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Ігар Бабкоў
Ян Максімюк, сьведка эпохі

Як нараджаюцца эпохі? Зь якой такой дзюркі ў часе? І
куды яны хаваюцца пасьля таго, як іх час мінае?

Дзевяностыя яшчэ доўга будуць прыгадвацца
беларускай літаратуры: такога буйства формы і зьместу не
было ў ёй хіба ад моманту нараджэньня.

Было многа ўсяго, тутэйшага і нетутэйшага,
брутальнай графаманіі й вытанчанага эстэцтва, мадэрнага
патрыятызму і патрыятычнага постмадэрну, і ўсё гэта
буяла, нагрувашчвалася, адкладалася як колцы ў дрэве.

За пакаленьнем тутэйшых адразу прыйшлі бум-бам-
літаўцы са сваімі танцамі на барыкадах. А за імі наступнае
пакаленьне, ужо з індывідуальнымі стылямі і міталёгіямі. І
ўсё гэта неяк адразу зраслося, склалася ў цэльнасьць, у
літаратурную традыцыю, якая дастаткова рана пачала
ўсьведамляць і сваю навізну і сваю незвычайнасьць.

Не зраслося толькі з крытыкамі. Тыя, хто пачыналі,
разьбегліся: у палітыку, у журналістыку, у розныя
акадэмічныя закуткі. Ва ўласную творчасьць. Схаваліся ад
часу, ад ягоных выклікаў і спакусаў.

Цяпер гэта відавочна: у дзевяностыя не хапала
крытычнага вока, уцэнтраванага і засяроджанага на эпосе,
кангеніяльнага ў сваім вар’яцтве таму, што адбывалася. Быў
толькі Акудовіч, але і той вельмі рана сышоў да сябе, у сваё



няма, якога, зрэшты, станавілася ўсё больш і больш.
Не было аніякіх сумневаў, што тыя, хто прыйдзе пасьля,

змогуць аднавіць толькі зьнешнюю канву падзеяў, па
статутах і публікацыях, па сухіх тэкстах, за якімі не заўсёды
бачна асноўнае: эмоцыі, патас, дух часу і мейсца.

Тут была патрэбная мудрая паўпрысутнасьць,
заангажаваная адпрэчанасьць, існаваньне на прадуктыўнай
творчай мяжы. Каб быць тут, разам з усімі, і ў той жа час
бачыць усё з крытычнай дыстанцыі.

Такія крытыкі, і такія памежжы здараюцца надзвычай
рэдка. І ўсё ж нам тады пашэнціла.

З намі быў Ян Максімюк, сьведка і суўдзельнік.

***

Ён бачыў ня так, як усе, і гэта было абумоўлена
мейсцам яго нараджэньня.

Беласточчына, з узорна-паказальнай беларускай
мяншыняй, тады раптам выбухнула асобамі і падзеямі. Як
мінімум тры зь іх сталіся і нашымі легендамі таксама.
Сакрат Яновіч. Лявон Тарасэвіч. Ян Максімюк.

Сакрат і Лявон вывелі тамтэйшае мастацтва з
правінцыйнае сялянскае засяроджанасьці на сваім. Вывелі ў
польскасьць, якая, прысвоеная, апынулася нечакана
прадуктыўным культурным кантэкстам. У гэтай
культурнай польскасьці нарадзілася новае пакаленьне
беларусаў, для якіх сама беларускасьць была і формай
тутэйшасьці, і ў той жа час чымсьці іншым: праектам, сном,



экзістэнцыйным выбарам, парадыгмай вяртаньня.
Пра Максімюка можна было расказаць многа, але

пачынаць мусілі заўсёды з галоўнага: Ян Максімюк –
перакладчык Уліса. Гэтае перакладчык Уліса гучала гэтаксама
па-вар’яцку, як і Борхесава П’ер Менар, аўтар Дон-Кіхота.

Бо ўсе неяк адразу разумелі, што перакласьці Джойсаў
тэкст – гэта ня проста падставіць беларускія словы замест
ангельскіх. А штосьці значна большае. Каб быць
кангеніяльным у перакладзе, трэба было ня столькі
перакладаць, колькі разам з Джойсам пражыць гэты тэкст,
расшыфраваць яго сваім уласнымжыцьцём.

Дазволіць свайму жыцьцю скласьціся такім чынам, каб
пераклад здарыўся, адбыўся. Перачытаць сябе і сваю эпоху
як камэнтар. Альбо як адзін з камэнтароў.

Убачыць сваё жыцьцё як ахвяру і як падарожжа.
Усё ня так проста. Пасьля таго, як выйшла першая

частка Ўліса, у зацікаўленых назіральнікаў не было
сумневаў, што неўзабаве канец гісторыі. Але напрыканцы
дзевяностых Максімюк кансэрвуе рэшткі накладу і заяўляе,
што яшчэ ня час. Што да пасьпяховага завяршэньня Ўліса
не гатовая ані сытуацыя, ані ён сам.

І распачынае больш падрабязныя штудыі тутэйшасьці.

***

Ягоная ўласная кніга, што патрапляе да беларускага
чытача, ёсьць своеасаблівай справаздачай з гэтага другога
пэрыяду. Яна напісаная ў рэдкім жанры крытычных



успамінаў пра эпоху, гэта значыць, што аўтар распавядае пра
сваё асабістае падарожжа па часе і прасторы, але ўсё, з чым
ён сустракаецца ў сваім падарожжы, значна большае і
істотнае, чым проста асабістае.

Яна адкрываецца Ўлісам, пачынаецца як камэнтар да
першых эпізодаў (Насустрач бацьку). І ўжо тут сваё пачынае
блытацца з чужым, далёкае з блізкім.

Працягваецца спробай расставіць эстэтычныя і
палітычныя каардынаты найноўшай беларускай літаратуры
(Словы ў голым полі). І потым, пасьля камэнтароў і
інтэрпрэтацый (Арлоў, Глобус, Бабкоў), радыкальная
зьмена кантэксту..

Гэтым іншым кантэкстам апынулася Прага, куды лёс
закідвае нашага аўтара. Чэскі кантэкст выяўляецца
фантастычна цікавым, але перадусім утульным, цёплым і
камфортным. Не такім напружана балюча
посткаляніяльным, як беларускі, але і не такім халодна
бязьлітасным, як глябальны англа-саксонскі.

