Аб'ект любовi
беларускi мелас
У фондах аддзела рэдкiх кнiг i рукапiсау
Цэнтральнай навуковай бiблiятэкi iмя
Якуба Коласа Нацыянальнай акадэмii
навук Беларусi захоуваюцца рэдкiя
выданнi зборнiкау сельскiх песень Яна
Чачота, якiя былi выдадзены пры яго
жьщцi.
На лёс Яна Чачота моцна пауплывау 1818 год, калi
будучы фiламат па рэкамсндацыi свайго сябра Адама
Мiцкевiча стау членам i удзельнiкам Таварыства фiла
матау - тасмнага згуртавання студэнтау Вiлснскага
унiверсiтэта. Праз год ён уступiу i у новае канспiра
тыунас студэнцкас аб'яднанне - Таварыства фiлар
этау, у якiм узначальвау лiтаратурны аддзел, так званы
Блакiтны саюз. Ян, як актыуны удзельнiк таварыства,
праявiу сябс у якасцi сцэнарыста, пiсау для всчарын
вершаванын сцэнарыi i паэтычныя вiшпаваrшi ц1щ
сяброу, быу нават прызнаны на паэтычным турнiры
фiламатау, якi прайшоу у Вiльнi у снежнi 1818 г., трэцiм
паэтам, пасля Адама Мiцкевiча i Тамаша Зана.
Вiлснская студэнцкая моладзь чытала
вершы i снянала песнi i на польскай мове,
i па-беларуску. У той час асобныя творы
Чачота былi пакладзены на музыку яго
сябрам Тамашам Занам, а пазней - вядо
мым кампазiтарам Станiславам Манюш
кам.
3 Манюшкам Яна Чачота зблiжау адзiн
аб'ект любовi - беларускi мелас. 3 выха
дам у свет у 1843 г. першага «Хатняга спс
унiка» мiж кампазiтарам i перакладчыкам
сялянскiх песенек «з-над Нёмана» завяза
лася лiставаннс. Аутар «Хатняга спсунiка»
звнрнуусн да Яна Чачота з просьбай даспа
ць яму всршы у народным духу. У вынiку у
першы «Хатнi спеунiк» увайшлi тры сялян
скiя песенькi Яна Чачота - «Ах, далёка...»,
((Што там за кветка... )), «Ой, бярозка
мiпа ...». J1ванаццаць песеш,, неракт�адзе
ных Чачотам з бсларускага мспасу, трапiла
у пяты «Хатнi спсунiк». Усяго Манюшка
напiсау 22 песнi на арыгiнальныя тэксты
Яна Чачота i на яго апрацоукi-псраклады
вуснапа�тычных творау.
Актыуная дзсйнасць Яна Чачота у Тава
рыстве фiламатау i фiларэтау не падабала
ся царскiм упадам. У 1823 r. ix актыуныя
члены былi арыштаваны i адпраулены у вiлснскую
турму. Чачота разам з Тамашам Занам i Адамам Сузi
ным адправiлi у дзссяцiгадовую высылку у аддалсныя
губернi Расiйскай iмперыi. Дарэчы, у рукапiсным фон
дзс № 23 «Калекцыя» аддзсла рэдкiх кнiг i рукапiсау
захоувасцца арыгiнальны дакумент аднаго з засна
вальнiкау Тайнага студэнцкага таварыства Тамаша
Зана - перапiсаны iм ад рукi Статут таварыства. Запiс
быу зроблены у 1823 г. у турме.
На радзiме Яна Чачота чакалi старыя i збяднелыя
бацькi, засталася родная сэрцу i духу Зося Малсуская,
якая узялася зберагаць рукапiсныя зборнiкi паэта.
Толькi у 1833 г. ён атрымау дазвол вярнуцца у Бела
русь. Праз нейкi час уладкавауся на працу у бiблiя
тэку графау Храптовiчау у Шчорсах (Навагрудчына).
Пад уплывам старадаунiх кнiг задумау напiсаць вялiкi
цыкл riстарычных балад пад назвай «Спевы пра даунiх
лiцвiнау да 1434 года». Працягвау вывучаць фальклор,
збiрау i запiсвау народныя песнi, легенды i паданнi,
прыказкi i прымаукi. Вынiк гэтай працы - выдадзе
ныя у Вiльнi шэсць фальклорных зборнiкау пад назвай
«Сялянскiя песнi з-над Нёмана i Дзвiны».
Ян Чачот пачау збiраць вусную народную творчасць
яшчэ у 30-я гады XIX стагоддзя, потым рабiу перакла
ды на польскую мову. У свой час сялянскiя псснi мелi
даво11i шырокi рэзананс сярод нерадавой грамадскас
цi. Зборнiкi «Сялянскiх песснь...» выдавалiся Чачотам
на працягу дзевяцi гадоу (1837-1846).
У вiленскiм выдавецтве Ю. Завадскага у 1837 г. паба
чыу свет зборнiк беларускiх песень «Piosnki wiesniacze z
nad Niemna», у лкiм змешчаны 100 песеш, у 11ерак11адэе
на польскую мову Яна Чачота. У аддзеле рэдкiх кнiг i
рукапiсау ЦНБ НАН Беларусi гэты зборнiк захоуваец
ца у якасцi мiкрафiльма.
