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А.В.Шарапава (Магілёў) 

Аўтабіяграфічныя творы А. Васілевіч “Пачакай, затрымайся…” і І. Навуменкі 

“Дзяцінства. Падлетак. Юнацтва”: асаблівасці стварэння сэнсу і структуры 

 

Як заходнееўрапейская літаратура 1960 − 70-х гг., так і беларуская проза 

1990-х гг. характарызуюцца актыўным засваеннем твораў аўтабіяграфічнага і 

дакументальнага характару. Такая з’ява тлумачыцца не толькі кан’юнктурай, што 

ўлічвае цікавасць чытачоў да невядомых ці малавядомых фактаў найперш 

асабістага жыцця выбітных асоб, але і логікай развіцця літаратурнага працэсу, і 

спецыфікай саміх мастацкіх тэкстаў. У сучасным літаратуразнаўстве усё часцей 

ідзе гаворка пра вылучэнне аўтабіяграфіі ў асобны празаічны жанр, што адносіцца 

да такога міжродавага ўтварэння, як дакументальна-мастацкая (мемуарна-

аўтабіяграфічная, мемуарыстычная) літаратура
1
. Названае ўтварэнне, вядомае 

яшчэ з Антычных часоў, на працягу свайго доўгага развіцця сфарміравала 

разгалінаваную жанравую сістэму. Гэта аўтабіяграфія, споведзь, мемуары, дзённікі 

і іншыя жанравыя ўтварэнні, межы паміж якімі дастаткова ўмоўныя і рухомыя. 

Уласна літаратурная аўтабіяграфія − гэта аб’ёмны празаічны твор, у якім аўтар 

рэтраспекцыйна адлюстроўвае падзеі ўласнага жыцця. “Автобиография – это 

повествовательный текст с ретроспективной установкой, в котором реальная 

личность рассказывает о собственном бытии, и притом ударение ставит на 

свою личную жизнь, собственно историю становления своей личности” [3, с. 7]. 

У аўтабіяграфічным жанры “<…> автор теряет ценностную точку 

вненаходимости героя” [1, с. 273], г.зн. у гэтым жанры аўтар і апавядальнік 

тоесныя. Менавіта блізкасць названых камунікатыўных інстанцый надае тэксту 

суб’ектыўнасць, робіць яго люстрам канкрэтнай гістарычнай эпохі.  

“Автобиографические произведения неоднородны. Развитие жанра, его 

взаимодействие с воспоминаниями и мемуарами, наконец, проникновение этой 

жанровой формы в художественную литературу привели к возникновению 
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 Гл. пра гэта даследаванні айчынных (В.Стральцовай, Т.Тарасавай, Н.Сіваковай і інш.) і замежных 

(Г.Раманавай, Н.Ніколінай, А.Пагодзінай, М.Медарыч, А.Златар і інш.) літаратуразнаўцаў. 
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разветленной внутрижанровой системы, в которую входят: 1) собственно 

автобиографии <…>; 2) автобиографические тексты, включающие 

одновременно развернутые воспоминания о прошлом, связанных с ним реалиях, 

лицах и т.п.; 3) автобиографии и воспоминания, тяготеющие к беллетризованной 

форме <…>; 4) художественные произведения, использующие жанровую форму 

автобиографии и опирающиеся на реальные факты жизни автора (см., 

например, повесть С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука», роман 

И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева», тетралогию Б.А. Зайцева «Путешествие Глеба» 

и др.)” [5, с. 12]. Менавіта ў кантэксце апошняй групы ў айчыннай літаратуры 

паказальнымі з’яўляюцца “Камароўская хроніка” М. Гарэцкага, “У дрымучых 

лясах” Змітрака Бядулі, “Шлях з цемры” Янкі Маўра, “Пачакай, затрымайся…” 

Алены Васілевіч, “Дзяцінства. Падлетак. Юнацтва” І. Навуменкі, “Муштук і 

папка” Я. Брыля і інш.  

