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вы лу чэн ня ў па чат ку ХХІ ст. но ва га пры нцы пу 
фар мі ра ван ня мас тац кіх воб ра заў ар хі тэк ту ры, 
зас на ва на га на ко ле рас вет ла вой ды на мі цы, 
што сін тэ зуе роз ныя ўлас ці вас ці (ад люс тра-
ван не, пра лам лен не, рас сей ван не) на ту раль-
на га і штуч на га свят ла (па віль ён Вя лі каб ры та-
ніі («Seed Cathedral» або «Са бор На сен ня») на 
Сус вет най выс таў цы EXPO-2010 у Шан хаі, арх. 
бю ро «Heatherwick», 2010 [8, с. 56]). 

Вы ка рыс тан не ап ра ба ва ных кам па зі цый-
ных пры ёмаў гар ма ні за цыі ася род дзя, трак-
тоў ка ар хі тэк тур най пра сто ры, мас тац ка-сты-
ля вая, фар маль ная, кан струк цый ная ва ры я-
тыў насць выз на ча юць кан вер ген цыю ў раз віц ці 
сус вет на га дой лід ства. Ма дэ лі ра ван не су час-
най ар хі тэк тур най пра сто ры ажыццяўляецца  
з вы ка рыс тан нем шы ро ка га спек тра кам па зі-
цый ных і ан сам бле вых крытэрыяў гар ма ні за-
цыі ар хі тэк тур ных форм і пры род на га ася род-
дзя, ся род якіх пры яры тэт ны мі з’яў ля юц ца прын-
цы пы ўні вер саль най цэ лас нас ці ася род дзя: 
тран спар тныя ка му ні ка цыі; гіс та рыч ныя пом-
ні кі і су час ныя ар хі тэк тур ныя аб’ек ты; пры род-
на-лан дшаф тныя зо ны; тво ры ма ну мен таль-
на-дэ ка ра тыў на га мас тац тва; кас кад ная гру-
поў ка роз на вы шын ных ар хі тэк тур ных аб’ёмаў  
са ства рэн нем па на рам ных пер спек тыў ва ўмо-
вах пос тін дус тры яль на га го ра да; «пе ра ця каль-
насць пра сто ры»; штуч нае азе ля нен не ар хі тэк-
тур ных аб’ек таў; плас тыч нас ць ар хі тэк тур ных 
форм; ко ле рас вет ла вая ды на мі ка ар хі тэк ту ры.
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Summary

The article is devoted to defining the specifics of 
the architectural and natural environment harmoniza-
tion, be embodied in the contemporary architectural 
compositions and ensembles. The priority principles of 
the harmonization of architectural forms and the envi-
ronment are: the universal integrity of the environment, 
cascade grouping of different height volumes with the 
creation of panoramic vistas, the principles of «spill-over 
space», artificial landscaping of architectural objects, 
plasticity of architectural forms, color and light dynamic 
of architecture.

Пас ту піў у рэ дак цыю 10.10.2013 г.

УДК 008:821.161.3 Я. Ча чот

І.М. Шум ская,
кан ды дат куль ту ра ло гіі, дак та ран т БДУКМ

МАТЫВЫРАМАНТЫЧНАГАСВЕТАЎСПРЫМАННЯ
ЎТВОРЧАСЦІЯНАЧАЧОТА

У пан тэ о не бе ла рус кай на цы я наль-
най куль ту ры імя Яна Ча чо та (1796–

1847) зай мае асаб лі вае мес ца. Па эт, пуб лі-
цыст, фальк ла рыст, пап леч нік Ада ма Міц ке-
ві ча, член ле ген дар на га Та ва рыс тва фі ла ма таў, 
ён быў ад ным з пер шых, хто сва ёй твор час цю, 
ар га ніч на звя за най з фольк ло рам, па ка заў на 
не да рэч насць мі фа пра «бед насць і не мі ла гуч-
насць» бе ла рус кай мо вы. Яго пра га да ас вет-
ніц тва, вы са ка род насць, ад стой ван не ідэй 
не за леж нас ці род на га краю, спра вяд лі вас ці 
і роў нас ці пра воў для ўсіх лю дзей мо гуць слу-
жыць год ным пры кла дам для су час ні каў. Вар-
та адзна чыць, што дум кі, вы ка за ныя Я. Ча чо-
там у тво рах, на пі са ных ім амаль два ста год дзі 
та му, зас та юц ца ак ту аль ны мі і ў на шы дні.