Услсд за першым зборнiкам выйшла яшчэ пяць
аналагiчных зборнiкау, у якiх апублiкавана каля 1000
народных песень, запiсаных над берагамi Нёмана,
Дзвiны i Дняпра. За выключэннем апошняга зборнiка,
дзе песнi прыводзяцца у арыгiнальным бсларускiм гу
чаннi, усюды падаецца толькi польскi псраклад.
У кнiгазборы Пятра Глебкi (аддзел рэдкiх кнiг i ру
капiсау ЦНБ НАН Бсларусi) захоуваюцца два зборнiкi
сельскiх песень у перакладзе Яна Чачота. 'J'экст несень
у кнiзе 1840 г. - у псракладзе на польскую мову, у збор-

нiку 1846 г. - на рэгiянальнай гаворцы «лiтоускай»
ш11яхты, мова якой прадстауляе той «нераходны дыя
лект», што фактычна быу тагачаснай беларускай лiта
ратурнай мовай. Менавiта яго фiламаты хацелi яшчэ
болей «збеларусiць».Фiламаты вымушаны былi пiсаць
на мове беларускай спаланiзаванай шляхты. Але, беру
чы у цэнтр сваёй увагi просты люд, арыентуючыся на
культуру селянiна-беларуса, яны ставiлi мэту паступо
ва зрабiц1, 11iтаратурнай i яго гаворку.
У кожным зборнiку перад асноуным тэкстам змеш
чана прадмова аутара i каментарыi да зборнiкау, дзе Ян
Чачот выказвае думкi пра жьщцё беларусау, ix мову i
фальклор. Паэт спачувае нядолi прыгоннага селянiна,
з абурэннем пiша пра бязрадаснае iснаваннс яго дзя
цсй. У каментарыях да зборнiка 1840 г. гаворьщца: «Як
жа сумна звычайна выrлядаюць у вёсках сялянскiя
дзецi, якiя гуляюць каля хат, пазiраюць праз маленькiя
аконцы i ахвотна выбягаюць адчынiць вароты праез
джаму! .. Нямытыя, нечасаныя, часта у всльмi брудных
i пашкуматаных кашульках! Калi выйдзеш з панскага
двара, дзе вабiць i захапляе вочы белiзна i жывасць
колсрау, - якi ж кантраст, якi нечаканы i непатрэбны
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пераход!». «Балiць сэрца, - пiша Чачот у прадмове да
таго ж зборнiка, - калi бачыш самы шматлiкi i самы
нрацавiты клас насепьнiцтва даведзеным да такой
беднасцi...». Аднак тут жа аутар выказвае думку, што
асноунай прычынай бсднасцi у беларусау лiчьщца не
nрыгоннiцкi лад, а карчомнае п'янства.
У прадмове да зборнiка 1846 г. аутар падае у перак
ладзе невялiчкi беларускi слоунiк i 130 прыказак ды
дзелiцца сваiмi высновамi наконт «крывiцкай» (бс11арускай) мовы. Ни прызнае, што яму не ханае ведау,
каб даць «нейкi граматычна-гiстарычны нарыс гэтай
мовы». 1 пiша далей: «Належнае даследаванне мовы, на
якой пры нашай памяцi любiлi памiж сабой гаварьщь
жывыя яшчэ тады старыя паны, на якой цяпер гавораць
з сялянамi паны i аканомы, на якой нскалi пiсалi у
нас дзяржауныя акты, цапкам ляжа на плсчы нейкага
здольнага чалавека, можа, селянiна, якi, атрымаушы
веды, больш rлыбока разгледзiць добра вядомую сабе
мову». Аутар вызначае мссца «крывiцкай» мовы сярод
iншых славянскiх моу i лiчьщь, што яна знаходзiцца
насярэдзiне памiж рускай, украiнскай i пот,скай, ад
нак блiжэй да рускай, чым да польскай.
У сваiх прадмовах Чачот тлумачьщь, якiя мэты
ставiу перад сабой, збiраючы i выдаючы беларускiя
народныя песнi. Перш за усё - асветнiцкiя. Ен хацеу
навучыць непiсьменнага беларускага селянiна самым
простым маральна-этычным iсцiнам: трэба бьщь пра
цавiтым i руплiвым, пет,га прапiваць грошы у карчме
i iнш.
На жаль, нс усе творы паэта апублiкаваны, не усе
знойдзены. Напрыклад, невядома, куды дзелася поль
ская празаiчная «аповесць з 1829 года» - «Жмудзь i
Лiтва у карыкатуры». 69 старонак, якiя захавалiся ад
аповесцi, дазваляюць меркаваць, што гэта быу востры
сатырычны твор, што у iм едка высмейвалася мясцо
вал шляхта. Многiя рукапiсы Яна Чачота загiнулi ад
рук царскiх цэнзарау i проста з цягам часу.
Творы Яна Чачота сёння друкуюцца у псракладзе
на беларускую мову. У фондах ЦНБ НАН Беларусi за
хоуваюцца чатыры сучасныя псравыданнi, якiя даюць
rрунтоуную iнфармацыю пра творчасць талснавiтага
суайчыннiка.
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