І далей ужо адтуль, з Прагі, прыгадкі пра сваё. Малая
фэмінісцкая фантасмагорыя (Марта Піньска), аналіз адной з
самых цікавых і скандальных літаратурных містыфікацыяў,
што мае беластоцкія карані. Малая сямейная сага (З
бліжэйшых пластоў забыцьця). Miscellany свабодаўскага блогу,
у якім лінгвістычнае, асабістае і палітычнае утвараюць
грымучую сумесь, кактэйль Молатава для халодных
нулявых. На гэтым фоне праступаюць твары (успаміны пра
Марылю), пачынаюць зьяўляцца цені і прывіды, і …
абуджаецца памяць.



Канец кнігі вельмі дзіўны. Аўтар спрабуе прыгадаць
эпізоды сваёй даўняй вандроўкі ў сталіцу сьвету – (New
York, New York). Узнавіць у памяці адчуваньні свайго
першага далёкага падарожжа. І падчас гэтага закрадаецца
думка, што гэта яшчэ ня ўсё, што і цяпер ён яшчэ ня дома.

А тое, што выглядае такім цёплым і ўтульна-абжытым –
гэта ўсяго толькі Каліпсо.

І яго яшчэ чакае вяртаньне.
***

Калі ёсьць падарожжа, мусіць быць і Ітака. Мудры і
няўрымсьлівы падарожнік, Уліс усё ж такі вяртаецца.

І менавіта вяртаньне Ўліса на Ітаку ёсьць зьместам
наступных эпізодаў, якія не ўвайшлі ў кнігу.

Тут ёсьць спакуса сказаць: як Адысэй, дапамагаючы
ахейцам, памятае пра Ітаку, так і Максімюк, беручы ўдзел у
вялікай беларускай утопіі канца мінулага стагодзьдзя,
урэшце вяртаецца да свайго.

На Падляшша. У сваю мову. Дзеля якой ён стварае
адмысловае мейсца ў часе і прасторы. У гаворку, зь якой яго
міласьцівы бог на свет пусьціў. Тыя, хто зацікавіцца, могуць
знайсьці ўсё, што трэба, на сайце svoja.org, але некаторыя
заўвагі і камэнтары проста непазьбежныя. Асабліва праз
тоны непаразуменьняў і неадэкватных рэакцыяў, якія
паўсталі ня толькі на Беласточчыне.

Таму, пра сутнасьць падзеі. Перад намі не палітычны
праект стварэньня падляскай нацыі, а індывідуальная
культурная ўтопія, абсалютна немагчымая ў нашу эпоху, і



менавіта таму фантастычна прыгожая.
Максімюк стварае літаратурную мову з тых словаў, якія

прамаўляліся ў ягонай вёсцы і якія ацалелі ў ягонай памяці,
у памяці ягоных блізкіх. Перакладае на гэтую мову тэксты
ня проста клясычныя, альбо сучасныя, а менавіта апрычоныя.
Якія у ёй адгукаюцца. Дзеля таго каб знайсьці і перакласьці
менавіта такія тэксты, ён вучыць нарвэскую (!) і перакладае
зь яе раманы – на сваю мову (!).

Калі працягваць паралелі з Джойсам, дык гэта, канечне,
часы Абуджэньня Фінэгана… Кніга, адзіным да канца
адэкватным чытачом якой, напэўна, быў яе аўтар.

І тут мы падыходзім да самага важнага. Тэза абсалютна
вар’яцкая, але на ёй я ўсё ж такі настойваю і буду
настойваць. Асабліва пры асабістай сустрэчы, дзе б яна ні
адбылася. У гатэльчыку Ўроцлава ці менскай кавярні, ва
ўтульным праскім доме ці сярод муроў каханай Вільні. У
коле старых сяброў. Калі Сяргей Шупа, іншы герой эпохі,
дастане ацалелую дзеля такога выпадку бутэльку старой
выкшталцонай слівовіцы.

Дык вось. Менавіта стварэньне сваёй мовы ставіць
Максімюка нароўні з Джойсам. І можа нават Гамэрам. Гэта
той мэтафізічны пункт, які канчаткова завяршае падарожжа.
Тая вышыня, зь якой ўжо ўсё бачна.

І цяпер можна спакойна выдаваць другі том Уліса.
Mojфj ћфnci Halinci siкtu kniћku dedykuju



НАСУСТРАЧ БАЦЬКУ
Спроба вытлумачэньня трох першых эпізодаў

„Уліса” Джэймса Джойса

Разаграваньне тэмы альбо гістарычная
глёса

Першы раз я прачытаў „Уліса”1ў 1975 годзе, у польскім
перакладзе Мацея Сламчынскага. Было гэта другое польскае
выданьне, выдрукаванае ў двух тамах у бэжавай вокладцы,
пад якой ішлі замежныя аўтары сэрыі „Biblioteka Klasyki
Polskiej i Obcej” (польская клясыка ішла ў бардовым
пераплёце). Мне тады было сямнаццаць, і ў мяне быў
складзены доўгі сьпіс сусьветных шэдэўраў, якія абавязкова
трэба было прачытаць. „Уліс” трапіўся недзе паміж
„Чарадзейнай гарою” і „Ў пошуках страчанага часу”. Я быў
халерна заядлым чытачом, і таму другі том польскага
„Ўліса” дачытваў з заціснутымі зубамі, нічога ня цямячы і
нічога не стараючыся запамятаць. Вельмі хацелася
вычыркнуць кніжку з свайго сьпісу. Было прадвесьне, а я
хадзіў у ліцэй у Гайнаўцы.

Летам 1978, калі мы з бацькам сушылі сена ў нас у

Ляхах2, „Уліс” зьявіўся ў маім жыцьці зноўку. Лістанош
прынёс вестку, што прыйшла пасылка з кніжкамі, якія я
выпісаў на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве ў
траўні, ужо будучы студэнтам першага курсу фізыкі. Я



тады першы раз убачыў столькі выданьняў на ангельскай
мове і крыху адключыўся ад рэальнасьці, замовіўшы каля
трыццаці кніжак самага таннага англамоўнага выдавецтва —
„Penguin Books”. Кніжкі прыйшлі на пошту ў

Кленіках3(маміна родная вёска), і за іх трэба было заплаціць
— 2500 злотых. Месячная студэнцкая стыпэндыя ў той час
цягнула на 1200 злотых. Наступнага дня мама паехала па
кніжкі роварам, а я капічыў сена, застаўшыся сам-насам зь
невыносным цяжарам маўклівага бацькавага гневу. Сярод
гэтых выданьняў, у асноўным раманаў Джозэфа Конрада,
Уільяма Фолкнэра і Патрыка Ўайта, „Уліс” вылучаўся сваім
большым фарматам. Акрамя таго, кніжкі мелі свой
характэрны, кіславаты пах, вельмі адрозны ад паху польскіх
і савецкіх выданьняў. Гэты пах заўсёды цьмяна адчуваецца
мною ў водары сушанага сена.