У кан цэп цыі з’яў лен ня і ста наў лен ня эпо-
хі Ра ман тыз му, якая ат ры ма ла шы ро кае рас-
паў сю джван не ў ай чын най на ву цы ў са вец кі 
пе ры яд, тры ва ла за ма ца ва ла ся дум ка пра тое, 
што ра ман тызм на ра дзіў ся ў ча сы Вя лі кай фран-
цуз скай рэ ва лю цыі і пас ту по ва аха піў амаль усе 
еў ра пей скія рэ гі ё ны. Гэ ту кан цэп цыю мож на 
ас прэч ваць, бо ві да воч ныя ры сы ра ман тыч най 
па ра дыг мы пры піль ным ана лі зе мож на ўгле-
дзець і ў Ан тыч нас ці, і ў Ся рэд ня веч чы, і на ват  
у змен лі вай су час нас ці. Але фар маль на па га-
джа ю чы ся з раз гля дам Ра ман тыз му як пэў най 
мас тац кай эпо хі, бу дзем лі чыць, што яе «старт» 
на бе ла рус кіх зем лях ад быў ся на эта пе здзяй-
снен ня выз ва лен ча га паў стан ня пад кі раў ніц-
твам Та дэ ву ша Кас цюш кі амаль 220 га доў та му. 
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Гэ та зна ка мі тая да та сён ня не мае шы ро ка га 
сэн су. Узня тыя ра ман ты ка мі як сво е а саб лі вы 
ідэй ны «штан дар» пы тан ні на цы я наль на га ад ра-
джэн ня і не за леж нас ці кра і ны па-ра ней ша му 
зас та юц ца ак ту аль ны мі і кан чат ко ва не вы ра ша-
ны мі для бе ла рус ка га на ро да. А ка лі звяр нуц ца 
да раз гля ду дзей нас ці сла ву та га Та ва рыс тва 
фі ла ма таў-фі ла рэ таў і тых мэт, якія ста ві лі перад 
са бой яго ўдзель ні кі, выс вет ліц ца, што іх сме лыя 
за я вы сён ня, як і не каль кі ста год дзяў та му, гэ так 
жа здоль ны ўзру шыць свя до масць су ай чын ні каў. 
Кра са моў ным до ка зам та му слу жыць рэ гу ляр ны 
ан шлаг на спек так лі «Дзя ды» па ад най мен ным 
тво ры Ада ма Міц ке ві ча, пас таў ле ным у бя гу чым 
го дзе не за леж най бе ла рус ка-лі тоў скай твор чай 
су пол кай «Тэ атр Ч». І ме на ві та гэ ту моц ве ры 
ў спра вяд лі васць і воль насць меў на ўва зе стар-
шы ня лі та ра тур на га ад дзе ла Та ва рыс тва фі ла-
рэ таў Ян Ча чот у тво ры пад наз вай «Верш, за му-
ра ва ны ў дзюр цы ту рэм най сця ны»: 

Ні я кую сі лу вы со кіх пам кнен няў
Не зні шчыць і ў сце нах глу хіх су та рэн няў! 
[1, с. 47]

Агульны партрэт філаматаў

Варта адзначыць, што зна чэн не фі ла мац-
ка-фі ла рэц кай ак тыў нас ці з па зі цыі су час-
нас ці па да ец ца на дзвы чай вы со кім. Фак тыч на 
гэ та мож на па раў наць з па чат кам ста наў лен ня  
гра мад скай су поль нас ці на бе ла рус ка-лі тоў-
скіх зем лях. І як свед чыў К. Цвір ка, Та ва рыст ва 
фі ла ма таў бы ло праўдзі вай сям’ёй паб ра ці-
маў, на дзі ва моц най і друж най [2, с. 11]. Ці ка-
вай ад мет нас цю з’яў ля ец ца тое, што аб са лют-
ная боль шасць чле наў фі ла мац ка-фі ла рэц-
ка га ко ла па хо дзі ла з бе ла рус кіх зя мель. Пад-
трым ку гэ та му нез вы чай на му ас вет ніц ка му ру ху 
спяр ша аказ ваў рэк тар Ві лен ска га ўні вер сі тэ та 
Сы мон Ма леў скі, ма лод шай дач цэ яко га да вя-
ло ся стаць Му зай для Яна Ча чо та. 

Культ да мы сэр ца «пе ра ка ча ваў» да ра ман-
ты каў ХІХ ст. ад ме нес трэ ляў Ся рэд ня веч ча. 
Па тэ тыч нае ўзвы шэн не і вер ша ва нае ўхва-
лен не жа но чай пры га жос ці бы ло ты по вай 
з’явай для прад стаў ні коў та га час най бе ла рус-
ка-ліц він скай шлях ты, да якой як раз і на ле жаў 
Ян Ча чот са сва і мі сяб ра мі. 

