоўным здароўi» [2, с. 241]. У лепшых 
традыцыях П. Панчанкi напiсаны вершы «Беларуская мова», «Развiтанне».

Такiм чынам, лiрыка М. Танка i П. Панчанкi ўзвышае, дапамагае жыць i думаць. 
Лепшыя творчыя набыткi паэтаў, зарыентаваныя на агульначалавечыя, эстэтычныя 
i маральна-этычныя iдэалы, сталiся сапраўдным сведчаннем беларускага менталiтэту 
i высокай духоўнасцi нацыi.
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Жыганава А. П. (Мiнск, Беларусь)
РАСТОРАВА-ЧАСАВАЯ АРГАНIЗАЦЫЯ АПОВЕСЦI АЛЕСЯ АДАМОВIЧА 
«АПОШНЯЯ ПАСТАРАЛЬ»
Аповесць Алеся Адамовiча «Апошняя пастараль» з’яўляецца адной з першых 

у беларускай (у тым лiку рускамоўнай) лiтаратуры антыўтопiяй, а дакладней – дысто-
пiяй, заснаванай на адлюстраваннi «небяспечных, згубных i непрадбачаных наступ-
стваў, звязаных з пабудовай грамадства, адпаведнага таму цi iншаму сацыяльнаму 
iдэалу» [3, с. 29]. Гэта гiсторыя пра наступствы ядзернага сутыкнення дзвюх звышд-
зяржаў, якiя спрабавалi навязаць адна адной уласную мадэль пабудовы iдэальнага 
грамадства.

Хранатоп аповесцi («адзiнства прасторавых i часавых параметраў, накiраваных на 
выражэнне пэўнага мастацкага сэнсу» [2, с. 518]) адпавядае утапiчнай традыцыi: дзе-
янне адбываецца на маленькiм востраве, цудам ацалелым пасля ядзернай катастрофы, 
дзе адбываюцца i падзеi, якiя, з аднаго боку, тлумачаць прычыны ўжо наяўнай ката-
строфы, з другога боку, вядуць да канчатковай пагiбелi чалавецтва. Часавы прамежак, 
ахоплены ў творы, – гэта перыяд пасля ваеннай катастрофы i да канчатковага ядзер-
нага апакалiпсiсу. Памежная сiтуацыя (памiж жыццём i смерцю) для планеты i чала-
вецтва, хай i прадстаўленага трыма пакiнутымi ў жывых людзьмi, дазваляе чытачу 
ўсвядомiць увесь жах сiтуацыi i ўбачыць усё ў найбольш яркiм святле.

Антураж аповесцi, на фоне якога адбываюцца падзеi, адсылае нас то да жанру 
пастаралi, то да ўтопii: райскi востраў, закаханыя мужчына i жанчына. Аднак гэтую 
ўтапiчную iдылiю жыцця на востраве парушаюць наступныя дэталi: пачварныя пыш-
ныя жоўтыя кветкi, што з’явiлiся пасля першай ночы кахання; шматгаловыя пацукi, 
якiя пажыралi самi сябе; бяспанцырныя чарапахi; сонца, што ходзiць па дузе, а не па 
кругу; навакольны цяжкi змрок. Да пэўнага моманту ўсе гэтыя дэталi не кiдаюцца 
ў вочы чытачу, яны толькi незнарок пачынаюць яго хваляваць.

На першым плане ў аповесцi знаходзяцца ўзаемаадносiны мужчыны i жанчыны, 
якiя ўвасабляюць ўсё чалавецтва. І вельмi хутка чытач прыходзiць да думкi, што яны 
i ёсць усё чалавецтва, якое здолела выжыць пасля ядзернай катастрофы. Да з’яўлення 
на выспе трэцяга чалавека асэнсаваную памяць пра даядзернае мiнулае мае толькi 
мужчына: «Странно сознавать, что я знаю столько всего, что никогда и никому не по-
надобиться» [1]; «щегольнул цитатой из «Фауста», а могу из «Илиады», а то из Шек-
спира. Бессмертные слова, фразы, мысли – казалось, износа не будет им, хватит на 
тысячелетия миллиардам людей. Осталось (и надолго ли?) что подобрала утлая лод-
чонка моей памяти, – отрывки, осколки, ошметки» [1]. 

Памяць пра катастрофу i яе ўжо наступствы таксама захоўваецца толькi ў свядо-
масцi мужчыны: менавiта ад яго мы даведаемся, як змяняецца востраў ад нашэсця 
шматгаловых пацукоў да жоўтых ванiтоўных кветак i таямнiчых успышак. Успамi-
ны пра даядзернае мiнулае з новай сiлай праступаюць у той момант, калi на востраве 
з’яўляецца Трэцi: «Мы захлебывались памятью об ушедшем, утерянном, загубленном 

как о существующем <…> Мира вроде бы и не осталось, а мировые проблемы, как 
это ни странно, остаются» [1]. 