Бальшыню з тады замоўленых кніжак я прачытаў на
летніх вакацыях, рыхтуючыся да паўторных экзамэнаў у
верасьні. (Наколькі памятаю, не было такіх вакацыяў, каб я
не заваліў хоць аднаго экзамэну.) Такім чынам, чытаньне
літаратуры, асабліва на ангельскай мове, спалучаецца ў
мяне з пачуцьцём вінаватасьці і напружанасьці як умоўным
рэфлексам. „Уліс” застаўся наастатак, калі я рыхтаваўся да
самага апошняга, дыплёмнага экзамэну. Было гэта ўжо
сярод іншых сьценаў і іншых галасоў, восеньню 1984 у
Бельску. Жылося мне ў той час зусім безнадзейна: я штодня
ўставаў а палове шостай і йшоў на цягнік, які за гадзіну і
пятнаццаць хвілінаў дапаўзаў да Беластоку, дзе я вучыў



ангельскай мове 300 дзяцей у пачатковай школе. Вяртаўся
назад зноў у поцемках, сплючы ў запляваных і пракураных
купэ. Біялягічны гадзіньнік будзіў мяне хвіліны за дзьве
перад бельскім вакзалам. Дома чакала мяне заданьне
вылічыць даўжыню сьпінавай хвалі, якую я ўзбудзіў у
аморфным мэталічным фэрамагнэтыку падчас
экспэрымэнту пры ядзерным рэактары каля Варшавы. Вынік
трэба было запісаць у форме pracy magisterskiej. Я мусіў
здаць свой апошні экзамен да траўня 1985, бо потым бралі
мяне do wojska. Гэткія абставіны, акрамя генэтычнага
ўспаміну аб часах прыгону зь іхняй адзінай магчымасьцю
сацыяльнага авансу для прыгоньніка в солдатах, выклікалі
ўва мне яшчэ й постфэўдальную, пралетарскую
фрустрацыю. За маю настаўніцкую зарплату можна было
купіць 15 бутэлек гарэлкі, калі ня браць пад увагу кошт
пераездаў па маршруце Бельск-Беласток-Бельск.

Чытаньне „Ўліса” выратавала мяне ад апатыі і
зьняверанасьці, што падсьцерагалі пасьля зьмены
варшаўскага, студэнцкага жыцьця на ваўкавыйную
аднастайнасьць маламестачковага гібеньня. Кніжка Джойса
дазволіла адключыцца ад экзыстэнцыяльнай рэальнасьці
(ці, дакладней, нерэальнасьці) і ўхапіць псыхічную
раўнавагу паміж фізыкай (цьвёрдага цела) і мэтафізыкай у
часе, калі я кожнай клетачкай свайго арганізму пачаў
засвойваць, што свабода ёсьць усьвядомленая неабходнасьць. Я ня
буду казаць, што я адразу раскусіў „Уліса”, стаўшы чытаць
яго ў арыгінале, аднак жа першае ўражаньне было
пачуцьцём захапленьня. Раман узьдзейнічаў на мяне сваім



кумулятыўным літаратурным зарадам: неймаверна багатай
мовай, якую, як мне наіўна ўяўлялася, я дастаткова
вывучыў за 10 гадоў хай сабе нерэгулярнага і
пазашкольнага, але ўсё ж настойлівага і сур’ёзнага
падыходу; экстравагантнай фабулярнай завязкай;
адмысловым стылем, сьпярэшчаным моўнымі гульнямі і
надзеленым небывалай музычнасьцю; густашчыльнай
сеткай літаратурных, культуралягічных, гістарычных,
міталягічных, філязафічных, філялягічных, тэалягічных і
іншых асацыяцый. Я не разумеў шмат чаго, але, калі
пакарыстацца пэрыфразай Марсэля Пруста, „бачыў цьмяна

ў захапленьні”4. Тэкст падаўся настолькі эстэтычна
зладжаным, што мэлёдыя гучала нават для мяне, які ня
ведаў бальшыні нотаў.

Цікава, што пасьля „Ўліса” мне цяжка прыгадаць хоць
адно падобнае трымклівае захапленьне прозай, калі
фіктыўны сьвет смакуе больш за сапраўдны. Раней, а як жа
— Карсан МакКалерс і Ўільям Фолкнэр, француз Патрык
Мадыяно і нарвэжац Тар’ей Вэсас, нават ГДР-авец Эрвін
Штрытматар. Магчыма, гэта зьвязана зь векам. Томас
Пінчан падабаецца, але ні ў чвэрці не выклікае тае жарсьці,
што выклікаў Джойс. „Gravity’s Rainbow” is cool, — кажуць
амэрыканцы. Менавіта...

Апошнія некалькі гадоў я стаў зь ціхім жахам
заўважаць, што бяруся чытаць кніжкі з адной толькі мэтай
— каб даведацца, што ў іх пішацца.

