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Слова да чытача 
Шаноўныя настаўнікі, студэнты, вучні, усе, хто зацікавіўся 

гэтай кнігай! 
Многія гады мая прафесійная і творчая дзейнасць так ці інакш 

звязана са школай — сярэдняй і вышэйшай. Пасля смерці акадэміка 
М. А. Лазарука ў 2000–2002 гадах мне выпала ўзначальваць 
лабараторыю літаратурнай адукацыі Нацыянальнага інстытута 
адукацыі, і таму я меў самыя непасрэдныя адносіны да школьнай 
рэформы, мадэрнізацыі літаратурнага навучання. У 2002 годзе пад 
грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь пабачыла свет 
праграма па беларускай літаратуры для агульнаадукацыйнай школы, 
якая стваралася на аснове новай канцэпцыі літаратурнай адукацыі ў 
сярэдняй школе і дапрацоўвалася ў Нацыянальным інстытуце 
адукацыі пры маім агульным навуковым кіраўніцтве з улікам ідэй і 
напрацовак М. А. Лазарука, папярэдняга вопыту выкладання роднай 
літаратуры, практыкі замежнай школы. Праграма грунтуецца на 
асноватворным прынцыпе гуманізацыі навучання, скіроўвае на 
агульначалавечыя і нацыянальныя духоўныя каштоўнасці, творчы 
характар засваення прадмета, індывідуальна-асобаснае развіццё 
вучняў. Аўтар гэтай кнігі браў удзел у стварэнні праграмы для 
ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі 
з паглыбленым і профільным вывучэннем беларускай літаратуры (НІА, 
2003). У выніку майго творчага супрацоўніцтва з вучоным-
метадыстам Л. К. Цітовай з’явіўся вучэбны дапаможнік для 5 класа 
агульнаадукацыйнай школы (2002, 2003). Пры маім удзеле 
рыхтаваўся новы варыянт канцэпцыі літаратурнай адукацыі ў 12-
гадовай школе, працягвалася праца над адукацыйнымі стандартамі, 
распрацоўвалася тэматыка курсаў на выбар і інш. Было багата новых 
ідэй, цікавых задум… 

Аўтар кнігі на сённяшні дзень як галоўны рэдактар часопіса 
“Беларуская мова і літаратура” і першы намеснік галоўнага рэдактара 
часопіса “Роднае слова” цесна далучаны да сучаснай школьнай 
практыкі. Напісаць чарговы літаратурны матэрыял, неабходны 
настаўніку і вучню на ўроку, я лічу першачарговым абавязкам. 
Працуючы ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, у мяне ёсць 
цудоўная магчымасць гутарыць пра родную літаратуру са студэнтамі, 
будучымі педагогамі. Сваімі назіраннямі і думкамі адносна 
літаратурнага працэсу дзяліўся на сустрэчах з настаўнікамі ў 
інстытутах павышэння кваліфікацыі. Менавіта вынікам маёй 
навуковай і педагагічнай дзейнасці апошняга часу і з’яўляецца гэты 
дапаможнік, які падрыхтаваны ў адпаведнасці з дзеючымі 



праграмамі ў сярэдняй школе, дапаўняе і істотна пашырае змест 
падручнікаў. У пэўнай ступені ўлічаны праграмны матэрыял па 
літаратуры, які даецца на лекцыях і практычных занятках студэнтам 
БДУ, паколькі важнай задачай гэтай і іншых вышэйшых навучальных 
устаноў з’яўляецца падрыхтоўка спецыялістаў-філолагаў для 
агульнаадукацыйнай школы. 

Кніга прысвечана творчасці як класікаў, так і нашых 
сучаснікаў. Значная ўвага адведзена аглядавым тэмам па беларускай 
паэзіі ў курсе літаратуры, паколькі гэтага матэрыялу бракуе і 
настаўнікам, і студэнтам, і вучням. У старшых класах, як вядома, 
вельмі важна сфармаваць цэласнае ўяўленне пра той ці іншы перыяд 
развіцця літаратуры, раскрыць на прыкладзе канкрэтных твораў 
пэўныя з’явы і асаблівасці гісторыка-літаратурнага працэсу. Разам з 
тым у цэнтры ўвагі на ўроку заўсёды быў і застаецца пісьменнік, яго 
творчая дзейнасць. Гісторыя літаратуры — гэта гісторыя ў асобах. 
Прапанаваныя вашай увазе матэрыялы дапамогуць у шматаспектным 
вывучэнні творчасці таго ці іншага пісьменніка, гісторыі беларускай 
літаратуры і сучаснага перыяду яе развіцця і, у прыватнасці, 
засваенню такіх важных паняццяў і пытанняў, як літаратурны працэс 
і кантэкст, сувязь літаратуры з грамадскім жыццём, класічныя 
традыцыі і наватарства, мастацкія кірункі і плыні, тэматыка і 
праблематыка, творчая індывідуальнасць, літаратурны герой і тып, 
ідэя і пафас, жанр і стыль, пейзаж у літаратуры і інш. 

На ўроках літаратуры і ў пазакласнай рабоце (літаратурныя і 
навуковыя гурткі, факультатыўныя заняткі, семінары і інш.) 
прадугледжаны такія формы і віды заданняў, як разгорнутыя і міні-
сачыненні, рэфераты, даклады, міні-даследаванні і паведамленні, 
вусныя дыялогі, выпіскі ў літаратурны дзённік і інш. Гэтая праца 
актывізуе самастойную пазнавальную і пошукавую дзейнасць, спрыяе 
больш глыбокаму спасціжэнню літаратурнага працэсу ці творчасці 
пісьменніка, дае магчымасць авалодаць тэхналогіяй падрыхтоўкі і 
стварэння пэўнага тыпу тэксту, развівае творчыя ўменні і інш. Вось 
прыклады тэм рэфератаў, дакладаў, паведамленняў: “Мінуўшчына ў 
творах М. Багдановіча”, “М. Багдановіч і развіццё урбаністычнага 
пейзажу ў беларускай паэзіі”, “Патрыятычны пафас лірыкі Янкі 
Купалы”, “Паэзія Янкі Купалы і Паўла Тычыны: агульнае і адрознае”, 
“Беларуская прырода вачыма Адама Міцкевіча”, “Вобраз Якуба Коласа 
ў творчасці беларускіх паэтаў”, “Вечнае і кан’юнктурнае ў паэзіі 
П. Броўкі”, “Чалавек і сусвет у паэзіі А. Куляшова”, “Максім Танк — 
пясняр красы і кахання”, “Экалагічныя матывы ў паэзіі П. Панчанкі”, 
“Экзістэнцыялізм і творчасць В. Быкава”, “Вечныя тэмы ў паэзіі 



У. Караткевіча”, “Сучаснасць у мастацкім адлюстраванні 
І. Шамякіна”, “Метафара і стыль Рыгора Барадуліна”, “Якая яна, 
сучасная паэзія?: думкі і развагі”, “Чарнобыль у творчасці сучасных 
паэтаў” і інш. Гэтая кніга прэзентуе методыку напісання розных відаў 
пісьмовых прац, дае багаты матэрыял для выкарыстання ў ходзе 
самастойнай падрыхтоўкі вучняў і студэнтаў. 

Зычу: настаўнікам — творчага плёну, школьнікам і 
студэнтам — поспехаў у вывучэнні роднай літаратуры! 

 
1. 

___________________ 
 

Янка Купала і Паўло Тычына 
Ужо ў восьмым класе школьнікі параўноўваюць вершы Янкі 

Купалы з творамі славутага Тараса Шаўчэнкі, разглядаюць тэму 
“Шаўчэнка і Беларусь”. На працягу ўсяго ХХ ст. пастаянна і 
мэтаскіравана вывучаліся літаратурныя сувязі з Беларуссю гэтага 
вялікага песняра ўкраінскага народа. Яскравым сведчаннем таму 
могуць паслужыць такія працы, як “Шевченко в ряді слов’янскіх 
літератур” (1914) І. Свянціцкага, “Шаўчэнка і беларуская паэзія” 
(1939) Якуба Коласа, “Тарас Шаўчэнка і Беларусь” (1952) 
П. Ахрыменкі, “Тарас Шаўчэнка і беларуская літаратура” (1964) і інш. 
Нашы літаратуразнаўцы і пісьменнікі нямала зрабілі дзеля 
грунтоўнага знаёмства беларускага чытача з творчасцю іншых 
выдатных украінскіх майстроў слова. Можа, не так і 
шырокафарматна ды ўсебакова, але ў 90-я гг. працягвалася сучаснае 
прачытанне творчай спадчыны вядомых пісьменнікаў братняга 
народа. У якасці прыкладу можна спаслацца хаця б на засяроджана-
роздумную гаворку Т. Кабржыцкай у артыкуле “Рвалі душу маю 
камунар і нацыяналіст…” пра ўкраінскага паэта Уладзіміра Сасюру 
(публікацыя ў штотыднёвіку “Літаратура і мастацтва” за 30 студзеня 
1998 г.). У розных праграмах па беларускай літаратуры для сярэдняй 
школы (2003) для вывучэння прапанавана творчасць украінскіх 
пісьменнікаў Лесі Украінкі, Івана Франко, Паўла Тычыны. 

Паспрабуем жа зірнуць на патрыятычную паэзію Янкі Купалы 
ў суаднесенасці з творчасцю аналагічнага зместу і пафасу Паўла 
Тычыны, а таксама вылучым найбольш характэрныя рысы іх 
паэтычнага стылю. 

Найперш прывядзём сціслыя звесткі пра жыццё і творчую 
дзейнасць П. Тычыны (1891–1967). Нарадзіўся будучы паэт на 
Чарнігаўшчыне. Скончыў Чарнігаўскую духоўную семінарыю (1913), 



вучыўся ў Кіеўскім камерцыйным інстытуце. У другой палове 30-х і 
ваенныя гады П. Тычына працаваў дырэктарам Інстытута ўкраінскай 
літаратуры Акадэміі навук Украіны. 

Пачаў выступаць у друку з 1912 г. Напрыканцы 1918 г. 
выйшаў першы зборнік П. Тычыны “Сонечныя кларнеты”, які 
неаднойчы перавыдаваўся. Гэтая кніжка “засведчыла пра з’яўленне 
на Украіне геніяльнага паэта, які натхнёна і з болем спазнаваў сябе, 
выбухаючы сонечнаю энергіяй вобразнага самавыражэння. Тычына 
музычна-каляровым перажываннем драматычнага стану, акрыленай 
касмічнай аркестроўкай людской душы адкрыў новую старонку 
ўкраінскай еўрапейскай паэзіі” (М. Жулінскі). У 1920 г. у Кіеве выйшлі 
зборнікі паэзіі П. Тычыны “Плуг” і “Замест санетаў і актаў”, пазней — 
паэтычныя кнігі “Вецер з Украіны” (1924), “Чарнігаў” (1931) і інш. Яго 
лірыка цесна звязана з песеннай традыцыяй нацыянальнага 
фальклору, у ёй відавочная арыентацыя аўтара на імпрэсіянізм і 
сімвалізм. 

Пачуць i перадаць музыку наваколля здольны паэт, якi валодае 
тонкiм, адмысловым слыхам. Янка Купала і Паўло Тычына — з ліку 
такіх творцаў. Гук у іх лірыцы — рух душы, тая ўспрымальная 
матэрыя, дзякуючы якой ствараецца пэўнае iнтанацыйнае, 
энергетычнае поле верша. Музыка з’яўляецца асновай 
светаадчування і паэтычнага стылю П. Тычыны. У сваёй схільнасці да 
музычнасці верша наш Янка Купала падобны да ўкраінскага паэта. 
Дыяпазон гукавой інструментоўкі ў паэзіі Купалы і Тычыны 
вызначаецца шырынёй і багаццем — гэта тычыцца тэмпу маўлення, 
рытмамелодыкі, прыёмаў паэтычнага выказвання. У абодвух паэтаў 
эстэтычна тонка збліжаюцца чалавек і прырода, якія ствараюць 
адзінае духоўнае цэлае. Апiсанні прыроды Купалы і Тычыны, кажучы 
словамі І. Глебава (Б. Асаф’ева), — “гэта не плынь словаўтварэнняў, а 
працэс музыкальнага гучання”, “прарастання жыцця ў рытме i ў 
iнтанацыi меласу”. Паэты iмкнуцца праз “музыку душы”, сэнсавую 
падсветку стварыць пейзаж глыбокага лiрыка-абагульненага гучання. 
У сваiх замалёўках Купала і Тычына паядноўваюць музыку прыроды i 
“гукавыя хвалi” ўнутранага пачуцця. Здаецца, сама прырода грае на 
музычных інструментах: 

Рэчка ўецца і смяецца… 
       ……………… 
А на небе след цярэбе 
Сабе сонца залаты, 
Свеціць, грэе долы, горы, 
Ў сэрцы шле агонь святы. 



 
Так для света грае лета 
Песню спеўную быцця... 

(Янка Купала. “Летам”) 
 

     Щось мріє гай — 
                 Над річкою. 
     Ген неба край — 
     Як золото. 
Мов золото-поколото, 
     Горить-тремтить ріка, 
                                Як музика. 

(Паўло Тычына. “Гаї шумлять…”) 
Прырода спявае, звініць, пераліваецца сонечным святлом. Гэта 

выдатна адчуў у Купалавым вершы “Летам” кампазiтар М. Аладаў. Ён 
стварыў на словы паэта раманс “Лета”, у якiм праз пранiкнёнае 
фартэпiяннае суправаджэнне перададзены галасы прыроды, 
створаны кантрастныя вобразы святла i смутку. Мелодыка раманса 
тонка спалучае ўзнёслую экспрэсiўнасць гукаў i медытатыўны план 
пачуцця. Слова i музыка гарманiчна злiваюцца i ў iншых камерна-
вакальных творах, напiсаных на аснове пейзажных твораў Янкі 
Купалы: “Летняя раса” i “Зiмой у лесе” (муз. М. Мацiсона), “Зiмой у 
лесе” (муз. У. Тэраўскага), “З гальных лiп i бяроз” (муз. М. Аладава), 
“Летам” i “Восень” (муз. А. Туранкова), “Явар i калiна” (муз. 
Ю. Семянякi). Творы Янкі Купалы (“Перад ночкай”, “Асеннім 
вечарам”, “Я ад вас далёка…” і інш.) і П. Тычыны (“Арфами, 
арфами…”, “Квітчастий луг і дощик золотий…”, “Хтось гладив ниви, 
все гладив ниви…” і інш.) нясуць у сабе элегічныя ноты, псіхалагічна 
афарбаваныя і драматычныя гукавыя вобразы. Гукапісныя фарбы і 
ўнутраная сугучнасць слоў прыдаюць паэтычным творам абодвух 
паэтаў незвычайную мастацкую сiлу выразнасцi i выяўленчасцi. 

Музыка паэзіі Купалы і Тычыны — чыстая, паўнагучная, 
узвышаная, напоўненая рухам думкi i пачуцця, якi скiраваны да 
нечага iдэальнага, дасканалага або загадкавага, таямнiчага. Яны — 
майстры тонкіх асанансаў і меладыйных алітэрацый, якія імкнуліся 
дасягнуць эстэтычна яркага гукавога эфекту. Як і ў паэтычна-
музычных творах Тычыны, у Купалавай лірыцы ёсць лагоднае legato і 
адрывістае stakatto, імпэтнае allegro і ціхае andante. Паэты ўражальна 
перадавалі паэзію навакольнага свету. Не можа не зачараваць ціхая 
музыка-шэпт залатога лістападу, узноўленая з мілагучнасцю гукапісу: 
“Толькі сыплюцца лісты // На яловыя кусты // На сухія верасы”; 



“З гальніх ліп і бяроз // Лісты валяцца, // Між павалаў і лоз 
рассыпаюцца. // Шапацяць, шалясцяць залацістыя...” (Я. Купала). 
Узнёслая і адухоўлена-прачулая музыка слова вызначае гучанне 
верша П. Тычыны “Арфами, арфами…”, які ўспрымаецца як вясновая 
песня прыроды: “Арфами, арфами — // золотими, голосними 
обізвалися гаї // Самодзвонними…”; “Скрізь поточки, як дзвіночки, 
жайворон, як золотий // З переливами...”. У той жа час Янка Купала 
(“Паязджане”) і Паўло Тычына (“Вітер з України”) праз дынаміку 
рытму і музычна-гукавыя вобразы чуйна, праўдзiва раскрылі настрой 
чалавека i людской грамады. 

Беларускі і ўкраінскі песняры верылі ў моц, жыццястойкасць 
народнага духу, кожны з іх сцвярджаў веліч сваёй Бацькаўшчыны. 
Вяртанне ў сучаснасць забытых і малавядомых твораў П. Тычыны дае 
добрую падставу для якасна новага ўспрымання асобы паэта і 
асэнсавання таго, як ім выяўлена канцэпцыя асобы і народа, 
разуменне нацыянальнага быцця, якія ўвасоблены ў яго творчасці 
ідэі, погляды, ідэалы. У Кіеве на памежжы ХХ і ХХІ стст. намаганнямі 
Літаратурна-мемарыяльнага музея-кватэры П. Тычыны 
перавыдадзены вершаваныя цыклы “Сонечныя кларнеты”, “Плуг”, 
“Замест санетаў і актаў”, “Паніхідныя спевы”, а таксама надрукаваны 
іншыя творы ўкраінскага майстра слова і ўспаміны пра яго, з якіх 
перад намі паўстае ў многім нязвыклы і досыць неардынарны вобраз 
паэта-грамадзяніна. Раней яго падавалі выключна як ідэалагічна 
заангажаванага песняра савецкай явы, хоць на самай справе гэтая 
савецкасць і афіцыёз з’явіліся не адразу і не ў адначассе. 
Таталітарызм спарадзіў вялікі страх, таму і не дзіўна, як сведчыць 
акадэмік А. Бялецкі, што “найбольш у жыцці П. Тычына баяўся 
савецкай улады”. 

Вопыт параўнання паэзіі П. Тычыны і беларускага класіка 
Я. Купалы 1910–1920-х гг. дае магчымасць адчуць і спасцігнуць 
сутнасныя духоўна-філасофскія асновы мастацкай свядомасці 
абодвух паэтаў, падабенства іх ідэйна-творчага пафасу, унутраную 
блізкасць. Зрэшты, не ўсе творы вострага грамадзянскага гучання 
нашага Купалы былі прэзентаваны сучаснікам, а таму, натуральна, 
заставаліся па-за чытацкай увагай. Упершыню тэкставы матэрыял 
адпаведнай нацыянальна-патрыятычнай тэматыкі найбольш поўна 
сабраў даследчык Купалавай творчасці В. Рагойша пад вокладкай 
зборніка “Жыве Беларусь” (1993). 

Між тым параўнальны ракурс, звязаны з разглядам 
патрыятычных матываў у лірыцы паэтаў, правамерны і цалкам 
апраўданы хаця б з тае прычыны, што першыя дзесяцігоддзі ХХ ст. у 



Беларусі і на Украіне былі гадамі нацыянальнага адраджэння, калі 
абодва народы ішлі па шляху заваёвы духоўнай свабоды, пабудовы 
ўласнай дзяржаўнасці, спраўджвання адвечных сацыяльных правоў і 
гістарычных памкненняў. Вельмі важна “звяртаць пільную ўвагу на 
існую паміж Словам і Ідэяй цесную і, безумоўна, вартую разгляду 
сувязь” (П. Брунэль, К. Пішуа, А.-М. Русо). Грамадска-палітычныя 
погляды і патрыятычныя пачуцці — гэта тое, што найперш лучыць 
Я. Купалу і П. Тычыну як выразнікаў народных дум і спадзяванняў, 
адданых сыноў нацыі, каму выпала разам з сваёй Бацькаўшчынай 
перажыць і радасць духоўнага ўздыму, і трагедыю несвабоды, 
заняпаду, грамадскага анямення. 

Перадусім варта зазначыць, што Купала і Тычына былі 
знаёмыя асабіста, выяўлялі адзін да аднаго дружалюбнае і 
ўзаемапаважлівае стаўленне. П. Тычына, які прысвяціў беларускаму 
песняру артыкулы “Янка Купала”, “Народний поет Білорусіі” і 
пераклаў шэраг Купалавых твораў, выказаўся на яго адрас з вялікім  
піетэтам: “…А мне здаецца, быццам я цэлую вечнасць жыў разам з ім 
і ніколі не разлучаўся. Так многа яркага і дарагога засталося ў душы 
маёй ад знаёмства са старэйшым маім сабратам па пяру”. Па словах 
жонкі П. Тычыны Лідзіі Пятроўны, украінскі пісьменнік “высока цаніў 
паэзію Янкі Купалы і часта на памяць, у арыгінале і ўголас, чытаў 
сваім гасцям яго творы”. У лісце ад 8 мая 1930 г. Купала звяртаўся да 
ўкраінскага паэта так: “Вельмі паважаны і дарагі Паўло Рыгоравіч!” 
Усё гэта яскрава гаворыць пра духоўна паўнавартасныя адносіны 
двух мастакоў слова, іх сапраўднае чалавечае пабрацімства. 

Аднак, як падаецца, яшчэ да пачатку знаёмства і сяброўства, 
якое пачалося з 1926 г., абодвух збліжалі ідэйна-творчыя імператывы, 
генетычна роднасныя ідэалы, аднолькавыя грамадзянскія хваляванні 
ў пераломныя і лёсавызначальныя часы. 

Янка Купала і Паўло Тычына ў сваёй творчасці 1910-х — 
пачатку 1920-х гг. — яшчэ не падлеглай вульгарнай савецкай 
ідэалогіі — былі прапаведнікамі патрыятычнай ідэі вольнай, 
незалежнай і неўміручай Бацькаўшчыны. Гэтак, як і Купала, 
украінскі паэт па-грамадзянску непакоіўся пра свой народ, бяду-
нядолю роднага краю, думаў-хваляваўся пра яго будучыню. Украіна-
маці набывае ў лірыцы П. Тычыны высокі культ любові і захаплення 
(вершы “Не знаю і сам я, за що так люблю…”, “Україно моя, моя люба 
Вкраїно…”, “Не бував ти у наших краях!” і інш.). Вобраз Радзімы 
паэтызуецца з лірычнай пранікнёнасцю, непадробнай душэўнай 
узрушанасцю ў творы “Ах не смійтеся ви наді мною…”: 



Не чіпайте моєї Вкраїни! 
Хай по-вашому вмерла вона. 
Скажіть: нащо ці ваші знущання та кпини? 
Не чіпайте — просю вас — моєї Вкраїни: 
Тільки це ж моя втіха одна! 
 
Хіба можете ви зрозуміти, 
Як ії я кохаю, люблю? 
Та коли б не вона, то для чаго б і жити! 
Але що…що вам бідним про це говорити… 
Чи ви любите матір свою? 

Янка Купала таксама гаворыць пра сваю Беларусь як самую 
вялікую каштоўнасць і дарагую святыню. Ён, верны сын зямлі 
бацькоў і прадзедаў, засланяе і бароніць Бацькаўшчыну ад розных 
нядобразычліўцаў — ворагаў беларушчыны, прытворшчыкаў-
апекуноў, зламыснікаў, бяздумных магільшчыкаў, раз’юшаных 
сатрапаў… Думкай і сэрцам паэт моцна знітаваны з родным краем, 
любоў да якога — бязмерная і невынішчальная: 

І няма на свеце так вялікай меры, 
І няма на свеце так каваных дзвераў, 
            Каб хоць на часіну ў будні ці ў нядзелі — 
           Беларусь са мною разлучыць пасмелі! 
    (“Я ад вас далёка…”) 

Янка Купала і Паўло Тычына звяртаюцца да Бацькаўшчыны як 
да маці, з пачуццём замілаванасці і сакральнасці (рэлігійнага культу). 
Абодва паэты прамаўляюць прачулыя малітоўныя словы, просяць для 
Маці-радзімы святла, лепшай будучыні, уваскрэсення ў шчасці і 
сонечнасці быцця: “Молюсь за ії… Але ж чудно мені, // Що й сам я не 
знаю, за що так люблю // Безщасную тую Вкраїну мою” (П. Тычына); 
“Вярні нам Бацькаўшчыну нашу, Божа, // Калі ты цар і неба, і зямлі!” 
(Я. Купала). Песняры апелююць да Бога з просьбай адказаць, чаму 
народ не можа дачакацца годнай долі, свабоды, чаму няўдзячны лёс 
церпіць некалі слаўная зямля Беларусі і Украіны. У сэрцы кожнага з 
паэтаў — боль і трывога, пакутлівы роздум пра тое, як дапамагчы 
“забранаму краю” выйсці з гістарычнага тупіка, бяспамяцтва і цемры: 

Україно моя, моя люба Вкраїно, 
Чим я втішу тебе, чим тебе заспокою?— 
Чи про те розкажу, як тебе я люблю, 
А чи піснею горе твоє я присплю, 
Чи слізьми розіллюсь, мов сирітська дитина, — 



Скажи, моя люба Вкраїно, 
                                              Вкраїно моя! 

(Паўло Тычына) 
 

К яснаму сонцу з цьмы, з беспрасвецця, 
К славе з бясслаўя ўсім нашым людзям — 
Гэткай шукаю сцежкі на свеце, 
Гэткаму богу і душу аддам. 

(Янка Купала) 
Сонца ў паэтычным свеце Купалы і Тычыны становіцца 

сімвалам красы быцця на зямлі, яе вясновага адраджэння. Паэтычны 
дух і песня імкнуць у касмічны прасцяг, да вечнага сонца як крыніцы 
высокай і несмяротнай праўды, нязгаснай духоўнай энергіі, нейкай 
магутнай сусветнай сілы святла ў збавенні народа ад зімовага 
здранцвення і летаргічнага сну. У лірыцы абодвух паэтаў выяўляецца 
салярны культ Бацькаўшчыны, пануе музыка сонечнага святла. 
“Сонца пажары”, “бліск сонца”, яго “залацістыя косы” (Я. Купала), 
“соняшні кларнети”, “настрій сонця”, “сонце і пісні” (П. Тычына) — уся 
гэтая лексіка падкрэслена рамантычная, і сведчыць яна пра 
эстэтычна каштоўны вобразны першаэлемент ідэйна-мастацкага 
мыслення беларускага і ўкраінскага паэтаў. З сонцам вершатворцы 
звязваюць патрыятычную канцэпцыю свету: “Ўсю Беларусь… 
Ўбачыць у ясным, як сонца, святле” (Я. Купала. “Песня мая”); 
“Я дужий народ! — з сонцам, голубами” (П. Тычына. “Золотий гомін”). 
Адраджэнская моц народнага духу і вера ў будучыню грунтуюцца на 
эсхаталагічнай светланоснай, сонцатворнай энергетыцы космасу. 

Пейзаж у Купалы і Тычыны — увасабленне глыбока 
патрыятычных пачуццяў, аснова для выяўлення важных сацыяльна-
грамадскіх поглядаў. Тыпалагічна перагукаюцца па сваёй тэматыцы 
вершы беларускага песняра “Мой край” і ўкраінскага песняра “Не 
бував ти у наших краях!”. У гэтых творах прыкметна праступае 
нацыянальны вобраз свету. Аднак у Купалавых строфах пераважаюць 
сацыяльныя фарбы, элегічна-драматычныя матывы, звязаныя з 
роздумам пра цяжкі і складаны лёс беларускага краю. П. Тычына, 
любуючыся хараством родных краявідаў, згадвае людзей украінскага 
стэпу, што не любяць плач і не могуць жыць без песні. 

І Купала, і Тычына не прымалі царскага самаўладства і 
нявольніцтва, бачылі прычыны страты чалавечай годнасці ў 
сацыяльнай і духоўнай бяздзейнасці асобы, больш за ўсё жадалі, каб 
народ вырваў свой дух з цянётаў рабскай пакоры. Нездарма яны 
выказвалі сваё захапленне казакамі — вольнымі і мужнымі людзьмі. 



Казацкі дух, песеннасць душы і змагарніцкі характар свабодалюбівай 
чалавечай натуры Я. Купала ўслаўляе ў сваім вершы “Я казак — не 
казак…”, П. Тычына — у творы “Пісня козака”. 

Пасля 1917 г. Я. Купала і П. Тычына не адмовіліся ад ідэі 
нацыянальнага адраджэння, кожны з іх жыў думкай пра сваю 
вольную і шчаслівую Бацькаўшчыну, трывожыўся пра яе заўтрашні 
дзень. Іх паэтычная творчасць ускладнілася трагедыйнымі матывамі, 
пафасам драматызму і складаных перажыванняў за лёс роднага 
краю. Ні Купала, ні Тычына не маглі прыняць кровапраліцця, 
варажнечы, разбуральнай стыхіі часу: “Яшчэ дыміць скрозь 
пажарышча, // Растуць магілы скрозь яшчэ, // А на магілах крыўда 
свішча // Ды кроў гарачая цячэ” (Я. Купала. “25.ІІІ.1918 — 
25.ІІІ.1920. Гадаўшчына-памінкі”); “І взялися кров’ю поле і гаї, // Бо 
рубались, бились рідниїї, свої. // Хто ж тобі зготовив цей кривавий 
час? // Хто ж так люто кинув на поталу нас?” (П. Тычына. “Хто ж це 
так із тебе пасміяться смів?..”). Украіна і Беларусь зведалі “звон 
хаўтурны”, “катні здзек і гнеў”, “жальбы… стогны” (Я. Купала), “всю 
фальш, всю цвіль партійно-борчих породіль” (П. Тычына). Суровы час 
размежаваў людзей на сваіх і чужых, чырвоных і белых, спарадзіў 
братазабойства, інтэрвенцыю, расстрэлы бальшавікамі-камісарамі і 
чэкістамі соцень ахвяр… Асабліва трагедыйна гучыць верш 
П. Тычыны “Пам’яті тридцаті”, прысвечаны ахвярам трагедыі пад 
Крутамі, дзе склалі галовы “тридцять мучнів українців, славних, 
молодих…” Пра ахвярніцкі лёс беларусаў са скрухаю гаварыў і Купала 
ў вершах “Беларускія сыны”, “Бяспутнасць” і некаторых іншых. Па-
ранейшаму для Купалы і Тычыны асновасутнаснай заставалася ідэя 
Бацькаўшчыны і адданасці ёй, у гэтым бачыўся галоўны сэнс 
духоўнага існавання. “Наш ясны светач — Маці-Беларусь адна…” — 
даводзіў Янка Купала з думкай пра лёс беларускай старонкі і яе 
дзяржаўнага ўладкавання. “Хто здрадить неньку Україну — прокляття 
тим, // Прокляття!” — усклікаў П. Тычына. Ён, як і Купала, прадчуваў 
яшчэ большую бяду для нацыянальнай будучыні, калі нават вялікага 
Тараса “пошиють в шовіністи”. 

І ўсё ж у тыя змрочна-цяжкія дні 1917–1920-х гг. Купала і 
Тычына марылі пра сапраўднае красаванне Радзімы, гукалі сонца, 
заклікалі паверыць “сонцю і музіці йго” (П. Тычына), імкнуць праз 
нягоды “да сонца” і “сонцам ірдзеці” (Я. Купала). Рамантычная вера ў 
лепшае, аднак, сутыкнулася з жорсткай рэальнасцю, і кожны з паэтаў 
мусіў перажыць унутраны надлом. “Я задихаюся, я гіну…” — 
прызнаваўся П. Тычына ў вершы “До кого говорить?” (1925). “…О так! 
Я — пралетар!..” — з горкай іроніяй пачынаў свой твор Янка Купала ў 



1924 г., з балючасцю казаў, што яго не адпускаюць “сны аб Беларусі”. 
У “Прамове на 15-годдзі літаратурнай працы” наш пясняр гаварыў 
пра галоўныя вынікі нацыянальнага адраджэння, якое дало Беларусі 
магчымасць заявіць пра сябе на гістарычнай арэне і права на тое, каб 
жыць у вяках: “Сваім векапомным і магутным духам народным, што 
адважна сягае на сонца, мы паказалі свету, што Беларусь была, ёсць і 
будзе”. 

Як мы пераконваемся, патрыятызм Я. Купалы і П. Тычыны ў 
паэзіі 1910–1920-х гг. заснаваны на нацыянальна-адраджэнскай 
пазіцыі, цэлай сістэме сацыяльна-грамадскіх і палітычных поглядаў 
гэтых аўтараў. Філасофія Бацькаўшчыны ў паэтычнай творчасці 
абодвух творцаў — гэта працэс усвядомленага быцця ў часе і 
прасторы, гісторыі і агульначалавечым, касмічным вымярэнні. 
Патрыятычна-філасофскія матывы ў іх лірыцы раскрываюць думкі 
паэтаў пра ўласны гістарычны дом, прасветлена сонечны, 
цывілізацыйны шлях у духоўным быцці сваіх народаў. Паэты здолелі 
выявіць драму нацыянальнага светаўладкавання ў неспрыяльных 
грамадска-палітычных абставінах, паказаць тыя цярністыя 
выпрабаванні злавеснага часу, які пачынаў скоўваць на беларускай і 
ўкраінскай зямлі дух свабоды і адраджэння. 



Адам Міцкевіч 
Творчасць Адама Мiцкевiча — з’ява унiверсальная, па-

мастацку шматгранная i глыбiнная, а таму i па сутнасці 
невычарпальная. Святкаванне 200-годдзя з дня нараджэння генiя 
славянскага свету (1798—1998) дало новы магутны штуршок у 
асэнсаваннi яго лiтаратурнай спадчыны, у тым лiку i такой праблемы, 
як топас радзiмы паэта (топас — вобраз, характэрны для ўсёй 
мастацкай творчасці, культуры, літаратуры). Пра гэта могуць яскрава 
пасведчыць матэрыялы хаця б такіх зборнікаў, як  “Адам Міцкевіч і 
нацыянальныя культуры” (Мінск, 1998), “Адам Міцкевіч і сусветная 
культура” (Гданьск, 1998). Несумненна, топiка Навагрудчыны, яе 
ландшафт, прырода маюць важнае значэнне ў мiцкевiчаўскай 
мастацкай свядомасцi. Адам Мiцкевiч — i гэта неаднойчы гучала пры 
ацэнцы асобы паэта — вялiкi патрыёт сваёй Айчыны, натхнёны 
пясняр навагрудскай зямлi, красе якой ён склаў высокi адухоўлены 
гiмн. 

У сваёй паэзii ён стварыў вобраз радзiмы ў шырокiм i самым 
высокiм патрыятычным сэнсе. Ён апеў i ўславiў родны кут, дарагiя 
сэрцу краявiды i вобразы, па сутнасцi стварыў культ беларускага 
пейзажу i прыроды бацькоўскага краю. У гэтай сувязi нельга не 
пагадзiцца з назiраннямi наконт таго, што Адам Мiцкевiч “заўсёды ў 
захапленнi спыняўся... перад краявiдамi родных мясцiн” (Алег Лойка), 
што ён “у “Пане Тадэвушы” або “Свiцязанцы” проста молiцца на 
беларускi пейзаж, хоць называе яго “Лiтва” (Богдан Скарадзiнскi). Для 
яго ўласцiва пранiкнёнае эстэтычнае сузiранне прыроды i яе глыбокае 
адчуванне. 

У пейзажах Адама Мiцкевiча яскрава i маляўнiча 
адлюстраваны прыродна-ландшафтны воблiк прынёманскага краю, 
увасоблена лучнасць паэтавай душы з роднымi краявiдамi. Сiстэма 
пейзажных вобразаў у Мiцкевiчавай творчасцi — разгалiнаваная, 
шматахопная. Раскрыццё духоўнай повязi паэта з усёй гэтай сiстэмай 
вобразаў i матываў прыроды — надзвычай вялiкая i шырокая тэма, 
якая, як думаецца, яшчэ чакае свайго цэласнага і скурпулёзнага 
вывучэння. Прычым трэба заўважыць, што яго пейзажы паўстаюць 
не толькi як фонавыя застаўкi цi элементы кампазiцыi, а 
адыгрываюць вельмi важную iдэястваральную функцыю, маюць 
эстэтычную самакаштоўнасць i нярэдка змяшчаюць у сабе 
натурфiласофскае ўспрыманне навакольнага свету. 

У паэтычнай сiстэме мыслення Адама Мiцкевiча пейзажным 
вобразам, увогуле прыродзе належыць ключавая, нават 
першачарговая роля. Пра гэта красамоўна гавораць шматлiкiя 



лiрычныя, а таксама i эпiчныя творы паэта. Скажам, без 
прыродаапiсанняў цяжка ўявiць паэму “Пан Тадэвуш”, як, зрэшты, i 
ўласнабеларускае лiра-эпiчнае палатно — “Новую зямлю” Якуба 
Коласа. Пейзаж Адама Мiцкевiча — жыватворны працэс 
светаадлюстравання, пра што сведчыць пастаянны зварот паэта да 
вобразаў i з’яў навакольнай прыроды i iх мастацкае ўвасабленне — 
вобразаў лесу, пушчы, ручая, бярозы, сонца, кургана... Але, бадай, 
цэнтральнае месца ў яго сiстэме мастацкага мыслення займаюць 
вобразы-топасы ракi Нёман i возера Свіцязь. 

Нёман i прынямонне, Свiцязь i свiцязянскае ўлонне, вобразна 
кажучы, сталi калыскай будучага песняра. Прырода нарадзiла паэта i 
абудзiла яго сэрца, зрабiлася неад’емным светам яго вобразаў i думак. 
Без пачуцця прыроды, вiдавочна, проста не можа з’явiцца на зямлi 
таленавiты паэт, тым больш вялiкi мастак слова, у творчасцi якога, 
апрача iншага, найбольш поўна ўвасоблены вобраз роднага краю. 
А любоў да радзiмы — гэта, як вядома, найперш любоў да роднай 
прыроды. Мiцкевiч-рамантык — адзiн з першых адкрывальнiкаў на 
абшарах летапiснай Лiтвы-Беларусi красы і паэзii ў навакольнай 
прыродзе, хоць, зразумела, яго апiсаннi гучаць па-польску. Яшчэ 
раней на латынi чароўны свет роднага пушчанскага краю апяваў 
Мiкола Гусоўскi. Адам Мiцкевiч раней за Янку Купалу, Змiтрака 
Бядулю, Андрэя Александровiча адкрываў дзiвосныя чужыя краявiды 
ў сваiх “Крымскiх Санетах”, паэтычна апісваў мора, горы, стэп, але 
гэтак жа, як i пазней яго беларускiя паэты-паслядоўнiкi ў асваеннi 
экзатычнага пейзажу, заставаўся адданым патрыётам свайго Нёмана 
i прынямонскага краю. Апынуўшыся на чужой зямлi i сузiраючы 
Жэнеўскае возера i Альпы, Адам Мiцкевiч прызнаваўся, што яму 
“мiлей нашы лiтоўскiя пейзажы”. “О навагрудскi край — мой родны 
дом...” — так пачынаецца фрагмент няскончанай паэмы “Бульба”, дзе 
паэт таксама гаворыць, што не можа забыць родныя краявiды: 
“...Куды б мяне не кiнуў лёс жыццёвы // Забыць я не змагу твае палi, 
дубровы...” (Пераклад Хведара Жычкi). 

Нёман — спрадвечны пейзажны вобраз нашай геаграфiчнай i 
этнiчнай прасторы, якi трывала замацаваўся ў нацыянальнай 
лiтаратуры як апазнавальны сiмвал беларускага краю. Гэты гiдронiм у 
мiцкевiчаўскай творчасцi выступае як топас радзiмы. Пранiкнёны 
зварот да ракi дзяцiнства гучыць у санеце “Да Нёмана”: 

Нёман, прытулак мой хатнi! 
Празрыстай 
                                                              вадою 
Ты абмываў мне калiсьцi малому далонi...  



(Пераклад Юркi Гаўрука) 
У гэтым творы паэт звязвае з Нёманам унутрана перажытае, 

глыбока асабiстыя пачуццi. Санет набывае i медытатыўнае гучанне. 
Матыў iмклiвага руху ракi нараджае роздум пра бег жыцця, яго 
незваротнасць. Нёман атаясамлiваецца з ракой часу: “Нёман, рака 
якая! Вечна iмклiвыя хвалi! // Дзе тое шчасце? Лепшыя нашы 
намеры? // Шчырасць дзяцiнства, поўная радаснай веры?”. Паэт з 
любасцю i ўсхвалявана прамаўляе слова “Нёман”, бо яго вобраз — гэта 
нiбы душэўна блiзкi суразмоўца, якому аўтар давярае любоўныя 
згадкi, сваю шчырую споведзь. 

Вобраз Нёмана лучыцца з душой паэта суладна, iнтымна i 
адухоўлена. З ракой знiтавана незабыўнае i дарагое — пачуццё 
кахання, вобраз каханай: “Светлы вобраз яе ў тваiм чыстым улоннi...” 
(“Да Нёмана”); “Будзеш паўз Нёман iсцi, дзядочак, // Стрэнеш яе, не 
iначай” (“Дудар”; пераклад Юркi Гаўрука). Каханай паэта, яго музай 
была Марыля Верашчака з маёнтка Туганавічы. А сэрца, якое кахае, 
не можа не спяваць пра прыгажосць навакольнага свету. У рамане 
“Курганок Марылi” намаляваны прынёманскi краявiд, якi не толькi 
акрэслены з вiзуальнай дакладнасцю, але i паэтызуецца як улонне 
першародна-дзiўнага хараства. Аднак найбольш разгорнута i ярка 
пейзажная карцiна прынямоння ўвасоблена ў паэме “Пан Тадэвуш”, i 
яна не можа не ўразiць пачуццём глыбокага замiлавання, жывапiснай 
вобразнасцю i грацыёзнасцю фарбаў. Паэт пераносiцца ў думках “на 
Айчыны ўлонне”: 

...У край лясных узгоркаў i лугоў духмяных, 
Шырока над блакiтным Нёмнам разасланых, 
Да каляровых нiў, дзе жыта серабрыцца, 
I залачоная калышацца пшанiца, 
Дзе грэчка, быццам, снег, свiрэпка, як бурштын, 
I дзяцельнiк гарыць румянцамi дзяўчыны”. 

(Пераклад Пятра Бiтэля) 
Надзвычай вобразна, рамантычна ўзвышана i адухоўлена 

Нёман-рака намалявана ў “Конрадзе Валенродзе”. Паэт апiсвае 
спатканне дзвюх рэк як паяднанне закаханых iстот: 

Вiлiю Нёман гвалтоўна хапае, 
Цiсне ў абдымках, нясе ў прасторы 
I да грудзей ледзяных прыхiнае, 
Гiне з ёй разам у безданi мора. 

(Пераклад Мiколы Аўрамчыка) 
Тыпалагiчнае падабенства ў паказе ракi назiраецца ў вершы 

Вiнцэнта Дунiна-Марцiнкевiча “Прыпяць”, дзе сустрэча рэк 



намалявана як спатканне закаханых. Зрэшты, Нёман Адама 
Мiцкевiча лучыцца i з Нёманам другога вялiкага паэта, таксама 
Мiцкевiча — Якуба Коласа, якi склаў хваласпеў славутай беларускай 
рацэ i роднаму краю, “дзе льецца Нёман срэбраводны”. Вiлiя i Нёман 
таксама паўстаюць побач у Якуба Коласа, а ў вершы “Нёман” ён 
называе родную раку чыстай i свабоднай. У “Конрадзе Валенродзе” 
Нёман сiмвалiзуе велiч i славу Айчыны, з iм звязаны матывы 
свабодалюбства, трываласцi, заступнiцтва: “Лiтвiнаў дзелiць ад 
ворагаў Нёман” (Пераклад Янкi Купалы). Даследчык Iрына Багдановiч, 
слушна звязваючы паэтызацыю i адухаўленне Нёмана з рамантычнай 
традыцыяй, адзначае, што гэты “вобраз нёс таксама высокi 
патрыятычны настрой i ўзмацняў вольналюбiвы змагарны дух”. 
Канцэпцыя ракi ў Адама Мiцкевiча сапраўды патрыятычная, але 
разам з тым надзелена i думкай агульначалавечай значнасцi i вялiкай 
духоўнасцi. Нёман увасабляе сабой адкрытасць свету, ён сiмвал 
паяднання народаў: “...Там Нёман, з даўняй гасцiннасцi рупны, // 
Сялiбы лучачы братнiх народаў...”. 

Як мы пераконваемся, без Нёмана немагчыма ўявiць 
вобразную сiстэму Адама Мiцкевiча. З iм звязана даволi шырокае 
кола асацыяцый. Гэты гiдронiм — адзiн з першавобразаў яго 
пейзажнага мыслення, патрыятычных уяўленняў. Нёман у Адама 
Мiцкевiча — адзiн з важных складнiкоў прасторавай мадэлi свету, 
ключавы топас “Лiтвы” яго часоў. Патрыятычная трактоўка Нёмана, 
дух высокай паэтызацыi i гiмнаграфiчнага ўслаўлення гэтай ракi 
знайшлi працяг у творчасцi Янкi Купалы, Якуба Коласа, Алеся Гурло, 
Максiма Танка, Анатоля Астрэйкi, Ларысы Генiюш, Алега Лойкi, 
Дануты Бiчэль, Юркi Голуба i iнш. 

Глыбокая духоўная пародненасць у Адама Мiцкевiча з возерам 
Свiцязь, яго ваколiцамi. Па сутнасцi Свiцязь — гэта асобная 
арыгiнальная старонка яго творчасцi, з якой звязаны найперш такiя 
творы, як “Свiцязь”, “Свiцязянка”, “Рыбка”. Вобраз Свiцязi таксама 
выступае як топас i сiмвал паэтавай малой радзiмы, увасабляе 
таямнiча-загадкавы свет яе прыроды. Цiкава, што Адам Мiцкевiч пры 
першапублiкацыi балады “Свiцязянка” сам патлумачыў феномен 
iснавання незвычайнага возера ў сваiх родных мясцiнах: “Свiцязь — 
вялiкае i прыгожае возера ў Наваградскiм павеце. Ёсць чуткi, што на 
яго берагах з’яўляюцца ўндзiны, або вадзяныя нiмфы, якiя народ 
называе свiцязянкамi”. Вобраз Свiцязi намаляваны ў рамантычна-
легендарным ключы. Мiцкевiч на фальклорна-мiфалагiчны лад 
паэтызуе падзеi на возеры, заснаваныя на народных паданнях. Тым 



не менш зачын балады “Свiцязянка” мае прывязку да рэальнай 
пейзажнай прасторы: 

Што гэта за хлопец з поглядам ветлым 
Поруч са стройнай дзяўчынай 
Крочыць павольна пад месяцам светлым 
Берагам Свiцязi сiняй? 

(Пераклад Аляксея Зарыцкага) 
Возера паўстае перад намi як пракаветнае i дзiвоснае месца, 

адухоўлена-казачны свет. 
Самая вобразна-маляўнiчая карцiна свiцязянскага краявiду 

створана ў баладзе “Свiцязь”. Возера ўспрымаецца паэтам часткай 
космасу, яно злiваецца з небам як адно цэлае: 

Не знаеш, — з-пад ног, можа, гэта шкляная 
Iдзе аж да неба дарога 
Цi неба шкляное скляпенне схiляе 
Табе аж пад ногi! 
 
I той, другi, бераг убачыць не ў сiлах — 
З вышынямi возера злiта. 
Нiбыта вiсiш ты на птахавых крылах 
У нейкiм бяздоннi блакiту! 

(Пераклад Антона Бялевiча) 
Тут гарманiчна паяднана зямное i касмiчнае. Трапна заўважыў 

Уладзiмiр Конан, што ў гэтым творы возера Свiцязь — “люстэрка 
райскага Неба”. Свiцязь паўстае як царства першароднай красы, як 
таямнiца космасу. Паэт, зрэшты, запрашае “глянуць на возера 
зблiзку”. Свiцязянскае ўлонне зноў жа паказана праз прызму мiфа-
паэтычнага светаадлюстравання, яно зачароўвае сустрэчай са 
звышнатуральным, загадкавым, невядомым. 

Вобраз Свiцязi, упершыню паэтычна адкрыты i апеты Адамам 
Мiцкевiчам, якраз i прываблiвае часта ўвагу таму, што “Адам 
Міцкевiч у палон узяты быў Свiцяззю” (Хута Берулаў), i яго iмя стала 
неадлучным ад гэтага пейзажнага вобраза-топаса. Возеру Свiцязь 
прысвяцiлi свае радкi Андрэй Вазнясенскi, Уладзiмiр Лучук, Ян 
Лехань, Хута Берулаў i iнш. Шэраг твораў нарадзiўся ў вынiку паездак 
пiсьменнiкаў на Свiцязь. Янка Брыль згадвае, што ён неаднойчы як 
сакратар праўлення Саюза пiсьменнiкаў “бываў... над святым возерам 
з рознымi мiжнароднымi, а найчасцей польскiмi пiсьменнiцкiмi 
групамi”. Свiцязь Мiцкевiча-паэта прыцягвае да сябе, яна адзiн са 
своеасаблiвых геаграфічных цэнтраў лiтаратурнага свету. 



Аналiз пейзажных вобразаў Нёмана i Свiцязi пераконвае нас у 
тым, што гэтыя гiдронiмы сталi асновай выяўлення любовi паэта да 
навагрудскай прыроды, сваёй радзiмы, яскрава характарызуюць яе 
топiку, а таксама даюць уяўленне пра глыбокую духоўнасць i 
ментальнасць паэта. 



Эліза Ажэшка 
Прырода — той навакольны свет, без якога немагчыма ўявіць 

жыццё чалавека, яго думкі і пачуцці. Вядомы рускі літаратар Міхаіл 
Прышвін пісаў: “Каб разумець прыроду, трэба быць вельмі блізкім да 
чалавека, і тады прырода будзе люстэркам, таму што чалавек 
змяшчае ў сабе ўсю прыроду”. Пісьменнік бадай што, як ніхто іншы, 
блізкі і вельмі чуйны да чалавечай душы і псіхалогіі. Прырода — неба і 
зямля, рэкі і азёры, кветкі і птушкі, і разам з тым яна бачыцца як 
штосьці большае: “гэта, — паводле таго ж М. Прышвіна, — Радзіма, 
дом наш”. Прырода наднёманскага краю стала для пісьменніцы Элізы 
Ажэшкі (1841–1910) дарагім сэрцу домам і Радзімай, тым улоннем 
непаўторнага і таямнічага хараства, якое глыбока запаланіла яе 
ўражлівую і паэтычную натуру. 

Жыццё Э. Ажэшкі прайшло ў думках і хваляваннях пра лёс 
бацькаўшчыны і яе люду. Яна была мужнай, высакароднай і 
непакорлівай асобай, загартаванай нацыянальна-вызваленчым рухам 
1863–1864 гг. Уся яе свядомая літаратурная дзейнасць сталася 
мастацкім пазнаннем і адкрыццём беларускага жыцця і побыту, 
народнага менталітэту і духоўных традыцый, выяўленнем любові да 
бацькоўскай зямлі, навакольнай прыроды і да ўсяго роднага і 
крэўнага. Эліза Ажэшка ў асэнсаванні сацыяльнай рэчаіснасці, 
даследаванні чалавека, праблем агульнанароднага быцця 
прытрымлівалася дэмакратычных і маральна-гуманістычных 
поглядаў, яна выдатна паказала, што духоўная свабода, прыгажосць 
асобы, яе еднасць з Богам, прыродай і людзьмі здольныя 
перайначыць свет, зрабіць яго больш гарманічным, суладным і 
напоўніць прасветленай радасцю існавання. 

Беларускі горад Гродна, яго ваколіцы і прынямонскія краявіды 
глыбока ўвайшлі ў сэрца пісьменніцы, і гэтыя свае адчуванні роднага 
пейзажу яна цудоўна выявіла і перадала сваім чытачам. Асабліва 
блізкія гэтыя прыродаапісанні былі для тых, хто нарадзіўся ў 
беларускім краі. Адзін з сучаснікаў Э. Ажэшкі, літаратуразнаўца і 
зямляк Мар’ян Здзяхоўскі, захоплена адгукнуўся пра яе талент 
пейзажыста, адчуў у карцінах і малюнках прыроды, поўных 
замілавання і паэтызацыі, натуральную моц і арганічнасць 
выказаных пачуццяў. Ён пісаў пра Э. Ажэшку, што “ўсёй душой 
палюбіла яна родную літоўска-наднёманскую прыроду, ва ўсіх яе 
вялікіх і малых праявах, яе неба і паветра, яе травы і кветкі, урэшце 
людзей і іхнія цноты”. Прырода роднага краю зрабілася для яе чулай 
маці, якая асабліва спагадала і лекавала тады, калі на душы было 
сумна і адзінока. Слушна заўважае даследчыца творчасці 



пісьменніцы В. Гапава, што “беларуская зямля шчодра дарыла яе 
таленту радасці і пакуты, суцяшала яе задуменнай, ціхай пяшчотай 
нёманскай прыроды…”. Прырода, можна сказаць без перабольшання, 
рабіла з Э. Ажэшкі пісьменніцу, мастака слова: яна натхняла і 
падказвала штосьці сугучнае стану душы, зачароўвала і вучыла 
назіральнасці, адчуванню прыгожага, мудрасці. Нёман, наднёманскія 
ландшафты і краявіды, беларуская флора — гэта ўсё тое, што 
сфармавала ў душы і мастацкай свядомасці Э. Ажэшкі пачуццё 
крэўнай пародненасці з роднай старонкай. 

Беларуская прырода была для пісьменніцы цікавай кнігай, 
якую яна спазнавала і чароўным дзівоцтвам якой захаплялася падчас 
вандровак па Гродзеншчыне. Наогул Э. Ажэшку цікавіла ўсё, што 
звязана з духоўным жыццём і побытам беларусаў: абраднасць і 
звычаі, народна-язычніцкія ўяўленні і старадаўнія паданні, казкі і 
лірычныя песні, прыказкі і прымаўкі… Яна адкрыла ў тутэйшым 
людзе жывую і прыгожую душу, багаты досвед стасункаў з  прыродай. 
Краязнаўчым міні-даведнікам можна назваць нарысы Э. Ажэшкі 
“Людзі і кветкі над Нёманам”, якія з 1888 па 1892 гг. друкаваліся ў 
навукова-этнаграфічным часопісе “Вісла”. Пісьменніца адмаўляла 
павярхоўна-прымітыўны погляд на сялянства, яго псіхалогію і 
спрадвечны ўклад, наадварот, яна гаварыла пра беларускі народ з 
берагоў Нёмана як пра паўнавартасны этнас, які маці-прырода сілкуе 
духоўна, дае яму жыццёвую энергію, мудрасць, абуджае паэтычную 
цягу да хараства. На пачатку свайго нарыса Э. Ажэшка шчыра і з  
падкрэсленай сімпатыяй піша пра беларусаў і іх прыродазнаўчы дар: 
“Вельмі распаўсюджана меркаванне, што сяляне зусім абыякава 
ставяцца да навакольнай прыроды, яе прыгажосці, і з’яў, якія 
непасрэдна не ўплываюць на іхняе штодзённае жыццё, проста не 
заўважаюць. Здзіўляе адно: як гэтае меркаванне можа суадносіцца з 
народнай песняй, дзе густа рассыпаны надзвычай маляўнічыя і 
дакладныя вобразы прыроды. Пярэчыць гэтаму і рэальнае веданне 
народам расліннага свету, настолькі дакладнае, што смела можна 
сцвярджаць: ад самага высокага дрэва да найдрабнейшай травінкі, 
якія растуць на той самай зямлі, што і ён, няма такой расліны, якая ў 
яго мове не мела б назвы, а ўжо ў саміх назвах выяўляецца 
назіральнасць, выказаная вобразна і паэтычна, часам грубавата, але 
затое дакладна”. 

Эліза Ажэшка была адным з першых этнографаў і краязнаўцаў 
наднёманскага краю. У ХІХ ст. прыкметна ўзрасла цікавасць да 
жыццёвага ўкладу і культуры беларусаў, іх духоўнай спадчыны, пра 
што яскрава засведчыла збіральніцка-даследчая дзейнасць Паўла 



Шэйна, Пятра Бяссонава, Мітрафана Доўнара-Запольскага, Еўдакіма 
Раманава, Яўхіма Карскага, Паўла Шпілеўскага, Адама Кіркора, Івана 
Насовіча і іншых фалькларыстаў ды этнографаў. Дарэчы згадаць, што 
ў Гродне ў 1895 г. выдаў асобнай кніжкай свой этнаграфічны нарыс 
“Перажыткі старажытнага светасузірання ў беларусаў” Адам 
Багдановіч — бацька знакамітага беларускага паэта. Духоўны свет 
беларусаў, іх самабытны характар, звычаі і павер’і, звязаныя з 
навакольнай прыродай, Э. Ажэшка вывучала падчас мэтаскіраваных 
даследчых экспедыцый: яна сустракалася з мясцовымі лекаркамі і 
знахаркамі, запісала ад іх 228 назваў розных беларускіх раслін, а 
яшчэ сабрала не адну жменьку народнай мудрасці. У выніку 
атрымалася народная кніга ведаў і веры, якая ўключае ў сябе 
найперш своеасаблівы батанічны слоўнік. Гэтая краязнаўча-
прыродазнаўчая крыніца пра беларускую флору папярэднічала 
вядомаму “Беларуска-польска-расейска-лацінскаму батанічнаму 
слоўніку” (1924) Зоські Верас, што пабачыў свет у Вільні. Зразумела, 
Зоська Верас не магла абмінуць унікальны даследчы набытак 
польскай пісьменніцы, якая, апрача іншага, адшукала ўсім назвам 
беларускіх зёлак і раслін лацінскія і польскія адпаведнікі. 

Багацце разнатраўя ў батанічным зборы Э. Ажэшкі проста 
ўражвае: шалястуха, званочкі, дзеравянка, хмельнічак, сардэчнік, 
мядзведжае вуха, зязюлін лён, загартушка, ліпка, крываўнік, 
грамотнік, парушэнец, бабіна лета, драсён, рыбіна мята, калюшнік, 
канапелька, урочнік, заечая мята, дзежнік, нетупа, грабелькі, 
маркоўнік, мучэльнік, слізікі вадзяныя, гарлінец, камела, ключыкі, 
рыцытнік, сабачы язык, агурэчнік лясны, салавейчыкава шчаўе, рута, 
рабінец, скрыпіца і шмат інш. Некаторыя з гэтых назваў, зразумела, 
мясцовыя. Пісьменніца запамінальна апісвае многія зёлкі і кветкі, 
прытым малавядомыя і рэдкія, распавядае пра іх своеасаблівасць, 
карыснасць, лекавыя ўласцівасці, а таксама пра тую сілу-моц, якую 
яны тояць пры чарадзейным уздзеянні на чалавека. Вось некалькі 
апісанняў раслін: 

“Галубейнік (Anchusa arvensis). Трэба было мець шмат 
назіральнасці, каб назваць гэтую расліну паводле колеру кветак, бо 
нават там, дзе яна шырока разрастаецца, што здараецца вельмі 
рэдка, толькі зблізку заўважны пяшчотны блакіт яе кветачак, такіх 
дробненькіх, што можна параўнаць іх з вушкамі іголкі, да таго ж 
яшчэ і схаваных у чашачках з лісця. 

Малачай (назва гэтая даслоўна адпавядае польскай — mleczaj, 
але азначае тут іншую расліну). Малачай па-руску і ўкраінску азначае 
Euphorboa. Малачай пад Гроднам значыць Leontodon antumnlis. 



Сцябло гэтай расліны, калі разломіш, выпускае ў невялікай колькасці 
вадкасць, падобную да малака. Аднак не ўсе сялянкі назву расліны 
звязваюць з гэтай яе ўласцівасцю. Некаторыя з іх сцвярджаюць, што 
калі гэтая расліна густа расце на пашы, то каровы будуць даваць 
шмат малака”. 

“Стары дуб (Tragopagon pratense). Вельмі прыгожая расліна, 
якая валодае цікавымі ўласцівасцямі. Ад высокага, найменш 
двухлокцевага сцябла разыходзяцца галіны, аздобленыя вузкім 
прадаўгаватым лісцем і светла-жоўтай зоркападобнай, даволі вялікай 
кветкай. Сарваны і пастаўлены мною ў ваду, ён не страціў сваёй 
свежасці і не завяў на працягу дзесяці дзён, кветкі ж ягоныя ўдзень 
паварочваліся да сонца, а вечарам, калі яно заходзіла, шчыльна 
закрываліся. Вельмі прыгожы быў выгляд гэтых зорак, што днём 
рухаліся, а ўночы закрываліся. Карэнне ў гэтай расліны шурпатае і 
аброслае нечым накшталт тоўстай кары. Можа, з-за гэтай цвёрдасці і 
шурпатасці і называюць расліну старым дубам”. 

Элізе Ажэшцы пашанцавала на вясковых жанчын, якія 
шчодра падзяліліся з ёй сваімі ведамі, дапамаглі сабраць і захаваць 
скарбонку народнага вопыту. Дарэчы, пісьменніца пры іх спрыянні і 
дапамозе збірала гербарый. Яна пры нагодзе звярталася да гэтых 
абазнаных у зёлках жанчын па тлумачэнні і парады. Адной з 
мясцовых сялянак энцыклапедычных ведаў пра беларускую флору 
была Люця з Гледавіч, пра якую Э. Ажэшка піша наступнае: “Гэтая 
Люця (а падобных да яе лекарак мае кожная ваколіца) — цудоўная 
крыніца, з якой можна чэрпаць веды пра веру і звычаі народа”. 
Дзякуючы гэтай выслаўленай лекарцы пісьменніца ў многім адкрыла 
навакольны свет роднага краю як дзівосны рай кветак, зёлак, раслін. 
І гэтая зямная паэзія паўстае з апісанняў Э. Ажэшкі ва ўсёй сваёй 
маляўнічасці, багацці і непаўторнасці: 

“…Зямля стаяла ў квецені, лясны дол іскрыўся самымі 
разнастайнымі барвамі, нельга было пасунуцца наперад, не 
разгарнуўшы высокай квяцістай гушчыні і не стаптаўшы тое, што 
слалася па зямлі. Пасярод ядлоўцавых, малінавых і ажынавых 
зараснікаў снежна бялеў пух дзікага спірэю, высокі жоўты лянок, 
ліловыя няспорнікі, адзіночныя і сабраныя купкай званочкі ўзносіліся 
над густым дываном ружовага чарвятошу і белых суханожак, 
фіялетавых брунелек, блакітнай, як неба, веранічкі, дзярозкі, што 
драбнюткімі зорачкамі абвіла пні і каменне, браткаў, гарошку, вікі, 
рыцытнікаў, дробнай і буйной лясной канюшыны; палянкі, зарослыя 
чаборам, мелі выгляд аздобленых аметыстамі падушачак, акруглыя 
кветкі паслёнаў і дзевяціранак выглядалі, як рассеяныя па зямлі 



малыя і вялікія сонейкі, рамонкі ў смузе ценю ці сонечнага святла 
нагадвалі агромністыя гронкі белых зорак, узвышаліся бледна-ліловыя 
кароны станеба (валяр’яны), нібы складзеныя з невялікіх зорачак. Як 
падчас найбольш урачыстых свят святыня напаўняецца дымам з 
кадзілаў, так і лес быў поўны пахаў жывіцы, мёду, чабору, валяр’яны, 
суніц, розных відаў мяты. Жывіца бурштынавымі кроплямі сцякала 
па пнях соснаў, на ядлоўцавых кустах свяціліся бледна-зялёныя 
ягады, нізютка румяніліся суніцы, рады малых гонкіх сасонак стаялі, 
як свечкі, з запаленымі ў сонечным святле верхавінкамі”. 

Эліза Ажэшка паўстае перад намі як глыбокі і дасведчаны 
знаўца беларускага расліннага свету. Яна добра ведала этымалогію 
назваў самых розных траў, а таксама асаблівасці вонкавага выгляду, 
колеру, паху кветак і зёлак, тое, як расліны могуць уплываць на 
здароўе і чалавечы лёс. Яна адмоўна ставілася да варажбы з 
дапамогай чарадзейнага зелля і таемных слоў, якія здольныя прынесці 
камусьці шкоду, бяду ці немач. Апісанне лекавых уласцівасцей і 
функцый раслін Э. Ажэшка падала з думкай пра карысць народнай 
медыцыны. 

Прыродазнаўчы досвед пісьменніцы прыдаўся Уладзіміру 
Дубоўку, калі ён працаваў над навукова-прыгодніцкімі творамі для 
дзяцей. У артыкуле крытыка Д. Бугаёва “Уладзімір Дубоўка ў жыцці” 
ёсць наступнае сведчанне: “Вялікую замілаванасць меў Дубоўка да 
беларускасці, на няўвагу да яе рэагаваў абвострана. Калі ён пісаў 
аповесці “Жоўтая акацыя” і “Ганна Алелька”, дык спецыяльна 
цікавіўся беларускімі назвамі, як ён казаў, “многіх раслін, кветак і 
зёлак”. Дзеля гэтага яму спатрэбіліся і выдадзеныя ў нас на рускай 
мове кнігі “Флора Беларусі” і “Лекавыя расліны”. Першую з гэтых кніг, 
падрыхтаваных супрацоўнікамі АН БССР, ён набыў сам, а другую па 
ягонай просьбе даставалі мы з жонкай. Але абодва выданні пры ўсёй 
іх агульнай навуковай грунтоўнасці расчаравалі паэта, бо ён не 
знайшоў там ні таго, што яму было патрэбна, ні павагі да ўласна 
беларускай адметнасці. Вось што ён нам тады напісаў: “Сардэчна 
дзякую Вам за прысланую кнігу — лекавыя расліны. Больш 
экземпляраў, — калі не пасылалі, — не шукайце і не пасылайце. Мне 
яна не спадабалася вельмі сваёй неахайнасцю ў дачыненні да 
беларускіх назваў. Настолькі бяздарныя ўкладальнікі гэтае кнігі, што  
не здолелі даць беларускія назвы да ўсіх раслін. Падумаць толькі: 
Эліза Ажэшка, польская пісьменніца, здолела сабраць некалькі сот 
назваў раслін, а тут адмысловыя інстытуты, цэлыя калектывы, з  
дазволу сказаць, “вучоных” аказаліся бездапаможнымі нават пры 
такіх “складаных задачах”, як назва для рамашкі (рамонка), і ім 



падобных… Проста “цуд” і “цуд незвычайны”. Так У. Дубоўка 
адзначыў выключную пазнавальную значнасць працы Э. Ажэшкі для 
беларускага чытача. 

Беларускі пейзаж трывала ўвайшоў у мастацкае мысленне 
Э. Ажэшкі, пра што сведчаць яе аповесці “Нізіны” (1884), “Дзюрдзі” 
(1885), “Хам” (1888), раман “Над Нёманам” (1887), шэраг апавяданняў. 
У творах пісьменніцы прырода цесна суадносіцца з чалавечым лёсам. 
Галоўная гераіня аповесці “Нізіны” Хрысціна вяртаецца з фальварка ў 
Лясной, дзе не знаходзіць спагады ў аканома Стэфана Бахрэвіча. Яна 
просіць дапамагчы выбавіць кволага на здароўе сына ад рэкрутчыны 
ў царскай арміі. Парабчанка і беспасажніца Хрысціна — з 
сацыяльных нізоў, належыць да тагачаснай сялянскай беднаты. Яе 
вобраз на фоне спустошанай прыроды, у абладзе восеньскай 
непагоды дапамагае глыбей раскрыць драматычнае, безвыходнае 
становішча беларускай жанчыны-сялянкі. Аўтар твора надае пейзажу 
псіхалагічную глыбіню, алегарычнае гучанне: “Цемра ўсё гусцела, 
узняўся вецер і пачаў падаць дробны дождж. Сярод пустых і чорных 
палёў абсаджаная дрэвамі дарога з Лясной да Вулькі здавалася доўгім 
тунелем, над якім сярод расплаканых аблокаў не свяціла ніводная 
зорка і ў глыбіні якога павольна сунулася жаночая фігурка, самотная і 
вельмі ж дробная ў параўнанні з навакольным абшарам цемры і 
пусткі”. Пісьменніца ўжо з першых старонак твора прарочыць гэтай 
маленькай і бяспраўнай у грамадстве жанчыне пакутны шлях у 
чорным, беспрасветным тунелі рэчаіснасці. У глыбокай начной цемры 
прыроднае наваколле на розны лад даносіць да слыху змарнаванай 
маці сынава імя. 

У аповесці “Нізіны” Э. Ажэшка выдатна паказала вялікую сілу 
ўлады зямлі над чалавекам. Многія пісьменнікі ХІХ ст. (Т. Гардзі, 
Э. Заля, Л. Талстой, Г. Успенскі і інш.) выразна ўбачылі і ўсвядомілі 
супярэчнасці паміж натуральным прыродным быццём і 
несправядлівым грамадскім светаўладкаваннем, калі многія жывуць 
не па розуму, не па-боску і пагарджаюць маральнымі, глыбока 
чалавечымі адносінамі да іншых. Эліза Ажэшка асуджала сацыяльны 
ўціск, паднявольнае рабскае існаванне сялянства, цудоўна разумела, 
што ўласная зямля і праца на ёй — спрадвечная запаветная мара 
беларускага люду. “Жарсць валодання зямлёй” для селяніна была 
раўназначная жыццю і смерці, “гэтая любімая, гэтая жаданая зямля” 
ўспрымалася як сапраўды райскае быццё ў роднай старонцы. Пазней, 
у нашай літаратуры ХХ ст., пра магутную, спрадвечную повязь 
беларуса і зямлі-карміцелькі псіхалагічна пераканальна і з вялікай 



сілай мастацкасці сказалі Якуб Колас, Кузьма Чорны, Міхась Зарэцкі, 
Іван Мележ… 

Эліза Ажэшка, паказваючы беларускую вёску, выяўляла не 
толькі сацыяльную вастрыню зроку, але і з паэтычнай пранікнёнасцю 
малявала навакольныя краявіды, эстэтызавала прыродна-працоўнае 
ўлонне, якое як бы адцяняла драматычны бок сялянскага жыцця. 
У “Нізінах” скупымі, але вельмі сакавітымі мазкамі яна стварыла 
вобразна-жывапісныя пейзажныя малюнкі: “Над вёскай з аднаго боку 
і над фальваркам з другога ўзнімаліся ў залацістым паветры слупы 
ружовага дыму. Тут і там брахалі сабакі, адтуль і адгэтуль цягнуліся 
шнуры касцоў, свецячы здалёку белымі кашулямі і ззяючы ў апошніх 
сонечных промнях бляскам кос”. 

Прырода выступае ў творах Э. Ажэшкі крытэрыем духоўнасці, 
маральнасці простага чалавека. З падкрэсленай аўтарскай сімпатыяй 
выпісаны ў аповесці “Дзюрдзі” вобраз знахаркі Пятрусі, якая паўстае 
перад намі як дачка роднай прыроды. Яна прываблівае сваім 
унутраным хараством, маладосцю, вясёлым норавам, здольнасцю 
радавацца жыццю і цудоўна спяваць. Прыроднае ўлонне раскрыляе 
душу Пятрусі, а голас яе запаўняе прастору, нібы звонкая крыніца. 
Яна — захавальніца народных ведаў дзядоў і прадзедаў. Гераіні 
аповесці дзякуючы бабулі адкрыліся многія таямніцы і сіла лекавых 
раслін. Пятруся бескарысна дапамагае людзям пазбавіцца розных 
хвароб, лечыць іх і ратуе ад бяды, суроку, няшчасця: “…Адну 
жанчыну з цяжкай цяжарнасцю Пятруся напаіла адварам, зробленым 
з дзесяці зёлак, які называўся дзевяціранка і таксама прынёс вялікую 
карысць. У хаце ў яе заўсёды было поўна сушаных зёлак, з якіх 
кожная служыла ад розных хвароб. Ад горла давала брунэльку, ад 
кашлю — мальву і дзіванну, ад болю ў кружы — крываўнік, ад 
сціскання ў жываце —  чабор і мяту. Супраць адных хвароб раіла 
белую канюшыну і вішнёвую кару, саскрабаную з дрэва ўніз, супраць 
іншых — ружовую канюшыну і тую ж самую кару, толькі 
саскрабаную ўверх. Дзяцей, у якіх былі сутаргі, клала на дошку 
пасярод круга, намаляванага крэйдай, а тых, што пакутавалі ад 
кохліку, паіла сокам з рэдзькі, не з чаго іншага даваным, а толькі з 
самой рэдзькі, выдлубанай у форме келіха. Словам, была незаменным 
дарадцам сродкаў, што дапамагалі ад найбольш распаўсюджаных у 
вёсцы хвароб. І не толькі ведала гэтыя сродкі, але заўсёды давала іх з 
вялікай прыязнасцю і ахвотай. Іншыя бралі б за гэта яйкі, лён, 
палатно, курэй, збожжа і Бог ведае яшчэ што. Яна — не. Нічога ніколі 
за свае парады не жадала, а калі якая з жанчын прыносіла ёй што-



небудзь у фартуху ці хустцы, не брала. Руку з працягнутым дарункам 
адштурхоўвала і казала: 

— Не хачу, не трэба, нашто мне гэта? Я з зычлівасці…” 
Пятруся любіць людзей і прыроду, яна адкрытая гэтаму свету. 

Старая Аксеня непакоіцца пра лёс унучкі, засцерагае і вучыць быць 
абачлівай. Але Пятруся, спазнаўшы ў замустве радасную ўцеху 
жыцця, жадае спагаднай і шчаслівай долі іншым: “…і усё мне на 
свеце лепш і лепш, а я той свет люблю больш і больш, і ўсё, што ёсць 
на свеце, люблю… і сонейка, гэтае божае цяпло, і зоркі гэтыя божыя 
ясненькія, і гэтыя шумлівыя дрэвы, і пахучыя кветкі, і ўсіх людзей, і 
кожнае жывое стварэнне…”. Жыццё гэтай чалавекалюбнай і 
паэтычнай натуры абрываецца трагічна. Прыгожую маладую 
жанчыну абвінавацілі ў змове з нячыстай сілай, чараўніцтве, якое 
нясе зло. Чацвёра сялян па прозвішчы Дзюрдзі ўчынілі расправу, як 
яны лічаць, з “ведзьмай”, забілі яе каламі. Так цёмная патрыярхальная 
вёска, поўная забабонаў і коснасці, вынесла сляпы і жорсткі прысуд 
дбайнай маладой гаспадыні і народнай лекарцы. Далёка не ўсе 
насельнікі Сухой Даліны ўсведамляюць, да чаго прывядзе людская 
варожасць і гнеў. Урэшце — у тым і ёсць сапраўдная народная 
трагедыя — вёска з яе дрымучай і прымхлівай свядомасцю 
пазбаўляецца яшчэ адной чыстай прыгожай душы, гаючай і шчодрай 
крыніцы жыцця. 

Чалавек і прырода знаходзяцца ў непарыўным адзінстве ў 
аповесці “Хам”. Павел Кабыцкі, галоўны герой твора, так кажа пра 
сваю крэўную еднасць з навакольным светам: “Неба — мая хата, а 
рака — жонка”. Гэты нёманскі рыбак паўстае перад намі як 
прыродны, натуральны чалавек, “душа і цела якога зжылася з 
вольнымі прасторамі ракі і неба, з чыстым паветрам, з глыбокай 
цішынёй самотных дзён і начэй…”. У Паўла Кабыцкага паэтычная і 
ўзвышаная душа, ён вельмі ўражлівы і назіральны, тонка адчувае 
навакольную паэзію прыроды. Ён разважлівы і ўдумлівы, як водная 
плынь Нёмана, мае чулае сэрца. Ён шкадуе пакаёўку Франку і 
спачувае яе лёсу. Павел перакананы, што трэба жыць па-боску, а свет 
павінен быць варты чалавека і трымацца на непарушных маральных 
прынцыпах. Нёманскі рыбак заклікае Франку, якую закруціў вір 
рэчаіснасці, супыніцца і падумаць пра тое, што ёсць жыццё, 
пазбаўленае прыніжэння і пакуты, што ёсць Бог і вечная прырода, а 
для гэтага трэба адчуць прыгожае і высокае ў сваёй душы: “…— Зірні, 
як на небе зоркі ззяюць! Паслухай, як пяе вада! Я ўсё жыццё гляджу 
на гэтыя зоркі і слухаю гэту песню. Паглядзі і паслухай ты! Можа, табе 



будзе лягчэй? Можа, і твая душа, як мая, гэта высокае неба і гэту 
чыстую ваду палюбіць! Супакойся! Ціха, ціха, ціха!”. 

