
наковые организационно-технологические условия, методы и формы продажи товаров и 
оказания услуг, единые требования к качеству товаров и их цене. Франшизу можно оп-; 
ределить как договор, по которому одно лицо, владелец франшизы (франчайзер),; 
имеющий разработанную систему ведения определенной деятельности, разрешает дру
гому лицу -  пользователю франшизы (франчайзи) использовать эту систему согласно : 
требованиям. франчайзера за вознаграждение (компенсацию). Основой договора на; 
франшизу является лицензия на пользование системой франшизы, включая право на 
использование товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, фир
менной технологии, ноу-хау и других объектов исключительных прав, выданная вла
дельцем франшизы [1]. : -

Наиболее распространенными видами деятельности по договору франшизы являют
ся. рестораны быстрого обслуживания (МсОопа!с1’з, ЗиЬшу), кафе-мороженое, продукта-: 
вые магазины. Крупнейшими экспортерами франшизы являются корпорации «Кока-; 
кола», «Пепсико», «Фанта» и др. [5]. •

Возрастающая ценность информации и знаний -  тенденция, наблюдаемая во всем: 
мире, связанная со становлением инновационной экономики, обусловливает необходи
мость изучения интеллектуальной собственности как одной из основополагающих эко
номических категорий современной науки и анализа ее экономической природы с целью 
формирования научной базы для проработки практических вопросов функционирования 
интеллектуальной собственности и формирования инновационной направленности эко- > 
номики страны. ■ -  -  :

. Таким образом, вышеперечисленные формы передачи объектов ИС имеют важное; 
практическое значение для участников инновационного процесса, поскольку позволяют; 
получать определенную выгоду при продвижении инновационными предприятиями на ; 
внешние рынки.
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УРОКІ М. БАГДАНОВІЧА ПА ВЫКАРЫСТАННШ ЖАНРАВЫХ ФОРМ 
УСХОДНЯЙ ПАЭЗІІ (ТАНКА, ХОКУ)

Урою М. Багданов1ча па выкарыстаны паэтычных форм, як!я был! выпрацаваны 
псторыяй УСХОДН1Х паэтычных культур, не застал1ся не зауважаным! нашым| сучасшкамй 
На старонках паэтычных зборн!кау М. Танка, У. Арлова, М. Шайбака, Р. Барадул1на, 
А. Глобуса 11нш знзходзш вершы, напюаныя у жанрах танка, хоку. Доуп час цвёрдыя 
жанравыя формы на радз1ме па вядомых прычынах не культывавалюя, але у далёюм
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замежжы плённа у жанрах танка I хоку працавал! Я. Золак, Р. Крушына, Наша задача -  
асэнсаваць напрацоую берасцейскага творцы Я. Збажыны па выкарыстанн! вышэйпера- 
л1чаных жанравых форм. •■■■■■■ ■ •■•••• ■ ■

Паэт удала захоувае арыгшальную будову верша (трохрадкоуе з канажчнаю колькас- 
цю радкоу 5-7-5). Ён умее з пахалапчнай дакладнасцю увасоб1ць у творчасф эстэтыч- 
ныя каноны складання хоку, большасць з як!х была распрацавана яшчэ да XVII от. Эстэ- 

; тычныя патрабаванж, што прад’яуляюцца да жанру хоку, гучаць: «Саторы -  што зна- 
чыць азарэнне, прасветпенасць, духоунае абуджэнне, ралтоунае адкрыццё 1сц1ны...; 
Хосом| -  тонкасць, ломкасць, крохкасць, суперажыванне, злщцё са светам, расплывание 
у свеце; Фуэю-Рюко -  низменная зменл1васць, адзжства руху I спакою» I г. д. [ 1, с. 6 ].

Праца у жанры хоку актыв1зуе працэс нараджэння паэтам арыпнальных амвалау. 3 
вобразам-амвалам квети эдэльвейс мы сустрэлюя у хоку «Рву эдэльвейсы»: «Рву 

; эдэльвейсы. I Водару асфадэляу /  Прагне каханне». Жыццесцвярджальны пачатак ува- 
; соблены у кветцы эдэльвейс, Што расце высока у тарах. Суквецце гэтай расл1ны падоб- 
на на белую зорку. У хоку яна успрымаецца як зямная пасланнща Зори Венеры -  бапн1 
кахання. Таим чынам, Ян Збажына паэтызуе Прагу кахання, тую жыццёвую сшу, што 
здымае боль I трапзм быцця I разнявольвае чалавека. Натуральна увасабляюцца у хоку 
«Рву эдэльвейсы» таюя эстэтычныя патрабаванн! да гэтага жанру,1 як «Фуга-но-Макото 
(апяванне сапрауднай прыгажосц|),. Югэн (запаветная прыгажосць, глыбжя, неспазна- 
насць даканца)» [1, с. 6 ]. ■ ■ ■■ ■ ■ ■