Аўтабіяграфія, як ніякі іншы жанр, паказвае працэс фарміравання, 

самавыхавання асобы ў варунках лёсу, што робіць падобны твор вельмі важным у 

кантэксце дзіцячай літаратуры. Напрыклад, аўтабіяграфічныя творы А.Васілевіч 

(н. у 1922) і І.Навуменкі (н. у 1925) ахопліваюць практычна адзін і той жа перыяд 

ХХ ст. і даюць цэлую панараму складаных гістарычных падзей: ад першых гадоў 

пасля рэвалюцыі да Вялікай Айчыннай вайны ўключна. Гэтыя тэксты паказваюць, 

што маладыя людзі, якія шукаюць свой жыццёвы шлях, сутыкаюцца з падобнымі, 

нават аднолькавымі жыццёвымі выпрабаваннямі, праблемамі, пытаннямі 

побытавага і экзістэнцыйнага характару. Важна, што вылучаныя для аналізу творы 

дазваляюць прасачыць пэўны этап развіцця жанру мастацкай аўтабіяграфіі 

аповесці ў айчыннай літаратуры, бо асобнае выданне тэтралогіі Васілевіч датуецца 

1972 г.,. а трылогія Навуменкі − 1997 г. 

Для аўтабіяграфічных твораў характэрна наяўнасць двух часавых планаў: 

першасны план, што сучасны таму апавядальніку, які непасрэдна стварае тэкст, як 

правіла, ён зведзены да мінімуму; другасны − галоўны − план, што максімальна 

выяўлены − гэта план мінулага, пра які вязецца аповед. Менавіта наяўнасць двух 

нарацыйных фокусаў і з’яўляецца сэнса- і формаўтваральным цэнтрам 
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аўтабіяграфічнага твора. Згаданыя нарацыйныя планы дазваляюць ствараць у 

тэксце дыялог паміж апавядальнікамі розных узроўняў, што набліжаецца да 

своеасаблівага ўнутранага дыялогу ў свядомасці абстрактнага аўтара: “Кожны 

раз, калі я азіраюся ў тую, цяпер ужо даўнюю далячынь, кожны раз я пытаю ў 

сябе: “Няўжо гэта там, за тым засмужаным ружовым туманам ранкам, 

жывой галінкай зелянееш ты сама? <…> //
2
 І цяпер, калі між намі лягла такая 

неабсяжная прастора часу і ўзросту, калі лягло столькі камення на той дарозе, 

якая нас развяла і раз’яднала, я пытаюся, дзівячыся і спадзеючыся: // − Тая даўняя 

з таго далёку ТЫ − гэта Я? І Я цяперашняя − гэта ТЫ таксама? // І я заву цябе 

са смуткам і надзеяй адтуль, з тае раніцы: // − Пачакай, затрымайся…” [2, с. 3]. 

Разам з тым, блізкасць аўтара з апавядальнікам відавочна праяўляецца ў 

паказальнай інфармаванасці пра падзеі, дакладным паказам унутранага жыцця і 

перажыванняў галоўнага героя: “У хаце трое хлопцаў, ядуць на поўную шчаку 

так, што дзвюх, часам нават трох буханак хлеба не хапае. Зарплату між тым 

прыносіць адзін бацька. Зарплата старшага стрэлачніка вядомая − сто дваццаць 

шэсць рублёў. Ну, прырабатвае з паўсотню бацька, часам прагрэсіўку палучыць. 

Маці бялізну старым жанчынам мые. Вася за лета сотні паўтары заробіць. Але 

гэта дробязі. Грошай у асноўным хапае толькі на хлеб” [4, с. 245-246]. Якраз у 

гэтым, адным з многіх эпізодаў, адлюстраваны канкрэтныя факты з біяграфіі 

пісьменніка І.Навуменкі, падцверджаныя дакументамі, уласнымі ўспамінамі і 

ўспамінамі сваякоў. 