Павел Кабыцкі імкнецца дапамагчы Францы знайсці сябе і 
сэнс жыцця. Героем кіруе шчырасць і высакароднасць памкненняў, 
глыбока чалавечная сутнасць яго натуры, свядомае непрыманне зла і 
бездухоўнасці. Павел Кабыцкі багаты сваёй унутранай культурай. 
І гэтая прывабнасць яго духоўнага вобліку найперш добра бачыцца 
праз дачыненні з прыродай. Ён не ўяўляе свайго жыцця без Нёмана, 
эмацыянальна адгукаецца на праявы хараства, зачараваны адвечнай 
музыкай роднай ракі. Прыроду Павел адчувае і любіць сэрцам паэта: 
“Гэта цудоўнае абуджэнне прыроды выклікала ў душы яго не толькі 
захапленне, але і радасць ад сустрэчы з нечым добра і здаўна 
знаёмым. Ён любіў прыроду тою магутнай любоўю, якая прымушае 
дзіця, што не ўмее яшчэ вымавіць імя маці, вуснамі і рукамі цягнуцца 
да яе грудзей. Ён любіў прыроду, як слімак любіць свой дамок і 
чарвяк свой родны камячок зямлі. Аднак апрача гэтай вялікай любові 
да прыроды, Паўла заўсёды агортвала захапленне, калі ён назіраў яе 
розныя з’явы. Вось і цяпер, убачыўшы крыгі, што плылі па рацэ, ён 
спыніўся і нават усклікнуў, нібы бачыў іх упершыню ў жыцці. Цэлую 
гадзіну стаяў ён на беразе і так пільна ўглядаўся ў крыгі, нібы лічыў 
іх; на тыя, што мелі асабліва дзівосную форму, ён глядзеў даўжэй, 
чым на іншыя. Заўважыўшы крыгу, падобную да шкляной каплічкі і 
ззяючую вясёлкавымі фарбамі, ён доўга ківаў галавой: 

— Ой якая прыгожая!”. 
Нёман для героя аповесці — тая блізкая істота, якой ён 

давярае душэўныя перажыванні і балючы роздум. У самыя цяжкія 
хвіліны ва ўзаемаадносінах з Франкай, калі Павел шукае пакутлівыя 
адказы на тое, што яму рабіць, ён застаецца сам-насам з прыродай. 
З асаблівым настроем нёманскі рыбак сузірае вясновыя краявіды, 
поўныя абуджэння і руху. Яго хвалюе, як рака скідае зімовыя 
кайданы і прырода вяртаецца да жыцця. Яркі беларускі характар, 
вобраз чалавека, які знаходзіцца ў духоўна-адраджэнскім руху, якраз 
і стварыла Э. Ажэшка ў вобразе Паўла Кабыцкага. Пісьменніца з 
лірычнай цеплынёй і пранікнёнасцю перадала высокі сэнс паяднання 
свайго героя з прыродай роднага краю. 

Надзвычай прыкметнае месца займае беларускі пейзаж у 
арганізацыі мастацкай прасторы рамана “Над Нёманам”. Тут 
пісьменніца стварае панарамныя рэалістычныя прыродаапісанні, з 
якіх перад намі буйным планам паўстаюць маляўнічыя карціны 
прынёманскіх мясцін: 



“З аднаго боку небасхілу цягнуліся невялікія ўзгоркі, па якіх 
цямнелі хваёвыя і лісцевыя лясы, з другога — быццам вырастаючы з 
зеляніны лугоў, пясчанай сцяной уздымаўся высокі бераг Нёмана… 

Быў летні святочны дзень. Усё на свеце ззяла, квітнела, 
духмяна пахла і спявала. Цеплыню і радасць выпраменьвалі блакітнае 
неба і залатое сонца, радасцю і пяшчотай дыхалі пазелянелыя нівы, 
радасць і шчаслівую свабоду ўслаўлялі спевы птушак і розных 
мошак…”. 

У рамане мноства невялікіх пейзажных замалёвак. 
У сукупнасці гэтыя разнастайныя мікрапейзажы ствараюць яркі 
жывапісны фон і атмасферу жывога быцця прыроды. 
Прыродаапісанні цэментуюць структурна-кампазіцыйную будову 
рамана, прыдаюць яму адметны беларускі каларыт. Пейзажы ў 
выяўленні Э. Ажэшкі маюць натуральную і незвычайную прыгажосць 
колераў і фарбаў, багацце маляўнічых дэталяў: “Бляклае восеньскае 
сонца, хілячыся да заходу, расквеціла неба гэткімі фарбамі, якіх не 
было нават калі яно стаяла ў зеніце. Самы яго дыск быў схаваны 
залатой заслонай, пурпурна-фіялетавай па баках; а вышэй па ўсім 
небасхіле распаўзліся лёгкія, як пух, серабрыстыя, ліловыя і чырвоныя 
шматкі аблокаў”. 

Эліза Ажэшка паэтычна і прывабна малюе ў рамане поры года, 
вобразы лугу і поля, лесу і саду, дарог і шматлікіх кветак, дрэў… 
Сапраўдным дзейным персанажам твора паўстае рака Нёман, 
апісаная з любасцю ў розных планах і ракурсах: “…бруіўся ціхі Нёман, 
адбіваючы ў роўнядзі вады і блакіт неба, і цёмны бор”. Разам з 
прыродай радуюцца ці смуткуюць людзі, адгукаюцца на яе хараство і 
незвычайнасць. Каханне Яна Багатыровіча і Юстыны адухаўляе 
навакольная прырода, якая надзіва шчодрая — дорыць ім шчасце, 
сапраўдную асалоду, паўнату адчування жыцця. 

Эліза Ажэшка ўмела выдатна перадаць мастацкасць фактуры, 
яна заставалася рэалістычна дакладнай у абмалёўцы нацыянальнага 
пейзажу, была глыбокім пісьменнікам-натуралістам. Любоў да роднай 
прыроды вылілася ў яе жыцці і творчасці ў вялікую любоў да 
Бацькаўшчыны і беларускай зямлі. 



Якуб Колас 
Прырода ў творчасці Якуба Коласа. Вуснамі свайго героя 

Андрэя Лабановіча знакаміты аўтар трылогіі “На ростанях” Якуб Колас 
разважае: “Ёсць важныя дзве часціны, з якіх складаецца жыццё і яго 
глыбокі сэнс і хараство — чалавек і прырода. Бо ніколі не страціць 
для на  цікавасці чалавек, бо праяўленне яго розуму бязмежна, бо 
дарогі яго не вызначаны, бо формы яго жыцця і яго адносін да другіх 
людзей бясконца разнастайныя, канчаткова не выяўлены і ніколі не 
могуць стаць канчатковымі. А прырода! Колькі вялікага здавальнення 
дае нам яна! Бо прырода — найцікавейшая кніга, якая разгорнута 
перад вачамі кожнага з нас”. 

Яшчэ тысячагоддзi таму чалавек адкрыў у навакольнай 
прыродзе паэзiю. Убачыў і адчуў праз непасрэднае, адухоўленае i 
наiўна-казачнае стаўленне да яе. Прырода па сутнасцi зрабiла 
чалавекам паэтам. У гэтай сувязi вядомы даследчык мiфалогii i 
фальклору А. Афанасьеў пiша, што “ў ёй (прыродзе. — А. Б.) знаходзiў 
ён жывую iстоту, заўсёды гатовую адгукнуцца i на журбу i на 
весялосць. Сам не ўсведамляючы таго, ён быў паэтам...”. Мастакi 
слова зрабiлiся своеасаблiвымi перакладчыкамi мовы прыроды на 
мову паэтычную, “яны — сiлай мастацкага бачання — пераўтварылi 
прыроду на свой лад i па падабенстве” (Я. Асятроў). Вялiкiя паэты 
стварылi свой надзвычай яркi i змястоўны мастацка-эстэтычны свет 
разумення прыроды, у якiм кожны з нас знойдзе i часцiнку ўласнага 
“я”. Адным з такiх вялiкiх паэтаў нацыянальнай прыроды i яе 
глыбокiм знаўцам, натурфiлосафам з’яўляецца Якуб Колас. 

Да пачатку ХХ ст. беларуская паэзiя мела нешматлiкiя ўзоры 
прыродаапiсальнай лiрыкi (Я. Чачот, Я. Лучына, А. Гурыновiч i 
некаторыя iншыя). Вельмi прыкметнай мастацкай з’явай на шляху 
эвалюцыi пейзажнага жанру ў паэзii ўспрымаюцца вершы Алаiзы 
Пашкевiч (Цёткi) “Лета” i “Восень” (1902–1903). Аднак менавiта з 
выхадам зборнiка Якуба Коласа “Песнi-жальбы” (1910) i яго ж 
“Другога чытання для дзяцей беларусаў” (1909) можна звязваць 
якасна новы этап у эстэтычным адкрыццi роднай прыроды, якi 
прывёў да актыўнага станаўлення i развiцця пейзажнай паэзii ў 
нацыянальнай лiтаратуры. 

Якуб Колас быў адкрывальнiкам прыгожага i цудоўнага ў 
беларускай прыродзе. Так, у яго творах гучалi элегiчныя песнi-
жальбы, сацыяльныя матывы, але разам з тым нельга не адчуць, што 
ён з вялiкiм захапленнем i любоўю паэтызаваў “вобразы мiлыя 
роднага краю” (верш “Родныя вобразы”). Нягледзячы на сацыяльную 
заглыбленасць погляду на свет, Якуб Колас не толькi пазначыў, але i 



магутна сцвердзiў шлях эстэтызацыi паэтычнага мастацтва, i 
найперш — праз лiрыку прыроды. Яго пейзажная творчасць, якая 
жывапiсна i непаўторна выяўляе прыгажосць нацыянальнага 
пейзажу, пейзажных вобразаў, поўнiцца красой пачуццяў i красой 
слова, якраз i была падпарадкавана тым iдэйна-эстэтычным мэтам i 
задачам, якiя пазней акрэслiў перад паэзiяй на пачатку ХХ ст. 
В. Ластоўскi. У артыкуле “Сплачывайце доўг” (1913), надрукаваным 
пад псеўданiмам “Юры Верашчака”, гэты вядомы “нашанiўскi” 
крытык i публiцыст гаварыў пра жаданне “з... твораў навучыцца 
бачыць каля сябе красу”, заклiкаў паэтаў “выяўляць красу свайго 
народа i краю”, вучыць беларуса “любiць i разумець гоман бору, плеск 
вады ў сонцы...”. 

Ужо са старонак “Нашай нiвы”, у першай кнiзе “Песні-жальбы” 
Якуб Колас прадэманстраваў пранiклiвае эстэтычнае ўспрыманне 
навакольнай рэчаiснасцi, яркае жывапiсанне фарбамi, колерамi, 
гукамi. Паэт маляваў роднае прыроднае ўлонне надзвычай уражальна 
i запамiнальна i тым самым арыентаваў чытача “нашанiўскага часу” 
на “самае тонкае бачанне, адчуванне прыгажосцi навакольнага свету 
i прыроды” (І. Навуменка). Якуб Колас па сутнасцi стварыў культ 
хараства беларускай прыроды. Верш “Усход сонца” здзіўляе яркім 
спалучэннем святла і колеру, незвычайнай паэтызацыяй беларускай 
раніцы: 

На ўсходзе неба грае 
Пераліўным блескам, 
Сыпле золатам над гаем 
І над пералескам. 
 
Чуць-чуць дрогне, прыліецца 
Чырвань на ўсходзе — 
Гэта неба ўсміхнецца 
Людзям і прыродзе. 

Якуб Колас адкрывае нам беларускі вобраз свету, нашу 
этнасферу. Сваёй творчасцю ён сфармаваў нацыянальнае пачуццё 
прыроды. Яго паэзiя красамоўна пераконвае ў тым, што радзіма 
пачынаецца для чалавека з пэўнага кутка. Пэўны рэгіён, асяродак, 
мiкрасвет — гэта духоўны выток вялікіх і глыбокіх пачуццяў. Краса 
прыроды абуджае любоў да роднага кутка, Радзімы: 

Парэчча — слаўная мясціна, 
Куток прыгожы і вясёлы: 
Як мора — лес, як неба — долы, 
Зіхціць у кветках лугавіна… 



У многiх выпадках у коласаўскiх прыродапiсаннях мы 
сустракаем апазнавальныя рэалii i знакi беларускага Панямоння. 
Тыповы рэгiянальны вобраз свету намаляваны мастаком слова, 
напрыклад, у вершы “Высокi Бераг”: 

Струменіць Нёман срэбраводны 
Ў тваіх прыўдалых берагах, 
А ў лозах ветрык вее згодны, 
І ходзіць шум па чаратах. 
 
Высокі Бераг, кут мой мілы! 
Люблю я жоўць тваіх пяскоў, 
Разложных хвоек гурт пахілы 
І ціхі гоман лазнякоў. 

Своеасаблiвасць ландшафту, прыродна-рэгiянальны каларыт 
панямонскага краю паэт раскрыў даволi яскрава i ўсебакова (паэма 
“Новая зямля”, вершы “Роднае поле”, “Родныя вобразы” i iнш.). Колас 
не быў бы Коласам-мастаком, каб пэўны куточак прыроды цi 
рэгiянальны пейзаж не набылi ў яго выяўленнi максiмальна 
аб’ектывiзаваны пачуццёвы змест, абагульняльны сэнс. Нёман 
вырастае ў яго мастацкай свядомасцi да этнiчнага сiмвалу Беларусi. 
Гэтая рака — увасабленне свабоды, сілы і красы, своеасаблівы 
духоўны медыум паміж народамі: 

О, наш чысты, наш свабодны 
Нёман, быстрая рака! 

 
Ты цячэш далёка, знаю, 
З веку ў век і з году ў год. 
Раскажы ж другому краю, 
Як у нас жыве народ. 

(“Нёман”) 
Разам з тым у паэзii i прозе Якуба Коласа знайшоў 

адлюстраванне свет беларускага Палесся. З трылогii “На ростанях”, 
вершаў “Палескiя вобразы”, “Палессе” i некаторых iншых твораў 
перад намi паўстае адрозная прыродная стыхiя, iншыя ўмовы побыту 
беларуса, пры гэтым дамiнантную ролю тут адыгрываюць iншыя 
вобразы i рэалii ландшафту. Калi ў панямонскiх малюнках пейзажны 
позiрк фiксуе “ўзгорачкi роднага поля, рэчкi, курганы, лясы”, “поле 
пясчанае... мiж гор i лясоў”, крывую дарогу “мiж спелага жыта”, 
“хмызнякi, каменне”, “дуб разложысты” i каля яго Нёман, то палеская 
рэчаiснасць паўстае iншаю — гэта “балот краiна”, “гмах шырокi 
балот”: “Цёмны бор, кусты, балоты, Куча лоз i дубняку, Рэчкi, купiны, 



чароты, Мора траў i хмызняку” (“Палескiя вобразы”). Значыць, для 
пэўнага беларускага рэгiёну ўласцiвы свае найбольш характэрныя 
вобразныя знакi свету, што, безумоўна, ускладняе вылучэнне шэрага 
топасаў у якасцi галоўных этнiчных сiмвалаў. Якуб Колас стварыў 
шырокапанарамную карцiну нацыянальнага свету, прычым 
рэгiянальны панямонскi кампанент зрабiўся ў яго творчасцi 
неад’емнай асновай выяўлення духоўнай повязi з родным краем. 
Славуты рускi мастак I. Шышкiн зазначаў, што пейзаж павiнен быць 
не толькi нацыянальным, але i мясцовым. Асяроддзе, якое нарадзiла 
творцу, становiцца сферай яго этнiчнай прыналежнасцi, вытокам 
фармавання нацыянальнай душы i ментальнасцi. Бацькоўскi кут 
стаўся для паэта асяродкам вялiкага i багатага духоўнага зместу 
жыцця беларуса сярод прыроды: “Мой родны кут, як ты мне мілы! // 
Забыць цябе не маю сілы!”. 

Сiстэма вобразаў у коласаўскай творчасцi надзвычай багатая, 
яна адлюстроўвае карціну нацыянальнага свету. У яго творах часта 
гучаць пералiчэннi родных вобразаў, i разам узятыя яны 
раскрываюць рэалiстычна-канкрэтны i геаграфiчна дакладны 
беларускi пейзаж: “Лес i гай, палi i логi, // Луг, узгоркi i груды, // 
Крыж, крынiцы i дарогi...” (“З дарогi”). Кожны з гэтых пейзажных 
вобразаў набыў у мастацкiм мысленнi паэта важнае iдэйна-
эстэтычнае значэнне. Нацыянальнае пачуццё прыроды ў творчасцi 
Я. Коласа вырастае з пантэiстычнага, адухоўленага ўспрымання 
навакольнай рэчаiснасцi i характарызуецца мяккасцю i 
замiлаванасцю позiрку, адчуваннем гарманiчнай зладжанасцi свету, 
трымаецца на глыбокай еднасцi душы чалавека i душы прыроды. 
Найвялікшае шчасце і асалода для паэта — “свой голас разам зліць з 
песнямі прыроды”. 

Якуб Колас — вiртуоз гукапiсу i малявання словам. Эстэтыка 
колеру i паэтыка гуку вызначальныя ў яго пейзажных вершах “Ручэй”, 
“Першы гром”,“Перад навальнiцай”, “Усход сонца” i iнш. У гэтых 
пейзажах мастак слова праз колер паказаў, якiя тоiць у сабе родная 
прырода дзiвосна-чароўныя “скарбы гоства, сугалосся”. У многiх вы-
падках гук, музыка-спеў у паэтавых прыродапiсальных малюнках — 
праява высока адухоўленага ўспрымання свету, сведчанне чуйнай 
фiласофскай повязi чалавека з прыродай i космасам: 

Ахвацiла цiша 
Ўсю душу маю. 
Ночанька мая ты, 
Водблiск глыбiнi! 
Ты душу чаруеш 



Спевам цiшынi. 
Многа ў гэтым спеве 
Водгукаў жывых, 
Iх не зловiш вухам, 
Чуеш сэрцам iх. 

(“Ноч”) 
Якуб Колас вельмi вобразна перадаваў з’явы прыроды, сузiраў i 

адкрываў у ёй красу, гармонiю. А гэта вымагала незвычайнага 
ўзнясення паэтычнага духу, бо “прыгажосць мастацтва, — як 
адзначаў Гегель, — з’яўляецца прыгажосцю, народжанай на глебе 
духу, i наколькi дух i твор вышэй прыроды i яе з’яў, настолькi ж 
цудоўнае ў мастацтве вышэй натуральнай прыгажосцi”. Якуб Колас 
стварыў высокую паэзiю прыроды, уклаў у яе глыбокую эстэтыку 
слова, змест свайго “я”. Шматлiкiя прыродаапiсаннi паэта вельмi 
лiрычныя, iнтымныя. 

Галоўнае ў творчай манеры Якуба Коласа — гукавыяўленчасць, 
якая характарызуецца выкарыстаннем такiх сродкаў мастацкай 
выразнасцi, як асанансы, анафары, алiтэрацыi. Сапраўды, “найбольш 
услухоўваўся паэт у прыроду “вухам” (А. Лойка). Асновай музыкi ў яго 
творах становяцца прыродныя стыхii: гром, навальнiца, вецер, завея, 
бура... Прырода ў Коласа выпраменьвае “жыватворчы дух” музыкi, 
яна шумiць i звiнiць, гаворыць i спявае. Згадаем звонка-пералiвiстую 
мелодыю ручая ў вершах “Ручэй” i “Песнi вясны”. Музыка верша 
Якуба Коласа — апiсальна-маляўнічая, гукавобразная, пластычная, 
гэта музыка яркіх колераў і фарбаў. 

Партытура кожнага з такiх пейзажных твораў, як “Вясна” 
(“Вясна, вясна жаданая!..”), “Мяцелiца”, “Першы гром”, “На полi 
вясною”, “Гусi”, “Адлёт жураўлёў”, “Пад шум ветру”, “Лес”, “Да вясны”, 
“Зiма” i iнш., вызначаецца тонкай iнтанацыйна-фанiчнай 
спалучанасцю слоў, плаўнасцю рытму, гiбкасцю лiнiй. Якуб Колас — 
майстар стварэння яркiх гукавых комплексаў, віртуоз у выкарыстанні 
музычна-выяўленчых сродкаў: “Громам узрушана грозная раць”. Паэт, 
быццам чалавек-аркестр, здолеў увабраць у сябе ўсю полiфанiю гукаў, 
i ўзнаўляе ён музыку прыроды з глыбокай прачутасцю, 
эмацыянальнай насычанасцю слова. Паэтыка гуку, будова 
рытмiчнага малюнка ў Коласа характарызуецца незвычайнай 
выразнасцю, прасторавай разгорнутасцю i мяккасцю, як сама 
беларуская прырода. У яго творах, кажучы словамi І. Ралько, “кожная 
фанема (гук) атрымлiвае найбольшую магчымасць чысцiнi свайго 
гучання, чысцiнi, якая не зацямняецца пабочнымi шумамi, i ад таго 
кожны гук у слове цi рытмарадзе атрымлiвае тыя празрыстасць i 



чысцiню, якiя з найбольшым эфектам i сiлай могуць уплываць на 
стварэнне ў рытмарадзе эстэтыка-пачуццёвай прыгажосцi кожнага 
гука, а значыць, i вершаванага радка ў цэлым...”. Усю прыгажосць 
музычнасцi, маляўнiчай гукапiснасцi коласаўскiх пейзажных тэкстаў 
пранiклiва i па-свойму адметна раскрылi такiя беларускiя 
кампазiтары, як М. Чуркiн, М. Равенскi, А. Багатыроў, Л. Абелiёвiч, 
У. Алоўнiкаў, Ю. Семяняка, І. Лучанок i iнш. Так, у песні на 
коласаўскія словы “Люблю я прыволле шырокiх палёў” (музыка 
А. Багатырова, арыя Кузьміча ў оперы “У пушчах Палесся”) хараство 
пейзажнага ўлоння апяваецца ўзнёсла i задушэўна. Мелодыка тут 
вызначаецца свабодным i шырока спеўным, нават эпiчным 
характарам гучання. 

Пейзажны малюнак “Лес” У. Алоўнiкава гэтак, як i аднайменны 
верш Якуба Коласа, заснаваны на гука- i рытмаперайманнi шэпту-
шуму лесу. Фартэпiяннае суправаджэнне пранiклiва выяўляе 
iнтанацыйна-фанiчную змястоўнасць тэксту, у спалучэннi з 
вакальнай партыяй характарызуецца павольнасцю, размеранасцю 
гучання. У мелодыцы i тэксце звяртае ўвагу iнструментоўка, выразная 
i адметная тэмбравая афарбоўка — паўторы ў музыцы гукавых 
лейтматываў, а ў тэксце алiтэрацыя на гук “ш”, дакладней, фанiчнае 
спалучэнне “шэ”, “шу”, “шы”, “ша”: “Глуха шэпча лес зялёны, // 
І шумiць ён i шумiць...”. Песеннае гучанне набыў i пейзажны верш 
Якуба Коласа “Зiма” (“Надышлi марозы...”). У музычнай iнтэрпрэтацыi 
гэтага пейзажу І. Лучанком тонка выяўлена суразмернасць i 
ўнутраная ладнасць радка, удала перададзена яго рытмiчная 
манатоннасць, што стварае ўражанне зiмовага спакою, цiшынi i нiбы 
загiпнатызоўвае слухача. І ў той жа час музыка напоўнена 
адчуваннем дзiвоснасцi зiмовага прастору, незвычайнага святла i 
ззяння белага снегу. 

Аркестровая музыка гучыць у прыродаапiсаннях “Новай 
зямлi”, якую, апрача iншага, можна назваць беларускай паэмай-
сiмфонiяй. А кожная карцiна прыроды, узятая паасобку, — гэта 
своеасаблiвая сiмфаньета: вясновая, летняя, восеньская i г. д. Якуб  
Колас тут вельмі гарманiчна паяднаў мову музыкi i жывапiсу, па 
сутнасцi яго паэтычны стыль — гэта музычны жывапiс. Музычна-
каляровая вобразнасць, тэмбрава-полiфанiчны характар строфікі 
ўласцівы пейзажам “Новай зямлi”. Экспрэсiўная, дынамiчная мова 
гукаў i фарбаў вызначае стылістыку раздзелаў “Каля зямлянкi”, 
“Дарэктар”, “Таемныя гукi”. Прырода з апiсанняў Коласа паўстае як 
шматгалосы свет зыкаў, шолахаў, звону, галасоў, песень: 



Скiдае лес убор зiмовы, 
І шум другi на лад-спеў новы 
Над борам цягне несканчона… 

Мелодыка, абраная паэтам, заўсёды адпавядае пэўнай часiне 
года, пары сутак, стану прыроды i стварае неабходны эмацыянальны 
фон. 

Музыка ў творах Коласа — гэта выява глыбiннай сутнасцi на-
цыянальнага паэтычнага светаадчування, гарманiчнай духоўнай по-
вязi беларускай душы з родным наваколлем. У пейзажных карцiнах 
паэмы “Сымон-музыка” яскрава выяўлены лiрыка-драматычны 
сiмфанiзм. 

У першай частцы створаны тры восеньскiя пейзажы, якiя 
прасякнуты музыкай суму, жалю, кранальных псiхалагiчна-медыта-
тыўных перажыванняў. Iнтанацыйна-завостраным, кульмiнацыйным 
момантам у другой частцы становiцца заклiканне вясны (трэцi 
раздзел), а таксама малюнак абуджэння прыроды, вясновай пары з 
навальнiцай i громам. Далей, у трэцяй i чацвёртай частках, вельмi 
кантрастна, з драматычнай афарбаванасцю гучаць апісанні ночы i 
ранiцы, зiмы i вясны. Гэта мова вобразных сiмвалаў, фанiчна-
семантычнага падтэксту. Паэт з душэўнай прыўзнятасцю сцвярджае 
непераможнасць святла, услаўляе адраджэнскую моц прыроды i 
духоўнага свету асобы: “Дню складаюць гiмн паляны. // Хлопец чуе 
адраджэнне...” У фiнале твора пейзажны малюнак ранiцы напоўнены 
песняй жаўранка, гучыць як музыка “душы свiтання” i вечнага 
адраджэння. 

У душы Сымона з’явы i галасы прыроды (шум лесу, спеў 
збожжа, крык жураўлёў i iнш.) адклiкаюцца глыбока эмацыянальна i 
нараджаюць тую жывую музыку, якая гучыць ва унiсон з 
навакольным светам. Музыка — лад светаўспрымання i жыцця героя, 
бо пастаянна “ў iм штось грае, // Нейкiх спеваў шум дзiўны, // І няма 
iм канца-краю, // Iм валодаюць яны”. Яго “чуткая струна” галосiць 
“смутнай восенi дажджом”, перадае гайданне каласоў, шэпт лiстоты... 
Свае мелодыi з асаблiвай шчырасцю ён давярае лесу. Дзед Данiла 
адкрывае хлопцу жывую i гаваркую душу лесу. “Вось дзе музыка — 
паслухаць...” — кажа ён. Мiж тым музыка ў Сымоне — гэта i праява 
Боскага духу, якi скiроўвае позiрк i пачуццё ў прасцягi сусвету. 
Невыпадкова ў касмiчным краявiдзе ён адчувае “песню зорак”, “хор 
зорак”, “песень блескаў”, “спеў музычнай цiшынi”, усiм сэрцам iмкне к 
“ясным зоркам на спатканне”, каб спасцiгнуць, перадаць тых “гукаў 
сэнс i мову”. Зорны краявід зачароўвае героя сваёй таямнiчасцю i 



дзiвоцтвам, нараджае ў яго iстоце музыку нябёсаў, космасу. Зямныя i 
касмiчныя гукi перадаюць музычную аснову прыроды, жыцця, свету. 

Коласаўскае адлюстраванне прыроды змяшчае глыбокую 
фiласофiю духу i думкi. Свет пейзажных карцiн i малюнкаў вельмi 
часта нясе ў сабе экзiстэнцыйны, фiласофскi змест — змест, якi 
пазначаны пранiклiвым адчуваннем складанасцi i плыннасцi 
чалавечага жыцця, суадносiнаў часовага i вечнага, змрочнага i 
светлага (паэмы “Новая зямля”, “Сымон-музыка”, вершы “Апошнi 
лiсток”, “Адлёт жураўлёў”, “У цемры” i iнш.). Прырода ў творах Якуба 
Коласа — адбiтак не проста настрою душы, а ў значнай ступенi ўмова 
быцiйна-фiласофскага iснавання, сродак духоўна-медытатыўнага 
выяўлення: 

Зварот пары, знікненне лета… 
То — водгулле душы паэта, 
То — смутны вобраз развітання, 
То — струн дрыгучых заміранне, 
Натхненнай песні жаль сардэчны, 
Жыцця і смерці — сымбаль вечны! 
І люб і смуцен час прыгоды, 
Калі душа ўсяе прыроды 
З тваёю злучыцца душою 
Ў адным суладдзі і настроі! 

У паэзii прыроды Якуба Коласа выяўляецца глыбiнна-
адухоўленая сувязь з сусветам, космасам. I гэтую сувязь паэт 
наладжвае праз вобразы касмiчнага плана — найперш праз вобразы 
неба, сонца, зорак, месяца (паэма “Сымон-музыка”, вершы “Неба”, 
“Усход сонца”, “Заход сонца”, “Ноч” i iнш.). Сымон-музыка з аднай-
меннай паэмы паўстае як дзiця сусвету, якое апякуюць касмiчныя 
сiлы: яму “зоркi... спагадаюць”, а “сонца — радасць, сонца — казка, 
што зганяе з сэрца дым”. Неба i нябесныя свяцiлы — увасабленне 
незвычайнай прыгажосцi, нечага iдэальнага: “Палюбуйся, паглядзi ты, 
Як прыгожанька ўгары, Як усюды бляск разлiты, Быццам неба ў 
пажары!” (“Неба”). Прычым — i гэта вельмi iстотная рыса — вобразы 
прыродных i касмiчных стыхiй набываюць нярэдка сiмвалiчнасць. 

Паэта цiкавiў не толькi рэальны свет краявiдаў, ён iмкнуўся 
надаць адлюстраванню прыроды iдэйна-значны, алегорыка-фiласоф-
скi план выяўлення. Яскравым прыкладам такога асэнсавання 
прыроды могуць служыць “Казкi жыцця” (1908–1956). Жыццё пры-
роды тут становiцца падставай для фiласофскiх аналогiй, паралеляў, 
асацыяцый з чалавечым быццём. Прырода i яе вобразы (хмарка, 
вадаспад, дрэвы, i iнш.) становяцца жывымi дзейнымi асобамi, 



увасабляюць у сабе вялiкi i мудры змест, i, раскрываючы яго, 
пiсьменнiк па сутнасцi стварае фiласофскiя вобразы-сiмвалы, вобра-
зы-метафары (“Балотны агонь”, “Вадаспад”, “Дуб i чароцiна”, “Хмарка” 
i iнш.). Прырода ў Якуба Коласа — гэта, з  аднаго боку, асобнае i 
аўтаномнае ўлонне, якое ўспрымаецца як умяшчальня таямнiц i 
загадак, а, з другога, прырода — мацi i настаўнiца, якая вучыць, 
падказвае кожнаму з нас штосьцi важнае, тое, як жыць, iснаваць, 
уладкоўваць асабiсты i грамадскi свет. Як кнiга быцця паўстае 
прырода ва ўспрыманнi героя трылогii “На ростанях” настаўнiка 
Лабановiча, якi ўсведамляе, што “ёсць дзве часцiны, з якiх складаецца 
жыццё, i яго глыбокi сэнс i хараство — чалавек i прырода”. У мудрай, 
гарманiчнай паяднанасцi чалавека i прыроды Якуб Колас бачыў сэнс 
сапраўднага духоўнага iснавання. 

Нямала гаварылася нашымi даследчыкамi пра мiфа-паэтычнае 
i язычнiцкае, у сваёй сутнасцi народнае, успрыманне прыроды. 
I большасць разважанняў у гэтым кiрунку выглядаюць абсалютна 
слушнымi. Аднак часам падобны падыход не ўлiчваў хрысцiянскасць, 
рэлiгiйнасць светаўспрымання Якуба Коласа. Даволi распаўсю-
джанымi ў 70–80-я гг. зрабiлiся меркаваннi наконт таго, што “трэба 
“апрасцiцца”, выкiнуць з душы еўрапейска-хрысцiянскую цывiлi-
зацыю, вярнуцца да язычнiцкага злiцця з прыродай...”. Часам гучала i 
такое: Колас, маўляў, паэт-язычнiк. Сакральнасць у коласаўскiм 
пачуццi прыроды адныя з першых адзначылі даследчыкі Т. Шамякiна 
i М. Мушынскi. Рэлiгiйна-сакральны элемент прысутнiчае ў паэзii 
Я. Коласа даволi прыкметна: “Йдзе вясна ўжо, дзякуй Богу!” (“Вясна”); 
“I Божы свет здаваўся мiлы”, “Як бы сам Бог тут над зямлёю // 
Прайшоў i глянуў мiласцiва” (“Новая зямля”) i iнш. Каб пераканацца ў 
рэлiгiйна-хрысцiянскай аснове пачуцця прыроды Коласа-паэта, варта 
разгарнуць хаця б старонкi перавыдадзенага ў 1982 г. факсiмiльным 
спосабам зборнiка “Песнi-жальбы”: сонейка “палiць свечку дарагую 
прад алтарам Бога” (“Усход сонца”); “Бедная нiва, знаць, Богам 
забыта...” (“Хмары”); “А у небе, ў Божым полi...” (“Пташкi ў лесе 
шчабяталi...”) i iнш. Духоўная прысутнасць, вобраз i iмя Бога ў 
паэтычных апiсаннях прыроды — гэта сведчанне рэлiгiйна-
фiласофскага ўспрымання i разумення ўзаемасувязi чалавека i свету. 
Якуб Колас тым самым прызнае Божую волю i мудрасць уладкаванай 
iм светабудовы, адчувае, акрамя iншага, вышэйшы сэнс быцця, 
прадвызначаны не толькi законамi Прыроды, але i самiм Усявышнiм. 
Невыпадкова прырода ў Якуба Коласа — гэта храм, святыня. 
Беларуская паэзiя ў 20-я гг. пачала страчваць гэтае пачуццё 
сакральнасцi, вiтала “сталёвых коней”, дымныя фабрыкi, гул заводаў, 



словам, iндустрыяльны поступ жыцця, якi, урэшце, i прывёў да 
разбурэння iдэалу экалагiчнай гармонii, якi сцвяржаў у сваёй паэзii 
Я. Колас i песняры роднай прыроды “нашанiўскага часу”. 

Паэзiя Якуба Коласа змяшчае ў сабе вялiкi эстэтыка-
экалагiчны патэнцыял, г. зн. яна здольная выхоўваць пачуццё любовi i 
захаплення прыродай, iмкненне аберагаць яе красу, ландшафт, флору 
i фауну. Можна згадаць, як чуйна i даверлiва адкрыта сэрца Сымона-
музыкi навакольнаму хараству i музыцы прыроды. Ён тонка разумее 
жывую мову прыроды, ведае, 

Што гаворыць жытнi колас, 
I аб чым шумiць ячмень, 
I чаго спявае ўголас 
Мушка, конiк, авадзень...  

Прырода ў Якуба Коласа гэтак, як i ў нямецкага паэта, I.-
В. Гётэ, сама вучыць “видеть братьев во всем: в зверях, кустарнике, 
траве” (“Фауст”). Сёння пасля Чарнобыля мы пераканалiся, што 
чалавек проста не можа iснаваць без повязi з прыродай i па-за 
прыродай. Засцерагчы свет ад руйнавання i апусташэння здольная 
духоўна гарманiчная асоба — чалавек, якi шануе свой край, дом, 
зямлю, родную мову, сям’ю, адчувае прыгожае, глыбокую еднасць з 
Богам i космасам. Выхаваць такога чалавека i заклiкана творчасць 
Якуба Коласа, i найперш тыя яе старонкi, якія прысвечаны роднай 
прыродзе, паколькi там мы знаходзiм яркае ўвасабленне iдэалу 
экалагiчнай гармонii паміж чалавекам і навакольным светам — 
ідэалу, які здольны наблiзіць нас да экалагiчнай культуры будучыні. 

Якуб Колас у жыцці і творчасці беларускіх паэтаў. 
У вершы “Вайсковыя могілкі Мінска…” Рыгор Семашкевіч назваў 
Янку Купалу і Якуба Коласа “маршаламі нацыі”, і гэтае ёмістае 
вызначэнне падкрэслівае іх сапраўдную духоўную веліч. Цяжка 
перабольшыць ролю гэтых вялікіх паэтаў у лёсе нашага роднага краю. 
Постаць Якуба Коласа бачыцца знакавай у гісторыі славянскага свету 
i ўсёй еўрапейскай цывiлiзацыi. Наш беларускi пясняр з’яўляецца 
гэткай жа зоркай першай велiчынi, як для палякаў Адам Мiцкевiч, для 
ўкраiнцаў — Тарас Шаўчэнка, для рускiх — Аляксандр Сяргеевiч 
Пушкiн, для немцаў — Фрыдрых Шылер цi Ёган Вольфранг Гётэ... 

Асоба Якуба Коласа, яго жыццё i дзейнасць — па сутнасцi, 
асобная тэма ў беларускай лiтаратуры. Пра гэта сведчыць хоць б той 
факт, што толькi ў бiябiблiяграфiчным слоўнiку “Беларускiя 
пiсьменнiкi” (Мн., 1992–1995) зафiксавана каля 300 твораў, 
прысвечаных славутаму песняру. Пра яго жыццё Сцяпан 
Александровiч напiсаў трылогiю “Ад роднае зямлi...”, “На шырокi 



прастор”, “Крыжавыя дарогi”, Максiм Лужанiн — аповесць-эсэ “Колас 
расказвае пра сябе”, Алесь Асташонак — бiяграфiчную драму “Iскры 
ўначы”. Рамантычна апаэтызаваны вобраз Музыкi ў апавяданнi 
Змiтрака Бядулi з аднайменнай назвай “Музыка” — яскравае 
ўвасабленне пяснярскага лёсу Якуба Коласа. Якуб Колас і Янка 
Купала — героі п’есы Васiля Вiткi “Шчасце паэта”, апавядання 
Генрыха Далiдовiча “Сустрэча” i iнш. У галiне паэтычнага эпасу пра 
нашага знакамiтага песняра створаны паэмы “Праводзiны Максiма 
Лужанiна” i “А ў бары, бары” Антона Бялевiча. Аднак абсалютная 
большасць твораў на коласаўскую тэму — гэта, зразумела, вершы, 
частка з якiх увайшла ў зборнiк “Нам засталася спадчына” (1982). 
Лірыка пра Якуба Коласа на сённяшнi дзень надзвычай багатая, таму 
патрабуе літаратурнага агляду, пэўнай сiстэматызацыi i эстэтычнага 
аналiзу. Перш мы спынiмся на творах, напiсаных пры жыццi паэта і ў 
жалобныя дні развітання з песняром, — ад “нашанiўскага перыяду” i 
да 1956 г. 

Духоўнае прыцягненне беларускiх пiсьменнiкаў да асобы Якуба 
Коласа і яго паэзіі выявiлася яшчэ на пачатку ХХ ст. І гэта 
невыпадкова: паэт быў лiдэрам, заканадаўцам iдэй, эстэтыкi маладой 
нацыянальнай лiтаратуры, творчае станаўленне не аднаго аўтара 
праходзiла пад дабратворным уплывам яго лiры. Каля вытокаў 
коласаўскай тэмы ў паэзii знаходзiцца Цiшка Гартны — пiсьменнiк, 
якi спрыяў разгортванню лiтаратурнага руху, закладваў iдэйна-
эстэтычныя асновы развiцця беларускага мастацкага слова. Ён на 
старонках газеты “Наша нiва” ў 1910 г. апублiкаваў верш “Не 
хiстайся, дуб зялёны...” з прысвячэннем Якубу Коласу. Найперш гэты 
твор — сведчанне духоўнай салiдарнасцi i падтрымкi паэта, які 
апынуўся за кратамi. Як вядома, у 1908 г. Канстанцiн Мiхайлавiч 
Мiцкевiч за арганiзацыю настаўнiцкага з’езда ў Мiкалаеўшчыне, свае 
нацыянальна-дэмакратычныя погляды сурова паплацiўся: быў 
асуджаны царскiм судом на тры гады i адбываў зняволенне ў Мiнскiм 
астрозе. Разам з тым, верш Цiшкi Гартнага ўспрымаецца i як водгук 
на Коласавы “Песнi-жальбы” (1910). Пясняр працы i змагання, як 
часта называюць Цiшку Гартнага, у алегарычнай форме звяртаўся да 
свайго літаратурнага паплечнiка, выказваў упэўненасць у 
непахiснасцi яго духу. У вершы гучаць словы зычання, апошняя 
страфа канчаецца заклiкам: 

Не глядзi пудлiвым вокам 
На узрывы дзiкай сiлы,— 
А ваюй на кожным кроку 
За жыццё аж да магiлы! 



Абодвух паэтаў — Якуба Коласа i Цiшку Гартнага — хваляваў 
лёс Беларусi, яны не ўяўлялi iснавання свайго народа без сацыяльнай i 
духоўнай свабоды. Коласава лiрыка ў “нашанiўскi час” несла ў сабе не 
толькi матывы смутку i журбы, яна адначасна была выяўленнем 
мужнага грамадзянскага настрою, адраджэнскага аптымiзму, пра 
што красамоўна гавораць назвы вершаў: “Кiньце смутак”, “Не бядуй!”, 
“Будзь цвёрды”, “Наша возьме” i iнш. 

У сiлавое поле паэзii Якуба Коласа трапiў Гальяш Леўчык. Ён  
выразна заявiў пра сябе зборнiкам “Чыжык беларускi” (1912), які 
элегiчным пафасам вельмі сугучны са зборнiкам “Песнi-жальбы” (з 
гэтым выданнем Леўчык пазнаёмiўся ў Варшаве). У сваёй блiзкасцi да 
коласаўскага светаадчування паэт прызнаваўся ў вершы “Не бачыў 
цябе я нiколi...”: 

...Як “песнi” твае прачытаў — 
Здаецца, што ў горкай нядолi 
Душой ты мне братняю стаў! 

Коласаўская паэзiя магнетычна ўздзейнiчала на творчасць 
многiх нашанiўцаў. Яна дэманстравала высокi ўзровень мастацкасцi 
слова, iндывiдуальнага паэтычнага майстэрства i тым самым 
прадвызначала дынамiку развiцця лiтаратуры, яе галоўныя iдэйна-
тэматычныя i стылёва-выяўленчыя арыенцiры. 

Духоўным паплечнiкам Якуба Коласа на нiве адраджэння i 
беларускай лiтаратуры стаў Алесь Гарун. Iх творчы шлях пачынаўся ў 
адзiн час на старонках “Нашай нiвы”, абодвух звязвалі адданасць 
нацыянальна-вызваленчай iдэi, глыбокi патрыятызм, дзейснае 
служэнне роднаму слову. Пра гэтае творчае пабрацiмства i еднасць 
духу А. Гарун гаворыць у сваiм зборнiку “Матчын дар” (1918): “Усе з 
аднэй мы выйшлi нiвы, // І сейбiт нас адзiн кiдаў, // І кожан з нас 
той дзень шчаслiвы // Ў сваёй душы благаслаўляў”. Мiж радкоў 
працытаванага верша “Усе з аднэй мы выйшлi нiвы...” чуецца гаркота 
i шкадаванне, бо паэту выпала цяжкае расстанне з роднай зямлёй. 
Лёс песняроў аказаўся розны: царскi рэжым расправiўся з Алесем 
Гаруном, ён пад прымусам “ў далёкi свет павандраваў”, на катаргу ў 
Сiбiр, Якуб Колас, хоць i спазнаў нявольнiцкую долю ў астрозе, усё ж 
пасля застаўся на Беларусi, “...узрос на роднай глебе, // Пусцiў 
глыбока каранi”. Паэт, адрасуючы твор Якубу Коласу, выказвае словы 
гонару i веры ў яго творчы плён. Пры звароце з мэтай эмацыянальна-
экспрэсiўнага выяўлення адносiнаў да свайго лiтаратурнага брата ён 
ужывае ласкальную форму словаў, эпiтэты велiчальнага, 
ушанавальна-ацэначнага характару: 



Здалеў, браток, на свет прабiцца 
Спамiж свiрэпкi i асок! 
I можам мы табой гардзiцца, 
Прыгожы, слаўны Каласок. 

Алесь Гарун шчыра захапляўся асобай Коласа-паэта, радаваўся 
яго самасцвярджэнню i ўзвышэнню ў лiтаратуры. 

Па-рознаму ўспрымалi Якуба Коласа маладыя пiсьменнiкi ў 20-
я гг. Не абышлося тут без прыкрага негатыву, адмоўных ацэнак i 
нават злосных выпадаў, што выявiлася з боку лiтаб’яднання 
“Маладняк”. Маладнякоўцы (праўда, трэба заўважыць, не ўсе) не маглi 
з прычыны свайго ўзросту правільна ацанiць тагачасную палiтычную 
сiтуацыю, бурныя працэсы перабудовы грамадства. Ім, учарашнiм 
“вясковым сынам”, бракавала глыбокай унутранай культуры, таму 
яны трапiлi ў палон iдэалогii, вышэй за ўсё ставiлi пралетарскае 
мастацтва, гатовыя былi выкiнуць на сметнiк спадчыну, што 
засталася ад  ранейшых пакаленняў. Маладыя — “дзецi рэвалюцыi” — 
бралiся “ўрожкi са старымi” i абвiнавачвалi старэйшых пiсьменнiкаў у 
розных грахах, а найперш у тым, што быццам тыя не могуць даць 
нiчога новага, стаяць на хiсткiх iдэалагiчных пазiцыях. Дастаткова 
пагартаць пажоўклыя старонкi часопiсаў “Маладняк” цi “Маладняк 
Калiнiншчыны”, якiя выдавалiся ў 20-я гг., каб пераканацца ў 
ваяўнiча-рэвiзiянiсцкiх настроях пэўнай часткi лiтаратурнай моладзi. 
Мабыць, Якубу Коласу дасталося, як нiкому з iншых старэйшых 
лiтаратараў. Пра такое стаўленне маладнякоўцаў да паэта М. Лужанiн 
згадваў: “...Колас заўважыў: “Дзяўблi мяне з усiх бакоў 
маладнякоўцы” — i спахмурнеў: адчувалася, чаго каштавала яму тое 
“дзёўбанне”. Асобныя з маладнякоўцаў не паддалiся агульнай 
тэндэнцыi адмаўлення таго, што стварылi старэйшыя пiсьменнiкi, 
iншыя пазней зразумелi цi ўбачылi абсурднасць i авантурызм сваiх 
падыходаў ды наскокаў. У снежні 1925 г. на старонках “Савецкай 
Беларусі” лідэр маладнякоўскай суполкі Уладзімір Дубоўка пісаў: 
“Пайшлі гутаркі, што нібыта “Маладняк” у цэлым “выкрасляе” Якуба 
Коласа з беларускай літаратуры. Зразумела, што гэта абсурд. За 
пісьменніка гаворыць яго творчасць”. 

Таму несправядлiва было б сказаць, што моладзь цалкам 
апынулася ў апазiцыi да паэта, увесь час канфлiктавала з iм. На 
самым пачатку 20-х гг. Якуб Колас браў чынны ўдзел у працы клуба 
беларускай моладзi “Беларуская Хатка”, што зрабiўся ў Мiнску пры-
кметным культурна-творчым асяродкам. Тут збiралiся маладыя людзi, 
ахопленыя адраджэнска-патрыятычным запалам i энтузiязмам. Яны 
паводле iнтарэсаў аб’ядноўвалiся ў розныя гурткі. “Не такой коль-



каснай, але не менш актыўнай была секцыя лiтаратурная. Кiраваў ёю 
Якуб Колас, — згадвае Яўхiм Кiпель у кнізе “Эпізоды”. — Досыць часта 
ён чытаў у “Хатцы” рэфераты. Найбольш актыўнымi ў гэтай секцыi 
былi Андрэй Александровiч, Алесь Дудар (Дайлiдовiч) i Яўген 
Рамановiч”. Шкада, што значная частка маладнякоўцаў, а пазней i 
лiтаратараў з БелАППа стала на шлях спрашчэнства i ацэньвала 
мастацтва выключна з класавых, пралетарскiх пазiцый [артыкулы 
Н. Чарнушэвiча “Алесь Гурло як паэт i грамадзянiн”, Т. Глыбоцкага 
(Дудара) “Шляхам Кастрычнiка”, П. Галавача i А. Звонака “Супраць 
буржуазнай рэакцыi ў мастацкай лiтаратуры” i iнш.]. 

У пэўныя моманты маладнякоўцы займалi памяркоўную 
пазiцыю ў адносiнах да Якуба Коласа, а некаторыя з іх мелi сваю 
думку пра яго асобу i творчасць. Маладнякоўцы са студэнцкай 
моладзi пашаноўна, з сапраўдным пiетэтам ставiлiся да Коласа-
пiсьменнiка, рэальна ацэньвалi яго значэнне ў развiццi беларускага 
мастацкага слова, гарнулiся да яго як да выкладчыка Белпед-
тэхнiкума, педфака БДУ, вышэйшых курсаў беларусазнаўства. Якуб  
Колас быў у iх вачах несумненным i вялiкiм аўтарытэтам. Ён вучыў 
цэлую кагорту маладых лiтаратараў, прыхiльна ставiўся да тале-
навiтых хлопцаў i дзяўчат, праяўляў сапраўдную бацькоўскую ўвагу 
да многiх маладнякоўцаў, напрыклад, да маладога тады паэта 
В. Маракова. У гэтай сувязi спашлёмся на ўспамiны Сяргея Грахоў-
скага i Паўла Пруднiкава. Першы ўспамінае тых, хто вучыўся на той 
час у Белпедтэхнiкуме: “...На рагу бялелi муры Белпедтэхнiкума. Праз 
яго я праходзiў, як перад Пушкiнскiм лiцэем. Тут жа вучылiся Трус, 
Глебка, Маракоў, Лiхадзiеўскi, Бандарына, Якiмовiч, Дарожны, — 
амаль уся паэзiя таго часу. А вучыў iх сам Якуб Колас...”. Другi, 
П. Пруднiкаў, сведчыць, што паэт В. Маракоў быў не толькi любiмцам 
Янкі Купалы, да яго надзвычай цёпла i прыхiльна ставiўся i Якуб Ко-
лас: “З вялiкай сiмпатыяй i любоўю адносiўся да Маракова Якуб Ко-
лас, апошнi часта запрашаў яго разам з сабою на сустрэчы з 
чытачамi”. 

У 1926 г. адзначалася 20-годдзе творчай дзейнасцi пiсьмен-
нiка. Паэтычныя публiкацыi на старонках “Чырвонага сейбiта”, 
лiтаратурна-мастацкага дадатку да газеты “Беларуская вёска”, могуць 
пасведчыць пра духоўную повязь маладых аўтараў з творчасцю Якуба 
Коласа. Пад агульным загалоўкам “Юбiляру — Якубу Коласу” 
надрукавалi свае вершы Максiм Лужанiн i Сяргей Дарожны — 
маладнякоўцы, а пазней сябры лiтаб’яднання “Узвышша”. З павагай 
да асобы паэта, усведамленнем выключнай ролi яго слова ў лёсе 
Беларусi выказваецца М. Лужанiн: “Ты вышаў з песняю на шлях // 



І асвяцiў пуцi краiне”; “...твой кожны кованы радок // даваў надзеi, 
веры, сiлы”. Якуб Колас ва ўяўленні маладога паэта — пясняр-
абуджальнік народнай свядомасці, і разам з тым пiсьменнiк такога 
высокага рангу не забранзавеў, “застаўся сэрцам просты”. Асобным 
маладнякоўцам з iх юнацкай задзiрыстасцю i рашучым адмаўленнем 
лiтаратурных аўтарытэтаў Якуб Колас здаваўся старым, хоць на 
самай справе тады яму было гадоў 45. Гэты парадокс М. Лужанiн 
адзначыў не без шкадавання, кажучы, што “цяпер вось дзiўна 
маладым // глядзець на згорбленую постаць”. Ён жадаў, каб “сплылi 
iмжа i шума” вакол паэта, прадчуваў, што далейшае жыццё будзе 
няпростым i нялёгкiм: 

Але не спынiць цвёрды шаг 
паэт у шляхах i раздарожжах, 
хоць будзе ў роспачы душа 
ад слоў лiхiх i ад прыгожых. 

Знаёмства з Якубам Коласам сталася для маладога паэта 
М. Лужанiна выключна важнай, у значнай ступенi лёсавызначальнай 
падзеяй, сяброўства i творчыя стасункi памiж iмi доўжылiся многiя 
гады. 

Цудоўнымi паэтычнымi радкамi прывiтаў песняра паэт С. Да-
рожны. Верш “Дваццаць год...” напоўнены лiрычным цяплом, яго лад 
вылучаецца музычна-гукавой выразнасцю i мяккай пластыкай слова: 

Клёны цяпер асыпацца сталi, 
Вецер у долах лiсты рассеяў, 
Роднаю песняй папросту вiтаю, 
Роднаю песняй сiвых аселiц. 

 
Песням на тое дваццаць гадоў, 
Многа сцяжынак было i слядоў. 
Гэтых слядоў не засыпаць пяскамi, 
Гэтых слядоў не завеяць лiстамi. 

Аўтар твора па-мастацку сказаў пра “слоў каласенне”, пра тое, 
што “каласы зазвiнелi”, i гэтая экспрэсiя вобразаў вельмi ярка 
характарызуе жыццёвую сiлу i спеласць Коласавага паэтычнага слова. 

Адзiн з паэтычных водгукаў 1926 г. на юбiлейную дату 
старэйшага паэта — верш Алеся Звонака “Прысвячаю Якубу Коласу” 
(змешчаны ў альманаху “Наддзвiнне”, складзеным з твораў 
пiсьменнiкаў Полацкай фiлii “Маладняка”). У ім гаворыцца пра 
наследаванне коласаўскай ідэі, пераемнасць традыцый: “Многiя 
пойдуць дарогай тваёй, // Многiя пойдуць з табой, за табой...”. 
Прадбачанне А. Звонака спраўдзілася. Многiя пiсьменнiкi зведалі 



духоўна-творчае ўздзеянне коласаўскiх традыцый, свядома выбралi за 
арыенцiры яго эстэтычныя iдэалы. Найперш за ім пайшлi лiтаратары, 
якія згуртавалiся ва “Узвышшы” i ўзялі кірунак у развiццi лiтаратуры 
на засваенне творчага вопыту i мастацкiх адкрыццяў папярэднiкаў. 
Яны ўбачылi заганнасць вульгарна-сацыялагiчных падыходаў, 
паводле якiх творчасць старэйшых пiсьменнiкаў бачылася 
дробнабуржуазнай, iдэалагiчна непрымальнай. 

Мiж тым усведамленне Якуба Коласа як народнага песняра, 
удумлiвы погляд на яго творчыя набыткi былі ў беларускай лiтаратуры 
заўсёды, у тым лiку i ў бурапенныя 20-я i ў драматычныя 30-я гг. 
Доказам гэтага можа служыць верш Мiхайлы Грамыкi “Якубу Коласу” 
на старонках “Чырвонага сейбiта”. Твор хоць i не высокамастацкага 
ўзроўню, але цiкавы нам узважанай, асэнсаванай ацэнкай асобы i 
паэзii Якуба Коласа: “...Ты колас з нiвы нашай, // Пясняр Народны ў 
тым краi...”; “...людзi з тваiх твораў // Нясуць па жылах кроў 
жывую...”. 

Удзел Якуба Коласа ў лiтаратурным i культурным жыццi тых 
гадоў, яго слова, нават позiрк асаблiва шмат значылi для тых, хто 
ступаў на паэтычную нiву. Ён бласлаўляў таленты i дапамагаў ім 
узняць крылы для творчага ўзлёту. Адна толькi прысутнасць паэта ў 
зале Беларускага музычнага тэхнiкума незвычайна ўзрушыла паэта-
пачаткоўца Адама Русака. Ён, падобна да коласаўскага Сымона-
музыкi, прыйшоў у горад спазнаць нотную навуку, пазней стаў 
прафесiйным музыкантам i вядомым паэтам-песеннiкам. На 
лiтаратурным вечары хлопцу даручылi прывiтаць шаноўнага госця 
сваім вершам. А. Русак згадваў гэтую гiсторыю пра “шматпакутны 
верш” у аўтабiяграфii: 

“Не помню, як чытаў, бо страшэнна саромеўся i хваляваўся. 
Прачытаў, аддаў верш Якубу Коласу, а сам кiнуўся на вулiцу. Мне 
здавалася, што вось цяпер паэт смяецца з маёй нескладухi, i ад гэта 
ледзь не плакаў. 

Не ведаю, колькi i дзе гуляў, туляўся, i не помню ўжо, хто мяне 
прывёў у iнтэрнат. Сябры суцяшалi, гаварылi, што верш добры, а я не 
верыў i нават знiшчыў чарнавiк. І толькi праз дваццаць год аднавiў. 
Гэта верш “Нёман крынiцай паiў цябе чыстай”. 

Больш за ўсё мяне турбавала тое, што да песняра я звяртаўся 
на “ты”. Мне здавалася, што гэта нетактоўна”. 

У складаныя 30-я гг. Якубу Коласу, як i iншым беларускiм 
пiсьменнiкам, давялося зведаць пакуты, боль i трывогi: нядобра-
зычлiўцы i лiхадзеi бязлiтасна цкавалi ў друку, шальмавалi i ачарнялi 
яго iмя, тапталi годнасць пiсьменнiка i чалавека. Таталiтарная ўлада 



iмкнулася падначалiць творчую асобу — найперш зрабiць яе 
дзейнасць часткай палiтыкi савецкай дзяржавы. Гэта зведаў на 
ўласным лёсе і Якуб Колас, над якiм у 1937 г. навісла пагроза арышту, 
але, вiдаць, яго лiтаратурная слава, знакавасць iмя ў Беларусi i былым 
СССР спынiлi тагачасных цемрашалаў i авантурыстаў (Гл.: 
Платонаў Р. Якуб Колас у iнфармацыях ДПУ — НКУС. Адносiны 
кiраўнiцтва ЦК (20–30-я гады) // Каласавiны: Матэрыялы навук. 
канф. (1997). Мн., 1998. С. 125–129). Я. Купала і Я. Колас, калi ўжо 
была знiшчана абсалютная большасць нашых пiсьменнiкаў як 
“ворагаў народа”, па сутнасцi, заставалiся апошнiмi славутасцямi 
савецкай Беларусi, адкрытая расправа з iмi мела б непасрэдны 
адбiтак на iмiджы рэспублікі. 

Аднак 1937 году папярэднiчала ўшанаванне Якуба Коласа ў 
сувязi з 30-гадовым юбiлеем творчай дзейнасцi. Гэтая дата 
адзначалася па рашэннi бюро ЦК КП(б)Б. Адзінаццатага кастрычнiка 
1936 г. быў наладжаны агульнагарадскi юбiлейны вечар, на якiм, 
апрача iншых, Якуба Коласа вершаваным словам вiтаў яго шчыры 
сябар, духоўны брат i паплечнiк па лiтаратурнай нiве Янка Купала: 

Жывi у радасцi i ў шчасцi, 
У яснай долi, слаўнай волi,  
Няхай праклятыя напасцi  
Цябе, брат, не крануць нiколi.  

(“Якубу Коласу”) 
Янка Купала i Якуб Колас — гэта, па сутнасцi, адзiнае 

лiтаратурнае цэлае: iх iмёны ў многiм спалучаны агульным пяснярскiм 
лёсам, цесна сплецены духоўнымi каранямi творчасцi, адзiнствам 
адраджэнскiх поглядаў ды памкненняў. У сваiм вершы Янка Купала 
аглядае паэтаў шлях у гады царскага прыгнёту, “рэакцыi праклятай”, 
гаворыць, чаму гучалi песнi смутку i жалю. Згадвае ён i тую 
запаветную сустрэчу з Якубам Коласам летам 1912 г.: “Ты помнiш, 
помнiш, Колас мiлы, // Як я к табе iшоў у госцi...”. Не ўсё змог Янка 
Купала выказаць сябру, як таго хацелася б. Час вымагаў услаўлення 
палiтыкi партыi i “бацькi ўсiх народаў”: 

Дык хай жа песнi з лета ў лета 
Твае мкнуць, Колас, вольнай хваляй 
I кажуць людзям, кажуць свету, 
Як тут кiруе мудры Сталiн. 

Гэтая апошняя страфа, з якой Колас паўстае як прыклад 
служэння сталiнскай уладзе, доўгiя гады апускалася, не цытавалася. 
На самай справе ў заключных радках верша яскрава ўвасоблены дух 
часу i тая атмасфера творчай несвабоды, у якой апынуўся вялiкi 



пясняр слова. Аўтарытарная асоба Сталiна, як пiрамiда Хеопса, 
паўстае вышэй за паэт i свет. 

“Як калiсь спявалi // Аб горы, няволi, // Так спяваць не 
будзем // Болей ужо нiколi”, — гаворыць Янка Купала ў iншым вершы 
“Якубу Коласу”, што быў напiсаны ў 1932 г. у сувязi з 50-годдзем 
Якуба Коласа. Паэт нiбы канстатаваў факт, што разам з братам па 
пяры iм прыйдзецца iншыя “пець песнi”, iдэалiзаваў рэчаiснасць, 
iначай i не мог сказаць тады наконт часу: “Час перажываем // 
Казачна цудоўны...”. Але, несумненна, улiчваючы тыя рэальныя 
складаныя абставiны часу, Янка Купала жадаў свайму даўняму сябру 
аднаго — каб яго мiнулi нягоды-напасцi. У сваiх творах, адрасаваных 
Янку Купалу, Якуб Колас таксама выказваў пачуццi любовi i 
шанавання, згадваў пра тое, што iх аб’ядноўвае, знаходзiў слова 
падтрымкi: “Не зважай на блазноў бязвусых: // Зубаскальства iх — 
плесень” (“Янку Купалу”). Духоўняя братняя лучнасць Купалы і Коласа 
паўстае з лiрычных твораў як неацэнны, вялiкi скарб iх жыцця. 

Аб’ектам услаўлення i шматлiкiх вершаваных прысвячэнняў 
асоба Якуба Коласа стала ў творчасцi заходнебеларускiх паэтаў — 
Максiма Танка, Мiхася Васiлька, Мiхася Машары i iнш. Для iх, у 
адрозненне ад маладнякоўцаў, iмя песняра было святое. У 1936 г. 
свой верш “Тры песнi”, прасякнуты нацыянальна-вызваленчымi 
матывамi, Максiм Танк прысвяцiў Якубу Коласу. Узрушаны 
прамоўнiцкi голас паэта перагукваецца з адраджэнска-поклiчным 
тонам коласаўскай паэзii “нашанiўскага перыяду”: “Слухайце! Можа, 
ўжо сёння прадвеснямi // Звоняць пад лёдам жывыя крынiцы!”. 

Пра дбанне i плён працы на беларускай нiве думае-гаворыць у 
адным са сваiх твораў Вiнцук Адважны. Сапраўднае яго прозвiшча — 
Язэп Германовiч, ён быў вядомы ў Заходняй Беларусi як паэт i святар. 
У вершы “Нiва”, адрасатам якога яму захацелася бачыць Якуба 
Коласа, жытнёвы колас паэтызуецца як сiмвал адраджэння, 
жыццетрываласцi i надзеi на будучыню: 

Вецер дыша, ўжо калыша 
К о л а с, зернем цяжкi: 
Шумiць  к о л а с, аж iграе, 
Салавей уторыць ў гаi — 
Звесялелi сумны людзi. 

З думкай пра Якуба Коласа i яго паэзiю ў заходнебеларускiх 
паэтаў умацоўваўся беларускi адраджэнскi рух, аптымiзм, вера ў тое, 
што “палеткi ўзараныя... закаласяцца густымi жытамi” (М. Танк. “Тры 
песнi”). 



У гады Вялiкай Айчыннай вайны iмя Якуба Коласа 
асэнсоўвалася беларускiмі паэтамі як сiмвал духоўнай моцы роднага 
слова i беларускага краю. Верш Антона Бялевiча “Iграй, iграй, Сымон-
музыка!” (1942) — лiрычны зварот да героя славутай Коласавай 
паэмы. У творы асаблiвае значэнне набываюць вобразы-сiмвалы: 
“Родная Зямля”, “Прастор Жыцця”, “Шлях Волi”. Над Нёманам паэт у 
думках вычувае гранне Сымонавай скрыпкi пра родную зямлю, i 
гэтае гранне-спеў натхняе на заступнiцтва i змаганне. У вершы 
“Якубу Коласу” (1943) Мiхась Машара з патрыятычнай узнёсласцю 
сцвярджае: 

Могуць кнiгу вар’яты спалiць, 
могуць знiшчыць злачынцы твой дом, 
але песня твая будзе жыць; 
тваю песню не спалiш агнём. 

Беларускiя паэты добра ведалi, што значаць для Якуба Коласа 
iдэалы свабоды, патрыятызму, адданасцi роднай зямлi. 

У 30–50-я гг. Якубу Коласу было прысвечана шмат твораў, 
асаблiва ў 1952 г. у сувязi з 70-гадовым юбiлеем, а таксама ў жур-
ботным 1956 г., калi Беларусь праводзiла пiсьменнiка ў апошнi шлях. 

Якiм жа паўстае вобраз Коласа — творцы i чалавека з твораў 
паэтаў, якiя ведалi яго? 

З вершаў пра Якуба Коласа вымалёўваецца даволi выразны 
партрэт пiсьменнiка. Самае галоўнае, што прываблiвала паэтаў у 
Якубе Коласе, — гэта духоўная глыбiня яго асобы i паэзii, чала-
вечнасць i цяпло слова: “Наш добры друг, абраннiк i паэт” (Кан-
станцыя Буйло. “Якубу Коласу”); “...Зноў ты радасцю i цеплынёй // 
Сваiх слоў // Заглянуў нам у душу...” (Мiхась Васiлёк. “Якубу Коласу”); 
“Жывое сэрца не астыла ў славе, // І цёплая была твая рука” (Юрка 
Гаўрук. “Якубу Коласу”); “Дарыў нам ласку з  чуласцю паэта” (Кастусь 
Кiрэенка. “Песня Коласа”); “...Усiм на свеце // Нас Канстанцiн Мiхай-
лавiч прывецiць...”; “Калi ж i паўшчувае iншы раз, // Дык так, як 
сына, з любасцi да нас” (Максiм Лужанiн. “Перад дарогай”) i iнш. “Кло-
пат добры чалавечы” Якуба Коласа выклiкаў нямала слоў удзячнасцi. 

Часам у тых грамадскiх умовах цяжка было нечым паспрыяць 
каму-небудзь з пiсьменнiкаў, як, скажам, Юрку Гаўруку, якi быў 
асуджаны савецкай уладай на высылку з Беларусi. Якуб Колас у 
такую цяжкую хвiлiну маральна падтрымаў яго, шчыра пiсаў да яго ў 
лiсце ў 1947 г. пра тое, што няпроста дапамагчы, калi “мяняецца ўсё 
на белым свеце”, вяртаюцца старыя парадкi, але трэба, маўляў, 
верыць у чалавечую справядлiвасць. Коласава пасланне засталося ў 



сэрцы, дадало духоўнага мацунку i надзеi, i пра гэта Ю. Гаўрук 
гаварыў у сваёй лiрычнай споведзi: 

Твой познi лiст ляжыць перада мною, 
Знайшоў мяне, забытага ў глушы...  
I стала восень для мяне вясною, 
I песня абудзiлася ў душы. 

(“Якубу Коласу”) 
Прыветны, чулы i добры Якуб Колас паўстае з вершаў М. Лу-

жанiна “Экзамен” i “Перад дарогай”. Канстанцыя Буйло, Максiм Танк, 
Кастусь Кiрэенка, Пятрусь Макаль i iншыя паэты звяртаюцца да яго з 
любоўю, пашанай, глыбокай сардэчнасцю i пачуццём роднасцi: “род-
ны Колас”, “любiмы Колас”, “пясняр любiмы”, “слаўны Колас”. Удзяч-
ная памяць пiсьменнiкаў фiксуе моманты незабыўных сустрэчаў, тыя 
хвiлiны, калi коласаўская муза натхняла iх на ўласныя песнi. 

Паэты з хваляваннем i гонарам выказваюць пачуццё сваёй 
прыналежнасцi да духоўнай коласаўскай традыцыi: “...Але заўжды я 
помню голас твой, // Што над далёкiмi крынiцамi, азёрамi // 
Паклiкаў мяне памятнай парой” (М. Танк. “Якубу Коласу”); “З крынiц 
тваiх жывiўся я не раз”; “Я да зямлi прыпаў. Твае гучалi словы. // Яны 
прыгожымi, праўдзiвымi былi...” (П. Броўка. “Якубу Коласу”). 
Паэтычны позiрк Максiма Танка, як i Якуба Коласа, па-добраму 
заземлены, адухоўлена знiтаваны з навакольным светам — зямлёй, 
жытам, коласам, полем, ракой, лесам. Пятрусь Броўка арыентаваўся 
на пранiкнёны лiрызм коласаўскага слова, яго мiлагучнасць і 
вобразнасць (вершы “Канец лета”, “Дождж”, “Бор” i iнш.). Пунктаў 
духоўнага i эстэтычнага судакранання з коласаўскай паэзiяй у 
творчасцi гэтых паэтаў, вядома, нашмат болей. 

У свядомасцi творцаў, сучаснiкаў Якуба Коласа, ён — духоўны 
бацька i настаўнiк, руплiвы асветнiк роднага краю: “Мiж акадэмiкаў 
ты быў настаўнiк...” (Юрка Гаўрук. “Якубу Коласу”); “Кнiгi Коласа нам i 
калыскай, i школай былi...”; “Песнi Коласа нас навучылi Радзiму 
любiць, // Родны край баранiць...” (Пiмен Панчанка. “Сорак год”); 
“Здаецца мне, нiбы сам Колас, // Як бацька, гутарыць са мной” (Алесь 
Ставер. “Творы Коласа”) i г. д. Сапраўды, не адно пакаленне бела-
русаў, пiсьменнiкаў у прыватнасцi, выгадавалася з яго творамі, якія 
ўвайшлi ў буквары, школьныя чытанкi i хрэстаматыi. Коласава жыццё 
было для паэтаў эталонам служэння i ахвярнасцi свайму народу. 

Смерць Коласа моцна ўзрушыла беларускiх пiсьменнiкаў. 
Пачуццё смутку, гора i скрухi пранiзвае радкi паэмы Максiма 
Лужанiна “Праводзiны”: 



Трубы плачуць мядзяныя, 
Цяжка ўздрыгваюць плечы. 
Мы ж не з медзi, не з каменю, 
Мы — сыны твае, сын чалавечы! 

Журботныя вершы ў беларускiм друку змясцiлi Пятрусь Броўка 
(“Развiтанне”), Сяргей Грахоўскi (“Песня будзе жыць”), Антон Бялевiч 
(“Роздум над труной”), Пятро Прыходзька (“Бывай, наш Колас”), 
Эдуард Валасевiч (“У вянок песняру”) i iнш. Развiтальныя паэтычныя 
радкi прагучалi i са старонак часопiса “Маладосць”. Аўтар верша 
“Бывай, наш паэце...” — Iван Навуменка, якi ў будучым стаў адным з 
самых аўтарытэтных даследчыкаў паэзii Якуба Коласа, прадаў-
жальнiкам яго традыцый у беларускай прозе. Гэты паэтычны твор — 
усхваляваны водгук сэрца: 

Замоўк нечакана твой голас прарочы, 
У жалобе, у смутку наш край,— 
Закрылiся ясныя, добрыя вочы, 
Бывай, наш паэце, бывай...  

Праз многiя творы праходзiць матыў бессмяротнасцi паэтавай 
песнi: “Пайшоў пясняр, а песня засталася, // Памёр паэт, а песня 
будзе жыць” (С. Грахоўскi. “Песня будзе жыць”). Паэты прамаўлялi 
свае словы з усведамленнем вялiкай, незваротнай страты для 
Беларусi. Адыход славутага паэта на вечны спачын не мог не 
адгукнуцца ў сэрцах пiсьменнiкаў братнiх народаў: “Боль мае сцiскае 
грудзi...” (Iван Няхода. “Якуба Коласа любiла Украiна...”); “Браты i 
сябры-беларусы ў суме. // І з вамi я стаю ў цяжкой задуме” (Алекса 
Юшчанка. “Памяцi Якуба Коласа”) i iнш. 

Тэма паэзii i жыцця Коласа ў адлюстраваннi беларускiх 
паэтаў — з’ява шматаспектная. Зразумела, што не ўсе вершы, 
прысвечаныя Якубу Коласу, маюць аднолькавую мастацкую вартасць. 
Ход думкi ў асобных творах савецкага часу вызначаюць палiтыка-
iдэалагiчныя погляды (вершы з аднолькавай назвай “Якубу Коласу” 
М. Танка, М. Васiлька, П. Макаля). 

Як мы пераконваемся, яшчэ пры жыццi Якуба Коласа яго iмя i 
творчасць трывала ўвайшлi ў нашу нацыянальную свядомасць i ўну 
свет беларускiх пісьменнікаў. Яго паэзiя стымулявала развiццё iдэйна-
творчых поглядаў i класiчных мастацкiх традыцый. Коласаўскiя паэ-
тычныя ўзоры i гучанне лiры паэта дапамагалi сувымераць уласны 
творчы патэнцыял, адчуць магчымасцi iндывiдуальнага самавыяў-
лення. 

“Якуб Колас — вялiкi сын беларускага народа. Яму ўласцiвы ўсе 
лепшыя якасцi народа: яго свабодалюбства, працавiтасць, розум, 



мужнасць i талент”, — гаварылася, апрача iншага, у некралогу, 
падпiсаным беларускiмi пiсьменнiкамi. Пасля смерцi Якуба Коласа i да 
канца 90-х гг., а гэта па сутнасцi ўся другая палова ХХ ст., наша 
нацыянальная лiтаратура засталася ў рэчышчы яго традыцый i 
ўплываў, працягвала развiвацца пад знакам iдэй i эстэтыкi 
коласаўскага мастацтва. Асоба Коласа-творцы зрабiлася галоўнай 
духоўнай велiчынёй, тым цэнтрам лiтаратурнага свету, прыцягненне 
да якога заўсёды ўзрастала ў працэсе iдэйна-эстэтычнага 
самаўсведамлення аўтарскай асобы. 

Якуб Колас прадаўжае духоўнае жыццё дзякуючы сваiм 
творчым шэдэўрам — найперш “Новай зямлi” i “Сымону-музыку”. І ў 
той самы час праз дзесяцiгоддзi яго вобраз пастаянна ажывае ў 
вершаваных творах, становiцца аб’ектам адухоўленай паэтызацыi, 
адычнага хваласпеву цi лiрыка-засяроджаных разважанняў. Асоба i 
творчасць песняра прысутнiчаюць у сiстэме мастацкiх поглядаў 
пiсьменнiкаў розных пакаленняў. Калі скласці пералiк сучасных 
паэтаў, якiя прысвяцiлi творы Якубу Коласу, ён будзе досыць доўгiм: 
ад тых, хто некалi ведаў Канстанцiна Мiхайлавiча асабiста i лiчыць 
яго сваiм духоўным настаўнiкам, да маладзейшых аўтараў, для каго 
iмя знакамiтага беларуса — гонар нашай паэзii, сiнонiм роднай мовы. 
Згадаем хоць бы такiх аўтараў вершаваных радкоў пра Якуба Коласа, 
як Максiм Танк, Сяргей Грахоўскi, Мiкола Аўрамчык, Нiл Гiлевiч, 
Рыгор Барадулiн, Анатоль Вярцiнскi, Юрась Свiрка, Пятро 
Прыходзька, Сяргей Сокалаў-Воюш, Вiктар Шнiп... Проста цяжка 
назваць усiх, хто ўплёў сваю кветку ў вянок памяцi песняру. 

Выдатную баладу “Дыктант” прысвяцiў Якубу Коласу паэт 
Уладзiмiр Някляеў. У ёй выяўлены ўнутраны стан i пачуццi 
дзесяцiгадовага хлапчука, якi пачуў вестку пра смерць славутага 
пісьменніка. Навiну гэтую прынёс дзядзька ў той час, калi падлетак 
круцiў у гумне iржавую сячкарню. Ад раптоўнага ўзрушэння 
здарылася бяда: “Сячкарня “жыг” — i пальцы да касцей. // Гвалт. 
Цёткi. Гвалт. // Да доктара! // Вязуць”. Пакалечаны хлапчук 
трызнiць, яму здаецца, што ён пiша дыктант, тэкст якога чытае сам 
Колас. Хлапчук з хваляваннем глядзiць у твар настаўнiку: 

I помню ўсё: не дапiсаў дыктанта. 
I ўсё надзею маю: дапiшу. 

Перажываннi дзiцяцi ствараюць у творы эмацыянальна-
напружаную атмасферу. Перад намi разгарнулася вельмi 
драматычная сцэна. 

Асаблiва шмат вершаў было прысвечана Якубу Коласу з нагоды 
юбiлейных датаў: 90-годдзя (1972) i 100-годдзя (1982) з дня яго 



нараджэння. Гэтыя творы змешчаны на старонках рэспублiканскiх i 
абласных перыядычных выданняў — часопiсаў “Полымя”, “Беларусь”, 
“Маладосць”, газет “Лiтаратура i мастацтва”, “Звязда”, “Голас 
Радзiмы”, “Чырвоная змена”, “Настаўнiцкая газета”, “Мiнская праўда” 
i iнш. Аднак не хацелася б, каб складвалася такая думка: пра Коласа 
пiшуць толькi тады, калi наблiжаецца i адзначаецца нейкая важная 
дата яго бiяграфii. Так, з аднаго боку, святкаванне чарговага юбiлею 
надае новы вiток коласаўскай тэматыцы, прыкметна ўзбагачае 
мастацкi вобраз народнага паэта. Але, з другога, зварот да асобы i 
паэзii нашага песняра — гэта патрэба душы для многiх беларускiх 
пiсьменнiкаў, якія знаходзяць прачулыя i пранiкнёныя словы, каб 
выказаць свае думкi i пачуццi. 