Ключом да разумення прычын, што выклiкалi катастрофы (ядзерную i пост’яд-
зерную), з’яўляецца фiласофiя «шматадсечнага» чалавека: у кожным чалавеку ёсць 
адсек «тут i цяпер» (жыве адным днём дзеля сябе), адсек «чадалюбец» (усе ўчынкi 
дэтэрмiнуюцца шчасцем уласных дзяцей), адсек «iдэолаг» (жыве марай аб усеагуль-
ным шчасцi любымi шляхамi), адсек «баязлiвец» (жыве iнстынктам самазахавання). 
І кожны з гэтых адсекаў змагаецца ўнутры чалавека. Самыя страшныя з iх – трэцi 
i чацвёрты, паколькi менавiта яны правакуюць канфлiкты i нязгоду. І па сутнасцi ўсё 
тое, што адбываецца памiж героямi на востраве i прыводзiць iх да канчатковай пагi-
белi, схематычна паўтарае тое, што адбылося да гэтага моманту з чалавецтвам, толькi 
маштаб iншы. Так, пачуццё асабiстай крыўды першага мужчыны паступова ператва-
раецца ва ўсведамленне несправядлiвасцi ў адносiнах да ўсяго чалавецтва (у яго асо-
бе) i апраўдвае барацьбу за шчаслiвую будучыню.

«Шматадсечнасць» чалавека праяўляецца паступова. Спачатку гэта асабiстая 
крыўда героя, пазбаўленага адзiнай радасцi ў жыццi: «Теперь не он, а я – третий <…> 
Хотел бы я, чтобы объявился еще кто-то, Четвертый, Пятый, тогда, может быть, и Тре-
тий узнал, испытал бы то, что испытываю я» [1]. Пасля ўсведамлення таго факта, што 
дзяцей у супернiка быць не можа, ён сваю помсту апраўдвае магчымасцю нарадзiць 
дзiця i любiць яго: «Я думаю, он только меня вытеснил. А этот гад (вот кто истинный 
гад!), а он – и детей <…> Да вы оба враги человечества! И поступать с вами соот-
ветственно!» [1]. Наступная стадыя – апраўданне помсты шчаслiвым будучым чала-
вецтва (а менавiта: яго, жанчыны i будучых дзяцей): «Теперь я знал твердо: пойду на 
все, имею право на все, но верну Ее, верну Земле материнство» [1]. Але баязлiўца 
i ў iм не вынiшчыць, паколькi iнстынкт самазахавання мацней за любы iншы: «Если 
он то, что я узнал, значит, в данной ситуации представляет лишь самого себя, особь. 
Я же представляю род человеческий. Ну хотя бы возможность его в будущем. Я буду 
целиться в особь, в человека. Он же – в род человеческий. Чем же не Всекаин?» [1].

У спрэчках за права валодаць жанчынай гэтак жа, як калiсьцi ў спрэчках за вало-
данне планетай, мужчыны губляюць самыя жаданыя аб’екты валодання – Жанчыну 
i планету. Хочацца адзначыць i наследаванне аўтара лiтаратурнай традыцыi: вобраз 
зямлi, вобраз мацi, вобраз жанчыны – усё гэта злiваецца ў адзiнае цэлае, якое ў пэў-
ныя моманты ўвасабляецца ў адным вобразе. Вечная Жаноцкасць, якую апелi паэты 
розных эпох, набывае ў аповесцi А. Адамовiча апакалiптычныя рысы.

Паказальна, што ў перыяд гарманiчных узаемаадносiн герой i гераiня не маюць 
iмён. Аўтар часта выкарыстоўвае лiтаратурную традыцыю замены iмя займеннiкам, 
якi пiшацца з вялiкай лiтары. Яна – адзiная жанчына, надзея на працяг жыцця. Імя 
гераiня знаходзiць толькi тады, калi сыходзiць да Трэцяга: «Он называет меня Ма-
ри-а!» [1]. Спрабуючы растлумачыць Першаму, чаму намiнацыя для яе важная, гераi-
ня заўважае: «Это тебе было безразлично, кто с тобой. Как ты меня еще не окрестил 
Матушкой Природой?» [1]. Гераiня да пэўнага моманту зусiм не мае якiх-небудзь iн-
дывiдуальных рыс. Яна – як посуд, якi напаўняецца зместам у залежнасцi ад абставiн. 
Гэта вельмi ярка адлюстроўваецца ў першых частках твора. Менавiта такой яе ўспры-
мае Першы: «В Ней одной собрано все оставшееся, все, что способно еще дать смысл 
чьему-то существованию, моему существованию. Может, потому в ней так много все-
го и все такое разное. В чертах тонкого лица, как и в самом Ее характере, восточный 
тип женщины, славянскийи европейский проявляются попеременно» [1].

Для жанчыны мiнулае – за зачыненымi дзвярыма (у прамым i пераносным сэн-
се). Гэтыя рукатворныя жалезныя дзверы за вадаспадам для яе своеасаблiвае табу. На 
востраве яна забылася, што было за дзвярыма (пра гэтую гiсторыю чытач даведаецца 
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