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Б1БЛЕЙСКАЯ ВОБРАЗНАСЦЬ
У ПАТРЫЯТЫЧНАЙ Л1РЫЦЫ
БЕЛАРУСК1Х САВЕЦК1Х ПАЭТАУ
ЧАСОУ ВЯЛ1КАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ
У дадзеным артыкуле анал1зуецца семантыка i прагматыка б1блейсюх
рэмшсцэнцый у паэтычных творах беларусюх савецюх паэтау перыяду 1941—
1945 гадоу як сродак манiфестацыi iдэалагiчных трансфармацый савецкага соцыуму
ваеннага часу.
Маладая савецкая дзяржава гучна адвергла хрысщянства як
непрымальную для яе сютэму поглядау. Разам з тым, у гады лёсавызначальнай
для крашы крывапралггнай вайны у вершах беларускiх савецюх паэтау усё
больш гучнымi становяцца матывы, вытокi якiх ляжаць у бiблейскай
вобразнасцi. Так, менавiта у хрысцiянскай “сютэме каардынат” асэнсоуваецца
вобраз П тлера у вершы Якуба Коласа “Ц ш а i бура” (1942), дзе фюрэр, “злы
кат”, парауноуваецца з бiблейскiм першазабойцам Кашам [2, с. 304], новым
“Антыхрыстам”, што прыняу своеасаблiвы д ,ябальскi “антыхрост” i
“антыпрычасце”, бо “ускормлен мясам чалавечым”, “крывёй народнаю
скупаны” дзеля таго, каб т р а т у “яму пад ногi <.. .> свет цэлы” i згшуу у “муках
< ...> балесных” (Янка Купала “Зноу будзем шчасце мець i волю” (1942)) [3,
с. 177], дзе “м у к ” роднага краю, што ахвярна п ’е “пакуты чаш у” (Якуб Колас
“У цяжкую часшу” (1941)) [2, с. 275], у гэтым кантэксце усведамляюцца як
“страшнейшыя” за “пякельныя м укГ (Якуб Колас “Мая зямля” (1943))
[2, с. 319], бо ён “распяты” (Якуб Колас “Шлях славы” (1944)) [2, с. 338]. Таму
у вершы Шмена Панчаню “Перад сустрэчай” (1943) да “паавелых папялш чау” i
да “свежавырытых магЫ” iмкне савецю воiн-вызвалiцель, бо менавiта яны
з ’яуляюцца для яго святынямi, адзнакамi ахвярнай пакуты роднага краю. Але
надзвычай паказальна, што да шэрагу гэтых святынь, якiя пакутлiва чакаюць
свайго вызвалення, паэт далучае i “цэрквы, у яю х ахрышчан” савецю салдат [4,
с. 139-140].
З пачаткам вайны, якая пагражала самому юнаванню савецкай дзяржавы,
перад палпычным кiраунiцтвам СССР востра паустала пытанне пошуку
iдэалагiчных “рэзервау”, якiя м аги гарантаваць перамогу у смяротным
змаганш, бо “пралетарскi” “савецкi” патрыятызм усё ж не мог забяспечыць
належнай ступенi смаадданасцi i самаахвяравання байцоу i камандзiрау
Чырвонай Армii у баях з фашызмам. I таюм рэзервам, на думку савецкiх
щэолагау, павiнны былi стаць дагэтуль занядбаныя i праклятыя бальшавiкамi
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каштоунасщ “клашчнага” патрыятызму: аутарытэт продкау i аутарытэт старой
культавай традыцыi - перш за усё рускага праваслауя. З гэтага вышкала, што
змаганне з фашызмам з ’яуляецца святой справай не толью кожнага савецкага
чалавека, але i кожнага хрысцiянiна, якi у складзе “хры сталк^вага” савецкага
воiнства змагаецца супраць д ’ябальсюх полчышчау цемры i зла. З такой мэтай