Та маш Зан у ад ным з ліс тоў адзна чаў, што 
Зо ся зра бі ла на Ча чо та вя лі кае ўра жан не, і ён 
«скла дае спе вы пра по лек і ліць ві нак, пры свя-
ча ю чы іх Зо сі» [3]. Сап раў ды, у твор чай спад-
чы не па э та зна хо дзіц ца мнос тва лі рыч ных тво-
раў, ад ра са ва ных Зо сі Ма леў скай. Ка хан не 
гэ та, бяс спрэч на, бы ло пла та ніч ным і на дзвы-
чай ра ман тыч ным. Але наз ваць яго шчас лі вым 
нель га, бо Зо ся, як свед чаць не ка то рыя дас лед-
чы кі, бы ла яшчэ за над та юнай і не маг ла ў поў-
най ме ры ад ка заць на па чуц ці Я. Ча чо та [4, 
c. 75]. У яе стаў лен ні да Яна пра соч ва лі ся сім-
па тыя і пры язнасць, a не эма цы я наль ная пры-
ця галь насць. Ра зам з тым, за ўзнёс лы мі ад но-
сі на мі пра гля да ла і штось ці боль шае за звы-
чай нае за хап лен не – бліз касць пог ля даў і ад да-
насць спра ве ас вет ніц тва. Ап роч та го, Зо ся 
вель мі доб ра спя ва ла і гра ла на фар тэ пі я на. 
Не ка то рыя з на пі са ных Ча чо там спе цы яль на 
для яе вер шаў бы лі пак ла дзе ны на му зы ку 
Ста ніс ла вам Ма нюш кам і ўвай шлі ў скар бон ку 
бе ла рус кай му зыч най куль ту ры. 

Пры га жу ня Зо ся зас та ла ся ў гіс то рыі ме на-
ві та ў спа лу чэн ні з пос тац цю Яна Ча чо та. Пра 
яе да лей шую жыц ця дзей насць амаль ня ма 
звес так, ап роч та го, што ў не ка то рых польс кіх 
кры ні цах згад ва ец ца факт яе за муж жа, у ад роз-
нен не ад Я. Ча чо та, яко му так і не па шчас-
ці ла ства рыць улас ную сям’ю. Як мож на мер-
ка ваць, у знач най сту пе ні пе ра шко дзі лі гэ та му 
нас туп ствы тых фа таль ных па дзей, якія зак ра-
ну лі фі ла мац ка-фі ла рэц кі рух у 1823 г. і пры-
вя лі спа чат ку да зня во лен ня най леп шых прад-
стаў ні коў та га час най ай чын най элі ты, a пас ля 
і да вы сыл кі іх за ме жы Ра дзі мы з ад на ча со вым 
уз мац нен нем ідэ а ла гіч на га ўціс ку на сель ніц тва.

Гэ тыя су ро выя ча сы, шэ раг вып ра ба ван-
няў, з які мі Ян Ча чот су тык нуў ся на чу жы не, 
пе ра шко дзі лі ўва саб лен ню мнос тва вы дат-
ных за дум, ся род якіх бы ла ідэя ства рэн ня 
па э тыч на га ле та пі су гіс то рыі Вя лі ка га Княс тва 
Лі тоў ска га. Толь кі праз двац цаць га доў пас ля 
вы гнан ня з Віль ні, вяр нуў шы ся на род ную зям-
лю і ўлад ка ваў шы ся ў шчор саў скай біб лі я тэ цы, 
па эт змог пры сту піць да ажыц цяў лен ня сва-
ёй даў няй ма ры. Не дзе ў 1842–1844 гг. з’яві лі ся 
з-пад пя ра Я. Ча чо та «Спе вы пра даў ніх ліц ві-
наў да 1434 го да», зас на ва ныя на гіс та рыч ных 
фак тах, узя тых з «Хро ні кі польс кай, лі тоў скай, 
жа мой цкай і ўсяе Ру сі» Ма цея Стрый коў ска га 
і дзе вя ці том най «Гіс то рыі лі тоў ска га на ро да» 
Тэ а до ра Нар бу та. 
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Графічны партрэт Я. Чачота

У прад мо ве Я. Ча чо там асаб лі ва пад крэс-
лі ва ец ца знач насць за ха ван ня ўлас най на цы я-
наль най ідэн тыч нас ці ў пра цэ се эва лю цыі еў ра-
пей скай куль тур най пра сто ры, a так са ма асаб-
лі вая ро ля про дкаў-ліц ві наў у сус вет най гіс-
то рыі: «Кож ны з еў ра пей скіх на ро даў шу кае 
ў по пе ле мі нуў шчы ны сваю сла ву, свае асаб лі-
вас ці, да каз вае, што і ён зас лу гоў вае па ша ны 
з бо ку ін шых на ро даў. Дык ня хай жа ні ў ко га 
не вык лі ча не за да во ле нас ці, ка лі і ліц він ус пом-
ніць сваю даў нюю сла ву, каб сціп ла, па-хрыс ці-
ян ску рас ка заць пра яе. Знік лыя кры жа кі най-
больш пры но сі лі яму шко ды. І ўсё ж ён, яд на ю-
чы ся толь кі з пля мё на мі хрыс ці ян скіх сла вя наў, 
хоць сам быў іда ла пак лон ні кам, сва ёю кры вёю 
ра зам з імі зас ла ніў Еў ро пу ад на ва лы та тар-
скіх ор даў, ця пер так са ма знік лых. Та му наў-
рад ці ўспа мін пра даў ніх ліц ві наў мо жа вы клі-
каць у ка го пя рэ чан не. На ад ва рот, тое, што 
ў іх бы ло доб рае, вар тае ўхва лы, ня хай увой-
дзе як час тка ў агуль на еў ра пей скі на бы так» 
[1, с. 155–156].