Аўтабіяграфічныя творы з’яўляюцца аб’ектыўнай крыніцай звестак пра 

пэўны час і прастору, бо ў іх узнаўляецца побыт, карціны працы і святаў, 

гістарычныя аспекты, маўленчыя асаблівасці: “Мая мясцовасць − Прыдняпроўска-

ІІрыпяцкае Палессе з гарадамі Рэчыца, Мазыр, Пінск, Брэст, у акупацыю была 

далучана да Украіны. Для насельніцтва гэта не мела ніякага значэння. Вёскі 

немцы палілі гэтак жа, як і ва ўсіх другіх мясцінах, дзе былі партызаны, вывозілі 

моладзь на работу ў Германію. Тут, у Роўне, сядзеў гаўляйтар Украіны Эрых Кох, 

а ў ровенскім банку выпускаліся ўкраінскія карбованцы. На карбованцах усе 

                                                           
2
 Знак // тут і далей у тэксце выкарыстоўваецца для абазначэння абзацаў у цытатах. 
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надпісы былі зроблены па-нямецку і толькі на другой палавіне банкноты, 

маленькімі літаркамі,— па-ўкраінску” [4, с. 478-479]. “Можа, паглядзімо
3
 на іх, 

ды мы і самі будзем ставіць…” [2, с. 68], “От любата вам, дзяўкі, на печы! − 

гукнула на печ цётка Фядора, расшпільваючы здубянелымі пальцамі паўшубак” [2, 

с. 309], “Не ўтаўкуса ніяк адна з гэтаю сваёю плоймаю. Не накармлюса ніяк” [2, 

с. 310]. 

Часава-прасторавая, а таксама ацэначная маркіраванасць выразна 

праяўляецца нават у назвах аўтабіяграфічных тэкстаў. Напрыклад, значэнне часу 

ўвасабляе назва таго ці іншага адрэзку жыцця: І.Навуменка “Дзяцінства. Падлетак. 

Юнацтва”, семантычны кампанент ацэнкі праяўляецца як у агульнай назве 

тэтралогіі А.Васілевіч, так і назвах асобных яе частак “Расці, Ганька”, “Доля 

знойдзе цябе”, “Новы свет”. Цікава, што і падзагаловак твора “Пачакай, 

затрымайся…” А.Васілевіч − “Крыху выдуманае апавяданне” − таксама 

ўтрымлівае пэўную аўтарскую ацэнку жанравай формы. Дарэчы, элемент 

прасторы, дзе будзе ўтрымлівацца канцэпцыйны вобраз “шляху жыцця” 

можна ўбачыць ў назве аповесці Янкі Маўр “Шлях з цемры”; прасторавая 

пазіцыя апавядальніка адлюстравана і ў загалоўку твора Змітрака Бядулі “У 

дрымучых лясах”. 

Любая аўтабіяграфія з’яўляецца даведачным матэрыялам пра жыццё пэўнага 

персанажа. Таму абавязковымі элементамі такіх твораў будуць наступныя паняцці: 

нараджэнне, мая сям’я, занятак бацькоў, вучоба, захапленні, сталенне, працяг 

адукацыі і г.д.: “Так, ёсць на свеце і непрыемнасці, але Вася на іх не зважае. Не 

надта добра жывуць між сабой дзед Піліп і Васеў бацька. Дзед гневаецца на сына 

за тое, што не захацеў жыць на хутары, кінуўся на чыгунку. <…> Але бацьку, 

відаць, больш, чым хутар і зямля, вабіла чыгунка. Затое папаездзіў бацька па 

свеце” [4, с. 15]. 

Аўтабіяграфічныя творы вызначаюцца маркіраванасцю тэксту словамі са 

значэннем “памяць”, “успамін”, “мінулае”. Цікава, што часам успамін не 

з’яўляецца паслядоўным. Чалавечая свядомасць з ранняга дзяцінства ўзгадвае 

                                                           
3
 Тут і далей падкрэслена намі − А.Ш. 
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самае яркае і выразнае: “З якога часу Вася сябе памятае. <…> Яму здаецца, ён не 

нараджаўся, а быў на свеце заўсёды” [4, с. 11]. “З паасобных пробліскаў памяці, 

якія ўспыхваюць, нібы маланкі ў цемені начы, вымалёўваецца карціна ранейшага 

Васевага жыцця” [4, с. 13]. 

Важнае значэнне ў аўтабіяграфічных творах набывае ацэначна-рэфлексійны 

кампанент, у якім спалучаюцца планы апавядальнікаў абодвух узроўняў. 