савецюя улады наладзiлi шчыльны кантакт з iерархамi Рускай Праваслаунай
царквы, яюя занялiся патрыятычнай агiтацыяй у савецюм тыле i “рэабiлiтавалi”
нацыянальную псторыю, прауда, толькi рускую нацыянальную псторыю, а не
гiсторыю нацыянальных меншасцяу, якая так i засталася “буржуазнай”. У
вынiку Другая Сусветная вайна ператварылася для савецкага народа у Вялiкую
Айчынную, “чырвоныя камандзiры” ператварылюя у “савецкiх афiцэрау”. Яны
у сваю чаргу апранулi залатыя “царсюя” пагоны i аксельбанты i аздобш свае
грудзi ордэнамi святога Аляксандра Неускага, Аляксандра Суворава, Мiхаiла
Кутузава, яюя персанiфiкавалi гiстарычную славу рускай збро^ што у свой час
абараняла штарэсы пануючых класау. Таюм чынам, аутарытэт продкау павiнен
быу дапамагчы воiнам Чырвонай Армii у вызваленнi Радзiмы, i гэта думка
надзвычай яскрава увасобiлася у вершах Шмена Панчанкi. Так, у вершы “На
могшках” (1941) малюецца жудасная карцша бамбардзiроукi нямецкай
авiяцыяй вясковых могiлак, дзе пад “навес старажытных крыжоу’” схавалюя
ад налёту людз^ Але хрысцiянскi “пахты крыж” здаецца немцам варожай
“гарматай”, i бомбы падаюць “з дзМ м свiстам” на магiлы продкау, адначасова
забiваючы дзяцей. Таму “няуцямна пазiрае крыж пахшъГ, як “змяшалася з
касцямi мерцвякоу”“дзящная распырсканая кроу’”, што абудзщь ад вечнага сну
продкау, яюя пакараюць нелюдзяу, што “адкапалi прадзедау магмы”, каб
“пахаваць уласныя галовы ” [4, с. 80].
Яшчэ больш акрэслена матыу заступнщтва праведных продкау гучыць у
вершы “Курганы” (1943). Так, самi “продю авы я”, што спяць у курганах з
“палавецюх чат у” у “шаломах цяжюх”, выкапаи савецюм вошам “сталлю
булатнаю” акопы для змагання з новай “ардой”. Таму само сонца для
ушанавання iх памящ “ставщь” на старых курганах “залатыя крыжы”: “Спяць
яны у курганах, меч да меча, па-братняму, // Топчуць ворагi славу пачэсную iх.
// А зара, спапял^шы драты ненавiсныя, // Па-над iмi узняла залатыя
крыжы...” [4, с. 108] I у гэтыя ж “курганы” суджана “са славаю” “легчыГ тым,
хто загше у б^ве з фашызмам, к а и “Яраслауна заплача па новаму 1гару”
[4, с. 108]. Тым самым паэт сцвярджае щэю пераемнасцi розных пакаленняу у
справе абароны “Русi” ад варож^1х “орд”, прычым, менавiта “курган”, якi, на
думку Млхася Чарота, павiнен быу быць змецены рэвалюцыйным “вiхорам”
(“Жывое балота” (1922)) [5, с. 32], увасабляе у ваенных вершах Шмена
Панчаню iдэю старадаунiх нацыянальных святынь, што дзейсна дапамагаюць
свайму народу у змаганнi з ворагам.
Пры ашсанш гэтага смяротнага змагання беларусюя савецкiя паэты не
пазбеглi i бiблейскiх алюзiй. Так, у вершы “Маскве” (1941) Якуб Колас
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парауноувае Птлера-“вамшра” з “блуднiцай”: “<...>Смяротны бой, крывавы
вiр. // Вачамi мутнымi блуднщы // У Маскву уставiуся вамтр” [2, с. 262].