Ак ра мя та кіх зна ка мі тых гіс та рыч ных дзе я-
чаў, як Мін доўг, Вой шалк, Ві цень, Ге ды мін, Кей-
стут, Аль герд, Ві таўт, Ягай ла, у «Спе вах» фі гу-
ру юць і менш вя до мыя асо бы. Гэ та, нап рык лад, 
Яў ну та Ге ды мі на віч (пес ня «Яў ну та Ге ды мі на-
віч, вя лі кі внязь лі тоў скі, 1329 г.»), учын кі яко га 
Ян Ча чот ста віў у пры клад:

Меў ён ро зум: не ір ваў ся
За сваё да бою.
Не за ліў, як Свід ры гай ла,
Ён Літ ву кры вёю [1, с. 170].

Ста ноў ча ацэнь вае аў тар і дзей насць вя лі-
ка га кня зя Аль гер да:

Каб усе бы лі та кія,
Што ся дзяць на тро не,
На зям лі, кры вёй па лі тай, 
Быў бы мір па сён ня [1, с. 173].

Князь Альгерд

Бе зу моў на, каш тоў насць «Спе ваў даў ніх 
ліц ві наў…» вы со кая не толь кі ў мас тац ка-па э-
тыч ным сэн се, але і ў гіс та рыч на-ас вет ніц кім. 

Асаб лі вую ці ка ваць у гэ тай ніз цы пе сень-
ба лад уяў ляе апі сан не звы ча яў і но ра ваў, што 
па на ва лі ў ста ра жыт ныя ча сы на зем лях на шай 
Ай чы ны. Так, у тво ры «Свін та рог Ута нэ са віч. 
1268–1271 гг.» Я. Ча чот дае ха рак та рыс ты ку 
здзяй снен ня ры ту аль на га па ган ска га аб ра ду 
па спа лен ні і ўра чыс тым па ха ван ні кня зя, яко-
му ў ін шым све це, па вод ле рэ лі гій ных уяў лен-
няў, шмат што мо жа спат рэ біц ца.

У тво ры «Пра яц вя га Ко ма та, 1264 г.» уз гад-
ва ец ца бы лое на сель ніц тва бе ла рус кіх зя мель, 
якое зас та ло ся толь кі ва ўспа мі нах:

І па ляк, бы звар’я це лы,
Біў яц вя гаў дзень той цэ лы,
Бо ўсё ж па на ўжо не ме лі,
А ўця каць яны не ўме лі.

І та му, сы ны ад ва гі,
Ўсе па гі ну лі яц вя гі.
Іх імя хі ба мо рэ кі
За ха ва лі нам на ве кі [1, с. 160].

Улас ці вая Я. Ча чо ту ма ра лі за тар ская лі нія 
пра ся кае амаль усе тво ры ў да дзе най се рыі. 
Асаб лі ва гэ та да ты чыць ацэн кі дзей нас ці ўла-
да роў:

Хто пус тэль няй край свой зро біць,
Той не вар ты згад кі.
Хто ж яго уз вы сіць – бу дуць
Пом ніць і на шчад кі [1, с. 171].

Вар та адзна чыць, што «Спе вы даў ніх ліц-
ві наў…» цал кам су ад но сяц ца з кан цэп цы яй 
ра ман тыч на га све таў спры ман ня, ад ным з най-
важ ней шых эле мен таў яко га бы ла скі ра ва-
насць да вы ву чэн ня мі ну ла га і пам кнен не да 
абу джэн ня гіс та рыч най па мя ці на ро да шля хам 
ства рэн ня куль тур ных, ду хоў ных і ма тэ ры яль-
ных каш тоў нас цей.

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



Весці БДПУ. Серыя 2. 2013. № 4 Куль ту ра ло гiя96 97

Але най больш яр кія мас тац кія да сяг нен ні 
Я. Ча чо та бы лі звя за ны з вы ка рыс тан нем ба га-
тых тра ды цый на род най пе сен най лі ры кі. 
Да рэ чы, ці ка васць да фальк ло ру і плён нае 
вы ка рыс тан не яго на быт каў – так са ма не ад’ем-
ная ры са твор чай дзей нас ці боль шас ці лі та ра-
та раў-ра ман ты каў. 