На ўзрушанай пачуццёвай хвалi, з гонарам выяўляюць паэты 
сваю радасць далучанасцi да коласаўскага слова, роднасці з ім. Яны 
ўслаўляюць песняра з усведамленнем яго духоўнай i мастацкай 
велiчы. Пры гэтым вельмi часта творчая постаць Якуба Коласа 
бачыцца поруч цi ў цеснай звязцы з постаццю Янкi Купалы. Паэт 
Максiм Танк не раз прызнаваўся, што на пачатку творчага шляху “яго 
арыенцiрамi ў... пошуках нацыянальнай самасвядомасцi, сацыяльнай 
справядлiвасцi была творчасць Я. Купалы i Я. Коласа”, а таксама 
зазначаў наступнае: “Ведаеце, Я. Купалу я нiколi не адлучаў ад 
Я. Коласа. Яны ў мяне неяк заўсёды аб’ядноўвалiся. Купала быў 
выдатнейшым лiрыкам, а Колас — эпiкам. Заслугi аднаго i другога, 
па-мойму, ураўнаважваюцца, хоць у нас часцей успамiнаюць Купалу”. 

Пiсьменнiкi ўспрымаюць сябе вучнямi нашых славутых 
класiкаў, пра што выдатна сказаў паэт i празаiк Уладзiмiр Паўлаў: 
“Хто б нi лiчыўся ў пiсьменнiкаў кожнага пакалення за настаўнiка, 
галоўнымi настаўнiкамi для нас застануцца Купала i Колас”. “I Колас 
нас клiкаў, i клiкаў Купала”, — такiя словы гучаць у вершы Петруся 
Броўкi “Купала i Колас, вы нас гадавалi...”, напiсаным у 1972 г. Роднае 
слова, якое чулася з твораў народных паэтаў, акрыляла, гартавала 
дух, дапамагала “людзьмi звацца”: 

...Мы з iмi выходзiлi заўжды ў дарогу, 
А як акрыляла нас iхняе слова, 
Што сказана простаю, 
Матчынай мовай, 
Мы з iмi адолелi буры i хвалi... 
Купала i Колас, вы нас гадавалi! 
Вы звалi на волю 
З цямноты, з прымусу, 
Каб горда насiлi iмя беларуса...  



Пятрусь Броўка таксама неаднойчы казаў, што для яго 
пакалення “Якуб Колас, як i Янка Купала, быў найлепшым 
настаўнiкам i сябрам”, i, у прыватнасцi, акцэнтаваў увагу на ўроках 
творчасцi песняра: “Усе мы вучылiся i вучымся ў Коласа глыбокаму 
пранiкненню радка да чытача”. Можна назваць дзесяткi беларускiх 
мастакоў слова, творчасць якiх пераклiкаецца i арганiчна нiтуецца з 
коласаўскай паэзiяй сваiм тонкiм лiрызмам, спеўнасцю, паэтычнай 
лексiкай, маляўнiчай вобразнасцю, заснаванай на асацыяцыях i 
паралелях, пачэрпнутых з навакольнай канкрэтыкi. Блiзкiя да Якуба 
Коласа ў светаадлюстраванні i стылёва-выяўленчай манеры пiсьма 
такiя паэты, як Аляксей Пысiн, Кастусь Кiрэенка, Еўдакiя Лось, 
Сцяпан Гаўрусёў, Алесь Ставер, Генадзь Кляўко, Сымон Блатун, 
Анатоль Грачанiкаў, Сяргей Грахоўскi, Кастусь Цвiрка, Янка Сiпакоў, 
Мiкола Маляўка, Васiль Жуковiч, Вiктар Гардзей, Казiмiр Камейша, 
Леанiд Галубовiч, Мiкола Мятлiцкi, Уладзiмiр Марук i iнш. 

Лiрыка Юрася Свiркi тыпалагiчна роднасная мастацкаму свету 
коласаўскай творчасцi. Найперш пiльнай увагай да звычайна-
побытавай канкрэтыкi, яе вобразнай паэтызацыяй, настраёвасцю 
верша i мяккасцю фарбаў, пра што гавораць шматлiкiя лiрычна-
жывапiсныя малюнкi з яго зборнiка “Узаемнасць” (1993): 

Недзе месяц у хмарах вяслуе, 
Ён далёка заплыў. Не вiдаць. 
З двух бакоў на дарогу лясную 
Белакора бярозы глядзяць. 

Юрась Свiрка гэтаксама, як i Якуб Колас, глыбока ўлюбёны ў 
зялёны лясны свет, асаблiва ў бор. Лес для яго — “дом i схоў”, 
апiрышча, на якiм “трымаецца блакiтнае паўшар’е” (“Бор”). 

Мастацкае адлюстраванне прыроды ў беларускай паэзii ў 
значнай ступенi грунтуецца на класiчнай паэтыцы пейзажу, 
выпрацаванай Якубам Коласам. У шматлiкiх пейзажных творах 
нашых паэтаў заўважаецца падабенства да коласаўскай манеры i 
стылю пiсьма, што найперш выяўляецца ў адухоўлена-паэтычным 
успрыманнi прыроды, вобразнасцi апiсанняў, гука- i 
колерамаляўнічасцi слова, ярка вымалеваных дэталях i прыкметах 
рэальнага свету: “Адразу стала пуста ў лесе, // Смала iскрыцца на 
кары, // І толькi след на стылым снезе // Гарыць палоскаю зары” 
(С. Грахоўскi. “Ласiны след”); “Гудуць у небе зоры, быццам восы, // 
Нябесная дымiцца сенажаць. // Нiбы застагаваныя пакосы // Над 
лесам хмары сонныя ляжаць” (А. Грачанiкаў. “Шарпiлаўка цячэ ў 
жыццё, як Сож...”); “Там, над жоўтай баравiнай, // Бачыш, вочы 
ледзь прымружыш, // З жураўлiнаю пярынкай // Ў пары лiст 



кляновы кружыць”; “Лiставея усчалася, // Нiжай, нiжай дня 
карона...” (К. Камейша. “Як шнурочак жураўлiны...”) i iнш. 

Якуб Колас — першаадкрывальнiк красы беларускай прыроды, 
i ўся наша паэзiя працягвае з гэткай самай, як у яго, 
засяроджанасцю, душэўнай чуйнасцю i любоўю апяваць родныя 
вобразы, увасабляць дзiвоснасць прыродных з’яў. Кожны значны 
пейзажны вобраз цi матыў — лес, поле, дарога, рака, балота, дрэва, 
вецер i iнш. — найперш нацыянальны архетып-першавобраз у 
коласаўскiм мысленнi, а ўсе гэтыя вобразы складаюць у яго мастацкiм 
свеце сiстэму духоўнай повязi чалавека i прыроды. Якуб Колас 
перадаў беларускiм паэтам адчуванне непаўторнасцi адзiнкавага, 
канкрэтнага ў навакольнай рэчаiснасцi, але разам з тым i бачанне 
свету прыроды як адзiнага гарманiчна-суладнага цэлага. 

Коласаўскi ўплыў адчуваецца ў творах Яўгенii Янiшчыц. 
З сардэчнай пранiклiвасцю, замiлаванасцю яна раскрывае някiдкi 
свет палескай рэчаiснасцi, з глыбiнёй i яркасцю асацыяцый малюе 
вёску i яе побыт, родныя краявiды. Лiрызм i спеўнасць верша паэтэсы 
сугучныя з коласаўскай выяўленчасцю. Яўгенiя Янiшчыц, як i аўтар 
“Новай зямлi”, паказвае хараство i прывабнасць сялянскага свету, 
захапляецца душэўнай адкрытасцю i шчодрасцю вясковых людзей, 
цеплынёй iх чалавечых адносiнаў: 

Цераз частаколiк, праз паркан 
Чуецца сардэчная гамонка: 
“З дарагой душы зайдзi, Раман”. 
“З дарагой душы параю, Зонька”. 

 
Надта нiзкi ў сёлах пералаз, 
Ды высока сэрцайка сягнула! 
Мiлы i надзiва шчыры сказ 
Сто гадоў я ў горадзе не чула. 

(“З дарагой душы”) 
Паэтызацыя роднага кутка i народнага жыцця — гэта ў духу 

коласаўскай традыцыi. Услед за Коласам нашы паэты шмат разоў у 
розных варыяцыях паўтаралi ўнутрана блiзкiя iх сэрцу радкi: “Мой 
родны кут, як ты мне мiлы!..” 

Такiм чынам, наследаванне славутаму песняру — не проста 
нейкае перайманне, а шлях удумлiвага асэнсавання i развiцця 
мастацкага слова, iдэй i вобразаў, пошуку свайго “я” ў лiтаратурным 
кантэксце. Коласаўская традыцыя — гэта далучэнне да вытокаў 
нацыянальнага светаадчування, духоўна блiзкай i арыгiнальнай з’явы 
мастацкай культуры. 



Зварот да асобы Якуба Коласа ў творчасцi сучасных беларускiх 
паэтаў абумоўлены жаданнем глыбей пранiкнуць у яго ўнутрана-
эмацыянальны свет творцы i чалавека. Аўтары “вершаваных 
партрэтаў” iмкнуцца адкрыць i адчуць жывы змест творчай i 
жыццёвай дзейнасцi песняра, вытлумачыць феномен яго 
мастакоўскай сiлы, народнасцi i неўмiручасцi створанага iм 
мастацтва. 

Верш Максiма Танка “Якуб Колас збiрае грыбы” — вяртанне ў 
згадках да вобраза Якуба Коласа. У гэтым творы пісьменнік паказаны 
як спагадны i чулы чалавек, якi жыве дзеля iншых людзей: дапамагае 
старэнькай бабцы, каб тая атрымала пенсiю за сына, які загiнуў на 
вайне, спрыяе даўняму сябру, нават спяшае закiнуць слова ў 
выдавецтва за графамана. Максiм Танк ведае, якiм быў пясняр, таму 
не прымае нагавораў на яго, бессаромных прыдумак, што ён нiбыта 
быў скупы. Зрэшты, пра Коласаву чалавечнасць, бескарыслiвасць i 
ахвярнасць можа яскрава пасведчыць хоць бы рэальная гiсторыя 
дапамогі пiсьменнiка дзяўчынцы-iнвалiду Веры Мiнiнай: пiсаў ёй 
цёплыя лiсты, па-бацькоўску суцяшаў, спрыяў у набыццi iнвалiднай 
каляcкi, пераезду ў Мiнск i iнш. (Гл. падрабязней: Камароўская З. М. 
З перапiскi Якуба Коласа i В. Мiнiнай // Каласавiны: Матэрыялы 
навук. канф. (1997). Мн., 1998. С. 55–58). Верш Максіма Танка 
пiсаўся ў 1972 г., у iм гаворыцца i пра тое, што Колас думаў, як 
“паспець зайсцi ў ЦК”. Цi не тую апошнюю апеляцыю ў ЦК 
камунiстычнай партыi меў на ўвазе паэт? (У 1956 г., перад самай 
смерцю, Я. Колас адважыўся i напiсаў да партыйнага кiраўнiцтва 
лiст, у якiм баранiў родную мову, выступаў супраць дэнацыяналiзацыi 
Беларусi). З лесу Колас-грыбнiк цягне поўны “кошык” цяжкiх думак: 

А дома дзiвяцца: 
Чаму так мала ён сягоння 
Назбiраў грыбоў? 

Твор Максіма Танка — гэта верш-роздум, якi раскрывае 
маральна-псiхiчны стан паэта. 

Якуб Колас i яго паэзiя — яркае ўвасабленне i ўзор народнасцi. 
Прыклад глыбокай духоўнай повязi з народам захапляе Ю. Свiрку: 
“Якое шчасце жыць, як Колас, // І думаць вечна пра народ” (“Якубу 
Коласу”). У вершы “Пра народнасць” Рыгор Барадулiн гаворыць пра 
тое, што Коласава паэзiя блiзкая сваёй зямной асновай беларусу, 
успрынята народам як яго ўласны жывы свет пачуццяў i думак. “Мацi 
Коласа просiць пачытаць яшчэ раз”, i гэтае чытанне — радасць i свята 
душы: 



У хаце 
           i на сэрцы робiцца 
Святлей 
             ад коласаўскiх ямбаў. 

Слова Коласа — з народных глыбiняў, яркi адбiтак светаад-
чування беларуса. 

Маштабнай i велiчнай вымалёўваецца постаць песняра з 
верша Нiла Гiлевiча “Якуб Колас”. У ім гаворыцца пра гiстарычную 
мiсiю паэта, асэнсоўваецца яго духоўны подзвiг. Твор вызначаецца 
патрыятычнай накiраванасцю думкi, уздымным прамоўнiцкiм 
пафасам. Н. Гiлевiч даводзiць, што Якуб Колас праклаў беларусам 
шлях у будучыню на вякi: 

Слаўны волат! 
Бяссмерце здабыў ты па праву. 
Веру цвёрда: 
I сын мой, 
I ўнук, 
I прапраўнук, 
Нiбы ўласнае сэрца, 
Раскрыюць тамы 
I — спазнаўшы 
Гiсторыi мудрую праўду — 
Скажуць: 
Гэта — наш Край i Народ, 
Гэта — Мы. 

Ужо традыцыйна ў свядомасцi нашых паэтаў вобраз Якуба 
Коласа звязваецца з жытнёвай нiвай, коласам-раслiнай, назва якой 
зрабiлася псеўданiмам песняра. Колас, якi “ўзышоў на нёманскай 
раллi”, паэтызуецца Сяргеем Грахоўскiм як сiмвал моцы, трываласцi, 
людской надзеi. Беларускi пясняр гэтак, як i родная нiва, падараваў 
свайму краю вялiкi скарб: “Вялiкi Колас выспелiў зярняты — // 
Адвечны скарб для новае зямлi” (“Колас”). Якуб Колас як гаспадар-
сейбiт паўстае з верша Генадзя Кляўко “Якубу Коласу”. Пясняр засеяў 
“вузкiя загоны спустошанае нiвы”, і яна дала багаты плён. Аўтар 
твора нагадвае пра неабходнасць духоўнай пераемнасцi са 
спадчынай паэта-сейбiта, пра тое, каб яго “красу слоў” кожны з нас 
меў у сваiм сэрцы: “Прыйшоўшы гэтай нiве пакланiцца, // Ў дарогу 
ўзяць зярнятаў не забудзь!” (“Якубу Коласу”). З вобразам жытнёвага 
коласа ў Сымона Блатуна знiтаваны матыў неўмiручасцi Коласа-
паэта: “І цяпер, калi нагнецца колас, // І ўсмiхнецца сонцам ясны 



дзень, // Мне здаецца, неўмiручы Колас // Беларуссю роднаю iдзе” 
(“Якубу Коласу”). 

Праз мастацкiя творы пра Якуба Коласа — падкрэслiм яшчэ 
раз — можна глыбей убачыць i адчуць лёс пiсьменнiка, многiя моман-
ты яго бiяграфii, духоўнага станаўлення i творчага шляху, абставiны 
няпростага i драматычнага жыцця, характар i маральнае аблічча. 
Асаблiва шырокае ўвасабленне жыццё песняра набыло ў сучаснай 
лiрыцы. 

У вершы Мiколы Арочкi “Якуб Колас у Мiнскiм астрозе” рас-
крыты ўнутраны свет зняволенага паэта, яго думкi i перажываннi. Тут 
аўтар на рамантычна-казачны лад адухаўляе прыроду, якая ратуе 
вязня: “з каменнае магiлы” яго выкрадаюць прынямонскiя лугi, дубы, 
хвоi. 

Першую сустрэчу Янкi Купалы з Якубам Коласам у лiпенi 
1912 г. Анатоль Вярцiнскі ажыўляе ў вершы “Купала iдзе да Коласа...”. 
Ён узнёсла паэтызуе Купалаву хаду ў родных мясцiнах Якуба Коласа. 
А вядзе яго на сустрэчу Нёман-рака: 

Адзiн у полi не воiн. 
Два берагi ў ракi. 
Купала i Колас — двое, 
як гэтыя два берагi. 
У гэтым краi хапала 
мiжусобiц i здрад... 
Да Коласа — Купала 
iдзе як да брата брат. 
Каб шэрагам адзiным 
пайсцi на вялiкi сход — 
па бацькаўшчыну, па радзiму, 
па шчаслiвы народ. 
Купала да Коласа iдзе, 
Купалу Нёман вядзе... 

Анатоль Вярцiнскi гаворыць пра высокi сэнс сустрэчы 
песняроў, услаўляе iх пабрацiмства, адзiнства патрыятычнага духу. 

Думкi i адчуваннi Якуба Коласа ў ваенны час пранiклiва 
перадае ў сваiм вершы “Пушкiнская вулiца” Эдзi Агняцвет. Паэт з 
сям’ёй у Вялiкую Айчынную вайну, як вядома, апынуўся за межамi 
Беларусi, у далёкiм Ташкенце, і глыбока перажываў бяду i гора 
роднай зямлi, сваё расстанне з ёю. Ён жыў “бяссоннай думкай аб 
народзе”, моцна трывожыўся пра сына Юрку, якi “Радзiму засланiў ад 
лiхалецця”, панаваў у яго “доме... насцярожаны спакой”. Паэтэса 



згадвае сваю сустрэчу з Якубам Коласам у ваенным 1941 г. i тыя яго 
хваляваннi, што перадалiся з сэрца ў сэрца. 

Коласаўскiя радкi “Вечар мой нiкне пад полагам хмар, // Арфа 
разбiта — чыёю рукою?”, напiсаныя ў 1943 г., Сяргей Сокалаў-Воюш 
выносiць у эпiграф верша “Якубу Коласу”. У творы арфа сiмвалiзуе 
коласаўскую музу i голас песняра, яго паэзiю, у якой жыве дух 
адраджэння i змагання: “Зноўку нястомная арфа мiж люду // Б’ецца, 
змагаецца словам святым...”. Запытальныя словы пра разбiтую арфу ў 
заключных радках надаюць вершу драматычнае гучанне. 

Складаны ўнутраны момант Коласавага жыцця выяўляе Яўген 
Хвалей у вершы “Перадапошняе пiсьмо”. У дзень смерцi, як ужо 
гаварылася, пiсьменнiк адправiў у ЦК партыi лiст — пра становiшча з 
беларускай мовай. З твора наш пясняр паўстае як заступнiк роднага 
слова. 

Найбольш шматпланава вобраз Якуба Коласа ўвасоблены ў 
паэме Антона Бялевiча “А ў бары, бары”. Паэма складаецца з 
невялiкага запеву, шасцi раздзелаў i лiрычнага мiнi-эпiлога. 
У экспазiцыi аўтар паэтызуе Нёман як калыску песняра: 

А найвялiкшы Нёмнаў дар, — 
Кажу на ўвесь я голас: 
Народа нашага пясняр, 
Любiмы, родны Колас! 
Паэта Нёман гадаваў, 
Калыскай быў паэту, 
Дзiвосны дар свой перадаў 
Шаноўна ўсяму свету. 

У першым раздзеле гаворка iдзе пра дзяцiнства Якуба Коласа, 
пра тое, як пад уплывам роднай прыроды “Кастусь паэтам яшчэ... у 
Альбуцi стаў”. Наступны раздзел — разгорнутае вершаванае 
апавяданне пра першае асабiстае знаёмства Янкі Купалы i Якуба 
Коласа, калi паэты “сэрцамi сышлiся”. Пачынаючы з трэцяга раздзела, 
А. Бялевiч узнаўляе свае сустрэчы i размовы з песняром. Яшчэ 
хлапчуком упершыню ўбачыў таго каля Талькi, ранiцой, калi 
пiсьменнiк вудзiў рыбу. Аўтара “Новай зямлi” падлетак не мог уявiць 
звычайным чалавекам: 

Я стаю. Паэт iдзе, 
Сумна згорбiў плечы. 
“Хiба ж мае чарадзей 
выгляд чалавечы? 
Ходзiць босы па расе, 
Мые калашыны?” 



Чым далей А. Бялевiч распавядае пра Якуба Коласа, тым больш 
захапляецца яго чалавечым хараством, шчырай сардэчнасцю, 
натуральнасцю i любоўю да людзей: “Быў не дачнiкам паэт, // Не 
залётным госцем: // Да людзей, у родны свет // Перакiнуў мосцiк”. 
Апавядаючы пра сустрэчы са знакамітым паэтам у Акадэмii навук i ў 
яго дома, малюе яго з “разумным вокам”, дасцiпнага i жартаўлiвага. 
З iншых старонак паэмы, дзе гаворыцца пра пасляваенныя гады 
песняра i дачыненнi з iм, перад намi паўстае жывы партрэт добрага i 
душэўна шчодрага чалавека, мудрага настаўнiка. Якуб Колас вучыў 
пранiкаць “у жыццё душою”, напаўняць вершы “сiлаю зямной, // 
Лiўнем, громам першым, // Сонцам, радасцю людской”, наказваў 
быць з калегамi па лiтаратуры ў дружбе, не сварыцца, а толькi 
спрачацца. Лiра-эпiчная паэма А. Бялевiча — гэта ў цэлым каштоўны 
твор чалавека, якi ведаў Якуба Коласа і добра раскрыў яго характар i 
ўнутранае аблiчча. 

Вельмі многа вершаў прысвечана беларускiмi паэтамi роднаму 
кутку песняра i мясцiнам, звязаным з яго жыццёвым i творчым 
лёсам — Мiкалаеўшчыне, Акiнчыцам, Альбуці, Ластку, Высокаму 
Берагу, урочышчу “Дубы”, Люсiну, Пiнкавiчам, Ташкенту... Са сваёй 
радзiмай Канстанцін Міцкевіч быў моцна знiтаваны ў думках i ў снах, 
сюды ён неаднойчы вяртаўся. У нашым лiтаратурным свеце i 
беларускiм культурным жыццi коласаўскiя мясцiны зрабiлiся 
своеасаблiвым цэнтрам духоўнага прыцягнення, гэтак, зрэшты, як i 
Вязынка Янкi Купалы, Ракуцёўшчына Максiма Багдановiча, Малая 
Багацькаўка Максiма Гарэцкага, Цiмкавiчы Кузьмы Чорнага... 
Паэтызацыя радзiмы i асобы паэта складае пафас вершаў Мiколы 
Хведаровiча “Да Альбуцi ўжо недалечка...”, “У Смольнi, дзе пенiцца 
Нёман...”, “Мiкалаеўшчына”, “Каласоўшчына”, Алеся Звонака 
“Альбуць”, Кастуся Цвiркi “На радзiме паэта”, Юрася Свiркi “Свята 
паэзii ў дубах”, Сяргея Законнiкава “Дарога ў Альбуць”, Уладзiмiра 
Скарынкiна “На радзiме Якуба Коласа”, Навума Гальпяровiча 
“У Мiкалаеўшчыне” i шмат iнш. Асаблiвае i вельмi прыкметнае месца 
тэма коласаўскiх мясцiнаў займае ў творчасцi паэтаў — ураджэнцаў 
Стаўбцоўшчыны, землякоў песняра — Мiколы Маляўкi (“Музеi ў 
Альбуцi”, “Мiкалаеўшчына”, “Свята паэзii ў Мiкалаеўшчыне” i iнш.), 
Алеся Камароўскага (“Зямля мая...”, “У Мiкалаеўшчыне”, “Смольня”, 
“Калосiцца жыта...”, “Прыстанька”), Казiмiра Камейшы (“Альбуць”, 
“Трыпцiх праз ростанi”, “Урочышча “Дубы” i iнш.), Яўгена Хвалея (“На 
шляху дзiкiх гусей”, “Панямонь”, “На радзiме Якуба Коласа” i iнш.). 
Агульны пафас глыбокага захаплення родным коласаўскiм краем, яго 
прыродай, адвечнай духоўнай сiлай цудоўна перадаюць радкi з верша 



А. Камароўскага “Зямля мая...”, якi напiсаны лёгкiм, як само дыханне, 
коласаўскiм ямбам — вершаваным памерам “Новай зямлi”: 

Там — Бервянец, а там — Лядзiны... 
Сваёй красой, уборам дзiўным 
I нейкай рысай непрыкметнай 
Цябе захопяць, як паэта...  

……………….. 
Зямля мая! З тваёй крынiцы 
Хачу я сёння прычасцiцца 
Зямною, прадзедаўскай сiлай...  

Сваiмi духоўнымi здзяйсненнямi Якуб Колас узвысiў родны кут, 
стаўся яго гонарам i славай. 

Прылiў натхнення выклiкаюць у нашых паэтаў i iншыя 
коласаўскiя мясцiны, пра што красамоўна гавораць самi назвы 
вершаў: “Пiнкавiчы” Казiмiра Камейшы, “У Люсiне” Нiны Мацяш, 
“Вулiца Якуба Коласа ў Ташкенце” Сцяпана Лiхадзiеўскага i iнш. 
З верша “Коласаўскiя мясцiны”, апрача iншых твораў, як паэтэса 
пачыналася i Яўгенiя Янiшчыц, тады яшчэ проста Жэня, вучанiца 10 
класа Парэцкай сярэдняй школы Пiнскага раёна. У родным Пiнску ля 
дома, дзе некалi жыў i працаваў Колас, яе ўражлiвае сэрца проста не 
магло не адгукнуцца вершаваным радком: “Я быццам чую той знаёмы 
голас, // Якi мяне калiсьцi ўсхваляваў”. 

Наступным вялiкiм па колькасцi прысвячэнняў з’яўляецца 
тэматычны пласт, звязаны з творамi пра плошчу Якуба Коласа ў 
Мiнску. Плошча, якая носiць славутае iмя, i сам беларускi пясняр 
услаўляюцца ў вершах Максiма Танка “Ля помнiка Якубу Коласу”, 
Васiля Вiткi “На плошчы Якуба Коласа”, Рыгора Барадулiна “Каля 
лiставейнага вогнiшча”, Мiхася Калачынскага “Плошча прызнання”, 
Раiсы Баравiковай “На плошчы Якуба Коласа”, Валянцiна Лукшы “На 
Коласавай плошчы”, Пятра Прыходзькi “Плошча Якуба Коласа” i iнш. 
Класік нашай паэзіі ўспрымаецца Максiмам Танкам, Рыгорам 
Барадулiным i многiмi iншымi творцамi як жывы: ён — свой, па-
беларуску родны “дзядзька Якуб”. Яны нярэдка бачаць песняра як 
вандроўнiка, што вярнуўся пасля падарожжа дамоў: “Прысеў на 
валуне гранёным, // Дзе на Маскву iмкне шаша, // Паслухаць музыкi 
Сымона, // Гамонкi дзеда Талаша” (Максiм Танк. “Ля помнiка Якубу 
Коласу”); “Я чую скрыпкi голас — // Сымон-музыка грае. // Пасля 
дарогi Колас // Прысеў, адпачывае” (Вiктар Шнiп. “Ля помнiка 
Коласу”). Герой верша “Помнiк Якубу Коласу” Васiля Зуёнка адчувае 
сябе ў горадзе так, як дзядзька Антось у Вiльнi. У “эпоху паскарэння” 



ён хвалюецца, каб чалавек не збыўся любовi да прыроды, сваёй 
духоўнай сутнасцi i адвечных зямных вытокаў. 

Плошча Якуба Коласа — месца сустрэчы з песняй паэта, яго 
героямi i думкамi. Тут абуджаецца беларускi дух: “Любовi ў сэрцы 
цесна. // Свайму не здраджу краю” (В. Шнiп). Зрэшты, коласаўская 
плошча ў нашай сталiцы часта збiрае прыхiльнiкаў роднага слова i 
беларускай паэзii, тут ладзяцца паэтычныя чытаннi, штогадовае 
свята ведаў, у дзень нараджэння песняра да яго помнiка ўскладаюцца 
кветкi. Гэтае месца прыцягвае сэрцы пiсьменнiкаў як беларуская 
мемарыяльная святыня, “сэрца” Беларусi, сiмвал велiчы i 
несмяротнасцi вялiкага паэта i сына роднага краю. 

Нямала вершаў звязана з домам Якуба Коласа, якi пазней стаў 
лiтаратурна-мемарыяльным музеем песняра. Пры жыццi паэта тут 
пабывала шмат гасцей, i ўсiх iх — ад лiтаратурных сяброў да 
пiсьменнiкаў з братнiх рэспублiк — ён прымаў гасцiнна, добразычлiва 
i цёпла. У вершы “У доме Якуба Коласа” Мiкола Аўрамчык гаворыць 
пра тое, як не можа звыкнуцца, што “тут цяпер музей”. Вобраз Коласа 
яскрава вымалёўваецца ў яго памяцi: 

            ...Я ў сэрцы ўсё збярог, 
Як той юнак, 
           якому жураўлiныя ключы 
Ён уручыў 
           i жураўлiнае пяро. 

“Статным, маладым” згадвае паэта Канстанцыя Буйло ў вершы 
“У музеi Якуба Коласа”. Iдучы ўслед за Купалам i Коласам, яна 
арыентавалася на iх “гукi песень”: “Паэзii народнае цяпло // Душу 
маю, як сонца ўлетку, грэла”. 

Пра цяпло сустрэчы ў Коласавым доме пiша ў сваiм вершы 
“У гасцях у Якуба Коласа” ўкраiнскi паэт Мiкола Нагнiбеда. Ён трапiў 
у госцi да старога паэта разам з Максiмам Рыльскiм. У яго вачах 
стаiць “мудрасць сiвiзны” двух песняроў i жыва ўваскрасае эпiзод, якi 
так уражліва гаворыць пра Коласа-чалавека, чуласць i цеплыню яго 
сэрца: 

— Максiме, ўлёгся снег-сняжок, 
Вiдаць, i нам пара прылегчы?..— 
I свой цяплюткi кажушок 
Накiнуў дружбаку на плечы. 

(Пераклад Мiхася Калачынскага) 
Што ж вядзе ў коласаўскi музей нашых паэтаў i шматлiкiх 

наведвальнiкаў? На гэтае пытанне добра адказаў Павел Пруднiкаў, 
якi некалi пачуў блаславенне Коласа, праз гады пранёс у сэрцы 



пачуццё ўдзячнасцi i любовi да песняра: “Як жа зноў мне домiк не 
наведаць, // Не пачуць душою Вашых слоў?! // Не iшоў сюды я 
даўнiм следам, — // Пачуццё на крылах прынясло” (“У музей да 
Коласа”). Дом-музей Якуба Коласа — гэта асяродак, якi атуляе аўра 
духоўнай прысутнасцi паэта. 

Прыклад Якуба Коласа яскрава пераконвае нас у тым, што  
выдатная асоба ў лiтаратуры — гэта сапраўдны крэатар духоўнай 
энергii, якая запальвае i мацуе сэрцы многiх i многiх людзей, натхняе, 
дае вялiкi стымул для ўнутранага жыцця i творчасцi. Коласаўская 
энергетыка не адно дзесяцiгоддзе жыватворна ўплывае на 
паслядоўнiкаў i вучняў паэта, зараджае сваiмi iмпульсамi ўсiх тых, хто 
прыйшоў на гэтую зямлю беларускiмi паэтамi: “Мы заўжды шлях 
кiруем свой // І строiм песнi голас // На тую песню, ад якой // 
З зярняцi вырас Колас” (Максiм Лужанiн. “Экзамен”). Коласаўская 
“лiнiя” ў лiтаратуры — гэта традыцыя народнасцi i гуманiзму, праўды 
жыцця, услаўлення красы i велiчы роднай зямлi, традыцыя глыбокага 
нацыянальна-мастацкага выяўлення ў слове, высокай культуры i 
эстэтыкi творчасцi. Асоба паэта-генiя — увасабленне духоўнай i 
мастацкай магутнасцi беларускай душы. Iмя вялiкага песняра 
Беларусi, як i яго паплечнiка Янкі Купалы, зрабiлася сiмвалам нашай 
нацыянальнай i гiстарычнай неўмiручасцi, пра што выдатна гаворыць 
паэт Мiкола Мятлiцкi: 

На дне гiсторыi сiвой 
Багата чый астыне голас. 
                                          К 
                                         О 
Ды зорны крыж КУПАЛА 
                                         А 
                                        С 
Свячэннем век паверне твой. 

Наш беларускi рух, як i шлях лiтаратуры, працягваецца па 
“купалаўска-коласаўскай арбiце” (выраз А. Лойкi). Духоўнае жыццё 
Якуба Коласа будзе доўжыцца супольна з нашым агульным рухам у 
сцвярджэннi Беларусi як унiкальнай i непаўторнай нацыянальна-
гiстарычнай каштоўнасцi сусвету. 



Максім Багдановіч 
Максім Багдановіч — паэт незвычайнай духоўнай энергіі, 

пясняр Беларусі і яе вялікі патрыёт. Ён быў сапраўдным наватарам у 
беларускай літаратуры, здолеў здзейсніць тое, на што здатныя толькі 
геніі. М. Багдановіч — пачынальнік новых тэм і вобразаў, стваральнік 
самых разнастайных формаў і відаў верша, майстар грамадзянскага 
прамаўлення, лірыкі прыроды і кахання. Ён імкнуўся да эстэтычнай 
дасканаласці паэтычнай творчасці і глыбокага эмацыянальнага 
ўздзеяння музыкі слова на чытача. І ў той жа час паэт выявіў глыбіню 
народнага духу і светапогляду, паказаў самабытнасць і непаўторнасць 
беларускай мовы і культуры, увасобіў запаветныя думкі пра 
Бацькаўшчыну, яе гістарычны лёс і будучыню, раскрыў нам хараство 
і прывабнасць вечных агульначалавечых ідэалаў. Асаблівае значэнне ў 
гісторыі беларускай літаратуры маюць першы урбаністычны цыкл у 
беларускай паэзіі “Места” і наватарская нізка вершаў на гістарычную 
тэматыку “Старая Беларусь” (зборнік “Вянок”, 1913). Гэтыя 
вершаваныя цыклы заклалі арыгінальную багдановічаўскую 
традыцыю, якая знайшла прыкметнае развіццё ў беларускай 
літаратуры ХХ стагоддзя. 

Літаратурны урбанізм, ці мастацкае адлюстраванне горада, — 
спецыфiчны тып прасторавага мыслення, сфармаваны вобразамi i 
рэалiямi горада. Традыцыйна беларуская паэзiя апявала “край родны, 
край прыгожы”, “мiлы кут” (Я. Колас) з яго вясковымi краявiдамi, 
прыродным улоннем. І гэтая “вясковасць” паэтычнага светасузірання 
тлумачыцца тым, што амаль усе нашы паэты — выхадцы з вёскi i iх  
вобразнае ўспрыманне свету, душэўна-духоўны вопыт i менталiтэт з 
дзяцiнства складвалiся ў вясковым асяродку, пад уплывам 
навакольнага ландшафту, трывалай повязі з прыродай, роднай 
зямлёй. 

З пачаткам новага ХХ стагоддзя урбанiзацыя ахапіла Еўропу і 
ўвесь цывілізаваны свет, i таму зусiм натуральна, што гарадскі 
асяродак зрабiўся ў многiх лiтаратурах прадметам актыўнага 
мастацка-вобразнага асваення. На пачатку гэтага стагоддзя урбанiзм 
з яго эстэтызацыяй гарадскога пейзажу прыйшоў i ў беларускую 
паэзiю. 

Мастацкае “абжыванне” горада, безумоўна, звязана з 
адлюстраваннем вобразаў, прыкмет i дэталяў рэальна-канкрэтнай 
прасторы, але надзвычай iстотным момантам у гэтым плане 
з’яўляецца раскрыццё урбанiстычнага свету як “пейзажу душы”. 
Гаворачы пра эстэтычнае асваенне гарадской рэчаiснасцi ў паэзii 
Э. Верхарна, В. Брусава, І. Анненскага, вядомая даследчыца 



Л. Гiнзбург пiша, што ў iх горад становiцца “ландшафтам душы i яе 
падабенствам. Але для таго каб ушчыльную наблiзiцца да чалавека, 
гарадскi свет павiнен быў страцiць свае грандыёзныя абрысы i 
звузiцца да асобных рэчаў”. У дачыненнi да беларускай паэзii гэтая 
думка таксама бачыцца слушнай і прымальнай, бо азначае наступнае: 
з прасторы-абстракцыi урбанiстычны пейзаж павiнен быў 
ператварыцца ў адухоўленую з’яву, набыць канкрэтна-эмацыянальны 
характар вобразнасцi. 

У творчасці Максіма Багдановiча горад упершыню стаў 
аб’ектам мастацкага адлюстравання і эстэтызацыі. У эпiграф да сваёй 
нiзкi “Места” ён вынес радкi з верша В. Брусава “Городу”: “Ты — 
чарователь неустанный, // Ты — неслабеющий магнит”. Менавiта пад 
творчым уплывам гэтага рускага паэта, а таксама французскiх 
паэтаў-парнасцаў М. Багдановiч зрабiўся ў нашай лiтаратуры 
адкрывальнiкам урбанiстычнага пейзажу, песняром беларускага 
горада. “Багдановiч, — як адзначае ў артыкуле “Асфальт i слёзы” 
С. Кавалёў, — акрэслiў той новы вобразна-лексiчны рад, без якога ўжо 
немагчыма абысцiся яго наступнiкам: вулка, каменне, лiхтарнi, 
цыферблат гадзiннiка на вежы, вiтрыны, рэкламы, бульвар, асфальт, 
натоўп, тэлеграф, газеты, агнi вакзала, паравоз, семафор i iншыя 
“горада чароўныя прынады”. Безумоўна, такiя урбанiстычныя 
пейзажы, як “Вулкi Вiльнi зiяюць i гулка грымяць!..”, “У Вiльнi”, “За 
дахамi места памеркла нябёс пазалота...”, намаляваны паэтам 
разгорнута, яны вiзуальна ўспрымальныя ў сваёй канкрэтыцы, 
перадаюць непасрэднасць эмацыянальных уражанняў. 

Наведаўшы Вiльню ў 1911 г., М. Багдановiч быў зачараваны 
воблiкам гэтага старадаўняга горада, духам мiнуўшчыны, якi там 
панаваў. Таму пейзажныя малюнкi, створаныя мастаком слова, 
нясуць у сабе моцны зарад паэтызацыi. Успрыманне горада 
пачынаецца з вычування яго стозыкай музыкi, гулкага , нервовага 
рытму і шпаркага руху: 

Ліхтарняў свет у сіняй сіняве… 
Вітрыны… мора вывесак… як плямы, 
Анонсы і плакаты на сцяне. 
Кіпіць натоўп на жорсткім вулак дне! 
          ………………………… 
Грук, гоман, гул, — усё ракой імкне. 

(“У Вільні”) 
“Грук, гоман, гул” выклiкаюць у паэта эмацыянальнае 

ўзрушэнне, а сярод “старасвецкiх будынкаў” ён трапляе ў магiчную 
абладу цiшынi вякоў. Сапраўды ўзвышаны i прывабны “партрэт” 



Вiльнi М. Багдановiч стварае праз рамантычна-захопленае сузiранне 
архiтэктуры старога горада, якая нагадвае пра “даўнейшыя днi”: 

…І на вежы, як круглае вока савы, 
Цыферблат — пільны сведка мінулых 
учынкаў. 
 
Цiша тут. Маўчалiва усталi i сняць 
Ў небе купалы, брамы, байнiцы i шпiцы...  

Паэт у працытаваным вершы “Вулкi Вiльнi зiяюць i гулка 
грымяць!..” перадае адметнае гiсторыка-культурнае аблічча 
беларускага горада. 

Мiж тым, з яго твораў “места” паўстае ў шматстайнасцi 
ракурсаў адлюстравання. “У Вiльнi” — даволi шырокая карцiна, дзе 
ўражлiва фiксуюцца “горада чароўныя прынады” i свет яго жыцця 
раскрываецца ў дынамiцы, шпаркасцi рытму. Вячэрнi пейзаж 
асаблiва запалоньвае жывапiснай паўнакроўнасцю дэталяў: 

За дахам места памеркла нябёс пазалота; 
Паветра напоена цiха гусцеючым мрокам;  
Ўжо вiдна, як iскры злятаюць з трамвайнага 
дрота, 
Як зоркi гараць i зрываюцца ў небе далёкiм 

(“За дахамi места памеркла нябёс 
пазалота...”) 

У гэтым творы чуецца выразная настраёвая музыка, выказана 
рамантычна-светлае i шчымлiвае пачуццё. Свет iншага верша 
драматызаваны: “Ды хто ж пачуе, як спявае, // Як стогне тэлеграфны 
стоўп?” (“На глухiх вулках — ноч глухая...”). Тут у тыпалагiчных 
адносiнах згадваюцца урбанiстычныя вершы В. Брусава “Вечаровая 
песня” i “На вячэрнiм асфальце”, у якiх гэтак жа “Чуткое сердце 
трепещет // Трепетом тонкой струны”. Гарадскi пейзаж у 
М. Багдановiча становiцца арганiчным сродкам эмацыянальна-
псiхалагiчнага самавыяўлення, унутранага светапазнання. Тагачасны 
горад для яго лiрычнага героя — натуральная сфера бытавання, свет 
зразумелы і разам з тым вельмі няпросты, бо тут яму не па душы 
“глухі людскі натоўп”, жабрацтва і чалавечае самагубства (вершы “На 
глухiх вулках — ноч глухая...”, “Ад спёкi пышуць дахi i асфальт...” 
,“Дзве смерці”). 

Сваёй эмацыянальнай настраёвасцю вылучаецца лірычная 
замалёўка “Завiруха” — верш, у якім вызначальным робiцца 
насычана-дынамiчны, экспрэсiўны стыль пiсьма. Прыродная стыхiя 



намалявана ў вобразе мiфiчнага Падвея, ад якога “на вулках вее дзiкi 
хмель”. Гукапіс верша цудоўна перадае музыку-гранне завірухі: 

У бубны дахаў вецер б’е, 
Грыміць па ім, звініць, пяе. 
Ўскіпела снежнае віно, 
І белай пенай мкне яно. 

Нават у невялiкiх пейзажных вершах паэт умее з 
назіральнасцю і дакладна перадаць свае ўражаннi, стварыць тыпова-
адметны, эстэтычна абагульнены вобраз: “Ад спёкi пышуць дахi i 
асфальт, // На вулцы ўецца пыл, i грукацiць фурманка” (“Ад спёкi 
пышуць дахi i асфальт...”). 

Як мы пераконваемся, “верш аб месце” М. Багдановiча 
фармаваў якасна новы кiрунак i лад светаадлюстравання. 
Урбанiстычны пейзаж у яго творчасцi набыў паўнаважкi эстэтычны 
статус, зрабiўся спосабам i сродкам глыбокага вобразна-паэтычнага 
мыслення. 

Краявiды i вiдарысы Вiльнi адыгралi вызначальную ролю ў 
станаўленнi беларускай паэзii на тэму горада. Гэтае “места” буйным 
планам паказаў у “Новай зямлi” Якуб Колас. Трэба зазначыць, што 
падобнай маштабнай разгорнутасцi i вобразна-жывапiснай 
дэталiзацыi ў адлюстраваннi горада i яго краявiдаў беларуская паэзiя 
яшчэ не ведала. Урбанiстычная карцiна Якуба Коласа рэалiстычна, 
нават жывапiсна-манументальна зафiксавала воблiк Вiльнi. Дзядзька 
Антось, герой паэмы, заварожаны вежамi i касцёламi, Замкавай 
гарой, не можа стрымаць захапляльна-радасных воклiчаў. Аднак 
паэтызацыi хараства Вiльнi папярэднiчае раскрыццё сацыяльных 
кантрастаў i нават непрыняцце селянiнам гарадской рэчаiснасцi: 
“Такое пекла — шум страшэнны, // Застой паветра i дух дрэнны...” 
Урэшце, пейзажны позiрк i душа аўтара iмкнуць за горад, далей ад 
“траскучых вулiц, перавулкаў”, туды, дзе чуюцца “дарагiя сэрцу 
спевы... палёў, лясоў, лугоў багатых...” Урбанiстычны пейзаж, такiм 
чынам, супрацьпастаўляецца прыроднаму ўлонню, з якiм знiтаваны 
жыццё i пачуццi вяскоўца. Услед за Коласам многiя беларускiя паэты 
выяўлялi пiетэт да так званай малой радзiмы, вясковай прыроды, а 
урбанiстычны свет iх прыцягваў менш за ўсё, бо ўспрымаўся чымсьцi 
чужым, незразумелым, а то i варожым. 

Вобраз Вiльнi знайшоў адбiтак у творах Змітрака Бядулi i  
Уладзіміра Жылкi. Абодва паэты iмкнуцца выявiць характэрнасць i 
адметнасць гэтага горада, прыбягаюць да лiнейна-графiчнай 
фiксацыi вобразаў i рэалiй. Вiльня, як бачым, стала тым вобразам 
нацыянальна-паэтычнай свядомасцi, якi прадвызначыў увасабленне 



ва урбанiстычным пейзажы глыбокiх духоўна-гiстарычных i эстэтыка-
патрыятычных пачуццяў. М. Багдановiч па сутнасцi першы раскрыў 
хараство i паэзiю горада, своеасаблiвасць урбанiстычнага асяродку, 
перадаў адчуваннi чалавека ў яго прасторава-часавых рэалiях i 
абставiнах. Беларускае “места” з карцiн i малюнкаў гэтага паэта не 
паўстае як нейкi жахлiвы монстр, “коварный змей с волшебным 
взглядом” (В. Брусаў), а наадварот, паказваецца ў рамантычным 
арэоле, i таму нас вабяць “горада чароўныя прынады” (М. Багдановiч), 
яго музыка, архiтэктура, гiсторыя. “У грудзі кволыя запала, дачка 
каменняў, места мне”, — выказваў любоў да горада Максім 
Багдановіч. Згадаем, што селянiн-вясковец Я. Коласа таксама 
пераадольвае сваё ўнутранае адчужэнне ад гарадскога свету (“iдзе i 
горад праклiнае”), выказвае глыбока-шчырае, хоць i своеасаблiвае, 
захапленне гарадскiмi краявiдамi. 

Паэтызацыя гарадскога ўлоння выяўляецца таксама ў 
творчасцi такiх паэтаў 20-х гг., як Алесь Дудар (цыкл “Горад”: вершы 
“Менск”, “Ценi” i iнш.), Андрэй Александровiч (вершы “Горад”, “Новы 
Менск”, “Летнi сад” i iнш.). Юлі Таўбiн стаў адкрывальнiкам 
вобразнага свету невялiкага, цi, калi можна так сказаць, 
правiнцыйнага гарадка. 

Крытык С. Кавалёў пiша, што пасля 20-х гг. “наступныя 
трыццаць гадоў не прынеслi беларускай паэзii ў распрацоўцы тэмы 
горада нiякага плёну”. І ён мае рацыю. Сказанае цалкам адносiцца i 
да урбанiстычнага пейзажу, якi заставаўся наўзбоч мастацкiх шляхоў 
развiцця паэзii яшчэ даўжэй — больш сарака гадоў, аж да творчасцi 
Міхася Стральцова i, у прыватнасцi, яго вершаванай кнiгi “Ядлоўцавы 
куст” (1973). Нельга, аднак, сказаць, што паэты ўвогуле не малявалi 
горад i гарадскiя краявiды. Даволi шмат было створана замалёвак i 
карцiн, прысвечаных святкаванню ў сталiцы i iншых гарадах так 
званых “чырвоных” дат календара, у якiх часам прыкметнае месца 
займае пейзажны элемент, але адыгрывае пры гэтым, як правiла, 
дэкаратыўна-службовую функцыю. Урбанiстычныя малюнкi цi 
пейзажныя фрагменты ў творах, якiя не страцiлi сваёй вартаснай 
эстэтычнай каштоўнасцi, вельмi малалiкiя i з вышынi часу 
ўспрымаюцца амаль як рэлiктавыя цi эпiзадычныя моманты ў 
гiсторыi беларускага паэтычнага пейзажу (творы М. Танка, 
А. Вялюгiна, А. Астрэйкi, У. Караткевiча, А. Лойкi i iнш.). Гаварыць жа 
пра iх як пра цэласную жанрава-тэматычную з’яву цi мастацкi 
кiрунак беларускай паэзii, на жаль, не прыходзiцца. 

Адраджэнне традыцыі урбанiстычнага жывапiсання, 
закладзенай М. Багдановічам, — i тут няма нiякага перабольшання — 



належыць Міхасю Стральцову, які, апрача іншага, вядомы як глыбокі 
знаўца жыцця і творчасці славутага папярэдніка (аповесць-эсэ 
“Загадка Багдановіча”). Менавiта гарадская рэчаіснасць у творчасцi 
гэтага пісьменніка набыла мэтаскiраванае мастацкае асэнсаванне. 
Стральцоўская лірыка пра горад адлюстроўвае урбанiзаваны тып 
вобразнага мыслення. У адрозненне ад паэзii, якая не зважала на 
сучасны горад як на самакаштоўны пейзажны аб’ект, М. Стральцоў 
вярнуўся да багдановічаўскага вопыту і здолеў па-наватарску ўзняць 
мастацка-эстэтычную вартасць урбанiстычнай тэмы i — што вельмi 
iстотна — надаць ёй прыкметнае iдэйна-фiласофскае вымярэнне. Яго 
урбанiстычныя замалёўкi “У горадзе...”, “Балада вулiцы”, “Пад шоргат 
кропель дажджавых...”, “Снежань” i некаторыя iншыя вызначае 
рухома-iмпульсiўны тэмп выказвання, iх паэтыцы i стылiстыцы 
ўласцiва графiчнасць лiнiй, цiхi, нягучны рытм, дакладнасць i 
экспрэсiўнасць выяўлення вобразаў-дэталяў: 

Гэта яшчэ не вясна. 
Гэта адлiга. 
Машыны 
сiгналяць штораз, 
самалёт 
бурыць горад 
раптоўна, 
i ўсё ж 
сiгналы аўто чуваць 
i крык непалоханы галак. 

(“Снежань”) 
Гэта — гравюра, выкананая з лапiдарнасцю мазка, 

своеасаблiвым кiнематаграфiчным пераключэннем планаў. Мастак 
слова iмкнецца да строгасцi i яснасцi малюнка, скандэнсаванасцi i 
ёмiстасцi паэтычнай мовы. У сваiх творах ён па сутнасцi раскрывае 
дынамiзм успрымання i iнтэлектуальную скiраванасць мыслення 
гарадскога чалавека. А на псiхалогiю гараджанiна — i тут 
М. Стральцоў наўрад цi памыляўся — накладваюць адбiтак iмклiвы 
рытм i тэмп урбанiзаванага жыцця. Разам з тым у сучасным 
гарадскiм свеце чалавечая душа ў пэўныя моманты перажывае 
адзiноту, сум, шукае апiрышча. Таму урбанiстычны пейзаж у 
М. Стральцова робiцца сродкам псiхалагiчнага самапаглыблення, 
раскрыцця элегiчна-медытатыўных пачуццяў: “Вунь i яно, успамiнаў 
лiсцё, // На дрэвах, на тумбах, на дугах трамваяў. // Скажыце ж 
цяпер, а цi многа дасцё // За квецень апалую маяў?” (“Вунь i яно, 
успамiнаў лiсцё...”). 



Арыгiнальна i глыбока свет гарадской рэчаiснасцi 
асэнсоўваецца ў вершы з фiласофскiм падтэкстам “Балада вулiцы”. 
У ім персанiфiкуюцца вобразы вулiцы i ракi, якiя набываюць 
мажлiвасць гаварыць ад iмя ўласнага “я”. З разважлiвасцю, 
пранiкнёна перад намi раскрыты змест iснавання сучаснага горада, 
яго экалагiчная драма. Душа паэта, як бачым, яднаецца з духам 
горада, жыве з iм адзiным, хоць i няпростым, жыццём. 

Яшчэ ў 70-я гг. М. Стральцоў, адраджаючы багдановiчаўскую 
традыцыю, прадвызначыў далейшую тэндэнцыю развiцця 
урбанiстычнага жывапiсу ў беларускай паэзii. Бо адлюстраванне 
сучаснага горада — i гэта выдатна адчулi тыя, хто iшоў услед за 
Стральцовым у 80-я, — тэма далёка не асвоеная, нават проста 
недаравальна прынiжаная. Да багдановічаўскай урбанiстычнай 
традыцыi генетычна падключылiся паэты, якiя нарадзiлiся ў горадзе, 
сталi яго дзецьмi. Іх iмёны ўжо добра вядомыя ў нашай лiтаратуры — 
гэта Адам Глобус, Галіна Булыка, Iрына Багдановiч, Леанід Дранько-
Майсюк, Людміла Рублеўская i некаторыя iншыя. Характар i тып 
светабачання гэтых паэтаў сфармаваў горад, яго жыццё і 
навакольныя рэалii. Сёння, напэўна, можна гаварыць пра цэлую 
творчую плынь або хвалю пісьменнікаў-урбаністаў. Крытыкі, зрэшты, 
небеспадстаўна гавораць пра “урбаністычную” паэзію і прозу 
беларускіх пісьменнікаў як яскравую мастацкую з’яву сучаснасці, пры 
гэтым падкрэсліваюць еўрапейскасць феномена паэтычнай культуры 
М. Багдановіча, які прэзентаваў Беларусь праз свет “места”. 

Максім Багдановіч адным з першых адчуў і ўсвядоміў, што без 
гісторыі дзяржаўнасці, гісторыі Бацькаўшчыны і яе культуры не можа 
быць народа і этнасу, паўнавартаснага духоўнага існавання. Ён 
сказаў у нашай літаратуры смелае і новае слова пра Беларусь і яе 
мінулае, калі народ быў у глыбокім летаргічным сне. Пра гістарычнае 
бяспамяцтва і заняпад ў “забраным краі” гераічнага духу з жалем і 
скрухай гаварыў таксама Янка Купала: 

Пад магіл навалай 
Дрэмле Русь, Літва, — 
За той тая з хвалай 
Легла галава. 

Не гудзе ў павазе 
Голас вечавы, 
Не шукаюць князі 
Славы і бітвы. 

Войска Усяслава 
Не ідзе ў паход  



На той бой крывавы 
За свой край, народ. 

Сцены і запоры 
Палачан, Мянчан 
Леглі ў разоры 
Зможаных палян. 

      ……………… 
…Мы ў сваім чужыя, — 
Край забраны тут! 

Так прайшло, мінула, 
Што калісь жыло, 
Ў курганах заснула, 
Зеллем зарасло. 

(“З мінуўшых дзён”) 
Гісторыя беларусаў доўгі час была цалінным аблогам, нават 

“белай плямай”. Цікавасць да неспазнанага і невядомага мінулага 
ўзнікла на хвалі Адраджэння пачатку ХХ ст. — якраз тады, калі 
нацыянальная літаратура зірнула на Беларусь і яе народ з пункту 
гледжання сацыяльна-гістарычнага. Пісьменнік У. Караткевіч 
абсалютна слушна сказаў, што “Максім Багдановіч даў нам першы 
ўрок гісторыі”, што ён “быў наскрозь гістарычным паэтам, у тым 
сэнсе, што абуджаў у народзе гістарычнае мысленне, а значыць, і 
гонар”. У працытаваным артыкуле з красамоўнай назвай “Летапісец” 
У. Караткевіч назваў геніяльнага паэта “Нестарам у новым разуменні 
намі нашай гісторыі”. Максім Багдановіч скіраваўся “ўглыб мінулых 
гадоў”, да пазнання “руху беларускага народа”, яго памяці, этнічнай 
самабытнасці і культурнай спадчыны. Ён зрабіў кароткі, але вельмі 
адметны гісторыка-паэтычны эскурс у мінулае нашага краю. 
А менавіта ў гэтым і бачыцца наватарства М. Багдановіча як аўтара 
нізкі “Старая Беларусь”, верша “Пагоня” і першага перакладу з “Слова 
аб палку Ігаравым” — “Песня пра князя Ізяслава Полацкага”. 

Максім Багдановіч быў няблага абазнаны ў многіх гістарычных 
пытаннях, якія тычыліся мінулых эпох, хаця ён не меў перад сабой 
энцыклапедый і падручнікаў, у якіх была б навукова абгрунтавана, у 
закончаным выглядзе распрацавана гісторыя Беларусі. У дзяцінстве 
для яго мінулае нашага краю было terra incognita (невядомай зямлёй). 
Гісторыю Бацькаўшчыны, яе багатую духоўную спадчыну Максім з 
вялікай зацікаўленасцю пачаў спазнаваць па кнігах з бацькавай 
бібліятэкі. Ён чэрпаў веды пра міфалогію і фальклор беларусаў, 
адкрываў імёны славутых асветнікаў і гуманістаў, захапляўся творамі 
старажытнага дойлідства і мастацтва, шукаў вытокаў кніжнасці, 



гісторыі, мовы і культуры беларускага народа. Будучы паэт 
пераканаўся, што народ не можа існаваць без памяці пра даўніну, 
якая жыве ў песнях і казках, гістарычных легендах і паданнях. 
Беларусазнаўчы досвед М. Багдановіча пашыраўся ў працэсе 
няспыннай самаадукацыі. Яго ўяўленні пра Беларусь, яе гістарычны 
вопыт і культурныя каштоўнасці істотна пашырыліся падчас 
наведвання Вільні летам 1911 г. Паэта яшчэ больш захапіла 
беларускае мінулае і перспектывы нацыянальнага адраджэння. 
Вялікае ўражанне на яго зрабіла гістарычная архітэктура Вільні, 
калекцыя старажытнай спадчыны Івана Луцкевіча ў беларускім музеі: 
ён пабачыў старыя кнігі, крыжы, манеты, пячаткі, старадаўнія 
музычныя інструменты, зборнікі фальклору, ткацкія вырабы, у тым 
ліку і славутыя слуцкія паясы. Багдановіч на свае вочы ўпэўніўся, што  
беларусы маюць старажытныя летапісы, старадрукі Скарыны, 
выдатны помнік мінулага “Статут Вялікага княства Літоўскага” і 
іншыя унікальныя культурна-гістарычныя скарбы. Да таго ж паэт 
гутарыў з такім глыбокім, надзвычай кампетэнтным знаўцам 
мінуўшчыны, як Вацлаў Ластоўскі, які на той час быў сакратаром 
рэдакцыі газеты “Наша Ніва”. Пасля М. Багдановіч два месяцы жыў у 
Ракуцёўшчыне, дзе акунуўся ў стыхію роднай мовы і народнага 
побыту. Убачанае і пачутае пра слаўную беларускую даўніну не магло 
не адгукнуцца ва ўражлівым сэрцы паэта, і як вынік захаплення і 
роздуму пра мінулае з’явіўся цыкл вершаў “Старая Беларусь”. 
Сімвалічна, што паэтычнае адкрыццё і асэнсаванне М. Багдановічам 
гісторыі адбылося на беларускай зямлі. Радзіма сустрэла яго гасцінна і 
абудзіла творчае натхненне. 

У эпіграф да цыкла “Старая Беларусь” паэт вынес апошнюю 
страфу з Купалавага верша “З мінуўшых дзён”, якой падкрэслівае 
занядбанасць мінулага, нагадвае, што беларускі народ пазбаўлены 
гістарычнай самасвядомасці. М. Багдановіч па-мастацку ўзнаўляе 
даўніну, імкнецца раскрыць духоўныя памкненні нашых далёкіх 
папярэднікаў. Ён стварае вобраз рупнага і дасведчанага летапісца, 
які ў манастырскіх мурах перапісвае звесткі пра “долю Магілёва”, 
занатоўвае падзеі і факты з тагачаснай рэчаіснасці: “…Так рупная 
пчала // Умее ў соты мёд збіраць і з горкіх кветак…”. Летапісец 
усведамляе, што ён з’яўляецца захавальнікам памяці пра мінулае і 
сведкаю свайго часу, што ад яго працы і праўдзівых сведчанняў 
залежыць, якім паўстане перад нашчадкамі жыццё іх продкаў: 

…Што тут чынілася ў даўныя гады, 
Што думалі, аб чым спрачаліся тады, 



За што змагаліся, як баранілі веру, — 
Узнаюць гэта ўсё патомкі праз паперу! 

(“Летапісец”) 
Паэтычны маналог летапісца — гэта роздум пра повязь 

мінулага і будучыні, значэнне гістарычных ведаў. Пісьменства 
зберагае памяць пра народ і яго гісторыю: 

…Загінулі яны, і, можа, соткі год  
З тых часаў працяклі, і згінуў іх народ, 
І ўсё змянілася, і ўжо пра іх забылі. 
Вы, літары, цяпер нанова ўсё збудзілі! 
І людзі зведаюць аб прадзедах сваіх, — 
Аб горы, радасцях і аб прыгодах іх, 
Каму маліліся, чаго яны шукалі… 

Гісторыя народа не павінна сысці ў нябыт, як вада ў пясок. 
У “Летапісцы” паэт даводзіць, што мінулыя часы і жыццё продкаў — 
крыніца самапазнання, змесцішча каштоўнага духоўнага вопыту. 

Перад намі паўстае і вобраз сярэдневяковага перапісчыка, які 
“на чыстым аркушы, прад вузенькім акном, прыгожа літары 
выводзіць…”. Ён дбае, каб старонкі кнігі былі аздоблены малюнкамі, 
спляценнямі завіткоў, адмысловымі застаўкамі і канцоўкамі. Праца 
гэтая вымагае цярплівасці і стараннасці. У вершы “Перапісчык” паэт 
услаўляе апантаную і самаахвярную працу стваральніка кнігі: 

Парой ён спыніцца, каб лепей завастрыць 
Пяро гусінае, і гляне: светла сонца 
Стаўпамі падае праз вузкае аконца, 
І круціцца у іх прыгожы, лёгкі пыл; 
Як сіняваты дым нявідзімых кадзіл, 
Рой хмарачак плыве; шырокімі кругамі  
У небе ластаўкі шыбаюць над крыжамі, 
Як жар гарашчымі, а тут, каля акна, 
Малінаўка пяе, і стукае жаўна. 
І зноў ён схіліцца, застаўку зноў выводзіць 
Няяркім серабром; нячутна дзень 
праходзіць… 

Плён працы невядомага перапісчыка выклікае ў душы паэта 
захапленне, паколькі той пакінуў у спадчыну незвычайны і неацэнны 
скарб — кнігу. 

Ад сустрэчы з старажытнай друкаванай кнігай паэт зведаў 
радаснае ўзрушэнне і асалоду. Максім Кніжнік з піетэтам адгарнуў 
старонкі Псалтыра, прагна прыпаў да вечнай крыніцы. Вось як ён 
перадае свой унутраны стан: 



Вось псальма слічная. “Як той алень 
шукае 
Крыніцы чыстай, так шукаю Бога я”. 
Як вее свежасцю яе краса жывая! 
Як радасна далей спяшыць душа мая! 

(“Кніга”) 
Кніга вабіць высокай духоўнай красой, яна той свет, праз які 

чалавек спазнае самога сябе. 
Максіма Багдановіча цікавілі рэальныя гістарычныя асобы, у 

чым пераконвае верш “Безнадзейнасць”. У гэтым творы ён падае 
своеасаблівы працяг біяграфіі Скарыны-першадрукара, стварае 
вобраз Скарыны-лекара: “Скарына, доктар лекарскіх навук, // 
У доўгай вопратцы на вежы сочыць зоры. // Яны спрыяюць! Час! 
З рухавых рук // Скарыны п’е адвар пан земскі пісар хворы”. Аднак 
астралагічныя прадбачанні не спраўджваюцца. Блякне каштоўны 
камень — “ізумруд у пярсцёнку залатым” — і прадказвае згасанне 
жыцця хворага. Скарына-практык пераконваецца ў разыходжанні 
паміж навукай лячыць паводле руху зорак і рэальнасцю, 
наканаванасцю лёсу. 

Старая Беларусь вымалёўваецца з верша “Слуцкія ткачыхі”. 
Паэт апавядае пра долю прыгонных беларускіх дзяўчат, якія 
адарваны “ад родных ніў, ад роднай хаты” і змушаны ў няволі “ткаць 
залатыя паясы”. Між іншым, як сведчыць каментар да гэтага верша 
паводле кнігі А. Клышкі “Права на верш” (1967), “змест верша 
“Слуцкія ткачыхі” не зусім адпавядае гістарычным звесткам. Вядомыя 
слуцкія паясы ніколі не вырабляліся прыгоннымі сялянамі ў панскім 
двары, для іх вырабу існавала ў Слуцку спецыяльная фабрыка, 
заснаваная Міхалам Радзівілам”. Яскравы малюнак мінулага 
народжаны жывым паэтычным уяўленнем, гэтая гістарычная 
фантазія, лірычная міні-драма дае магчымасць уявіць часы прыгону, 
адчуць тыя складаныя ўмовы і абставіны, у якіх стваралася народнае 
мастацтва і мусіла выжываць нацыянальная культура. Верш 
пабудаваны на канстрастным супастаўленні роднага і чужога, 
прасякнуты ўзнёслай паэтызацыяй вясновага беларускага краявіду, 
да якога ў думках імкнуць паднявольныя ткачыхі. Вобраз васілька 
выступае як этнасімвал, які ўвасабляе непаўторнае хараство Беларусі: 

І тчэ, забыўшыся, рука 
Заміж персідскага узора 
Цвяток радзімы васілька. 



Праз адмысловы гістарычны ракурс паэт сцвярджае 
неадольную духоўную моц роднага краю, нацыянальную існасць 
мастацтва. 

Беларускае мінулае ў багдановічаўскай нізцы міфалагізаванае. 
Вершы “Ціхі вечар; знікнула спякота…”, “Па ляду, у глухім бары…” 
гэтак, як і творы з цыкла ў “Зачарованым царстве”, нясуць адбітак 
народнай фантазіі, старажытных павер’яў. У фальклоры і 
міфапаэтычных уяўленнях нашых продкаў паэт бачыў вытокі 
самабытнай гісторыі беларусаў, адметнасць іх светапогляду і духоўнай 
культуры. 

Да нізкі “Старая Беларусь” цесна прымыкае верш “Пагоня”, 
напісаны пад уплывам віленскіх уражанняў, калі М. Багдановіч 
пабачыў касцёл святой Ганны, Вострую Браму і іншыя помнікі 
беларускай даўніны. Паэт вяртаецца ў слаўныя часы Вялікага княства 
Літоўскага, услаўляе наша гераічнае мінулае. Беларусь пачатку 
ХХ стагоддзя ўспрымалася выключна сялянскай, адлучанай ад 
вялікай гісторыі. М. Багдановіч разбураў гэты стэрэатып пра нашу 
краіну, што адзначае А. Лойка: “Беларусь мужычая, вясковая… На 
той час яна сапраўды заставалася пераважна сялянскаю, але гэта не 
значыла, што такой яна была спакон веку. Багдановіч мысліў 
гістарычна. І, азіраючы старую, сярэдневяковую Беларусь, ён бачыў у 
ёй і гарады, слаўныя магдэбургскім правам, сваімі рамеснікамі, 
кніжнікамі”. Верш “Пагоня” народжаны нясцерпным болем, трывогай 
пра Бацькаўшчыну і яе лёс. Твор гэты гімнаграфічны, прасякнуты 
палымяным грамадзянска-патрыятычным пафасам. Здаецца, 
дзякуючы паэтычнаму ўяўленню ажывае герб старажытнай 
беларускай дзяржавы — і лятуць “у бязмежную даль” вершнікі на 
грозных конях, ускідваюць мячы самой гісторыі. Літоўская пагоня — 
сімвал духоўнага выратавання і змагання з бяспамяцтвам, 
нацыянальнай здрадай, адступніцтвам. У сваім паэтычным маналогу 
М. Багдановіч з палкасцю даводзіць, што вышэй за ўсё — 
самаахвярнасць дзеля Радзімы. Праз імклівы рытм, дынаміку радкоў 
паэт стварае ўражанне нястрымнага руху — і рух гэты скіраваны з 
мінулага і будучыню: 

Ўсё лятуць і лятуць тыя коні, 
Срэбнай збруяй далёка грымяць… 
Стараўняй Літоўскай Пагоні,  
Не разбіць, не спыніць, не стрымаць. 

Значыць, гераічная традыцыя мусіць мець працяг, а народ 
павінен вярнуць сваю сапраўдную годнасць і былую славу. 



Максім Багдановіч быў свядомым прыхільнікам культурна-
духоўнага адраджэння Беларусі. Ён выдатна ведаў, што наш народ 
заслужыў на гэта права сваёй тысячагадовай гісторыяй. 
М. Багдановіч разглядаў нацыянальную гісторыю ў непарыўнай сувязі 
з еўрапейскай і адзначаў у духоўным жыцці мінулага тое, што 
“вылучала Беларусь на адно з першых месцаў паміж культурнага 
славянства”, называў старажытную беларускую культуру “перадавым 
фарпостам Заходняй Еўропы на ўсходзе” (нарыс “Белорусское 
возрождение”). 

Ад часу Максіма Багдановіча на працягу ХХ стагоддзя 
беларуская літаратура спакваля, паступова набывала гістарызм 
мыслення. Прыклад аўтара “Старой Беларусі” натхняў, падказваў 
перспектыўны шлях мастацкай творчасці. “Былое ў думках 
уваскрашаць” (Я. Купала) імкнуліся не толькі паэты, але і празаікі, 
драматургі. У 20-я — на пачатку 30-х гг. багдановічаўскую традыцыю 
ў развіцці гістарычнага жанру працягвалі Алесь Дудар (“Скарына”, 
“Слуцак” і інш.), Уладзімір Жылка (“Замчышча”, “Вершы аб Вільні”), 
У. Дубоўка (“Грахі чубатыя”, “Крычаўская спакуса”) і  інш. Аднак якраз 
у той бурлівы час выявіўся і нігілізм у адносінах да мінуўшчыны, пра 
што красамоўна гавораць радкі з паэмы Міхася Чарота “Босыя на 
вогнішчы”: “Годзе плакаць вам над Рагнедаю // І, зірнуўшы ў мінулае, 
цяжка ўздыхаць”. Беларуская літаратура пачала адыходзіць ад 
асваення гістарычнай тэмы, і ў выніку ў 30-я гг. яе далейшая 
распрацоўка прыпынілася. Толькі ў час вайны паэзія зноў вярнулася 
да гераічнай мінуўшчыны, у ёй паўсталі вобразы К. Каліноўскага, 
Рагнеды, Ф. Скарыны і іншых славутых патрыётаў і гуманістаў 
мінулых эпох. Спатрэбіліся цэлыя дзесяцігоддзі, каб дасягнуць 
значных набыткаў у мастацкім адкрыцці і асэнсаванні гісторыі. 
Пісьменнікі па сутнасці былі першыя, хто зразумеў неабходнасць 
адраджэння і вяртання нашаму народу яго сапраўднага, праўдзівага 
мінулага. Выключная роля ў развіцці традыцый гістарызму, 
закладзеных яшчэ М. Багдановічам, належыць Уладзіміру 
Караткевічу — стваральніку гераічных балад і песняў пра беларускае 
мінулае, аўтару вядомых гістарычных аповесцяў, раманаў, п’ес. Поруч 
з ім імкнуліся абудзіць і заглыбіць гістарычнае мысленне сваіх 
сучаснікаў паэты і пісьменнікі Аркадзь Куляшоў, Леанід Дайнека, 
Вольга Іпатава, Янка Сіпакоў, Сяргей Панізнік, Мікола Арочка і інш. 
Надта доўгі час беларусы, на вялікі жаль, жылі ў палоне міфаў і былі 
пазбаўлены права ведаць праўду пра мінулае роднага краю, яго 
слаўныя падзеі і трагічны лёс. Старадаўняя гісторыя Беларусі 
дзякуючы інтэлектуальна-духоўным высілкам пісьменнікаў і вучоных 



адкрылася сёння ў зусім іншым святле — у сваёй паўнаце, велічы, 
багацці і шматаблічнасці. У жыцці нашага народа і краіны здарылася 
тое, што і павінна было здарыцца: прыйшоў час гістарычнага і 
нацыянальнага самаўсведамлення, прагучаў праўдзівы адказ на 
пытанне: “Хто мы? Адкуль ідзём і куды?” Такая культурна-
гістарычная сітуацыя чакалася ў беларускай літаратуры ад часу Янкі 
Купалы і Максіма Багдановіча. Бо нават нашым блізкім суседзям 
здавалася нонсенсам, што мы не ўсведамляем маштаб і веліч сваёй 
гісторыі, яе ролю ў гісторыі Еўропы і чалавецтва. Так, вядомы рускі 
пісьменнік і знаўца мінуўшчыны В. Пікуль піша: “Калі б беларусы 
змаглі прыўзняць гістарычную заслону мінулага, то іх захапленне 
сваёй Радзімай было б настолькі вялікае, што свае гістарычныя 
цэнтры-гарады Полацк і Навагрудак яны паставілі б паводле 
гістарычнага рэйтынгу ў Еўропе на першае месца ў ХІ–ХІІ–
ХV стагоддзях”. Уладзімір Караткевіч, Леанід Дайнека, Вольга Іпатава, 
Іван Чыгрынаў, Алег Лойка, Кастусь Тарасаў, Васіль Якавенка, Эрнест 
Ялугін, Уладзімір Арлоў, Генрых Далідовіч, Аляксей Дудараў, Вітаўт 
Чаропка і іншыя беларускія пісьменнікі сваімі кнігамі дапамагаюць 
чытачу расхінуць заслону мінулага, каб перад ім паўстала ўзноўленая 
ў мастацкіх вобразах гісторыя. Без гістарычнага пазнання няма 
асобы, паколькі “чалавек заўсёды больш таго, што ён ведае пра сябе. 
Ён неаднолькавы ва ўсіх выпадках, ён ёсць шлях…” (К. Ясперс). 
Кожны з нас павінен ісці да светапогляднай сталасці, духоўна-
культурнага ўсведамлення сябе ў часе і прасторы. Бо з гісторыі 
пачынаецца ўсё, што існуе здаўна на гэтым свеце: чалавек, народ, 
чалавецтва. Памяць пра сваіх продкаў, пра тое, што адбылося на 
нашай зямлі, робіць чалавека “карнявым”, гэта значыць 
прыналежным да пэўнага роду, этнасу, краіны. Без гісторыі ўсе мы, 
што дрэвы без каранёў. Уладзімір Караткевіч трапна заўважыў: 
“У падзеях мінулага — нашы карані. А дрэва без каранёў не можа 
існаваць, ні тым больш прыносіць плады”. Пісьменнікі не стамляюцца 
нагадваць сучаснікам, найперш моладзі, пра тое, што сёння важна 
абапірацца на вопыт мінулага, духоўную спадчыну продкаў: “…Трэба 
вучыцца гістарычнай памяці. Іншага шляху няма, калі мы хочам 
застацца народам” (Л. Дайнека); “…Без гістарычнай памяці, без сваіх 
нораваў і звычаяў, без сваёй мовы і культуры… народ выраджаецца, 
становіцца проста насельніцтвам або ўвогуле знікае” (Г. Далідовіч). 
Гістарычная памяць дапамагае быць унутрана відушчым, 
светапоглядна падрыхтаваным да жыцця і адказным за свае ўчынкі. 
Максім Багдановіч быў адным з першых нацыянальных прарокаў, хто 
пакінуў нам духоўны запавет — памятаць “аб прадзедах сваіх, — аб 



горы, радасцях, і аб прыгодах іх”. Наш пясняр цудоўна разумеў, што 
разам з веданнем і шанаваннем гісторыі ў чалавеку ўгрунтоўваецца 
пачуццё Радзімы, нараджаюцца глыбокія перакананні і высокія 
ідэалы. 



Пятрусь Броўка 
Рускi крытык Яўген Асятроў, называючы ХХ стагоддзе “векам 

паэзii”, пiша: “На зыходзе дваццатага стагоддзя ўсё яшчэ цяжка 
маляваць закончаную карцiну руху паэтычнага слова... Навокал 
мноства iмёнаў... Як жа адрознiць воблiк, твар, маску? Бо каб 
зразумець паэта, трэба прайсцi яго шлях”. Тое ж самае мы канстатуем 
i пры падыходзе да беларускай паэзii ХХ стагоддзя: яшчэ трэба не 
адзiн раз перачытаць i, па магчымасцi, аб’ектыўна асэнсаваць 
лiтаратурную спадчыну многiх i многiх аўтараў. 