Пажаднасць i прадажны секс у самых розных традыцыях здауна з ,яулялiся
вызначальнай адзнакай д ’ябальскай “нялюдскасцi”, варожай унармаванаму
“людскаму” грамадству. Таму вельмi часта у iдэалагiчна-прапагандысцкiх
мэтах гэтая рыса пры тсвалася вайскова-палiтычнаму працiунiку, прыкладам
чаго можа служыць бiблейскае апакалiптычнае параунанне Вавшонскага
царства, што у свой час перамагло Ьрашьскае царства i разбурыла яго сталiцу
Iерусалiм, з “блудадзейкай”: “Вавшон вялМ, м а ц блудадзеек i мярзотау
зямных” (Адкрыцьцё... 17, 5) [1, с. 1527]. Вышкам гэтага “блудадзейства” стала
апанаванне Вавiлона “дэманамГ, калi “Вавшоне, вялжая блудадзейка, зраб^ся
ж ытлшчам дэманау i прыстанкам усякаму нячыстаму духу, прыстанкам
усякаму нячыстаму i агiднаму птаху; бо шалёным втом блудадзейства свайго
яна напама усе народы” (Адкрыцьцё... 18, 2) [1, с. 1528]. I “вшом” гэтым была
кроу праведшкау, бо “блудадзейка” “апоена была крывёю сьвятых i крывёю
сьведкау 1сусавых” (Адкрыцьцё... 17, 6) [1, с. 1527]. Таму зушм не з ’яуляецца
дзiуным адначасовае параунанне Якубам Коласам П тлера у “крывавым вiры” i
з “блуднiцай”, i з “вамтрам”, а таксама з “крывяжэрцам” [2, с. 262]. Разгортвае
метафару “крывавага банкету” i Янка Купала, к а л вызначае, што фашысцкi
фюрэр-“вамшр”, “сы ты быу людсюм < ...> жырам”, “п ’я ны быу крывавым
вiрам” (“Беларусюм партызанам” (1941)) [3, с. 173], “крывёю людскою i п ’яны, i
сыт” (“Дзевяць асiнавых колляу” (1942)) [3, с. 179], к а и “спрауляу дзжа
страшны свой банкетчгрышча”, “п ’я ны ад крыт дзiцячай, мацярынай”
(“Грабежшк” (1941)) [3, с. 174]. Адмоуны пафас “крывавага банкету”
узмацняецца таксама матывам рытуальнага гвалту, ганебнага распранання
“блудадзейкай” тых, каго яна перамагла. Дадзеная метафара знайшла сваё
адлюстраванне яшчэ у Бiблii, калi у плачы Ерами, пераможаны Вавiлонам
Iерусалiм “зрабiуся агiдны; кожны, хто славiу яго, глядзщь на яго з пагардай,
галiзну ягоную убачыушы; ён i сам уздыхае i адварочваецца” (Ерампн плач 1, 8)
[1, с. 1015]. Таму i для Птлера-“блудшцы” з верша Якуба Коласа “Маскве”
(1941) увасабленнем заваявання Масквы з ’яуляецца яе сiмвалiчнае
“распрананне”, сарванне “чырвонага плашча”: “Масква, краты роднай сэрца! //
Няужо кране цябе рука // Звяругi прускай, крывяжэрца, // Галаварэза-чужака?
// Масква, народная святыня! // Няужо ф ашысцк людаед // Чырвоны плашч
твой у прах юне, // Растопча нашу гордасць, цвет?” [2, с. 262]. I к а и для
Масквы ганебны лёс застауся толью пагрозай, якая не была здзейснена
дзякуючы мужнасщ i гераiзму савецюх салдат, то для Беларуш яна стала
злавеснай рэчаюнасцю. I адзнакай гэтага ж ахивага лёсу паустаюць фашысцкiя
“блудадзейкГ - “блядыя прастытутк арыйскай крывГ, апранутыя у кашулi
забiтых беларусюх дзяучат з няскончанай балады Яню Купалы “Дзевяць
асiнавых колляу” (1942): “Ютць Егерштрасэ у Берлiне разгуллем // Блядых
прастытутак арыйскай крыш // У садраных з дзяучат беларусюх кашулях, //
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Трафеях германсюх войск з поля бт вы. // Засм, беларуская кветка-дзяучына, //
Салдат пруск выразау грудзi табе...” [3, с. 179].