Я. Ча чот ак тыў на зак лі каў вы ву чаць мо ву 
на ро да, збі раў кры віц кія іды ё мы, пры каз кі і пры-
маў кі. Гэ та фальк ла рыс тыч ная скі ра ва насць 
твор час ці па э та ак рэс лі ла ся яшчэ ў фі ла мац кі 
пе ры яд яго дзей нас ці. Нап рык лад, вер ша ва ная 
сцэн ка «Яжо выя імя ні ны», пры све ча ная імя-
ні нам Яжа (та кую мя нуш ку меў адзін з сяб роў 
Та ва рыс тва фі ла ма таў Юзаф Яжоў скі), на пі са-
ная па-бе ла рус ку ў фор ме ды я ло гу. У ёй дзей-
ні ча юць ты по выя для бе ла рус кай фальк лор-
най тра ды цыі пер са на жы: войт, дзя сят нік, бы лы 
сал дат, му зы кант. А ад мыс ло вае ўжы ван не 
ма ляў ні чых па раў нан няў, узя тых са све ту пры-
ро ды, бяс спрэч на су ад но сіц ца з на род ным спе-
вам:

Лі січ ка, жоў ты гры бок,
Слі ма коў не ба іц ца;
Не то чыць яго чар вя чок,
У ле се зда роў ён блі шчыц ца [1, с. 30].

Па-бе ла рус ку бы лі на пі са ны так са ма: па пу-
ляр ная пес ня «Ды па кінь це ж гор ла драць…», 
верш, пры све ча ны пры езду Міц ке ві ча, «Едзеш, 
мі лень кі Адам» і інш., боль шасць з якіх, на 
жаль, без зва рот на за гі ну ла, як і мнос тва за на та-
ва ных ім фальк лор ных пе сень.

У ста лым уз рос це для Я. Ча чо та бе ла рус ка-
моў ная твор часць, збі ран не і пуб лі ка цыя на род-
най па э зіі ў фальк лор ных збор ні ках «Ся лян скія 
пес ні» (1837–1846) па він ны бы лі не толь кі аку му-
ля ваць ба га тую на род ную спад чы ну, але і здзяй-
сняць вя лі кую і важ ную ас вет ніц кую мі сію.

Ян Чачот

Як адзна чае І. Бур дзя лё ва, у бе ла рус ка-
моў най па э зіі Я. Ча чо та су сед ні ча юць ды дак-
тызм і лі рыч насць, ма ра лі за тар ства і чул лі-
васць [5, с. 18]. Аў тар не ўтой вае та го, што 
яго тво ры ма юць пра ктыч ныя мэ ты – на ву-
чыць, што нель га лай да чыць, за коп ваць гро-
шы ў зям лю, піць га рэл ку і г. д. Та кія кеп скія 
звыч кі цал кам су пя рэ чы лі цнат лі вай чыс ці ні 
і ўзнёс лас ці, што да мі на ва ла ў све та пог ля дах 
ра ман ты каў. 

Нап рык лад, Я. Ча чо та да та кой сту пе ні абу-
ра ла кеп ская звыч ка ся лян час та ўжы ваць 
моц ныя на поі, што ён на ват зай маў ся ка рэк ці-
ра ван нем змес ту на род ных пе сень, дзе згад-
ва ла ся та кое дзе ян не. «Як з пе сень з-над 
Нё ма на, гэ так і з пе сень з-над Дзві ны даз во ліў 
са бе пры браць згад кі аб пра кля тай га рэл цы, 
за мя ніў шы яе на мёд і пі ва, пра якія вяс-
коў цы за раз амаль за бы лі ся», – адзна чаў ён. 
І да лей: «Га рэл ка – гэ та па гі бель для на шых 
ся лян. Праз яе лю дзі страч ва юць ча ла ве чае 
аб ліч ча. Той, хто зло ў жы вае га рэл кай, звы-
чай на дзень або два дні хва рэе, a по тым із ноў 
п’е – з на го ды так зва на га пах мел ля. Уп лыў 
ві да воч ны – на ску ру, рост і пам на жэн не дур-
но ты ча ла ве чай. Ап роч та го, га рэл ку час та ска-
рыс тоў ва юць і ў якас ці ле ка ва га срод ку ні бы та 
ад усіх хва роб ад ра зу» [6, с. 8–9]. Зга да ем рэ а-
ліі вяс ко ва га жыц ця ў на шы дні і ўсвя до мім, 
на коль кі Я. Ча чот меў ра цыю, асу джа ю чы п’ян-
ства.

Уво гу ле, схіль насць да ма ра лі за тар ства 
(а Я. Ча чот нез дар ма ат ры маў у фі ла мац-
кім ася род ку мя нуш ку «Мен тар») вы ні ка ла 
з са мо га быц ця, з та го, што ў той ці ін шай фор-
ме ад люст роў вае на род ная муд расць у пес-
нях, па дан нях і каз ках. У збор ні ку «Ся лян скія 
пес ні» (1846) аў тар зас вед чвае: «Не ма гу без 
ней ка га мі ла га ўзру шэн ня пры га даць за бы-
тыя каз кі, якія я чуў і ве даў у дзі ця чыя га ды. 
Час та ў іх змя шча ец ца цу доў ная ма раль» [6, 
с. 27].