Без творчасцi Петруся Броўкi (1905–1980) немагчыма ўявiць 
шляхi i тэндэнцыi развiцця беларускай паэзii, увогуле гiсторыю ўсёй 
нашай нацыянальнай лiтаратуры ХХ стагоддзя. У савецкi час 
П. Броўка быў шырокапрызнаны пiсьменнiк: яму былi нададзены 
званнi народнага паэта Беларусi (1962), заслужанага дзеяча навукi 
Беларускай ССР (1975), прысвоена званнне Героя Сацыялiстычнай 
Працы, ён стаў акадэмiкам Акадэмii навук БССР, лаўрэатам самай 
высокай у былым СССР Ленiнскай прэмii, а таксама неаднаразова 
адзначаны Дзяржаўнымi прэмiямi СССР i БССР. П. Броўка займаў 
адказныя пасады ў пiсьменнiцкiх саюзах — у СП БССР быў 
старшынёй праўлення, а СП СССР — сакратаром праўлення. Шмат 
гадоў П. Броўка ўзначальваў выдавецтва Беларускай Савецкай 
Энцыклапедыi (БелСЭ), якое стваралася пры яго непасрэдным удзеле i 
з’явiлася значнай падзеяй у духоўна-культурным жыццi рэспублiкi 
(цяпер “Беларуская Энцыклапедыя” носiць iмя паэта). 

Нарадзiўся Пятрусь Броўка 25 чэрвеня 1905 г. у вёсцы 
Пуцiлкавiчы, што Ушаччыне, якая таксама дала беларускай 
лiтаратуры такiх вядомых мастакоў слова, як Васіль Быкаў, Еўдакія 
Лось, Рыгор Барадулiн. Лёс яго ў многiм тыповы для нашых 
пiсьменнiкаў — сялянскiх сыноў, дзяцей беларускай вёскi. 
З маленства зведаў, што такое сялянская праца, хараство роднай 
прыроды, няпростае чалавечае жыццё. Калi будучы паэт авалодаў 
граматай, то дапамагаў складаць i пiсаў лiсты аднавяскоўцам, якiя 
апынулiся на франтах Першай сусветнай вайны. У дзiцячыя гады ён 
пазнаёмiўся з першымi беларускiмi творамi Янкі Купалы i Якуба 
Коласа, а таксама з тагачаснымi беларускiмi часопiсамi “Саха” i 
“Лучынка”. Нядоўга вучыўся ў Лепельскiм вышэйшым пачатковым 
вучылiшчы, бо на яго навучанне ў сям’i не хапала сродкаў. 
З трынаццацi гадоў пачаў працаваць: быў перапiсчыкам у валасным 
ваенным камiсарыяце, справаводам у валвыканкаме, рахункаводам у 
саўгасе, а затым — старшынёй сельсавета. Пасля П. Броўка трапiў на 
камсамольскую работу: працаваў загадчыкам аддзела ў Полацкiм 



акруговым камiтэце камсамола. З 1927 па 1928 г. — адказны 
сакратар газеты “Чырвоная Полаччына”, куды раней ён дасылаў свае 
першыя допiсы i вершаваныя творы. У гэтай газеце 18 жнiўня 1926 г. 
быў змешчаны яго першы верш “Ой, не шапчы, мая бярозка...”. 
З гэтага часу i пачынаецца творчая сцежка П. Броўкi ў вялiкую 
лiтаратуру. Паваротным момантам у жыццёвай i творчай бiяграфii 
маладога тады паэта стаў прыезд у Мiнск i паступленне на вучобу ў 
Беларускi дзяржаўны унiверсiтэт на лiтаратурна-лiнгвiстычнае 
аддзяленне педагагiчнага факультэта (скончыў БДУ ў 1931 г.). 
У сталiцы П. Броўка стаў актыўным удзельнiкам лiтаратурнага 
жыцця, увайшоў у творчае аб’яднанне “Маладняк”. 

На пачатку 30-х гг. ён выдаў кнiжкi паэзii “Гады, як шторм” i 
“Прамова фактамi” (абедзве — 1930), “Цэхавыя буднi” (1931). Многiя 
вершы з гэтых зборнiкаў увасабляюць тыповую манеру i стыль 
паэтычнага выказвання, характэрны для паэтаў-маладнякоўцаў. Тут 
шмат гучных агульных выказванняў i заклiкаў, бадзёрай 
аптымiстычнай рыторыкі, абстрактнай планетарна-касмiчнай 
вобразатворчасцi: “Гэй, камсамол! // Дазорамi станем // На 
барыкадах сусвету змагацца”; “Мы — маладыя, як рэвалюцыя, // 
Поўны агню, як гартоўныя домны” (верш “Камсамольцам”). Малады 
аўтар паэтызаваў “цэхавыя буднi”, канстатаваў факты i падзеi, 
заклiкаў “машыну любiць як сябе”, услаўляў сацыялiстычнае 
будаўнiцтва. Крытык В. Бечык, пішучы пра творчае станаўленне 
паэта, справядлiва адзначаў, што “не ўсё з раннiх твораў Броўкi 
вытрымала выпрабаванне часам. Не ўсё было арганiчным, надаралiся 
i публiцыстычныя перакосы, i рытарычныя спрашчэннi, беднаватая 
на паэтычны змест агульшчына”. Бяда маладога тады П. Броўкi была 
ў тым, што як паэт ён вельмi моцна падпаў пад афіцыйны iдэалагiчны 
ўплыў, быў летапiсцам жыцця грамадства, паспешліва адгукаўся на 
павярхоўна зразуметыя патрэбы дня i заклiкi партыi, выказваўся 
дэкларацыйна, мыслiў схемамi i лозунгамi. I, вядома, не адзiн 
П. Броўка пайшоў па такiм шляху, шчодра аддаючы данiну часу, 
iдэалогii, палiтыцы (можна згадаць, як старалiся iсцi “ў нагу з часам”, 
радасна-ўзнёсла апявалi савецкую яву М. Чарот, А. Дудар, 
А. Александровiч, П. Глебка, А. Куляшоў i iнш.). Вось даволi 
характэрны ўзор агульшчыны, iдэалагiчнай рыторыкi: “Iмчыць цягнiк, 
яснеюць нашы далi, // Вядома ўсiм — не спынiмся мы тут. // Мы 
шчыра ўсе i горача вiталi // Вялiкiм Ленiным паказаны маршрут. // 
Хто на дарозе стаў? Дык ведай — сцеражыся!..” (верш “Гады, як 
шторм”). Лiрыка П. Броўкi 30-х гг., развiваючыся ў рэчышчы 
грамадзянска-публiцыстычнай паэзii, ва ўмовах даваеннага часу была 



шчырым выяўленнем веры маладога пакалення ў Ленiна, 
камунiстычную партыю i iдэi сацыялiзму. Аднак як паэт ён не 
ўздымаўся над кан’юнктурай падзей i лозунгаў, не пазбегнуў 
паспешлiвай апiсальнасцi. Актуальнасць, надзённасць радка, 
пафаснасць i агiтацыйнасць голасу — вось да чаго iмкнуўся паэт. Пра 
гэтае сваё iмкненне ён прызнаваўся ў вершы “Тады пачынаю з 
пачуццямi спрэчку...” (1930): 

Мне трэба, каб слова 
                         падносiла цэглу, 
а вершы ў альбом 
                         i другiя напiшуць. 

Паэт адмаўляў iнтымную лiрыку — той жанр, у якiм пазней 
выявiў сябе найбольш таленавiта i ярка. “Няхай i верш чарнарабочы 
iдзе да горнаў”, — вось у гэтым бачыў практычную карысць i 
прызначэнне паэзii малады П. Броўка. Ён далучыўся да тых паэтаў, 
для каго рыфма стала, кажучы словамi У. Маякоўскага, “лозунгам, 
штыком i бiзуном”. З “пачуццямi спрэчкi” пайшлi не на карысць 
паэтычнаму мысленню П. Броўкi. Верш 30-х гг. “Вясновая размова”, 
калi меркаваць па назве, павiнен быць пейзажным. Аднак паэта не 
цiкавiць прыгожае i вечнае, ён складае гiмн “савецкай вясне”: 
“Прымай, савецкая вясна, загады ад ЦК”. Такой вобразатворчасцi, 
памножанай на патэтыку, нямала i ў сталага Броўкi-паэта. Адзiн з 
яскравых прыкладаў таму — лiрычны верш пра радзiму “На родных 
месцах” (1957), у якiм аўтар не змог абысцiся без “iдэйнай” падсветкi: 
“Зыркiм бляскам святла, // Думкай мудрага Ленiна // На абшарах 
тваiх // Усё як ёсць апраменена”. 

Шматлiкiя вершы, пачынаючы ад яго першага зборнiка “Гады, 
як шторм” да апошняга “Савецкi чалавек” (1982), нясуць у сабе дух 
партыйна-камунiстычнай iдэалогii. Асаблiва багата iдэйна-палiтычнай 
вершатворчасцi, надзённа-рытарычных “прамоў фактамi” ў кнігах 
другой паловы 30-х гг. i канца 40—50-х гг. — “Так пачыналася 
маладосць” (1934), “Прыход героя” (1935), “Вясна Радзiмы” (1937), 
“У роднай хаце” (1946), “Сонечнымi днямi” (1950), “Цвёрдымi крокамi” 
(1954) i  iнш. Адмоўна адбiлася на яго творчасцi так званая тэорыя 
бесканфлiктнасцi, i гэты негатыўны ўплыў яскрава выявiўся ў 
iдэалiзацыi, спрошчаным паказе даваеннай i пасляваеннай 
рэчаiснасцi, калгаснага жыцця, услаўленнi культу асобы Сталiна 
(паэма “Хлеб”, вершы “Падарунак”, “Думы аб правадыру”, “Палессе”, 
“Спеў новых дзён” i шмат iнш.). Iдэалагiчныя ўстаноўкi паўплывалі на 
змест аповесцi “Каландры” (1931) i рамана “Калi злiваюцца рэкi” 
(1957). Цэнтральнымi ў многiх творах сталi вобразы камунiстаў, 



Ленiна, матывы ўслаўлення камунiстычнай партыi, сацыялiстычнага 
жыцця, Кастрычнiцкай рэвалюцыі, ленiнскiх спраў i г. д. Пералiк 
назваў вершаў i паэм, а тым больш цытаванне характэрных, тыповых 
радкоў, якiя сведчылi б пра “камунiстычную высокаiдэйнасць” 
Броўкавай паэзii, можа заняць нямала месца: “Быць камунiстам”, 
“Смела, таварышы, ў ногу!”, “Мая Савецкая Улада”, “Светлы час”, 
“Заўсёды з Ленiным”, “Дума аб бессмяротнасцi” i шмат iнш. Не дзiўна, 
што нямала Броўкавых твораў, якiя нарадзiлiся на патрэбу дня, сёння 
беззваротна састарэлi, але яны з’яўляюцца па-свойму красамоўнымi 
фактамi гiсторыi беларускай савецкай лiтаратуры. 

Дык дзе ж па-сапраўднаму неўвядальны, найбольш па-
мастацку глыбокi i непаўторны П. Броўка як паэт? Там, дзе ён апявае 
крынiцу i бор, дзявочую прыгажосць i сустрэчу закаханых, дзе 
дасягае iнтымнасцi, спавядальнасцi i фiласафiчнасцi. Бо эстэтычнае, 
духоўнае — штосьцi генетычна невынiшчальнае i першаснае, у 
адрозненне ад iдэалагiчнага, наноснага. Пейзажная i любоўная лiрыка 
ў 30–50-я гг. як бы ратавала паэзiю, не давала ёй канчаткова забыцца 
на прыгожыя i вечныя пачуццi на зямлi, хоць на пэўны момант цi мiг 
у тагачасных умовах выбавiцца ад нейкага наддухоўнага, 
надчалавечага iснавання. Той жа П. Броўка, як бы нi крочыў “у нагу з  
часам”, як бы нi палiтызаваўся, добра бачыў i iншыя ўзоры мастацкай 
творчасцi, не мог абсалютна заглушыць у сабе адчуванне прыгожага, 
пачуццё роднай прыроды. Хоць паэзiя на вечныя тэмы ў даваенны 
час не вiталася крытыкай, успрымалася як адыход ад надзённых 
праблем часу, П. Броўка узяў за арыенцiр лiрыку прыроды Я. Коласа, 
традыцыi рэалiстычна-канкрэтнага i вобразнага жывапiсання. На 
гэты конт ёсць красамоўнае прызнанне самога паэта ў вершы “Якубу 
Коласу”: “Я да зямлi прыпаў. // Твае гучалi словы. // Яны 
праўдзiвымi, прыгожымi былi, — // Я ў iх вясну пачуў, напеў бароў 
сасновых // I сiлу рэк Бярозы i Сулы”. Асаблiва значным крокам у 
паглыбленнi эстэтыка-выяўленчага пачатку, лiрычнага “я” аўтара 
стала кнiга “Шляхамi баравымi” (1940). Пейзажныя вершы “Канец 
лета”, “Дождж”, “Мяцелiца”, “Бор” i некаторыя iншыя вылучаюцца ў 
даваеннай паэзii сваёй вобразнай маляўнiчасцю, прачулай рытмiка-
меладычнай iнструментоўкай, iх радкi прасякнуты жывым чалавечым 
настроем: 

Прабiўшы плынi духаты, 
Пайшлi раслiны ў рост...  
I птушак жоўтыя раты 
Лавiлi неба з гнёзд. 
 



Маланкi стрэламi ўстаюць, 
У бубен сыпле гром...  
I я, захоплены, стаю 
Абдожджаны кругом. 

(“Дождж”) 
Асобныя строфы вершаў “Крынiца” i “Бор” набываюць 

фiласафiчнасць гучання, даносяць да нас важны духоўны сэнс. 
Вобразнай узнёсласцю, адухоўленай музыкай пачуццяў 

напоўнены вершы пра каханне. Словы паэта глыбока прапушчаны 
праз сэрца, якое выспеўвае самыя таемныя, прыгожыя i светлыя 
пачуццi: 

Там лiпоўнiк густы, светлавокi язмiн, 
Будзем разам збiраць мёд з пахучых далiн... 
Сядзем потым спачыць пад лiстом пад 
                                                                адным. 
Згодна ты?.. Ты маўчыш... 
                                   Паляцiм?! Паляцiм! 

(“Гэты, кветкамi-пухам абсыпаны сад...”) 
Каларытны жывапiс словам, тонкi лiрызм пiсьма якраз i 

сведчаць пра тое, што ў асобе П. Броўкi даваенная паэзiя займела 
несумненна таленавiтага паэта-мастака. 

Прыкметна ўзмужнеў талент П. Броўкi ў гады змагання з 
нямецка-фашысцкай агрэсiяй. “I выйдзе Беларусь з палону!” — 
рэфрэнам праходзiць патрыятычна-вызваленчая думка праз выдатны 
лiрыка-публiцыстычны верш “Мацi” (1941). Традыцыйным нацыя-
нальна-фальклорным матывам сяўбы ў творы “Будзем сеяць, 
беларусы!” (1942) паэт сцвярджаў няскоранасць беларускага народа, 
веру ў вечнае красаванне жыцця на роднай зямлi. З лiрычнай 
заглыбленасцю ў свет чалавечых перажыванняў напiсаны вершы 
“Рана”, “Спатканне”, у якiх уражальна гаворыцца, што значылі для 
салдата-франтавiка радзiма, яе краявiды, вобразы блiзкiх i родных 
людзей. Расстанне з роднай зямлёй i ўсведамленне чалавечай бяды, 
гора прынесла пакуты герою П. Броўкi. 

Трагедыйным зместам напоўнена балада “Надзя-Надзейка” 
(1943). Тужлiва-журботная мелодыя жалейкi праходзіць праз увесь 
твор, якi ўспрымаецца як песня-плач па загубленай ворагам 
беларускай дзяўчыне: “...Травы абсыплем чыстай слязою, // Чыстай 
слязою, // Быццам расою. // — Надзя-Надзейка!.. — клiча жалейка”. 
Балада заснавана на фальклорных вобразах i паралелях: белая бяроза, 
горачка-гора, песнi-вяснянкi, горкiя слёзы i iнш. У заключных радках 



верша чуецца пратэст супраць жудаснай вайны, якая ўчыніла гвалт i 
глум, растаптала каханне, а таксама гучыць матыў помсты ворагу. 

Невыпадкова ў ваенныя гады беларуская паэзiя звярнулася да 
вобраза Кастуся Калiноўскага. У цяжкiя, лёсавызначальныя моманты 
народ павiнен адчуваць гiстарычны грунт пад нагамi, мацаваць свой 
дух, звяртаючыся да гераiчнай славы мiнулага. У легендарным ключы 
напiсаны верш-балада “Кастусь Калiноўскi” (1943). Герой гэтага 
верша — “сiлай магутны, душою агнiсты” беларускi хлопец-партызан 
Калiна, якога за мужнасць i адвагу празвалi Кастусём Калiноўскiм. Ён 
паўстае як народны заступнiк, самаахвярны змагар з ворагам, i таму 
ўвесь беларускi край, яго людзi i прырода славяць героя: 

Чакаюць крынiцы яго ледзяныя, 
Лясы, паўзнiмаўшы смыкi смаляныя, 
Каб разам з вятрамi наладзiць вяселле, 
Ударыць па струнах, 
Па хвалях дняпроўскiх, — 
Што з вечнаю воляй 
Прыйшоў Калiноўскi. 

Балада “Кастусь Калiноўскi” прасякнута свабодалюбным 
пафасам. 

У ваенны час П. Броўка стварыў некалькi эпiчных твораў, 
сярод якiх лепшай лiчыцца паэма “Беларусь” (1943). Самыя яркiя 
мясцiны твора напiсаны з эмацыянальнай пранiкнёнасцю слова, 
героiка-змагарнiцкiм i патрыятычным пафасам. Вельмi адметным 
з’яўляецца ў творы зварот да тых падзей гiстарычнага мiнулага, калi 
вырашаўся лёс нашага народа, яго свабоды i будучынi. Разам з тым у 
паэме прамаўляюцца словы ў духу таго часу, калi ў савецкiх людзей 
была вялiкая вера ў iдэалы Кастрычнiка. 

Асаблiва ярка паэтычны талент П. Броўкi разгарнуўся ў 60–70-
я гг., якiя сталi надзвычай важным i плённым этапам у яго творчасцi. 
Гэты час аказаўся ўраджайным на кнiгi паэзii — выйшлi ў свет 
зборнiкi “Пахне чабор” (1959), “Далёка ад дому” (1960), “Мiж чырво-
ных рабiн” (1969), “Калi ласка” (1972) i iнш. Прыкметна пашырылiся 
абсягi творчага выяўлення паэта, узмацнiўся гуманiстычны пафас яго 
паэзii. У 60-я гг. паэтаў голас пацiшэў, зрабiўся задушэўна-цёплым, 
мяккiм, сапраўды прывабным. Хоць паэт працягваў сплочваць данiну 
грамадска-палiтычным тэмам, тым не менш верх у яго творчасцi ўзяў 
лiрызм цi, iнакш кажучы, тэма душы, тэма лiрычных настрояў i 
перажыванняў. 

Прыкладам самай высокай паэзii ў творчасцi П. Броўкi могуць 
служыць вершы “Пахне чабор...”, “Як лiст дубовы...”, “Ты, мая пчолка”, 



“Калi надыдзе час спачыну...” i многiя iншыя, у якiх ён паказвае сябе 
як выдатны майстар лiрычнага слова. Цудоўна гучыць пейзажна-
любоўная саната “Пахне чабор...”: 

Хiба на вечар той можна забыцца? 
...Сонца за борам жар-птушкай садзiцца, 
Штосьцi спявае пяшчотнае бор, 
Пахне чабор, 
Пахне чабор...  

Верш прасякнуты элегiчным пачуццём, у iм праз 
драматызацыю лiрычнай iнтанацыi раскрываецца туга чалавечай 
душы па былым каханнi: “...Клiкнуць хацелася — голас замёр. // 
Пахне чабор, // Пахне чабор...”. Паўтор спалучэння слоў “пахне 
чабор” з кожнай новай страфой узмацняе эмацыянальна-
медытатыўнае гучанне твора. 

Мiлагучнасцю, шчымлiвай пяшчотай напоўнены верш 
“Александрына”, якi, як i “Пахне чабор…”, стаў цудоўнай песняй 
(непаўторна гэтыя вершы-песнi загучалi ў выкананнi знакамiтага 
ансамбля “Песняры”). У памяці паэта ажыў вобраз дзяўчыны, якую ён 
пакахаў у юнацтве. Яна цвіла незвычайным хараством, запаланіла 
сэрца, але не здолеў тады хлопец адкрыта выказаць свае пачуцці. 
Праз гады каханне не згасла, уваскрэсла з мінулага як светлы і дарагі 
сэрцу ўспамін: 

Цяпер магу прызнацца, тады пачаў кахаць, 
Цябе з ніякай кветкай не мог я параўнаць. 

 
Сказаць, што васілёчак, дык фарба ў ім адна, 
Сказаць, што ты лілея, — сцюдзёная ж яна! 

 
Сказаць, што ты званочак… Ды ўсіх жа мала іх!..  
Такою ты здалася ў семнаццаць год маіх. 

“Пахне чабор…” і “Александрына” — лірычна-камерныя песні 
кахання, тыя адметныя ўзоры інтымнай лірыкі, якія створаны на 
хвалі спавядальнай шчырасці і пяшчоты. 

З душэўнай прачуласцю радка напiсаны таксама вершы пра 
каханне “Ты мне здавалася адзiнай...”, “Памылка”, “Калi руку на 
развiтанне...” i iнш. 

У сваiх паэтычных пейзажах П. Броўка з яркай асабовасцю 
светаўспрымання, вельмi вобразна i маляўнiча раскрывае непаўторны 
воблiк роднай зямлi. Мастак слова вядзе даверлiвую, прачулую 
размову з лесам, дрэвам, пчалою, ён натхнёна i адухоўлена паэтызуе 
неба i раку, спевы птушак, поры года (вершы “Мая Ушачка”, “Зiмовыя 



малюнкi”, “Восенню”, “Ранiцу люблю...”, “Вясновы дождж”, “Ты, мая 
пчолка”, “Здаецца, дуб са мной гаворыць...”). Узнёсла-ўрачыстая 
музыка лесу гучыць у вершы П. Броўкi “Лясныя музыканты”. Паэту 
чуецца цэлае сугучча галасоў, зыкаў, песень, i ён зачараваны гэтай 
сiмфонiяй: “Паслухаеш — аж храм гудзе...”. А спяваюць тут сасна i 
неба, рабiна i салавей, “усё як ёсць спявае”. Паэт успрымае лес як 
храм, святыню, а такое ўзвышанае шанаванне прыроды было 
ўласціва заўсёды творцам-гуманістам, улюбёным у родны край 
(згадайма Міколу Гусоўскага, Якуба Коласа…). Пятрусь Броўка тонка, 
адухоўлена ўзіраецца і ўслухоўваецца ў прыроднае наваколле, складае 
хваласпеў красе і жыццю. Ён нязмушана запрашае ўсіх нас адчуць 
чароўную музыку навакольнага свету. Запытальныя інтанацыі верша 
будзяць жывы водгук у сэрцы: 

Наш лес. Унікнуць толькі трэба — 
Спяваючы, сасна расце. 
А чулі вы — спявае неба? 
А так, што месяц аж цвіце. 

Пейзаж у творы “Лясныя музыканты” палоніць адухоўленай 
паэтычнасцю і вобразнасцю. 

Музычны рытмiка-гукавы лад вызначае i танальнасць верша 
“Белы барабаншчык” (1958). Тут выяўляецца парывiстасць i 
ўздымнасць рытму, прычым паўтор аднолькавых гукаў, гука- i 
словазлучэнняў яскрава перадае суровасць зiмовых стыхiй — завiрухi 
i марозу: “...Злосная мятлюга, // Злосная мятлюга // кружыцца, 
гудзе...”. Музыка прыроды дае ўзлёт паэтавай душы, прыносiць 
вялiкую радасць, паўнату адчування красы свету i жыцця (верш 
“Музыка”). Увогуле, напеўнасць, музычнасць — вызначальная рыса 
Броўкавай лiрычнай паэзii. I яшчэ. П. Броўка не толькi пясняр 
зямнога хараства, але i заступнiк прыроды: “А быў бы рады я без 
меры, // Каб кожны верш у адрас твой // Мог супынiць змяю-
сякеру...” (“Зварот да бярозы”). Крытык У. Гнiламёдаў у сваiх 
успамiнах сведчыць пра паэтаву любоў да прыроды ў рэальным 
жыццi: 

“Пётр Усцiнавiч... шчыра любiў беларускую прыроду, асаблiва 
лес. Неяк пры сустрэчы, помнiцца, Пётр Усцiнавiч надта абураўся 
паводзiнамi нейкiх турыстаў, якiх ён сустрэў каля Ждановiч. 
Здаравенныя хлопцы глумiлiся над прыродай, псавалi лес. 

— Выйшлi з аўтобуса, ссеклi, разумеееш, чатыры маладзенькiя 
сасонкi касцёр палiць. Я пачаў iх саромiць — дзе там! Доўга давялося 
iм тлумачыць... 



Нехта iншы, напэўна, абышоў бы бокам, не стаў бы звязвацца 
з гэтымi “турыстамi”, а вось Пётр Усцiнавiч палiчыў сваiм абавязкам 
умяшацца, каб заступiцца за безабаронную прыроду”. 

Прырода на ўсё жыццё стала шчырай сяброўкай i лекаркай 
паэта, таму ён і прызнаваўся, што не бывае адзiнокiм, бо спяшае да 
лесу i адчувае сябе сваiм у лясной сям’i (верш “Я адзiнокiм не 
бываю...”). 

Значнае месца ў лiрыцы паэта займае роздум пра маральны 
воблiк чалавека, яго прызначэнне ў жыццi. Вельмi важны для 
П. Броўкi народны маральна-этычны кодэкс жыцця, згодна якому на 
нашай зямлi заўсёды шанавалася працавiтасць, сумленнасць, 
асуджалiся хлусня i хцiвасць, несправядлiвасць i чалавечая подласць. 
Народны iдэал — гэта глыбока гуманiстычная выверанасць поглядаў i 
ацэнак, i менавiта iмi кiруецца ў сваiм разуменнi i асэнсаваннi жыцця 
П. Броўка-паэт. У вершы “Аб сумленнi” (1965) ён гаворыць пра 
неабходнасць унутранай чысцiнi асобы, яе сцiпласць i 
высакароднасць: 

Аб праўдзе не крычы бясконца 
I выхваленне прэч адкiнь, 
А будзь такiм... ну, як пад сонцам 
Празрыстая нябёсаў сiнь. 

Самаахвярна i без рэкламавання рабiць людзям дабро заклiкае 
П. Броўка ў вершы “Дабро” (1972). У сваёй маральна-этычнай 
скiраванасцi думка паэта перагукаецца з бiблейскiмi запаветамi, 
адвечнай агульначалавечай мудрасцю. “Будь добрым к людям, и 
всегда добро к тебе вернется”, — пiсаў паэт сярэдневяковага Усходу 
Джамi. У iншых вершах П. Броўка папярэджваў пра ненадзейнасць 
лёгка здабытай славы, нагадваў пра вечныя каштоўнасцi, пра тое, 
што чалавек павiнен бачыць свае недахопы i ўмець дарадаваць 
чужыя памылкi (вершы “Слава”, “З нас кожны памыляцца можа…”, 
“Даруй!”). Паэт не прымаў дэфармацыі чалавечых асноў жыцця. 
А яшчэ ён даводзiў, што, каб дайсцi да мэты, трэба iсцi па жыццi, 
пераадольваючы цяжкасцi i нягоды, i мець пры гэтым моцную веру: 

Няхай, абы ты верыў прагна, 
Няхай жуда, няхай адзiн, 
Няхай каменне, твань i багна...  
А ты iдзi, 
А ты iдзi!.. 

(“А ты iдзi”) 
Многія з’явы жыцця ў творах П. Броўкі набываюць маральна-

філасофскае асэнсаванне. Паэт спазнаў цану чалавечнасці і людской 



дабрыні, ён цудоўна ведаў, што такое душэўныя раны, слёзы радасці і  
гора, як саграе чулае, спагадлівае слова і як востра раніць абыякавы, 
раўнадушны позірк. У людской слязе яму бачыўся ўвесь чалавек, яго 
сутнасць: 

Хто ў слёзах плача, хто смяецца, 
Ды ў кожнае характар свой… 
Ну, а прытворная здаецца 
Пустою кропляй дажджавой! 

(“Слёзы”) 
Пафасам маральна-духоўных шуканняў прасякнуты вершы 

“Хмарнеюць мае напевы…”, “Ну што ж, бывае і заплачаш…”, “Слёзы”, 
“Раны” і многія іншыя з паэтычных кніг другой паловы 60—70-х гг. 
Яны напісаны з паглыбленай роздумнасцю пра сэнс чалавечага 
існавання, у іх — адбітак жыццёвага вопыту паэта. Пятрусь Броўка 
гаворыць, што зямны шлях поўны няпростых выпрабаванняў, і таму, 
нягледзячы на “пякучыя раны”, галоўнае — гэта захаваць маральную 
трываласць і годнасць. Грамадзянскі абавязак паэт ставіць вышэй за 
ўсё, бо родная зямля і народ — тыя святыні, дзеля якіх варта 
пакутаваць і змагацца, трывожыцца і жыць: 

Ды раны залечацца 
                            часам гаючым — 
І зноўку ад ран супакоіцца сэрца, 
Няма ж больш трывожнай, 
                                   няма больш балючай, 
Калі — 
           ўся радзіма твая ў небяспецы. 

(“Раны”) 
Для лепшых вершаў П. Броўкі маральна-этычнага зместу 

ўласцiва натуральнасць i разважлiвасць паэтычнай гаворкi, iмкненне 
да абагульнена-ёмiстых i афарыстычных высноў. Многiм яго вершам 
характэрна лiрыка-медытатыўная заглыбленасць, роздум пра 
перажытае i выпакутаванае, зямное i вечнае. Паэт умее стварыць 
малюнак фiласофскага зместу, як, да прыкладу, у вершы “Журавы” 
(1957): 

Адлятаеце часта чаго? 
Валасы мае ўсе абмарозiлi. 
Колькi год вы з дзяцiнства майго, 
Колькi год 
Вы з сабой паадвозiлi? 



Матывы фiласафiчнасцi гучаць таксама ў вершах “Усё 
жыццё — адно iмгненне...”, “Зялёны клён лiстотай гушкаў...”, “Гады, 
як часовыя госцi...” i iнш. 

“Голас сэрца” — адзiн з лепшых эпiчных твораў П. Броўкi i  ўсёй 
беларускай паэзii 60-х гг. Гэтая паэма прысвечана памяці маці 
паэта — Алены Сцяпанаўны. У гады мінулай вайны яе напаткаў 
трагічны лёс — разам з іншымі ахвярамі яна была вывезена ў 
фашысцкі лагер смерці Асвенцім (Польшча) і спалена ў печы 
крэматорыя (між іншым, гэткая ж жудасная фабрыка смерці існавала 
каля Мінска, у раёне вёскі Трасцянец, дзе гітлераўцы знішчылі больш 
за пяцьсот тысяч чалавек). Асвенцім стаў для ўсяго цывілізаванага 
чалавецтва сімвалам бяды і гора. 

Сюды, дзе людзей ператваралі ў попел, П. Броўка прыехаў у 
хуткім часе пасля вайны, у 1947 г. З паэтам Аляксандрам Твардоўскім 
ён пабачыў тое, што скаланула сэрца. “Мы хадзілі, — згадваў 
П. Броўка, — па змрочных бараках, дзе гінулі тысячы і тысячы, 
стаялі, апусціўшы галовы, ля печаў крэматорыя, праз якія прайшлі 
дымам сотні тысяч, схілялі галовы ля сцяны, дзе расстрэльвалі 
ахвяры, з нянавісцю глядзелі на вокны дома, дзе ў час пакарання 
іграў аркестр і весяліліся эсэсаўцы”. Твор пра маці нарадзіўся не 
адразу, хоць балючыя ўражанні не давалі спакою. Паэма “Голас 
сэрца” была напісана толькі ў 1960 г. 

Пятрусь Броўка стварыў літаратурны помнік вялікай людской 
трагедыі. Радкi паэмы вырастаюць з глыбока асабiстага болю, пакут 
чалавека, якi назаўсёды страцiў мацi. Яе схапілі за сувязь з 
партызанамі, адправілі ў фашысцкае пекла (паланянцы выпалілі на 
руцэ нумар 61580), яна прайшла праз нечалавечыя здзекі і пакуты. 
Твор пранiзвае журботны матыў сыноўняй бяды i невымернага гора. 

Паэту цяжка было паверыць у гібель маці, убачанае ў 
Асвенціме здавалася жахлівым сном: 

Досыць мне ростані, родная, досыць, 
Што ты загінула, — можа здалося. 

 
Сенцы адчыніш, паклічаш у хату. 
Можа, й не быў я ў тым месцы 
                                                 праклятым… 

Паэт гаворыць з мацi як з жывой, уваскрашае яе воблiк у 
памяцi: “Як пахлi рукi твае лебядою, // І хлебам жытнёвым, i 
сырадоем...” Ён вядзе нас на месца спаленай фашыстамі хаты, дзе 
квітнее “сінім аблокам бэзавы куст высокі, шырокі”, які пасадзіла 
маці. Бэз паўстае як сведка матчынага жыцця: 



Мне бэзавы куст як быццам гаворыць, 
Як ты тут жыла ў бядоце, у горы, 

 
Як на світанні ўранку ўставала, 
На ўсход паглядала, нас ты чакала, 

 
А мы былі дзесьці ў полымі бою. 
Ты ж заставалася ў хаце адною. 

Вобраз мацi паказаны ва ўсёй трагедыйнасцi: яна — жанчына-
пакутнiца, адна са шматмiльённых ахвяраў фашызму: “Мацi! Адна 
ты!.. А вас жа — мiльёны...”; “Там жа плач матак сабраны са свету...”. 
П. Броўка знiтоўвае свой уласны боль з трывогай за лёс жыцця i 
чалавецтва. Паэт заклiкае абаранiць свет, будучыню ад паўтарэння 
падобнай бяды, усiм сэрцам жадае, “каб болей пакутаў людзi не 
зналi”. Невыпадкова ён згадвае словы пiсьменнiка-антыфашыста 
Юлiуса Фучыка: “Пiльнымi будзьце!” “Голас сэрца” — паэма-рэквiем, 
напоўненая балючымi чалавечымi пачуццямi i прасякнутая 
антываенным пафасам. 

Пятрусь Броўка быў паэтам няўрымслiвага творчага 
характару. “А верш, ён не дае спакою, // З грудзей iрвецца i 
крычыць”, — такое прызнанне чуем у вершы “Вось узялi, 
падсумавалi...” (1965). Ён як бы i не меў сумневу наконт таго, што 
канчатковым суддзёй напiсанаму з’яўляюцца яе вялiкасць Паэзiя i 
Час. З вышынi нашых дзён добра бачыцца, што дзякуючы сваёй 
маральна-гуманiстычнай змястоўнасцi, высокай эстэтыцы i 
мастацкасцi слова лепшыя творы П. Броўкi маюць пад сабой 
надзейны i трывалы грунт, належаць як нашай сучаснасцi, так i 
будучынi. 



Аркадзь Куляшоў 
Паэзія Аркадзя Куляшова (1914–1978) увайшла ў залаты фонд 

беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. “Новая кніга”, якая ўбачыла свет 
у 1964 г., стала па-сапраўднаму наватарскай і засведчыла якасна 
новы перыяд у творчасці паэта. Зборнікі “Сасна і бяроза” (1970) і 
“Хуткасць” (1976) грунтоўна замацавалі за ім адно з галоўных месцаў 
у літаратуры. 

Нарадзiўся будучы народны паэт Беларусi 6 лютага 1914 г. у 
вёсцы Саматэвiчы, што ў Касцюковiцкiм раёне на Магiлёўшчыне. Яго 
бацькi працавалi настаўнiкамi ў школе. Паэтычны дар абудзiўся ў 
хлопчыка вельмi рана. У дванаццаць гадоў на старонках Клiмавiцкай 
акруговай газеты “Наш працаўнiк” ён надрукаваў свой першы 
вершаваны твор. А ў 1928 г., калi юнаму паэту было чатырнаццаць 
гадоў, у часопiсе “Полымя” з’явiўся верш “Бывай...”. Гэты твор быў 
народжаны першымi i шчырымi пачуццямi да вельмi прыгожай 
дзяўчыны — Алесi Карыткiнай. Вобраз першага кахання жыў у сэрцы 
А. Куляшова ўсё жыццё, i таму ён неаднойчы згадваў Алесю ў сваiх 
паэтычных творах, вяртаўся да раней напiсаных радкоў, шлiфаваў iх, 
даводзiў да фiлiграннасцi гучання. Верш “Бывай...” стаў шэдэўрам 
выдатнага паэта і цудоўнай песняй (музыку напісаў Ігар Лучанок): 

Пайшла, нiколi ўжо не вернешся, Алеся. 
Бывай, смуглявая, каханая, бывай. 
Стаю на ростанях былых, а з паднябесся 
Самотным жаўранкам звiнiць i плача май. 

Закончыўшы ў 1928 г. сямiгодку, А. Куляшоў пайшоў вучыцца 
ў Мсцiслаўскi педтэхнiкум. Тут ён пасябраваў з Юлiем Таўбiным i 
Змiтраком Астапенкам, якiя таксама пiсалi вершы, былi паэтамi-
маладнякоўцамi, упэўнена ўваходзiлi ў лiтаратуру. Яны ў сваiм 
асяродку захапляліся творчасцю Янкі Купалы, Максіма Багдановiча, 
цiкавiлiся рускай i сусветнай паэзiяй: чыталi такiх паэтаў, як 
Аляксандр Блок, Ганна Ахматава, Мiкалай Асееў, Марыя Цвятаева, 
Барыс Пастарнак, Уладзiслаў Бранеўскi, Юлiан Тувiм, Фрыдрых 
Шылер, Ёган Вольфганг Гётэ i iнш. Знаёмства з паэтычнымi кiрункамi 
i набыткамi iншых лiтаратур узбагачала творчы досвед і духоўны свет 
маладых людзей. 

У 1931 г. малады паэт паступiў на лiтаратурны факультэт 
Мiнскага педагагiчнага iнстытута. А за год да гэтай падзеi выйшаў 
яго першы зборнiк “Росквiт зямлi” (1930). У хуткiм часе ўбачылi свет 
яшчэ некалькi кнiжак А. Куляшова — “Па песню, па сонца!..”, “Медзi 
дождж” (абедзве — 1932), паэмы “Аманал” (1933) i “Гарбун” (1935). 
У многiх вершаваных творах А. Куляшова адчуваюцца дыханне i 



рытмы свайго часу, выяўляецца радасць юнацкiх пачуццяў i 
рамантычных парыванняў у светлае заўтра. Аптымiзм i мажор 
валадараць у радках паэта, якi, зразумела, за чыстую манету прымаў 
тагачасныя iдэалагiчныя заклiкi ды ўстаноўкi. Драматычная праўда 
даваеннай рэчаiснасцi, калi панавала атмасфера страху i недаверу, 
адбывалiся рэпрэсii, iшло рассяляньванне вёскi, заставалася па-за яго 
ўвагай. І таму не ўсё з напiсанага вытрымала выпрабаванне часам. 

Звяртаюць на сябе ўвагу вершы “Астраном” (1929) i “Як дзень 
адыходзiць...” (1930). У гэтых творах герой паэта рамантычна 
захапляецца панарамай далёкiх сузор’яў, верыць у тое, што зможа 
некалi весцi дыялог з паэтам з iншай галактыкi, у якога гэтаксама 
“сэрца гарыць”. Ён вітае зорны сусвет: 

Прымі прывітанне, бясконцы сусвет 
Далёкіх Цэнтаўраў і Львоў, 
Далёкі таварыш, далёкі паэт 
З няходжаных Млечных Шляхоў.  

(“Як дзень адыходзіць…”) 
Паэт нiбы iнтуiтыўна прадчуваў надыход касмiчнай эры, калi 

бясконцы сусвет зробiцца адкрытым i блiзкiм чалавеку. Знакаміты 
мысляр i вялікі летуценнiк Канстанцiн Цыялкоўскi ў сваёй працы 
“Будучае зямлi i чалавецтва” (1928) даводзiў, што наша Зямля адзiная 
i непаўторная ў сваiм родзе, як i Чалавек. “Яе лёс i ёсць лёс 
Сусвету”, — казаў вучоны. У асобе А. Куляшова ў нашу паэзiю 
прыйшоў мастак аб’ёмнага, касмiчнага погляду на свет. Фiласофскi 
касмiзм думкi, маштабнасць мыслення зрабiлiся асноўнымi ў яго 
паэзii. Асэнсаванне месца чалавека у Сусвеце, агульнапланетарным 
быццi знойдзе ўвасабленне ў творах А. Куляшова 40–50-х гг. i 
пазнейшага часу (паэма “Хлопцы апошняй вайны”, вершы “Зямля”, 
“Пра Марс” i iнш.). Канцэпцыя быцця i лёсу чалавека на Зямлi i ў 
Сусвеце стала асновай яго фiласофска-паэтычнага светабачання i 
светаразумення. 

Самай прыкметнай з’явай у творчасцi А. Куляшова даваеннай 
пары стаў цыкл вершаў “Юнацкi свет” (1939–1940). Сюды ўваходзяць 
вершы “На сотай вярсце”, “Карусель”, “Бюро даведак”, “Воблака” i 
iнш. Лепшыя з іх, як лічыць крытык У. Гніламёдаў, “краналі 
натуральнасцю слова, абаяльнасцю інтанацый жывой гаворкі, 
шчырасцю і праўдзівасцю пачуццяў...”. “Я так — летуценнiк...” — 
прызнаецца лiрычны герой. Ён паўстае перад намi радасным, крыху 
наiўным. “Юнацкi непаўторны свет” поўнiцца пачуццём кахання да 
дзяўчыны, якая ўяўляецца “светлым ранкам” (“Бюро даведак”). Разам 
з тым герой паэта ўлюбёны ў свае родныя мясцiны, на поўныя грудзi, 



па-маладому шчаслівы жыць на зямлi i сузiраць хараство. Лепшыя 
радкi цыкла ўражваюць лiрычнай непасрэднасцю адчуванняў, 
адметнасцю аўтарскiх вобразаў. У вершы “Воблака” паэт здолеў 
перадаць цудоўны мiг жывой паяднанасцi з прыродай, калi ў рукi 
рыбалова, здаецца, трапiла само воблака: 

Вада ў кругах, 
Вада ў кругах, 
I неба ў ёй не тое...  
А воблака? Яно ў руках 
Трапечацца жывое. 

Пачуццё крэўнай еднасцi з роднай зямлёй выяўлена ў вершы 
“Магiлёўская хмарка” (1940). Хмарка — жывая i дзейная iстота — 
паспагадала жнеям i схавала iх у свой цень ад спякоты, у рух прывяла 
вятрак, а потым “з вясёлым праехала громам”. Праз пейзажны 
малюнак паэт iмкнуўся выказаць духоўна значную думку: 

I людзi ўсмiхаюцца хмарцы сваёй, 
I ўдзячны 
Услед ёй крычу я: 
— Расцi, магiлёўская хмарка, 
З зямлёй 
Трымаючы сувязь жывую! 

Калi б А. Куляшоў дажыў да сённяшнiх дзён, то сэрца яго 
зайшлося б пякучым болем: Чарнобыль разбурыў адвечную повязь з 
роднай зямлёй. Паэтава радзiма спаўна зведала, калі казаць словамi 
Леаніда Дранько-Майсюка, “страх неба роднага i роднае зямлi”, бо 
апынулася ў зоне вельмі моцнага радыяцыйнага забруджання. У наш 
чарнобыльскi час сучаснаму паэту Мiколу Арочку прыгадаўся 
куляшоўскi вобраз хмаркi. У вершы “Хмаркi лёсу”, якi ён прысвяцiў 
аўтару “Магiлёўскай хмаркi”, гучаць балючыя асацыяцыi i вялiкi 
душэўны смутак. 

У вершы “Плыла, цалавалася хмара з зямлёй...” (1940), якi 
заўважна перагукаецца з “Магiлёўскай хмаркай”, Аркадзь Куляшоў 
працягвае роздум пра духоўнае апiрышча асобы, яе iдэалы i 
жыццёвыя прынцыпы. Па сутнасцi, ён выказвае сваё эстэтычнае 
крэда, погляд на асобу паэта, якая бачыцца яму душэўна 
ўсхваляванай, у няўрымслiвым пошуку: 

Хачу неспакойнаю хмарай грымець, 
Маланкамi ўвесь апавiты, 
Каб цяжка адразу было зразумець  
Цi вокам акiнуць, якi ты. 

У гэтым творы пейзажны вобраз набывае iншасказальнасць. 



Тэма паэта i паэзii знаходзiць арыгiнальнае ўвасабленне ў 
вершы “Мая Бесядзь” (1940–1946). Тут па-мастацку 
пераасэнсоўваецца фальклорны вобраз птушкi канi. Каня марнавала 
час, калi iншыя птушкi працавалi, капалi раку, нават чынiла здзекi з 
маленькiх працаўнiкоў. Таму яе спасцігнуў вечны праклён: улетку яна 
канае ад смагi, “рэдкаю кропляю... iснуе”. Лiрычны герой верша не 
жадае жыць, як гэтая птушка, ён гаворыць, што будзе крышыць 
каменне, разграбаць пяскi i капаць “рэчышча ўласнай ракi”. Яму 
марыцца, каб адшуканая крынiца разлiлася ракой: 

Не Волгай магутнай, 
Не нават Камаю, 
Хоць Бесяддзю, што на радзiме маёй. 

Паэтава мара збылася. Яго паэзiя зрабiлася паўнаводнай 
ракой, якая ўлiлася ў вялiкi акiян агульначалавечай духоўнасцi. 
Прыйшоў, зрэшты, i той дзень, калi давялося плыць у акiянскiм 
прасторы, але мастак не забыўся пра пасланую лёсам блакiтную раку, 
вытокi сваёй паэзii: “Як быццам я плыву не акiянам, // А Бесяддзю — 
жаданаю ракой” (верш “Стаю i з пачуццём неўтаймаваным...”, 1962). 

Яшчэ ў даваенныя гады А. Куляшоў выявiў сябе i як паэт 
яркага эпiчнага таленту. Паэме “Аманал” (1933) уласцiвы прынцып 
рамантычнай умоўнасцi ў адлюстраваннi падзей. Абагульнена-
сiмвалiчны i рамантычны характар набываюць вобразы Юнака i 
Маладосцi, якiя ў значнай ступенi ўвасабляюць сабой маладое 
пакаленне 30-х гг. Паэт звяртаецца да мовы сiмвалаў, прыёмаў 
iншасказальнасцi i фальклорнай паэтыкi. Удалае выкарыстанне гэтага 
лiтаратурнага арсенала заўважыў i станоўча ацаніў Якуб Колас. 
Ён адзначаў адметнасць эпiчнай формы твора, параўноўваў 
куляшоўскi “Аманал” з п’есамi Леанiда Андрэева i Морыса Метэрлiнка: 
“…паэма... пабудавана пераважна на схемах, сiмвалiчнасцi, на 
алегорыях, а сiмвалiчная афарбоўка выклiкае ў памяцi Морыса 
Метэрлiнка: выццё сабак, ваўкоў, пеўневыя спевы i г. д. I як 
заключны акорд паэмы, паяўленне ласiнага табуна”. Гэты вобраз 
табуна на фоне летняй прыроды атаясамлiваецца з узвiхраным часам 
30-х гг., якi iмклiва перайначваў рэчаiснасць. 

Адным з найлепшых даваенных эпiчных твораў А. Куляшова 
справядлiва лiчыцца паэма “Хлопцы апошняй вайны” (1940). Паэт 
зазямляе свайго лiрычнага героя, хоць той iмкнецца думкай ахапiць 
сусвет. Ён турбуецца пра лёс жыцця i чалавека на зямлi, над якiмi 
навiсла пагроза ваеннага лiха. У перадваенныя гады гэтыя хваляваннi 
былі небеспадстаўнымi i нават прарочымi, бо вайна з фашызмам 
прымусiла задумацца пра будучыню ўсяго чалавецтва i яго будучыню, 



пра вечныя каштоўнасцi на зямлi — мiр, працу, чалавечае шчасце. 
Зноў жа, трэба заўважыць, гэтая паэма лучыцца з канкрэтыкай 
даваеннай эпохi, аднак у ёй абмiнаюцца складаныя рэалii i павароты 
жыццёвай рэчаiснасцi. Разам з тым аўтар апярэджвае свой час — 
найперш гуманiстычнай скiраванасцю думкi, верай у чалавечы розум. 

Патрыятычным i гуманiстычным пафасам вызначаецца 
творчасць А. Куляшова ваенных гадоў. Вялiкiм пачуццём болю 
напоўнены верш “Лiст з палону” (1942) — зварот дзяўчыны, якую 
вывозяць у фашысцкую няволю. Героіня звяртаецца да свайго 
каханага. Двойчы паўторанае слова “рабыня” i шматразовы паўтор 
эпiтэта “чорная” абвастраюць трагічнасць гучання паэтычных радкоў, 
перадаюць унутраны стан паланянкi: 

Я рабыня, рабыня, 
Я чорная, чорная, чорная, 
Любы мой, не з табой, 
А з праклятай бядой 
Заручоная...  

Здаецца, што гэта сама Беларусь спавядаецца i кажа пра свой 
трагiчны лёс, просiць заступiцца i абаранiць яе ад рабства, клiча 
адпомсцiць ворагу за патаптаны гонар i ўчынены гвалт. 

Глыбокiм лiрыка-драматычным зместам напоўнены верш “Над 
брацкай магiлай” (1942). Каб раскрыць увесь драматызм пахавання 
беларускіх салдат, палеглых за Радзіму, аўтар звяртаецца да прыёму 
вобразнага кантрасту: супрацьпастаўляюцца “прыгожыя краскi за 
вёскай у лузе” i “варожыя каскi” каля вёскi, дзе адбыўся бой. Тут 
паўстаюць у сваёй непрымiрымасцi прыгажосць жыцця i смерць. 
Заключныя радкі гучаць з эмацыянальнай узвышанасцю слова. Паэт 
выказвае той пакутны стан душы, калi чалавек, надоўга адарваны ад 
роднай зямлi, шукае ў цяжкiя хвiлiны духоўнага мацунку i надзейнага 
апiрышча: 

Беларусь мая родная, 
               як жа я рвуся яшчэ раз 
Пеша ўсю цябе змераць, 
               увесь i чабор твой i верас!..  
Сэрца просiць шляхоў, 
Што цяжкiм маiм ботам пад сiлу; 
Наглытацца хачу туманоў, 
Твайго ветру i пылу; 
Наглытацца хачу за сябе i за тых, 
Што не ўстануць з нябыту; 



Вочы просяць нябёсаў тваiх, 
Iм твайго не хапае блакiту. 

Элегiчная, роздумная танальнасць верша “Пад родным небам” 
(1943). Думкi паэта нiбы мкнуць наўздагон за птушыным выраем: 
“А гусi? // Адкуль iм // Адрознiць за хмаркамi тымi // Шынелi ад 
купiн, // Нядаўна пакiнутых iмi?”. У гэтым лiрыка-пейзажным творы 
кранальна i шчымлiва выказаны запаветныя пачуццi чалавечай душы 
“пад восеньскiм небам” ваеннага часу. 

У гады вайны А. Куляшоў стварыў балады, элегii, лiрычныя i 
лiрыка-публiцыстычныя вершы (“Вiцебская махорка”, “Мацi”, 
“Галубкi” i iнш.), а таксама паэмы “Сцяг брыгады” (1943), “Прыгоды 
цымбал” (1944) і “Дом № 24” (1944). Асаблiва каштоўнае ў гэтых 
творах — псiхалагiчная глыбіня пачуццяў пра перажытае i 
выпакутаванае чалавекам ва ўмовах ваеннага лiха. Уражвае 
драматызм лiрычных iнтанацый i адметнасць мастацкай вобразнасцi, 
якая раскрывае трагедыю нашай роднай зямлi i трагедыю 
беларускага народа. Творы пра вайну А. Куляшова па-мастацку 
глыбока выяўляюць чалавечыя пакуты, боль, гора і знаходзяцца ў 
цеснай сувязі з ваеннай паэзіяй Пiмена Панчанкi, Максiма Танка, 
Мiколы Сурначова, Аляксандра Твардоўскага, Аляксея Суркова, 
Сяргея Нараўчатава, Канстанцiна Сiманава, Мiхаiла Iсакоўскага i 
iнш. 

У канцы 40-х — 50-я гг. А. Куляшоў напiсаў паэмы “Перамога”, 
“Новае рэчышча”, “Толькi ўперад”, “Песня аб слаўным паходзе”, 
“Грозная пушча”. На гэтых эпiчных творах, як i на многiх вершах таго 
часу, моцна адбiўся змест i дух часу, а менавiта культ асобы Сталiна, 
так званая тэорыя бесканфлiктнасцi, iдэалагiчныя ўстаноўкi 
бальшавіцкай партыi. Iдэалагічная па сваёй накіраванасці 
вершатворчасць вызначае аблiчча паэтычнага зборнiка “Камунiсты” 
(1949), назву якому даў аднайменны верш з запеўнымi радкамi: 
“Камунiсты — гэта слова, як са сталi, // Камунiсты — гэта слова, як з 
агню”. Працытаваныя радкi поўныя пафаснай рыторыкi, патэтычнага 
красамоўства, казённага аптымiзму. Паэма-араторыя “Слова аб 
правадыру народаў” (1949) стала паэтычным прамаўленнем аўтара 
пра так званага правадыра і бацьку народаў Сталiна. Твор гэты — 
даніна культу асобы, у ім дамiнуе ўсхваляльны пафас. Зрэшты, Оды 
Сталiну i камунiстам склаў не адзiн А. Куляшоў. Мастак у 
таталiтарнай дзяржаве быў падпарадкаваны iдэалогii, залежаў ад яе i 
мусiў прыстасоўвацца да абставiнаў, каб аўтарытарная сiстэма не 
ўкрыжавала яго, не адправiла на той свет. 



Нараджалiся пад пяром паэта i радкi, непадлеглыя нiякiм 
пераменам часу, — гэта творы на вечныя тэмы. Да найлепшых твораў 
А. Куляшова 40–50-х гг. адносяцца “Колас”, “Вяселле”, “Аб рэўнасцi”, 
“Ты i я”, “Зямля”, “Маё сэрца ў бары” i iнш. Цудоўны верш “Ты i я” 
пiсаўся амаль у адзiн час з “Камунiстамi”. У iм тонка раскрываецца 
душа Куляшова-лiрыка, гучыць прачулая музыка кахання. 

У другой палове 50-х — 60-я гг. у свядомасцi паэта адбылася 
змена поглядаў i арыенцiраў, ён выйшаў на якасна iншы ўзровень 
светапазнання. А. Куляшоў істотна паглыбіў iнтэлектуальны, 
фiласофскі пачатак у сваёй творчасцi. 60–70-я гады сталi новым 
этапам у яго паэзii. Паклаў пачатак гэтаму этапу зборнiк “Новая 
кнiга”, якi стаў падзеяй ва ўсёй тагачаснай савецкай лiтаратуры. 

Аснову светабачання паэта складаюць думкi-развагi пра быццё 
чалавека ў часе i прасторы, пра лёс чалавецтва, Зямлю i Сусвет. 
Крытык В. Бечык у кнізе пра А. Куляшова “Шлях да акіяна” (1981) 
адзначаў, што “касмічны” ракурс надаў асаблівую навізну і 
надзённасць паэтавым разважанням, “новае… гучанне атрымала 
гуманістычнае сцвярджэнне чалавечнасці, шчырасці, дабраты, 
абвострана выявіўся драматызм сучаснага быцця чалавецтва”, пры 
гэтым у куляшоўскіх творах “пераважае пафас засяроджанага 
роздуму”. Яго лiрычны герой — асоба гiстарычная, якая знiтоўвае ў 
сабе мiнулае i будучыню: 

Жыву, i пачуццё ў мяне такое, 
Як быццам мне не пяцьдзесят гадоў. 
А пяць стагоддзяў — самае малое. 

(“Мне кожны год, нiбы жыццём другiм...”) 
Куляшоўскi герой — чалавек па-сапраўднаму касмiчны, які 

адчувае сябе жыхаром Сусвету: “Я — трэцi свет, я кропелька малая // 
Тых светаў двух — звычайны чалавек, // Што неба i зямлю ў сабе 
змяшчае...” (“Нябёсы — акiян, я знаў даўно...”); “Мне ў рукi лёс не 
шпагу даў, не лук, // А ўсю Зямлю, з арэнай — Млечным Шляхам” 
(“Не старадаўнi бард, але...”). У гэтых радках выяўляецца 
інтэлектуальная ёмістасць, афарыстычнасць думкі. “У вобразным, 
паэтычным мысленні Куляшова заўсёды ўражвае нечаканасць 
фармуліровак”, — адзначае беларускі даследчык філасофскай паэзіі 
Я. Гарадніцкі. Зрэшты, маштабны, касмiчны погляд на чалавека 
зблiжае А. Куляшова з амерыканскім паэтам ХIХ ст. Уолтам Уiтменам, 
якi ў сваёй кнiзе “Лiсце травы” малюе чалавека гiпербалiзавана, 
паказвае яго як велiчную постаць сусвету i гiстарычнага часу: 

Мне мала ўсяго зямнога шара, мне мала аднаго цеснага 
       стагоддзя, 



Мне трэба абавязкова тысячы такiх шароў i ўсе, як адно, 
      стагоддзi. 

(Пераклад Янкi Сiпакова) 
Чалавек у У. Уiтмена тоiць у сабе вялiкi свет-космас, ён не 

змяшчаецца “памiж чаравiкамi i капелюшом”. 
Куляшоўскi касмiзм перагукаецца i з асэнсаваннем сусвету i 

чалавека ў кнiзе лiтоўскага паэта Эдуардаса Межэлайцiса “Чалавек”. 
Яго герой адчувае сябе мостам памiж зямлёй i сонцам, вечнай 
кропляй жыцця ў космасе. Узбуйнены паказ Чалавека ў А. Куляшова i 
Э. Межэлайцiса народжаны самой касмiчнай эрай, i гэтая выява 
чалавечай постацi паўстае з падкрэсленай манументальнасцю, як 
сiмвал апiрышча светабудовы i надзеi чалавецтва. 

Вобразы акіяна, вады, неба і іншыя прыродныя стыхіі 
паўстаюць у паэзіі А. Куляшова ў непарыўным адзінстве з чалавекам, 
яны — тая першааснова, без якой немагчымы “нязгаснага жыцця 
працяг”. У вершы “Сышлося неба з акіянам блізка…” чалавек паўстае 
як дзіця акіяна, чыё быццё ўключана ў кругазварот часу і гісторыі. 
Гэты твор — філасофскае шаснаццацірадкоўе, у якім думка скіравана 
на пазнанне чалавечага быцця ў часе і прасторы, у непарыўнай сувязі 
мінулага і цяперашняга. Маштабнае пачуццё аўтара раскрывае 
чалавека ў глабальнай узаемасувязі з прыродай і вечнасцю: 

Я адчуваю, як насустрач сушам 
Нясуць мяне ўспаміны, а не сны, 
І там мяне перадаюць яны 
Другім шляхам, другім вятрам і сцюжам. 
 
Дзіця вады, паўзу я ў глыб лясоў, 
Развітваюся з берагам пясчаным, 
Каб чалавекам, з глыбіні вякоў, 
Устаць і зноў сустрэцца з акіянам. 

Герой А. Куляшова быццам змяшчае памяць мінулых часоў, 
канцэнтруе ў сабе гістарычны вопыт чалавецтва, таму і хвалюецца 
пра яго лёс і жыццёвыя перспектывы. 

Чалавек у А. Куляшова выступае сувязным эпох, Зямлi i 
Космасу. Знаходзячыся “на паўмiльярдным кiламетры, памiж 
наступным i былым”, ён глыбока ўсведамляе сваю высокую мiсiю, 
адказнасць за лёс жыцця на Зямлi, будучыню, ён жадае, каб “выток 
жыцця” вечна пераходзiў у “працяг жыцця” (верш “На паўмiльярдным 
кiламетры”). Герой паэта не ўяўляе трываласцi і няспыннасці зямнога 
быцця без повязi чалавека i прыроды, працягвае “руку гарачую... 



прыродзе — з дваццатага ў трыццатае стагоддзе” (верш “Завея лiсцяў 
у сняжынак пух...”). 

У 60–70-я гг. узрастала рэальная пагроза ўсясветнай тэрмая-
дзернай катастрофы. Паэт верыць у розум чалавека i няскончанасць 
быцця на Зямлi. Жыццялюбныя, антываенныя матывы гучаць у 
вершах “Я хаце абавязаны прапiскаю...”, “Сама Зямля не вечна...”, 
“Ты згасiш, сонца, час...”, “Сасна i бяроза” i iнш. Неспакой, хваляваннi 
сэрца — гэта глыбiнны гуманiзм светапогляду паэта. У пейзажна-
медытатыўным вершы “Глыбокi лiстапад у Белавежы...”, напiсаным у 
канцы 60-х гг., гучыць фiласофская тэма жыцця i смерцi. Паэт так 
выказвае свой душэўны стан: 

     А я маўчу, як дрэва 
Асенняе, 
     згубiўшае свой дах. 
Вакол мяне — 
     направа i налева — 
Лiсты, лiсты, лiсты 
     заслалi шлях. 

Мы адчуваем унутраны дыскамфорт паэта “сярод завей, 
бесчалавечных душ”, яго шчырую трывогу за лёс кожнага з нас: “Хiба 
памром, // Гвалтоўнай смерцi // трапiўшы пад кола? // Няўжо мы 
станем // снегам, пылам, тлом?” У наш паслячарнобыльскі час гэтыя 
радкi ўспрымаюцца яшчэ больш абвострана i драматычна. Паэт 
выявiў глыбінную паяднанасць iнтымнага i грамадскага, элегiчнага i 
светлага. 

Аркадзь Куляшоў, нягледзячы на абвостраны драматызм 
светаўспрымання, па-філасофску ўзважана ставіўся да смерці і 
зямнога чалавечага лёсу, сцвярджаў няспыннасць жыцця. Ён верыў у 
вялікія магчымасці чалавецтва, яго інтэлект і духоўныя каштоўнасці. 
Наш беларускі паэт гэтак, як і А. Эйнштэйн, У. Вярнадскі і іншыя 
вучоныя, верыў у чалавечы розум, яго стваральны пачатак. Аўтарскі 
аптымізм і развагі пра вечны рух часу знайшлі глыбокае выяўленне ў 
вершы “На паўмільярдным кіламетры”. Разам з паэтам мы 
ўслухоўваемся ў кукаванне зязюлі, якая калісьці паклікала яго ў 
вандраванне “на многа тысяч дзён”. Афарыстычна гучаць заключныя 
радкі твора: 

Пяройдзе шлях у новы шлях, 
Расстанне — ў новае спатканне, 
Напеў жалейкі — ў труб гучанне, 
Выток жыцця — ў жыцця працяг. 



Аркадзь Куляшоў імкнуўся асэнсаваць свой час і эпоху з 
пазіцый сучаснасці і мінулага, у агульначалавечым вымярэнні. 

У сярэдзiне 60-х гг. А. Куляшоў напiсаў цыкл лiрычных вершаў 
“Маналог” (1964–1965), якi прысвяцiў памяцi сваiх сяброў Юлiя 
Таўбiна i Змiтрака Астапенкi. Iх вобразы вяртаюцца ў памяць 
вярэдлiвым болем. Юлій Таўбiн “памёр... за кратамi, сярод муроў 
сырых. // Без стужак, без вянкоў, без некралога, // З кляймом 
абвiнавачвання цяжкога...”, другi сябра без весткi загiнуў на фронце. 
“Маналог” паэта — гэта выяўленне шчырай, адданай вернасці 
сяброўству, памяць сэрца пра людзей, з якiмi пачынаўся шлях у 
лiтаратуру. Паэт разважае пра сутнасць чалавечага жыцця: “Лепш 
цяжка жыць, чым быць бадзёрым трупам...”. 

Аркадзь Куляшоў у 60–70-я гг. паказаў сябе выдатным 
майстрам паэтычнага эпасу. Ён стварыў паэмы “Цунамi”, “Далёка да 
акiяна”, “Варшаўскi шлях”, “Хамуцiус”. 

“Цунамi” (1968) — лiрыка-фiласофскi твор. Яго яшчэ 
называюць паэмай-прытчай. Героi “Цунамi” — Ён i Яна. Закаханыя, 
яны ўцякаюць у акiянскiя прасторы, каб iзалявацца ад цывiлiзацыi на 
бязлюдным востраве. Чымсьцi яны нагадваюць адысеяў ХХ стагоддзя. 
Але апынуцца па-за часам, грамадствам iм не ўдаецца. Стаўшы 
сведкамi атамнага выбуху, героi адчуваюць усю суровасць i 
трагедыйнасць чалавечага лёсу. Катастрофа прыносiць глыбока 
асабiстую трагедыю: у iх нарадзiлася мёртвае дзiця. Тэрмаядзерны 
век сiлай бязлiтаснай радыяцыi засведчыў, наколькi кволым i 
безабаронным з’яўляецца жыццё. Ён i Яна вяртаюцца з жудаснай 
вандроўкi да людзей, на мацярык, каб разам з iмi засланiць свет ад 
руйнавання i смерцi. Ужо ў 60-я гг. добра ўсведамляў, што ў ХХ ст. 
перад чалавецтвам востра стаiць глабальная праблема выжывання. 
Сёння паэма А. Куляшова ўспрымаецца як папярэджанне сучаснай 
цывiлiзацыi пра экалагiчную катастрофу, заклiк да гуртавання вакол 
агульначалавечых каштоўнасцяў. Голас паэта гучыць на высокай 
драматычнай ноце. Аўтар сцвярджае адказнасць Чалавека перад 
часам i чалавецтвам. 

“Варшаўскi шлях” (1972) — лiрыка-спавядальны маналог, 
напоўнены роздумам пра жыццё i час, паэзiю, сэнс вечнага на зямлi. 
Паэма прысвечана Аляксандру Твардоўскаму —рускаму паэту, з якiм  
Аркадзя Куляшова звязвала сапраўднае чалавечае сяброўства. 
Варшаўскi шлях, як вядома, шаша з Варшавы на Маскву, што 
праходзiць непадалёку ад радзiмы А. Твардоўскага (Смаленшчына) i 
А. Куляшова (Магiлёўшчына). Вобраз шляху становiцца ўвасабленнем 
складаных перапетый часу, вырастае да сiмвала нязгаснай памяцi i 



дарогi вечнасцi. Паэт “гутарыць аб часе, аб Твардоўскiм”, з 
захапленнем гаворыць пра яго самаахвярнае жыццё, мужнасць, велiч 
духу. Аляксандр Твардоўскi для Аркадзя Куляшова — iдэал паэта, 
сумленне паэзii. 

Драматычная паэма “Хамуцiус” (1975) прысвечана Кастусю 
Калiноўскаму. Хамуцiус — адна з падпольных мянушак кiраўнiка 
паўстання 1863–1864 гг. у Беларусi i  Лiтве. Сярод персанажаў паэмы 
рэальнымi гiстарычнымi асобамi таксама з’яўляюцца Валерый 
Урублеўскi, Антанас Мацкявiчус, Зыгмунт Серакоўскi, паплечнiкi 
Калiноўскага па паўстанцкай барацьбе, іх вораг Мураўёў-вешальнiк i 
iнш. Паэт ярка раскрывае патрыятызм К. Калiноўскага, услаўляе яго 
мужнасць, высакароднасць, самаахвярнасць у iмя свайго народа. 
Вобраз Кастуся Калiноўскага — трагедыйны. В. Бечык, даследчык 
творчасцi А. Куляшова, адзначае, што “Хамуцiус” нясе ў сабе 
“драматычную напружанасць, ёмiстасць i афарыстычнасць верша”. 

Аркадзь Куляшоў выявiў сябе як таленавiты, глыбокi 
перакладчык. За дзейнасць у галiне мастацкага перакладу ён быў 
узнагароджаны Дзяржаўнай прэмiяй Беларусi (1970). Куляшоў тонка 
адчуваў iндывiдуальную адметнасць кожнага з тых аўтараў, што  
цудоўна загучалi на беларускай мове. Ён пераклаў “Энеiду” 
ўкраiнскага паэта Iвана Катлярэўскага, славуты “Спеў аб Гаяваце” 
Генры Лангфэла, паэму “Цыганы” і раман у вершах “Яўгенiй Анегiн” 
Аляксандра Пушкіна. Паэтам пераствораны па-беларуску многiя 
творы Мiхаiла Лермантава, Тараса Шаўчэнкi, Сяргея Ясенiна, Расула 
Гамзатава i iнш. 

Аркадзь Куляшоў надаў высокі фiласофскi ўзровень беларускай 
паэзii. Ён выявiў раскаваную асацыятыўнасць думкі, 
шырокаахопнасць паэтычнага мыслення, яго суб’ектыўную 
iнтэлектуальную заглыбленасць. Паэт не ўсведамляў сябе па-за 
агульназначнымi праблемамi чалавечага быцця, раскрываў 
агульначалавечае праз глыбока асабiстае ўспрыманне рэчаiснасцi i 
свету наогул. Ён узбагацiў традыцыi беларускага верша, пашырыў яго 
вобразна-выяўленчыя i стылёвыя магчымасцi. 



Максiм Танк 
Асоба Максіма Танка ў беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя 

надзвычай яркая i значная. Больш за пяць дзесяцiгоддзяў яго 
мастацкi талент узвышаў (i працягвае ўзвышаць) нашу нацыянальную 
паэзiю, вызначаў яе эстэтычны ўзровень. 

Максiм Танк — пад гэтым псеўданiмам з 1932 г. Яўген Iванавiч 
Скурко (1912–1995) пачаў друкаваць свае вершы. Будучы паэт 
нарадзiўся 17 верасня 1912 г. у маляўнiчым нарачанскiм краi — у 
вёсцы Пiлькаўшчына Вілейскага павета (цяпер Мядзельскі раён 
Мінскай вобласці). Падчас Першай сусветнай вайны хлопчык з мацi 
ратаваліся ў бежанстве і апынулiся ў Маскве. Калі вярталіся ў родную 
хату, Беларусь ужо была падзелена на Усходнюю i Заходнюю. З восенi 
1923 г. Яўген пачаў вучыцца ў пачатковай польскай школе. Далей 
працягваў вучобу ў Вiлейскай рускай прыватнай i ў Радашковiцкай 
беларускай гiмназiях. З апошняй яго выключылi за ўдзел у школьнай 
забастоўцы. Ужо на пачатку сваёй самастойнай жыццёвай дарогi 
вясковы хлопец усвядоміў сябе беларусам, не мог прыняць 
паланiзатарскай палiтыкі тагачасных уладаў буржуазнай Польшчы. 
З Радашковiчаў ён падаўся па веды ў Вiльню. Тут апошнiм месцам яго 
навучання стала руская гiмназiя iмя А. Пушкiна: у сакавiку 1932 г. 
Яўген Скурко быў арыштаваны за тое, што ўдзельнiчаў у падпольнай 
камсамольскай рабоце i супрацоўнiчаў з камунiстычным друкам. Ён 
выбраў суровы i цяжкi лёс падпольшчыка, прайшоў этапнымi 
шляхамi дзеля таго, каб супольна з заходнебеларускiмi патрыётамi 
адстойваць спрадвечныя сацыяльныя i нацыянальныя правы 
беларусаў, пазбавiць iх ад несправядлiвага ўцiску. Яму жадалася як 
мага хутчэй прынесцi ў родны край дзень вызвалення i свабоды. 

Неаднойчы за паэтам зачынялiся дзверы ў вiленскай турме 
Лукiшкi. У Заходняй Беларусi адбывалася гуртаванне Народнага 
фронту, мацнела супрацiўленне антынацыянальнай палiтыцы польскiх 
уладаў. За астрожныя краты таксама трапiлi актывісты 
рэвалюцыйнай арганiзацыi заходнебеларускiх пiсьменнiкаў 
“Лiтаратурны фронт” на чале з Валянцiнам Таўлаем. Зняволенне не 
зламала незалежнiцкага свабодалюбнага духу Максіма Танка, ён 
працягваў складаць радкi, прасякнутыя палкiм змагарнiцкiм 
пафасам. Старонкi яго жыцця заходнебеларускага перыяду (да 
1939 г.) паўстаюць перад намi з вядомых “Лiсткоў календара” 
(1970) — кнiгi-дзённiка пісьменніка, напісанай на аўтабіяграфічнай, 
дакументальнай аснове. 

Цяга да паэзii ў Яўгена Скурко выявiлася рана. Яшчэ тады, 
калi быў у Маскве, ён перапiсваў у сшытак вершы Аляксандра 



Пушкiна i Мiхаiла Лермантава, з захапленнем адкрываў мастацкi свет 
творчасцi выдатных польскiх пiсьменнiкаў — Адама Мiцкевiча, 
Генрыка Сянкевiча, Юзафа Крашэўскага, Элiзы Ажэшкi, Юльюша 
Славацкага i iнш. Усё далейшае жыццё Максім Танк быў цесна 
далучаны да польскай лiтаратуры, жыва цiкавiўся яе мастацкiмi 
набыткамi. Творца неаднойчы прызнаваўся, што значны ўплыў на яго 
зрабіла паэзія беларускіх песняроў Янкі Купалы і Якуба Коласа, бо іх 
слова было ўнутрана блізкім паэту. 

У 30-я гг. на творчае станаўленне Максіма Танка прыкметна 
паўплывала польская рэвалюцыйная паэзiя. Ён арыентаваўся на 
iдэйна-эстэтычныя прынцыпы паэтаў, якiя належалi да лiтаратурнага 
аб’яднання “Квадрыга”. Імпанаваў Максіму Танку дух творчасцi 
Уладзiмiра Слабоднiка, стваральнiка гэтага лiтаб’яднання, а таксама 
паэтычнае слова Уладзiслава Бранеўскага, Бруна Ясенскага i iнш. 
Цiкавiлi i эстэтычныя ўстаноўкi лiтаратурных авангардных 
груповак — кракаўскай “Авангарды” i вiленскiх “Жагараў”. Да 
“Жагараў” належаў Чэслаў Мiлаш, якi, як вядома, у наш час стаў 
Нобелеўскiм лаўрэатам. Творчасць гэтага паэта, а таксама Эдварда 
Шыманскага, Мар’яна Чухноўскага вызначалася авангардысцкай 
раскаванасцю вобразнага мыслення, смелай асацыятыўнасцю, яркай 
метафарычнасцю. 

Максім Танк у заходнебеларускай паэзii з’яўляецца найбольш 
яркiм прадстаўнiком рамантызму, “паэзіі барацьбы і змагання”, да 
якой таксама належаць Валянцiн Таўлай, Мiхась Васiлёк, Пiлiп 
Пестрак i iнш. Бунтарскi дух яго паэтычнага слова выявiўся ў творах, 
якiя былi змешчаны ў падпольным рукапiсным часопiсе “Пралом”, 
астрожным часопiсе “Краты”, iншых нелегальных выданнях. Вершы 
“Там, дзе стаяў безрабочы”, “Заштрайкавалi гiганты-комiны” i многiя 
iншыя поўняцца героiка-змагарнiцкiм духам. Нацыянальна-
вызваленчыя матывы складаюць iдэйна-тэматычную аснову 
зборнiкаў “На этапах” (1936), “Журавiнавы цвет” (1937), “Пад мачтай” 
(1938). “Не адступай, брат, у змаганнi, // Iдзi далей, як ты iшоў!” — 
такi тыповы заклiк да вольнага жыцця, пратэсту i змагання гучыць у 
вершы “Не забывай” (1934). Паэт, як i некалi ў ХIХ ст. Францішак 
Багушэвiч, а пазней Янка Купала, баронiць душу i годнасць свайго 
народа, выступае як палымяны заступнiк святыняў роднай зямлi. 
“Калi няма на свеце маёй мовы, // Майго народа i мяне самога, — // 
Дык для каго будуеце, панове, // Канцлагеры, катоўнi i астрогi?” — 
гэтае палемiчна завостранае пытанне мы чуем у вершы “Калi няма на 
свеце маёй мовы...” (1931). Паэт iмкнуўся не толькi да гучнасцi 
прамаўлення, але i да лiрычна-пачуццёвай заглыбленасцi слова, да 



прачулай паяднанасцi асабiстага вопыту i агульназначнай грамадскай 
думкi. У размоўна-даверлiвым ключы напiсаны такiя вершы, як 
“Спатканне”, “Ураклi, матуля, сына твайго людзi...”, “Песня кулiкоў” i 
iнш. 

Глыбока драматычную карціну стварае паэт у вершы “На 
пероне” (1938). Неймаверна пакутлiва яму глядзець, як родны край 
рабуюць, народнае багацце вывозяць за мяжу, бо гэтыя скарбы 
прыроды — дарагая сэрцу спадчына, хараство роднай зямлi: 

На захад iдуць цягнiкi — 
Лён, 
Жыта, 
Сасна i бяроза...  
 
Гляджу i гляджу з-пад рукi, 
Як наша юнацтва вывозяць. 

У гэтым i iншых творах (“За шыбамі тлеюць у інеі сінія зоры…”, 
“Тры песні”, “Над калыскай” і інш.) з пачуццём вялiкага душэўнага 
смутку i болю паэт малюе заходнебеларускую рэчаiснасць. 