Сваю дыплёмную працу я самааддана дапісаў і пасьпеў



скласьці апошні экзамэн за два дні перад адыходам у
войска. Да гэтага часу я таксама здолеў перакласьці тры
першыя эпізоды „Ўліса”. Пішучай машынкі ў мяне тады не
было (о старажытная, дакампутарная часіна!), і я пісаў
тушшу, сталёвымі пёрамі, паўсотні якіх закупіў яшчэ ў
студэнцкую пару, калі запрагнуў вывучыць пэрсыдзкую
мову. З пабочных дапаможнікаў у мяне былі пяцітомны
слоўнік беларускай мовы і двухтомны ангельска-расейскі

слоўнік прафэсара Гальперына5.
Дванаццацімесячны побыт у войску — якое ў той час

заўзята выконвала ролю выхавальніка патрыятычна-
сацыялістычнага духу і было своеасаблівым antidotum
супроць падпольнай „Салідарнасьці” — падрыхтаваў мой
мозг і душу да ўспрыняцьця Джойса так, як, мабыць, побыт
у тыбэцкім кляштары рыхтуе маладога мніха да
ўспрыняцьця навукі Буды і дасягненьня нірваны. Сутрамі
былі палітычныя заняткі, а мантрамі выбраныя месцы з

чатырох статутаў узброеных сілаў6. Пасьля войска я адчуў
сябе агромністай парожняй судзінай, якая ў змозе ўмясьціць
усё што заўгодна — трапічны лівень, лад admirativus у
альбанскай мове, наступнае беларускае адраджэньне,
клясыфікацыю мінэралаў, вялікалітоўска-расейскі слоўнік Я.
Станкевіча, шэсьць пунктаў ірляндзка-беларускага
падабенства, паэзію Джона Шэйда, таўканіцу з кіслым
малакам, мэлянхолію яцьвягаў ва ўрочышчах
левабярэжнага Панароўя, etc., etc. Стан падобнай
віртуальнай ненасытнасьці (virtual insatiability) культуроляг І.



Бабкоў мадэлюе на прыкладзе цяперашняй беларускай
культурнай сытуацыі, зьвязваючы яе (ненасытнасьць) — як
выдаецца, слушна — з посткаляніяльнай дзірой
незапатрабаванага патэнцыялу (postcolonial hole of unclaimed
potential), перад якім часова разамкнуліся палітычна-

ідэалягічныя бар’еры7. Я, на шчасьце, меў „Уліса”, каб
упіхнуць яго ў зеўру свае неспатолі.

Праца над перакладам неяк арганізавала і надала
кірунак маім штудыям у гуманітарнай сфэры, якая
заставалася terra obscura на працягу доўгіх гадоў бясплённай
трэніроўкі ў матэматыцы. Пасьля крышталёвых палацаў
каралевы навукаў гуманістыка падалася мне разьлеглым
дрыгвяністым балотам з размытымі грэблямі і багністымі
астраўкамі, але іншага тут, мусіць, ня дадзена, і на іншае я
не спадзяваўся. Цераз гэтыя размоклыя абшары я дайшоў да
восені 1993, калі можна было здаць палову перакладу ў
друк. Адзінай вядомай мне асобай, якая разьбіралася
адначасова ў тарашкевіцы і ангельскай мове, быў Сяргей
Шупа, які й зрэдагаваў пераклад. Дух Шупы, трэба тут
выразна адцеміць, гуляе, непрыкаяны, у кніжцы. Першая
частка перакладу, 400 бачынак, зь некаторымі прыгодамі
выйшла пад канец 1993 г. у Беластоку ў колькасьці 1000

асобнікаў8.

Калі ўлічыць, што „Ўліс” — „кніжка, пра якую ўсе
гавораць, але ніхто не чытае”, дык яе ўспрыманьне
беларускім чытачом было зусім нармальнае, у рэчышчы
эўрапейскай традыцыі. Адзінай асобай, якая мне



прызналася, што чытала пераклад і не адолела яго да канца,
была мая мама. Ейныя засьцярогі лучылі якраз у самую
сутнасьць літаратурнага скандалу, што разыграўся 75 гадоў
таму, пасьля публікацыі „Ўліса” ў Парыжы ў 1922. Мама
сказала: „Непаважная кніжка. Усё едуць і едуць на тыя
паховіны й даехаць ня могуць”. У сваім эсэ з 1932 Карл
Густаў Юнг напісаў:

„Уліс” — гэта кніга-рака, што разьліваецца на 735
бачынках, струмень часу, што плыве 735 дзён, якія ўсе
ўкладваюцца ў адзін-адзіны, бэссэнсоўны, самы звычайны і
цалкавіта няважны дзень 16 чэрвеня 1904 году ў Дубліне —
дзень, калі, кажучы па праўдзе, нічога не здараецца.
Струмень выплывае зь нічога і губляецца ў нічым. [...]
Бязьлітасны, бесьперапынны струмень шугае паўз нас, а
ягоная быстрыня ўзрастае ажно да зьнікненьня знакаў
прыпынку на апошніх 40 бачынках, каб даць самую
жорсткую выяву пусткі, што займае дых і гняце,
пераліваецца цераз краі і зьяўляецца невыноснай. Гэтая
абсалютна безнадзейная пустка ёсьць галоўным матывам
усяе кніжкі. Кніжка ня толькі пачынаецца і сканчаецца
нічым, яна ўся складаецца з самой нічогасьці. [...] Кожны
сказ разбуджвае спадзяваньні, якія ня спраўджваюцца;
урэшце, ад чыстай зьнеахвочанасьці, чытач ужо не чакае

нічога больш9.

Und so weiter, und so fort. Падобны нігілістычны падыход
да рамана дамінаваў у 20-тыя і 30-тыя гады сярод тых
крытыкаў, якія хоць і прызнавалі за „Ўлісам” пэўныя



літаратурныя вартасьці, але ў цэлым лічылі раман
пякельным плодам вывіхнутага (паводле Юнга —
шызафрэнічнага) інтэлекту. Невыпадкова, відаць,
пісьменьнікі былі першымі, хто ўгледзеў у кніжцы
геніяльнасьць і прызнаў, — неахвотна, але без
маладушнасьці — што Джойс сваім раманам „пахаваў
літаратуру XIX-га стагодзьдзя”.

Адам Глёбус сказаў мне, што тры першыя эпізоды
(разьдзелы) „Уліса” — бадай, самыя важныя ў рамане і
ключавыя для яго разуменьня. З гэтым мне пагадзіцца ня
хочацца, але, з другога боку, не магу не прызнаць, што ў іх,
у адмыслова згушчанай і зародкавай форме,
утрымліваюцца шмат якія філязафічныя і літаратурныя
лейтматывы ды тэхнічныя асаблівасьці кніжкі. Гэты момант
сам па сабе мог бы паслужыць штуршком і апраўданьнем
для напісаньня дадзенага эсэ аб завязцы „Ўліса”.