Вобраз маладз1ка, што высвечваецца у паэтычным радку «ноч сярпом жне пыл» (хоку 
«Ноч сярпом жне пыл»), дапамагае адчуць няутульнасць л1рычнага героя И: Збажыны у 
суровай прозе жыцця, паглыбщь узнятую аутарам праблему суадноан чалавека з 
касм1чнай прасторай. Начны час, кал'т ён застаецца сам-насам са сва1м1 думкам! на 
улонн! прыроды, не узмацняе самоты героя, а дазваляе засяродзщца на сутнасным у 
жыцц1, зразумець, што за непазбежнасцю наступав пара абнаулення I кв1тнення: «Шпур- 
ляю глыж у ставок -  / Круп на вадзе». Вера у мудрую дыялектыку жыцця аказваецца 
мацнейшай за часовую неуладкаванасць, бытавую м1тусню. .

Ян Збажына, звярнуушыся да жанрау танка I хоку, марыу «разнявол1ць напеуны рыф- 
маваны верш» [2, с. 3 ]. Тэта не стала для яго самамэтай. Разняволенне, на наш погляд, 
адбываецца за кошт узбагачэння паэтычнай лекаи («сненне»: «Каляровая II Нявыказа- 
насць снення»), паглыблення медытатыуных матывау, здольнасц! паэта афарыаычна 
мысл|'ць. Тэта датычыцца не толью радка, у яюм сканцэнтравана з машмальнай сц1слас- 
цю значная, глыбокая думка (напрыклад, «Засмяглыя -  завянуць!»). Па сваей сутнасф 
хоку I танка Я. Збажыны афарыстычныя цапкам. УIX у арып'нальнай, па-мастацку даска- 
налай I запам1нальнай форме заключана нечаканая выснова. Да месца будзе прыгадаць 
паэтычнае азначэнне жанру хоку Рамона Гомеса дэ ла Серна: «Хоку -  паэтычная тэле- 
грама». ■ :. . / . .•... /* ; 1
‘ У хоку «Эп1таф1я» слова эп!таф1я з’яуляецца своеасабл|'вым с1нон1мам слова памяць, 
бо здауна вядома, што эп'ггафн п1шуцца для жывых, а для.памерлых служаць пан1хщы. 
«Жывым застаюцца помн1ю, курганы,-маплы, эп!тафИ... I слёзы, кал: быць шчырым! -  
злёзы аб сваёй дол1, што жыццё збяднела яшчэ на аднаго чалавека. I усё для тага, каб 
н1кол1 не пам1рала жывая чалавечая памяць, што I яны жыл! на гэтай зямл1,1 яны люб!л1 
<ал1сьц|, I у |’х быу свой зорны час» [3, с. 7 ].  Я. Збажына звяртаецца да людзей, нагад- 
зае 1м, што памяць жывых пав'жна хоць штосьц'Тсупрацьпастав'щь няумольнай смерц!, 
гым больш, смерф нечаканай, раптоунай. Колью няздзейсненых спрау засталося пасля 
иаладога чалавека!.. На таю роздум наводзяць нас паэтычныя радю з хоку берасцейска-
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га аутара «Малады нябожчык смерць / Упрыгожвае». Словы з пахавальнага абраду 
«Вечная памяць! Вечны спакой...» успрымаюцца нам1 менав1та у таим жа кантэксце. 
Прысутныя на пахаванж вымауляюць IX, у першую чаргу, дзеля тых, хто застаецца жыць 
на зямл1. У таия хвтшы, як н1кол1, людз| адчуваюць сваю паяднанасць з уам чалавец- 
твам. Тагам чынам, у слове «эп1таф|я» Я. Збажына тонка зашыфравау медытацыю тагах 
фшасофсгах катэгорый, як жыццё 1 смерць. М. Танк тэта здолеу зрабщь у слове «жрва- 
на» (хоку «Рэга, як людзЬ), што у перакладзе з санскрыту азначае згасанне.-Заканчвае 
чалавек свой жыццёвы кругабег, -  разважае паэт, каб растварыцца у агаяне вечнасф.