Падобныя элементы ў тэксце насычаны словамі, якія характарызуюць эмацыйны 

стан, інтэлектуальныя здольнасці, імпаційныя якасці не толькі галоўнага героя, але 

і іншых персанажаў тэксту: “Васілю робіцца горка. Ён лічыў, што добра 

ўладкаваўся: жыве ў бацькавай хаце, мае няхай невялікі заробак і вучыцца ў школе. 

Але ў параўнанні з Алесяй ён лайдак і няздара. Прыгожае, шустрае дзеўчанё не 

пабаялася адарвацца ад бацькавай хаты, паехала ў невядомую даль і яшчэ ў 

тэхнікум уладкавалася ” [4, с. 372]. У гэтым кантэксце вельмі паказальныя 

старонкі, што адлюстроўваюць трагедыю Ганькі Гурновіч − смерць маці. 

Дзяўчынка заўсёды адчувае яе прысутнасць. Напрыклад, яна наведвае могілкі і 

нібы з жывой гаворыць з маці: “А я ўжо ў школу пайду заўтра, – кажа яна маці, 

прыбіраючы яе магілку кветкамі. – Я ўжо і торбачку склала сваю, і сукенку, і 

хустку падрыхтавала” [2, с. 116]. Хоць маці маўчыць, але Ганька добра ведае, 

што сказала б ёй матуля, і чытачы нібы чуюць тыя словы (так наратар мадэлюе 

гэты дыялог): “Глядзі ж, дачушка, старайся, добра вучыся. Не лянуйся, глядзі. 

Настаўніка слухайся і з дзецьмі сябруй” [2, с. 116]. Часам здаецца ёй, што “маці 

ідзе ўслед за Ганькай лёгкім нячутным крокам. І Ганьцы зноў жыць добра і лёгка” 

[2, с. 197]. 

У абраных для аналізу аўтабіяграфічных творах важнае значэнне набываюць 

граматычныя формы цяперашняга часу, якія выцясняюць формы прошлага часу. 

Мінулае нібыта ствараецца на вачах у рэцыпіента, а апавядальнік пры гэтым 

перажывае яго яшчэ раз і таму здольны найбольш дакладна ўзнавіць эмацыйны 

фон свайго дзяцінства і маладосці. Можна параўнаць: “Ганька з кожным днём 

адчувае, як жыццё яе, нібыта тая лодка, што выбілася з твані на вольную ваду, 

шыбуе па гэтай лёгкай вадзе наперад” [2, с. 219]. “Школьная навука ідзе 
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звычайна, размерана, і тут Вася не падкачае. Яму лёгка, добра вучыцца. [4, с. 

226]. “Кіно Васю захапляе. Трохі менш, чым птушкі, кнігі, але захапляе” [4, с. 229]. 

Тыпы аповеду ў аўтабіяграфічных тэкстах выкарыстоўваюцца дастаткова 

стандартныя − ад 1-й асобы і ад 3-й асобы. Паказальна, што творы, абраныя для 

аналізу, выкарыстоўваюць абодва варыянты нарацыі: і ад 1-й асобы, і ад 3-й. 

Аповесці тэтралогіі А.Васілевіч напісаны ў рознай манеры: першая дзве ад імя 

імпліцытнага апавядальніка, а дзве апошнія ад “Я” самой Ганькі. Першыя дзве 

аповесці І.Навуменкі напісаны ад 3-й асобы, а апошняя − ад 1-й. Ствараецца 

ўражанне, што пісьменнікі “баяцца” даць самастойнасць сваім маленькім 

персанажам. Апавядальнік нібыта апранае маску дзіцяці, і праз гэта аповеду 

надаецца свежасць дзіцячага светаўспрыняцця: “На стол кладзецца лыжка, якой 

ніхто не карыстаецца. Рэшткі яды, міскі, талеркі так і застаюцца на стале. 