Матывам прыходу вясны, вобразамі сонца, зары, свiтання як 
сiмваламі нацыянальнага вызвалення, духоўнага адраджэння i 
свабоды поўняцца творы Максіма Танка заходнебеларускага перыяду. 
Востра, шчымлiва адчувае надыход вясны герой верша “Паслухайце, 
вясна iдзе...” (1937). Ён сустракае вясну за астрожнымi кратамi, але ў 
яго душы жыве прадчуванне вызвалення. “Куст пахучы бэзу”, якi 
“пiльнуе” стражнiк, “расцвiў, агнём гарыць”. Гэтая з’ява адраджэння 
прыроды, пададзеная ў рамантычна-ўзнёслым ключы, нiбы 
адлюстроўвае росквiт чалавечай душы, сiмвалiзуе яе няскоранасць у 
турэмнай няволi: 

Я цiха разбудзiў другiх. 
Ад слёз сiнелi вочы бэзам. 
I недзе хруснула ў худых 
Руках iржавае жалеза. 

У “Лiстках календара” Максім Танк гаворыць пра тое, што 
знаходзiў паэзiю “i ў турэмнай адзiночцы, дзе былi толькi голыя 
сцены”. Свабодалюбныя пачуццi Максіма Танка, выяўленыя з 
эмацыянальнай страснасцю, знаходзяцца ў цеснай пераемнасцi з 
традыцыяй беларускай паэзii пачатку ХХ ст. — традыцыяй 
грамадзянска-публiцыстычнага i алегорыка-сiмвалiчнага ўвасаблення 
адраджэнска-патрыятычных поглядаў i імкненняў. У той самы час 
вызваленча-патрыятычны пафас танкаўскай творчасцi лучыцца з 
“паэзiяй барацьбы i змагання” такiх сусветна вядомых паэтаў, як 



Шандар Пецёфi, Хрыста Боцеў, Поль Элюар, Луi Арагон, Вiтазслаў 
Незвал i iнш. 

Разам з тым лiрыка Максіма Танка — гэта не толькi лiрыка 
грамадзянскіх тэм — свабоды, вызвалення, рэвалюцыйнай барацьбы. 
Прыкметнае месца ў зборнiках паэта займае пейзажная, а таксама 
iнтымная паэзiя. З вершаў інтымнага зместу вылучаюцца “Ноччу”, 
“Лiсце каштанаў”, “Думы” i iнш. Паэт умее дасягнуць фiласофскай 
насычанасці лiрычнага пачуцця. 

Максім Танк не абмежаваны надзённымі праблемамі. Ён па-
свойму адметна апаэтызаваў хараство родных палёў, узгоркаў i 
пералескаў, шум бору i пералiвы хваляў Нарачы (вершы “Дарога”, 
“Вясной”, “Пад мачтай”, “Бор”, паэма “Нарач” i iнш.). Пры гэтым 
раскрыў свой эмацыянальны стан: 

Лірыкай восені дыхаюць далі. 
У кожнага, знаю, у гэту хвіліну 
Крылатыя госці з сабою забралі  
Мінулыя дні і ўспаміны. 
 
Следам глядзіш — 
                        столькі ў крылах свабоды! 
А ўсё ж нават птушкам без болю не кінуць 
Чубатых пасёлкаў, шнуроў, азяродаў, 
Лясоў маёй роднай краіны. 

(“Выраі”) 
Праз пейзаж паэт выяўляе сваю любоў да Радзімы. 

Нацыянальны космас у яго паэзii вырастае з пейзажных вобразаў 
наднарачанскага ўлоння, мясцовай этнаграфiчна-побытавай 
канкрэтыкi, з  тапанiмiкi, народнай мовы i фальклору роднага кутка. 
У прадмове да першага зборнiка паэта “На этапах” Рыгор Шырма (пад 
псеўданiмам “Р. Баравы”) пісаў, што Нарач — тая крынiца, “адкуль 
выцякае багатая лiрыка Максiма Танка. Яго мастацкая муза 
зарадзiлася ў звонкiм шуме медна-сасновага наднарачанскага бору. 
Чорныя скiбы палёў, пенiстыя хвалi Нарачы i Мястра, а пазней 
шырокiя этапныя дарогi былi яе калыскай”. Ды i сам Максім Танк у 
вершы “На шалях азёр” прызнаецца, што яго сэрца i песнi шмат разоў 
узважвалiся на шалях Мястра i Нарачы. Ад першай кнiгi “На этапах” i 
да апошняй (пасмяротнай) “Errata” ў яго паэзii асноватворная роля 
належыць вобразам i пейзажам радзiмы (Нарач, родная вёска 
Пiлькаўшчына, нарачанскiя сосны, бары, валуны, “палявая дарога, 
закалыханая жытам”, i iнш.). Паэтам увасоблена паэзія сялянскай 
працы і непаўторная музыка навакольнага свету: “напеваў родных 



пералiвы”, пчалiны звон i кляпанне кос, ворыва i сяўба, касавiца на 
нарачанскай сенажацi i iнш. 

Ужо ў заходнебеларускi перыяд Максім Танк прадэманстраваў 
зайздросную для таго часу культуру творчасцi. Для яго паэзіі ўласціва 
разнастайнасць выяўленчых сродкаў. “Ён, — як адзначае 
У. Калеснiк, — шырока ўжывае асанансы i iншыя вiды прыблiзных 
рыфмаў, практыкуе рухомасць рытмiчнага малюнка i зломы рытму”. 
Танкаўскi радок нярэдка па-авангарднаму разняволены, пазначаны 
яркай метафарычнай сiмволiкай. 

У 30-я гг. Максім Танк займеў прыкметныя мастацкiя набыткi 
ў жанры паэтычнага эпасу. Ён напісаў паэмы “Нарач” (1937), 
“Журавiнавы цвет” (1937), “Сказ пра Вяля” (1937), “Калiноўскi” (1938). 

Вялікая Айчынная вайна застала Максіма Танка ў Беластоку. 
На той час гэта быў горад пры самай савецка-польскай мяжы, i сюды 
ваенная навала накацiлася адразу. Пасля эвакуацыі ў Саратаў паэт 
папрасiўся на фронт. Яго накiравалi ў газету “За Савецкую Беларусь” 
(Бранскi фронт). Працаваў таксама i ў агiтплакаце “Раздавiм 
фашысцкую гадзiну”. У зборнiках “Вастрыце зброю” (1945) i “Праз 
вогненны небасхiл” (1945) галоўнае месца займаюць ваенныя матывы, 
вобразы паланёнай роднай зямлi i Беларусi-змагаркi. У творах 1941–
1942 гг. дамiнуе прамоўнiцкi публiцыстычны пафас, гучаць 
драматычныя iнтанацыi. “Настане дзень баёў апошнiх!” — так з верай 
у перамогу пiсаў Максім Танк у сваiм першым творы ваеннага часу 
“Мы вернемся” (1941). 

Ужо сама назва верша “Не шкадуйце, хлопцы, пораху...” (1941) 
несла ў сабе заклiк да змагання з фашызмам. З цягам часу ў паэзію 
Максіма Танка ўваходзiць фiласофскi роздум. Верш “Родная мова” 
(1943) — гэта твор глыбокага духоўна-патрыятычнага зместу, якi 
ўспрымаецца як гiмн роднаму слову. У надзвычай трагічны час паэт 
гаворыць з вялiкім уздымам пра вытокі духоўнасцi, нагадвае, што 
мова — гэта гiсторыя i лёс народа, скарб яго душы i сiмвал 
неўмiручасцi. Ён верыць, што “праз цемру i годы змаганняў суровых” 
народ пранясе сваю родную мову, уратуе яе. Мова паўстае як вялiкая 
сiла нацыянальнага выратавання: 

...Iзноў прашумiш ты вясновым дажджом, 
Iзноў зазвiнiш ты у кожнай у хаце, 
Цымбалам дасi iх сярэбраны гром 
I вусны расквецiш усмешкай дзiцяцi. 

Вершы “Мацi”, “Хмары з захаду...”, “Ластаўкi”, “Беларусь”, 
“Адыходзячы з хаты”, паэма “Янук Сялiба” праўдзіва паказваюць 



вялiкую бяду i пакуты народа, непераможнасць яго духу, нясуць у 
сабе высокi патрыятызм i антываенны пафас. 

У першае пасляваеннае дзесяцiгоддзе ўбачылi свет зборнiкi 
Максіма Танка “Каб ведалi” (1948), “На камнi, жалезе i золаце” (1951), 
“У дарозе” (1954). У 1946 г. ён стварыў яркую эпiчную паэму “Люцыян 
Таполя”, у якой асэнсоўваецца тэма мастака i мастацтва. Паэт на 
прыкладзе лёсу майстра, разьбяра па дрэве, паказаў духоўную моц 
народнага таленту, сцвердзiў бессмяротнасць сапраўднага мастацтва. 
З найбольш удалых твораў у лiрыцы Максіма Танка гэтага перыяду 
трэба вылучыць вершы “Вясна-красна на ўвесь свет”, “Ляжаць 
пакошаныя травы”, “На Даўгiнаўскiм гасцiнцы”, “Рукi мацi”, “Быць 
чалавекам я рад” i iнш. “Рукi мацi” (1951) — сыноўняе пакланенне 
мацярынскiм працавiтым рукам. Паэт абагаўляе мацi, складае 
ўзвышаны гiмн яе самаахвярнасцi. Рукi мацi паўстаюць у творы як 
велiчны вобраз i галоўнае апiрышча свету: 

Iх цалавала зямля 
Сваiмi пясчанымi вуснамi 
I каласамi; 
Неба спякотай, вятрамi, дажджамi 
Iх цалавала. 

Максім Танк заўсёды iмкнуўся усхвалявана выказацца пра 
непераходнасць вечных каштоўнасцяў на зямлi, iх вялiкi духоўны сэнс 
для чалавека. Такiя творы, як “Рукi мацi”, вызначаюцца глыбокім 
гуманістычным зместам, фiласофскім светаразуменнем. 

Верш “Восень” (1946) — адзін з цудоўных узораў пейзажнай 
лірыкі. Тут аўтар паўстае перад намі як паэт-жывапісец, які ўмее 
ярка маляваць словам родную прыроду. Ён, скарыстоўваючы прыём 
увасаблення, адухаўляе восень — і тая набывае жывое аблічча: 
нагадвае нам дбайную беларускую жанчыну ці чараўніцу, якая 
перайначвае навакольны свет. Пейзаж поўны руху, змен, 
пераўтварэнняў. Дынаміку яскрава перадае ланцужок дзеясловаў: 

Над палямі хістаўся пашчэрблены месяц. 
Вецер дзьмуў, і шумеў па-над Нёманам 
бор. 
Восень вецце сухое зграбла і на ўзлессі 
Падпаліла пагрэцца начлежны касцёр. 
 
Падпаліла касцёр, прылягла у тумане, 
Ды кароткім быў гэты пад зорамі сон… 

Восень, быццам гаспадыня, рана прачнулася і спяшае як мага 
хутчэй дакончыць свае хатнія клопаты. Яна пачынае “з ветрам гасіць” 



чырвона-агністыя колеры наваколля, якія ствараюць уражанне 
пажару. Восень залівае ліўнямі полымя, што “разлілося ў імшарах, па 
лясах і палях”, цалуе “кожны рабінавы гай”. Незвычайнасць 
пераўвасаблення навакольнай прыроды паэт малюе з пачуццём 
захаплення і замілавання. Слова яго — метафарычнае і эмацыянальна 
афарбаванае. 

Трэба заўважыць, што ў пасляваенныя гады і наступныя 
дзесяцігоддзі паэт аддаў даніну ўслаўленню камуністычнай ідэалогіі. 
Пад яго пяром, на жаль, часам нараджаліся вершы-аднадзёнкі на 
патрэбу дня. 

Духоўным i творчым уздымам характарызуецца творчасць 
Максіма Танка другой паловы 50–60-х гг., пра што красамоўна 
гавораць яго лепшыя творы з кнiг “След блiскавiцы” (1957), “Мой хлеб 
надзённы” (1962), “Глыток вады” (1964), “Хай будзе святло” (1972). 
Паэзiя Максіма Танка яшчэ раз засведчыла, што яна — “дружба зярна 
i зямлi” i мае глыбокi быцiйна-зямны грунт. Яго лiрычны герой не 
ўяўляе сябе без “перапiскi з зямлёй”, без повязi з вясковай хатай, 
свежаўзаранай раллёй, нарачанскiмi краявiдамi. 

Паэт заўсёды трымаўся мудрага сялянскага ладу, народных 
традыцый і да апошніх дзён захоўваў вернасць бацькоўскай зямлі. Ён 
нават тады, калі імкнуў думкай-пачуццём у космас, да зорнага неба, 
не губляў звыклага беларускага грунту, тонка адчуваў сваю еднасць з 
роднай зямлёй: 

Чую, як міжзорныя ракеты 
Пралятаюць недзе нада мной… 
Можа, мы — апошнія паэты, 
Што вось так цікавяцца зямлёй? 

(“Дарогай з сенажаці”) 
Максім Танк быў у ХХ ст. адным з самых яркіх песняроў 

беларускага нацыянальнага космасу, сялянска-зямной стыхіі жыцця. 
Нацыянальны каларыт, народныя маральна-этычныя асновы 

вызначаюць духоўнае аблічча паэзіі Максіма Танка. У многіх яго 
вершах выяўлена крэўная паяднанасць з роднай песняй, сялянскай 
працай, вясковым светам. Паэт узвышае і шануе зямныя жыццёвыя 
каштоўнасці, схіляе галаву перад хлебам, земляробчай працай, 
выказвае ёмістыя абагульненні пра сэнс і шчасце быцця (вершы “Мой 
хлеб надзённы”, “Мыццё бабкі Улляны”, “Шчасце” і інш.). 

У мастацкай свядомасці Максіма Танка вобраз зямлі набыў 
першаступеннае ідэйна-сэнсавае значэнне. У вершы “Перапіска з 
зямлёй” (1964) ён стварыў яркі метафарычны малюнак: паэт піша 
свае лісты зямлі. Лісты гэтыя адмысловыя, напісаны ў розны час і па-



рознаму: пяром лірыка, смыкамі скрыпак, спіцамі дрогкіх калёс, 
якарамі і мачтамі караблёў, у гады вайны — штыком і сапёрнай 
лапатай. Аднак толькі земляробчы клопат і праца знайшлі водгук — і 
паэт атрымаў доўгачаканы адказ: 

…Але пакуль што 
Адказ атрымаў я 
Толькі на ліст мой, 
Напісаны плугам. 
Вось ён. 
Парэжце на скібы яго. 
Частуйцеся. 
Ешце. 

Максім Танк з улюбёнасцю выяўляе хараство родных вобразаў, 
малюе iх па-свойму ярка i непаўторна (вершы “Мой родны кут”, “Дым 
над страхою”, “Наднарачанскiя сосны”, “Вёска мая” i iнш.). Творца 
прызнаецца, што “…толькi частку невялiчкую // Змог праспяваць // 
Таго, што расказалi... // Вятры, // Дарогi, // Валуны i рэкi, Лясы i 
зоры...” (“Я толькi частку невялiчкую...”). Максім Танк — пясняр i 
фiлосаф, прырода для яго — крынiца глыбокага светаасэнсавання, 
увасабленне цуду i загадак. Ён умее “злiцца з мохам, з верасам, 
iглiцай” i пачуць таемную мову прыроды (верш “Прылёгшы пад 
ядлоўцам”). Разам з ім мы захапляемся багаццем, цэлай сiмфонiяй 
гукаў, што бруiць “у адной копцы свежага сена” (верш “Канцэрт у 
сене”). Паэт услаўляе, паэтызуе радасць еднасцi чалавечай душы з 
усiм iсным i прыгожым на зямлi. Пейзажныя вершы Максіма Танка 
кранаюць сваёй сардэчнай адкрытасцю хараству, узнёслым яго 
апяваннем (“Першы дзень снегападу”, “Вясной” i iнш.). 

Ціхая, чароўная музыка летняй ночы з мілагучнасцю, 
пластычнасцю слова выяўлена ў вершы “Дарогай з сенажаці” (1961). 
Тут адчуваецца непасрэдна-адухоўленая, нейкая нават першародная, 
вельмі чуйная повязь чалавека з прыродай: 

Ціха свішчуць крылы позняй слонкі, 
Лесавік падпальвае карчы; 
З камарынай талакою звонкай 
Салаўі спрачаюцца ўначы. 
 
Пахнуць пераспелыя суніцы. 
Чую подых кожнага лістка. 
Чую, як духмяная ігліца 
Ападае з голляў сасняка. 



Максім Танк гэтак, як і Якуб Колас, узіраўся і ўслухоўваўся ў 
навакольны свет, пры гэтым па-свойму арыгінальна і непаўторна 
маляваў словам. Ён любіў сялянскую працу, сенакосную пару, 
вясковую раніцу… Танкаўскі верш “Летні дождж” (1970), нягледзячы 
на тое, што гэта верлібр, яскрава сведчыць пра адметны метафарызм 
паэтычнага мыслення, жывапіснасць аўтарскага стылю. Паэта 
захапляе нябесная стыхія-містэрыя. У вершы з’явы прыроды 
персаніфікуюцца і міфалагізуюцца: хмара палошча ў карыце 
бліскавіцы, гром-бугай наталяе смагу… Хмара, бліскавіцы, гром, віхор 
падчас касавіцы спараджаюць трывогу: “Ці будзе дождж, ці пройдзе 
стараной?” І вось здарылася штосьці неверагодна-казачнае. 
У звычайным сялянска-працоўным быцці Максім Танк быў здольны 
ўбачыць дзівосную і незвычайную паэзію: 

Ён, можа, і не зачапіў бы нас, 
Але буслы, што прыляцелі памагаць нам, 
І кнігаўкі, што ў трыснягах кружылі, 
І ластаўкі, што над зямлёй снавалі, 
Неасцярожныя, прыселі на край хмары, 
І тая, як карыта, пахіснуўшыся, 
Накрыла ліўнем нас. 

Здаецца, гэтую карціну мог намаляваць толькі паэт, які 
захоўваў у душы дзіцячую непасрэднасць успрымання свету. 

Дзе б паэт ні быў — пасярод гарадскіх камяніц і асфальту ці ў 
замежнай вандроўцы — жыццёвая дарога заўсёды і нязменна 
прыводзіла яго да Нарачы, у любы і дарагі сэрцу край. У паэзіі 
Максіма Танка, як і ў творчасці Якуба Коласа і іншых беларускіх 
песняроў, надзвычай магутны культ роднага кутка. Непаўторны і 
прыгожы свет увасабляюць сабой нарачанскія сосны: “Яны 
калышуцца // З асмаленымі кронамі…”; “У ясную пагоду // Аж на 
заходні бераг Нарачы // Уброд пераносяць сонца…”. У вершы 
“Наднарачанскія сосны” (1969), з якога працытаваны радкі, вобраз 
гэтых дрэў набывае глыбокі духоўны сэнс, вырастае да яркага 
патрыятычнага сімвала, які красамоўна сведчыць пра крэўную 
пародненасць і непарыўнае адзінства паэта з роднай старонкай. 
Нарачанскія сосны блізкія і родныя сэрцу паэта, быццам людзі: 

Я, нават будучы глухім, 
Між тысяч іншых сосен 
Адрозніў бы іх пошум 
І, нават будучы сляпым, 
Абняўшы ці пацалаваўшы, 
Іх пазнаў бы. 



У вершы “Калі завеш мяне…” (1972) паэт прызнаецца, што ўсе 
мары, радасці і думкі ён нясе ў родны кут, да “сосен сваіх 
нарачанскіх”. Паэт кажа пра няпростую ношу чалавечай памяці, калі 
не дае спакою зведанае і перажытае на дарогах жыцця і часу. 

Максім Танк часта задумваўся пра сэнс творчасці, 
прызначэнне паэзіі. Ён стварыў цэлы “Трактат аб паэзіі” (1962), у якім  
вядзецца гаворка пра ролю і месца паэзіі ў жыцці. Праўда, тут 
знаходзіць выяўленне і паэтава вера ў камунізм. У вершы “Паэзія” 
(1955) Максім Танк прыводзіць яркія параўнанні і асацыяцыі, якія 
выклікае ў яго паэзія. Яна ўяўляецца паэту бліскавіцай і вясновай 
кветкай, яна здольная прынесці вызваленне з няволі і пекла, 
падараваць каханне і радасць… Паэтычнае слова чаруе сваім 
хараством, дапамагае чалавеку жыць і верыць. Сапраўдная паэзія, як 
даводзіць аўтар, штосьці большае: гэта само сэрцабіццё, дыханне 
паэта, усё самае святое, што ёсць у жыцці. З афарыстычнай 
ёмістасцю думкі гучаць заключныя радкі верша: 

А ты аказалася большым: 
Ты — кроў, што пульсуе па жылах, 
Ты — сонца, якое 
Прасторы святлом азарыла. 
 
І без чаго, як без маці 
Або без радзімы, 
Ні нараджацца, ні жыць 
На зямлі немагчыма! 

Верш гэты змяшчае глыбокія аўтарскія думкі і філасофскія 
разважанні. Паэт павінен цягнуцца да вышыняў неба, памятаць “пра 
век, у які мы жывём”, быць у пошуку “…слоў новых, // Якіх не 
хапае // Для новаадкрытых планетаў, // Законаў і формул, // Для 
нашай сусветнай любві” (“Трактат аб паэзіі”). 

Чароўнае і паэтычнае Максім Танк бачыў у будзённым і 
звычайным, у разнастайных праявах жыцця. Своеасаблівую паэзію 
ён заўсёды адчуваў у каханні. У вершы “Паэзія!..” (1965) перад намі 
паўстае вобраз гарэзлівай маладзіцы, а затым ужо маладой маці, якая 
корміць дзіця пад бабкаю жыта. Аўтар паэтызуе зямныя пачуцці, якія 
запаланілі яго сэрца: 

…Хоць я адчуваю, 
Што недзе жывеш ты 
Між полюсамі майго сэрца — 
Маўчаннем і крыкам. 



Верш “Ave Marіа!” (1957) гучыць як узнёслы, урачысты гімн. 
Пачуццё да юнай прыгажуні паўстае з паэтычных радкоў велічным, 
цудоўным і разам з тым вельмі зямным. Рэфрэнам праз твор 
праходзяць услаўляльныя словы “Ave Marіа!”, якія выяўляюць 
падкрэслена ўзвышаны стан душы паэта, яго захопленасць дзявочым 
хараством і маладосцю. Аб’ектам захаплення становіцца прыгожая 
манашка, якая прыйшла ў храм на малітву. Яе вобраз створаны 
вачыма чалавека, які спавядае культ зямнога шчасця. У той жа час 
маладая манашка — гэта глыбока рэлігійная натура, якая мае ў сэрцы 
ўнутраную трываласць і адданасць веры, хоць і разумее, што ў 
сучасным свеце несці крыж верніка нялёгка: 

Не знаю, можа, мая малітва 
Мне памагла б выйграць гэтую бітву, 
Але пазвалі яе; манашка 
Пайшла за ўсімі, уздыхнуўшы цяжка, 
Пад зводы змрочныя і глухія, — 
Ave Marіа!..  

У лірыцы Максіма Танка тэма кахання займае асаблівае месца. 
Паэт дакладна перадае душэўна-псiхалагiчны стан закаханых, 
нярэдка пiша пра iх паводзiны з цёплым гумарам (“Зацьменне сонца”, 
“Ноччу”, “Свавольнай была маладая суседка...” i iнш.). 

Максім Танк — прадаўжальнік традыцый інтымнай лірыкі, 
якія былі закладзены славутымі класікамі нашай паэзіі. Ён гэтак, як і 
М. Багдановіч, абагаўляе і паэтызуе жаночую прыгажосць, услаўляе 
каханне, шчасце маладосці. “Маладыя гады, // Маладыя жадання!” — 
усклікаў калісьці М. Багдановіч, які цудоўна раскрыў тыя хвіліны, 
калі “і агністы пагляд, і гарачыя словы” (“Маладыя гады…”). У творах, 
напісаных Максімам Танкам у час маладосці, пануюць шчырасць і 
адкрытасць, вясёлая нястрымнасць і радасць пачуццяў. У вершы 
“Прызнанне” (1956) лірычны герой паэта марыць быць поруч са сваёй 
каханай, таму ён усім сэрцам жадае, 

Каб вячэрняю парой мне гасцінна дзверы 
Адчыняла ты заўжды, клікала вячэраць, 
 
І, прысеўшы за сталом, так, як гэта трэба, 
Мы дзяліліся з табой радасцю і хлебам, 
 
І даверыла б маім ты рукам, дзяўчына, 
Ў час начны аберагаць сон твой і спачынак, 
 



І даверыла б яшчэ кожнай раніцою 
Пацалункамі будзіць і вітаць з зарою… 

У танкаўскіх вершах пра каханне выяўляюцца малады імпэт, 
іскрыстасць гумару, іх завяршаюць гарэзліва-жартоўныя запытанні, 
звернутыя да дзяўчыны: “Ты смяешся… Адкажы: можа, гэта мала?” 
(“Прызнанне”); “Ты не цікавілася часам, // Калі настане новае 
зацьменне?” (“Зацьменне сонца”). 

У жыцці добрай музай паэта была жонка Любоў Андрэеўна. 
Менавіта ёй прысвечаны многія вершы інтымнага зместу. Са сваёй 
вернай спадарожніцай паэт прайшоў разам па жыцці, без яе ён не 
ўяўляў “свайго быцця і небыцця”. Пра іх супольны шлях, які 
пачынаўся ў Заходняй Беларусі, Максім Танк разважае ў вершы 
“Табе”. У маладосці будучае жыццё ўяўлялася святам, думалася пра 
прыгожыя кветкі і салаўіныя ночы. Аднак прыйшлі сямейныя будні, 
за плячыма засталіся перажытыя радасці і нягоды. Паэт гаворыць: 
“І не знаю, хто тут вінават: // Ці то сам я, ці можа, мой лёс, // Што 
табе я, сяброўка мая, // Толькі шэрыя будні прынёс”. У гэтым 
прызнанні — і пакаянне, і ўдзячнасць жонцы за самаахвярнасць, 
раздзелены жыццёвы лёс. 

Паэзія Максіма Танка — гэта вышыня і яркасць думкі, 
свабодны палёт фантазіі, шлях актыўных творчых шуканняў. Ён  
пастаянна клапаціўся пра паэтычнае майстэрства, узбагачэнне і 
абнаўленне мастацтва слова. Максім Танк імкнуўся да арыгінальнай 
вобразнасці, экспрэсіі выяўленчых сродкаў (анафары, асанансу, 
градацыі і інш.) і асаблівае значэнне надаваў паэтычнай форме. 
Цікавымі ўяўляюцца два погляды аўтара на санет, выказаныя ў 
зборніку “Дарога, закалыханая жытам”. Так, у вершы “Санет” (1973) 
ён гаворыць пра эстэтычную жыццёвасць і прыдатнасць для 
самавыяўлення гэтай класічнай вершаванай формы: 

…Мой карабель — санет 
Калісьці збудаваў вялікі Дантэ, 
А сам Шэкспір на ім адкрыў сусвет. 

Санетная форма, на думку паэта, здольная і ў сучасных умовах 
мець лірыка-філасофскую заглыбленасць у асваенні свету. Таму ён 
гатовы “адправіцца на караблі санета // На дальнія сузор’яў 
астравы”. 

У вершы “Антысанет” (1974) паэт жадае прыбраць сваю Музу 
“ў санет — у вопратку багіняў старажытных”. Але тая наракае, што 
старая форма верша яе скоўвае: 



Як працаваць і цешыцца з табой, 
Калі санет твой грудзі і стан мой 
Чатырнаццаццю клямрамі сціскае.  

Невыпадкова Максім Танк імкнуўся да раскаванага стылю 
паэтычнага выказвання, натуральна простай размовы з чытачом, да 
свабоднага верша з яго ўстаноўкай на празаізацыю і асацыятыўнасць 
тэксту. Майстар слова клапаціўся пра ўзбагачэнне разнастайных 
формаў мастацкай умоўнасці: алегарычнасці, міфалагізацыі, 
фантастычнасці вобразаў і малюнкаў. 

Танкаўскую паэзiю вызначае багацце асацыяцый, 
арыгiнальнасць вобразна-мастацкага мыслення аўтара. У вершы 
“Лесавiк i палявiк” нiбы ажывае свет мiфа, казкi. Прытчавасць думкi 
выяўляецца ў “Прытчы пра хлеб”. У вершы “Касмалогiя” (1968) аўтар 
выбудоўвае сваю мiфалагiчную канцэпцыю свету, арганiчна знiтоўвае 
зямное i касмiчнае, нацыянальнае i агульначалавечае: 

Зямля трымаецца на трох сланах, 
Сланы — на велiзарнай чарапасе, 
Чарапаха — на голубе, 
Голуб — на хлебным коласе, 
Колас — на калысцы, 
А калыска — на песнi матчынай...  
I пакуль песня будзе гучаць, 
Калыска будзе калыхацца, 
Зерне — прарастаць, 
Голуб — вiць гняздо пад страхой, 
Чарапаха — iсцi Млечным Шляхам, 
Сланы — пераступаць з нагi на нагу, — 
Зямля будзе век 
Зелянець, зелянець, зелянець...  

У гэтым вершы паэт па-фiласофску гаворыць пра 
непарушнасць свету. А бярэ выток шлях да вечнага красавання 
жыцця ад матчынай песнi, дзiцячай калыскi. 

Паэзiя Максіма Танка вызначаецца жанрава-стылёвай 
разнастайнасцю. Не выключэннем з’яўляецца і яго творчасць 50–60-
х гг.: тут мы сустракаем вершы баладнага жанру, оды, фiласофскiя 
медытацыi, публiцыстычныя маналогi i iнш. Дзякуючы Максіму Танку 
адной з самых пашыраных, нават папулярных формаў верша ў 
беларускай паэзіі стаў верлiбр, або свабодны верш. Танкаўскі верлiбр 
набыў глыбокую сэнсавую ёмiстасць, медытатыўнае i афарыстычнае 
гучанне: 



Парог, вычасаны з успамiнаў, 
Астаўся за мной; 
Дзверы, на завесах цвыркуновай песнi,  
Асталiся за мной; 
Вокны, зашклёныя вачамi блiзкiх, 
Асталiся за мной; 
Хата, пакрытая крыламi ластавак, 
Асталася за мной, — 
 
Як жа мне не азiрнуцца назад, 
Нават калi б я застыў 
Слупом солi? 

Асацыяцыi ў верлiбры “Парог, вычасаны з успамiнаў...” (1965) 
раскрываюць непарыўнасць чалавечай душы з радзiмай. “У вершах 
М. Танка, — адзначае Алег Лойка, — больш за ўсё кiдаецца ў вочы 
iмкненне да разгорнутасцi пералiкаў, да iгры на кантрастах, на 
нечаканых паваротах думкi”. 

Адзінствам формы і зместу, яркай асацыятыўнасцю 
вылучаецца верлібр “Дрэвы паміраюць…” (1970). Паэт, праводзячы 
паралель “дрэвы — вада — зямля — чалавек”, спрабуе даць адказ на 
філасофскае пытанне: як і калі надыходзіць небыццё. Тое, што 
гаворыць паэт пра смерць у прыродзе, можна аднесці і да свету 
чалавечага. Аналогія напрошваецца міжволі. Гэта вельмі трывожны 
сімптом, калі хтосьці губляе памяць, не ведае, куды ідзе. Людзям 
пагражае выміранне гэтак, як і зямлі, якае перастае “радзіць хлеб і 
быць калыскай песняў”. У заключных радках твора паэт выказвае 
думку-абагульненне пра тое, што для чалавека нябеспечная духоўная 
смерць. Калі яна пачынаецца і чаму? Паслухаем Максіма Танка: 

Дрэвы паміраюць, 
Калі перастаюць пазнаваць 
Змены года 
І не адгукацца рэхам… 

    …………………… 
Чалавек — калі страчвае здольнасць 
Здзіўляцца і захапляцца 
Жыццём. 

Танкаўскія верлібры нясуць у сабе глыбокі чалавеказнаўчы 
змест, у іх ёсць сімволіка-філасофскі сэнс і падтэкст думкі, якія 
ўтрымлівае метафарычная і алегарычная ўмоўнасць. Аўтар дасягае 
эфекту паэтычнага адкрыцця-азарэння, нечаканай і ёмістай 



канцоўкі, стварае пры гэтым інтэлектуальна насычаны мікрасвет 
верша. 

Творчасць Максіма Танка ў 70–90-я гг. — таксама адна з 
самых цікавых і самабытных старонак у паэзii Беларусі. Творчы 
рахунак паэта ў апошнія дзесяцігоддзі папоўнiўся новымi кнiгамi: 
“Прайсцi праз вернасць” (1979), “За маiм сталом” (1984), “Збор 
калосся” (1989), “Мой каўчэг” (1994), “Errata” (1996). Кожны з гэтых 
зборнiкаў канцэнтруе ў сабе “жывое энергетычнае поле” (выраз 
А. Вазнясенскага), якое выпраменьвае магутную, прыцягальную 
энергiю. 

Тэматычна-вобразны дыяпазон паэзii Максіма Танка 
надзвычай шырокі. Яго хвалююць праблемы, звязаныя з лёсам 
чалавека, роднай зямлi, мiнулым нашага народа, жыццём грамадства 
i чалавецтва. Пра што б нi пiсаў Максім Танк, ён застаецца паэтам 
фiласофскага погляду на свет. У чым хараство i сэнс быцця, што мы 
пакiнем пасля сябе на зямлi, у чым заключаны асновы свету, 
чалавечых узаемаадносiнаў, што такое сумленне i праўда, шчасце i 
каханне? На ўсе гэтыя пытаннi паэт дае мудрыя адказы, зыходзячы 
са свайго iндывiдуальнага вопыту светапазнання i светаасэнсавання. 
Размоўная манера гаворкi, медытатыўна-роздумныя iнтанацыi 
вызначаюць стылёвую адметнасць многiх вершаў: 

Дрэнна, 
Калi 
З сэрца выветрыцца ўсё сумленне, 
Бо яно не вяртаецца зноў. 
А найгорш, 
Калi розум пакiне, 
Бо тады ў дзверы ломяцца 
Злыбеды ўсе. 
                      (“Дрэнна, калi згасне зрок...”) 

Свабодная форма верша зрабiлася асноўнай у творчасцi паэта. 
Ён чуйна i па-фiласофску засяроджана ўзiраецца ў знаёмыя дрэвы i 
плынь ракi, у зорны сусвет, прыходзiць да важных абагульненняў. 
“Шумы i перашумы, чараваннi, замовы” дрэў выклiкаюць роздум пра 
непазбежнасць паяднання чалавека з вечнасцю: “...Толькi ўсе iх 
пазнаць, // Можа, з часам пазнаю, // Калi стану i сам // Дрэвам 
роднага краю” (верш “Я люблю раннi час...”). 

Паэзiя Максіма Танка шырока лучыцца з нацыянальнай, а 
таксама сусветнай гiсторыяй i культурай (“У Татрах”, “Багрым”, 
“Францішак Скарына”, “Гамер”, “Дом Сiбелiуса”, “Марк Шагал” i iнш.). 



Ён кранальна сказаў пра трагiчны лёс нацыянальнай iнтэлiгенцыi, 
якая слугавала роднай культуры i мастацтву (зборнiк “Errata”). 

У вершы “Гравюры Скарыны” (1986) паэт склаў гімн таленту і 
творчаму подзвігу славутага беларускага першадрукара і асветніка. 
Самабытныя малюнкі-ілюстрацыі Скарыны да Бібліі перажылі вякі, у 
іх паэт адзначае “штрых кожны… глыбокі”. Беларускі друкар выразаў 
гэтыя гравюры “на спаконвечным дрэве гісторыі свайго народа”. 
Максім Танк услаўляе высокае майстэрства Скарыны, духоўную сілу 
яго творчасці: 

І выразаў ён іх 
Не штыхелем-разцом, 
А промнем сонца, 
Промнем сваёй веры 
І любові да народа. 

У гравюрах Скарыны жыве чарадзейная краса мастацтва, 
таму яны валодаюць здольнасцю незвычайна ўздзейнічаць на людзей, 
тварыць цуды і праз стагоддзі. 

У духоўных каштоўнасцях паэт бачыць высокую прыгажосць i 
трываласць быцця. З гэтае прычыны ён перакладаў на беларускую 
мову творы многiх паэтаў свету — Адама Мiцкевiча, Аляксандра 
Пушкiна, Максiма Рыльскага... Найбольш ён перакладаў з польскай 
паэзii: Цыпрыяна Норвiда, Тадэвуша Ружэвiча, Леапольда Стафа, 
Баляслава Лесьмяна, Чэслава Мiлаша, Вiславу Шымборску i iнш. 
Максім Танк наведаў шмат краiн (Чэхiя, Славакiя, Балгарыя, Iталiя, 
Фiнляндыя, Грузiя, Iндыя, Чылi i iнш.), здолеў адметна выказаць у 
вершах свае ўражаннi ад сустрэч э экзотыкай, культурай i побытам 
iншых народаў. 

З пазiцый будучынi, вечнага на зямлi асэнсоўвае Максім Танк 
сучасную рэчаiснасць, наша жыццё, пазначанае складанасцю і 
драматызмам чалавечага лёсу. “У нашых песнях — // Небяспечны 
стронцый”, — так выказаўся паэт у вершы “Цяпер асцерагайцеся” 
(1989), разумеючы, што Чарнобыль адабраў у паэтычнага слова 
крылы радасцi. Тры дзеясловы запар у вершы “Пасля аварыi” 
перадаюць трагiчныя перажыванні, народную бяду, паказваюць сiлу 
яе ўздзеяння на ўнутраны свет паэта: “...А травы, // Лiсты на 
дрэвах // I вандроўныя аблокi — // Сцягамi жалобы, // Што 
зацямняюць вочы, // Атуляюць сэрца, // Засланяюць сонца”. Паэт з 
болем усведамляе, што экалагiчная катастрофа вядзе да разбурэння 
адвечых асноў жыцця i ўладкавання свету. Пачуццё вiны, 
трагедыйны пафас дамiнуюць у вершы “Просьба аб дараваннi” (1989). 
Герой паэта звяртаецца да “забiтай Чарнобылем Зямлi”: 



Даруй нам, грэшным 
I неразумным, 
Мацi! 

Гэтыя радкі выяўляюць досвед чалавека чарнобыльскай эпохі. 
У суровае ХХ стагоддзе паэт зрабіўся палкiм заступнiкам 

прыроды. Яшчэ ў сярэдзiне 50-х гг. ён у вершы “Не сячы сасны” 
заклiкаў берагчы навакольнае хараство, не парушаць гармонiю свету. 
На смерць рэк, дрэў, птушак, крык прыроды аб паратунку паэт 
рэагуе эмацыянальна-публiцыстычным словам, б’е ў звон трывогi, 
звяртаецца да чалавечай свядомасцi, сумлення, нагадвае пра 
апакалiптычны фiнал грамадства, да якога вядзе жорсткi, 
безразважны чалавек (вершы “Экалогiя”, “На пахаваннне ракi”, 
“Апакаліпсісны”, “Тут Беларусь была” i iнш.). Элегiзм, душэўны 
неспакой у многiх творах раскрываюць паэтаў боль за знявечаную, 
паглумленую прыроду, за пакутнiцкi лёс роднага краю ва ўмовах 
чарнобыльскай навалы. У адным з вершаў — незвычайны спiс, у якi 
аўтар уносiць “Назвы рэк атручаных, // Што загiнулi прадчасна, // 
Мянушкi траў, // Дуброў // З iх жыхарамi // I нат iмёны 
душагубаў, // Вiнаватых // У iх трагiчнай смерцi” (“Мой 
памiнальнiк”). Паэт заўсёды трывожыўся пра лёс духоўнай спадчыны, 
наш зямны свет. І таму ў яго лірыцы 70–90-х гг. маральны пафас, 
гуманiзм мыслення, трывога за экалогію з’яўляюцца галоўнымi. 

Мiж тым, здзiўляцца красе свету, выяўляць асалоду i радасць 
жыцця на зямлi — гэта ў добрай, нязменнай традыцыi Максіма Танка. 
Нямала вобразных і маляўнічых пейзажных твораў у кожнай з кнiг 
паэта (вершы “Узыход сонца”, “Зноў я на тых сцежках”, “Дарога на 
Нарач”, “Пасля снегападу”, “Калашэнне жыта”, “Рабiна” i iнш.). 
Нарачанская прырода — крыніца яго натхнення і аб’ект прачулай 
паэтызацыі. Максім Танк — глыбока пачуццёвы паэт-пейзажыст: 
“Я часта начую i днюю // Ля сосен сваiх нарачанскiх, // Дзе ўсе 
радасцi мае, // Дзе ўсе думы мае...” (“Калi завеш мяне...”). Паэт праз 
усё жыццё пранёс у сэрцы любоў да роднага бацькоўскага краю. 

Максім Танк — творца яркага i шматбаковага паэтычнага 
выяўлення, а яго мастацкi свет па-сапраўднаму разнастайны i 
унiверсальны. “Слова М. Танка, — адзначае даследчык творчасці 
паэта М. Мікуліч, — бывае інтанацыйна-ўзнесеным, прамоўніцкім і 
сцішаным, даверліва-інтымным, усмешлівым, дасціпна-гуллівым і 
ўнутрана засяроджаным, па-грамадзянску сталым. Глыбока прачулы 
аўтарскі лірызм і філасофскія прытчы, традыцыйна-напеўны, 
“сабраны” верш і парадаксальнасць асацыятыўна-метафарычнага 
мыслення, раскалыханасць верлібра — шырыня мастацка-творчага 



дыяпазону ўражвае”. Для гэтага аўтара, як i для еўрапейскіх майстроў 
слова, характэрныя iнтэлектуальна-фiласофская змястоўнасць твораў, 
асацыятыўнасць i iнтэнсiўнасць мастацкага мыслення, 
парадаксальнасць думкi: 

Я спытаў чалавека, 
Якi прайшоў праз агонь, 
I воды, 
I медныя трубы: 
— Што самае цяжкое 
на гэтым свеце? 
 
I ён адказаў: 
— Прайсцi праз вернасць? 

(“Я спытаў чалавека...”) 
У вершы “Усё мае працяг жыцця…” разгортваецца ланцужок 

асацыяцый, ход разважання пры гэтым набывае іншасказальнасць і 
прыпавесцевасць. Паэт стварае філасофскую алегорыю-прытчу, 
вельмі афарыстычную па сваім гучанні: 

Усё мае працяг жыцця: 
Нітка — ў туга навітым клубку, 
Дарога — ў імкненні за небасхіл, 
Песня — ў водгаласах рэха, 
Зерне — у хлебе надзённым, 
Любоў — у сонечнай усмешцы дзіцяці. 
 
Усё мае працяг жыцця, 
Апроч няпраўды. 

У танкаўскай паэзii жывуць мiф i казка, у ёй ёсць месца 
дасцiпнаму жарту, тут гучыць народная песня, замова, малiтва, 
сустракаюцца такiя формы i вiды верша, як санет, балада, пасланне, 
элегiя, эпiтафiя, танка, хоку i iнш. 

На схiле жыцця Максім Танк вяртаўся ў думках у мінулае, 
перажытае, асэнсоўваў зведанае i ўбачанае на пуцявiнах веку. Назва 
апошняй кнiгi “Еrrata” якраз i азначае “заўважаныя памылкi”. 
З вышынi сучасных дзён, зразумела, паэту зрабіліся відавочныя і 
пэўныя пралiкi творчасцi. У іншым святле ўбачыліся прычыны 
няшчасцяў Максіму Танку, які некалі называў сябе “безвызнавёўцам” 
(нявернікам): “І сёння прызнацца // Пакутліва мушу, // Што ёсць // 
Бог на свеце, // Бо столькі напасцяў // Не змог бы на наш народ // 
Нехта абрушыць” (“Калі, праклінаючы лёс…”). У сваiм “Дзённiку” паэт 
выказваў шкадаванне, што ўжо не засталося часу на пераацэнку 



сваёй творчай спадчыны i твораў усёй нашай лiтаратуры. Паэт 
ставiўся да сябе ранейшага крытычна, не баяўся прызнаць памылкi, 
бо выдатна ведаў цану сапраўднаму вершаванаму радку. Многае з 
напісанага ім застаецца разам з намі. Ён быў сапраўдным Майстрам, 
які прадэманстраваў высокую годнасць і вартасць нацыянальнага 
мастацтва слова. 



Пiмен Панчанка 
Пімен Панчанка — пясняр высокага гуманiзму, палымяны 

абаронца духоўнасцi i маральнасцi жыцця. Народны пісьменнік 
Васіль Быкаў піша, што яго вершы “былі выразнікамі дум і 
спадзяванняў эпохі, неслі ўвесь напал яе творчага пафасу”, зрабіліся 
“баявой зброяй народа ў барацьбе з бюракратызмам, тустазвонствам і 
раўнадушшам”. Аднак П. Панчанка не толькi паэт-грамадзянiн, але i 
таленавiты лiрык, паэт-фiлосаф. 

Жыццёвая i творчая бiяграфiя П. Панчанкi (1917–1995) 
насычаная падзеямi. Гэта чалавек i творца, якi прайшоў складанымi 
пуцявiнамi ХХ стагоддзя. Сапраўдная духоўная Радзiма Пiмена 
Емяльянавiча Панчанкi (хоць нарадзіўся ён у Таліне 23 жніўня 
1917 г.) — Бягомльшчына (Вiцебская вобласць), куды ў 1920 г. 
прыехала яго сям’я. Тут прайшлi яго маленства i школьныя гады. 
Беларускi лес, дзiвосныя краявiды вакол мястэчка глыбока кранулi 
хлапчукова сэрца, на ўсё жыццё засталiся жывой крынiцай любовi да 
радзiмы. 

Пімен Панчанка рана выйшаў на дарогу самастойнага жыцця. 
Пасля Бягомльскай сямiгодкi ён выбраў прафесiю настаўнiка. 
Закончыў педагагiчныя курсы ў Бабруйску i з 1934 да 1938 г. 
настаўнiчаў на Магiлёўшчыне. Займаўся самаадукацыяй, завочна 
вучыўся ў Мiнскiм настаўнiцкiм iнстытуце, якi закончыў у 1939 г. 
Потым была служба ў армii, удзел у Вялікай Айчыннай вайне. 

Першыя вершы П. Панчанка надрукаваў у 1934 г. У даваенны 
час выдаў зборнiкi “Упэўненасць” (1938) i “Вераснёвыя сцягi” (1940). 
Многiя творы з гэтых паэтычных кнiг адлюстроўваюць тыповы 
настрой i адчуваннi тагачаснага маладога пакалення: у iх струменяць 
радасць, рамантычная вера ў чалавечае шчасце, упэўненасць, што 
заўтрашнi дзень адкрые новыя, яшчэ больш шырокiя далягляды 
жыцця: 

Чуваць, як дыша вераснем зара 
Па ўсёй зямлi, што ў вечаровым дыме, 
I добра нам маўчаць i пазiраць 
На родны край вачыма маладымi! 
                                      (“Упэўненасць”) 

Малады аўтар паэтызуе працу, калгасныя буднi i багатыя 
ўраджаi, вiтае пераўтварэнне рэчаiснасцi, поспехi савецкага 
будаўнiцтва. Гэтыя тэматыка, пафас творчасцi бачацца праявай 
агульнай тэндэнцыi ўсёй даваеннай паэзii. За кадрам заставалiся 
негатыўныя бакi жыцця, яго складаная глыбінная супярэчлівасць, бо 
традыцыя павярхоўнага аптымiстычнага светабачання тады ўжо 



моцна ўсталявалася ў лiтаратуры, а да таго ж моладзь успрымала свет 
i час у ружовым, iдылiчным святле. I ўсё ж у паэзii П. Панчанкi 
знайшлося месца i вечным, неўвядальным пачуццям. Каханне, 
радзiма, прырода — вось тыя асноўныя тэмы, на якiх трымаецца яго 
паэтычны свет i якiя ратуюць ад суцэльнай аднапланавасцi i 
аднастайнасцi. Яркiмi слоўнымi фарбамi напiсаны вершы “Восень” i 
“У навальнiцу”. 

У вершы “Журавы” (1938) паэт гаворыць пра моц i 
невынiшчальнасць пачуцця радзiмы. I даносiць да нас гэтую думку 
праз пранiкнёную мелодыку радка, вобразную яркасць слова: 

Пад залатымi сонечнымi промнямi 
Не хочацца i птушкам памiраць, 
I будуць доўга галасамi сумнымi 
Радзiму жураўлiную гукаць. 

Па-новаму з вышынi сучаснага дня ўспрымаецца верш “Зубр” 
(1940), якi ўражвае сваёй iншасказальнасцю i фiласофскай 
падтэкставасцю. Вобраз зубра ў запаведнiку ўвасабляе няволю, 
скаванасць духу, i таму падобнага лёсу не жадае зазнаць паэтаў 
герой, якi iмкнецца абудзiць зубрыную годнасць: 

Што сталася з табой, магутны бык, 
Дзе сiлу, спрыт i ваяўнiчасць страцiў? 
Чаму не ўсхопiшся, як вiхар, на дыбы? 
За выгляд твой аж сорамна мне, браце. 
 
А ведаеш што, зубр, давай-ка уначы...  
Я памагу... Не бойся, нас не чуюць...  
Гайда туды, дзе спеў драздоў гучыць, 
На папарацi мяккай заначуеш. 

Гэтыя пытаннi, адрасаваныя зубру-маўчуну, i заклiк да 
свабоды мiжволi ўспрымаюцца як пытаннi да грамадства i народа, 
якiя апынулiся ў стане страху, iнертнасцi, абыякавасці. Верш “Зубр” у 
даваеннай паэзii вылучаецца нестандартнасцю i глыбiнёй вобразна-
алегарычнага мыслення аўтара. 

У гады вайны муза паэта апранула ваенны шынель. Пімен 
Панчанка ганарыўся тым, што Янка Купала ў сваiм дакладзе 
“Айчынная вайна i беларуская iнтэлiгенцыя”, прачытаным на 
навуковай сесii Акадэмii навук БССР у Казанi, упершыню тройчы 
назваў яго як паэта-франтавiка. Перамогу П. Панчанка сустрэў у 
далёкiм Iране, сустрэў пасля таго, як пабыў на чатырох франтах, 
зведаў сапраўдную цану i жыццю i смерцi. Вайна прымусiла iнакш 



зiрнуць на рэчаiснасць, i пра гэты набыты новы i суровы вопыт 
П. Панчанка добра сказаў у “Паэме сораму i гневу” (1986): 

Вайна усiм прачысцiла мазгi: 
Жыццё i смерць, 
I праўда, i сумленне 
Адкрылiся мiж гора i тугi 
У першародным матчыным значэннi. 

Зборнiкi “Дарога вайны” (1943) i “Далёкiя станцыi” (1945) — 
балючая споведзь паэта пра зведанае, перажытае ў вiхуры крывавага 
грознага лiхалецця. Творчасць П. Панчанкі ваеннага часу — гэта 
лiрыка суровай праўды, паэзiя надзвычай трагедыйнага гучання. Яго 
лiрычны герой, поўны мужнасцi i рашучасцi абаранiць родную зямлю, 
у вершы “Беларусi” (1941) выказвае свой боль i гнеў. Паэт згадвае 
нашу гiсторыю, гаворыць пра велiчны i няскораны дух беларускага 
народа i, як некалi Янка Купала, з грамадзянска-публiцыстычным 
пафасам сцвярджае iдэю свабоды i адраджэння Беларусi: “Пакуль 
сонца не згасне, // Пакуль свецяцца зоры, // Беларусь не загiне, 
будзе жыць Беларусь!” 

У вершы “Кожны з нас прыпасае Радзiмы куток...” (1942) 
эмацыянальна i псiхалагiчна глыбока выяўлены пачуццi салдата, якi 
выйшаў з акружэння i апынуўся ля спаленай роднай хаты. Герой 
аддаецца ўспамiнам, не можа прымiрыцца з жахлiвай рэчаiснасцю: 

Не прыпомню цяпер, што ў адказ я 
шаптаў — 
Цi зямлю суцяшаў, цi пра мацi пытаў. 
Слоў вуголле злятала з патрэсканых губ, 
I растоптаны кут быў да болю мне люб. 
 
Налiвалiся кветкi сцюдзёнай расой, 
I прамыла раса мае сумныя вочы, 
Каб убачыў я ўсё, каб запомнiў усё, 
Каб я думаў пра помсту i ўдзень, i уночы. 

Гэтыя радкi раскрываюць драматызм i пакуты чалавечай 
душы. 

З псiхалагiзмам напiсаны i такiя вершы ваеннай пары, як 
“Сiнiя касачы”, “Будуць вечна сады расцвiтаць...”, “Лес асеннi глуха 
гудзе...” i iнш. 

Героiка-драматычны пафас вызначае гучанне балады “Герой” 
(1943). Салдат здзяйсняе самаахвярны подзвiг: 

Злосна сказаў: “Уставай, пяхота! 
Мы не на пляжы, а на вайне”. 



I лёг на змяiныя скруткi дроту. 
I дзвесце салдацкiх запыленых ботаў 
Прайшлi па яго спiне. 

Слова-дзеяслоў “лёг” тут красамоўна гаворыць пра мужнасць i 
абдуманасць кроку салдата, якi цаной жыцця пракладваў шлях 
наперад. 

Па-мастацку адметна i важка прагучаў верш паэта “Курганы” 
(1943). Суровы ваенны час вымагаў ад паэта героiка-патрыятычнага 
пафасу, i ён у гэтым творы выявiўся з глыбокай духоўна-вобразнай 
напоўненасцю. Пейзажныя вобразы становяцца прадвеснiкамi 
крывавай, але пачэснай бiтвы: “Заўтра ранiцай сонца узыдзе 
крывавае, // Праплывуць над акопамi журавы. // Калi ляжам i мы ў 
курганы, дык са славаю, // Вось за гэты бяскрайнi прастор баравы”. 
Курганы за дротам на чужой старане клiчуць заступiцца за 
патаптаную славу роднай зямлi. Твор адчувальна пераклiкаецца са 
славутым “Словам пра паход Iгаравы”. 

Знаходзячыся ў Iране, П. Панчанка стварыў вельмы адметны i 
цiкавы цыкл вершаў “Iранскi дзённiк” (1944–1945). Паэт здолеў 
перадаць экзотыку i хараство краявiдаў паўднёвай краiны, яскрава 
паказаць народнае жыццё i побыт, “нязвыклыя кантрасты”. 
Запамiнальныя паэтычныя малюнкi “загадкавага Iрана” створаны ў 
вершах “На Ардабiльскiм перавале...”, “Сустрэча з  бярозай”, “Я ўсё 
пераблытаў...”, “Бутэлька цынандалi”, “Дождж”, “Дэмавенд, галоўная 
гара iранцаў”, “Караван” i iнш. Увесь час у думках i снах паэт згадвае 
вобраз роднай зямлi — “Беларусь... у рамонку i верасе”, “сасновую 
хату з пахам свежага хлеба i паранага малака”. Яго герой успрымае 
экзотыку чужой краiны вачыма i душой беларуса, якi моцна 
трымаецца свайго роднага, нацыянальнага свету: 

Далёка, ў зялёнай хваёвай старонцы, 
Ёсць хата свая ў мяне, пушча i поле, 
Сваё найсвятлейшае добрае сонца. 
Я iх прамяняць не згаджуся нiколi. 
                                  (“Я ўсё пераблытаў...”)  

Цыкл “Iранскi дзённiк” прасякнуты моцнымi настальгiчнымi i 
патрыятычнымi пачуццямi. Герой паэта адчувае сябе на чужой зямлі 
падарожнiкам. 

Зiмой 1946 г. Пімен Панчанка дэмабiлiзаваўся, вярнуўся ў 
Мiнск. Ён не ўяўляў свайго жыцця без творчасцi, працаваў шмат i 
актыўна, стварыў дзесяткi паэтычных кнiг. Працаваў у рэдакцыях 
часопiса “Вожык”, газеты “Лiтаратура i мастацтва”, узначальваў 
часопiс “Маладосць”, з’яўляўся сакратаром праўлення Саюза 



пiсьменнiкаў рэспублікі. Ён стаў народным паэтам Беларусi (1973). 
Гэта не толькi афiцыйнае званне, але i шырокая вядомасць у народзе. 

Пiк у творчасцi П. Панчанкi прыпадае на другую палову 50-
х — 60-я гг. У гэты час чытач сустрэўся з такiмi яго зборнікамi, як 
“Кнiга вандраванняў i любовi” (1959), “Нью-Йоркскiя маланкi” (1960), 
“Тысячы небасхiлаў” (1962), “Пры святле маланак” (1966) i iнш. 

Яшчэ ў 1962 г. Пімен Панчанка ў сваiм дзённiку зрабiў запiс: 
“Паэзiя — споведзь веку, прапушчаная праз уласнае сэрца”. У яго 
творчасцi надзвычай ярка адлюстравалася мінулая эпоха — 
ХХ стагоддзе — з яе грамадскiм жыццём, сацыяльнымi праблемамi, 
пошукамi шчасця i хараства быцця. Паэзiя П. Панчанкi — гэта 
гаворка пра самае галоўнае, набалелае, важнае для грамадства. 
Праўда, якая адкрылася пасля ХХ з’езда партыi (люты 1956 г.), 
спарадзiла крытычнасць і спавядальнасць, публiцыстычную 
завостранасць твораў паэта. “Праўда веку! Зрабi нас дужымi...” — так 
вызначыў сацыяльна-духоўны пафас таго часу П. Панчанка ў вершы 
“Сумленне” (1964). Творца смела, па-новаму паяднаў палiтыку i 
гуманiзм, сацыяльнае i маральнае, асабiстае i грамадскае. Ён павёў 
усхваляваную размову пра сучаснае, мiнулае, лёс чалавека, 
грамадства, пра неабходнасць вяртання да маральна-гуманiстычных 
асноў жыцця. Паэт у той час прызнаваўся, што яго “катуюць... 
памяць i сумленне”. Ён не прымаў аморфнага iдылiчнага гладкапiсу, 
безаблічнасці, iмкнуўся, каб яго радок увасобiў “пакуты i радасць, 
праклён i бязлiтаснасць, споведзь...”. “У паэтаў няма забароненай 
зоны...” — даводзiў мастак слова. 

У вершах “Прыстасаванцы”, “Сумленне”, “Трэснула, грукнула...” 
i iншых паэт непрымiрыма ставiцца да негатыўных з’яваў 
грамадскага i чалавечага жыцця, з гневам i сатырычнай з’едлiвасцю 
выкрывае бюракратаў, прыстасаванцаў, чынуш — носьбiтаў 
сацыяльнага зла, несумленнасцi, хцiвасцi i чэрствасцi. Ён пiша з 
гранiчнай адкрытасцю пачуццяў, мужнай наступальнасцю слова, 
сцвярджае прыярытэт вечнага, чалавечага на зямлi: 

Толькi б захаваць  
Усё найлепшае, 
Толькi б пахаваць 
Усё найгоршае. 
 
Бо без чалавечнасцi  
Не будзе i вечнасцi. 
                (“За вогненнымi вякамi”) 



Перажыўшы вайну, паэт, як i яго пакаленне, верыў у 
справядлiвае, сумленнае ўладкаванне жыцця. Але на практыцы 
аказалася ўсё складаней — у савецкiм грамадстве ўсталявалася 
“рабства чаркi, паперкi, блату, бiркi званняў i крэслаў чынуш”. Таму 
П. Панчанка з маральнай бескампрамiснасцю, грамадзянскай 
смеласцю выступiў супраць “раўнадушных, чэрствых, прагных, 
хiжых”. Паэт не хаваў пагарды да гэтых перараджэнцаў i дэмагогаў, 
выказваўся востра, сатырычна: 

Застылi твары кароўiм лоем, 
Нос падпiрае тупая велiч. 
Глядзяць з пагардай на ўсё малое, 
Балбочуць нешта ды ружавеюць. 
                                     (“Прыстасаванцы”) 

Паэзiя Пімена Панчанкi — “лiнiя высокага напружання”, якая 
нясе ў сабе магутны ток эмацыянальна-духоўнай энергii. Памяць 
паэта жыве пакутамi вайны, якую ён паказвае без прыхарошвання, 
iдылiчнасцi, не прымае фальшу i хлуснi пра ваеннае мiнулае, бо “за 
перамогу вялiкай цаной плацiлi найлепшыя сэрцы” (вершы 
“Святочныя салюты”, “Франтавiкi”, “Слова да паэтаў”, “У сорак 
першым” i iнш.). 

Не мог П. Панчанка прыняць i тое, што ў 60-я гг. пад шыльдай 
“дружбы народаў”, “злiцця моў i народаў” пачалося выцясненне з 
грамадскай сферы беларускай мовы, праводзiлася актыўная палiтыка 
русiфiкацыi. Паводле яго ўспамінаў, першы сакратар ЦК КПСС Мiкiта 
Сяргеевiч Хрушчоў падчас наведвання Мiнска сказаў так: “Чем 
скорее мы будем говорить по-русски, тем быстрее построим 
коммунизм”. Гэтыя словы, якiя зляцелi з вуснаў першай асобы ў 
дзяржаве, былi ўспрыняты мясцовымi партыйнымi функцыянерамi як 
кiраўнiцтва да дзеяння: у хуткiм часе на Беларусi не засталося школ з 
беларускай мовай навучання. П. Панчанка не прымаў падобны 
валюнтарызм у нацыянальным пытаннi i бараніў роднае слова. Верш 
“Родная мова” (1964) гучыць як пратэст супраць замаху на самую 
дарагую святыню: 

Кажуць, мова мая аджывае 
Век свой цiхi: ёй знiкнуць пара. 
Для мяне ж яна вечна жывая, 
Як раса, як сляза, як зара. 

Твор прасякнуты пачуццём любасці да роднай мовы i 
непадробнай сыноўняй трывогай за яе лёс: “Песню сваю, мову 
сваю // Я да грудзей прытульваю”. Першапачаткова верш 
заканчваўся страфою “Ці плачу я, ці пяю?.. // Восень. На вуліцы 



цёмна… // Пакіньце мне мову маю, // Пакіньце жыццё мне”. Але пад 
націскам цэнзуры паэт мусіў замяніць апошнія радкі. Аднавіў ён іх у 
кнізе “Выбранае” (1993). 

Пімен Панчанка — паэт i грамадзянiн — спавядаў высокiя 
маральна-этычныя прынцыпы жыцця, таму ён заклiкаў сучаснiкаў да 
ўнутранага ачышчэння, чалавекалюбства, спагады. Трэба, аднак, 
сказаць, што ў вершах на грамадзянскую i публiцыстычную тэматыку 
знаходзiць выяўленне паэтава вера ў ленiнскую палiтыку, 
камунiстычную iдэалогiю. Гэтыя перакананнi — адметнасць свайго 
часу, аснова светапогляду цэлых пакаленняў людзей, i падыходзiць да 
iх асэнсавання мы павiнны з разуменнем гiстарычнай эпохi. Галоўнае 
бачыцца ў iншым, а менавiта ў тым, што паэт усведамляў, як 
“шчасце... цяжка ўладкаваць на зямлi” (“Паэма майго лесу”), 
прапаведаваў гуманiзм як аснову чалавечых узаемаадносiнаў: 
“Лечыцца трава ад спёкi лiўнем, // Людзi ласкай лечацца людской” 
(“Чалавечнасць”). 

Сардэчны лiрызм, асаблiвая тонкасць уражанняў выяўляецца ў 
пейзажнай паэзii i інтымнай лiрыцы. Яркi вобраз лесу паўстае ў 
вершы “Паэма майго лесу”. Лірычны герой твора пакліканы лесам на 
прычашчэнне, споведзь, тут ён выказвае сябе нязмушана i даверлiва. 
Лес, дрэвы — блiзкiя, жывыя iстоты, яны паяднаны з чалавекам i 
народам агульным лёсам: “Усе мы дрэвы <...> // Цягнемся да 
сонца, // Шалясцiм лiствою, // Грымне навальнiца — // Сагнёмся ад 
дум, // А зрэжа маланка — // Заснём пад жарствою”. 

Непаўторна, узнёсла гучыць верш “Белыя яблынi” (1958). Паэт 
стварыў яркі малюнак  вясновай прыроды, поўны хараства, руху, 
дзівоснага абнаўлення. Пейзаж на пачатку твора запалоньвае 
зрокавымі і гукавымі вобразамі: 

Вясной светлы сок прарывае бяросту 
І рэкі сплаўляюць у мора свой панцыр. 
Вясною на елчыных лапах адростваюць  
Светла-зялёныя пальцы. 
І гладзяць яліны свой ельнік малы 
І пацеркі дораць з янтарнай смалы. 
 
Зязюлі варожаць, і кнігаўкі жаляцца, 
І глушаць усіх салаўі… 

Вясна намалявана аўтарам светлымі лірычнымі фарбамі, з 
вобразнай метафарычнасцю. Пасля пейзажнай экспазіцыі паэт 
згадвае прыгожую легенду пра нараджэнне ў белай квецені дзяўчат 
на нашай зямлі, захоплена гаворыць пра непаўторную пару 



маладосці. Псіхалагічна пранікліва, з сардэчнай пяшчотай 
апаэтызавана ў вершы першае каханне: 

О белыя яблыні, белыя яблыні, 
Пялёсткаў шалёны хвалюючы пах! 
Дзяўчаткі пужлівыя, хлопцы нязграбныя, 
І хмель веснавы на гарачых губах! 

Белая квецень яблынь успрымаецца як сімвал чысціні і 
прыгажосці чалавечых пачуццяў. 

Далей у вершы разгортваюцца тэмы мацярынства і жаночай 
долі. Паэт добра ведае пра тое, якія выпрабаванні і пакуты давялося 
перажыць беларускім жанчынам. Ён услаўляе мацярынскую 
самаахвярнасць, з глыбокай пранікнёнасцю гаворыць пра 
мацярынскія хваляванні і трывогі. Вобраз жанчыны перарастае ў 
сімвал любові, вечнага радаводнага пачатку. Жанчына-маці, яе ласка, 
дабрыня і любоў, як даводзіць паэт, здольныя сагрэць сусвет, які 
“ачарсцвеў і дашчэнту прадрог”. Космас уяўляецца паэту ў белай 
яблыневай квецені. 

Журлiвая мелодыка напаўняе радкi верша “Рабiнавы гай” 
(1964). Апісанне прыроды тут — сродак выяўлення ўнутраных 
iнтымных перажыванняў. Чырвоны агонь рабiнавых гронак 
становiцца колерам болю, пабуджае да глыбокага лiрыка-
фiласофскага роздуму: 

Гэты след i зары, i кахання, 
Знак праклятай замовы, 
Дрэў апошняе красаванне 
Перад белаю карай зiмовай. 
 
Зноў зямля стане белым экранам. 
Дык няўжо, што было, — упустую? 
I чырвоныя гронкi, як раны, 
Снегапад забiнтуе? 

Цудоўны, прывабны сваёй настраёвасцю, музыкай слова верш 
“На Палессi восень...”. Паэт у гэтым, як і многіх іншых пейзажах, 
выступае як майстар маляўнічага эпітэта, метафарычнага жывапісу: 

На Палессі восень… 
Гусі белыя 
Выскублі мядовую траву. 
І вятры, ад сцюжы ашалелыя, 
То журботна свішчуць, 
То равуць.  



Мова пейзажных твораў П. Панчанкі сакавітая, каларытная, 
багатая на паралелізмы. Паэт адухаўляе прыроду, апісвае яе з вялікай 
замілаванасцю, з шчодрасцю фарбаў і багаццем колеравай гамы: 
“Пажоўклых клёнаў ціхае святло”; “скупога сонца роснае дыханне”; 
“зары світальнай медзь”; “у лужынах барвовыя ільдзінкі” (верш 
“Асеннімі дажджамі заліло…”). 

Родныя краявiды для паэта — бясконцы свет непаўторнай 
паэзii, выток самага глыбiннага i сапраўднага ў душы. 

У 70–90-я гг. з-пад пяра П. Панчанкі выйшлі кнiгі “Снежань” 
(1972), “Крык сойкi” (1976), “Вячэрнi цягнiк” (1977), “Лясныя воблакi” 
(1985), “І вера, i вернасць, i вечнасць” (1986), “Горкi жолуд” (1988), 
“Высокi бераг” (1993) i iнш. Несумненна, што гэтыя творчыя набыткi 
паэта з’яўляюцца важкiм укладам у агульную скарбонку ўсёй 
беларускай лiтаратуры ХХ ст. 

Творчае самавыяўленне П. Панчанкi i ў 70–90-я гг. 
вызначалася бескампрамiснай праўдзiвасцю, баявiтасцю духу i 
шчырай спавядальнасцю. Яго паэзiя арганiчна спалучае ў сабе 
грамадзянска-публiцыстычны, эмацыянальна-тэмпераментны пафас 
выказвання i пранiкнёны, глыбокi лiрызм. А яшчэ ён па-мастацку 
яскрава і псіхалагічна змястоўна раскрывае духоўнае жыццё асобы: 
“у высокім сненні душы, у трапяткіх пачуццёвых рэакцыях, у ёмістых 
абагульненнях, у раптоўных і адкрышталізаваных паэтычных 
формулах” (В. Бечык). 

Найвышэйшыя iдэалы паэта — праўда, сумленнасць, 
чалавечнасць, i гэты глыбiнны гуманiзм мыслення, а таксама высокая 
патрабавальнасць да сябе i сучаснiкаў зблiжае яго з такiмi творцамi 
ХХ ст., як балгары Георгiй Джагараў i Хрыста Радзеўскi, славацкi паэт 
Лаца Навамескi, башкiрскi майстар слова Мустай Карым, балкарскi 
паэт Кайсын Кулiеў i iнш. Гуманiстычным пафасам прасякнуты верш 
“Той дзень прапаў...” (1973). Паэт заклiкае нас задумацца пра сэнс 
жыцця, кажа пра вострую неабходнасць дабрынi, душэўнай спагады 
на гэтым свеце: 

Той дзень прапаў i страчаны навекi, 
Калi ты не зрабiў таго, што мог; 
Калi не паспрыяў ты чалавеку, 
Няшчыры быў, зманiў, не дапамог. 

Змагарнiцкi iмпэт Панчанкi-паэта тлумачыцца яго ваенным 
лёсам. У вершы “Мала сказаць: ненавiджу...” (1976) ён узрушана 
гаворыць пра канфлiкт дабра i ліха, даводзiць, што дабро павiнна 
быць, як кажуць, з кулакамi, не здавацца перад напорыстасцю 
подласцi i хiжасцi: 



Мала сказаць: ненавiджу, 
Мала сказаць: прызнаю. 
Бiцца за праўду — i выжыць, 
Нiбы салдат у баю. 

Паэт выказваецца э эмацыянальнай намагнiчанасцю слова, 
нярэдка з палемiчнай завостранасцю, ён, як дакладна заўважыў 
Дзмітрый Бугаёў, “iмкнецца... да сэнсавай яснасцi, выразнасцi i 
глыбiнi, да натуральнасцi часта па-размоўнаму раскаванай 
iнтанацыi...”. 

Пімен Панчанка заставаўся непрымірымы да рознага роду 
негатыву, фальшу, гвалту над чалавечай свабодай. Ён выказваўся з 
сацыяльна-крытычным імпэтам, узрушана, часам з рэзкасцю тону. 
Але найперш паэт імкнуўся даць крытычную самаацэнку, пачаць, як 
кажуць, гаворку з сябе. У “Паэме сораму і гневу”, вершах “У стылі 
рок”, “Я цяжка захварэў: і грып, і запаленне…”, “Не сярдуйце, не 
крыўдуйце…” і іншых П. Панчанка асэнсоўвае ўласнае мінулае, свае 
погляды і веру, і гэты ўнутраны самааналіз высвечвае асобу чалавека, 
які нясе адказнасць за пражытае жыццё, не хавае сваіх памылак. 
Паэт прамаўляе словы віны, дакору і пакаяння і, разам з тым, цвёрда 
стаіць на непарушным маральным грунце: 

Даруй, зямля мая, за дробныя грахі,  
А буйных я не меў: 
Адданым быў салдатам. 
Я часам быў сляпы, 
А часам быў глухі 
І пеў хвалу усім чырвоным датам. 
    (“Даруй, зямля мая, за дробныя грахі…”) 

У вершах “Непрымірымасць”, “Не спявай мне песню пра арэ-
лі…” і іншых творах паэт паўстае гэткім жа максімалістам і праў-
далюбам, якім мы ведаем яго па ранейшых творах. Ён, аглядаючы 
наша складанае мінулае, не прымаў тупіковасць, безвыходнасць 
жыццёвага шляху. З усёй грамадзянска-публіцыстычнай страснасцю 
П. Панчанка сцвярджаў гуманістычную канцэпцыю рэчаіснасці: 

Ад нявер’я і тугі не плачу, 
Веру: 
Дабрыня людская — 
Толькі ў працы з поўную аддачай, 
І ў каханні шчырым і гарачым, 
І ў вачах даверлівых дзіцячых, 
Дзе яшчэ не начавала злосць. 
          (“Не спявай мне песню пра арэлі…”) 



Паэт не меў ілюзій адносна хуткага грамадскага ачышчэння і 
ўсеагульнага маральнага прасвятлення. І ў той жа час глыбока 
разумеў, што агульнанароднае “мы” шмат значыць і мае дзейсную 
моц. У спавяданні агульначалавечых ідэалаў П. Панчанка быў 
паслядоўны і бескампрамісны, блізка да сэрца прымаў лёс 
Бацькаўшчыны, хваляваўся пра годную і вартую нашага народа 
будучыню: 

…Сумленне і справядлівасць 
Мы адновім 
Навечна. 
Мы зробім сваю зямлю 
Зямлёй сапраўдных майстроў, 
Самай праўдзівай 
І чалавечнай. 
                      (“Непрымірымасць”) 

Словы “сумленне”, “чалавечнасць” праходзяць скразнымі 
матывамі праз усю паэзію П. Панчанкі, і гэтая лексіка красамоўна 
сведчыць пра яго этычную і грамадзянскую пазіцыю. 

Запаветная думка паэта — гэта мара пра прыгожае, 
гарманічнае быццё. Ён трывожыўся пра тое, ці здолеем мы 
пабудаваць дом шчасця, радасці, цывілізаванай людской супольнасці, 
дзе будуць шанавацца вечныя каштоўнасці, не будзе месца 
ваяўнічаму злу, прыніжэнню, балючым пакутам. Ён разумеў, што 
“новае творыцца цяжка і доўга”, і гэты заўтрашні дзень залежыць ад 
кожнага з нас, маральных асноў асобы. Можна шмат што памяняць 
да лепшага, калі жыць і клапаціцца на зямлі пра сапраўднае, 
прыгожае і духоўнае. У верлібры “Калі мы губляем час…” паэт робіць 
афарыстычную выснову пра змест і сэнс чалавечага жыцця: 

І толькі калі мы працуем са смакам — 
Мы не губляем часу. 
І толькі калі мы з вадою і сонцам — 
Мы не губляем часу. 
І толькі калі мы слухаем вецер, 
Які шуміць у лістве зялёнай — 
Мы не губляем часу. 
І толькі калі мы гуляем з дзецьмі — 
Мы не губляем часу. 
І толькі калі мы пішам да маці — 
Мы не губляем часу. 



Галоўнае ў чалавеку — гэта яго духоўны свет, глыбока 
маральная сутнасць, пра якую сведчаць адносіны да працы, любоў да 
прыроды, клопат пра дзяцей, стаўленне да блізкіх. 

У творах П. Панчанкі на сучасныя тэмы вельмі часта 
прысутнічаюць драматычны пафас, трагедыйныя матывы. Ён вядзе 
шчырую і адкрытую публіцыстычную размову пра набалелае ў душы, 
пра надзённае і вечнае. 