Ёсьць і другая прычына гэтага тэксту, больш агульнага
пляну. Беларуская літаратура, якая ўвесь час шукала
спажывы на могільніку расейскай літаратурнай традыцыі, у
постсавецкі час апынулася „ў постмадэрнісцкай сытуацыі
без свайго мадэрнізму” ды ў глыбокім сьветапоглядным
каляпсе. Здаецца, нібыта выйсьця няма, і мазгі ўсім
прапалошча хваля галівудзкіх баевікоў. У такія часы варта,
па-мойму, прыгледзецца да досьведу іншых культурных
фармацый і пабачыць, як яны рэагавалі на крызавае
становішча. Джойса можна, безумоўна, разглядаць як
ірляндца, але зразумець толькі як эўрапейца часу
„зьмярканьня Захаду” (Освальд Шпэнглер).



Заходнеэўрапейская культурная традыцыя (ня толькі,
дарэчы, ХХ стагодзьдзя) амаль поўнасьцю праігнараваная
беларускім культурастваральным патэнцыялам. Яна наогул
не ўспрымаецца і не разумеецца (а нярэдка яна папросту
невядомая). „Уліс” Джойса ўяўляе сабою ўнікальны сплаў
заходнеэўрапейскай культурнай традыцыі і небанальную
магчымасьць ўбачыць гэтую традыцыю ў дзеяньні, у
якасьці жыватворнай асновы для літаратуры. Такім чынам, у
нашай сытуацыі прачытаньне „Ўліса” сягоньня можа мець
яшчэ й чыста практычны сэнс.

Гэты першы, сьціплы, самакрытычны падмурак пад
беларускую джойсалёгію я прысьвячаю Сяргею Шупу, чый
скептыцызм паўстрымаў мяне ад распаўсюджваньня першай
часткі перакладу поўнасьцю і значна аслабіў тэмпы працы

над другой10.

Гамэраўскія паралелі (Тэлемахія)

Незвычайнасьць „Уліса” для чытача бярэцца перш за
ўсё з таго, што раман разгортваецца адразу і пасьлядоўна на
чатырох узроўнях: міталягічным (гамэраўскім),
натуралістычным (фабулярным), сымбалічным
(„рэканструкцыя” чалавечага арганізму структурай кніжкі;
паралелі з „Боскай камэдыяй” Дантэ; біблейскія матывы) і
паэтычным (мадуляцыя тону апавяданьня і стылю ў
залежнасьці ад пары дня, месца, тэмы і прысутных
пэрсанажаў). Усе гэтыя ўзроўні ўзаемна пранікаюцца і
дапаўняюцца зь небывалым у літаратуры размахам, у



матэрыяле карпатліва ўшчыльненым незьлічонымі
літаратурнымі лейтматывамі і асацыяцыямі, мудрагелістымі
стылістычнымі прыёмамі, моўнымі гульнямі. У беларускай
літаратуры няма нічога падобнага да „Ўліса” хоць бы ў
сотай дзельцы. Наша проза, нават тая дабротная, ад
Максіма Гарэцкага праз Івана Пташнікава да Сакрата
Яновіча сутаргава трымаецца натуралізму, зрэдзьчасу
толькі зьвяртаючыся да агульнага сымбалізму, добра яшчэ,

калі без аскомнага дыдактызму11.
Паколькі Гамэрава „Адысэя” не належыць да чытацкага

канону сучаснай сярэдняй школы, дарэчы будзе бегма
нагадаць падзеі і калізіі гэтага антычнага эпасу, каб займець
пэўны ўгляд у міталягічную аснову Джойсава твору.
Абмяжуемся амаль выключна чатырма пачатковымі
песьнямі, гэтак званай Тэлемахіяй.

„Адысэя” распавядае аб прыгодах караля маленькай
грэцкай выспы Ітакі, які пасьля здабыцьця Троі грэкамі
дзесяць гадоў вяртаўся дадому, да жонкі Пэнэлёпы і сына
Тэлемаха. Большасьць ягоных прыгодаў падаецца ў Гамэра
ў рэтраспэктыве; сучасныя падзеі ў паэме расьцягваюцца
ўсяго на паўтара месяца. Аднак перш чым сустрэцца з
Адысэем, чытач знаёміцца зь ягоным сынам Тэлемахам.

Песьня першая: Тэлемах перажывае нялёгкую часіну.
Шматлікія князі-жаніхі з навакольных выспаў балююць у
Адысэевым палацы і растрачваюць ягонае дабро,
дамагаючыся ад Пэнэлёпы — як лічаць усе, удавіцы — каб
яна ўрэшце выбрала аднаго зь іх сабе за мужа. Пэнэлёпа да



апошняга часу адцягвала рашэньне, паабяцаўшы даць адказ
жаніхам, як толькі вытча сьмяротны саван для Ляэрта,
Адысэевага бацькі. Тое, што выткала днём, Пэнэлёпа
распускала ўначы. Але гэтая штучка адкрываецца ў самым
пачатку паэмы, і ёй трэба даць адказ неадкладна. Самы
верагодны спадкаемец Ітакі — Антыной — якраз і найбольш
ненавісны Тэлемаху. Тэлемаху зьяўляецца багіня Атэна,
якая раіць наведаць герояў траянскай вайны, Нэстара ў
Пілясе і Мэнэлая ў Лякедэмоне, каб выведаць ад іх аб
бацькавым лёсе.

Песьня другая: Тэлемах, падбадзёраны Атэнай, склікае
народны сход, дзе патрабуе выгнаньня жаніхоў. Атэна
дапамагае яму дастаць карабель і прыпасы, і Тэлемах
вырушае на пошукі бацькі.

Песьня трэцяя: Нэстар у Пілясе распавядае Тэлемаху аб
подзьвігах бацькі пад Трояй, але ня ў змозе сказаць, які быў
далейшы бацькаў лёс. Раіць наведаць Мэнэлая і Галену ў
Спарце.

Песьня чацьвертая: Каралеўская пара апавядае
Адысэеваму сыну пра ўдзел бацькі ў здабыцьці Троі, а
потым Мэнэлай гаворыць аб сваім змаганьні з марскім богам
Пратэем, які, пераможаны, адкрыў яму будучыню
некаторых ягоных таварышаў. Адысэй, паводле Пратэя,
цяпер знаходзіцца ў палоне ў німфы Каліпса на ейным
востраве. Тым часам жаніхі, даведаўшыся аб падарожжы
Тэлемаха, падстройваюць на яго засаду на моры. На гэтым
Тэлемахія канчаецца, і Гамэр пераходзіць да ўласьцівай
Адысэі.



Джойсаўская Тэлемахія разгортваецца крыху інакш,
чымся гамэраўская.