Рэ а ліс тыч ная скі ра ва насць ча чо та вай па э-
зіі, яе наб лі жа насць да про зы жыц ця і рэ гу ляр-
нае сіл ка ван не з вус най на род най твор час ці 
між во лі ада со бі лі аў та ра ад пан тэ о на «вя лі кіх 
па э таў». Сам Я. Ча чот, па раў но ва ю чы ўзро вень 
твор час ці Міц ке ві ча і свой улас ны, су ад но сіў іх 
з ня бес най і зям ной сфе ра мі. Зрэш ты, ня бес-
ныя ахоў ні кі ў выг ля дзе пер са на жаў ан тыч-
най мі фа ло гіі, як і ге роі ста ра жыт най гіс то рыі, 
ня рэд ка нат хня лі прад стаў ні коў фі ла мац ка га 
ася род дзя, a та му час та яны фі гу ру юць і з’яў ля-
юц ца ў тво рах Ча чо та. У пры ват нас ці, ім бы лі 
на пі са ны лі рыч ная сцэн ка «Са фо», пры мер ка-
ва ная да дня на ра джэн ня А. Міц ке ві ча па э ма 
«Тыр тэй», ба ла да «Ары ён» (на жаль, не за ха ва-
ла ся), a так са ма ва дэ віль у двух ак тах «Апа лон 
на ка ля да ван ні». У апош нім, на дзвы чай са ма-
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быт ным тво ры, бог Эрат скар дзіц ца на спрад-
веч ную пра бле му – вя лі кую коль касць рыф ма- 
п лё таў і ад на ча со вую не да а цэ не насць та лен-
таў, Апа лон жа, у сваю чар гу, ух ва ляе дзей-
насць фі ла ма таў і пра ро чыць ім веч ную сла ву 
[7, с. 245].

Ап роч гэ та га, Я. Ча чот выс ту паў у ро лі 
ства раль ні ка жур бот ных эле гій (трэ наў), 
пра нік нё на га лі ры ка, пуб лі цыс та-гу ма ніс та. 
Мнос тва вы ка за ных ім ідэй ак ту аль на і сён-
ня. Вось як, нап рык лад, ка жа ён пра гра ма-
дзян скую ак тыў насць ча ла ве ка, пра яго пат-
ры я тыч ныя аба вяз кі: «...Аса біс тае шчас це – 
у шчас ці гра мад скім: дбаць пра гра мад скае 
даб ро – зна чыць пам на жаць даб ро ўлас-
нае» [1, с. 203]. Вель мі па-су час на му гу чаць 
у на тат ках пад наз вай «Дум кі, якія па ві нен 
рас паў сю джваць вы шэй шы клас» раз ва жан ні 
пра за леж насць дзяр жаў на га ла ду ў лю бой 
кра і не ад гра ма дзян скай па зі цыі лю дзей, ад 
та го, на коль кі схіль ныя яны цяр пець дэс па-
тыч ную ўла ду. «Не мо гуць быць доб ры мі гра-
ма дзя не там, дзе кеп скі ўрад, – сцвяр джае 
Я. Ча чот, – як не мо жа быць кеп ска га ўра да 
там, дзе ўсё ро біц ца згод на з па жа дан нем 
на ро да, a не з во лі, кап ры зу і сі лы ад на го» [1, 
с. 205].

Асаб лі вую вя до масць на быў Я. Ча чот 
у якас ці аў та ра хоць і не дас ка на лых у пла-
не фар маль на га май стэр ства вер шас кла-
дан ня, але, ра зам з тым, на дзвы чай каш тоў-
ных у змяс тоў ным сэн се ба лад – ты по вых 
узо раў ра ман тыч най лі та ра ту ры. Мер ка ван ні 
ся род лі та ра ту раз наў цаў аб ча чо та вых ба ла-
дах і ця пер пра цяг ва юць ва гац ца ад ацэ нак 
кштал ту «пас рэд ныя тво ры» (Г. Га цо ва) і «не 
ўяў ля юць мас тац кай каш тоў нас ці» (Л. Ма лаш-
Ак са мі та ва) да «сап раў дныя шэ дэў ры лі та-
ра ту ры» (К. Цвір ка). На дум ку С. Стан ке ві ча, 
«ба ла ды – са мыя сла быя тво ры Ча чо та. Гра-
шаць яны як не дас ка на лаю кам па зі цы яй, так 
і хі ба мі тэх ні кі сты лю – цяж ка га і няз граб-
на га. Бра куе ім вы раз нас ці ды кам пак тнас ці, 
яны за ліш не доў гія… Ад нак, ня гле дзя чы на 
знач ныя мас тац кія хі бы, ба ла ды вель мі ці ка-
выя, бо ў іх вы яў ля юц ца на поў ную моц шчы-
рыя і не пас рэд ныя ад но сі ны па э та да фальк-
ло ру» [8, с. 51].