Зауважана, што жанр хоку спрыяе актыунаму разв1ццю Ыдыв1дуальнага пачатку твор
цы. «А як вядома, -  справядл1ва адзначае у ш зе  «Сучасная беларуская паэз'гя» 
У. Гфламёдау [4, с. 181] без свайго я у лтаратуры няма чага рабщь. Тым больш у 
паэзп, дзе арган'1чная зропфанасць асобы I таленту вызначае I творчы патэнцыял паэта, I 
важкасць яга сацыяльна-Мастацгах адкрыццяу, I IX 1ндыв1дуальную непауторнасць».
. У творчасф японсгах паэтау на першы план выступав рэфлектыуны бок творчага акта 
(адлюстраванне I адначасова роздум). Сапрауды, пры нап1санн1 танка ф хоку (скарочаны 
варыянт танка) актыуна працуе не стольга слоуна-выяуленчая вобразнасць, кольга дум
ка. I тэта адна з прычын звароту Я. Збажыны, творчасць якога належыць да 1нтэлекгу- 
альна-фшасофскай плын1, да названага жанру. Магчыма, ён зауважыу, што не усё I не 
заусёды можа быць вытлумачана свядомасцю чалавека, яй часта здзяйсняе учынй на 
узроунг 1нту1тыуным, эмацыянальным. Адсутнасць рацыянальнага элемента у творчым 
працэсе (дарэчы, тэта адзЫ з эстэтычных канонау складання хоку) спрыяе творчым аза- 
рэнням, працы фантази, уважп1ваму стауленню да кожнай дробяз!.
' Безл1Ч думак, асацыяцый нараджае звычайная кропля на сцяне, у якую углядаецца 

паэт з тонюм мастацйм чуццём: «Кропля на сцяне / Утаймоувае думк1. / Разглядаю IX».
V Маленькаю кропляю у складаным свеце. дарослых адчувае сябе немауля (хоку 
«Немауля плачыць»). Для яго бацькоу гэтая кропля увасабляе сумную 1сцшу: жыццё -  
поле б1твы, рэча!снасць напоунена няумольным! супярэчнасцям!. Мы не можам быць пе- 
ракананы у перамозе дабра над злом, у тым, што радасць перасягне боль. Так заужды 
было I будзе, бо кал| не -  то жыццё спын1цца. На жаль ц| на шчасце, дзщя гэтага не ра
зумев. Яно марыць гэтыя непрым1рымыя супрацьлегласф згарман1заваць у адз!най 
жыццёвай кропль , .

Творчасць Я. Збажыны узбагачаецца роздумна-медытатыуным! Ытанацыям|. Паэт 
думав пра вечнае, спрабуе зразумець глыб1ннае, сутнаснае. Так, у мастацкай палФры 
танка «Нябожчык едзе» I хоку «Рапранутая / Прыгажуня у трупярн! / Моцна смярдзе- 
ла»пераважае змрочнасць, паныласць фарбау. Трапляючы з паэтам у эшцэнтр бяды, 
мы адчуваем сябе бездапаможным! перад тварам смерц!: «Нябожчык едзе / На моплкг 
Воз трасе / Па калдобжах. / Нязмазаныя колы / Скугаллем рэжуць вушы».

Тужл'шы настрой, што пануе у прыродзе, выкл1кае у душы л1рычнага героя роспачны 
настрой I сум, абвастрае пачуццё адз1ноты: «Дождж л1у як з вядра. / Парасону усё роуна. / 
Ён спау на шафе». ■■ - ■

Чаму. краса недаугавечная? Чаму каханне нечакана узн1кае I таксама невядома куды 
зн!кае, «як падаючы снег», а у душы застаюцца сум I адчуванне далучанасц! да разумен
ия жыццёвага кругабегу. Гэтыя пытанж Ян Збажына акрэсл1вае у хоку «Трачу прытом- 
насць». Ён не роШць нават спробы паказаць,;як нараджаецца краса, як заяуляе аб сабе 
у Сусвеце, а потым нечакана раствараецца у 1М (гэты працэс можна наз1раць, напрык-: 
лад, у вершы М. Багданов1ча «Срэбныя зме1»). Такога падыходу патрабуе абраная Я. Зба- 
жыной жанравая форма. Тэма кахання паглыбляецца паэтам у хоку «На шальках вачэй». 
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Я. Збажыну, псторыку па адукацы!, добра вядома; што за душу продкау змагалюя тры 
веры: язычжцтва, праваслауе, каталщызм. ён добра усведамляе, што у 1мя Хрыста бы
ла прал!та кроу I пагансю Бог вымагау чалавечых ахвяр. Нягледзячы на тэта, паэт прыз- 
нае наканаванасць перамоп хрысфянства над язычжцтвам. Зарукай таму -  гуманнасць 
хрысфянсюх щэй. Аутар марыць сваёй творчасцю паспрыяць духоунаму удасканаленню 
асобы. Вщаць, таму Я. Збажына не прымае I не разумев метамарфозу, кал1 «паганскг 