Эпізод першы (Telemachus): Тэлемах (Стывэн Дэдал)
знаходзіцца ў цяжкай сытуацыі. Ягоная маці памерла, а ён
сам пакінуў дом свайго бацькі і пасяліўся з двума
таварышамі ў вежы. Адзін зь іх — чужынец, прадстаўнік
нацыі, якая паняволіла ягонае каралеўства і народ; другі —
ягоны суродзіч, які безупынна кпінкуе зь яго, дамагаецца
ягоных грошай і нават ключа ад вежы. Пакінуўшы ключ,
Тэлемах вырашае не вяртацца больш у вежу.

Эпізод другі (Nestor): Спатканьне з Нэстарам
(дырэктарам пачатковай школы) не дае Тэлемаху аніякай
карыснай інфармацыі наконт таго, як яму вярнуць свае
правы ўладальніка і гаспадара ды што рабіць далей.

Эпізод трэці (Proteus): Тэлемах (не Мэнэлай) змагаецца
са зьменлівым богам Пратэем (сымбалізаваным няўлоўнай
субстанцыяй ягоных — Тэлемахавых — думак), але так і не
адольвае яго. Пэўныя знакі паказваюць на патрэбу займець
духовага бацьку як заменьніка для біялягічнага, зь якім сын
не адчувае блізкасьці, але Тэлемах вырушае ў далейшае
падарожжа па „Дублінскім моры”, не падрыхтаваны да
сустрэчы з Адысэем (рэклямным аквізытарам Леапольдам
Блюмам).

...я слуга двух паноў...

Адна з найбольш славутых кніжак ХХ стагодзьдзя
пачынаецца зь лёгкага блюзьнерства. „Самавіты, пульхны



Бык Маліган” ідзе на вяршыню абарончай вежы пагаліцца з
брытвай, люстэркам і мыльнай пенай у руках, падымае ўсё
гэта як сьвятар дараносіцу і прамаўляе першай фразай
каталіцкай імшы. Гэтую сцэнку ён адыгрывае перад вачыма
толькі што прабуджанага Стывэна Дэдала, у недалёкім
мінулым гадунца езуіцкага каледжу і выпускніка
каталіцкага ўнівэрсытэту ў Дубліне. Маліган працягвае
блазнаваць у літургічна-эўхарыстычным кірунку:

Бык Маліган зіркнуў пад люстэрка й хуценька прыкрыў
ім місачку.

— Назад у казарму! — строга выгукнуў ён. І тонам
прапаведніка дадаў:

— Бо гэта, о любасныя, ёсьць праўдзівая Эвахрысьця:
цела й душа, кроў і вава. Павольную музыку, калі ласка.
Прашу заплюшчыць вочы, спадары. Адну хвілінку.
Маленькі клопат з гэтымі белымі крупінкамі. Усе змоўкніце.

Ён скоса паглянуў угору й даў нізкі поклічны сьвіст, а
потым хвілю якую чакаў у шчасным засяроджаньні. Ягоныя
роўныя белыя зубы сям-там паблісквалі залацістымі

кропкамі. Залатавусны. [7]12

Залатавусны (у арыгінале больш выразна: Chrysostomos)
— адно зь некалькіх ключавых словаў у гэтым разьдзеле. Яно
адклікаецца да грэцкай агіяграфіі (сьв. Ян Залатавусны) ды,
будучы грэцкага паходжаньня, дае першы намёк на грэцкі
міт, які ляжыць у аснове ўсяе кніжкі і сувязь зь якім трэба
ўстанавіць неадкладна. Далей, гэтае слова іранічна



падкрэсьлівае факт, што ў Малігана зубы з залатымі
плёмбамі. Урэшце тое, чаго звыклы чытач можа ня ведаць,
ня ведаючы біяграфіі Джойса: прататыпам постаці Малахі
(Быка) Малігана зьяўляецца дублінскі лекар, літаратар і bon
vivant Oliver St John (Сьв. Ян) Gogarty. Гэта дробны прыклад
таго, як Джойс заплятаў усемагчымыя асацыяцыі і
суаднясеньні ў сваім рамане.

Маліган адчувае сябе „грэкам” і „паганінам”, ягоная
мара — „элінізаваць гэты востраў”, гэта значыць, Ірляндыю.
Ён ахвотна ўзяў бы сабе ў памочнікі Стывэна, але той
бачыцца яму як „страхотны езуіт”, „замораны езуіт”,
„пракляты езуіт”, „жудасны бард” і Калібан (пачварына з
Шэксьпіравай „Буры”). Гэта толькі пачатак напалову
сяброўскіх і напалову зьдзеклівых зьнявагаў, якія сыплюцца
на Стывэна. Падобныя зьнявагі мусіў цярпець у сваім доме
Тэлемах ад жаніхоў, таму нічога дзіўнага, што Малігану ў
гэтым эпізодзе адведзена роля Антыноя.

Маліган уводзіць новую важную тэму ў эпізод:
— Божа — сказаў ён ціха. — Ці ж мора ня ёсьць тым,

чым назваў яго Элджы13: вялікай ласкавай маці?
Смаркатазялёнае мора. Яйцашчымлівае мора. Epi oinopa
ponton. Ах, Дэдал, тыя грэкі! Я мушу цябе навучыць. Ты
павінен чытаць іх у арыгінале. Thalatta! Thalatta! Наша
вялікая ласкавая маці. Хадзі сюды й паглянь.

Стывэн устаў і падыйшоў да парапэту. Усьпёршыся на
ім, ён глянуў уніз на ваду й паштовую лодку, якая
выходзіла з прыстані Кінгстаўну.



— Наша магутная маці, — сказаў Бык Маліган.
Раптам ён адвёў вялікія дапытлівыя вочы ад мора й

паглядзеў Стывэну ў твар.
— Мая цётка ўважае, што ты забіў сваю маці, — сказаў

ён. — Таму яна ня хоча, каб я ўвогуле меў нейкія
дачыненьні з табою.