Упер шы ню ба ла ды Яна Ча чо та бы лі апуб-
лі ка ва ны ў 1886–1889 гг. Янам Рых тэ рам пад 
ты ту лам «Ян Ча чот і яго ныя няз на ныя вер ша ва-
ныя тво ры». Вы да вец пе ра ліч вае во сем ба лад 
у нас туп ным па рад ку: «Бе кеш», «На ваг руд-
скі за мак», «Кал ды чэў скі шчу пак», «Па дзем ны 
звон на гор цы ў Пу зя не ві чах», «Ра дзі віл, аль-
бо Зас на ван не Віль ні», «Уз но гі», «Мы шан ка», 
«Сві цязь». Гэ та, вя до ма, не ўсе тво ры Я. Ча чо та 
з да дзе най се рыі, бо знач ная час тка іх бы ла 
стра ча на.

Скульптура Свіцязянкі на возеры

Ба ла ды, што грун та ва лі ся на фальк лор ным 
аў тэн тыз ме і зва ро це да ле генд род на га краю, 
бы лі вы со ка ацэ не ны А. Міц ке ві чам і паў плы-
ва лі на твор часць апош ня га. Ста ніс лаў Свір ка 
ў сва іх дас ле да ван нях прыйшоў да выс но вы, 
што «...тыя “пе сень кі” і “ба ла ды” Ча чо та бы лі 
га лоў ным ім пуль сам, які пад штур хнуў Міц ке-
ві ча ў кі рун ку на род нас ці, a ка лі ка заць больш 
кан крэт на, у кі рун ку ба лад нас ці...» Вя до ма, 
да во дзіць дас лед чык, на Ада ма Міц ке ві ча 
ўплы ва лі і ін шыя фі ла ма ты, але «най вы дат-
ней шым пі я не рам на род нас ці ся род фі ла ма-
таў быў Ча чот, як раз яго ўплыў на Міц ке ві ча 
ў гэ тым пла не ака заў ся най мац ней шым...». 
На дум ку Свір кі, Ян Ча чот «быў фі ла мац кім 
ма я ком, які ста яў на ві лен скіх рос та нях кла-
сі цыз му і ра ман тыз му і які няз мен на па каз ваў 
на на род насць. Міц ке віч пай шоў у тым кі рун ку, 
і да ро га тая пры вя ла яго да вя лі кай ра ман-
тыч най і на род най па э зіі» [9, с. 112].

Трэ ба адзна чыць, што аб ві на вач ван ні ча чо-
таў скіх ба лад у «пры мі ты віз ме» не мо гуць 
лі чыц ца дас тат ко ва аб грун та ва ны мі, бо, ня гле-
дзя чы на на яў насць звык ла га і на сам рэч не 
заў сё ды ўда ла га рыф ма ван ня, гэ тыя тво ры 
дэ ман стру юць не толь кі за хап ляль ныя сю жэ ты 
і ба гац це на род най га вор кі, але і ў пэў най сту-
пе ні ілюс тру юць «дух эпо хі» з яе ты по ва ра ман-
тыч най уз нёс лас цю све таў спры ман ня.

Так, ба ла ду «Бе кеш» Я. Ча чот зас на ваў на 
на род ным па дан ні пра Бе ке ша ву га ру ў Віль ні, 
на якую адзін фа на бэ рыс ты ва я во да за га даў 
уз бі рац ца на ко нях ры ца рам дзе ля ат ры ман ня 
ру кі сва ёй дач кі. А па дзеі ба ла ды «Кал ды чэў-
скі шчу пак» скі роў ва юць чы та ча да па дан ня 
пра ры бі ну, што «іміг руе» праз па дзем ныя во ды 
з Кал ды чэў ска га во зе ра ў Сві цязь. У ба ла дзе 
«Па дзем ны звон на гор цы ў Пу зя не ві чах» ад па-
вед на ска рыс та на ле ген да пра цар кву, якая 
за гра хі свя та ра ды яго жон кі пра ва лі ла ся пад 
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зям лю. Ба ла да «Ра дзі віл, аль бо Зас на ван не 
Віль ні» ад люс троў вае ста ра жыт нае ліц він-
скае па дан не пра па ган ска га свя та ра Кры ва-
Кры вэй ту, яго сы на Ліз дзей ку, паз ней пра зва-
на га Ра дзі ві лам, двор кня зя Ге ды мі на і зас на-
ван не Віль ні. На такім жа пры нцы пе зні та ва-
нас ці з фальк лор на-гіс та рыч ный спад чы най, 
a так са ма на шы ро кім вы ка рыс тан ні на род ных 
пры ма вак і зга дак пра за ба бо ны грун та ва ла ся 
і ства рэн не ба лад «Мы шан ка» і «Сві цязь».