идал / Ператварыуся у мараль» (хоку «Пагансю щал»), , - „ .
ЦЁкава I каштоуна, што у творах Я. Збажыны аргажчна паяднаны агульначалавечыя I 

нацыянальныя праблемы. У танка «Дзве ружы у вазе»поз1рк паэта звернуты да васшька, 
сцшлай палявой кветачю блаютнага колеру.'У ёй увасоблена беларуская душа, якая у 
розныя пстарычныя часы пакутавала, але заусёды з надзеяй 1мкнулася у будучыню: 
«Зайздрошчу яму I I I выплюхваю ваду. // Засмяглыя -  завянуць!» Апошн] радок танка -  

-тэта I сцверджанне, I адначасова перасцярогатым, хто не разумев, што перакройванне 
: свядомасцг асобы пачынаецца з Н1плютычнага адштурхоування тага, што здабыта 
- бацькам!. ■ - ; 1 "  ■ ’
. х 3 праведзенага анал!зу вын1кае, што Ян Збажына не ставщь перад сабой мэты 
: умешвацца у жыццёвы працэс, не дае парады, не указвае прычыны. Ен спрабуе прыцяг- 
нуць увагу чытача да праблемы жыцця I смерц| («Смерць вылучае», «Нябожчык едзе»), 
да разваг аб наканаванасц! перамоп хрысфянства над язычн1цтвам («Паганси щал»),

; задумваецца аб змесце I сэнсе чалавечага быцця («Немауля плачыць», «Дна не 1снуе»). 
Паэта не пакщае абыякавым тэма адзЫоты («Дождж л1у як з вядра»), красы («Трачу 
прытомнасць»), кахання («На шальках вачэй»), хвалюе вобраз жанчыны («П|'шу жанчы- 

• ну»), Гегелеуская трыяда «тэз!с -  антытэзю -  антэз» у танка I хоку «спрауджваецца не 
непасрэдна як у цвёрдых жанравых формах, дзе думку нельга абарвацьТ даць чытачу 
дадумаць, бо патрабуецца яе развщцё, працяг I завяршэнне пэунай высновай, а 

: ускосна» [5, с. 37]. ?
■ Мажл1ва, для Я. Збажыны знаёмства з японскай культурай дапамагае выкаран1ць з 
ужытку дылетанства як культурны феномен. У ЯпонН мастак можа прэтэндаваць на 

Фрызнанне, на стварэнне уласнай школы толью пасля тага, як авалодае уам патэнцыя- 
лам ведау, што назапашаны был1 папярэдн1М1 пакаленням!. "