Кнiгі паэзіі “І вера, i вернасць, i вечнасць”, “Горкi жолуд”, 
“Высокi бераг” — яскравыя літаратурныя дакументы пра наш час, на 
якi прыпала шмат бедаў і няшчасцяў. Пімен Панчанка трывожыцца, 
што грамадства раз’ядноўваюць сацыяльныя супярэчнасцi, 
перапаўняе чалавечы  і смутак. “Шмат на жыццi нашым // Чорных 
слядоў”, — гаворыць паэт у вершы “Чорныя дзiркi”, папярэджвае пра 
небяспеку паглынання змрочнымi сiламi ўсяго светлага, чалавечага. 
Рэагуючы на вострасучасныя праблемы, П. Панчанка надзвычай 
занепакоены тым, што на схіле ХХ ст. грамадству пагражае 
сапраўднае разбурэнне — маральны Чарнобыль: “Злаба i 
раздражненне, // Разбойнiцкi разгул... // I спее ў нашых сэрцах // 
Расплаты гнеўны гул” (“Не раз мы пад крывавымi сцягамi...”). Думкi 
пра адраджэнне чалавечага ў чалавеку, пра жыццё, вартае памяцi 
тых, хто загiнуў на вайне, развагi пра будучыню, пазбаўленую “хлуснi, 
маны, iлжы”, складаюць асноўны змест паэтычна-публiцыстычных 
маналогаў мастака слова. Голас яго — гранiчна шчыры, усхвалявана-
спавядальны, у многiх выпадках эмацыянальна-выбуховы. 
Светапогляд П. Панчанкi прайшоў значную эвалюцыю, ён змяшчае ў 
сабе пераасэнсаванне перажытага на пуцявiнах жыцця i веку. Але як 
бы нi мянялiся вятры часу i палiтыкi, самым iстотным у паэтавых 
поглядах i памкненнях застанецца вялiкае жаданне, нават прага 
ўладкаваць годна i прыгожа наш агульны чалавечы дом. Паэт хацеў, 
каб у гэтым нашым агульным доме заўсёды шанаваліся родная зямля, 
праца, мова бацькоў... Па роднай мове ў П. Панчанкi балела душа 
найболей, бо ён выразна бачыў яе бядотны стан: 

Iльняная i жытнёвая. Сялянская. 
Баравая ў казачнай красе. 
Старажытная. Ты самая славянская. 
Светлая, як травы у расе. 
Вобразная, вольная, пявучая, 
Мова беларуская мая! 
Дратавалi, здзеквалiся, мучылi... 
                                     (“Беларуская мова”) 



I, як гэта нi сумна, тут жа ў вершы “Развiтанне” (зборнік “Горкі 
жолуд”) паэт развiтваецца з роднай мовай: “Гэта ўжо не свiтанне, // 
Гэта наша настала змярканне, // Гэта з мовай маёй, // Гэта з песняй 
маёй // Развiтанне”. Па-рознаму можна ўспрымаць гэтыя словы 
народнага паэта, i, зразумела, найперш як вельмi песiмiстычныя. 
Аднак — i гэта высвечвае душэўны стан мастака слова — у 
вершаваных радках нельга не адчуць вялiкага драматызму, нават 
адчайнай спробы выратаваць роднае слова ад забыцця i смерцi. А ў 
вершы “Не адцураюся, не адракуся”, што ўвайшоў у кнiгу “Высокi 
бераг”, П. Панчанка чарговы раз усхвалявана выказваецца пра лёс 
роднай мовы, даводзiць, што эмацыянальна-драматычная 
завостранасць яго гаворкi абумоўлена бязрадаснымi рэалiямi i 
тэндэнцыямi мiнулага i сучаснасцi. Паэт сцвярджае сваю моцную 
духоўную повязь з радзiмай i роднай мовай: “Я — сiрата // Без маёй 
Беларусi. // Ад роднай мовы, // Ад роднай нацыi // Не 
адцураюся, // Не адракуся!”. 

Пімен Панчанка — паэт, моцна ўлюбёны ў прыроду роднага 
краю, у бацькоўскую зямлю. Таму ён i палымяны абаронца мацi-
прыроды. У вершах, прасякнутых вострым экалагiчным гучаннем 
(“Лясныя воблакi”, “Лясы i рэкi”, “Сармацкае кадзiла”, “Ветрана i 
золка...”, “Мы пiльней пазiраем на рэкi...”, “Замоўкнуў жураўліны 
скрып калысак…” i iнш.), мастак слова занепакоена гаворыць пра тое, 
як збядняецца, спустошваецца навакольны свет, якая глыбокая 
расколiна пралегла памiж чалавекам i прыродай. Без зялёнага, 
жывога свету прыроды паэту не ўяўляецца будучыня, таму ён 
заклiкае людзей адумацца i спынiць варварства ў іх супольным 
экалагiчным доме: “Смерць лясоў для мяне непрымальна, // Як i 
гiбель павольная рэк... // Людзi, людзi, жывiце нармальна // I пра 
будучы думайце век” (“Лясы i рэкi”). 

Паэту не падабаліся словы “пакарыцель”, “уладар” у дачыненні 
да прыроды. Ён жадаў бачыць свайго сучасніка на прыродным улонні 
“з добрым сэрцам”. Яшчэ на пачатку 70-х гг. паэт так выказаў 
экалагічную трывогу: “Пакідайце і буслу, і чайцы // Больш вады і 
неба на душу” (верш “Не люблю я слова “пакарыцель”…”) Спусташэнне 
навакольнага свету, здзек з маці-прыроды ён успрымаў як вынік 
страты чалавечнасці і меры разумнасці, як маральны разлом у 
грамадскай свядомасці, выкліканы збядненнем чалавечай душы. 
У вершы “Лясныя воблакі” (1984) гаворыцца пра варварскія, 
бяздумна-сляпыя адносіны да прыроды. Аўтар прамаўляе з маральна-
публіцыстычным пафасам, бо палка бароніць зялёны свет ад 
агрэсіўных паводзінаў, пратэстуе супраць таго, што чалавек 



безаглядна вынішчае грыбніцы, выдзірае ягаднікі, рабуе лес. Паэт 
нязмушана заклікае адчуць непаўторнасць зямной красы, бо яна 
здольная абудзіць чыстыя і светлыя пачуцці: 

Воблакi — гэта лясное дыханне, 
Гэта маленства майго караблi, 
Воблакi — гэта лiсты да каханай, 
Воблакi — светлая мара зямлi. 

Воблакі — гэта ўвасабленне дзівоснага і вечнага ў прыродзе, 
без чаго чалавечае жыццё страціць паэтычнасць і духоўную 
паўнавартасць. 

Адным з першых як паэт вострага эмацыянальна-паэтычнага 
рэагавання на падзеі П. Панчанка адгукнуўся на чарнобыльскую 
бяду. Трагедыйны малюнак ён стварыў у вершы “Аб самым 
смачным…” (1987), з якога чарнобыльская ява паўстае бязрадаснай і 
змрочнай. З вялікай трывогай паэт успрымае смяротную пагрозу 
прыродзе і чалавеку, малітоўна просіць паратунку: 

…А сёння ўсюды цьмяна, дымна, чорна, 
Не звіняць у небе жаўрукі… 
Божа, не гані мяне ў пячоры, 
Божа, не гані у глыб ракі! 

Вобразы пячоры і ракі нябыту яскрава перадаюць жахлівую 
экалагічную сітуацыю, якую спарадзіў атамны выбух. 

Пімена Панчанку вельмі непакоіў лёс Беларусі пасля 
Чарнобыля. “Усё пераблытаў атрутны чарнобыльскі вецер…” — 
гаварыў паэт у вершы “Раўнавага” пра страту гармоніі і суладнасці ў 
сучаснай рэчаіснасці. Ён не мог мірыцца, што няпраўда ды 
абыякавасць прыносяць людзям пакуты і гора, гаварыў пра крызісны 
стан сучаснага свету, чуйна ўспрымаў яго маральны заняпад. “Сэрца 
зноў атручана горкім пачуццём…” — прызнаваўся паэт у вершы 
“Юбілейнае”. Гэты пазмрачнелы настрой быў выкліканы цяжкасцямі і 
выпрабаваннямі паслячарнобыльскага і постсавецкага часу. 

Краса вобразаў i пачуццяў палонiць у пейзажнай лiрыцы 
паэта. Ён паказвае краявiды роднай зямлi як свет адухоўлена-
дзiвосны, багаты на яркiя дэталi (вершы “Асенняя навальнiца”, ”Людзi 
лета з палеткаў пазвозiлi...”, “Хмары плаваюць над намі…” i iнш.) 
Лiрычная паэзiя прыроды нярэдка напоўнена медытацыямi: “Iдуць 
гады, // Рады сяброў радзеюць, // А новых мне, напэўна, не 
знайсцi... // На скверах клёны цiхiя iрдзеюць, // I хутка цёмным 
сiверам гусцi” (“Апошнi дзень вясны i першы лета...”). П. Панчанка 
любiць маляваць прыроду яскравымi эпiтэтамi i метафарычнымi 
фарбамi: “Бярэзнiкаў белая песня, // Званы медзяныя бароў, // 



Заставы калматых елак — // Надзейныя сховы звяроў” (“Бярэзiнскi 
запаведнiк”). 

Праз усю паэзiю П. Панчанкi лейтматывам праходзяць 
вобразы прыроды — жыта, зор, сонца, жаўранка i iнш. I гэтае 
захапленне — “душы патрэба”, сведчанне пастаяннай i непарыўнай 
роднасцi лiрычнага героя паэта з прыгажосцю. У вершы “Ля жыта” 
(1986) вобраз жыта паўстае як сiмвал жыцця: 

Стаю ля жыта, 
Малюся жыту, 
Пiшу пра жыта, 
Iзноў пра жыта: 
Умее жыта 
Душу лячыць. 
Пакiнь, зязюля, 
Гады лiчыць! 

У вершы “Жытнёвы звон”, што пачынае пасмяротна 
выдадзены зборнік П. Панчанкі “Зямля ў мяне адна” (1996), з 
вобразам жыта знітаваны матывы перажытага і роздуму пра вечнае: 
“Калі за лета не ўбачу жыта — // Зраблюся хворым. // А за плячыма 
ўсё перажытае // Стаіць з дакорам”. “Голас жыта” для паэта 
неўміручы, а “спеў жытнёвы” святы, як “вочы маці”. 

Фiласофiя жыцця Пімена Панчанкi грунтавалася на высокай 
эстэтычнай i маральнай повязi чалавека са светам. Паэт Сяргей 
Панізнік у вершы “Над кнігай П. Панчанкі” добра сказаў пра душэўны 
неспакой мастака слова: “Ведаю, як Панчанку няспіцца… // Ён і нам 
аціхнуць не дае. Ён, паэт, ніколі не даруе // нам радок, што сэрца 
халадзей”. Яго паэзiя апошнiх дзесяцiгоддзяў — гэта споведзь 
эмацыянальна напружанага жыцця асобы — асобы, якая пратэстуе 
супраць абсурду, бездухоўнасцi рэчаiснасцi, клiча кожнага з нас 
усвядомiць сябе Чалавекам. 



Рыгор Барадулін 
Рыгор Барадулiн (нарадзiўся ў 1935 г.) — адзiн з самых 

знакамітых паэтаў нашай сучаснасцi, яркая асоба ў беларускай 
лiтаратуры другой паловы ХХ ст. Нездарма ён носiць высокае званне 
народнага паэта Беларусi, якое было нададзена яму ў 1992 г. Паэзiя 
Р. Барадулiна ўражвае багаццем вобразаў i нацыянальнай 
канкрэтыкi, разнастайнасцю жанрава-стылёвых формаў. Ён 
сцвердзiў сябе як майстар паэтычнага радка, якi вiртуозна 
карыстаецца слоўнымi фарбамi, гукапiснымi сродкамi мовы. 
“Барадулiн — гэта чараўнiк, — так гаворыць В. Быкаў. — Найперш 
чараўнiк паэтычнай стыхii, якая жыве ў iм, мабыць, з дня яго 
нараджэння i якi сам жыве ў ё й, вольна i радасна, як жыве птушка ў 
палёце...” І далей слушна зазначае: “У Барадулiна роднае слова гучыць 
так натуральна i мiлагучна, як спрадвеку гучаць у сусветнай паэзii 
iтальянскае, французскае, расейскае словы”. “Чараўнік слова з 
Ушачаў” — назваў яго і паэт Пімен Панчанка. Рыгор Барадулін, 
здаецца, дыхае радкамі, дыхае свабодна і разняволена, ён, быццам 
ювелір, граніць радок, стварае ўражанне лёгкасці пісьма. Пра такіх 
паэтаў гавораць, што яны маюць талент з ласкі Божай. 

Радзiма Рыгора Барадулiна — Ушаччына, адзiн з маляўнiчых i 
дзiвосных куткоў вiцебскай зямлi. Тут ён нарадзiўся на хутары 
Верасовачка. Паэт неяк прызнаўся, што горад для яго — часовае 
месца жыхарства, а родны ўшацкі кут — мясціны, дзё ён пачувае 
сябе нязмушана і натуральна. Сэрца яго глыбока i моцна зраслося з 
ушацкiмi дарогамi, пяскамi, дрэвамi, азёрамi, i на гэтай крэўнай 
повязi з зямлёй бацькоў трымаецца свет барадулiнскай паэзii: “Без 
ушацкiх азёр, як сухмень, задыхаўся”; “Пясок Ушач — пачатак мой i 
скон...”. 

Дзiцячай радасцi будучы паэт спазнаў небагата, бо ў родны 
край прыйшла вайна, якая падчас блакады навечна забрала бацьку 
Івана Рыгоравіча (1944), прынесла нялёгкую напаўсiроцкую долю. I ў 
суровую блакаду, i ў цяжкiя пасляваенныя гады хлапчука сагравала 
матчына сэрца. Ёй, любай мацi Акулiне Андрэеўне, паэт пакланяецца 
ўсё сваё жыццё, абагаўляе яе вобраз, выказвае сыноўнюю ўдзячнасць 
матчынай хаце, матчынаму слову, матчыным песням, матчыным 
рукам, матчынаму цяплу i самаахвярнасцi: 

Каб на сiвярах не марозна было, 
Каб збiлася з ног снегавеяў коннiца, 
Пакiнула мне на зямлi 
Цяпло 



Акулiна Андрэеўна —  
Вогнепаклоннiца...  
                        (“Вогнепаклоннiца”) 

У 1954 г. Рыгор Барадулiн скончыў Ушацкую сярэднюю школу 
i падаўся на вучобу ў Мiнск. На фiлалагiчным факультэце Беларускага 
дзяржаўнага унiверсiтэта ён вучыўся ў адзiн час з Генадзем 
Бураўкiным, Мiхасём Стральцовым, Васiлём Зуёнкам, Сымонам 
Блатуном, Юрасём Свiркам i некаторымi iншымi будучымi беларускiмi 
пiсьменнiкамi. М. Стральцоў згадваў, як Барадулiн часта запрашаў у 
свой студэнцкi пакой i чытаў з блакноцiка новыя вершы, а яшчэ тое, 
як асаблiва захоплена смакаваў народнае слова. На студэнцкiя гады 
прыпадае i пачатак творчага самасцвярджэння паэта ў лiтаратуры. 
Першы яго зборнiк “Маладзiк над стэпам” (1959) стаў прыкметнай 
з’явай у тагачаснай паэзii, пра маладога тады аўтара загаварылi як 
пра цiкавага i арыгiнальнага творцу. А далей былi сустрэчы з кнiгамi 
Р. Барадулiна “Рунець, красаваць, налiвацца!” (1961), “Нагбом” (1963), 
“Неруш” (1966), “Адам i Ева” (1968) i  некаторымi іншымі. 

Уваходзіны Рыгора Барадуліна ў літаратуру прыпалі на другую 
палову 50-х — 60-я гг. Гэта быў час “адліжны”, пасля ХХ з’езда партыі, 
які ўзяў у краіне курс на рэфармаванне савецкай сістэмы і 
дэмакратызацыю грамадскага жыцця. 60-я гады былі спрыяльныя 
для развіцця мастацтва слова. Адбывалася інтэнсіўнае станаўленне 
творчых індывідуальнасцяў, пра сябе ў беларускай літаратуры 
ўпэўнена заявіла так званае філалагічнае пакаленне, ці пакаленне 
дзяцей вайны. Сярод пісьменнікаў “новай хвалі” прыкметна 
вылучыўся самабытны голас Рыгора Барадуліна. Сваёй творчасцю ён 
эстэтычна ўзвышаў тагачасную паэзію, якая доўгі час хварэла на 
агульшчыну і гладкапіс, паглыбляў лірыка-інтымны і філасофскі свет 
беларускага верша, абнаўляў формы і прыёмы версіфікацыі. Рыгор 
Барадулін смела выходзіў на прасцяг грамадзянскай актыўнасці, каб 
сцвердзіць непадманныя ідэалы і вечныя агульначалавечыя 
каштоўнасці, засведчыць на новым гістарычным этапе прыярытэт 
нацыянальна-духоўных асноў быцця. Гэтак, як у свой час Янка 
Купала, Максім Багдановіч, Алесь Гарун, паэт услаўляў і бараніў 
спрадвечнае роднае слова: 

Неруш свой, 
                    панясу я аберуч, 
Як слязіну з матуліных воч. 
 
Ад абразы, 
                   ад позірку злога, 



Шлях заблытаўшы для наслання, 
Неруш ранішні — 
                          матчына слова, 
Мне, як бору, 
                    цябе засланяць. 

(“Неруш”) 
Пасля заканчэння БДУ паэт працаваў у рэдакцыях беларускiх 

часопiсаў “Бярозка”, “Беларусь”, “Полымя”, выдавецтве “Беларусь”, а, 
пачынаючы з 1972 г., больш дваццацi гадоў аддаў плённай працы ў 
рэспублiканскiм выдавецтве “Мастацкая лiтаратура”. За гонар 
лiчылася, калi кнiгу маладога аўтара браўся рэдагаваць Р. Барадулiн, 
а двойчы рабiлася ганаровей, калi Рыгор Iванавiч пiсаў яшчэ i 
прадмову, бласлаўляючы на ўзлёце ў вышынi роднай лiтаратуры. 

Самым галоўным у жыццi для Р. Барадулiна заўсёды 
заставалася творчасць. У 70–90-я гг. iм створаны не адзiн дзесятак 
паэтычных кнiг — “Рум” (1974), “Абсяг” (1978), “Вечалле” (1980), 
“Амплiтуда смеласцi” (1983), “Маўчанне перуна” (1986), “Самота 
паломнiцтва” (1990), “Мiласэрнасць плахi” (1992), “Евангелле ад Мамы” 
(1995) i iнш. Што і казаць, паэтычных кніг выйшла нямала. Не 
заўсёды, як вядома, колькасць пераходзіць у якасць. Бо не ўсе творы 
ў гэтых кнігах шэдэўральныя і эстэтычна бездакорныя. Такога і не 
бывае, каб усе паэтычныя тэксты ў зборніку мелі аднолькавую 
мастацкую вартасць. У савецкі час пісаліся вершы і на патрэбу дня, з 
нагоды нейкіх палітычных падзей. Адмысловай з’явай стаў выхад 
кніжкі “Лісты ў Хельсінкі” (2000), якую склалі паэтычныя пасланні 
Рыгора Барадуліна ў замежжа да сябра і земляка Васіля Быкава (тут 
жа змешчаны малюнкі Быкава). Унікальным выданнем з’ўяляецца 
супольная кніга “Калі рукаюцца душы…” (2003), на старонках якой 
сустрэліся паэзія Р. Барадуліна і проза В. Быкава. 

Асаблiва шмат паэт зрабiў на нiве мастацкага перакладу, ён 
выйшаў у шырокi свет еўрапейскай i сусветнай лiтаратуры. Дзякуючы 
намаганням Р. Барадулiна ў перакладзе на беларускую мову выйшлi 
кнiгi Амара Хаяма, Яна Райнiса, Федэрыка Гарсiя Лоркi, Габрыэлы 
Мiстраль, Барыса Пастарнака, Стэфана Паптонева, Iвана Драча i iнш. 
Паасобныя творы многiх паэтаў свету склалi кнiгi перакладчыка 
“Кахаць — гэта значыць...” (1986) i “Беларусь мяне збеларушвае” 
(1993). А калi дадаць, што Р. Барадулiн напiсаў багата твораў i кнiжак 
для маленькiх чытачоў (найбольш поўна яго дзiцячая паэзiя сабрана ў 
зборнiку “Iшоў коця па канапе”, 1997), а таксама нямала кнiг гумару i 
сатыры (“Дойны конь”, “Станцыя кальцавання”, “Прынамсi”, “Мудрэц 
са ступаю” i iнш.), шаржаў i эпiграм (“Няўрокам кажучы”, “Асобы 



рознай пробы”), то стане зразумелым, што яго талент надзвычай 
шматгранны. 

Радзіма — адна з галоўных, скразных тэм барадулiнскай паэзii. 
Мiж тым у творчасцi паэта вельмi багата твораў пра экзотыку iншых 
краiн, паколькi ён часта вандраваў па блiзкiм i далёкiм замежжы. Але 
заўсёды паэт вяртаўся ў сваіх думках да родных вобразаў: ранiца ў 
Кiтаi, напрыклад, яму ўбачылася шэраю перапёлкай, якая “ад расы 
крыло абтрасае”. Зямля бацькоў для паэта — гэта вечная i 
непераходная каштоўнасць быцця. Усё тое, што складае непаўторны 
воблiк радзiмы — “спадчыннае возера” Вечалле, рэкі і рачулкі, 
матчына хата, народная песня і інш. — стала для Р. Барадулiна 
грунтам яго паэтычнага мыслення. Ён прызнаецца, што “сын зямлi” i 
глядзiць “яе вачмi... на свет сягоння” (верш “Я — сын зямлi”). У паэме 
“Вяртанне ў першы снег”, вершах “Заiнелая Ушаччына”, “Смага”, 
“Трыпцiх Ушаччыны”, “Вытокi”, “Лiсток ушацкай восенi”, “Зноў 
дома...” i шматлiкiх iншых выяўляецца лiрычна-адухоўленая 
паяднанасць душы паэта з радзiмай свайго дзяцiнства, прыродай 
роднага краю, з усiм тым, што надало глыбiнны сэнс яго жыццю. 
Невыпадкова да верша “З-пад нахмураных броваў...” у эпiграф 
вынесены словы Жуль Рэнара “Мая Радзiма — гэта там, дзе 
праплываюць самыя прыгожыя аблокi”. Пра родную зямлю паэт 
гаворыць з любасцю і замілаваннем, ён, як падаецца, малюе краявіды 
шчодрым пэндзлем жывапiсца, з душэўнай прачуласцю прамаўляе 
родныя словы “бацян”, “аер”, “слонка”: 

Нiзка дзiкiя гусi ляцяць. 
Толькi дзiву даешся, — 
калi гэта вырас 
з камiзэлькi бацян. 
Засынае аер, 
шлях курыцца далёкi. 
Слонку хочацца клiкнуць: 
                                     — Вуць-вуць!.. 
Нават страшна дыхнуць — 
маладыя аблокi  
над Ушаччынай цiха плывуць. 

Рыгор Барадулiн ведае, што “кожны мае свае Ушачы”, таму 
прылучае i нас, сваiх чытачоў, да вечных крынiц духоўнасцi i 
чалавечнасцi: 

Трэба дома бываць часцей, 
Трэба дома бываць не госцем, 



Каб душою не ачарсцвець, 
Каб не страцiць святое штосьцi. 

(“Трэба дома бываць часцей”) 
У вершы “Наведвайце бацькоў...” гучыць просьба-заклiк не 

забываць родныя гнёзды, трымацца бацькоў i бацькаўшчыны: 
Наведвайце бацькоў, 
пакуль яны жывыя, 
Пакуль дымяцца комiны — 
нагрэйцеся ў бацькоў. 

Вершы “Мая Бацькаўшчына” i “Зямля бацькоў” напiсаны на 
эмацыянальна-ўзвышанай хвалі патрыятызму. Паэт услаўляе родную 
зямлю, яе мiнулае, выказвае любоў да Беларусi. 

Рыгор Барадулiн глыбока шануе народнае слова, духоўную 
культуру свайго краю, усё спадчынна-матчынае на зямлi. У вершы 
“На схiле алфавiта” рэгiяналiзмы (словы, якiя бытуюць у пэўнай 
мясцовасцi), тапонiмы радзiмы, назвы свят, знаёмыя з дзяцiнства 
iмёны, даўнiя забытыя цi напаўзабытыя найменнi складаюць 
невялiчкi народны слоўнiк, уваскрашаюць спрадвечны беларускi дух. 
Паэт жадае зберагчы моўна-этнiчную, генную памяць народа i добра 
ўсведамляе, што свет “малой радзiмы”, родны кут — гэта важная 
часцiнка цэласнага ўяўлення пра беларускую этнасферу. 

Мацi для Рыгора Барадулiна — духоўнае апірышча і цэнтр 
нацыянальнага свету. Дзякуючы ёй навакольны вяскова-сялянскі 
побыт убачыўся паэту як космас мудрага беларускага ладу жыцця: 

Мама, 
Колькi жыла, 
Выходзiла ў космас 
Цемры, святла, 
У космас адкрыты, 
Дзе чакалi 
Даёнкi, матыкi, карыты, 
У космас 
Лесу, гарода, саду, 
У космас клопату 
Пра пагоду, пра ўроду, расаду. 
I сам-насам з Сусветам, 
Як з тым суседам, 
Гутарыла i зябла... 

(“У адкрытым космасе”) 
Тэме мацi ў паэзii Р. Барадулiна прысвечаны дзесяткi твораў — 

паэма “Кулiна”, вершы “Вогнепаклоннiца”, “Не ведаючы тэорыi 



вольных вершаў...”, “Мама”, “Маме на васьмiдзесяцiгоддзе”, “Веды”, 
“Багiня” i iнш. I ў той жа час нямала твораў i радкоў напiсана пра 
бацьку — “Бацьку”, “Бацькава iмя на плiце мемарыялу “Прарыў”, 
“Гулкая вулка роднай Ушачы...” i iнш. Да вобраза Акулiны Андрэеўны 
паэт звяртаецца амаль у кожнай сваёй кнiзе. Бо надзвычай шмат 
звязана з ёй, роднай матуляй, шчымлiвых i радасных згадак пра 
мiнулае — пра выратаванне ў блакаду, разам перажытыя цяжкiя 
пасляваенныя днi, сустрэчы ў матчынай хаце. З псiхалагiчнай 
глыбiнёй i надзвычай кранальна Рыгор Барадулiн узнаўляе 
незабыўныя старонкi памяцi: 

Мы з мацi — 
                     ўсёй сям’ёй — 
Рэзалi дровы зiмою. 
Два крокi  
                я йшоў 
                             за пiлой, 
Тры крокi — 
                       назад 
                                 з пiлою. 
Скакала 
            тупая пiла, 
Звiнела, 
           як шкло, 
                        асiна. 
А хата прасiла цяпла, 
Ды сцюжу нялёгка асiлiць. 

(“Бацьку”) 
Колькi слоў любовi i глыбокага шанавання выказана паэтам да 

сваёй матулi! Яна паўстае як захавальнiца цяпла, само сумленне i 
сiмвал прычашчэння. Паэт стварыў зямны i разам з тым высокi культ 
Мацi: “Прычашчаюся з Яе рукi, // Спавядаюся прачыстай Маме” 
(верш “Я царкву ў душы нашу...”). У гэтай сувязі згадваецца 
багдановічаўскі культ мадоннаў, зямны і разам з тым надзвычай 
адухоўлены вобраз маці ў “Новай зямлі” Якуба Коласа. “Мама мая 
хрысцiянкай зжыла, // З богабаязнай душою, iконнiцай”, — кажа 
Рыгор Барадулiн у вершы “Вогнепаклоннiца”. У матчынай душы, па-
народнаму чуйнай i спагаднай, песеннай i духоўна багатай, паэт 
бачыць галоўную аснову жыцця i свету. Цыкл вершаў “Матчыны 
песнi” красамоўна сведчыць пра тое, якi жывы ўсплёск пачуццяў 
нараджае матчына слова. Мама паэта, хоць была i непiсьменнаю, а 
ўвасабляла вялiкi i багаты свет адвечнай мудрасцi, яна была здатная 



на многае. З верша “Веды” мы даведваемся пра рознабаковасць ведаў 
мацi: “ведала, што да чаго на небе, у лузе, у хаце”, “ведала тэалогiю — 
на памяць малiтвы шаптала...”, “ведала астраномiю — па зорках 
дарогу шукала...”, “ведала аграномiю — што сеяць, калi i дзе”, “была 
ўрачом дзiцячым, i цвёрдым на руку ветэрынарам...”, “была фiлолагам 
з выключным слыхам...”, “ведала мiфалогiю паганскае даўнiны, 
старых святых...”. У вершы “Не ведаючы тэорыi вольных вершаў...” 
паэт гаворыць, што “мама лiсты... пiсала верлiбрам без знакаў 
прыпынку, без абавязковых вялiкiх лiтар...”. Мацi падарыла паэту 
“бiблiю слова”. Перад ёй паэт схiляе галаву самазабыўна, з сыноўняй 
удзячнасцю: 

Гэта i ў сшытку неба 
Занатавана зорамi — 
Каб я чытаў да скону ў сораме, 
Што не ведаю нiчога без мамы, 
Што без мамы 
Я — непiсьменны самы! 

(“Веды”) 
А колькi тугi вылiваецца ў радках паэта ад таго, што ён 

назаўсёды страцiў мацi! “Мамы не стала — не стала радзiмы...” — так 
спавядальна-шчымлiва i афарыстычна выказаўся паэт у вершы з 
аднайменнай назвай. З светлай тугой уваскрашае ён вобраз мацi ў 
вершы “Дзякуй! Даруй...”. Твор гэты, якi ўвайшоў у кнiгу “Евангелле 
ад Мамы”, напаўняе матчыну тэму бiблейскiмi матывамi — матывамi 
пакаяння i просьбы аб дараваннi: 

Позна ўжо ўспамiнаць са страхам, 
як самаўпэўнена я хлусiў 
сэрцу твайму святому. 

................... 
Даруй, што шчырасць тваю 
выстуджваў, як сiвер, сурова. 
Дзякуй табе за жыццё! 
 
Даруй за няўдзячнасць, 
МАМА... 

У гэтым выказваннi iнтымна шчырых, глыбiнна-чалавечых 
пачуццяў найбольш поўна выяўляецца эмацыянальна-духоўнае 
самараскрыццё асобы паэта. 

Асаблiвае месца ў творчасцi паэта займае тэма мiнулай вайны. 
I гэта зразумела: “вораг крыжачыў” родны небасхiл, дзiцячую радасць 
i смех забрала блакада, не хацела верыцца, што бацька не вернецца 



дахаты. Паэма “Блакада”, вершы “Бацьку”, “Палата мiнёраў”, “Пахi 
акупацыi”, “Забораўна”, “Ялiна цвiце” i iнш. раскрываюць суровую 
блакадную рэчаiснасць, лёс беларускай вёскi падчас акупацыi i ў 
пасляваенную пару — тады, калi аўдавелыя маткi былi не рады 
жыццю, дзецi засталiся бязбацькавічамі, калi панавалi голад i 
нiшчымнiца. Драматызм дзiцячага свету глыбока выяўлены ў 
аўтабіяграфічным вершы “Бацьку”. Хлопчык сумуе па родным i 
дарагiм чалавеку — бацьку, якога ён чакае — не дачакаецца з вайны: 

Хацелася пачуць: “Сынок...” 
I крыкнуць радаснае: “Тата!” 
Бацькоўскiм быў мне кожны крок...  
Усё iшлi, iшлi салдаты... 

У творах паэта вельмi багата канкрэтна-рэалiстычных вобразаў 
i дэталяў, якiя ўвасабляюць трагедыю вайны: “Блакада-зайздроснiца 
не адпускала. // Халодная коўдра, // Падушкi-iльдзiны”; “Ды сумуе 
зямлянка-ўдава // У сваёй парудзелай свiтцы” (“Блакада”) i iнш. 
Трывожная памяць Р. Барадулiна-паэта нясе адбiтак вострых 
асабiстых уражанняў, даносiць да нас пачуццё ўнутранага пратэсту 
супраць вайны, якая прынесла столькi гора i бяды. У вершы “Вёска 
Гвазды” ён згадвае адну са шматлiкiх спаленых беларускiх Хатыняў — 
ушацкую вёску Гвазды, якая “чорнай хмарай у неба пайшла”. Жыццё 
тут так i не аднавiлася: паэт журыцца, з тугой гукае вярнуцца на 
зямлю “хмарку лёгкую — вёску Гвазды”. 

Рыгор Барадулiн выявіў сябе як блiскучы жывапiсец слова. Яго 
стыль пiсьма можна ахарактарызаваць як метафарычны жывапiс. 
“Сiла таленту Барадулiна, — адзначае А. Лойка, — у маляўнiчасцi, 
надзвычайным багаццi метафар, эпiтэтаў, у глыбокiм вычуваннi 
роднага слова, майстэрскiм валоданнi iм”. Барадуліна называюць 
каралём метафары, яго вобразны лад светаадлюстравання і 
схільнасць маляваць яркімі фарбамі — з’ява, эстэтычна роднасная 
эстэтыцы слоўнага жывапісу ў беларускай паэзіі 20-х гг. (адмысловы 
метафарызм прадэманстравалі У. Дубоўка, Я. Пушча, У. Хадыка, 
Т. Кляшторны…). Непаўторны метафарычны свет у беларускай паэзіі 
стварыў таксама паэт Анатоль Вялюгін, якога Рыгор Барадулін 
згадвае як настаўніка, з цеплынёй і ўдзячнасцю (Вялюгін, між іншым, 
падказаў, падарыў яму назву паэтычнай кніжкі “Рунець, красаваць, 
налівацца”). У аснове паэтычнага мыслення і Вялюгіна, і Барадуліна 
ляжыць маляўнічая метафара, заснаваная на спалучэнні канкрэтна-
пачуццёвага і асацыятыўнага пачаткаў. Суб’ектыўная 
асацыятыўнасць вобраза, эстэтыка-семантычная выяўленчасць 
барадулінскага слова ўражвае, здзіўляе, захапляе. Надзвычай багата 



яркіх метафар, маляўнічых  эпiтэтаў і вельмі непаўторных 
параўнанняў у пейзажнай лiрыцы паэта. Буйства, суквецце метафар 
нараджае вельмi каларытныя вобразныя малюнкi i карцiны: 

Цыбатай нагой жураўлiнаю 
Iмшарамi восень крочыць. 
Ад кiслых прысмак журавiнавых 
Заплюшчыла сонца вочы. 

(“Заспаная ранiца мжыстая...”) 
 

А вецер вулiцы расчысцiў. 
Бухматы, 
            пухкi снег пасыпаў, 
I кулачкi засохлых лiсцяў 
Сцiскаюць маладыя лiпы. 

(“Зазiмак”) 
Метафара ў Р. Барадулiна размашыстая, нярэдка вельмі 

квяцістая, гэткая ж смелая i нечаканая ў сваiм асацыятыўным 
спалучэннi з’яў, як i ў паэзii рускага паэта Андрэя Вазнясенскага. 
Прыклады барадулiнскага метафарызму можна прыводзiць бясконца: 
“трымцiць лiсток ледзь-ледзь бяссоннiцай на вейцы”, “як кураняты, 
кволыя, пушыстыя, праклюнулiся коцiкi вярбы”, “сузор’i вiснуць 
выспелай рабiнай”, “брод шукаюць бярозы-бяглянкi” i шмат iнш. 
Маляўнiчымi фарбамi напiсаны пейзажныя замалёўкi паэта “Ранiца”, 
“Восень”, “Уцякала зiма ад вясны”, “Паляць бульбоўнiк”, “Сакавiк”, 
“Лясная дарога”, “Штрыхi да партрэта года”, “Год”, “Зялёная цiшыня” i 
iнш. У вершы “На малады пачатак мая” паэт выказвае пачуццё 
радасцi — той радасці, якую зведвае чалавек, калі адгукаецца на 
красу жыцця, маладосці і свету. 

Прырода ў паэзii Рыгора Барадулiна — свет адухоўлены, поўны 
жывога руху, таямнiчай загадкавасцi. Вобразы травы i кветак, дрэва i 
ракi, лесу i дарогi ў барадулiнскай паэзii становяцца духоўна-
фiласофскай асновай быцця чалавека, вытлумачэннем яго 
шматстайнай спалучанасцi з прыродай i вечнасцю. Яшчэ ў 60-я гг. 
паэту жадалася, каб чалавек не разбураў гармонiю, першародства 
прыроды, каб ён захаваў у сэрцы “наiўную дабрыню”, спрадвечную 
веру ў казку, у тое, што ў нетрах лесу i балота жывуць дзiўныя iстоты 
(верш “У лес прыцiхлы...”). Пачуццё прыроды ў Р. Барадулiна агорнута 
мiфапаэтычным успрыманнем, iнакш кажучы, яго лiрычны герой, як i 
некалi нашы продкi, адухаўляе прыродныя з’явы і стыхіі, па-
народнаму стоена шануе “маўчанне перуна”, вiтае з “пашанаю Ярылу” 



(вершы “Шапка”, “Травы зялёныя правы...”). Беларуса паэт не можа 
ўявiць без гэтай адвечнай наiўна-казачнай паяднанасцi з прыродай: 

...Трывалы, 
                нiбы беларусы ўсе, 
Бог са старога мужыцкага роду 
У белым расхрыстаным кажусе, 
Босы ходзiць 
               Зюзя сiвабароды. 

(“Вяртанне ў першы снег”) 
У народна-язычнiцкiм (паганскiм) поглядзе на свет прыроды 

Р. Барадулiн бачыць высокую паэзiю чалавечага духу. Ён гаворыць: 
“Каранi фальклору ў паганстве. А паганства — самае што нi ёсць 
паэтычнае бачанне свету, самае першароднае пiсьменства душы”. 
Сучасны чалавек, на жаль, у многiм зруйнаваў у сабе “прапрадзедаў 
наiўную дабрыню”, стаў прагматычна-карыслiвым i бяздушным у 
адносiнах да мацi-прыроды. Сёння вiдавочна, што экалагiчныя 
асновы i сувязi на нашай зямлi глыбока парушаны. Таму з вялiкай 
трывогай рэагуе Р. Барадулiн на разбурэнне гармонii ў навакольным 
свеце, успрымае знiшчэнне i рабаванне прыроды як патаптанне 
жывой душы, найвялiкшае бедства. Вось як паэт рэагуе на 
экалагічныя вынікі чалавечага гаспадарання: 

Душа, як нi прагнецца ёй, 
Не можа вярнуцца ў паганства: 
Лясы — апiрышча i прытулак — 
Павысечаны, пакарчаваны, патраляваны, 
Рэкi — у iх бруд i пыл змываўся, — 
Павысушаны, павыпрастаны, павыпiты...  

........................ 
I непрытомная душа ў паганстве 
Асланяе сябе крыжам, 
Крыжам чарговай магiлы...  

(“Душа, як нi прагнецца ёй...”) 
Асаблiва трагічна ўспрымае паэт свет пасля чарнобыльскай 

навалы, якая прынесла бяду i смерць чалавеку, прыродзе, жыццю. 
У кнiгах “Самота паломнiцтва” i “Мiласэрнасць плахi”, апрача iншага, 
моцна загучалi матывы смутку, жалобы, смяротнай пагрозы: 

На нашай зямлi  
Цi паўторыцца наш працяг? 
Цi ў жарстве захаваецца след? 
Як стронцый трашчыць 



У нашых касцях, 
Цi чуе свет? 

Падобныя драматычна-трагедыйныя запытаннi гучаць i ў 
вершах “Новыя святцы”, “Лямант”. У “Новых святцах” паэт 
звяртаецца да прыёму ідэйна-сэнсавага кантрасту: 
супрацьпастаўляюцца спрадвечныя беларускія імёны і назвы 
радыеактыўных элементаў. У яго вершах пра Чарнобыль паўстаюць 
побач, здавалася б, несумяшчальныя вобразы і словы, паколькі яны 
супярэчлівыя і процілеглыя па сваёй семантыцы: “У цябе на слыху 
перагукваюцца // Радыяцыя і Радаўніца” (“Малітва наступнасці”). 
Падобныя антыноміі і кантрасты раскрываюць драматызм 
паэтычнага светабачання Р. Барадуліна. Ён жахаецца, што чалавек 
пад страхам радыяцыi баiцца зямлi, вады, “зiхоткай хмурыны”. 
I разам з тым паэт хоча верыць, што чалавек будзе вяртацца да казкi 
па загубленыя каштоўнасцi (верш “А казкi ведалi раней за нас...”). 

Паэт, як i некалi Аляксандр Блок, Валерый Брусаў, Янка 
Купала, адчувае сусветную тугу, перажывае вялiкую самоту: “Адзiн я, 
як i Сусвет — // Мой сусед. // I мне i суседу сцюдзёна” (“Жыву я цi 
толькi шукаю свой след...”). I гэтую расчараванасць можна зразумець 
хаця б ужо таму, што ХХ стагоддзе не прынесла нашаму грамадству i 
народу вялiкай радасцi. У кнiзе “Евангелле ад Мамы” паэт скiроўвае 
нас да Бога, клiча шукаць суцяшэнне, паратунак, трываць i верыць у 
лепшае (вершы “Суцяшэнне”, “Самоту ўзаруць домыслу лемяшы...”, 
“Адна ў небыццё i быццё дарога...” i iнш.). 

“...Малiтоўнiк вечнасцi гартаю”, — па-філасофску гаворыць 
Рыгор Барадулін у вершы “Калi наведваецца адвячорак...”. Маральна-
фiласофская заглыбленасць вызначае змест шматлікіх твораў паэта. 
Адзiн з такiх — верш “Пакуль жывеш, развiтвайся з жыццём...”. Паэт 
асэнсоўвае сэнс чалавечага быцця на зямлi: 

Старайся не ў дзяльбе, 
А ў малацьбе, 
Каб вымалiць з цемрачы праменне. 
Ляж зморшчынкай 
Ва ўсмешцы на iлбе, 
Каб недзе ўспомнiла жыццё цябе, 
У незваротнай вечнасцi — 
Iмгненне. 

Паэт нязмушана даводзіць, што трэба шанаваць кожны 
падораны Богам дзень, памятаць пра вечнае i вечнасць. А таму нельга 
жыць на зямлі падзёншчыкам, спажыўцом, без працы і дбання пра 
іншых людзей. 



У лепшых творах рэлiгiйна-хрысціянскага і фiласофскага 
зместу з кнiгi “Евангелле ад Мамы” паэт нагадвае пра тое, што кожны 
з нас павiнен несцi ў душы святло, быць глыбока маральным i 
этычным у сваiх думках i паводзiнах. Тэма Бога і веры — галоўная ў 
барадулінскай кнізе. Вось як тлумачыць паэт унутраную патрэбу ў 
спазнанні вечнай біблейска-філасофскай мудрасці: “Як у сцюдзёную 
раку, // Памалу ў Біблію заходжу, // Бо веру, што душу злагоджу, // 
І думаю, бяду ўраку” (“Як у сцюдзёную раку…”). Рыгор Барадулін 
складае прачулыя паэтычныя малiтвы і псалмы, прапаведуе iдэю 
хрысцiянскага гуманiзму. Ён, як і калісьці Кірыл Тураўскі, Францыск 
Скарына, выступае як прапаведнік духоўнасці, кліча да спавядання 
чалавечнасці, любові, маральнай цноты і дабрадзейнага этычнага 
жыцця (вершы “Як Бог да цябе не аслеп…”, “Не ўзірайся на свет 
варожа…”, “Адна ў небыццё і быццё дарога…” і інш.). Рыгор Барадулін 
ідзе следам біблейскіх прарокаў, не стамляецца паўтараць тыя 
хрысціянскія ісціны, на якіх адвеку трымаецца свет. Дарога 
прыводзіць паэта ў “вечны горад” Ерусалім, дзе ён схіляе галаву перад 
духоўным подзвігам Хрыста, спеліць надзею на збавенне свайго 
народа ад пакут і няшчасцяў. Барадулінскае Евангелле — ад Мамы, 
якая была “стыхійнай праваслаўнай” і ад якой ён пераняў патрэбу 
несці “царкву сваю ў душы… з алтаром святла”. 

Творчасць Р. Барадулiна — гэта i лiрыка палкага 
грамадзянскага, публiцыстычнага прамаўлення. У вершах “Дык як?”, 
“Скіба волі аржаная”, “Грунвальд” i iншых гучыць узрушаны 
прамоўнiцкi голас: аўтар поўны гонару за беларускае мiнулае, 
пафасна сцвярджае iдэю духоўнай моцы і годнасці народа. “Пакуль 
жыву, // Датуль малюся Беларусi // I да сваiх з малiтвай гэтай 
адыду”, — так выказвае свой патрыятызм паэт (верш “Баюся”). Як 
ужо гаварылася, Рыгор Барадулiн, пачынаючы ад вершаў “Неруш”, 
“Мая мова” ў зборнiку “Неруш”, заўсёды адчуваў глыбокую еднасць, 
непарыўнасць сваёй песнi з мовай беларускага народа. Верш 
“Беларускае слова”, што ўвайшоў у “Евангелле ад Мамы”, гучыць як 
хваласпеў, які прасякнуты ўзнёслай паэтызацыяй роднага слова: 

Беларускае слова ад спеву, 
Бо спявае ў ім даўніна. 
Беларускае слова ад гневу, 
Ад Ярылы, ад Перуна. 

........................ 
Беларускае слова ад славы, 
Ад ракі, дзе светлае дно. 



Госці ўстануць з застольнай лавы, 
Як у хату зойдзе яно. 

Красу кахання, радасць i боль любоўных пачуццяў паэт 
перадае з тонкім лірызмам, эмацыянальнай i экспрэсiўнай 
вобразнасцю слова. Цудоўна напiсаны верш “Добрай ранiцы!”, які 
напоўнены прачулай музыкай сэрца. Паўтор i чаргаванне вiтальных 
слоў “Добрай ночы!” i “Добрай ранiцы!”, iх iнтанацыя дапамагаюць 
стварыць малюнак глыбокай эмацыянальнай пачуццёвасцi, 
перадаюць усю моц закаханасцi яго i яе: 

I рукi разняцца не хочуць —  
Мацней яшчэ толькi сцiскаюцца. 
I кажуць яны: 
— Добрай ночы! 
Хоць трэба казаць: 
— Добрай ранiцы! 

Каханне як свет палкіх парыванняў сэрца i таемная споведзь 
паўстае з вершаў “Табою”, “Можа, голас пачуеш мой...”, “Шахта 
кахання” i iнш. 

Лiрыка Р. Барадулiна наскрозь прасякнута музыкай. Краса 
прыроды, кахання i музыка слова тонка з’яднаны ў вершаваных 
радках, i ў такiх выпадках згадваецца выказванне знакамітага 
фiлосафа i вучонага П. Фларэнскага пра тое, што “мелодыя амаль 
апярэджвае слова, паэт амаль спявае”. Гнуткi рытм i 
гукажывапiснасць нараджаюць непаўторнае гучанне строф у вершы 
“Матылёк”: 

Лiлею 
млявы 
плёс 
люляе, 
З-пад злежаных 
аблок 
здалёк 
Ляцiць вiхлясты i бялявы, 
Пялёстак лёгкi — 
матылёк. 

Гэта так званы ліпаграматычны верш, які інструментаваны 
так, што ў ім выразная алітэрацыя на “л”, пры гэтым ні разу не 
ўжыты гук “р”. 

Эстэтыка гуку, як i ў iмпрэсiянiстаў Поля Верлена, Арцюра 
Рэмбо, нашага Максiма Багдановiча, становiцца вядучай у мастацкай 
сiстэме верша. Гукапiсны лад жывапiсання вызначае аблiчча i такiх 



яго вершаў, як “Станцыя Грамы”, “Крык крыг”, “Да партрэта 
Ваўчэнскага возера ў гуках” i iнш. Інтанацыйна-гукавая 
інструментоўка, багатая асанансамі і алітэрацыямі, вызначае 
адмысловую эўфоніку твора “Слухаючы мора”, жанр якога аўтар 
вызначае па-свойму арыгінальна — “хваля-паэма”. Праўда, няцяжка 
заўважыць, што гукапiс часам становiцца для паэта прадметам 
заўзятай творчай гульнi, ператвараецца ў самамэту. Гэтым гульнёвым 
прынцыпам, адным з галоўных у вершаванай творчасці, Р. Барадулін 
блізкі да сучасных постмадэрністаў. Гулліва-смехавая стыхія 
валадарыць, да прыкладу, у паэме “Смаргонская акадэмія” (1975). 

У творчым актыве Р. Барадулiна ёсць нямала цiкавых твораў у 
плане жанрава-фармальных пошукаў (акрасанет, пацеры, навела, 
лера-паэма i iнш.). “Як я быў агітатарам”, паводле паэта, — гэта 
паэтычная навела, лера-паэма — так ён пазначае жанравую 
адметнасць свайго твора “Самота паломніцтва” пра Ф. Скарыну. 
Арыгiнальнае барадулiнскае вызначэнне атрымалi яго сатырычныя 
мiнiяцюры — дурноты. Смех у іх востры і з’едлівы: 

Не любой сустрэчы 
Радуйцеся, лоўчыя. 
За губой заечай 
Часта зубы воўчыя. 

(“Не любой”) 
Паэт любіць вясёлую выдумку, гарэзлівыя жарты-кпіны, 

перасмешкі. Барадулінскія эпіграмы не толькі дасціпныя і 
пацяшальныя, але часам і вельмі калючыя. А ў кнізе “Здубавецьця” 
(1996) наогул народнага грубага гумару і фрывольных жартаў хоць 
адбаўляй, тут змешчана шмат смешных анекдотаў і гісторый. 

Рыгора Барадулін — сапраўдны майстар-штукар у галіне 
словатворчасці, ён валодае зайздросным моўным чуццём, вынаходзіць 
адмысловыя і яркія неалагізмы. Барадулінскія новатворы 
(аказіяналізмы) сведчаць пра арыгінальнасць аўтарскага 
самавыяўлення, пра пошукавы характар яго думкі, якая імкнецца 
адкрыць новыя сэнсы і прадэманстраваць, што праца з родным 
словам — цікавы творчы працэс. Прыдуманых паэтам лексiчных 
новаўтварэнняў набярэцца на цэлы міні-слоўнік: “азёрыцца поплаў”, 
“дзятлiнка снежнарутая”, “i снегавiцей,  i цiшэй”, “з ранетадрома 
стартуе лета”, “лечыць найлепей Імглатэрапія”, “без рэхавокай 
сястры”, “забiтая хiмi-катамi” (вылучэнні зроблены намі. — А. Б.) i  
iнш. Усе гэтыя прыклады яскрава пераконваюць у тым, што Рыгор 
Барадулiн — творца нястрымнай і разняволенай фантазii. 



Творчасць Рыгора Барадуліна — з’ява шырокаахопная і па-
мастацку багатая. Барадулінская паэзія разнастайная на колеры i 
iнтанацыi, у ёй шмат узнёслага i трагiчнага, светлага i балючага. 
Тонкi музычны слых i вобразная яркасць уяўлення дапамаглі паэту 
стварыць свой адметны мастацкi свет, духоўная аўра i эстэтыка якога 
прыцягваюць асаблiва магiчна. 



Васіль Быкаў 
Васіль Быкаў упэўнена і годна ішоў да вышыняў літаратурнай 

славы. А ўзыходжанне гэтае было нялёгкім, па-грамадзянску мужным, 
бо ён заўсёды вёў спрэчку з часам, не прымаў фальшу і спрашчэнства 
ў адлюстраванні ваенных падзей, сцвярджаў у сваёй творчасці 
высокія маральныя прынцыпы, ідэалы праўды і гуманізму. В. Быкаў 
насіў званне народнага пісьменніка Беларусі, і цалкам заслужана: ён 
раскрыў мужнасць і подзвіг народнага духу ў гады вайны з 
фашызмам, быў сімвалам беларускай нацыі і верным, адданым сынам 
сваёй зямлі. 

Пісьменнік прайшоў праз суровыя франтавыя выпрабавані і 
меў баявыя ўзнагароды, у тым ліку ордэн Чырвонай Зоркі. Яго 
літаратурны талент атрымаў высокую ацэнку, В. Быкаў — Герой 
Сацыялістычнай Працы, лаўрэат Ленінскай прэміі, лаўрэат 
Дзяржаўных прэмій СССР і БССР, Літаратурнай прэміі імя Якуба 
Коласа, расійскай прэміі “Трыумф” і інш. Творчасць пісьменніка была 
добра вядома ў былым Савецкім Саюзе, займела асабліва прыкметны 
розгалас у еўрапейскіх краінах. Яго кнігі выйшлі на 35 мовах свету. 
“Па творах Быкава ведалі і меркавалі пра Беларусь ва ўсім свеце… 
Але да сваёй славы, шматлікіх заслужаных узнагарод ён ставіўся 
спакойна…” — гаворыцца ў некралогу, падпісаным вядомымі 
беларускімі пісьменнікамі Я. Брылём, Р. Барадуліным, Н. Гілевічам, 
І. Навуменкам, І. Шамякіным і інш. В. Быкаў не хварэў на 
славалюбства і снабізм, быў вельмі дэмакратычны, інтэлігентны і 
тактоўны чалавек. Ён да апошніх дзён свайго зямнога веку жыў 
творчасцю, і таму працягваў літаратурную працу, выношваў новыя 
задумы. Акадэмік Барыс Кіт, славуты беларус свету, піша: 
“З аддаленасці асоба Васіля Быкава не здрабнее, а набудзе іншае, 
больш ёмістае вымярэнне. Такія людзі прыходзяць у літаратуру, да 
народа нячаста. І з ласкі Божай. І застаюцца на вякі”. Імя В. Быкава ў 
нацыянальнай літаратуры і для ўсёй Беларусі — знакавае. Гэта імя па-
сапраўднаму вялікага пісьменніка, якога пры жыцці называлі 
класікам і духоўным прарокам нацыі. Ён быў для Беларусі 
літаратурным геніем, які стварыў выдатныя творы, глыбокую 
філасофію гуманізму. 

Васіль Быкаў — патрыёт сваёй Бацькаўчыны, яго, пісьменніка-
грамадзяніна, асабліва хвалявала будучыня нашага народа. Некалькі 
гадоў ён жыў за межамі Беларусі, аднак на вечны спачын вярнуўся ў 
лона бацькоўскай зямлі. Пісьменнік пайшоў з жыцця 22 чэрвеня 
2003 года. Гэты дзень 62 гады таму назад стаў трагічнай датай у 
гісторыі — пачалася Вялікая Айчынная вайна, якая прадвызначыла 



жыццёвы і творчы лёс В. Быкава. Пахаваны пісьменнік на Усходніх 
могілках у Мінску, і да гэтага апошняга прыстанку яго праводзіла 
шматлюднае жалобнае шэсце. Рыгор Барадулін аднёс на магілу 
зямліцу з быкаўскай роднай вёскі Бычкі, што на Ушаччыне. Ён, даўні 
сябар і аднадумца пісьменніка, са скрухай сказаў, што пасля смерці 
маці — гэта яго самая вялікая страта: “Лёс мой асвячала тройца — 
Бог, мама, Васіль. Цяпер я застаўся з Богам”. Яшчэ раней паэт 
напісаў яркае і вельмі ёмістае прысвячэнне Васілю Быкаву: 

Будуць часам ідалы раструшчаны. 
Свет разумны 
Стоміцца ад крыкаў. 
Васільком у жыце Беларушчыны 
Назаўсёды застанецца Быкаў. 

Васіль Быкаў з’явіўся на гэты свет 19 чэрвеня 1924 года. Ён  
меў шанцаванне і, відаць, Боскую апеку: 97 %  з тых, хто нарадзіўся ў 
24-м, загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны і не дачакаліся Дня 
Перамогі. Маці пісьменніка — Ганна Рыгораўна, бацька — Уладзімір 
Хведаравіч. Вось што гаворыць пра іх В. Быкаў: “Бацька быў строгі 
да нас, дзяцей, увогуле мы яго пабойваліся. Маці ж наадварот — дужа 
мяккая і жаллівая, я ніколі не чуў ад яе гучнага слова — усё з ласкай і 
добрасцю…” На долю гэтых беларускіх сялян выпала нямала 
цяжкасцяў і пакутаў, якія неслі з сабой рэвалюцыі, войны, 
сацыяльная неўладкаванасць, сталінская калектывізацыя. Дзіцячыя 
гады будучага пісьменніка прайшлі ва ўмовах нялёгкага даваеннага 
жыцця. В. Быкаў згадваў: “Я не люблю свайго дзяцінства. Галоднае 
жыццё, калі трэба ісці ў школу, а няма чаго паесці і апрануць… 
Адзінае, што было радасцю, дык гэта прырода і кнігі. Улетку возера, 
лес, рыбалка. Калі дазваляў час, вядома. Бо трэба было працаваць. 
Трэба, ды і прымушалі”. У раннім дзяцінстве з вуснаў бацькі ён пачуў 
першы твор на беларускай мове — гэта было апавяданне Міхася 
Лынькова “Гой”. У аўтабіяграфіі В. Быкаў піша: “Пэўна, з прычыны 
нейкай інстынктыўнай душэўнай самааховы змалку зазнаў цягу ў 
свет выдуманага, уяўнага, які з часам зрабіўся звыклым прытулкам 
сярод суровай рэчаіснасці. Майн Рыд, Жуль Верн, Джэк Лондан, а 
таксама Гайдар, Горкі, Талстой — вось уладары маіх тагачасных дум, 
тыя, хто запаліў у душы агеньчык надзеі і паклікаў да іншага і 
светлага”. Прыгодніцкі твор Жуль Верна “З пушкі на месяц” захапіў 
настолькі, што гэты тэкст, прачытаны па-руску, ён пераклаў на 
родную беларускую мову і адаслаў у газету “Піянер Беларусі”. 

Цяга “да іншага і светлага” прывяла хлопца ў Віцебскае 
мастацкае вучылішча. Але не толькі з гэтае прычыны ён пакінуў вёску 



і падаўся на вучобу. Па словах В. Быкава, “голад і рэпрэсіі гналі 
людзей прэч. Але дарослыя ўцячы з калгаса нікуды не маглі, хіба што 
моладзь, падлеткі. Калі каторы паступіць вучыцца. Во бацька і кажа: 
едзь куды-небудзь, бо тут ад галадухі зачахнеш”. Не суджана было 
В. Быкаву стаць мастаком, бо правучыўся ў вучылішчы нядоўга. 
Адмянілі стыпендыі — і ён мусіў вярнуцца ў вёску, дзе яго сустрэла 
“ранейшая галеча, калгаснае бязладдзе”. У гэты час быў аб’яўлены 
набор у школы ФЗН (фабрычна-заводскага навучання). І таму 
В. Быкаў падаўся зноў у Віцебск, на гэты раз — каб атрымаць 
прафесію будаўніка. У школе, дзе рыхтавалі рабочых, яму далі 
прытулак у інтэрнаце, кармілі, а пазней выдалі нават вопратку. Зімой 
даводзілася працаваць у суровыя маразы, на сцюжы. У чэрвені 
1941 г. у пошуках заробку і лепшай долі ён паехаў у Шостку, што на 
Украіне (у гэтым горадзе жыў дзядзька В. Быкава: на яго спрыянне і 
дапамогу акурат і меў спадзяванне). Тут семнаццацігадовы хлопец 
сустрэў вестку пра пачатак Вялікай Айчыннай вайны, якая 
перайначыла і зруйнавала мірны лёс даваеннага пакалення моладзі. 
“Я належу да забітага пакалення”, — казаў пісьменнік, і лічыў так 
менавіта таму, што ледзь не ўсе 18—20-гадовыя хлопцы, народжаныя 
ў 1922—1925 гг., склалі свае галовы ў кровапралітным змаганні з 
фашызмам, жывымі засталіся лічаныя: паводле статыстыкі, толькі 
трое з кожнай сотні чалавек. 

З пачаткам вайны В. Быкаў быў мабілізаваны на абаронную 
працу. Пасля зведаў горыч адступлення па пыльных дарогах на ўсход. 
Запомнілася і вось што: “На ўскраіне Глухава адна чарнакосая 
ўкраінка падбегла і пацалавала мяне — то быў першы хвалюючы 
дзявочы пацалунак у маім жыцці”. Адстаў ад калоны — і яго 
арыштавалі, палічылі за шпіёна, хацелі расстраляць. Смерць была 
побач, ахапіў адчай, у той момант, па згадках самога пісьменніка, “не 
стрымаўся — слёзы самі ручаём паліліся з вачэй”. Можна сказаць, што 
Быкава выратаваў яго вялікасць выпадак: чырвонаармеец 
пашкадаваў “пацана” і, загадаўшы бегчы, стрэліў угару. Пашчасціла 
адшукаць сваіх, затым трапіў у інжынерны батальён, зноў капаў 
траншэі. 

Праз некаторы час В. Быкаў апынуўся ў запасным палку, у 
якім прабыў нядоўга: на пачатку верасня 1942 г. яго накіравалі ў 
Саратаўскае пяхотнае вучылішча. Прайшоў скарочаны курс 
вайсковай падрыхтоўкі: на кожны дзень адводзілася па дзесяць 
гадзін заняткаў, якія ў асноўным праходзілі на плацы і ў полі — у 
спёку, дождж і мароз. Курсанты былі задзейнічаны ў абароннай 
працы, неслі начныя дзяжурствы, ліквідоўвалі пажары. В. Быкаў 



перажыў, па яго словах, “год звышчалавечага напружання”. Пагоны 
малодшага лейтэнанта ён атрымаў увосень 1943 г. і быў адпраўлены 
на фронт. Удзельнічаў у вызваленні Украіны. Пісьменнік згадваў: 
“Я трапіў у звычайны стралковы полк, камандзірам стралковага 
ўзвода. Сёлы ўсе разбітыя, баі за кожны пагорак, за кожную балку… 
Ахвяры страшэнныя. Пяхоту выбівалі спрэс… Зноў бой і агонь — 
выбухі мін, танкавыя стрэлы з абодвух бакоў”. На фронце давялося 
спасцігаць рэальную навуку бою, творча эксперыментаваць, а тыя 
ўрокі тактыкі ў вучылішчы з іх строгай рэгламентацыяй не заўсёды 
былі прыдатнымі. В. Быкаў шмат чаго пабачыў на вайне: выбухі, якія 
бязлітасна шкамуталі зямлю, гібель людзей, салдацкую мужнасць і 
адвагу, няўдалыя наступленні… Кожны бой на пярэднім краі 
ператвараўся ў вогненнае пекла, дзе ўратавацца было неймаверна 
цяжка. Вораг меў выдатнае ўзбраенне, і супрацьстаяць яму 
даводзілася цаной шматлікіх людскіх ахвяр. Вось адзін з красамоўных 
прыкладаў, які пісьменнік прыводзіць у кнізе “Доўгая дарога дадому” 
(2003): “Немцы сеялі з аўтаматаў колькі маглі, а іхні кулямёт МГ-42 
рабіў 1000 стрэлаў у хвіліну. Іхнія мінамётчыкі ўмелі навесіць 
12 мінаў у паветра. Гэта значыць, першая не ўзарвалася, а ўжо 
вылецела дванаццатая. Натуральна, што ў такім шквале агню доўга 
не выжывеш”. За час вайны В. Быкаву даводзілася наступаць і 
абараняцца, акружаць і выходзіць з акружэнняў. Ён ваяваў у пяхоце і 
артылерыі, быў двойчы паранены, некалькі разоў мог загінуць, 
лячыўся ў шпіталях. В. Быкаў па сутнасці “ўваскрэс з мёртвых”: 
бацькі атрымалі пахаронку, у якой паведамлялася, што іх сын забіты 
10.01.1944 г. На самай справе ў цяжкім баі ён здолеў цудам 
уратавацца ад гусеніц варожага танка, да таго ж быў паранены, але 
не загінуў, лёс літасціва збярог яму жыццё. На Кіраваградчыне 
(Украіна) ёсць брацкая магіла, дзе сярод палеглых лічыўся пахаваным 
і лейтэнант Быкаў. Далей франтавая дарога пралегла праз Румынію, 
Венгрыю, дзе ён быў зноў паранены. Для В. Быкава і яго аднапалчан 
апошні рубеж вайны — рака Энс, што ў цэнтральнай Аўстрыі. Пра 
тую пераможную вясну 45-га В. Быкаў пісаў, што “гэта была 
найвышэйшая ўзнагарода за ўсе пакуты вайны, за пралітую кроў і за 
слёзы таксама”. Пазней пісьменнік згадваў: “У мяне быў шынель, у 
якім я закончыў вайну, увесь прапалены, у некалькіх месцах 
прастрэлены, прабіты асколкамі. Па сутнасці, гэта чысцейшая 
выпадковасць, што тыя кулі і асколкі мяне не кранулі”. Ён выжыў 
пасля раненняў і “пахавання”, каб расказаць людзям і свету праўду 
пра вайну, яе вынікі і ўрокі. 

 



 
У франтавых умовах В. Быкаў не думаў, што будзе 

пісьменнікам. Ён гаварыў: “На вайне і нейкі час нават пасля яе не 
толькі пісаць, але і чытаць аб ёй не хацелася”. Можна зразумець 
чалавека, жыццё якога пакалечыла і абпаліла ваеннае ліха. 
Спатрэбіўся час, каб В. Быкаў усвядоміў, што мае права сказаць сваё 
слова пра ўбачанае і перажытае на вайне. Калі пачаў знаёміцца з 
тым, што пісалася пра баявыя падзеі, то адчуў пачуццё 
незадаволенасці, бо пераканаўся ў аблегчаным паказе франтавой 
рэчаіснасці, празмернай гераізацыі барацьбы з ворагам. Гэта 
выклікала ўнутраную нязгоду і жаданне ўзяцца за пяро. Так у канцы 
40-х — на пачатку 50-х гг. В. Быкаў распачаў сур’ёзную творчую 
працу, якая мела асабліва актыўны і плённы працяг на хвалі 
грамадскай “адлігі” — у другой палове 50-х — 60-я гг., калі пабачылі 
свет аповесці пісьменніка “Жураўліны крык” (1959), “Здрада” (1960), 
“Трэцяя ракета” (1961), “Пастка” (1962), “Альпійская балада” (1963), 
“Мёртвым не баліць” (1965), “Праклятая вышыня” (1968). Гэтыя творы 
прынеслі пісьменніку сапраўдны поспех, шырокую вядомасць і 
папулярнасць як у Беларусі, так і за яе межамі. В. Быкаў 
арыентаваўся на свой франтавы вопыт, што абумовіла напісанне 
глыбока праўдзівых твораў пра вайну, якія істотна розніліся ад 
псеўдапафаснай і лакіровачнай літпрадукцыі. Ён пераканаўся, што 
ўласна перажытага хопіць на многія кнігі. Аўтабіяграфізм, як 
сведчыць сам пісьменнік, найбольш шырока і яскрава выяўлены ў 
аповесці “Мёртвым не баліць”. У мемуарах “Доўгая дарога дадому” 
пазначаны асобныя біяграфічныя моманты ў быкаўскай ваеннай 
прозе: “…Стаў чакаць свайго ранку і свайго прысуду. Але за той час 
штось сталася на фланзе — страляніна, крыкі. Хутка адтуль бяжыць 
аўтаматчык, — на штаб напала нямецкая разведка, намкампалка 
патрабуе, каб усе мы — неадкладна туды, на дапамогу. Пабеглі на 
дапамогу, ды спазніліся. Немцы ўжо вымеліся, а намкампалка забіты. 
Нейкім чынам той выпадак адбіўся ў напісаным праз дваццаць гадоў 
апавяданні “Ранак-світанак”; “…Там дзяўчына ў кагось папытала, дзе 
санчастка, куды везці параненых? (Далей было тое, што апісана ў 
аповесці “Мёртвым не баліць”); “Тут, можа, варта вярнуцца назад і 
распавесці, як на пачатку вясны адбылося ў нас “братанне з 
немцамі”. Сталася тое, як у “Праклятай вышыні”, хаця, можа, трошкі і 
не так. Сапраўды, тыя падзеі здарыліся ў роце аўтаматчыкаў…”. 
Франтавы вопыт дапамагаў В. Быкаву-пісьменніку. Ён давяраў 
найперш свайму сумленню, якое не дазваляла штосьці прыхарошваць 
ці рэтушаваць у адлюстраванні ваеннай рэчаіснасці. З цягам часу ён 



выйшаў за межы ўласнай біяграфіі, франтавой тэмы і пашырыў абсяг 
матэрыялу для ўвасаблення ідэй і сэнсава значных думак. Ён раскрыў 
увесь трагізм таго часу, калі змаганне і нянавісць разбурылі многія 
ранейшыя ўяўленні, перакананні, каштоўнасці. У сваіх творах 
В. Быкаў адлюстраваў гераічнае ва ўмовах смяротных 
выпрабаванняў і разам з тым паказаў подлае, звыродлівае, 
пачварнае, на што штурхаюць чалавека пэўныя абставіны. Ён 
даводзіў непераходнасць абсалютных маральных ісцін і гаварыў пра 
самае важнае, галоўнае, вынесенае з той крывавай бойні. В. Быкаў 
лічыў сваім абавязкам пісьменніка-грамадзяніна выкрываць 
жорсткасць і бесчалавечнасць вайны. Глыбінным гуманізмам 
мыслення і антываеннай сутнасцю творчасці ён арганічна 
падключаны да ідэйна-мастацкіх традыцый той нацыянальнай 
(М. Гарэцкі, К. Чорны) і сусветнай літаратуры (А. Барбюс, 
Э. М. Рэмарк, Э. Хемінгуэй і інш.), якую вызначае бескампраміснасць 
праўды, адмаўленне і абвінавачванне вайны як найвялікшага 
агульначалавечага зла. 

У савецкай літаратуры пераважаў панарамна-маштабны 
(эпапейны) і падкрэслена гераічны паказ падзей ваеннага часу. На 
праведзеныя франтавыя аперацыі і барацьбу з ворагам існаваў 
погляд Крамля, стаўкі маршалаў і генералаў, якія ў пасляваенныя 
гады пачалі выдаваць мемуары. Па-за кадрам нярэдка заставаўся 
чалавек на перадавой, надзвычай драматычныя сцэны і дэталі 
франтавой рэальнасці. Патрабавалася актывізацыя памяці саміх 
непасрэдных удзельнікаў баёў — тых салдат і афіцэраў, хто валодаў 
літаратурным талентам. І яны прыйшлі ў савецкую літаратуру: Рыгор 
Бакланаў, Віктар Астаф’еў, Юрый Бондараў, Віктар Някрасаў, 
Канстанцін Вераб’ёў… А сярод пісьменнікаў з франтавым мінулым 
былі беларусы Іван Мележ, Васіль Быкаў, Аляксей Карпюк, Іван 
Навуменка, Аляксей Кулакоўскі, Васіль Хомчанка, Мікола Аўрамчык, 
Аляксей Пысін… Ужо з першых твораў В. Быкаў імкнуўся расказаць 
пра “сваю вайну”, ён глыбока адчуў і раскрыў трагедыю асобнага 
чалавека, паказаў тыя адмоўныя з’явы, што абміналіся ці 
замоўчваліся ў тагачаснай літаратуры. Гэта быў якасна іншы ракурс і 
ўзровень ідэйна-мастацкага разумення тых скрутных падзей. 
Пісьменнік узнавіў рэальныя ваенныя абставіны і “псіхалагічныя 
акалічнасці” чалавечых паводзінаў у экстрэмальных умовах. Суровае і 
жахлівае аблічча вайны ён убачыў вачыма салдата-акопніка. І гэтай 
“акопнай праўдзе” В. Быкаў заставаўся верным да апошніх дзён 
жыцця. Так, ацэньваючы Кіраваградскую аперацыю, ён пісаў: “Але 
было іншае гледзішча — салдата з заснежанага поля, залітага крывёй і 



здратаванага гусеніцамі танкаў, на якім быў амаль цалкам 
разгромлены наш полк”. 

У апавяданнях (“Смерць чалавека”, “Загад”, “Адна ноч”, 
“Сваякі” і інш.) і аповесцях (“Жураўліны крык”, “Здрада”, “Трэцяя 
ракета”, “Пастка” і інш.) В. Быкаў засяроджвае ўвагу на 
адлюстраванні вайны ў яе трагічных праявах, даследуе ўнутраны свет 
сваіх герояў і выяўляе маральнае аблічча кожнага з іх. Сваімі 
франтавымі аповесцямі пісьменнік выводзіў ваенную прозу ў 
рэчышча псіхалагічнага рэалізму, паглыбленага гуманістычна-
філасофскага светаразумення. Ён перадаваў напружаную атмасферу 
ваеннай рэчаіснасці праз чалавечыя думкі, адчуванні, перажыванні. 
У крывавай віхуры часу выпрабоўваліся не толькі фізічныя, але і 
ўнутраныя якасці чалавека. Майстэрства псіхалагічнага аналізу 
пісьменнік яскрава прадэманстраваў у аповесці “Жураўліны крык” 
(1959), у якой падзеі разгортваюцца восенню 1941 г. Ён выразна 
індывідуалізуе вобразы і характары салдат, якія апынуліся ў групе 
заслону і, як кажуць, у адной звязцы. У кожнага з герояў твора 
ўласны жыццёвы лёс, сваё мінулае, але ваенны час звёў іх разам. Усе 
яны — старшына Карпенка, Барыс Фішар, Свіст, Глечык, Алік Аўсееў, 
Пшанічны — закладнікі сурова-жорсткай франтавой сітуацыі, якія 
асуджаны на пагібель. Здавалася б, перад намі лакальная падзея. 
В. Быкаў не імкнуўся да эпічнага размаху з яго ўстаноўкай на 
шматгеройнасць, каб адлюстраваць грандыёзнасць бітвы, а свядома 
абраў для паказу бой на звычайным чыгуначным пераездзе. На вайне 
штодня — сотні і тысячы такіх баёў, трагічных сітуацый. Пісьменніка 
цікавіў шараговы вайсковец, яго паводзіны ва ўмовах экстрэмальнага 
характару. У адным з артыкулаў В. Быкаў зазначаў: “Нідзе і ніколі не 
праяўлялася з такой відавочнасцю чалавечая сутнасць, як на вайне” 
(“Жывыя — памяці мёртвых”). Кожны з быкаўскіх персанажаў мае 
свой чалавечы патэнцыял, які і выяўляецца ў такой памежнай 
сітуцыі, як выбар паміж жыццём і смерцю, мужнасцю і здрадай. 
Спрактыкаваны і строгі камандзір Карпенка, які быў чалавекам “без 
усякіх ваганняў і сумненняў”, атрымаў раненне і памёр з думкай, ці 
адбіта атака. “Не дужа хаваўся ў акопе” былы мастацтвазнаўца, 
“худы, з запалымі грудзьмі” Барыс Фішар, і ён знайшоў у сабе адвагу, 
каб у адказны момант стрэліць па ворагу, бо “нараджаўся ў ім той, на 
каго ён менш за ўсё рыхтаваў сябе — нараджаўся баец”. Падрываючы 
фашысцкі танк, з салдацкай мужнасцю гіне вынаходлівы, спрытны і 
гарэзлівы Свіст, які добраахвотна пайшоў на фронт, хоць меў “цёмнае 
мінулае”: праз сваю нераздумлівасць стаў на крымінальны шлях і ў 
выніку быў асуджаны. Эгаістычны і самаўпэўнены Алік Аўсееў меў 



намер здзейсніць на перадавой геройскі ўчынак, але першы ж бой 
выклікаў у яго страх гібелі, і той пакідае баявую пазіцыю. У душы 
Івана Пшанічнага накіпела шмат крыўдаў на савецкую ўладу, бо яго 
бацьку ў даваенны час зрабілі “кулаком” і выслалі ў Сібір. Сын 
раскулачанага, адчуваючы безвыходнасць становішча і шукаючы 
паратунку, свядома пайшоў на здраду і здаўся ў палон. Сам-насам з 
ворагам без шанцаў выжыць застаецца апошні з абаронцаў 
чыгуначнага пераезда Глечык — юнак-беларус, які перад гібеллю 
згадвае сваю маці і дарагіх яму людзей — настаўніцу Клаўдзію 
Якаўлеўну і сябра Алёшку. Ён прагна слухаў тужлівы крык падбітага 
жураўля і востра адчуваў трагічную наканаванасць лёсу, таму “ад 
жахлівае роспачы птушкі нясцерпнай самотай захлынулася хлапечае 
сэрца”. Вайна паставіла чалавека перад жорсткім, няўмольным 
вабарам, і кожны мусіў зрабіць гэты выбар і тым самым выявіць сваю 
чалавечую сутнасць. У творы, як бачым, В. Быкаў супрацьпастаўляе 
сапраўдных герояў (мужных і самаахвярных салдат-франтавікоў, 
адданых воінскай прысязе і Радзіме, носьбітаў лепшых чалавечых 
якасцяў) і антыгерояў (здраднік Пшанічны, дэзерцір-шкурнік Аўсееў). 

У наступных творах пісьменнік працягваў узмацняць 
рэалістычна-псіхалагічны паказ у адлюстраванні ваеннай рэчаіснасці. 
Неўзабаве пачалі гаварыць менавіта пра “быкаўскую аповесць”, для 
якой характэрны лакальнасць падзей і абмежаванасць іх у часе, 
невялікая колькасць герояў, сюжэтная напружанасць і завостранасць 
канфлікту, маральны выбар героя ў трагічнай сітуацыі, стрыманасць 
аўтарскага аповеду. Яшчэ больш выразнай зрабілася трагічная 
канцэпцыя чалавека на вайне. В. Быкаў імкнуўся не толькі праўдзіва 
ўзнавіць баявыя эпізоды мінулага, але і паказаць непадобныя людскія 
лёсы, суаднесці розныя пачаткі і асновы ў чалавечай прыродзе, 
раскрыць сэнс жыцця і ахвярнасці, зразумець прычыны трагедыі 
асобнага чалавека і ўсеагульнай, усенароднай. Пісьменнік у першую 
чаргу актуалізаваў такія праблемы, як вайна і мараль, вайна і 
гуманізм. Яго думка набыла аналітыка-філасофскую заглыбленасць у 
даследаванні чалавека і падзей. А. Адамовіч пісаў: “Кожная 
праўдзівая гісторыя вайны, паказ чалавечага подзвігу ці подласці, 
узлёту духу або падзення ў Быкава заўсёды — пастаноўка праблемы 
сацыяльнай і маральнай, завостранай, звернутай да любові або 
нянавісці сучаснага чытача”. І адзначаў пісьменніцкую празорлівасць, 
актуальнасць і універсальнасць зместу быкаўскай творчасці, 
актыўную гуманістычную пазіцыю аўтара: “…Думка яго з мінулага 
праз сучаснае трывожна скіроўваецца да глыбінных праблем 
заўтрашняга дня… Бо “абавязак быць чалавекам” тэрміну не мае. За 



гэта змагаецца пісьменнік, яго героі — на бестэрміновай перадавой” 
(артыкул “На бестэрміновай перадавой”). 