— Хтосьці яе забіў, — панура сказаў Стывэн.
— Халеру б на цябе, Кінч, ці ж ня мог ты стаць на

калені, калі маці памірала й прасіла? — сказаў Бык Маліган.
— Я сам ня горшы гіпэрбарэйнік за цябе. Але ж падумаць
адно, маці апошнім дыхам упрошвае цябе стаць на калені,
згаварыць малітву за яе, а ты адмаўляесься. Ёсьць у табе
нешта злавеснае... [9]

Гэта тэма Стывэнавай віны перад памерлай маці, калі
ён, адстойваючы сваё сьвежа набытае вальнадумства,
адмовіўся стаць на калені і згаварыць пацер ля яе
сьмяротнай пасьцелі. Мора — „цьмяназялёная маса
вадкасьці” — нагадвае яму пра „зялёную глейкую жоўць,
якую яна вырвала з свае гнілое печані ў прыступах
пакутлівага, з гучнымі стогнамі, ванітаваньня” [10]. Гэты
лейтматыў у розных варыяцыях усплыве яшчэ некалькі
разоў у кніжцы. Азмрочанасьць Стывэна паглыбляецца
згадкай зь нядаўняга мінулага, калі завершаны матэрыяліст
Маліган адрэкамэндаваў яго перад сваёй цёткай павальнай
фразай: „А, гэта толькі Дэдал, у якога маці здохла. [12]

Стывэнава маці асацыюецца таксама з Маці-Царквой
(тэма распрацаваная глыбей у далейшых эпізодах). Стывэн
парваў з Царквой, але яна ўсё яшчэ пужае яго сваімі



эсхаталягічнымі наступствамі і прапускае ягонае
мысьленьне праз прызму сваіх догматаў і дактрыны.
Дакорлівы пагляд „шкляных, мёртвых вачэй, каб пахіснуць
і скарыць маю душу” [15] адносіцца пароўну да маці і да
Царквы, як і наступная за гэтым бязгучная мальба Стывэна,
каб маці „адпусьціла яго і дала яму жыць”. Пакінутая
Маліганам місачка зь пенай нагадвае яму пра час, калі ён
насіў кадзільніцу ў Клонгаўсе (у езуіцкай школе),
прыслугоўваючы падчас імшы. Гэта падводзіць яго да
высновы, што й цяпер ён слуга, а нават прыслужнік слугі
(наступны ключ да эпізоду, які разгледзім).

У абарончай вежы14жыве з Маліганам і Стывэнам яшчэ

адзін малады чалавек, „англасракс”15Хэйнс. Хэйнс паказаны
як прадстаўнік „тупадумных саксаў”, якія паводле Малігана
„разрываюцца ад грошай і запораў”. Маліган перад
Хэйнсам яўна запабягае, надумаўшы пакарыстацца ягоным
кашальком. Стывэн баіцца яго, бо ангельцу па начах
трызьніцца чорная пантэра, і ён спрасонку хапаецца за
рэвальвэр ды страляе куды папала. Хэйнс належыць да
нацыі, якая заваявала і падпарадкавала сабе ірляндзкі
народ. Пастава Малігана, „блазна пры панскім двары” [29],
маўкліва асуджаецца Стывэнам. Хэйнса перад поўным
асуджэньнем ратуе ягоная гібэрнафілія. Ён шчыра
зацікаўлены ў ірляндзкім фальклёры, нават вывучыў
гэльскую мову, каб паразмаўляць з тубыльцамі. Такая
нагода надараецца ў эпізодзе. Старая ірляндзкая жанчына
прыносіць ім малако на сьняданак.



Зацямняючы прахон дзьвярэй, увайшла жаночая
постаць.

— Малако, сэр.
— Заходзьце, пані, — сказаў Маліган. — Кінч, давай

збанок. Старая жанчына падыйшла, запыняючыся каля
Стывэна.

— Прыгожы ранак, сэр, — сказала яна. — Слава Богу.
— Каму? — зірнуўшы на яе, запытаўся Маліган. — Ах,

безумоўна!
Стывэн працягнуў руку за сябе й дастаў з шафкі

малочнік.
— Нашы астраўляне, — мімаходзь кінуў Маліган

Хэйнсу, — даволі часта згадваюць зьбіральніка крайняе
плоці.

— Колькі, сэр? — спыталася старая.
— Адну кварту, — адказаў Стывэн.
Ён назіраў, як яна налівала ў мерку, а адтуль у збанок,

тлустае белае малако, не сваё. Старыя паморшчаныя цыцкі.
Яна наліла яшчэ адну мерку й дабаўку. Старая й
неразгаданая, прыбыла з ранішняга сьвету, быць можа, як
вястунка. Наліваючы малако, захвальвала яго. Досьвіткам,
на сакавітым поплаве, яна ўжо сядзела на кукішках каля
цярплівае каровы, як вядзьмарка на мухаморы, і яе
павыкручваныя пальцы рупіліся пры цыркаючым вымі.
Мычаньнем вітала яе знаёмую постаць роснашаўковістая
жывёла. Бедная старая, краса папасу: імёны, прысвоеныя ёй
у даўнюю часіну. Бабулька вандроўніца, ніжэйшая форма
несьмяротных, якая служыць свайму заваёўніку й



бестурботнаму спакусьніку, іхняя супольная наложніца,
вястунка таямнічай раніцы. Служыць ці папракаць — ён ня
ведаў, аднак грэбаваў дабівацца ейнай прыхільнасьці. [18]

Як амаль усё ў Джойсавай Адысэі навыварат, і гэтая
сцэна пададзена ў камічна-сур’ёзнай манеры. Калі шукаць
міталягічнага адпаведніка старой жанчыне, дык Джойс
суадносіць яе з багіняй Атэнай, якая зьявілася Тэлемаху пад
постацямі Мантэса і Мэнтара ў Ітацы („прыбыла з
ранішняга сьвету, быць можа, як вястунка”). Маліган,
працягваючы сваё блазнаваньне, бярэ на сябе жартаўлівую
ролю правадніка, які растлумачвае заморскаму госьцю
асаблівыя звычаі тутэйшага люду. Рэакцыя Стывэна на
малочніцу больш складаная. У ёй ён несумненна бачыць
увасабленьне лёсу сваёй краіны. „Бедная старая” (ірл. shan
van vocht) і „краса папасу” (ірл. a shioda na mbo) —
традыцыйныя ў ірляндзкай бардаўскай паэзіі акрэсьленьні

Ірляндыі16. Яе наканаваньне — „служыць свайму заваёўніку
й бестурботнаму спакусьніку” (тут канкрэтна: англасаксу
Хэйнсу і блазнаватаму ірляндцу Малігану). Стывэн —
„бард” — „грэбаваў дабівацца ейнай прыхільнасьці”.
Наступны за гэтым фрагмэнт пралівае крыху больш сьвятла
на абставіны.