О мволж а “крывавага банкету” фашысцка-“вавшонскай” “блудадзейкГ не
магла не выклжаць мастацюх асацыяцый з так званым “шрам Валтасара”, што
выявшася у вершах Якуба Коласа. Валтасар быу сынам i сууладцам апошняга
цара Вавшонп Набашда, сына Навухаданосара, што зах а ту к р у с аи м i загiнуу
у 539 г. да н.э. пры узяцщ Вавшона войскамi персау. Паводле падання, якое
д а н е ^ да нас Бiблiя i працы старажытнагрэчасюх гiсторыкау, у ноч заваявання
Вавшона персамi Валтасар загадау пачаць банкет для услаулення вавшонсюх
багоу, на якiм застольнымi келiхамi служ им культавыя чашы, захопленыя у
iерусалiмскiм храме, калi ён “узнёсься супроць Госпада нябёсау, i посуд храма
Яго прынесьлi табе, i ты i твае вяльможы i наложнщы твае пiлi зь яго вiно, i
ты славiу багоу срэбраных i залатых, медных, жалезных, драуляных i
каменных...” (Данил 5, 23) [1, с. 1103]. У разгар банкету з ’явшася таямшчая
рука, што накрэслша на палацавым муры незразумелыя словы, якiя змог
патлумачыць iудзейскi прарок Данiiл: “За гэта i паслана ад Яго пясьць руш, i
накрэсьлена гэта тсаньне. I вось што накрэсьлена: мэнэ, мэнэ, тэкэл, упарст
(паичана, паичана, узважана i падзелена. - заув. перакл.). Вось i разгадка слоу:
мэнэ - вылiчыу Бог царства тваё i паклау канец яму; тэкэл - ты узважаны на
вагах i важыш вельмi мала; пэрэс - падзелена царства тваё i аддадзена
Мiдзянам i Персам” (Данил 5, 24-28) [1, с. 1103]. Таюм чынам, “лёгкасць”
Валтасара, узважанага Богам, перадвызначыла канец самога уладара i яго
царства, што мусщь быць падзелена памiж iншаземцамi. Падабенства такога
прароцтва у дачыненнi да фашысцкай Г ерманп i яе фюрэра робщь i Якуб Колас
у вершы “На звера” яшчэ у 1941 годзе: “Узважаны дт яго, лёсы, // Ён л ё г к як
пыл: < ...> Апусцщца грозна заслона, // Суд будзе суроу, // Пагiбель яго
неунжнёна, // За кроу аддасць кроу” [2, 274]. I сапрауды, Птлеру было суджана
загшуць на рушах сваёй сталщы, якую штурмавалi савецкiя войскi, а яго краша
амаль на палову стагоддзя была падзелена памiж дзяржавамi-пераможцамi
антыгiтлераускай каалiцыi. “Неушкнёнасць” пагiбелi Валтасара i Вавiлона была
перадвызначана неадваротным Бож^1м наканаваннем. У сваю чаргу паэт у
вершы 1947 г. “Наша дарога” (Да дня вызвалення Мiнска) называе iмя таго
“бога”, сшай i воляю якога быу пераможаны фашызм: “У нашых сэрцах рэхам
веры // Адбiуся клiч правадыра. // Узважыу ворага ён, змерау, // I разгадау яго
намеры, // Разбiу i ктуу яго у прах” [2, с. 377].
М енавта “крамлёуст гаспадар”, Сталш, жывое падабенства, паводле
мастацкага увасаблення беларусюх савецкiх паэтау, грознага ваяушчага “бога”
Трэцяга запавету, усепраш кивага правадыра сiл святла i прауды, “ктуу < . > у
прах” фашысцкую “нелюдзь”, i метафары гэтага канчатковага зн 1'шчэння
“нечысцГ сшкуюцца у беларускай ваеннай лiрыцы перш за усё вобразнасцю
сялянскага “экзарцызму” i народнай апатрапеiчнай магii. I вызначальным у
гэтым кантэксце становщца матыу ганебнага пахавання, якое, з аднаго боку,
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павшна “зрынуць” злавесных мерцвякоу у самыя глыбiнi апраметнай, у “яму
глыбей нетры сам ай” (Янка Купала “Дзевяць асiнавых колляу” (1942)) [3,
с. 180], каб цяжар iх пакарання адпавядау цяжару iх злачынствау супраць
“людскага” свету, а з шшага - забяспечыць немагчымасць iх новага
“уваскрашэння” i вяртання да “жывых” людзей - “каб не ускрэ^ i век яны”
(Янка Купала “Беларусюм партызанам” (1941)) [3, с. 172].
Таюм чынам, можна канстатаваць, што адной з найбольш плённых
крынщ выкрывальнага пафасу ваеннай лiрыкi беларусюх савецкiх паэтау,
скiраванага супраць фашысцюх агрэсарау, з ’яуляецца менавiта хрысцiянская
вобразнасць, якая нават у часы ваяушчага агазм у даказала сваю дзейснасць у
справе мабшзацьй шырокiх народных мас для адпору смяротнаму ворагу.
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ПОНЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЖИМ»
В КОНТЕКСТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА
В статье рассматриваются общетеоретические подходы к пониманию госу
дарственного режима, его соотношение с политическим режимом. Устанавливают
ся характерные признаки политических режимов и основания их классификации.
Определяется значение государственного режима для анализа формы государства.
Проводится типология государственных режимов и видовая характеристика в зави
симости от формы правления. Отмечается наличие классификации форм государ
ства, основанной на критерии государственно-правового режима.
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