Васіль Быкаў, ствараючы вобразы франтавікоў, працягваў 
палярызаваць чалавечыя характары, супастаўляць паводзіны і ўчынкі 
персанажаў ва ўмовах жорсткіх баёў з ворагам. У аснове 
размежавання персанажаў на сапраўдных герояў і іх антыподаў 
ляжыць глыбока маральны канфлікт. Трагічныя абставіны змушаюць 
зрабіць свой выбар, які прадвызначаюць пэўныя матывы, унутраная 
сутнасць і стан чалавека: мужнасць ці страх, духоўная моц ці 
подласць. У сваёй маральнай непрымірымасці пісьменнік сутыкае 
Цімошкіна і Блішчынскага (“Здрада”), Лазняка і Задарожнага (“Трэцяя 
ракета”). З аднаго боку, В. Быкаў імкнецца зазірнуць у глыбіні 
чалавечай душы і выявіць вытокі воінскага подзвігу, а, з другога, ён 
заглыбляецца ў сутнасць псіхалогіі людзей тыпу Блішчынскага і 
Задарожнага, каб раскрыць прыроду здрадніцтва. Пісьменніка 
цікавіць не толькі гераічнае, але і тое адмоўнае на вайне, што 
здаралася ў крытычных, так званых памежных сітуацыях. У жорстка-
крывавай мясарубцы здаралася непрадбачанае і самае жахлівае. 
Лейтэнант Клімчанка з аповесці “Пастка” (1962) трапіў у палон і 
нечакана-неспадзявана апынуўся ў безвыходным становішчы: пасля 
таго, як яго адпусцілі, трэба апраўдацца перад сваімі. Гэтую 
смяротную пятлю для Клімчанкі прыдумаў сапраўдны здраднік, 
фашысцкі кат Чарноў-Шварц. Палкавы асабіст капітан Петухоў 
загадвае арыштаваць лейтэнанта, “і пастка… назаўжды закрылася”. 
Ротны Арлавец разумее, што Клімчанка так ці інакш асуджаны на 
смерць. Таму і пасылае яго разам з узводам у чарговую атаку. 
Маральную дэградацыю асобы В. Быкаў паказаў на прыкладзе 
Чарнова-Шварца, які “надзеў афіцэрскі мундзір”. Слушна піша 
М. Тычына, што ў быкаўскіх творах “вайна… паказваецца як 
своеасаблівая “лабараторыя”, у якой гісторыя ставіла “эксперыменты” 
на чалавечнасць чалавека, на яго здольнасць мужна вынесці ўсе 
выпрабаванні”. І яшчэ важны момант: героі пісьменніка, якія 
апынуліся на перадавой, разважаюць, што такое вайна, думаюць, 
пакутуюць, хвалююцца. Камандзір гарматы Жаўтых з “Трэцяй 
ракеты” гаворыць: “Толькі тое і радасці, як падумаеш, што гэтая 
вайна — ужо апошняя. Даваюем — і баста. Ужо другой такой не 
будзе. Не павінна быць. Сам я гатовы на ўсё. Але каб апошні раз. Каб 
дзецям не давялося”. 

Пісьменнік у сваёй канцэпцыі вайны ішоў ад гуманістычнага 
разумення праблемы жыцця і смерці. В. Быкаў разам са сваім героямі 
не прымае яе антычалавечую сутнасць. Ён пераканальна паказаў, 



што вайна — анамальная з’ява, надзвычайная па сваім трагізме 
падзея, і гэтак, як і Э. Хемінгуэй, даводзіў, што “вайна — бардак”. 
У экстрэмальнай і небяспечнай сітуацыі, калі ідзе паляванне чалавека 
на чалавека, выпрабоўвае сваіх герояў пісьменнік у аповесці 
“Альпійская балада” (1963). Уцекачы з канцлагера беларус Іван 
Цярэшка і італьянка Джулія — фізічна знямоглыя людзі, але моцныя 
духам. Яны захавалі ў сабе лепшыя чалавечыя якасці. Пісьменнік 
адчувальна пераводзіць дзеянне ў рамантычны план, калі паэтызуе 
пачуцці Івана і Джуліі. Каханне зацепліла ў іх сэрцах надзею на 
жыццё і выратаванне. Аднак рэальныя абставіны заганяюць уцекачоў 
у безвыходна-тупіковае становішча — і яны апынуліся над безданню 
смерці. Спазнаўшы лагерныя жахі, вар’яцкую дзікасць вайны, воля 
для быкаўскіх герояў вышэй за ўсё. Іван Цярэшка самаахвярна ратуе 
сваю спадарожніцу, якую пакахаў. Спадзеючыся на яе паратунак, 
штурхае Джулію ў прорву, абы каб толькі дзяўчына не патрапіла на 
глум і здзек да ворагаў. В. Быкаў у ранейшых творах яскрава 
паказаў, як вайна калечыць і разбурае чалавечую прыроду. 
У “Альпійскай баладзе” ён з маральным максімалізмам імкнецца 
сцвердзіць, што ніякія жорсткія абставіны не здольны знішчыць, 
вытруціць у чалавеку чалавечае, высокае. Пісьменнік, выкрываючы 
злавеснае і пачварнае аблічча фашызму, у супрацьвагу вылучае 
духоўны, гуманны пачатак свету. Застацца чалавекам — у гэтым 
маральны імператыў В. Быкава. 

У пісьменніка ўмацавалася перакананнне ў правільнасці 
абранага шляху. Ён так сфармуляваў сваю мастакоўскую задачу: 
“Выкрыццё зла ва ўсіх яго формах і паказ дабра, якое выяўляецца ў 
велічы чалавечага духу”. Пісьменнік лічыў, што ў паказе вайны трэба 
быць да канца сумленным і бескампрамісным. І таму ў адлюстраванні 
таго складанага і супярэчлівага мінулага ён паслядоўна 
прытрымліваўся прынцыпаў суровага рэалізму. Ён пераканаўся, што 
неабходна “расказваць… усю праўду пра вайну, якой бы страшнай і 
трагічнай ні была гэтая праўда”. У тыя савецкія гады, калі пачалося 
асэнсаванне мінулага, ён, мабыць, як ніхто іншы, праўдзіва сказаў 
пра жахлівую сутнасць ваеннай рэчаіснасці, трагічны лёс людзей ва 
ўмовах нечалавечых выпрабаванняў. На тое, каб так пісаць пра 
вайну, патрэбны былі смеласць і мужнасць. В. Быкаў найперш 
паспяхова скарыстаў магчымасці, якія даў грамадству і літаратуры 
час хрушчоўскай “адлігі”. З кожным новым творам ён пашыраў абсягі 
ваеннай прозы. Але не заўсёды быкаўскае слова пра вайну 
ўспрымалася адэкватна і з належным разуменнем, наадварот, 
асобныя яго творы сустракалі непрыманне, крытыкаваліся ў друку, 



траплялі пад прэсінг цэнзуры. Не ўсім падабалася суровая “акопная 
праўда” пісьменніка. “Мы так не наступалі!” — чулася пасля выхаду 
аповесці “Праклятая вышыня” (1968). Гэты твор пісьменнік 
прапанаваў для друку ў часопіс “Маладосць”. Вось што згадваў пазней 
В. Быкаў: “Найперш я завёз аповесць у Мінск, перадаў Пімену 
Панчанку. Пімен быў заклапочаны, — мае аповесці, падобна, пачалі 
пагражаць ягонаму рэдактарству ў “Маладосці”. Сказаў: добра, калі б 
падтрымаў “Новый мир”. Без публікацый у гэтым славутым часопісе, 
асабістай цвёрдай пазіцыі і падтрымкі Аляксандра Твардоўскага 
наўрад ці творчасць В. Быкава знайшла б шырокі розгалас і займела б 
вялікую чытацкую аўдыторыю. Імя пісьменніка было на слыху ў 
розных кутках СССР, да яго аповесцяў узрастала цікавасць у 
еўрапейскіх краінах. Падчас шальмавання аўтара “Мёртвым не 
баліць” і “Праклятай вышыні” вельмі важнымі былі для яго словы 
падтрымкі рускіх літаратараў, былых франтавікоў Віктара Някрасава 
і Юрыя Бондарава, а таксама беларускіх пісьменнікаў і крытыкаў 
Алеся Адамовіча, Янкі Брыля, Аляксея Карпюка, Віктара Каваленкі і 
інш. 

Асабліва незайздросны лёс выпаў аповесці “Мёртвым не 
баліць”, якую апублікаваў маскоўскі “Новый мир” (1966. № 1, 2), а да 
гэтага ў Беларусі надрукаваў часопіс “Маладосць” (1965. № 7, 8). 
Быкаўскі твор пабачыў свет таксама ў шэрагу замежных краін. Аднак 
на радзіме “табу” на яго друкаванне праіснавала пятнаццаць гадоў, 
аж да часу выхаду чатырохтомніка пісьменніка (1982. Т. 4), у які 
аповесць “Мёртвым не баліць” была ўключана дзякуючы 
прыкладзеным намаганням дырэктара выдавецтва “Мастацкая 
літаратура” Міхася Дубянецкага. Праўда, В. Быкаву давялося 
“падгаблёўваць” першапачатковы тэкст, рабіць паасобныя купюры і 
па сутнасці “калечыць” свой твор, у выніку менавіта гэты 
дапрацаваны варыянт аповесці і быў дазволены савецкай цэнзурай 
друку. Чаму так здарылася? Пасля выхаду “Мёртвым не баліць” 
пісьменнік трапіў пад шквал крытыкі, аўтара абвінавачвалі ў тым, 
што ён ідзе “насуперак праўдзе жыцця”, сутыкнуў “два спрадвеку 
братнія народы, беларускі і ўкраінскі”. “Ад цябе такога не чакалі…” — 
пачуў В. Быкаў на свой адрас ад вядомага ўкраінскага пісьменніка. 
На самай справе пісьменнік не меў абсалютна ніякага намеру 
абразіць салдацкую памяць, прынізіць ролю ўкраінскага ці якога-
небудзь іншага народа ў змаганні з фашызмам. 

Васіль Быкаў даў герою аповесці — жорсткаму штабному 
службісту — прозвішча Сахно. На гэты конт ён пісаў: “Што ж да 
самага канфліктнага вобразу смершаўца, дык давялося нямала 



паламаць галаву над тым, якое даць яму прозвішча? Было вядома, 
якія ў нас склаліся адносіны да нацыянальнай прыналежнасці 
літаратурных персанажаў, асабліва персанажаў адмоўных… Чыста 
расейскае прозвішча не падыходзіла з самага пачатку (не прапусціць 
Галоўліт), сярэднеазіяцкае выклікала немалы сумнеў, азіяцкія 
“чытачы” на гэты конт былі яшчэ болей чуйныя. І я не без вагання 
выбраў амаль нейтральнае — Сахно, якое хоць і несла ў сабе нейкі 
славянскі элемент, але, на мой погляд, не мела выразнай 
нацыянальнай прыналежнасці”. Твор яўна не змяшчаўся ў звыклыя 
рамкі сацрэалізму, паводле якога аўтар павінен быў адлюстраваць 
тыпова-гераічнае, стварыць вобраз станоўчага героя, выявіць дух 
савецкай ідэйнасці і да т. п. Вайна для В. Быкава — знішчэнне 
людзей, жах, абсурд і жорсткасць, таму ён усім пафасам аповесці 
асуджаў усё тое ганебнае і звыродлівае, што нёс з сабой скрутны час. 
На фронце яму давялося пабачыць рознае, у тым ліку і на сваіх 
пазіцыях. Ён быў сведкам высакародных, па-чалавечы годных 
учынкаў, пераканаўся ў сіле дабрыні і хрысціянскай спагады. Але 
разам з тым быў сведкам канфліктаў, звычайнага 
прыстасавальніцтва, эгаізму, палахлівасці, непрадказальнасці ў 
людскіх паводзінах. Ён не мог пагадзіцца з празмернай жорсткасцю, 
бязлітаснасцю і бесчалавечнасцю ў адносінах да сваіх. “Мёртвым не 
баліць” утрымлівае шмат аўтабіяграфічнага, і, як пісаў В. Быкаў у 
лісце-анкеце да А. Адамовіча, “там найменш выдумкі, там амаль усё, 
што тычыцца сюжэта і абставін, — дакументальна…”. У аснову 
аповесці леглі франтавыя падзеі пад Кіраваградам, удзельнікам якіх 
быў сам аўтар. 

Пісьменнік узнаўляе атмасферу цяжкіх баёў з ворагам. Перад 
намі паўстае трагічная рэальнасць вайны: навокал — выбухі, шквал 
кулямётнага агню, гінуць людзі. Аднак падчас баявых падзей 
смяротная небяспека і нечаканасці былі выкліканы і неабдуманымі 
ўчынкамі такіх вайскоўцаў, як капітан Сахно. Ёсць віна гэтага 
асабіста-смершаўца ў тым, што на міне падарвалася Каця Шчарбенка 
і застрэліўся Юрка Стралкоў. Балюча перажывае страту сяброў 
малодшы лейтэнат Васілевіч, у душы якога “столькі накіпела ў гэтыя 
дні… за ўсіх хлопцаў, якія ўжо ніколі не ўстануць са снегу”. Менавіта 
Сахно загадаў ісці па мінным полі, выкарыстоўвае людзей як “жывы 
шчыт”: “…Апроч, як праз міны, дарогі ў нас няма. Немцам жывымі я 
вас не пакіну”. Празаік псіхалагічна яскрава вывеў вобраз “трутня” 
вайны. Сахно — амаральны тып, які дзейнічае па законах подласці, 
падазронасці, шкурніцтва і ўвасабляе карную сталінскую сістэму. Ён  
не ведае, што такое шкадаванне, чалавечнасць, пакуты сумлення. 



Рэпрэсіі, як вядома, працягваліся і ў гады вайны, і гэта яшчэ больш 
паглыбляла трагізм становішча на фронце. Даводзілася баяцца 
прадстаўнікоў спецорганаў, хто распальваў нянавісць да 
“маладушных”, збіраў “кампрамат” і наводзіў на людзей страх. 
Смершаўцы тыпу Сахно ў баявых умовах імкнуліся “абхітрыць 
смерць”, затое запалохвалі і бяздумна пасылалі на пагібель іншых. 
Гэткі ж самы злавесна-небяспечны “персанаж вайны” — Гарбацюк, 
былы старшыня ваеннага трыбунала. Ён і не здагадваецца, што ў 
гутарцы з Васілевічам выкрывае сябе: “Вайна — бязлітасная справа. 
Там цвёрдая рука трэба. На смерць нікому не хочацца ісці. А што ж — 
сазнацельнасць? Сазнацельнасць — у газетах. А тут прымусіць трэба. 
Каб баяліся”. Сахно і Гарбацюка сфармаваў час культу асобы, яны 
ператварыліся ў цынічных прагматыкаў, жорсткіх выканаўцаў 
загадаў “зверху”. Чалавечае жыццё для іх нічога не каштавала. Такія 
сахно-гарбацюкі расстрэльвалі без суда і следства або адпраўлялі “без 
віны вінаватых” у штрафныя роты і батальёны — “за здачу пазіцый, 
якіх нельга было ўтрымаць, за невыкананне невыканальных загадаў, 
за сутычкі з  начальствам і за недазволеныя размовы таксама”. 
Франтавік Васілевіч пасля вайны не можа пазбыцца цяжкіх і балючых 
успамінаў, знайсці апраўданне тым, хто дзейнічаў насуперак 
прынцыпам маральнасці, звычайнай чалавечнасці і нарабіў гэтулькі 
зла. Ён выжыў, і яму баліць за мёртвых, за скалечаныя лёсы. Васілевіч 
спрабуе разабрацца, што дзеялася з людзьмі ў хаосе вайны, як і якой 
цаной дасягнута перамога ў суровай бітве з фашызмам. Разам са 
сваім героем пісьменнік з абвостраным пачуццём гуманізму і дзеля 
высвятлення ісціны імкнецца сумленна, без страху сказаць праўду 
пра ганебныя бакі ваеннага мінулага, трагічныя эпізоды франтавога 
жыцця. З быкаўскай аповесці паўстае сапраўднае жахліва-злавеснае 
аблічча вайны. Пісьменнік быў перакананы, што “замоўчванне 
“горкай праўды” можа саслужыць кепскую службу народу” (артыкул 
“Жывыя — памяці мёртвых”). 

70-я гады ў беларускай прозе пачыналіся з быкаўскіх 
аповесцяў “Сотнікаў” (1970) і  “Абеліск” (1971). У гэтых творах аўтар 
найперш засяроджвае ўвагу “на чалавеку… маральнага дзеяння” 
(І. Дзядкоў). В. Быкаў прызнаваўся: “Мяне цікавілі подзвігі іншага 
кшталту — подзвігі духу”. Былы камбат, партызан Сотнікаў з 
аднайменнай аповесці і настаўнік Мароз (“Абеліск”) з годнасцю ідуць 
на смерць, якая ўспрымаецца як самаахвяраванне дзеля іншых. 
У складанай, памежнай сітуацыі для герояў паўстае праблема 
экзістэнцыяльнага выбару — і кожны з іх усведамляе трагічнае 
наканаванне лёсу, захоўвае пры гэтым чалавечую высакароднасць і 



годнасць, выяўляе духоўную моц і ў выніку здзяйсняе маральны 
подзвіг. Гаворачы пра Сотнікава і яго антыпода Рыбака, невыпадкова 
даследчыкамі літаратуры згадвалася біблейская прытча пра Хрыста і 
Іуду. Унутраныя пакуты і ўкрыжаванне Сотнікава сведчаць пра 
мужнасць і няскоранасць яго духу і маральнае ўзвышэнне (дарэчы, 
мастацкі фільм паводле быкаўскай аповесці мае характарыстычную 
назву — “Узыходжанне”). Герой В. Быкава прыходзіць да 
ўсведамлення, што “кожная смерць… павінна нешта сцвярджаць, 
нешта адмаўляць і па магчымасці здзейсніць тое, што не паспела 
здзейсніць жыццё”. Смерць — суровая мерка і падрахунак чалавечага 
жыцця, і таму Сотнікаў сумленна судзіць сябе па вышэйшых законах 
гуманнасці, хрысціянскай маралі, адчувае сваю віну і намагаецца 
ўратаваць нявінных ахвяр Дзёмчыху і Пётру. Сэнс уласнага 
самаахвяравання ім глыбока ўсвядомлены. Сотнікаў унутрана 
відушчы, разумее, што лепш памерці, чым скарыцца і стаць на 
калені, ён вышэй за абставіны і супрацьстаіць нялюдскасці і 
цемрашальству. Пісьменнік верыць, што ва ўмовах смяротнай 
безвыходнасці чалавек здольны годна несці свой крыж да канца. 
Маральны выбар, цяжкі суд сумлення, пакаянне — гэта тое, што 
звязвае быкаўскіх герояў-ахвярнікаў тыпу Сотнікава і герояў-
пакутнікаў А. Камю, вядомага пісьменніка-экзістэнцыяліста (“Чума”, 
“Падзенне”). 

Адчуваючы асабістую адказнасць за сваіх выхаванцаў, 
здаецца ў палон ворагу настаўнік Алесь Мароз. Разам з вучнямі ён 
раздзяліў іх трагічны лёс. Настаўнік Мароз думае і хвалюецца пра 
іншых, бо гэта адпавядае яго глыбіннай чалавечай сутнасці. Яго 
ўчынак высакародны, сумленны, гераічны, хоць пасля вайны далёка 
не ўсімі ўспрымаецца як адзіна правільны. Вось якая думка гучыць 
на гэты конт у аповесці “Абеліск”: “Жыццё — гэта мільёны сітуацый, 
мільёны характараў. І мільёны лёсаў. А вы ўсё хочаце ўкласці ў дзве-
тры схемы. Каб прасцей! Ды меней турбот. Забіў немца ці не забіў?.. 
Ён болей зрабіў”. Пісьменнік у аповесці “Абеліск” пераканальна 
паказвае, што значыць высокі маральны і духоўны сэнс чалавечага 
жыцця і ахвяравання. Як бачым, проза В. Быкава набыла маральна-
філасофскую скіраванасць. 

Адлюстраванне вайны ў гэтым і іншых творах 70-х гг. (“Яго 
батальён”, “Дажыць да світання” і інш.) не ўкладвалася ў пэўныя 
літаратурныя схемы, ура-патрыятычныя лозунгі, наадварот, В. Быкаў 
прыкладаў актыўныя намаганні ў дэміфалагізацыі ваеннага мінулага. 
Ён канчаткова і беспаваротна ўмацаваўся ў перакананні, што 
знаходзіцца на правільным шляху. На VІІ з’ездзе пісьменнікаў СССР 



(1981) В. Быкаў гаварыў, што “аб вайне на ўсіх мовах напісана многа 
няпраўды, прыгожых казак і проста хлусні. Гаварыць няпраўду аб ёй 
не толькі амаральна, але і злачынна як у адносінах да мільёнаў яе 
ахвяр, так і ў адносінах да будучыні. Людзі Зямлі павінны ведаць, ад 
якой небяспекі яны пазбавіліся і якой цаной дасталося ім гэтае 
збавенне”. 

З канца 60-х гг. В. Быкаў пачаў асэнсоўваць зусім іншы 
матэрыял ваеннага мінулага — падзеі партызанскай барацьбы і лёс 
чалавека ва ўмовах фашысцкай акупацыі (“Круглянскі мост”, “Воўчая 
зграя”, “Пайсці і не вярнуцца” і інш.). У аповесці “Знак бяды” (1982) 
пісьменнік стварыў два яркія народныя характары — Сцепаніды і 
Петрака Багацькаў. Гэта беларускія сяляне, звычайныя мірныя людзі, 
на долю якіх выпала сталінская калектывізацыя, а пазней жыццё пад 
гітлераўскай акупацыяй. Пісьменнік паказвае трагізм становішча 
сям’і Багацькаў, тое, як у цяжкіх, неспрыяльных абставінах імкнуцца 
выжыць гэтыя двое немаладых людзей. В. Быкаў раскрывае іх 
спрадвечную сялянскую псіхалогію, імкнецца пры гэтым выявіць 
самае істотнае — адметнае і агульнае. Багацькі дапаўняюць адно 
аднаго: калі Пятрок мяккі, памяркоўна-лагодны, “страхавіты, 
зважлівы, трохі набожны”, то Сцепаніда — натура дзейсная і 
актыўная, чалавек валявы, з абвостраным пачуццём справядлівасці і 
праўды. Абое яны — людзі працавітыя і цягавітыя, сумленныя і 
бескарыслівыя. Дарэчы, усе згаданыя рысы характару былі ў рознай 
ступені ўласцівы бацькам самога В. Быкава. Ні Сцепаніда, ні Пятрок 
не змаглі змірыцца з прысутнасцю чужынцаў у якасці новых 
гаспадароў, жорсткасцю і бесчалавечнасцю фашысцкіх прыслужнікаў 
Гужа і Каландзёнка, якія здзекуюцца з гэтых звычайных беларусаў, 
зневажаючы іх чалавечую годнасць. Быкаўскія героі знаходзяць у 
сабе мужнасць, сілу духу, каб узняцца над трагічнымі абставінамі і 
кінуць выклік тым, хто падначаліў людскую волю і застрашыў іншых. 

У рамане “Кар’ер” (1986) паяднаны сучаснасць і вайна. Былы 
падпольшчык Павел Агееў вядзе раскопку ў кар’еры. Што ён шукае? 
Нібыта там, у кар’еры, засталіся астанкі яго каханай Марыі, якую 
расстралялі фашысты. Герой твора жыве вялікімі пакутамі сумлення, 
памяць не дае яму спакою, бо менавіта па яго віне загінула Марыя. 
Цяпер ён лічыць, што не павінен быў рызыкаваць чужым жыццём, 
выпраўляць каханую дзяўчыну на пагібель. Суд памяці ў душы Агеева 
бязлітасны, ён судзіць сябе па вышэйшых законах чалавечнасці. Агееў 
не шукае апраўдання, і праз шмат гадоў пасля вайны ён не хоча 
змірыцца з тою памылкай-трагедыяй, ад якой залежаў лёс іншага 
чалавека. 



Як мы пераконваемся, ідэйна-філасофскую аснову ваеннай 
прозы В. Быкава складаюць пытанні і праблемы агульначалавечай 
значнасці. Асноўны мастацкі падыход аўтара да паказу вайны — 
жорсткі, суровы рэалізм з акцэнтацыяй на экзістэнцыяльнай сітуацыі 
выбару. 

Аповесці “У тумане” (1988) і “Аблава” (1989) паклалі пачатак 
сучаснаму этапу ў творчасці В. Быкава. Гэты этап адначасова стаўся 
заключным для пісьменніка. Ён выдаў кнігі прозы “Сцяна” (1997), 
“Пахаджане” (1999). У гады перабудовы-адраджэння В. Быкаў 
актывізаваўся як грамадскі дзеяч, публіцыст. Яго выступленні, 
артыкулы, інтэрв’ю склалі зборнікі “На крыжах” (1992) і “Крыжовы 
шлях” (1998). Пісьменнік падсумаваў вынікі свайго жыцця і творчасці 
кнігай успамінаў “Доўгая дарога дадому” (2002). 

Ваеннае мінулае не адпускала В. Быкава. І можна зразумець 
чаму. “Вайна страляла ў сэрца кожнага з нас”, — гаварыў пісьменнік-
франтавік, які востра адчуваў асабістую адказнасць перад памяццю 
“забітага пакалення”, гісторыяй і будучыняй. Тэматычныя рамкі 
творчасці не скоўвалі яго пісьменніцкую думку. На матэрыяле 
ваеннага часу ён імкнуўся стварыць сюжэты і канфлікты 
універсальна значнага характару, каб у выніку адказаць на 
складаныя маральныя пытанні сучаснага быцця. Сама па сабе тэма 
чалавек і вайна ў заставалася невычэрпнай, мела лакуны, таму 
чакала сваёй спрыяльнай пары. В. Быкаў, бадай як ніхто іншы, 
выдатна ведаў пра дадатковыя рэзервы ў развіцці літаратуры пра 
вайну. І гэты момант надышоў: у сярэдзіне 80-х гг. выбухнула 
гарбачоўская перабудова, якая паклала пачатак галоснасці, 
крытычнаму перагляду мінулага. Грамадская “адліга” вывела 
мастацкую літаратуру на новы круг адлюстравання і асэнсавання 
вайны. На працягу дзесяцігоддзяў заставаліся забытымі ці 
малавядомымі асобныя старонкі гісторыі змагання з фашызмам. 
В. Быкаў зноў звярнуўся да канкрэтыкі жорсткіх абставінаў і падзей, 
адным з першых пачаў развенчваць хлусню і міфы, сумленна 
паказваць жахлівае, ганебнае аблічча таго крывавага часу. 
Пісьменнік рассунуў межы трагічнага ваеннага вопыту. Па-
ранейшаму ён быў верны жыццёвай праўдзе, паказваў найскладаныя 
сітуацыі, у якіх выяўляліся магчымасці чалавечага патэнцыялу. 
В. Быкаў даводзіў, што трэба памятаць “горкі смак перамогі”, сумныя 
вынікі гісторыі. Ён, у прыватнасці, пісаў: “Убачым пра сябе праўду. 
Нават непрывабную. Праўда ў гісторыі — функцыя адназначная, з яе 
робяць урокі. З хлусні ніякіх урокаў не зробіш, апроч новай хлусні”. 
Новае слова пра ваеннае мінулае В. Быкаў сказаў у аповесцях 



“Пакахай мяне, салдацік”, “Балота”, апавяданнях “Палкаводзец”, 
“Зенітчыца”, “Палітрук Каламіец”, “Кацюша”, “Падоранае жыццё”, 
“Вочная стаўка”, “Доўжык”, “Кароткая песня” і інш. 

Складаны лёс чалавека ва ўмовах фашысцкай акупацыі 
пісьменнік паказвае ў аповесці “У тумане” (1989). Пасля аварыі на 
чыгунцы немцы арыштавалі пуцейцаў. Траіх пакаралі смерцю, а 
Сушчэню, які не захацеў супрацоўнічаць з ворагам, адпусцілі. На яго 
ўзвялі паклёп, быццам той выдаў сваіх. Хіба ёсць апраўданне 
здрадзе? Партызаны збіраюцца яго “пусціць у расход”. Сушчэня 
ўсведамляе, што цяжкі грэх, у якім ён абвінавачаны, будзе вечным 
дакорам яго дзецям. Трагічныя абставіны заганяюць чалавека ў тупік, 
і немагчыма знайсці выйсце з гэтага “туману”. Герой разумее, што ад 
яго па сутнасці нічога не залежыць, бо ён апынуўся ў безвыходнай 
сітуацыі: “Ягоная вольная воля — можа, тое адзінае, што засталося 
непадлеглым нікому. Усё ж ён памрэ на свой выбар…”. В. Быкаў зноў 
завастрае экзістэнцыяльную праблему выбару перад чалавекам, які 
асуджаны на смерць. Маральныя пакуты прыводзяць Сушчэню да 
пераканання, што ў дадзены момант немагчыма апраўдацца перад 
людзьмі і бессэнсоўна супрацьстаяць абставінам, якія вышэй 
чалавечай волі: “Сумленна, як усе, на роўных правах з людзьмі жыць 
ён не мог, а несумленна не хацеў… Што ж яму яшчэ засталося?.. 
Чалавек не ўсё можа”. Знікае надзея на паратунак у свеце, дзе 
жахлівая рэальнасць вайны з яе неразбярыхай і хаосам укрыжоўвае 
чалавека, робіць яго кволым, бездапаможным, адчужаным. Сушчэня 
прымае смерць як наканаванне, востра адчувае непазбежнасць таго, 
што мусіць здарыцца. Быкаўскі герой свядома ідзе на ахвяраванне 
дзеля іншых людзей, у імя дабра і будучыні. 

Вайна і каханне, здавалася б, рэчы несумяшчальныя. 
У аповесці “Пакахай мяне, салдацік” (1996) В. Быкаў паказвае, як гэта 
светлае, прыгожае чалавечае пачуццё нараджаецца насуперак 
варожасці і жорсткасці навакольнага свету. Ім, лейтэнанту Змітраку 
Барэйку і беларускай дзяўчыне Франі, было суджана сустрэцца 
незадоўга да Вялікай Перамогі на чужой зямлі. “Дзіўна, але менавіта 
вайна звяла нас тут, наводдалі ад радзімы, сярод альпійскае 
прыгажосці. Як бы і не развяла таксама”, — думаецца Барэйку, які 
родам з Бешанковічаў. Ён прыйшоў у невялікі аўстрыйскі гарадок у 
шэрагу савецкіх салдат-вызваліцеляў, Франя апынулася ў Нямеччыне 
на паднявольнай працы. Хлопец закахаўся: маладзенькая дзяўчына 
захапіла яго сваёй прыгажосцю, дапытлівым розумам. Франя многае 
зведала і перажыла, пакуль апынулася ў Германіі. Бацька яе загінуў 
падчас рэпрэсій, маці павесілі гітлераўцы. Яна, сірата, распавядае 



Змітраку пра жахі акупацыі, партызаншчыну, пра тое, як не 
пажадала трываць нахабных прыставанняў камандзіраў, не 
пагадзілася з бяздумнымі загадамі. Пачуццё ўласнай годнасці і 
сумлення падштурхнулі яе да ўцёкаў. Наіўныя спадзяванні, што “ў 
Нямеччыне цішэй будзе”, не спраўдзіліся. Ёй прагнецца іншага 
жыцця, вартага чалавека і пазбаўленага зла, непрымірымасці, 
нянавісці. Але, па словах пісьменніка, “вайна — бадай, скрозь 
чалавечае няшчасце”. 

Франя пераканалася ў тым, што і сярод немцаў ёсць людзі, 
якія ненавідзяць фашыстаў і маюць у сэрцы дабрыню. Такімі 
прыстойнымі і спагадлівымі людзьмі паўстаюць прафесар біялогіі 
Шарф і яго жонка фрау Сабіна, у доме якіх маладзенькая дзяўчына 
працуе служанкай. Быкаўская гераіня некалі была “ваяўнічаю 
атэісткай”, аднак на чужыне прыйшла да веры ў Бога, якая зрабілася 
яе глыбокім перакананнем і спаталяла надзею на лепшае. Згадваючы 
жахлівае мінулае, дзе “рэлігіяй была жорсткасць, непрымірымасць”, 
Франя адкрыла для сябе, што галоўнае ў чалавечым жыцці: 
“Чалавечнасць, во што. Тое, што ідзе ад Бога, а не ад д’ябла… Але ці 
магчыма без Бога жыць? Ніводзін народ, нават самы адсталы, не 
жыве без Бога. Мабыць, гэта немагчыма. Без Бога ён проста сам сябе 
з’есць”. Пісьменнік вуснамі сваёй гераіні, “нягледзячы на ўсё жахлівае 
на зямлі”, сцвярджае духоўна-хрысціянскі пачатак у існаванні 
грамадства і чалавецтва. Вайна ж разбурае ў чалавеку ўсё светлае, 
прыгожае, боскае. Яна нясе здзічэнне, ператварае нярэдка людзей у 
звяроў, жорсткіх забойцаў. Невыпадкова Л. Талстой гаварыў, што 
вайна — “страшная справа”, “самая брыдкая справа ў жыцці”. І таму 
нават “на парозе міру” немагчыма было чакаць толькі 
высокамаральных паводзінаў і ўчынкаў. Нявіннымі ахвярамі сталі 
мірныя людзі — беларуская дзяўчына Франя і яе старыя гаспадары. 
Гвалтоўная смерць каханай дзяўчыны выклікае ў Змітрака Барэйкі 
шок, ён агаломшаны, бязлітасна ўкрыжаваны найвялікшым горам — 
“тут жа маленькае юнае дзяўчо, маё нечаканае каханне”. Пісьменнік 
выразна раскрывае яго цяжкі псіхічны стан: “…Сядзеў так, глядзеў, 
аглядаў яе мёртвы тварык і не ведаў, што мне рабіць — плакаць ці, 
можа, крычаць? Дужа карцела выць і крычаць. Але хто мог пачуць 
мой крык, зразумець здзічэлы мой боль? Страшэнную 
несправядлівасць гэтай пагібелі? Вайны ці жыцця наогул…” Плынь 
аповеду ад імя героя заваблівае чытача ў атмасферу шчырай 
даверлівасці і стварае ўражанне дакументальнай пераканальнасці. 
Пісьменнік вуснамі Змітрака Барэйкі выкрывае сапраўднае аблічча 
вайны. На жаль, надаралася, што асобныя салдаты-вызваліцелі 



таксама гублялі разважлівасць, чалавечую міласэрнасць, былі 
аслеплыя ў сваёй жорсткасці і нянавісці. Балявы шок і адчай у душы 
Змітрака Барэйкі перарастаюць у гнеўны пратэст супраць забойцаў, 
нелюдзяў, і для яго не важна, “хто б яны ні былі — нашыя ці 
немцы…”. Здарылася жахлівая і непапраўная трагедыя, якая 
сведчыць пра звыродлівую, антычалавечую сутнасць ваеннага часу. 
Вайна — гэта вар’яцтва і здзічэнне, гвалт і забойствы, тэрор і 
злачынствы супраць мірнага насельніцтва, яна нясе вялікія страты і 
пакуты, адбірае самае дарагое — каханне і шчасце. Пераможныя дні 
ператварыліся для быкаўскага героя ў “чорнае свята бяды”. Змітрок 
Барэйка ў абсурдна-жорсткім свеце раптоўна губляе ўпэўненасць у 
сабе, для яго ў гэтыя цяжкія хвіліны абясцэніўся сэнс жыцця. 
Аповесць “Пакахай мяне, салдацік” — лірычная трагедыя, у якой 
канфлікт героя з ваеннай рэчаіснасцю дасягае псіхалагічнай 
напружанасці і экзістэнцыяльнай вастрыні. Быкаўскі твор 
прасякнуты болем за чалавека, яго зломны, скалечаны лёс і 
адначасова напоўнены пафасам асуджэння вайны. 

Праўдзівая гісторыя вайны складаецца з многіх падзей, 
эпізодаў і фрагментаў. І кожны з іх, нават самы трагічны ці 
супярэчлівы, мае каштоўнасць дзеля стварэння агульнай карціны таго 
часу. Найскладаныя рэаліі ваеннай рэчаіснасці паўстаюць з аповесці 
“Балота” (2001). Зрэшты, назва твора змяшчае ў сабе трагічны сэнс. 
Гэтае гіблае месца сімвалізуе небяспеку, пагрозу і непазбежнасць 
смерці. Адмоўная па сваёй сутнасці семантыка звязана з топасам 
балота і ў быкаўскіх аповесцях “Воўчая зграя”, “Аблава”. 

Падзеі ў “Балоце” разгортваюцца на тэрыторыі былой Заходняй 
Беларусі, у варожым тыле, дзе прызямліліся на парашутах трое 
пасланцоў з Вялікай зямлі. Аднак дэсантавалі вайскоўцаў далёка ад 
вызначанага месца, і таму яны не сустрэлі партызанскага дазору. 
Камандзір групы Гусакоў разумее, што здарылася непрадбачанае: 
“Колькі хвілін ён вывучаў карту, і ўсё большы неспакой агартаў яго — 
ніводнага знаёмага арыенціру. Ні лугу, ні лесу, ні якога, падобнага на 
гэтае поле. Яўна аркуш карты ніяк не дастасаваўся да канкрэтнай 
мясцовасці. Дзе тая, патрэбная ім, дарога, возера, дзе Востраў Барок 
ва ўрочышчы Багавізна, што зялёнаю плямай балота заняло палову 
аркуша карты?” Нечакана-непрадказальны збег абставінаў спарадзіў 
экстрэмальную, небяспечную сітуацыю. Вайскоўцам пагражае 
сутычка з ворагам, і самае найгоршае тое, што можна трапіць у 
палон. А гэтага ніхто з іх не чакаў, асабліва капітан Гусакоў, які ў 
Цэнтральным штабе партызанскага руху ўзначальваў ўзнагародны 
аддзел і дагэтуль меў справу з паперамі, вёў улік дакументаў. Штабіст 



падаўся ў небяспечную камандзіроўку, каб выслужыцца — атрымаць 
медаль ці ордэн — і такім вось чынам узняць значнасць сваёй асобы. 
Цвярозы разлік, пошук уласнай выгады закінулі яго разам з іншымі ў 
пагібельнае месца. Былы кухар пры генерале Агрызкаў таксама меў 
сытае і ціхамірнае жыццё. Яму прысвоілі званне старшыны, мінаючы 
ўсе сяржанцкія ступені, не за баявыя заслугі. Падвялі 
“дваццацідвухгадовага бэйбуса” Аляксея Агрызкава інтымныя 
адносіны з маладой генеральскай жонкай Анечкай, бо муж-генерал, 
стаўшы сведкам здрады, паслаў свайго падначаленага “ў 
партызанскую зону — на выпраўленне”. І толькі лёс фельчара Тумаша 
па-сапраўднаму драматычны, пазбаўлены фальшу і знешняга бляску. 
Ён зведаў страх арышту ў час рэпрэсій, з пачаткам вайны трапіў на 
фронт, выцягваў абпаленых танкістаў з падбітай ворагам тэхнікі. 
Фельчар не ўратаваўся ў вогненным пекле: моцна абгарэў і апынуўся 
на лячэнні ў маскоўскім шпіталі. Тумаш адносіцца да звычайных 
“працаўнікоў” вайны, якім было наканавана зведаць увесь трагізм 
крывава-згубнага часу: “...Але то быў гнёт чакання пагібелі, які 
фельчар Тумаш перажываў не адзін, а нароўні з усімі”. Пісьменнік 
стварае выразнае індывідуальнае аблічча кожнага з персанажаў, 
раскрывае іх псіхалогію ва ўмовах маральнага выбару. 

Падзеі дасягаюць драматычнай кульмінацыі і — неўзабаве — 
трагічнага фіналу. Група пасланцоў з Вялікай зямлі прабіраецца да 
сакрэтнай базы, дзе размяшчаецца штаб партызанскага злучэння. 
Правадніком прымусілі быць хлопчыка-пастушка Косцю. Той, 
нягледзячы на параненую нагу і блуканні пасярод багны, справіўся з 
адведзенай яму роляй — вывеў таемных вайскоўцаў да сваіх. Аднак 
тут “узнік новы клопат: што рабіць з хлопцам?” Косця-пастушок 
робіцца ахвярай жахлівых абставінаў — яму пагражае расстрэл. 
А што павінна быць вырашана менавіта так “невялічкая балючая 
праблема”, перакананы капітан Гусакоў: “Увогуле, якая праблема? На 
акупаванай тэрыторыі. Аднаго чалавека. Хоць бы і хлопчыка. Немцы 
іх вунь колькі нішчаць кожнага дня: і хлопчыкаў, і дзяўчынак. Шкада, 
канешне, але ж бяспека партызанскага злучэння важней. Адпусціш, а 
калі перахопяць немцы? Ужо ў гестапа ўмеюць выцягваць сакрэты… 
Ці генералам, камандуючым на фронце, не шкада гэткіх во, ці трохі 
старэйшых хлопцаў, што тысячамі кідаюць у бой... Бо і ён у пастцы: 
хлопца ні пусціць, ні ўзяць з сабой нельга. Адразу ж прычэпіцца 
асобы аддзел: скуль? Хто дазволіў? А то і хто ўнядрыў? Не, лепей за 
ўсё калі хлопцу — хана. Можа, і для яго лепей таксама”. Героі аповесці 
па сутнасці пастаўлены перад цяжкім выбарам: быць ці не быць 
чалавеказабойству? Гусакоў лічыць, што дзейнічае ў адпаведнасці з 



суровымі законамі ваеннага часу, доўга і пакутліва не разважае пра 
аддадзены загад ліквідаваць правадніка-сведку. Яму не да 
сантыментаў і шкадавання, бо ведае цану памылкі, якая можа 
наклікаць бяду — расправу спецорганаў, і тады давядзецца не тое, 
што забыць пра кар’ерны рост, а, цалкам верагодна, і назаўжды 
развітацца з белым светам. Гусакоў сфармаваны ва ўмовах 
таталітарнай ідэалогіі, ён робіцца інквізітарам, жорсткім сталіністам, 
для якога чалавечае жыццё нічога не значыць і не каштуе. Ступіць у 
багну бесчалавечнасці, здзейсніць брудны, агідны ўчынак даручана 
фельчару Тумашу: “Вось жа д’ябальская нявыкрутка! І што зробіш? Не 
выканаеш загаду, сам можаш атрымаць кулю ў лоб. Але і як 
выканаць?” Але Тумаш не стаў бяздумным забойцам, перамаглі 
гуманнасць і чалавечае сумленне: ён адпусціў пастушка, стрэліў пры 
гэтым угару. Фельчар не счарсцеў на вайне дарэшты, не 
ператварыўся ў карніка-злачынцу, бо адчуў пагрозу маральнай 
дэгенерацыі і зразумеў усю бессэнсоўнасць гэтай магчымай смерці. 
Сюжэтна-падзейная развязка ў творы раскрывае вайну як з’яву 
суцэльна трагічную і абсурдную (партызаны прымаюць вайскоўцаў за 
варожых дыверсантаў і страляюць па іх). Стыхіі 
чалавеканенавісніцтва і знішчэння пісьменнік супрацьпаўстаўляе 
гуманізм як адзіны паратунак і найвышэйшы ідэал зямнога быцця. 

Як мы пераконваемся, тэма ваеннага мінулага набыла ў 
творчасці В. Быкава 90-х гг. новыя трагічныя аспекты 
адлюстравання. Празаік выкрывае вайну як найвялікшае, абсалютнае 
зло, паказвае складаныя падзеі таго часу, калі чалавек робіцца 
ахвярай непрадказальных, безвыходных абставінаў і яму неймаверна 
цяжка, а то і немагчыма супрацьстаяць рэальнасці, дзе льецца кроў (у 
тым ліку бязвінная кроў мірных жыхароў), пануюць гвалт і жах. 
У антаганістычнай непрымірымасці В. Быкаў зноў і зноў сутыкае 
жыццё і смерць, чалавечнасць і сляпую жорсткасць, прыгожае і 
звыродлівае. Сутнасць падзей мінулага, учынкаў сваіх герояў ён 
раскрывае з выразных этычных пазіцый, пры гэтым асэнсоўвае 
важныя філасофска-гуманістычныя пытанні — вайны і 
самакаштоўнасці жыцця, бесчалавечнасці абставінаў і маральнага 
выбару, абсурднасці навакольнай рэчаіснасці і сапраўднага сэнсу 
існавання. В. Быкаў да канца з сумленнасцю ішоў дарогай праўды і 
высакароднага слугавання ідэі гуманізму. Яго мастакоўская думка 
дасягнула трагічна-маштабнага вымярэння ваеннага часу. Рускі 
пісьменнік Андрэй Бітаў слушна сказаў: “Быкаў упісаны ў сусветную 
літаратуру назаўсёды, навечна, і ні з кім не параўнальны. Ён 



найлепшы пісьменнік аб самай важнай падзеі рускай і беларускай 
гісторыі ХХ стагоддзя — вайне”. 

Васіль Быкаў разглядаў гістарычны шлях беларускага народа 
як пакутніцкі і ахвярны. Вялікія людскія страты прыпалі не толькі на 
ваенны час, але і на гады сталіншчыны. Тэма генацыду і масавых 
рэпрэсій замоўчвалася і абміналася, аднак на хвалі грамадскай 
перабудовы для пісьменнікаў з’явілася магчымасць раскрыць 
народную трагедыю ў 30-я гг. В. Быкаў быў адным з першых 
літаратараў, хто прапанаваў праўдзівы і бескампрамісны аналіз 
савецкай гісторыі. Зрэшты, яшчэ ў “Знаку бяды” (1982) ён зрабіў 
смелы захад у паказе жыцця і лёсу беларускага сялянства ва ўмовах 
сталінскай калектывізацыі. У 1988 г., калі галоснасць паспрыяла 
выкрыццю сталінскіх злачынстваў, В. Быкаў гаварыў: “Урэшце 
прыйшоў час сказаць людзям праўду і зрабіць з яе пэўныя высновы. 
Найперш праўду трэба сказаць пра мільёны безымянных людзей 
Беларусі, рабочых, калгаснікаў, інтэлігентаў з народа, беларусаў, 
палякаў, яўрэяў, людзей іншых нацыянальнасцяў, панішчаных у гады 
сталіншчыны без віны, без права, без следу ў народнай памяці… Гэта 
патрэбна ў імя справядлівасці, у імя дэмакратыі, у імя нашай 
будучыні. У тым наш святы абавязак перад гісторыяй, маральны 
абавязак перад наступнымі пакаленнямі, каб ім не давялося дакараць 
нас за тое, што мы мелі магчымасць і ўпусцілі яе”. Пісьменнік 
скарыстаў спрыяльныя ўмовы і пашырыў адлюстраванне трагічных 
падзей даваеннага мінулага ў аповесцях “Аблава”, “Сцюжа”, 
апавяданнях “Жоўты пясочак”, “Чырвоныя пятліцы” і інш. Так, 
В. Быкаў распачаў працу над “Сцюжай” у 1969 г., аднак давёў 
рукапіс гэтага твора да канца толькі ў 1991 г. 

“Аблава” (1989) мае рэльную жыццёвую аснову. На гэты конт 
ёсць сведчанне самога пісьменніка: “У адну з апошніх маіх паездак на 
радзіму я прыдбаў ідэю-сюжэт аповесці “Аблава”. Знаёмы кубліцкі 
чалавек распавёў пра выпадак з 30-х гадоў, як у нас праходзіла 
калектывізацыя і з ёй — раскулачванне, высылкі, рэпрэсіі. Адзін 
селянін быў сасланы з сям’ёй пад Архангельск, там напакутаваўся, 
пахаваў жонку, малую дачку і вырашыў уцякаць на радзіму. Як ні 
дзіўна, тое яму ўдалося. Праз шмат прыгодаў-пакутаў, адолеўшы 
тысячу кіламетраў, ён апынуўся на родным котлішчы і соладка, на 
адзіноце паплакаў. Але на тым і скончылася ўсё яго шчасце вяртання. 
У дарозе яго ніхто не ведаў, а тут пазнаў першы ж сустрэты ранкам 
сусед. І ўжо надвячоркам на яго пачалі паляваць, наладзілі аблаву, у 
якой (во драма!) змушаны быў прыняць удзел і ягоны сын, што ў свой 
час адрокся ад бацькі і ўступіў у партыю. Бацька ўтапіўся ў балоце…”. 



Пакручасты, фатальна-трагічны лёс селяніна Хведара Роўбы ў 
аповесці “Аблава” развенчвае час “вялікага пералому”, калі сталінская 
калектывізацыя бязлітасна руйнавала традыцыйны лад гаспадарання 
і жыцця, пракладала глыбокую мяжу паміж чалавекам і зямлёй, 
пазбаўляла беларускую вёску дбайных працаўнікоў. Па сутнасці гэта 
была неаб’яўленая вайна сялянству. Быкаўскі герой увасабляе тыповы 
лёс народа-працаўніка ў гады абвастрэння так званай класавай 
барацьбы. Як вядома, беларускае сялянства напаткала нечуванае 
фізічнае вынішчэнне, гвалт, страх і прымус. В. Быкаў у “Аблаве” 
акцэнтуе ўвагу на злавесна-разбуральнай сутнасці часу і гаворыць 
пра катастрафізм духоўнага быцця ў цэлым: “Распадаліся сем’і, 
нішчылася людская роднасць, спрадвечная вясковая крэўнасць”. 
У выніку надточваліся асновы нацыянальнага светаўладкавання. 

Родная вёска Хведара Роўбы мае сімволіка-абагульненую 
назву — Нядолішча. “Нялюдская доля” выпала беларускаму селяніну 
накшталт быкаўскага героя, бо на сваёй зямлі ён зрабіўся 
выгнаннікам. У чым жа бяда-нядоля гэтага немаладога чалавека, які 
нічога іншага не жадаў, як сумленна працаваць і жыць па-людску? 
“Пракляты лёс наканаваў яму ў такі час нарадзіцца селянінам”, — 
прыходзіць да высновы пісьменнік разам са сваім героем, якога 
раскулачылі і выслалі на катаргу. Новая ўлада несправядліва і 
жорстка пакарала Хведара Роўбу, хаця яе ворагам ён не быў, 
наадварот, верыў, што “яна не пакрыўдзіць бедняка, яна галоўны 
клопат мае аб трудавым сялянстве”. Былы фальваркаўскі парабак як 
толькі выбіўся ў гаспадары, нажыў маёмасць, дык адразу зрабіўся 
адшчапенцам, “яго вылучылі з грамады, выбракавалі… і выкінулі 
далёка” ў Сібір. Хведар Роўба па сутнасці апынуўся ў пекле, дзе 
прайшоў праз пакуты і цяжкія выпрабаванні, знёс ганьбу і здзекі. 
У высылцы ён захаваў спрадвечную сялянскую цягавітасць: 
працуючы ў брыгадзе на лесасплаве, “на плытах ірваў жылы за двух”. 
Напэўна, спадзяваўся, што будзе заўважана яго стараннасць і 
рупнасць. Можа, Хведар Роўба празмерна даверлівы і паслухмяны, 
але цяжка вінаваціць яго, як і большасць сялянства — бяспраўнага, 
прыгнечанага і запалоханага. Простаму селяніну цяжка было 
даўмецца, “за што яго пакаралі” і “завошта адабралі ўладай жа 
дадзеную зямлю”. Пазбаўлены ўсялякіх чалавечых правоў, быкаўскі 
герой-пакутнік трываў і выжываў у няволі як мог: “Ён не ўзрываўся, 
як некаторыя, калі, здавалася, трываць было неяк, не абураўся ад 
кепскіх харчоў, зверскай працы ці людской несправядлівасці…”. Ён, 
нібы Хрыстос, прымае суровы прысуд як наканаванне часу і лёсу, 
пакорліва і цярпліва нясе свой крыж. Неймаверна балючай стратай 



стала для яго смерць жонкі Ганулі і дачкі Волечкі, якіх вельмі любіў і 
пра якіх хваляваўся, шчыра клапаціўся. Аднак ён, хоць “нагледзеўся 
людской подласці ва ўсіх яе нечаканых праявах”, не меў у душы 
азлобленасці, быў спагадлівы і ўдзячны за дабрыню. Прамая 
процілегласць Хведару Роўбу — яго зямляк Рагаўцоў, пра якога 
брыгадзір Кузняцоў кажа: “Гэны ўсё можа…”. Пасля сутычкі Рагаўцоў 
пагражае Хведару, што “возьме ў бліжэйшым пасёлку і “стукне”, і 
тады ягоная дачушка ўчуе яшчэ не такое на бліжэйшым этапе, куды 
яе запратораць разам з яе чыстаплюем-бацькам”. Сярод 
спецперасяленцаў былі людзі розныя, сёй-той рабіўся жорсткім і 
бесчалавечным. 

Хведар Роўба — чалавек, якога сілай адарвалі ад роднай зямлі, 
бацькоўскага кутка. Яму цяжка перажыць гэтае вымушанае 
расстанне, у думках ён пастаянна вяртаецца на радзіму. Усім сэрцам 
ён рвецца да вытокаў свайго жыцця, каб пабачыць мілыя сэрцу 
краявіды, аднавяскоўцаў, знаёмыя хаты і поле… У далёкім выгнанні 
яго Нядолішча робіцца прыцягальным, нібы рай: “Тут ужо ён не мог 
перайначыць сябе, ягоная натура насуперак усім абставінам 
імкнулася дамоў — праз безліч небяспек і нягод”. Уцёкі катаржніка з 
Котласа прадыктаваны жаданнем вырвацца з пякельнай пасткі і па-
чалавечы памерці “на радзіме ўсіх сваіх продкаў”. Аднак раю ў 
Нядолішчы ён не пабачыў, найперш кінуліся бядотнае тутэйшае 
жыццё і запусценне. 

Ідучы дамоў, Хведар Роўба пазбягаў выпадковых сустрэч з 
людзьмі. Ён прадчувае небяспеку і магчымую расправу. Зрэшты, на 
сваім шляху ў родныя мясціны ён сустрэў людскую спагаду і чуласць. 
І ўсё ж уцякач робіцца асцярожным, палахлівым, яго апаноўвае 
страх. За многія тыдні свайго адзінокага блукання ён знямогся і, 
здаецца, адзічэў, невыпадкова гэтаму “адрынутаму Адысею” 
наканавана месца ў лесе, сярод звяроў: “Цяпер ён здань, начны, 
бесцялесны прывід, ад якога жахаюцца людзі, месца якому, мабыць, 
побач з ваўкамі ў лесе”. Пякуча-вострыя, пакутлівыя пытанні задае 
быкаўскі селянін напярэдадні жудаснай пагібелі, і выказаны яны нібы 
ад імя шматлікіх нявінных ахвяр сталінскага генацыду: “Божа мой, 
Божа, чаму мне выпала гэткая доля? Чаму я такі бядак? Хто ў мяне 
ўкраў шчасце і цяпер палюе за маім жыццём? Хіба я такі грэшны 
перад людзьмі і Богам? Каго я забіў, абабраў ці хоць зняважыў — 
каго?..” 

Хведар Роўба схільны больш вінаваціць сябе, імкнецца 
зразумець іншых. Ён думае і хвалюецца пра сына Міколку, спрабуе 
знайсці апраўданне сыну, калі даведаўся, што той адступіўся ад 



бацькі-кулака і зрабіўся самаўладным, вельмі жорсткім партыйным 
кіраўніком, які запалохвае сялян высылкай у Сібір: “Калі ён цяпер 
стаў такі, значыць, такім стаць было трэба. Асабліва калі ён не па 
сваёй злосці, а з дзяржаўнай патрэбы. Значыць, іначай нельга. А што 
выракся бацькі… Можа, ён адрокся таму, што бацька быццам памёр і 
ніколі не дазнаецца пра тое. Прынамсі, для яго, сына, сапраўды 
памёр, калі за шмат год ад таго — ні ліста, ні якой выпадковай весткі. 
Можа, так сыну лепей. Зноў жа — кулак!.. Мабыць, бацьку ўжо тым не 
нашкодзіць, а сын пажыве, можа”. У сэрцы быкаўскага героя балюча 
адгукаецца чалавечая бяздушнасць і чэрствасць, варожасць 
акаляючага свету. “Усё ў ім калацілася ад крыўды, ад прадчування 
хуткай бяды”, — так пісьменнік перадае ўнутраны стан Роўбы, калі 
той становіцца сведкам арганізаванай на яго аблавы. Уцякач з 
далёкага Котласа апынуўся ў жахліва-безвыходнай сітуацыі: “Ён мог 
толькі бегчы, уцякаць, як звер. Але не як чалавек. Чалавек бы не 
ўцякаў ад людзей, ён бы нешта сказаў, і яго паслухалі б”. У гады 
сталіншчыны правілі баль ваўчыныя законы, людзі па сутнасці 
ператвараліся ў звяроў і з крыважэрнай хцівасцю палявалі адзін на 
аднаго. Загнаны, як воўк падчас аблогі, Хведар захлынуўся ў багне. 
У гэтым дзікім паляванні на бацьку ўдзельнічаў родны сын Мікола. На 
самагубства Роўба пайшоў свядома, ратуючы сваю чалавечую 
годнасць. Палохала думка пра тое, што пасля сыну “загадаюць.. 
учыніць допыт над бацькам”. Ужо пасля смерці жонкі і дачкі жыццё 
не мела для Хведара сэнсу, зрабілася невыносным, і ён з жахам 
прадчуваў, чым можа закончыцца гэтае адмысловае паляванне. 

З суровым рэалізмам у адлюстраванні падзей напісана 
быкаўская “Сцюжа” (1993). У аповесці перакрыжоўваюцца ваенны 
час і рэчаіснасць 30-х гг. у іх драматычна-трагедыйнай сутнасці. Ягор 
Азевіч, унутраны свет якога раскрыты пісьменнікам глыбока і 
шматбакова, імкнецца зрабіць кар’еру і “стаць бальшавіком-
сталінцам”. Нарадзіўся ён у сялянскай сям’і, яго бацька лічыўся 
серадняком. У час разгортвання калектывізацыі Азевіч стаў 
камсамольскім актывістам раёна. Ва ўмовах разгарання так званай 
класавай барацьбы, сталінскай палітыкі рассяляньвання вёскі, 
вынішчэння народа ён не застаўся чыстым, незаплямленым, 
наадварот — далучыўся да ваяўнічага зла. Ягор, па-д’ябальску 
спакушаны Палінай Пташкінай, падпісаў ілжывы данос на старшыню 
РВК Зарубу. Яму цяжка было даць веры, што “ворагам стаў Заруба, 
ягоны самы найлепшы і найбольшы начальнік”. У тым даносе-
абвінавачванні сцвярджалася, што ім “велись откровенные розговоры 
с осуждением политики органов партии и правительства и 



восхвалением некоторых вредителей и нацдемов, например, писателя 
Жилуновича…”. Гісторыя з Зарубам стала для Азевіча цяжкай 
душэўнай траўмай, яго прыгнечвае гэты грэх у адносінах да свайго 
начальніка. І вось у аддзеле ГПУ Мілаван патрабуе ад Ягора даносу на 
“нацдэма” і “польскага шпіёна” Дарошку. Аднак на гэты раз Азевіч 
рашуча адмовіўся ўзводзіць паклёп на настаўніка, які дапамог яму 
ўбачыць свет не толькі праз ружовыя акуляры, а адчуць “сэрцам, па 
шчырасці”. Ён пераканаўся, што гэты адукаваны і сумленны беларус 
не меў “ніякіх шкодных ці там варожых намераў…”. Азевіча ахапіў 
пакутны страх: “Можа, кепска зрабіў, што не паслухаўся Мілавана, мо 
цяпер пасадзяць самога?” І ўсё ж маральная дэградацыя Азевіча 
працягвалася. Як ні прыкра, але далучыўся Ягор да самага ганебнага і 
жахлівага: выконваючы план збожжанарыхтовак, ён у роднай 
Ліпаўцы і навакольных вёсках разам са сваімі хаўруснікамі сее страх, 
разбівае сялянскія жорны (“каб не малолі збожжа, здавалі дзяржаве”), 
урэшце становіцца разбуральнікам бацькоўскага гнязда. Азевіч 
ператвараўся ў паслухмяны вінцік тагачаснай сістэмы: “Штосьці ў 
ягоных пачуццях зламалася, і ён выразна адчуваў, што рабіўся 
інакшым, чым прывык адчуваць сябе”. 

Невядома чым бы закончыўся паўсюдны “д’ябальскі баль”, калі 
б не пачалася вайна, жорсткая і бязлітасная. “Вайна усім прачысціла 
мазгі…” (П. Панчанка). Яна змусіла Азевіча па-іншаму зірнуць на 
сутнасць падзей і часу: “Вінаватая вайна і людская жорсткасць, 
нянавісць і непрымірымасць, што раздзірала людскія душы. Стралялі, 
нішчылі, білі — не дужа разбіраючыся, не надта мяркуючы-судзячы — 
абы больш крыві — і сваёй і варожай. Але ці гэта пачалося толькі з 
вайной, ці і да вайны было не тое ж самае… Свае з сваімі пачалі 
ваяваць даўно і рабілі гэта з немалым поспехам”. Сімволіка-трагічны 
сэнс у творы мае сон Азевіча пра роў, што падзяляе поле, крывавыя 
ручаі, якія сцякаюць у глыбокую сажалку. Пісьменнік гаворыць, што 
разломнасць лёсу і беларускай гісторыі сталі суровым прысудам 
нашаму народу ў гады лютай сталінскай сцюжы і гітлераўскай 
навалы. Пісьменнік разам са сваім героем напрыканцы твора задае 
трывожнае пытанне і шукае на яго адказ: “Ці не пяройдзе тое агідна 
мінулае і ў будучыню таксама?.. Тое самае, што перажыта з такім 
болем і вялікаю крыўдай… Мусіць, аднак, нешта зменіцца… Не можа 
так быць, як было, — не павінна. Усё ж з народам так нельга”. Народ 
мае права на годнае, паўнавартаснае жыццё. Гэтага ён заслужыў, бо 
ўсклаў на алтар гісторыі вялікія ахвяры і, па словах В. Быкава, рваўся 
“праз генацыд, кроў і знявагу з упартасцю асуджанага… да сонца, 
дабра і справядлівасці”. 



Час масавага тэрору і рэпрэсій адлюстраваны таксама ў 
апавяданні “Жоўты пясочак” (1995). В. Быкаў паказвае, як дзейнічала 
карная сталінская сістэма. А працавала яна бязлітасна, на поўную 
моц. Махавік рэпрэсій штодня падмінаў і закручваў усё новыя і 
новыя ахвяры. У савецкім грамадстве беспадстаўныя арышты і 
расстрэлы “ворагаў народа” спарадзілі атмасферу вялікага страху. 
Забойства людзей зрабілася звычайнай з’явай. Героі быкаўскага 
апавядання апынуліся “перад непазбежным канцом”, перад тварам 
смерці — усе яны павінны скласці галовы ў магільнай яме: селянін-
аднаасобнік Аўтух Казёл, пралетарскі паэт Фелікс Гром, рабочы-
бальшавік Шастак, маскоўскі грабежнік Зайкоўскі, інтэлігент-буржуй 
Валяр’янаў, нядаўні следчы Сурвіла. У адной кагорце смяротнікаў 
гэтыя людзі апынуліся невыпадкова. Турмы ў савецкай краіне былі 
перапоўнены, рэпрэсіі набылі татальны характар. Карныя органы 
кідалі за краты людзей без разбору, хутка сваю справу вяршылі 
следства і суды, падводзячы “ворагаў народа” пад расстрэл. 
Здаралася, смяротныя прыгаворы выносіліся без судовага разгляду. 

Кожны з шасцярых зняволеных “загрымеў” у турму па-свойму. 
Без віны вінаватыя селянін Аўтух Казёл, якога зрабілі “польскім 
шпіёнам”, і паэт Феліск Гром, аўтар “крамольных” вершаў, напісаных 
па-беларуску. Шосты арышт былога белагвардзейца Валяр’янава — 
вынік класавай пільнасці ў тагачасным грамадстве: “Ён ужо стаміўся 
апраўдвацца і на допытах збольшага маўчаў, прымаючы знявагі і 
пабоі як штось правамернае і заслужанае… Зрэшты, і чаго дачакаўся? 
Таго ж, што і брат. Толькі гадоў на пятнаццаць пазней”. Бальшавік 
Шастак нібыта дзейнічае ў імя вялікай справы Леніна-Сталіна і мае 
спадзяванне, што “партыя ацэніць усё па справядлівасці”. На допыце 
ён пагаджаецца “падпісаць паказанні аб шкодніцтве на чыгунцы”, 
што насамрэч не адпавядае сапраўднасці, а ў турме-“амерыканцы” 
робіцца памагатым чэкістаў. У сталінскія часы не лічыліся ні з кім, 
распраўляліся нават з тымі, хто шчыра і з апантанасцю слугаваў 
рэжыму. Сурвіла, які нядаўна выбіваў прызнанні і сведчанні, 
“паказаў за паўгоддзе найлепшыя вынікі — 127 чалавек, падведзеных 
да вышэйшай меры”, сам апынуўся ў ролі ахвяры і мусіць быць разам 
“з гэтымі шпіёнамі і шкоднікамі”. Зайкоўскі — крымінальнік, на яго 
рахунку больш дзесяці рабункаў. Усіх гэтых людзей зраўняў агульны 
лёс, і шлях іх пралягае “наперад, да свае смерці”, дзе асуджаныя 
паўстаюць перад няўмольнасцю кáта — памочніка каменданта 
Косцікава. Праўда, у нявольнікаў была магчымасць зрабіць спробу 
ўратавацца, калі машына, на якой везлі іх да месца расстрэлу, 
загразла ў глыбокай лужыне. Кожны з іх выдатна ведаў пра 



няўхільнасць смерці, і, здавалася б, павінен быў рэальна ацаніць 
сітуацыю і скарыстаць апошні шанец, каб пазбегнуць расправы. Тым 
больш, што пры машыне з асуджанымі застаўся толькі чэкіст 
Косцікаў. У пэўны момант яго “турбавала іншае”: хаця б тыя не 
кінуліся на ўцёкі: “Ён моўчкі агледзеў у цемры змакрэлыя постаці 
асуджаных, нібы палічыў іх”. Але вязні страцілі ўсялякі інстынкт да 
самазахавання, адчуванне чалавечай годнасці. Яны паслухмяна 
выконваюць загады Косцікава, капошацца, быццам чарвякі, у 
раскаламучанай багне дарогі, высільваюцца і ледзь не вылузваюцца 
са скуры. Як гэта ні дзіўна, але не падпарадкоўваецца толькі 
грабежнік Зайкоўскі, які з пагардлівасцю падахвочвае небаракаў: 
“Піхайце, піхайце! Дружней піхайце, жалкія рабы сацыялізму!..”. 
Урэшце машыну выштурхнулі, непрадказальнага павароту ў лёсе 
вязняў не адбылося. Са здзекам Косцікаў выказвае падзяку за 
“ўдарную работу па ліквідацыі ЧП”. “Каб гэта залічылася…” — 
хвалюецца наіўны Шастак. Косцікаў цынічна-з’едліва гаворыць пра 
тое, якую ён заслужыў “узнагароду”: “Я вам прадастаўлю самую 
лепшую ямку. Сухую, з жоўтым пясочкам… Не горш, чым ударнікам 
сацыялістычнага спаборніцтва”. Смяротнікі не ў стане кінуць выклік 
лёсу, бо іх волю паралізаваў страх. Паводзіны герояў твора ёміста 
характарызуюць словы пісьменніка: “Свой катафалк яны ж самі і 
штурхалі да месца паховін”. В. Быкаў у раскрыцці псіхалогіі ахвяраў і 
кáта, іх узаемаадносінаў дасягае выразнай акрэсленасці і 
пераканальнай глыбіні. 

Чэкіст Косцікаў — адзін з сталінскіх карнікаў, яго вобраз 
з’яўляецца яскравым увасабленнем жудаснай рэпрэсіўнай сістэмы. 
Памкаменданта з пісталетам каля выкапаных магіл таксама 
нарошчвае тэмпы класавай барацьбы з “ворагамі народа”. У яме 
апынуліся ўсе асуджаныя без выключэння, нягледзячы на тое, што 
хтосьці спадзяваўся на нейкі выратавальны цуд ці справядлівасць. 
Сталінскі кат бязлітасна знішчае людзей — і гэтую крывавую працу 
ён робіць штодня звыкла і дакладна: “Са сваімі беларускімі ворагамі 
Косцікаў не меў вялікага клопату, тыя заўсёды былі паслухмяныя і 
перад ямай паводзілі сябе як авечкі. Турма, доўгія месяцы допытаў 
ламалі іх канчаткова, і расстрэльваць такіх было нават нудна. 
Некаторыя, праўда (асабліва з ліку партыйцаў), перад смерцю 
крычалі: хай жыве Сталін, або камунізм, ці сусветная рэвалюцыя, 
мабыць, хітра разлічваючы тым на ягоную катаву спагаду”. Над 
асуджанымі Косцікаў мае неабмежаваную ўладу, іх жыцці для яго 
нічога не значаць і не каштуюць. Ён паводзіў сябе бесцырымонна-
груба, “заганяў чарговую кулю ў чарговую патыліцу” з безагляднай 



жорсткасцю, тым больш без шкадання і пакутаў сумлення. Косцікаў, 
як гэта ні парадаксальна, быў вымушаны застрэліць свайго 
настаўніка Сурвілу — такога ж, як ён сам, адданага служку сістэмы. 
Калісьці той дзяліўся з маладым хлопцам, які пачынаў службу ў 
органах, сякім-такім досведам. Сурвіла, капаючы магільную яміну, 
папярэджвае, што чакае яго былога калегу-чэкіста: “Думаеш 
уцалееш? Службай адкупішся? Не! Прыйдзе і твая чарга…”. Гэтыя 
словы красамоўна сведчаць, што Косцікаў з’яўляецца ўсяго толькі 
вінцікам у жахлівым механізме знішчэння людзей. Цалкам верагодна, 
што ў гэтую “мясарубку” рана ці позна трапіць і ён сам, “вельмі 
проста дзе-небудзь апынецца і ягоная яма…”. Звярыныя інстынкты 
распальваў крывавы час сталінізму, спараджэннем якога і з’яўляюцца 
косцікавы. Пісьменнік усім трагедыйным зместам твора даводзіць, 
што “прымітыўны народ” пад гнётам страху і пакоры схільны да 
рабства, людаедства, самазнішчэння, не здольны супрацьстаяць 
ваяўнічаму злу і цемрашальству. Грамадству неабходна азірнуцца ў 
мінулае, каб вынесці адтуль павучальныя ўрокі, праверыць жыццёва 
важныя прынцыпы і выйсці на магістральны шлях чалавечай 
цывілізацыі з яе высокай гуманістычнай культурай. 

На пачатку 90-х гг. пачаўся постсавецкі час, у Беларусі 
актуалізаваліся пытанні дзяржаўнага суверэнітэту, незалежнасці, 
адраджэння гістарычнай памяці, нацыянальнай культуры. В. Быкаў і 
іншыя беларускія пісьменнікі звярнуліся да спазнання найбольш 
значных і складаных падзей савецкага часу, калі вырашаўся лёс 
беларускай дзяржаўнасці, новага грамадскага светаўладкавання. 
У апавяданнях “На чорных лядах”, прысвечаным слуцкаму збройнаму 
чыну 1920 г., і “Перад канцом”, з якога паўстае сцэна няволі ў 
засценках славутага ЧК, выяўляецца трагічнае асэнсаванне 
рэчаіснасці, калі смерць з’яўляецца тым “момантам ісціны”, што 
высвечвае сутнасць чалавечай ахвярнасці, маральнага існавання 
нашых папярэднікаў на гістарычным зломе эпохі. 

Сучаснасць прынесла новыя рэаліі, супярэчнасці, канфлікты, 
звязаныя са сферай палітыкі, маралі, культуры. Актывізавалася 
грамадская дзейнасць многіх пісьміеннікаў. Не мог застацца ў баку ад 
праблем сучаснага жыцця і В. Быкаў, які прапанаваў сваё мастацкае 
бачанне навакольнай рэчаіснасці ў аповесці “Ваўчыная яма”, кнізе 
прыпавесцяў “Пахаджане”. 

Чалавек у свеце абсурду — тэма апавядання “Труба” (1998). 
Валера Сарокін, герой гэтага твора, трапіў у недарэчную, але 
экстрэмальную сітуацыю. Вяртаючыся дахаты, ён схаваўся ў 
газаправоднай трубе ад дажджу: там небараку змарыла алкагольная 



стома, а выбрацца адтуль не змог, бо, пакуль спаў, “яго заварылі, 
засыпалі і зараўнялі…”. Здарылася гэта, зразумела, чыста выпадкова, 
абсалютна бязглузда. “Хаця — усё па п’янцы. А па п’янцы чаго толькі 
не здараецца”. Не адразу Валера скеміў, што да чаго, але калі 
зразумеў, дзе ён апынуўся, то спалохаўся, запанікаваў і замітусіўся, 
шукаючы “пракляты стык”. “Перасяленец пад зямлю” — так называе 
яго пісьменнік. Куды рухацца ў гэтай “цёмнай жалезнай пастцы”? 
Сарокін разгубіўся, бо не ведае, у які бок падацца, тузаецца то 
ўперад, то паўзе назад, шукае выхад: “Ён падумаў — наперадзе. 
А можа быць, ззаду, і ён аддаляецца ад свайго паратунку. Во ў чым 
праблема”. Валера кліча на дапамогу, у ім абуджаецца пачуццё 
ўласнай годнасці і пратэст супраць гэткага дзікага зняволення пад 
зямлёй: “Тут чалавек! Ці вам напляваць? Пашкадуйце чалавека! Ці вы 
ўсіх — у трубу і за долары? Я не хачу ў трубу! Я хачу жыць!” Аднак 
ніхто не ўчуў яго крык роспачы і адчаю. Ён прабраўся па трубе даволі 
далёка, але пасля спыніў свой рух, не ведаючы, што не дапоўз да 
газакапрэсарнай станцыі нейкіх дзвесце метраў. Жыццё яго 
закончылася без надзеі на выбавенне, жахліва-трагічна. Але дзіўны 
парадокс: Валера Сарокін у пэўны момант змірыўся са сваёй доляй і 
нават адчуў сябе інакш у параўнанні з тым, што яго чакае там, у 
паўсядзённай рэчаіснасці: “Але яму было добра ў трубе — спакойна і 
незалежна. І з’явілася думка нікуды адсюль больш не ісці. Не лезці, не 
караскацца. Не чапляцца за жыццё. Што яму там, у жыцці. Згрызоты 
і няволя. Тут жа — спакой і свабода. Тут ён сам за сябе і ніхто — 
супраць яго”. Быкаўскі герой адчуў сябе свабодным у трубе, бо ён, 
інтэлігент з вышэйшай адукацыяй, страціў у сваім жыцці не толькі 
пэўнасць і ўпэўненасць, але і сапраўдны сэнс. У змрочнай ізаляцыі ад 
людзей і свету сучасны гора-Дыяген думае і нават па-філасофску 
разважае пра свой лёс, больш абвострана пачынае ўсведамляць тое, 
як жыў у былыя савецкія часы, суадносіць асабістае і грамадскае. 
Сарокін разумее, што ў дзяржаве, якая крочыла ў камуністычнае 
заўтра, было нямала дэмагогіі, фальшу і абсурду, а чалавек у пэўных 
абставінах рабіўся закладніком утапічных ідэй, партыйна-
ідэалагічнай сістэмы, не меў права на свабоду думкі і слова ці быў 
замбаваны ідэалогіяй, як яго жонка Валянціна Іванаўна. Пісьменнік 
даследуе, як і чаму чалавека напаткала драма — сацыяльная і 
сямейная. Рух нявольніка ў трубе нагадвае бязладдзе і хаос 
постсавецкага грамадства, якое шукае свой дакладны гістарычны 
шлях. 