— А вы не на дохтара вучыцеся, сэр? — спыталася
старая.

— Так, пані, — адказаў Бык Маліган.
Стывэн слухаў у пагардлівым маўчаньні. Яна хіліць

старую галаву перад зычным голасам свайго кастаправа,



свайго знахара; на мяне не зьвяртае ўвагі. Перад голасам, які
яе выспаведае й памажа ў магілу ейныя астанкі, апроч
жаночага нячыстага лона, створанага зь цела мужчыны не на
божае падабенства, у здабычу гаду. І перад гэтым зычным
голасам, які прымушае яе маўчаць зь няцямнымі
разьбеганымі вачмі.

— Вы разумееце, што ён гаворыць? — спытаўся ў яе
Стывэн.

— Вы гэта па-француску гаварылі, сэр? — спыталася
старая ў Хэйнса.

Хэйнс зьвярнуўся да яе з даўжэйшай прамовай, больш
упэўненай.

— Па-ірляндзку, — падказаў Бык Маліган. — Вы па-
гэльску кумекаеце?

— Я й дадумлівалася з гукаў, што гэта па-ірляндзку, —
сказала яна. — А вы ня з захаду, сэр?

— Я ангелец, — адказаў Хэйнс.
— Ён ангелец, — сказаў Бык Маліган, — і ён думае, што

мы ў Ірляндыі павінны гаварыць па-ірляндзку. [19]
Старая жанчына паважае „кастаправа” і „знахара”

(Маліган — студэнт мэдыцыны), таксама сьвятара („які яе
выспаведае й памажа ў магілу ейныя астанкі”), а паэт ёй не
патрэбны („на мяне не зьвяртае ўвагі”). У старажытную
пару, калі Ірляндыя была вольнай, пясьняр засядаў
праваруч караля і да ягонага голасу прыслухоўваўся ўвесь
народ. Празь вякі няволі і слугаваньня народ забыўся пра
сваю гістарычную традыцыю, што больш, забыўся нават



свае мовы. На роднай мове народу гаворыць чужынец, чые
продкі паняволілі гэты народ. Ці ж можа быць больш горкі

камэнтар да ірляндзкай сытуацыі?17 Кожнаму з эпізодаў
„Уліса” Джойс прыпісаў асобнае мастацтва — сымбалічную
дамінанту, якой падпарадкаваны (на стылістычным і
сэмантычным узроўнях) дыскурс эпізоду. У эпізодзе
„Тэлемах” дамінуе тэалёгія. Яна пададзена як у камічным
ракурсе (жарты Малігана неадчэпна круцяцца вакол

царкоўна-багаслоўскіх пытаньняў18), так і на поўным сур’ёзе
(духоўныя ваганьні Стывэна, якія раскрываюцца празь ягоны
ўнутраны маналёг). Маліган у характэрным яму стылі
ўводзіць праблему, якая ёсьць асноўнай філязофскай
праблемай рамана. Хэйнсу, зацікаўленаму Стывэнавай
тэорыяй наконт загадкі Гамлета, Маліган кажа: „Гэта зусім
проста. Ён з дапамогай альгебры даказвае, што ўнук
Гамлета ёсьць дзедам Шэксьпіра, а ён сам — прывід свайго

ўласнага бацькі”19. Хэйнс, які ня надта вычувае Маліганаву
іронію, рэагуе ў сур’ёзным стылі: „Я дзесьці чытаў адно
багаслоўскае тлумачэньне. Ідэя Айца й Сына. Сын, які
імкнецца да ўзьяднаньня з Айцом”. На гэта Маліган
адказвае яму блюзьнерскай „Балядай пра Насьмешлівага
Ісуса”, дзе прадстаўляе, між іншым, сваю трактоўку цуду ў

Кане Галілейскай20. Хэйнс спрабуе ўцягнуць Стывэна ў
тэалягічны дыспут, але Стывэн ухіляецца. Тэма слугаваньня
набывае сваю завершанасьць у прызнаньні Стывэна, што ён
— „слуга двух паноў ці, лепш сказаць, паняў”, Брытанскай
імпэрыі і Рымскай каталіцкай царквы. Аднак жа абуджаная



Маліганам Стывэнава сьвядомасьць зьвяртаецца да „тайны
тайнаў” — суадносінаў паміж Богам-Айцом і Богам-Сынам
— ды тых ерасіярхаў, якія спрабавалі вырашыць яе па-
свойму і папалі ў канфлікт з афіцыйнай дактрынай Царквы.

Гордыя, уладарныя тытулы прагучалі ў Стывэнавай
памяці трыумфам медных званоў: et unam sanctum catholicam
et apostolicam ecclesiam: павольны рост, высьпяваньне абрадаў
і догматаў, як ягоных уласных запаветных думак, альхімія
зорак. Апостальскі сымбаль у імшы папы Марцэла, галасы
зьліваюцца ў адно гучнае ўсхваленьне, а пад іхні сьпеў
нядрэмны анёл ваяўнічай царквы абяззбройвае ерасіярхаў і
пагражае ім. Арда

ерасяў у скасабочаных мітрах кідаецца наўцёкі: Фотый і
кагорта насьмешнікаў, сярод якіх і Маліган, і Арый, які ўсё
жыцьцё ваяваў супроць адзінасутнасьці Сына з Айцом, і
Валянцін, які грэбаваў зямной існасьцю Хрыста, і
хітрамудры ерасіярх з Афрыкі Савелій, паводле якога
Айцец Сам быў уласным Сынам. Словы, якія толькі што
выказаў Маліган, блазнуючы перад чужынцам. Пустая
блазнота. Непазьбежная пустка чакае ўсіх тых, што ткуць
вецер: пагрозу, абяззброеньне й разгром нясуць ім
самкнутыя баявыя шыхты анёлаў царквы, Міхалава войска,
якое ў часіну разладу заўсёды засланяе яе сваімі дзідамі й
шчытамі. [25–26]

Сам Джойс заняўся вырашэньнем падобнай
галаваскрутнай праблемы ў кніжцы, надумаўшы знайсьці
духоўную блізкасьць і сваяцтва — духоўнае бацькоўства —
паміж інтэлектуалам Стывэнам і звычайным дублінцам,