Ноччу пасядуць за стол дзяды... // Дзіўна яны ядуць: усё на стале як было, так і 

засталося. Але дзядоў усё адно “кормяць”. Інакш яны засярдуюць і могуць 

наклікаць бяду” [4, с. 29] або “Ганьцы на печы гэтыя Салаўкі і Мурманск 

уяўляюцца не інакш як нейкай замарожанай снежнай пустыняй, з якой, калі 

чалавек трапіў туды, жывым ужо ніколі не выйдзе. Няма сонца, няма свету, няма 

зямлі пад нагамі. (Калі няма жыта, значыць, няма і зямлі.) Кругом толькі 

ледзяная ноч...” [2, с. 146]. Пры гэтым аповед ад 3-й асобы напоўнены дакладнымі 

імёнамі, падзеямі і фактамі, а таксама ў ім, у лірычных адступленнях, 

сустракаюцца пераходы да 1-й асобы: “…У вас яна таксама ёсць − гэта чароўная 

краіна з нетутэйшай назвай − Ідылія. Праўда, у вас яна свая. У мяне свая. // 

Хочаце ведаць, дзе яна знаходзіцца? // З гэтым, праўда, крыху цяжэй. Справа ў 

тым, што дзівакі, якія складаюць геаграфічныя карты, чамусьці заўсёды 

забываюць маю Ідылію нанесці на карту. // Але нічога. Я раскажу вам пра яе без 

карты”
4
 [2, с. 6]. 

Такім чынам, аналіз аўтабіяграфічных твораў А.Васілевіч і І.Навуменкі 

дазваляе прыйсці да наступных высноў. 1. Дакументальныя, біяграфічныя і 

                                                           
4
 Дадзены прыклад адлюстроўвае яшчэ адну спецыфічную асаблівасць аўтабіяграфічнага жанру − прамы 

зварот да адрасата аповеду. 



Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а  

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та

аўтабіяграфічныя творы маюць даўнія літаратурна-гістарычныя традыцыі, 

з’яўляюцца своеасаблівым люстэркам эпохі. Акрамя дакладнасці ўзнаўлення 

разнастайных падзей эпохі такія творы звяртаюцца найперш да адлюстравання 

розных праяў духоўнага фарміравання і сталення асобы, што робіць падобныя 

тэксты актуальнымі ў кантэксце выхавання маладога пакалення. 2. 

Аўтабіяграфічныя творы маюць наступныя агульныя вызначальныя прыкметы: у 

змястоўным плане − насычанасць семантычнымі элементамі са значэннем 

“памяць”, “час”, “шлях”; увага да пэўных перыядаў жыцця дзіцяці; у фармальным 

плане − варыяцыі ў выражэнні формы асобы апавядальніка; выкарыстанне розных 

формаў часу з перавагай цяперашняга; лірызм і суб’ектывізм аповеду. 3. 

Аўтабіяграфічны твор А.Васілевіч, таксама творы Янкі Маўра, Змітрака Бядулі і 

інш., падрыхтавалі глебу для развіцця падобнага жанру ў айчыннай літаратуры, 

вызначыўшы найбольш традыцыйныя яе прыкметы. І.Навуменка па-наватарску 

ўзбагаціў дакументальна-аўтабіяграфічны жанр. Пісьменнік імкнецца да 

аб’ектывацыі аповеду, ведучы яго адстаронена. Аўтар імкнецца пазбягаць часавых 

лакун, стварае аповед, арыентуючыся на логіку гістарычных падзей, а не на плынь 

уласнай свядомасці. Выкарыстоўваючы лірычны па сваёй сутнасці жанр аповесці, 

І.Навуменка здолеў стварыць маштабнае палатно эпохі. 

Літаратура 

1. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М.М.Бахтин. − М. : Искусство, 

1979. − 424 с. 

2. Васілевіч А. Пачакай, затрымайся… : Аповесці / А.Васілевіч. − Мн. : Юнацтва, 

1994 − 526 с. 

3. Медарич, М. Автобиография / автобиографизм / М.Медарич // Автоинтерпретация 

: сб. статей; под. ред. А.Б.Муратова, Л.А.Иезуитовой. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1998. – 

С. 5-32. 

4. Навуменка, І.Я. Дзяцінства. Падлетак. Юнацтва / І.Я.Навуменка. – Мінск : Маст. 

літ., 2008. – 622 с. 

5. Николина, Н.А. Поэтика русской автобиографической прозы / Н.А.Николина. – М. 

: “ФЛИНТА” “Наука”, 2011. – 424 с. 

 