Ад ной з най больш знач ных зас луг Яна 
Ча чо та мож на лі чыць вы ні кі яго пра цы як фальк-
ла рыс та і мо ваз наў цы. Так, у збор ні ку «Ся лян скіх 
пе сень з-над Нё ма на і Дзві ны» (1846 г.) ён змяс-
ціў ад ра зу тры ты пы слоў ні каў: пер шы – не вя лі кі 
(на 200 рэ ес тра вых сло ваў) «Слоў нік кры віц кіх 
сло ваў», дзе бе ла рус кія сло вы пе ра кла да юц ца 
на польс кія; дру гі – тлу ма чаль ны «Не ка то рыя 
кры віц кія іды ё мы…», дзе па да ец ца раз гор ну-
тае апі сан не больш за 200 ад мет ных бе ла рус-
кіх слоў, ча сам з па раў нан ня мі з ін шы мі мо ва мі; 
трэ ці слоў нік – фра зе а ла гіч ны – «Кры віц кія пры-
каз кі і пры маў кі», у якім пры во дзіц ца 130 бе ла-
рус кіх прымавак у пе ра кла дзе на польс кую мо ву 
або з тлу ма чэн нем; асоб на да юц ца «Пры каз кі 
і пры маў кі, пры ста са ва ныя да свят» (15 адзі нак) 
і «Ад мет ныя вы ра зы і па раў нан ні, якія мож на 
ад нес ці і да пры ма вак» (40 адзі нак).

Гэ та дас лед чыц ка-апі саль ная пра ца ра зам 
з руп лі вым збі ран нем, ап ра цоў кай і сіс тэ ма ты-
зацыяй аў тэн тыч ных бе ла рус кіх пе сень, якіх 
у Я. Ча чо та бы ло на за па ша на ка ля ты ся чы (!), 
выг ля дае ты та ніч най дзей нас цю эн ту зі яс та, які 
сап раў ды кла па ціў ся пра бу ду чы ню Баць каў-
шчы ны і мо вы.

Як на ту ра вы со ка а ду ка ва ная і пат ры я тыч на 
скі ра ва ная Ян Ча чот доб ра ра зу меў, што трэ-
ба ве даць роз ныя мо вы (а ў яго вы пад ку гэ та 
бы лі польс кая, рус кая, фран цуз ская, ня мец кая, 
ан глій ская, ла цін ская), але най перш ша на ваць 
сваю – про стую, мі ла гуч ную і, ра зам з тым, 
ба га тую «сла вя нак ры віц кую га вор ку», у якой 
най леп шым чы нам вы яў ля ец ца ду ша на ро да. 
Та ле на ві ты «ду дар» і ас вет нік, ён да кан ца 
жыц ця зас таў ся вер ным сва ім ра ман тыч ным 
ідэ а лам і гу ма ніс тыч ным пе ра ка нан ням.

Я. Чачот за некалькі дзён да скону

Сён ня па мят ныя шыль ды і бюст у го нар Яна 
Ча чо та ўста ля ва ны ў Но вай Мы шы, Ка рэ лі чах 
і ўро чы шчы Рэ пі ха ва, a яго імем бы ла не каль кі 
га доў та му наз ва на ву лі ца ў ад ным з мік ра ра ё-
наў бе ла рус кай ста лі цы.

Вар та адзна чыць, што ў ар ты ку ле «Бе ла рус-
кае ад ра джэн не» Мак сім Баг да но віч аха рак та-
ры за ваў свай го сла ву та га па пя рэд ні ка ў лі та-
ра ту ры Яна Ча чо та нас туп ным чы нам: «Шчы-
ры дэ мак рат, які го ра ча лю біў бе ла рус кі на род» 
[10, с. 23]. Да гэ та га аз на чэн ня амаль ня ма 
ча го й да даць, ап роч та го, што на шым су час ні-
кам даў но не аб ход на па чаць звяр таць знач на 
больш ува гі як на пос таць са ма ад да на га фі ла-
ма та, так і на тыя ідэі, якія вы каз ваў Я. Ча чот 
і яго пап леч ні кі. У скла да ных по шу ках гра мад-
скай зго ды вар та пры слу хац ца да за па ве ту  
па э та:

Бюст Я. Чачота ў Карэлічах

Раз лу чыць смерць мо жа сэр цы,
Мо гуць ні шчыц ца на ро ды,
Ды з’яд на ным не так про ста
На ра біць вя лі кай шко ды [1, с. 177].
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Summary

Remembering the first awakeners of the Belarusian 
nation spirit mentioned should be necessarily Jan Cha-

chot. First known Chachot’s literary works appeared in 
the period of student Philomates life. Many his verses 
reflected various folk motives and the author’s love of 
freedom. Besides in the Chachot’s works we can see 
the expressive attributes of that epoch. Avery interest-
ing part of Chachot’s literary heritage comprises bal-
lads based on Belarusian folk legends and the series of 
poems called «The Tales about Ancient Licvins till the 
year of 1434» presenting the history of ancient Belarus 
in vivid images. Jan Chachot knew many European lan-
guages (French, German, English, Latin, Polish, Rus-
sian) but he remained faithful to Belarusian nation, its 
culture and language till his last days. His creativity 
demonstrates the typical romantic view, of the world 
which hasn’t lost the actuality till the present.
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