; Думю паэта аб творчасц! увасоблены у хоку «Дна нетснуе», якое сугучна перажыван- 
:ням Р. Крушыны (хоку «Муза, не уцякай!»). «Шлях да уласнага»- шлях выпрацоук! свай- 
го уласнага стылю, пазнання асабл1васцей л!таратурнага працэсу ва уяуленн! паэта не 
мае межау («дна не юнуе»), але на 1м давядзецца паспытаць шмат пакут («бясконцае 
падзеннне»). Да так1х разважанняу падводзщь нас I Я. ЗбажьТна. Адчуць стан душы 
творцы, кал| нельга не пюаць, нягледзячы на розныя перашкоды аб’ектыунага I 
суб’ектыунага плану, дапамагае Р. Крушына праз вобраз «у крыв: агонь» («Муза, не 
уцякай! / маё сэрца да цябе! / У крыв1 — агонь»), . ' :
; Ян Збажына, як сведчыць яга творчасць, -  паэт-эксперыментатар, штэлектуал, валь- 
надумец, яю пры гэтым не бащца здавацца у вачах некаторых чытачоу «дз1ваком», «гру
бым», «дзёрзюм». Ён здолеу улав1ць рытм метамарфоз, што адбываюцца у Сусвеце, па- 
яднацца душою з даследуемым аб’ектам I адлюстраваць тэта у сваГх творах. Зразумела, 
што тэта адбылося не без уплыву будыйскай фшасофи, паводле якой канчатковая мэта 
мастацтва -дасягнуць стану экстатычнага паяднання з аб’ектам адлюстравання.
;■ Паэт перакананы, што праз мМмальную колькасць слоу можна дакладней перадаць 
дзеянне, малюнак, думку, стан душы, стварыць больш дасканалы вобраз. На шляху вы- 
рашэння пастауленай заданы Я. Збажына свядома, мэтанаюравана звярнууся да жанрау
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хоку, танка. Бясспрэчна, паэт сваей творчасцю у гэтых жанрах прадэманстравау нам 
станоучыя моманты «лакажчнага» шсьма. Да заслуг паэта неабходна дадаць, што ён 
стварае клаачныя узоры танка I хоку, у той час, як у творчасц! жшых беларустх паэтау 
можна наз1раць парушэнне нарматыунасц!, якое выклжана 1мкненнем разняволщь гэтыя 
вершаваныя формы (танка Р. БарадулЫа «Пад зялёную руку»).

\ На шляху авалодання жанрам! танка, хоку беларускае вершаскладанне дасягнула 
значных поспехау. Усвядомленыя эстэтычныя пошуга сучаснага паэта Я. Збажыны у 
вышэй перал1чаных жанравых формах вызначаюцца унутранай стай пачуцця. Мастак 
слова далучае чытача да вырашэння агульначалавечых праблем, напауняе верш розду- 
мна-медытатыуным! жтанацыям'1, аргажчна паядноувае у творы агульначалавечыя I на- 
цыянальныя праблемы,.з'машмальнай сцюласцю выяуляе значную, глыбокую думку. 
Праца у жанрах танка Гхоку спрыяе актыунаму разв!ццю Тндывщуальнага пачатку, ву- 

.чыць уважйвым адноанам да слова, актыв!зуе працэс нараджэння швал!чных вобра- 
зау, вылрацоувае умение афарыстычна мысл1ць. Вфавочна, працягваючы традыцьи 
М. Багданов1ча, сучасны паэт паспяхова папауняе скарбжцу сусветнай культуры, напау
няе цвёрдыя вершаваныя формы, яюя не атрымал! паусядзённай прашсга на беларускай 
тебе, нацыянальным духам, наглядна паказвае, як беларускае слова яскрава гучыць у 
магутнайплыж сусветнай лггаратуры.
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. УЗБАГАЧЭННЕ БАГДАНОВ1ЧАУСКАЙ ТРАДЫЦЬИ
' Праблема традыцый I наватарства уваходзщь у кола актуальных пытанняу, ягам! 

займаецца сучаснае лйаратуразнауства. Арыентацыя мастакоу слова на пераемнасць 
лепшых традыцый папярэджкау -  адз!н з надзейных сродкау агульнага пад’ёму культу
ры, л'|таратуры. «Як бы ж быу гежяльны жсьменжк, ён не з’яуляецца сам цераз сябе. У 
1м жыве уся культура чалавецтва» [1, с. 28] .3  лйаратуразнаучага боку асабл1вую знач- 
насць для нас уяуляе прыватнае пытанне л1таратурнай пераемнасф -  традыцьи, што 
|дзе ад шсьменжка да пюьменжка, ад старэйшага пакалення творца? да наступных па- 
этычных пакаленняу. У тагам ракурсе нас цжавщь уплыу традыцый М. Багданов1ча на 
сучасных паэтау (на матэрыяле творчасф паэтау Берасцейшчыны).Тэты важны аспект 
акрэсленай праблемы I стане самастойным прадметам нашага даследавання.
I Наследаванне мастаку слова, якога адчуваеш бл1згам сабе па духу, светаадчуванж, 
спрыяе выяуленню творчай 1ндыв1дуальнасц| I вопытных, I пачынаючых творцау, акты- 
В1зацы1 ]х як мастацка-эстэтычных.фтасофсгах, маральных пошукау, так I знаходак у 
гайне паэтыга. Тагам чынам, паняцце «традыцыя» не анажм1чнае нечаму кансерва- 
тыунаму, адмоунаму. «Сапраудным! наватарам! нярэдка аказваюцца не эксперымента- 
26 . •