Героі аповесці “Ваўчыная яма” (1999) ва ўмовах сучаснасці 
зрабілі парадаксальны выбар — жыццё ў чарнобыльскай зоне. Кожны 



з іх так ці інакш падаўся на ўцёкі ад грамадства. “Свет вялікі, а месца 
няма…” — кажа беглы малады салдат, адзін з персанажаў твора, 
якога не палохае пагібельная радыяцыя. У арміі ён не вытрымаў 
здзекаў і глуму, страх пакарання за забойства свайго крыўдзіцеля 
прымусіў ратавацца ў зоне. Шмат часу за калючым чарнобыльскім 
дротам правёў бомж, там абставіны змусілі яго падпарадкавацца 
жахлівым законам выжывання. Сюды, у “ваўчыную яму”, прыйшла 
жанчына, згуба якой — наркотыкі. Усе гэтыя персанажы ў творы 
безыменныя, інакш кажучы, не маюць уласных імёнаў, што сведчыць 
пра абагульнена-сімвалічны характар мастацкай тыпізацыі. Салдат-
дэзерцір, бомж, жанчына-наркаманка — гэта маргінальныя вобразы-
тыпы, нявольнікі-ахвяры нашага часу, адрынутыя грамадствам. Яны 
“выпалі” з нармальнага жыццёвага кантэксту і іх аб’ядноўвае агульны 
фатальны лёс. Бомж зведаў, што такое абсалютная свабода, у 
чарнобыльскім пекле, гэтак, дарэчы, як і Валера Сарокін, калі яго 
замуравалі ў трубе (апавяданне “Труба”). Аднак паратунак і свабода ў 
зоне — ілюзія, бо быкаўскія героі “тут, нібы лабараторныя мышы з 
нікому не патрэбнай лабараторыі, няпланавыя ахвяры заблытанай 
навукі”. Салдат разумее, што трапіў у радыяцыйную пастку, з якой 
наўрад ці ёсць выйсце, таму “ён не мог выкараскацца з нейкага 
разумовага тупіку, куды яго загнала жыццё. Ці, можа, загнаў сябе 
сам”. Магчымасці чалавека часам абмежаваныя ў грамадстве, а тым 
больш у зоне, дзе “знікае магчымасць жыць”. 

Ужо сам неспагадны жыццёвы лёс прадвызначыў няпростае 
існаванне быкаўскіх герояў. Яны асуджаны на пакуты і бадзянне ў 
бязлюдных мясцінах па той прычыне, што салдату не пашчасціла 
нарадзіцца дужым, а бомж праз сваю цягу да п’янства і 
слабавольнасць апусціўся на “дно жыцця”. Салдат разважае пра тое, 
чаму апынуўся ў “ваўчынай яме”, хто прынёс яму нялюдскую бяду. 
Вось якія думкі гучаць у творы: “Сіле ж не трэба справядлівасці, яна 
сама сабе гаспадыня і кіруе сабой, як хочацца”; “А можа, гэтак з 
самага пачатку наканавана лёсам? Тады ён не вінаваты. Сам ён ужо 
бяссільны што-небудзь у ім змяніць”. Пісьменнік даводзіць, што 
чалавеку цяжка супрацьстаяць грубай сібе, абсурднай рэчаіснасці. 
Наіўна спадзявацца, што можна ўратавацца там, дзе правяць 
ваўчыная мараль і агрэсія, “адно толькі памкненні — знайсці і 
зжэрці”. 

Свабодным гаспадаром марыў стаць пры самай 
чарнобыльскай зоне селянін Карп (адзіны герой у творы, які мае 
ўласнае імя). Здавалася б, урэшце ён дачакаўся спрыяльнага часу: 
ніхто яму не замінае, як раней за савецкім часам, нікому няма да яго 



клопату, ніхто цяпер не шкодзіць. Аднак доўга пагаспадарыць на 
сваёй зямлі працавітаму селяніну не давялося, бо да хутара дабраліся 
рабаўнікі і звезлі ўвесь яго нажытак: “Аж на дзеда знайшлася іншая 
пошасць — не радыяцыя, не голад, дык бандытызм. Раней сялян 
рабавала ўлада, а цяпер гэтыя — на фурах”. У старога чалавека 
гвалтам адабралі апошнюю надзею. Пісьменнік паказвае, што 
маральны Чарнобыль, які спарадзіў хіжасць і злачынны разбой, не 
менш небяспечны і страшны за радыяцыйны. 

З быкаўскай аповесці паўстаюць змрочныя карціны і малюнкі 
чарнобыльскай рэчаіснасці. Разам з людзьмі канае прырода, усе 
жывыя істоты. У зоне салдату сустрэўся воўк, паводзіны драпежніка 
яму падаліся дзіўнымі: “Хіба такі павінны быць нармальны воўк у 
летнім нармальным лесе?” Радыяцыя робіць кволым, бездапаможным і 
чалавека, і звера, вядзе іх да пагібельнага канца. Ці ёсць у быкаўскага 
салдата шанец выжыць у праклятай зоне? Ці вернецца гэты 
адзінотнік да людзей? Які, урэшце, зробіць ён апошні выбар? Гэтыя 
пытанні ў трагічна завостраным фінале твора ўсё ж застаюцца 
адкрытымі. Героі паэмы А. Куляшова “Цунамі” пасля атамнага выбуху 
вярнуліся з бязлюднага вострава да чалавечай цывілізацыі. 
Шматкроп’е ў канцы тэксту “Ваўчынай ямы” прымушае чытача 
задумацца пра магчымы шлях чалавека, які згубіў арыентацыю і 
пакутліва думае, куды падацца з радыяцыйнага пекла. 

У творчасці пісьменніка 90-х гг. адбыўся рэзкі паварот да 
“малой” формы аповеду — прыпавесці (прытчы). Гэтыя ідэйна-
жанравыя пошукі ў пэўнай ступені абумоўлены імкненнем да 
лаканічнасці, скандэнсаванасці і ёмістасці мастацкага выказвання. 
Прыпавесцевасць — характэрная рыса шматлікіх аповесцяў 
В. Быкава, на што ў свой час слушна звярнула ўвагу літаратурная 
крытыка (напрыклад, А. Адамовіч у артыкуле “На бестэрміновай 
перадавой”). Матэрыял сучаснага жыцця лёг у аснову шматлікіх 
прыпавесцяў, якія склалі аўтарскі зборнік “Пахаджане” (1999), а 
таксама ўвайшлі ў супольную кнігу Р. Барадуліна і В. Быкава “Калі 
рукаюцца душы…” (2003). У гэтых творах пісьменнік выходзіць на 
ўзровень філасофска-экзістэнцыяльнага мыслення, шырока пры 
гэтым звяртаецца да іншасказальнасці, падтэксту. 

Між іншым, прыпавесць мае багатыя традыцыі ў культуры 
Усходу, знайшла яскравае ўвасабленне ў такім старадаўнім 
літаратурным помніку, як Біблія. Прыпавесць блізкая да байкі і 
змяшчае ў сабе павучальны змест. Прыёмы алегорыка-філасофскага 
адлюстравання і пазнання рэчаіснасці адным з першых бліскуча 
засвоіў Якуб Колас (“Казкі жыцця”). Іншасказальнасць, 



парадаксальнасць, метафарычнасць мыслення прадэманстраваў Янка 
Сіпакоў у кнізе “Тыя, што ідуць” (1993). В. Быкаў таксама звярнуўся 
да ўмоўна-сімвалічнага ўвасаблення падзей і з’яў, надаў прыпавесці 
не толькі сацыяльную вастрыню, але і універсальны характар зместу. 
Вобразы і сімвалы ў быкаўскіх творах часта набываюць шматзначна-
абагульнены сэнс, вымагаюць філасофскага тлумачэння. З яго “баек 
жыцця” паўстае свет, дзе дзеецца штосьці недарэчнае, абсурднае ці 
бязглуздае, што пярэчыць нармальнай, здаровай чалавечай логіцы. 
Пісьменнік выходзіць на асэнсаванне вельмі важных 
агульнафіласофскіх катэгорый і маральна-этычных пытанняў 
чалавечага быцця. Пісьменніка найперш хвалююць “найвышэйшыя 
ісціны” і ўсё тое, што звязана з лёсам Бацькаўшчыны, народа, яго 
будучыні. Быкаўская дыдактыка заснавана на мудрасці чалавека, які 
прапануе свае ацэнкі, меркаванні, высновы. Рэцэпты гэтыя датычаць 
найперш выбару ў складана-супярэчлівым свеце з пазіцый чалавечай 
маралі. Спасцігаючы быкаўскую філасофію, чытач адкрывае 
сутнаснае і галоўнае, ад чаго залежыць трываласць асобы, людской 
супольнасці, змены ў грамадскім лёсе. У шэрагу прыпавесцяў героямі 
з’яўляюцца жывёлы. Так, творы “Кошка і мышка”, “Хвастаты” 
трагічныя па сваім змесце: пісьменнік стварае гісторыі, якія 
апавядаюць пра паводзіны жывых істот перад нахабнай сілай, 
жорсткасцю і каварствам. Такім чынам, “казкі для дарослых” 
В. Быкава — гэта мастацкія алегорыі і мадэлі жыцця. 

Васіль Быкаў у літаратуры быў адданы “чорнаму хлебу 
праўды”. Ён не аглядваўся на ідэалагічныя табу, кан’юнктуру часу, не 
ішоў на кампраміс з сумленнем, не баяўся падымаць вострыя 
агульназначныя праблемы, якія датычыліся савецкага мінулага, 
існавання ў сучасным свеце. В. Быкава непакоілі негатыўныя зрухі ў 
грамадскай псіхалогіі, працэс расчалавечвання, разбурэння людскіх 
узаемаадносінаў. Ён, адзін з найглыбейшых распрацоўшчыкаў 
экстрэмальнага сюжэта, выкрывае прыкрае і нікчэмнае, згубныя і 
чорныя інстынкты — усё тое, што пазбаўляе права чалавекам звацца. 
Пісьменнік імкнуўся засцерагчы і папярэдзіць сучаснікаў пра 
магчымыя наступствы хлусні, гвалту, бяздумнай жорсткасці і абсурду 
быцця. 

У творах В. Быкава глыбока выяўлена трагедыя асобнага 
чалавека і нашага народа ў цэлым. Яго мастацкая проза — “праўда 
веку” (П. Панчанка), якая патрэбна нам дзеля ўсеагульнага 
гістарычнага прасвятлення і маральнага катарсісу. Кнігі В. Быкава 
найперш прывабныя святлом спрадвечных высокіх ідэалаў: 
сумленнасці, свабоды, чалавечай годнасці і гуманізму. Кожны з 



маладых чытачоў мае права абдумана і ўзважана зрабіць выбар 
жыццёвага шляху — шляху, пазначанага пісьменнікам і вартага 
сапраўднага грамадзяніна. 



Іван Шамякін 
Іван Шамякін — выдатны беларускі пісьменнік, імя якога 

шырокавядомае па-за межамі Беларусі. Яго творы перакладзены 
больш чым на 30 моў свету. Славутым пісьменнік стаў пасля выхаду 
рамана “Глыбокая плынь”, які ў 1951 г. быў адзначаны прэстыжнай 
на той час Сталінскай прэміяй (пазней яе назвалі Дзяржаўнай 
прэміяй СССР). За вялікі ўклад у развіццё літаратуры І. Шамякіну 
нададзена званне народнага пісьменніка Беларусі (1972). Двойчы яму 
прысуджалася Дзяржаўная прэмія нашай рэспублікі, ён быў абраны 
акадэмікам Акадэміі навук Беларусі. У былым СССР яго ўганаравалі 
самай высокай узнагародай — зоркай Героя Сацыялістычнай Працы 
(1981). 

Іван Шамякін — патрыярх нашай літаратуры, пісьменнік, на 
жыццё якога прыпала Вялікая Айчынная вайна, змены і многія падзеі 
грамадскага жыцця. Ён прайшоў шлях ад вясковага падлетка і 
юнака, які нарадзіўся 30 студзеня 1921 г. у вёсцы Карма на Палессі, 
да знакамітага пісьменніка, чые творы даўно сталі хрэстаматыйнымі: 
на іх выгадавалася не адно пакаленне беларусаў. Больш чым 
паўстагоддзя творчай і грамадскай дзейнасці — гэта самаадданае 
служэнне роднай літаратуры, культуры і свайму народу. 

Пісьменнік І. Шамякін — летапісец свайго часу, ён заўсёды быў 
трывала звязаны з сучаснасцю. І тут неабходна сказаць вось пра што. 
Чалавек у канкрэтным часе, асоба і соцыум (грамадства) — гэта тое, 
што заўсёды цікавіла беларускую мастацкую літаратуру. На кожным 
гістарычным этапе пісьменнікі ў адпаведнасці з ідэалагічнымі і 
эстэтычнымі запатрабаваннямі па-рознаму адлюстроўвалі грамадска-
чалавечыя адносіны. Выразная праекцыя на сацыяльнае жыццё ў яго 
абумоўленасці з лёсам асобы, напрыклад, вызначае аснову 
мастацкага мыслення Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Гарэцкага 
і інш. “Грамадскае гора” хвалявала і такога, здавалася б, па-эстэцку 
заангажаванага паэта, як Максім Багдановіч. 

У літаратуры немагчыма стварыць праўдзівую карціну 
рэчаіснасці без адлюстравання асобы ў рэальным жыцці і паказу 
міжчалавечых стасункаў. Гегель на гэты конт гаварыў, што  
“ўсеагульныя сілы” “маюць патрэбу для свайго актыўнага 
ажыццяўлення ў чалавечай індывідуальнасці, у якой яны ўвасоблены 
як рухаючы пафас”. 

У беларускай савецкай літаратуры 20–30-х і пазнейшых гадоў, 
апроч іншага, вульгарна-дагматычныя ідэі праводзіліся ў жыццё праз 
вобразы-тыпы і вобразы-схемы станоўчых герояў. Сацыялагічныя 
канцэпцыі і ўстаноўкі сацыялістычнага рэалізму вымагалі ад мастака 



прытрымлівацца “прынцыпаў камуністычнай ідэйнасці і 
партыйнасці”, “адлюстравання рэчаіснасці ў рэвалюцыйным 
развіцці”, паказу “героя ў тыповых сацыялістычных абставінах”, 
увасабляць “класавыя ідэі” і г. д. У той жа час сапраўдныя пісьменнікі 
добра ўсведамлялі, што адлюстраванне жыцця — жывы і складаны 
мастацкі працэс, не задавальняліся гатовымі рэцэптамі, бачылі 
небяспеку сляпога калькавання рэчаіснасці, палітыка-ідэалагічнага 
прымітывізму ў тыпізацыі. Таму беларуская літаратура мае створаныя 
паўнакроўныя характары-тыпы герояў у прозе Кузьмы Чорнага і 
Міхася Зарэцкага, Лукаша Калюгі і Андрэя Мрыя, Івана Мележа і 
Васіля Быкава, Янкі Брыля і Івана Шамякіна… 

Пісьменнік і грамадства знаходзяцца ў працэсе двухбаковага 
ўзаемадзеяння і шматлікіх узаемаўплываў. Але ў канчатковым выніку 
мастацкі вобраз робіцца галоўным медыумам у стаўленні творцы да 
рэчаіснасці. У вусны герояў празаік укладвае асабовае канкрэтна-
пачуццёвае “я”, праз разнастайныя характары выяўляе маральна-
духоўны стан соцыуму, раскрывае пэўныя бакі грамадскага 
існавання, пры гэтым нешта сцвярджае, а штосьці адмаўляе, 
разважае і прагназуе, хвалюецца і спрачаецца, і ў рэшце рэшт 
даносіць да нас такім чынам свае перакананні, пазначае надзвычай 
важныя жыццёвыя тэндэнцыі. Для пісьменніка, відаць, галоўнае — 
намаляваць такі вобраз-персанаж, за якім яскрава праглядваліся б 
чалавечы характар і само жыццё. А ў гэтых індывідульна-тыповых 
праявах і паўстае сацыяльны партрэт грамадства, чалавека ў 
інтэр’еры часу. “Тыповы вобраз, ці мае ён рэальны прататып ці не мае 
яго, — заўсёды абагульненне істотных уласцівасцяў жыццёвых з’яў у 
індывідуальнай эстэтычнай форме” (А. Дрэмаў). Пісьменнік — не 
фатограф, які фіксуе статычныя тыпы людзей, ён па-мастацку 
прэзентуе характары, узнаўляе і “афармляе” іх у адпаведнасці з 
рэальнасцю дзякуючы ўласнаму ўяўленню і светаразуменню. 
С. Бачароў піша: “…Літаратура не толькі адлюстроўвае жыццёвыя 
тыпы, сацыяльныя і псіхалагічныя, — яна стварае новыя асобы і 
тыпы, падобныя рэальным, іх тлумачачы…” І далей разважае пра 
мастацкі характар: “…Гэта жывая фігура, як бы безумоўна існуючы 
чалавек, штосьці матэрыяльнае — і ў той жа час штосьці ідэальнае, 
факт мастацкай свядомасці і яго зброя, накіраваная на спасціжэнне 
грамадска-гістарычнага чалавека як свайго прадмета”. Зразумела, 
што ярка, усебакова выпісаны характар робіцца тыпам значнага 
абагульненага зместу, і найперш сацыяльнага і маральна-
псіхалагічнага. 



У цэнтры пісьменніцкай увагі І. Шамякіна пастаянна 
знаходзіцца чалавек і сучаснасць. Постсавецкі час сацыяльна-
грамадскай ломкі, звязаны з разбурэннем міфаў і ілюзій у масавай 
свядомасці, спарадзіў у яго душы ўзрушаны водгук, палемічныя 
ацэнкі, шчырую грамадзянскую заклапочанасць і трывогу. У гэтай 
сувязі згадваецца выказванне вядомага пісьменніка М. Прышвіна: 
“Сучаснасць для нас, як я разумею, — гэта штосьці накшталт суда ці 
праверкі кожнага з нас на жывога чалавека…”. У кнігах прозы 
“Сатанінскі тур” (1995), “Палеская мадонна” (1998), “Пошукі прытулку” 
(2001) І. Шамякін не толькі адлюстроўвае шматлікія з’явы і факты 
нашага жыцця, але па-мастацку даследуе сучаснасць. Для яго 
ўласцівы этычна заглыблены характар думкі, ён прапануе ўласную 
мастацкую канцэпцыю свету, суб’ектыўную, а ў многім і аб’ектыўную, 
версію падзей, існавання асобы ў грамадстве. 

Пісьменнік І. Шамякін вядомы як стваральнік дынамічнага і 
захапляльнага сюжэту. Разам з тым яго з абсалютным на тое правам 
можна назваць майстрам мастацкай тыпізацыі. Карэнным чынам 
абнавіўся і імкліва пашырыўся сацыяльны тыпаж герояў у 
шамякінскай прозе 90-х гг. Новыя вобразы і характары дало само 
жыццё — дэструктыўнае, зменлівае, размаітае. На іх стварэнне 
ўплывала сацыяльна-крытычная пазіцыя аўтара, які хваравіта і 
балюча ўспрыняў працэс разбурэння звыклага для савецкага чалавека 
ладу жыцця, законаў і нормаў этычнага ўладкавання. Па сутнасці 
пісьменнік прадэманстраваў тыповую эмацыянальна-ацэначную 
рэакцыю старэйшага пакалення нашых суайчыннікаў на глабальную 
катастрофу “вялікай краіны” і звязаны з гэтым сацыяльны і духоўны 
заняпад грамадства. Ужо ў назвах аповесцяў пісьменніка выразна 
праступае аўтарская канцэпцыя сучаснай рэчаіснасці і падкрэслена 
драматычная інтэрпрэтацыя падзей: “Paradies auf erden” (“Зямны 
рай”) — у гэтых словах, пададзеных па-нямецку, заключана горкая 
іронія і гратэск; “Сатанінскі тур”, “Падзенне”, “Без пакаяння”, 
“Завіхрэнне”, “Зона павышанай радыяцыі” — гэтыя загалоўкі 
гавораць пра дэструктыўны працэс новага часу, крызіс маральных 
асноў асобы і грамадства. Назвы твораў “Адна на падмостках”, 
“Палеская мадонна”, “Крывінка”, “Выкармак”, “Губернатар” таксама 
нясуць характарыстычны адбітак соцыуму і сучаснай, гаворачы 
словамі Бальзака, “чалавечай камедыі” (ці лепш сказаць: сучаснай 
драмы і чалавеказнаўчых зацікаўленняў беларускага празаіка). 
Пісьменніцкую лабараторыю стварэння разнастайных людскіх 
характараў і сацыяльных тыпаў дапамагае лепш зразумець 
шамякінскі дзённік: “Улез у аповесць. У страшную аповесць: да якога 



падзення даходзяць людзі… У думках іх не застаецца нічога святога. 
Пішу з хваляваннем. Вельмі шкада героя, шчырага чалавека, 
вучонага, які памірае ў дарозе. Пішу і плачу” (пра аповесць 
“Сатанінскі тур”). Ці вось яшчэ: “У “Падзенні” я, магчыма, гвалціў свае 
пераконанні: занадта вымазаў дзёгцем у мінулым артадаксальнага 
камуніста. Столькі я стварыў вобразаў сапраўдных камуністаў. Але 
такая логіка жыцця, праўда яго. Колькі іх, камуністаў, стала 
пярэваратнямі, адступнікамі”. Зрэшты, сёй-той успрымае І. Шамякіна 
найперш чалавекам “камуністычных ідэалаў”. Аднак яго мастацкія 
творы сведчаць вось пра што: для пісьменніка было і застаецца 
асновасутнасным спавяданне высокіх маральных каштоўнасцяў 
агульначалавечай значнасці. Празаік лічыць, што ў савецкі час ён з 
беларускімі пісьменнікамі насуперак атэістычнай прапагандзе 
“трымаліся хрысціянскай маралі, евангельскіх запаветаў”, прызнае 
ўласную і ўсеагульную зацыкленасць на марксісцка-ленінскай 
дактрыне, кажа пра тое, што калі раней услаўляў чалавека, то цяпер 
“многа смерцяў пачаў пісаць”, адносіны яго “да буржуазіі… да 
заблытанасці складаныя” (“Роздум на апошнім перагоне”). 
“Чалавецтва ў сваім развіцці пайшло не па той дарозе”, — гучыць 
думка ў аповесці “Крывінка”. Пісьменнік мяркуе, што сучаснае 
грамадства аддаляецца ад ідэі каштоўнасці чалавечага жыцця, 
роўнасці людзей і чалавечага братэрства. У аповесцях пра сучаснасць 
І. Шамякін востра рэагуе на сацыяльна-маральныя праблемы жыцця. 
Ён падкрэслена публіцыстычны і палемічны, з ім — сацыялістам і 
гуманістам, як ён сябе называе — у чымсьці можна не пагаджацца, 
але нельга не адчуць, апроч светапоглядных адрозненняў ці 
разыходжанняў, пісьменніцкага хвалявання пра чалавека, які ў 
шамякінскіх творах — паказчык уладкаванасці грамадства, мерка 
часу, палітыкі, гісторыі. 

Кола сацыяльных вобразаў, якія характарызуюць сучаснасць у 
індывідуальна-псіхалагічным і абагульнена-тыповым выяўленні, 
можна сістэматызаваць наступным чынам. Пісьменнік стварыў 
галерэю дэгенератыўных тыпаў: гэта камерсант, уладальнік булачнай, 
які застрэліў дзіця. Цынічны пракурор Якімкін бярэ хабар, каб 
закрыць Анкудаву крымінальную справу (“Без пакаяння”); амаральны 
прыстасаванец і эгаіст Раман Юшкоўскі (“Падзенне”); Леанід 
Узёнтак — прайдзісвет і хапуга (“Сатанінскі тур”); дэспат і чэрствы, 
бяздушны былы камуніст Валяр’янавы (“Палеская мадонна”); 
безразважная і жорсткая Арыядна, якая з хаўруснікам Феліксам 
Гольбахам тэрарызуе роднага бацьку-багацея, каб той заплаціў за яе 
выкраданне выкуп (”Крывінка”); былы камсамольскі лідэр і 



пярэварацень Уладлен Супец (“Выкармак”) і інш. Красамоўна 
характарызуюць страту маральнага імунітэту асобы словы 
пісьменніка ў аповесці “Падзенне”: “Два дні баяўся, каб сумленне не 
штурхнула яго на неабачлівы крок. Не, трохі пасмактала душу, як 
дзіця пустышку, і… заснула — сумленне заснула”. Усе пералічаныя 
вобразы для празаіка па сутнасці антыгероі, антыподы яго 
аўтарскай філасофіі жыцця. Стары драматург у “Крывінцы” 
прызнаецца: “…Але станоўчых персанажаў не атрымалася. Толькі 
адмоўныя… У маім мысленні адбыўся пераварот”. 

У аповесці “Крывінка” (1997) пісьменнік на матэрыяле 
сучаснага жыцця асэнсоўвае праблему бацькоў і дзяцей. Георгій 
Яўменавіч Галаван, прэзідэнт дзвюх фірмаў, “не жадаў быць камусьці 
абавязаным, акрамя хіба сваіх блізкіх: дачцэ абавязаны — для яе 
жыве, працуе, будуе”. Бацька да бяспамяцтва любіць сваю Рыначку. 
Ён з дзяцінства пеставаў дачушку, і нават тады, калі ўжо пасталела і 
стала студэнткай лінгвістычнага універсітэта, даруе ёй капрызы. 
Даючы волю гарэзлівай весялосці і вар’яцкай фантазіі, Арыядна 
спіхнула ў басейн госця — сябра сям’і Васіля Раманавіча Навагодава. 
Урачыстасць з нагоды асвячэння шыкоўнага катэджа была 
падпсавана. Свята, на якое прыйшлі шаноўныя і паважаныя людзі, 
раптоўна скончылася. Як жа павёў сябе ў гэтай сітуацыі бацька? 
“Злосці на Арыядну за яе “хуліганскую выхадку” хапіла хіба да вечара 
таго дня… Ды і як жа можна злаваць на дачку, якую любіў да 
забыцця? За гэтае, можа, і любіў, што яна вось такая — гарэза. Ён 
сам у маладосці на хаду абцасы абрываў”. Бацька не чакаў і нават 
падумаць не мог, што неўзабаве сам стане ахвярай безразважнай 
прыдумкі дачкі. Далей сюжэт твора разгортваецца ў дэтэктыўным 
ключы. Галаван атрымлівае жахлівую вестку: Арыядну выкралі з  
мэтай выкупу. Дзеля яе, роднай крывінкі, ён гатовы на ўсё, таму 
рыхтуе патрэбную суму і аддае вымагальнікам. “Рыначка, дзіця маё, 
за цябе я жыцця не пашкадую”, — кажа бацька, калі выбавіў дачку з 
няволі. Галаван прыстаўляе да Арыядны целаахоўніка, але, як той ні 
сачыў, дзяўчына знікла зноў. Бацька не знаходзіць сабе месца, не 
можа займацца справамі фірмы: “…А ён і вачэй не звёў. Да паўночы 
сустракаў кожны аўтобус. Пасля хадзіў па плітах двара і скуголіў 
разам з Барсам. Смяртэльна палохала, што і аўчарка скуголіла, як 
прадчувала бяду, і гэта нагнятала страх. Думкі, адна страшнейшая за 
другую, вірыліся ў галаве. Адганяў іх. Хрысціўся, як ад нячыстай сілы. 
Нічога не памагала”. Арыядну не знайшлі, жыццё для бацькоў 
страціла сэнс. Тыя чакалі, пакутавалі і малілі Бога вярнуць дачку. 
Прайшоў час — і агеньчык надзеі патух, па Арыядне зладзілі памінкі. 



Галаван шукае вінаватага ў смерці дачкі, у сваіх разважаннях-
здагадках прыходзіць да пераканання, што злачынства хутчэй за ўсё 
здзейснена па замове ўплывовага кіраўніка чыгункі Навагодава, з 
якім у яго сапсаваліся ранейшыя сяброўскія адносіны. Маўляў, ён не 
дараваў Арыядне бяздумны ўчынак, тое свавольства ў басейне. 
Галаван вырашыў адпомсціць і звярнуўся да паслуг кілера: Васіль 
Раманавіч у хуткім часе апынуўся пад коламі электравоза. Бізнесоўцу 
цяжка было знайсці душэўны спакой і раўнавагу, яго ахапілі страхі і 
трывогі, вярэдзілі пакуты сумлення, ён запіў. І вось аднойчы 
апоўначы зазваніў тэлефон — бацька не мог даць веры, здранцвеў і 
занямеў, бо пачуў родны голас: 

“…Божа мой! Чый голас! 
Што гэта — галюцынацыя? Дык не дапіўся ж яшчэ да такога 

стану. Сатанінскае ці Божае выпрабаванне? 
— Татунь! Ты? Цалую цябе. Добры вечар. У вас ужо ноч. Што 

ты анямеў? Падай голас! Гэта я. Я! Твая Рыначка-крывіначка. Ды 
адзавіся ты! 

— Ты-ы? — язык — як распух. 
— Я! Я! Не прывід! Не палохайся. Слухай, ойча мой дарагі. 

Я тут села на мель. Моцна села. Пяцьдзесят тысяч тваіх… скупенда 
ты, бацька, мы прахукалі за месяц. Што тут пяцьдзесят тысяч! Тут 
пяцідзесяці мільёнаў мала. Авантурыст мой міжнародны… ніякі ён не 
Гольбах… аб’явіўся філосаф-матэрыяліст!.. кінуў мяне… без грошай, 
добра, што пашпарт не прыхапіў. Бандзюга! Уцёк з багатай 
амерыканкай…” 

Гэтая размова яскрава раскрывае легкадумную і эгаістычную 
натуру Арыядны, якой кіруюць карыслівыя інтарэсы, наіўна-сляпы 
разлік. Авантуру з выкраданнем дачкі спланаваў акурат мастак і 
кіраўнік рэкламнай фірмы Фелікс Гольбах, якога Арыядна пазнаёміла 
з бацькамі і гасцямі падчас асвячэння катэджа. Да новага абранніка 
дачкі Галаван паставіўся насцярожана, з недаверам. Але здарылася 
тое, што здарылася: Арыядна з “міжнародным авантурыстам” з’ехала 
ў Парыж. Яна прагне ўцехаў, вясёлага і бесклапотнага жыцця. Паміж 
ёю і бацькамі на самай справе ляжыць прорва бездухоўнасці, 
разбэшчанасці, маральнай безадказнасці. Праз вобраз Арыядны 
пісьменнік паказвае, што на нашых вачах нараджаецца моладзь, у 
псіхалогіі якой адбываюцца жахлівыя мутацыі. Чаго чакаць бацькам і 
грамадству ад спажыўцоў, марнатраўцаў, цынікаў — можна 
пераканацца на прыкладзе шамякінскай гераіні. Сляпая бацькоўская 
любоў не апраўдвае Галавана, які бачыў у дачцэ “найдаражэйшую 
каштоўнасць у незвычайным інтэр’еры катэджа”. Яго жонка Антаніна 



Прохараўна, паверыўшы ў “небыццё дачкі”, ратуе сябе ў 
богашукальніцтве, чытае “Новы Запавет”. Цяжка не адгукнуцца на яе 
мацярынскі боль і душэўныя перажыванні. Аднак міжволі ўзнікае 
пытанне: а ці так, як належыць, яны разам з мужам выхоўвалі дачку? 
Пісьменнік скіроўвае нашу ўвагу да гэтага і многіх іншых пытанняў, 
якія звязаны з праблемамі сям’і і сучаснага жыцця. У традыцыях 
літаратуры сацыяльна крытычнага пафасу і маральна-гуманістычнага 
светаразумення ён даводзіць, што “такое грамадства асуджана” — 
грамадства, пазбаўленае этычных ідэалаў, духоўнасці і заснаванае на 
кульце грошай, “воўчых законах: што схапіў, тое і маё”. 

Пісьменнік, ствараючы вобразы адмоўных персанажаў, 
“маральных мутантаў” (В. Локун), не шкадуе сатырычных фарбаў, і 
перадусім — гратэску. “У засені палаца” (2000) — аповесць, з якой 
перад намі паўстаюць два выразна індывідуалізаваныя тыпы. 
Паступова адбываецца палярызацыя герояў — сацыяльная і 
маральная. 

Пенсіянер Адам Фадзеевіч Стрыжэўскі — з ліку былых 
высокапастаўленых чыноўнікаў, працаваў у Савеце Міністраў. На 
сабе і сваёй сям’і зведаў усе цяжкасці і нягоды так званага 
пераходнага перыяду. Ён адносіцца да ліку тых сацыяльных слаёў 
грамадства, якія ў сучасных умовах апынуліся на мяжы выжывання і 
беднасці. У шыкоўны прыватны супермаркет ён ходзіць пераважна 
на экскурсію, бо атрыманую пенсію даводзіцца ашчаджаць. “Але 
паміраць яшчэ рана. На лепшае жыццё спадзявання няма. Аднак, 
пакуль ёсць хлеб і кефір, — жыві. І радуйся…” Валянцін, сын 
Стрыжэўскага, марыць, “у якую б фірму перайсці з гэтага гаража, каб 
атрымаць чалавечую зарплату”. Матэрыяльная нястача і адсутнасць у 
бліжэйшы час пэўнай жыццёвай перспектывы змушаюць Адама 
Фадзеевіча пагадзіцца з прапановай былога падначаленага Прытокі 
за “сто зялёных” вартаваць дачу. Меркаванні сямейнікаў адносна 
будучай працы Стрыжэўскага падзяліліся. Жонка Галіна Пракопаўна з 
дакорам кідае: “Ну, ідзі, сцеражы крадзенае дабро! Беспрынцыповы 
ты чалавек, Адам”. Стрыжэўскі, як ні карціць яму выбухнуць гневам 
супраць багатага дабрадзея, які прыніжае і зневажае яго годнасць, 
тым не менш паслухмяна выконвае ўсе даручэнні. Відаць, раней, 
працуючы на адказнай пасадзе, ён кіраваўся правілам — працаваць 
добрасумленна, адказна выконваць загады. Стрыжэўскі, аднак, 
спалохаўся, што ў ім “нараджаецца халуйская псіхалогія”, і за гэта 
пастаянна дакарае сябе. 

Іван Піліпавіч Прытока — багаты камерсант-прадпрымальнік, 
“новы беларус”. Пісьменнік паказвае псіхалогію паводзінаў гэтага 



антыгероя, выкрывае яго сапраўдную сутнасць. Былы чыноўнік 
здолеў у постперабудовачны час нажыць капітал, бо з уладных 
структур “прытокі адыходзілі не з пустымі рукамі”. Ён прагне яшчэ 
болей разбагацець, а дзеля гэтага трэба “круціцца”. Таму на працягу 
многіх гадоў высільваецца, не ведае, што такое адпачынак. Ён 
пабудаваў самы вялікі катэдж: “Палац! Нават вежа, як у 
старажытных палацах…”. Па цяжкіх скрынках, якія таемна 
выгружалі з вялікага фургона, Стрыжэўскі не без падстаў мяркуе, што 
той займаецца сумніўным бізнесам. “А людзі… на ўласніка катэджа 
глядзелі як на злодзея. Пра ўсіх багатых народ меў такую думку. А дзе 
можна было зарабіць грошы на такі палац? Не адна сотня тысяч 
долараў. Украсці. Можа, не ў прамым сэнсе, але падпольны бізнес 
(што ў скрынках?) — хіба не тое ж рабаўніцтва…” Чаму ж людзі так 
адмоўна ставяцца да Прытокі? Багатаму камерсанту зайздросцяць 
учарашнія “савецкія людзі”, выхаваныя ў іншых сацыяльных умовах, 
яго грандыёзны палац — па сутнасці выклік тым, хто апынуўся на 
пазадках жыцця. Несправядлівасць у грамадстве, чалавечая 
несумленнасць, філасофія нажывы — загрэбці ці адхапіць болей для 
сябе, карыстаючыся сітуацыяй — усё гэта ніколі не віталася і не 
прымалася ў народзе. Вось чаму, уласна кажучы, герой аповесці Адам 
Фадзеевіч, ды і сам пісьменнік, не прымае новага тыпу міжчалавечых 
адносінаў і тых парадкаў, якія прадвызначае выключна матэрыяльна-
маёмаснае становішча асобы, і стаіць на пазіцыях сацыяльна-
этычнага, гуманнага ўладкавання жыцця. Пры гэтым “стары філосаф” 
Стрыжэўскі згадвае вучэнне Хрыста. “Але ці стане чалавеку лягчэй 
жыць? Ці знікнуць боль і смутак?” — вось што хвалюе Адама 
Фадзеевіча. Вядома, можна паспрабаваць ізалявацца ў палацы-вежы 
ад астатняга люду, яго болю, пакутаў, праблем. Аднак, калі няма 
“народнага шчасця”, то, відаць, не ўратуе “рай для сябе”. Прытока 
страчвае здольнасць паважаць іншых людзей, уменне гаварыць з 
былым калегам па працы, быць тактоўным і чулым да гэтага 
чалавека, які вартуе яго дабро. Наогул з усімі, каго сустракаў у 
пасёлку, “туз” з палаца вітаўся так, быццам рабіў ласку. З вышыні 
глядзіць ён на былога свайго начальніка Адама Фадзеевіча, бо “не 
сумняваўся, што купіў работніка”. “Паводзіў сябе васалам” і “не лічыў 
патрэбным спрачацца з вартаўніком — батраком сваім…” Ён мяркуе, 
што Стрыжэўскі павінен слугаваць з такой жа шчырасцю ды 
адданасцю, як і яго сабака Бокс. Вартаўніцтва ў багацея, зрэшты, 
ператвараецца ў “сабачую службу”. Статус уладальніка палаца акурат 
і раскрываюць словы, якія ў кантэксце твора нясуць ацэначную 
характарыстыку: “туз”, “васал”, “капіталіст”, “гаспадар”, “бос”… 



Прытока пачувае сябе князем у палацы і гаспадаром сучаснага 
жыцця. 

У асяродку раскошы і багацця маральна дэградуе Прытокаў 
сын Вадзім, сведкам чаго робіцца стары вартаўнік. Стрыжэўскі з 
цяжкасцю зносіць п’янае баляванне ў катэджы-палацы, жахаецца 
сексуальнай разбэшчанасці моладзі, пабачыў, што справа ў басейне 
дайшла да ўжывання наркотыкаў. Вадзім вырашыў адпомсціць 
Адаму Фадзеевічу, які не ўтрымаўся і паведаміў бацьку пра пагулянку 
сына з кампаніяй. Стрыжэўскі ледзь не памёр і вырашыў падаць у суд 
“за нанясенне шкоды… здароўю, за маральнае зганьбаванне”. Але 
Вадзімаў бацька, пагражаючы, адразу папярэдзіў, што таго чакае: 
“Ну што ж, паспрабуй судзіцца з Прытокам. Некаторыя судзіліся…”. 
Блізкія і родныя людзі адгаворваюць Стрыжэўскага ад намеру “нешта 
адсудзіць”. “Не трэба нам яго брудныя грошы”, — пераконвае на 
сямейным савеце жонка Галіна Пракопаўна. Пісьменнік сцвярджае, 
што, нягледзячы “на ўвесь бардак, які робіцца навокал і ўвогуле ў 
свеце”, вышэй за ўсё вечныя агульначалавечыя каштоўнасці. Можна 
пераадолець многае, калі чалавек чысты душой, дбае пра сваю 
чалавечую годнасць, мае трывалую аснову жыцця — сям’ю. 
Грамадства чакае непапраўная катастрофа быцця, калі ў ім возьмуць 
верх бессаромнае ашуканства, вузкакарыслівае прыстасавальніцтва, 
нахабны дыктат грошай, прыніжэнне асобы, усёдазволенасць, 
хамскія звычкі і цынічныя парадкі. Пра гэта І. Шамякін папярэджвае 
з усёй маральнай і грамадзянскай адказнасцю, паказваючы сучасную 
рэчаіснасць у яе супярэчлівасці, драматычнасці, парадаксальнасці. 

Наступная сукупнасць тыповых характараў — людзі мастацтва 
і навукі, акінутыя ўладай і грамадствам: пісьменнік Іван Андрэевіч і 
актрыса Аляксандра Паўлаўна ператварыліся ў амаль што жабракоў 
(“Paradies auf erden” і “Адна на падмостках”); мастак Міхал Рачыцкі не 
вытрымаў душэўных пакутаў і засіліўся (“Вернісаж”); малады вучоны 
Уладзіслаў Булаўскі падаўся на шлях камерцыі, аднак раптоўна памёр 
па дарозе на Варшаўскі базар (“Сатанінскі тур”), драматург Іпаліт 
Пятровіч не мае грошай для пастаноўкі сваёй п’есы і перажывае, што 
ў жыцці зніклі сапраўдныя героі (“Крывінка”), і інш. 

Ігнат Андрэевіч Мятніцкі, герой аповесці “Пошукі прытулку” 
(1999) — доктар навук, акадэмік аграрнай акадэміі, былы дырэктар 
інстытута. Ён прайшоў шлях ад калгаснага агранома да вядомага 
вучонага-селекцыянера. Мятніцкі вывеў новыя гатункі бульбы, выдаў 
тры манаграфіі, у свой час “з яго думкай лічыліся — у навуковых 
колах, у міністэрстве, ва ўрадзе”. Ён думаў і дбаў пра высокія 
ўраджаі, пра тое, каб накарміць людзей. У працы і клопатах прайшло 



жыццё і насунулася старасць. “Вучонасць не старэе. Вучоныя 
старэюць”, — кажа шамякінскі герой. Ігнат Андрэевіч адчувае сябе 
адзінокім і непатрэбным, думае пра смерць. “А за пяць гадоў 
пенсіянерства забыліся, што не вельмі даўно быў такі нацыянальны 
вучоны. Праўда, за гэтыя гады свет перавярнуўся дагары нагамі…” 
Ён, ужо нямоглы пенсіянер, шукае паратунак у працы: “Ігнат 
Андрэевіч сеў за стол дапісваць артыкул пра раянаванне выведзеных 
іхнім інстытутам гатункаў бульбы. Даўно даводзіў, што не ўсе гатункі 
любяць адну і тую ж зямлю… Ведаў, што яго доказы павісалі ў 
паветры нават у савецкія часы. А цяпер?.. Хто будзе чытаць ягоны 
артыкул і кіравацца ім?! Аднак пісаў. Праца — сіла, якая трымала на 
свеце і адганяла адчуванне марнасці, непатрэбнасці жыцця. А жыць 
яшчэ хацелася!”. Згадайма, што працай заўсёды ратаваліся героі 
твораў Кузьмы Чорнага, Івана Мележа… Высілкі Мятніцкага 
інтэлектуальныя, аднак ён добра ведае, што такое сялянская праца, 
пастаянна працаваў на зямлі (і ў калгасах, і на доследных участках, і 
на дачы). Вучоны-аграрнік жыве думкай пра зямлю. Мятніцкі адчуў 
сябе зусім інакш, нават пачаў хадзіць без кійка, калі апынуўся ў тых  
мясцінах, якія лічыў роднымі. Усё яго ратавала: клён пад вокнамі 
хаты, якую некалі збудаваў сам, лазня з жарам і пахам свежай 
бярозы, сялянскія стравы… Тут, у вёсцы, ён хоць на нейкі час “набыў 
душэўную ўпэўненасць”. Эканамічныя веды Мятніцкага імкнецца 
скарыстаць дырэктар сельгасфірмы Кузьма Гайка. А яшчэ былі 
размовы з былой жонкай Марынай, вяскоўцамі, з якімі калісьці 
працаваў ці сустракаўся ў маладосці. 

У горадзе Ігната Андрэевіча агарнулі сум і адзінота не толькі 
таму, што ён адлучаны ад любімай справы і больш не запатрабаваны 
яго навуковы досвед. У акадэміка Мятніцкага памерла другая жонка 
Ангеліна, якую кахаў і якая стварыла ўтульны, спрыяльны сямейны 
асяродак. Ігнат Андрэевіч застаўся дажываць веку з сям’ёй свайго 
сына Андрэя, следчага пракуратуры. Па сутнасці галоўная яго 
радасць і ўцеха — малая ўнучка Света. Здавалася б, чаго яшчэ 
жадаць яму, старому чалавеку? З адыходам жонкі памянялася 
ўспрыманне жыцця, усё стала не так, як было раней, яго прыгнечвае 
пытанне: “Каму патрэбны?” Мятніцкаму, як і многім старым людзям, 
не стае цяпла, звычайнай чалавечай увагі, спагады. Сын і нявестка 
Паліна мала прыносілі радасці, былі занятыя сваімі справамі і 
клопатамі, заставаліся безуважнымі да старога бацькі, яго хвароб: 
“Розумам Ігнат Андрэевіч усведамляў логіку дзяцей і не злаваўся на 
іх — дай Бог ім шчасця. Але ўсё ж было крыўдна! І каб менш думаць 
пра сваю няўтульную старасць, ён аглушаў сябе снатворным”. 



Падсумоўваючы жыццёвыя рахункі і вынікі, Мятніцкі губляе душэўны 
спакой, яго апаноўваюць бязрадасныя думкі: “Можа, вінаватыя не 
толькі смерць жонкі, старасць, але і развал таго, за што ваяваў, што  
будаваў усё сваё доўгае жыццё”. Ён пачынае шукаць прытулак і 
апірышча: перш наведвае сям’ю сваёй дачкі Тамары ад першага 
шлюбу, а затым едзе да былой жонкі Марыны, якая пасля іх разводу 
так і засталася жыць у вёсцы адна. “Я так не магу: каб на ўсё жыццё 
крыўда”. “Сэрца счарнее”, — так сустракае яна Ігната Андрэевіча. 
Падчас сваёй вандроўкі і жыцця ў вёсцы Мятніцкі думаў пра свой 
лёс, асэнсоўваў перажытае, спрабаваў зразумець памылкі і пралікі. 
Вяртаючыся ў горад, “ён адчуў сябе вінаватым. Але ў чым — 
зразумець не мог”. Жыццё яго пражыта так, як было наканавана 
лёсам, і нельга адкруціць час назад, каб вярнуцца ў маладосць ці 
штосьці памяняць. Дык хто ён, Ігнат Андрэевіч Мятніцкі? Відаць, не 
толькі былы франтавік, вучоны з пенсіянерскім статусам, 
непрыкаяны адзінотнік. Магчымыя і такія адказы: нявольнік свайго 
лёсу і часу, чалавек, які стаўся на схіле жыцця, на вялікі жаль, лішнім. 

Трэці сацыяльны тып у прозе І. Шамякіна — маленькі, 
звычайны чалавек, які стаў ахвярай сацыяльна-гуманітарнай 
катастрофы, маральнага Чарнобыля. Адна з беларускіх жанчын-
пакутніц — мнагадзетная маці Надзея Русак, гераіня аповесці 
“Палеская мадонна” (1996). У саўгасе яна была лепшай цялятніцай, за 
сваю працу атрымала ордэн. Але прыйшоў новы час — і эканамічны 
крызіс, сацыяльны хаос разбурылі жыццё простых людзей. 
Беларуская вёска апынулася ў заняпадзе. У аграфірме, у якой працуе 
Надзея Русак, затрымка з выплатай заробкаў: “Не сказаць, што ў 
фірме справы ішлі лепш, чым у былым саўгасе, ніхто не пазбегнуў 
цяжкасцей пераходнага перыяду”. Жанчына не ведае, як адной 
пракарміць і выгадаваць дзяцей, і праз гэта пакутуе, а пазней 
трапляе ў бяду. Яе муж Мікола пад Мазыром будуе для багатых 
катэджы, але пра сям’ю не дбае, прапівае заробленае. Пасля яго 
прыезду дамоў не стала самай дарагой рэчы — залатога пярсцёнка. 
Гэты ўчынак мужа балюча раніць сэрца Надзеі: “Хвіліну стаяла ў 
прастрацыі, потым села не на ложак — на падлогу, як малая Юлька, і 
горка заплакала. …Плакала ад крыўды і абразы. Кахае ж яна гэтага 
завадзягу, ветрагона…”. Дзеці хочуць есці, а ў хаце застаўся толькі 
кош бульбы. Што ж рабіць жанчыне-маці, якая сам-насам засталася з 
бядой? У гэтай цяжкай жыццёвай сітуацыі яна спадзявалася на 
дапамогу з боку прэзідэнта аграфірмы Валяр’яна Паповіча (вяскоўцы 
называюць яго Валяр’янавы). У душы накіпела крыўда: не стрымалася 
і запытала, на якія грошы той будуе палац — катэдж на чатыры 



паверхі, сказала яму, што такія, як ён, “родную партыю дурылі”. 
У выніку не дачакалася рэальнай, дзейснай дапамогі, яе звольнілі з 
працы. Здаецца, Надзея Русак не была лайдачкай, не адзін год 
працавала на ферме. Так, яна непакоіцца, што хварэюць цяляты, і 
кажа кіраўніку аграфірмы, каб ім давалі малако, а не замежны 
канцэнтрат. І вось жанчына-працаўніца і мнагадзетная маці 
даведзена да роспачы і адчаю: “Адсутнасць працы моцна трывожыла. 
На мужаў заробак не спадзявалася. А дзяцей трэба карміць. Улетку 
яшчэ можна перабіцца: гурочкі выраслі, бульбачка, хоць і 
дробненькая. Але не ўгледзіш, як прыйдзе восень, за ёй зіма…”. 
Матэрыяльная нястача падштурхоўвае Надзею Русак апеляваць да 
высокай улады ў краіне, таму яна едзе ў Мінск шукаць праўду, 
заступніцтва і дапамогу. Трапіўшы на прыём у прэзідэнцкую 
рэзідэнцыю да юрыдычнага кансультанта, жанчына “пачала гава-
рыць смела, з запалам, з абагульненнямі”. А пасля ў прывакзальным 
скверы да няшчаснай, гаротнай маці з сынам Юркам падышла Нінэль 
Іванаўна, якая прапанавала для яе сыночка райскае жыццё ў 
Галандыі. Уведзеная ў зман аферыстамі, якія выдаюць сябе за 
галандцаў і гандлююць дзецьмі, Надзея Русак магла назаўсёды 
страціць свайго Юрку. Пад уздзеяннем спіртнога, а магчыма, і 
наркотыкаў, яе “вымусілі падпісаць паперы… на ўсынаўленне”. Пасля 
таго, як прыйшла ў сябе, маці ахапіў страх і сэрца яе ледзь не 
вырвалася з грудзей. Падзеі ў аповесці разгортваюцца ў дэтэктыўным 
рэчышчы. Гандляроў дзецьмі затрымліваюць — і Надзеі Русак вярнулі 
Юрачку. Для жанчыны-маці, загнанай у жыццёвы тупік, галоўнае — 
лёс яе дзяцей, і таму невыпадкова яна ўвесь час думае пра іх 
будучыню. Надзея Русак, зразумела, не ідэальная гераіня, хтосьці, 
мабыць, пачне яе вінаваціць, скажа, што яна не ўсё і не так робіць, 
як трэба было б рабіць у яе бядотным становішчы. І ўсё ж гэтая 
жанчына выклікае не толькі спагаду, але і захапленне. Надзея Русак 
не страціла мацярынскага пачуцця: любіць і шкадуе сваіх Машу, 
Арцёма, Юльку і Юрку, увесь час думае пра дзяцей і жадае ім 
інакшай долі. Яна не скарылася лёсу, не кінулася ў п’янства і, 
нягледзячы на нялёгкія выпрабаванні, да апошняга змагаецца за 
выжыванне сваёй сям’і. І яшчэ. Надзея мае чалавечую годнасць, 
непакорлівы, валявы характар і смеласць, бо, бяспраўная і выкінутая 
на абочыну жыцця, не пабаялася гневу і расправы мясцовага князька 
Паповіча, паехала сказаць пра тое, “што робяць Валяр’янавы”, “што 
не толькі робіцца ў іх саўгасе, — на ўсім Палессі”. У гэтым творы 
яскрава выяўлена маральна-гуманістычная пазіцыя пісьменніка: “Для 



ўратавання чалавека… тым больш дзіцяці, трэба ўвесь свет падні-
маць. Так павінны жыць людзі”. 

Іван Шамякін стварае калі не цалкам адмоўныя, то 
амбівалентныя тыпы герояў. Алег Журковіч і Іван Ціхотка з аповесці 
“Завіхрэнне” (1998) — людзі заблытаных лёсаў, абодва прайшлі праз 
“турэмную акадэмію” і, урэшце, апынуліся на волі. Падчас гутаркі ў 
парку яны згадваюць рамантычныя мары-памкненні, якія з’ядналі іх 
у няволі, разважаюць пра сваё месца ў новым жыцці. Былых зэкаў 
выдае турэмна-лагерны жаргон, але ў гэтым насычаным дыялогу 
гучыць думка, што трэба жыць “па-боску”. І мы пераконваемся, што 
яны не ператварыліся, як бывае нярэдка, у адпетых падонкаў ці 
закончаных нягоднікаў. Наадварот, абодва імкнуцца пачаць жыць 
па-іншаму: сумленна і па справядлівасці. А пачаць ці перапісаць, як 
кажуць, жыццё з новага, чыстага аркуша няпроста і нялёгка. Алегу 
Журковічу цяжка адаптавацца на свабодзе і змірыцца з тым, што яго 
несправядліва і сурова пакаралі. Маладога архітэктара суд прызнаў 
забойцам каханай дзяўчыны Рагнеды, абвінавачванне грунтавалася 
на адсутнасці алібі і на падставе яе дзённікавага запісу: “Зноў 
пасварылася з Алегам. Ён сказаў, што яму хочацца забіць мяне. Ой, 
як страшна!..”. Не стрымаў хлопец сябе, вырваліся гарачлівыя словы, і 
за гэтую дурноту давялося ледзь не заплаціць сваім жыццём. 
Журковічу пагражаў расстрэл. Але на камісіі, разглядаючы яго 
просьбу аб памілаванні, у дыскусію з генпракурорам уступіў 
пісьменнік, які паставіў пад сумнеў вінаватасць асуджанага, маўляў, 
не мог той забіць дзяўчыну, якую кахаў. Камісія даравала Журковічу 
жыццё, з камеры смяротнікаў яго адправілі на этап, і ён апынуўся на 
уранавых рудніках. У зоне “без віны вінаваты” мусіў пазнаць 
лагерныя законы, “невыносныя пакуты… маральнага падзення”. 
Нямала мінула часу, пакуль злавілі маньяка, серыйнага забойцу, які 
звёў са свету больш дзесяці жанчын, у тым ліку забіў і Рагнеду 
Карэцкую. Прайшоўшы праз цяжкія выпрабаванні лёсу, Алег 
Журковіч не зламаўся і застаўся чалавекам, які ўсёй сваёй існасцю 
жадае іншага жыцця: “А я хачу быць на святле. Я хачу навярстаць 
страчанае, вярнуць гады, якія ў мяне ўкралі…”. У несправядліва 
пакаранага чалавека свой рахунак да суддзі і пракурора, якія 
дапусцілі, як лічыць былы лагернік, недаравальную памылку праз сваё 
верхаглядства, тэндэнцыйны разгляд крымінальнай справы. “Сем 
гадоў ён капіў гнеў на правасуддзе тае ўлады, якая невіноўнага 
асудзіла на смерць… Як лёгка чалавека можна прыхлопнуць. Як муху. 
Рухнула тая ўлада…” Аднак Алег Журковіч персаніфікуе тагачаснае 
зло, бо не толькі тагачасная савецкая судовая сістэма вінавата ў яго 



скалечаным лёсе, і расшуквае суддзю Абабурку і пракурора Загадая. 
Ён вырашыў патрабаваць у іх матэрыяльную кампенсацыю за сем 
гадоў лагерных пакутаў, а калі тыя не пагодзяцца па-добраму, то 
дамагчыся гэтага праз суд. Сустрэча з былой суддзёй Фросяй 
Абабуркай расчаравала: яна працуе натарыусам, пастарэла, 
неахайная, да таго ж яе дачка даглядае малога сына-інваліда. Крыўда 
і неўтаймаваны гнеў перапаўняюць Журковіча, аднак быць жорсткім 
і без ніякіх маральных прынцыпаў — гэта не яго амплуа. Адчуванне 
сябе ахвярай трагічнай памылкі не ператварыла яго ў сляпога 
чалавеканенавісніка: “Я грэшны: усім дараваў… суддзі, нават 
суддзі…”. А вось каму не можа дараваць лагерны пакутнік, дык гэта 
пракурору Багдану Загадаю, які не шкадаваў прамоўніцкага імпэту і 
гневу, “з садысцкім задавальненнем падводзіў маладога архітэктара 
пад “вышку”. Журковіч — закладнік не толькі судовай сістэмы, але 
ахвяра кар’ерных амбіцый пракурора: “Усе такія, як ён, толькі 
матэрыял, з якога пракурор будаваў дабрабыт сваёй сям’і, а не людзі, 
чалавекі”. Алег перад памяццю Рагнеды прагне помсты кар’ерысту і 
хапугу: “Мяне, невінаватага, падвялі пад “вышку”, і сумленне іх не 
грызе. Ні Загадая, ні Абабурку. Я прымушу іх заплаціць за мае 
пакуты. І ты не можаш мяне асудзіць. Гэта будзе помста і за тваю 
смерць. Не яны забілі. Але яны не шукалі забойцу”. Не маючы 
ўласнага жытла і атрымаўшы ў якасці кампенсацыі ад Загадая 
старую дачу, ён тым не менш і тут не можа пераступіць за мяжу 
маральнай дэградацыі, пераўвасобіцца ў раз’ятранага грабежніка: 
“…Але заставацца яшчэ нават паўгадзіны ў кампаніі пракурора не 
было ніякага жадання. Цяпер, калі галоўная мэта, можна лічыць, 
дасягнута, хочацца хутчэй забыцца на гэтага чалавека, які сваёй 
падатлівасцю, уступлівасцю, спалоханасцю маральна расслабляў яго, 
рабіў талстоўцам: даруй ворагу свайму”. Алег Журковіч захоўвае сваю 
непрыязнасць да пракурора, пагарджае гэтым загнаным у кут 
нікчэмным служкам правасуддзя, канфлікт паміж імі невырашальны 
ў сваёй маральна-этычнай сутнасці. Пісьменнік раскрывае ўнутраную 
драму і траўмаваную свядомасць Журковіча, разглядае яго паводзіны 
і ўчынкі ў святле так званага “робінгудства”, гуманнай ідэі 
“талстоўства”. Алег Карнеевіч імкнецца мужна і годна перанесці ўдар 
лёсу, знайсці сябе ў надзвычай складаным сучасным свеце. “Ты 
проста многа корпаешся ў сваёй душы”, — заўважае яго хаўруснік-
аднадумца Іван Ціхотка, на што “талстовец” адказвае: “Я разграбаю 
там завалы, вымятаю смецце. Будую адстойнік… Уся каламуць 
павінна адстаяцца”. У лагеры былы смяротнік піша раман, на волі ён, 
ужо “сівы мужчына”, выдае газету — і ўсё гэта робіць дзеля памяці 



пра Рагнеду, высвятлення праўды, “моманту ісціны”. Хто ж ён, 
Журковіч: герой свайго часу, вязень з абвостраным пачуццём 
справядлівасці, высакародны разбойнік, які хоча “ўзяць… у зладзеяў 
багатых, каб дапамагчы бедным”? Вось якое вызначанне ў творы яму 
дае стары пісьменнік Іван Андрэевіч: “…Але ў жыцці ён не герой, ён — 
святы пакутнік…”. 

Алег Карнеевіч кажа пра Івана Ціхотку, што ён “сумленнейшы 
хлопец”. Ці так гэта на самай справе? Яго, хворага на клептаманію, 
тройчы адпраўлялі ў турму за кватэрныя крадзяжы. Ціхотка рабуе 
толькі багатых, заможных людзей. У яго свая праўда, але ён яшчэ не 
страчаны чалавек, пра гэта сведчыць яго шчырае пакаянне: “Мне 
сорамна было толькі аднойчы за ўчынак свой — калі краў кашалёк у 
сялянкі, што прадала на рынку парсючка. Яна галасіла. А я смяяўся. 
А пасля часта сніў гэтае грэхападзенне і мне ўсё больш рабілася 
сорамна”. Ціхотка, калі апынуўся ў чарговы раз у зняволенні, трапіў 
пад уплыў Алега Карнеевіча, паверыў у рамантычныя казкі і гісторыі, 
якія той распавядаў. “Украсці ў багатых, каб памагчы бедным”, — 
стала дэвізам яго жыцця. Ён параўновае сябе з новымі гаспадарамі 
жыцця, якія бессаромна рабуюць народ і краіну: “…Дык я — анёл 
бязгрэшны ў параўнанні з імі, хто купіў такія магазіны, “мерседэсы”. 
Апостал Пятро ці Павел… хто з іх заведуе раем?.. павінны вызначыць 
мне самае-самае пачэснае месца ў раю”. Парадаксальная, дзіўная рэч: 
учарашні “крымінальнік”, які думае пра бедных і хворае дзіця Ірэны 
Сопкі, мае большыя шансы стаць героем “узвіхранага жыцця і часу”, 
чым тыя, што “зрабіліся галоўнымі хапугамі”. Ціхотка — вораг 
“сістэмы багатых”, антаганіст грамадства, у якім жывуць не па-боску і 
не па справядлівасці, яго выказванні супадаюць з аўтарскім 
падыходам да ацэнкі негатыўных падзей сучаснасці, якія спарадзілі 
разбурэнне сацыяльна-этычных асноў светаўладкавання: “А што 
жыццё — бардак, гэта бачу”. 

Журковіч і Ціхотка хочуць стаць сучаснымі Робін Гудамі і 
здзейсніць высакародныя ўчынкі дзеля тых, хто мае ў гэтым патрэбу. 
Алег зрабіўся для Ціхоткі аўтарытэтным настаўнікам жыцця, які 
вучыць: “Запомні: самае цяжкае — аддзяліць справядлівае ад 
несправядлівага, ці наадварот. Спачатку давай навучымся рабіць 
добрыя справы”. Журковіч і Ціхотка адгукнуліся на крык роспачы 
маладой маці Ірэны Сопкі, якая праз газету звярнулася з просьбай 
дапамагчы ўратаваць яе васьмігадовую дачку. Яны дасталі патрэбныя 
грошы для аперацыі дзяўчынкі ў Германіі — і выратавалі ёй жыццё. 
Але дзе ж гэтыя “высакародныя супермены” бяруць валюту? Яны 
ўчыняюць, як лічаць, справядлівую экспрапрыяцыю ў пракурора-



хабарніка Загадая, частку з выкрадзенай Ціхоткам сумы і ахвяравалі 
на лячэнне малой Хрысціны. 

Рэальнасць калізій і рамантызацыя “робінгудства” 
папярэднічае дэтэктыўнай развязцы падзей, звязаных са стрэлам у 
Івана Ціхотку і смерцю Валеры Загадая, сына пракурора. Эпілог у 
творы завяршае сюжэтныя лініі. Ёсць тут і рысы хэпі-энду 
(шчаслівага фіналу): “Ірэна згадзілася выйсці за Алега замуж”. 
Сюжэтны псіхалагізм у “Завіхрэнні” грунтуецца на драматызацыі 
дзеяння, сінтэзе эмацыянальнага і аналітычнага пачаткаў. 

Пісьменніка заўсёды цікавіў чалавек не толькі ў сацыяльных і 
грамадскіх умовах, але і ў сямейна-бытавым асяродку. Ён стварыў 
нямала яскравых, жывых характараў, унутраная сутнасць якіх 
раскрываецца ў няпростых жыццёвых сітуацыях. Сямейныя 
ўзаемаадносіны герояў знаходзяцца ў цэнтры аповесці “Абмен” (2001). 
Пісьменнік наглядна паказвае, што паміж Аксёнам і Ядвігай няма 
псіхалагічнай сумяшчальнасці, сапраўднай гармоніі і паразумення. 
А гэта, зразумела, аддаляе іх адно ад аднаго і няўхільна вядзе да 
сямейнага разладу. Таленавіты матэматык, малады прафесар Аксён 
Крапіўка апантаны навукай, запалонены складанымі формуламі: 
“Цяпер яго задача — аспрэчыць немцаў. Але гэта праца не адной 
ночы, на гэта спатрэбяцца месяцы”. Яму бракуе ўвагі і чуласці да 
сваёй жонкі, для якой самае галоўнае — каханне. Ядвіга крыўдуе і 
сярдуе на мужа праз абыякавасць да яе жаночай прыгажосці. Яна 
гаворыць Аксёну: “…А ты абкрадваеш сам сябе. Пастарэеш — 
пашкадуеш. Жыццё — не ў формулах”. У сям’і няма дзяцей, кожны з 
герояў прагне і шукае ў жыцці сваю радасць і шчасце: Аксён — у 
навуковай творчасці, Ядвіга ж аддаецца любоўнай страсці з другім 
мужчынам. Жончына здрада моцна апякае сэрца і свядомасць, у 
святле сямейнай катастрофы Крапіўку не цешыць сенсацыйны 
поспех на навуковым сімпозіуме, наадварот, яго формула жыцця 
церпіць крах, бо ён ставіў поруч сваю матэматыку і каханне да Ядвігі, 
думаў, што “яго любоў і каханне — навука і яна…”. Падмануты муж 
прымае рашэнне развесціся, лічыць, што гэта адзіны выхад з 
сямейнага канфлікту. У той жа час малады прафесар Крапіўка 
дакарае сябе: “Відаць, сапраўды вінаваты ён: не здольны даць жонцы 
ўсе радасці, якія яна хоча”. Але віна Ядвігі не меншая, а мо нават і 
большая, у тым, што іх узаемаадносіны зайшлі ў тупік. Маладая 
жанчына даймае мужа, нават абражае яго, абвінавачваючы ў 
занудлівасці, робіцца настойлівай і патрабавальнай. Не той шлях 
мацавання кахання і сям’і, відаць, абрала Ядвіга. Аксёну Пракаповічу 
ў сваіх навукова-творчых пошуках проста неабходна было 



самазасяродзіцца. Ядвіга ж не здолела стрымаць свае эгаістычныя 
жаданні і намеры. “Ох, як мне ўсё абрыдла!” — усклікае яна падчас 
сямейнай сваркі. Ядвіга не то помсціць мужу, не то шукае прыгодаў і 
інтымных уцехаў. Пасля знаходзіць апраўданне сваім паводзінам: 
“Жыву як хачу. Свабода!..”. Аднак пісьменнік не спяшае асуджаць 
сваю гераіню, бо “такая пэўна прырода чалавечая — грэх ад Адама і 
Евы пайшоў”. І. Шамякін, даследуючы асабістае, інтымнае ў 
чалавечай свядомасці, паказвае, як псіхалагічна складаныя адносіны 
між блізкімі людзьмі адбіваюцца на самаадчуванні асобы, выбіваюць 
яе з жыццёвай каляіны. Невыпадкова “пакрыўджаны, з выбітым 
цвёрдым грунтам” Крапіўка думае пра самагубства. Камяк, 
палюбоўнік Ядвігі, не цэніць, што падараваў лёс: цудоўную жонку, 
сям’ю. Праз сваю разбэшчанасць ён таксама стаў руйнавальнікам 
сямейнага свету, прынёс няшчасце блізкаму чалавеку. Кожны з 
герояў зрабіў свой выбар, сюжэтная інтрыга набыла пры гэтым 
нечаканую развязку. Як бачым, І. Шамякіна цікавіць праблема 
сучаснай сям’і, недаўгавечнасці шлюбу. Пісьменнік праводзіць сваіх 
герояў праз выпрабаванне каханнем, вернасцю. Раскрываючы калізіі 
прыватнага жыцця, ён даводзіць, што без духоўнай еднасці няма 
паразумення ў сям’і, яе трываласці. Міжчалавечыя дачыненні 
павінны быць паўнакроўнымі, пазбаўленымі аднабаковасці, 
безразважнага эгаізму і маральнай безадказнасці. 

Пазітыўных канцэптуальных аўтарскіх вобразаў у шамякінскіх 
аповесцях пра сучаснасць досыць мала. “Мы страцілі герояў…” — 
кажа адзін з персанажаў аповесці “Крывінка”. У аповесці “Зона 
павышанай радыяцыі” (1997) пісьменнік паказвае, як вайна ў 
Афганістане і аварыя на Чарнобыльскай АЭС сурова перайначылі і 
без таго нялёгкае жыццё Паўла Паўлавіча Вятрэнкі і яго жонкі Галіны 
Кузьмінічны. Ужо ў рамане “Злая зорка” (1991) І. Шамякін адгукнуўся 
на гэтыя трагічныя падзеі. У аповесці ён працягвае асэнсоўваць сваю 
эпоху праз лёс канкрэтнага чалавека і сям’і. Твор быў напісаны пасля 
наведвання радзімы, і тая сустрэча пакінула ў душы і памяці балючы 
след. І. Шамякін згадвае: “У 1996 годзе я пакланіўся магілам, убачыў 
жахлівыя сляды радыяцыі: знесены пасёлак, разбуралася вялікая 
ваенная база — амерыканцы рэзалі снарады, ракеты. Вынікі 
паездкі — сюжэт сумнай аповесці з публіцыстычнай назвай “Зона 
павышанай радыяцыі”. Празаіка цікавіць найперш унутраны, 
псіхалагічна-эмацыянальны змест жыцця асобы ў цеснай 
суаднесенасці з часам і яго наступствамі. 

У вобразе палкоўніка Паўла Паўлавіча Вятрэнкі створаны 
яскравы тып афіцэра: перад намі паўстае надзвычай кампетэнтны 



прафесіянал-вайсковец, які адданы арміі, службе, высокім 
маральным прынцыпам жыцця. Шамякінскі герой аповесці жыў не 
толькі па загадах, але і па абавязку сэрца. Ён нёс сваю службу так, як 
і належала сапраўднаму афіцэру — годна, сумленна, адказна. 
Вятрэнка добра ведае, што такое зона. І не толькі чарнобыльская, дзе 
яны жывуць разам з жонкай. Амаль усе гады сваёй афіцэрскай 
службы, за выключэннем вучобы ў ваенна-інжынернай акадэміі ў 
Маскве, ён, можна сказаць, быў адлучаны ад жыцця сучаснай 
цывілізацыі. Служыў на краі свету — на самым паўднёвым востраве 
Курыл, пасля заканчэння акадэміі трапіў на Кольскі паўвостраў, і  
нават тады, калі апынуўся ў роднай Беларусі, на поўдні 
Гомельшчыны, то аналагічная ракетная база была размешчана ў лесе. 
Палкоўнік Вятрэнка, спецыяліст па хімічнай і радыяцыйнай абароне, 
разумеў небяспеку чарнобыльскай радыяцыі для жыцця, таму і 
падняў, як кажуць, трывогу, паслаў лісты ў высокія інстанцыі: “…Але 
я так не мог. Я жыў сярод людзей, а людзі жылі ў зоне павышанай 
радыяцыі. Іх трэба ратаваць. А на іх забыліся. Ды што там нейкі 
пасёлак лясны, нейкі батальён. З’яўлялася адчуванне, што ўся вялікая 
краіна жыве ў зоне павышанай радыяцыі”. Праз сваю сумленнасць і 
праўдашукальніцтва Вятрэнка быў датэрмінова звольнены ў запас. 
Герой аповесці гаворыць, што быў крытычна настроены супраць 
ваеннай і грамадскай бюракратыі, бяздушнасці, абыякавасці 
чыноўнікаў, асуджаў негатыў у арміі. Больш таго, ён прызнаецца: 
“Афганістан, смерць сына, Чарнобыль узбунтавалі мяне і, як кажуць, 
завялі на крутыя абароты”. Аднак, нягледзячы на перажытую ўласную 
трагедыю і іншыя цяжкасці, Вятрэнка ўнутрана не мог прыняць 
крытыку і абвінавачванні, якія гучалі з тэлеэкранаў на адрас людзей у 
пагонах і той савецкай арміі, службе ў якой прысвяціў усё сваё 
жыццё. Сын Жэня пайшоў следам за бацькам, стаў прафесійным 
вайскоўцам — і загінуў у далёкіх афганскіх гарах: “Бой ішоў да 
паўдня. Маджахеды занялі камандную вышыню. Батальён капітана 
Вятрэнкі штурмаваў яе. Жэня падняў людзей у атаку, і яго скасіла 
аўтаматнай чаргой…”. Такія ж афіцэры, як капітан Вятрэнка, і 
савецкія салдаты не мелі ніякага выбару, іх “пагналі ў Афганістан”. 
Малодшы Вятрэнка меў спачуванне да ворагаў і не быў бяздумным 
вінцікам у жахлівай ваеннай мясарубцы, у чым пераконвае яго 
шчырая размова з бацькам. Палкоўнік Вятрэнка зрабіў спробу 
ўратаваць адзінага сына: добраахвотнікам паехаў у Афган, каб быць 
блізка да Жэні. 

Балючая памяць прыкавала сэрцы бацькоў да зоны, дзе 
пахаваны іх сын. Яны засталіся, нягледзячы на тое, што паўсюль 



распаўзлася “зараза гэтая”, але іх не палохае пошасць радыяцыі і 
смерць, бо адзінае іх жаданне — быць пахаванымі каля свайго 
Жэнечкі. Жыццё гэтых адзінотнікаў і пустэльнікаў набывае зусім 
іншы сэнс. Усвядомлены, па сваёй сутнасці экзістэнцыяльны, выбар 
ужо немаладых людзей, якія асудзілі самі сябе на пакуты і смерць у 
зоне, раскрывае не толькі асабістую трагедыю шамякінскіх герояў, 
але і агульнанародную бяду, катастрафічны лёс усёй Беларусі. Можна 
падумаць, што шамякінскія героі страчваюць інстынкт 
самазахавання і адчуванне суровай чарнобыльскай рэальнасці. 
Аднак, як думаецца, іх найперш абпаліла радыяцыя, што 
прысутнічала “ва ўсім жыцці”, бо сацыяльна-маральны Чарнобыль быў 
не менш небяспечны для людзей, якія доўга жылі ў няпэўнасці, 
напружанні і ператварыліся ў вечных вандроўнікаў. Яны не былі па-
сапраўднаму свабоднымі, ахвяравалі сабой, як здавалася, дзеля 
чагосьці вышэйшага і значнага. Жыцці гэтых людзей скарыстала 
дзяржава і ўлада, змусіўшы да стаіцызму, існавання ва ўмовах 
пастаяннай ізаляцыі. А што яны ў выніку набылі? Праз шмат гадоў 
сям’я Вятрэнкаў урэшце займела родную “зямлю абетаваную”, аднак 
фактычна адзіная іх уласнасць — доўгачаканы ўласны дом і Жэнева 
магіла. Чарнобыль паставіў людзей у складаныя абставіны, і на гэты 
раз яны маюць магчымасць выбару. Родны кут для іх даражэй за ўсё 
на свеце, памяць пра сына — святое. Павел Паўлавіч Вятрэнка — 
“чалавек зоны”, у якога ёсць свая філасофія выжывання: “…Але 
менавіта таму, што я знаю многа, я не веру ў блізкую смерць. Так што 
дарэмна высяляльнікі ўсіх рангаў называюць нас самазабойцамі. Не, 
мы не самазабойцы! Мы тыя, хто лагічна працягвае сваё жыццё пад 
тым жа напружаннем, пад якім яно было бадай увесь час, у той жа 
“зоне”. Я напісаў у “м ё р т в а й   з о н е” і выкрасліў слова мёртвай. 
Не, яна не мёртвая, гэтая зона. Але яна — з о н а”. Твор напісаны ад 
імя “я” героя, і гэтая яго споведзь нагадвае плынь свядомасці 
чалавека — чалавека трагічнага кшталту, які, паблукаўшы па 
“чарнобыльскім пекле”, прыходзіць да разумення жыцця як вялікай і 
непераходнай каштоўнасці: “А цяпер раблюся аптымістам, цяпер 
загадваю сабе: трэба жыць!”. 

Ці ёсць у творах пісьменніка “герой з вялікай літары”? 
Думаецца, ёсць. Гэта вобраз вернай спадарожніцы жыцця 
пісьменніка Марыі Філатаўны. У аповесці “Слаўся, Марыя!” (1998) 
гучыць хваласпеў жонцы і жанчыне-маці. Смерць гэтага самага 
блізкага, бясконца дарагога чалавека стала надзвычай балючай і 
незагойнай ранай. Таму шамякінскі твор, які мае падзагаловак 
“гісторыя кахання, любові, жыцця”, — гэта яшчэ і споведзь-плач, 



своеасаблівы літаратурны помнік. Марыя Філатаўна была апякункай 
таленту пісьменніка, разам яны доўгія гады былі адно непадзельнае 
цэлае. У аповесці аўтар гаворыць, што з жонкай ён спазнаў вялікае і 
поўнае чалавечае шчасце. Для яго Марыя Філатаўна была простай, 
зямной і ў той жа час незвычайнай, вяршыняй усяго таго высокага, 
што можа несці ў сабе беларуская жанчына, была ўвасабленнем 
чысціні і хараства. Пісьменнік прызнаецца: “Я аддаваў ёй перавагу 
над сабой, асабліва што датычыць захавання маралі, духоўнасці, 
вернасці, адданасці — усяго-ўсяго, чым так шчодра надзяліла яе 
прырода, сям’я, народныя традыцыі, і што яна непахісна пранесла 
праз усё жыццё”. 

Марыя Філатаўна натхняла пісьменніка на творчасць: “Ад яе як 
бы сыходзілі нейкія асаблівыя флюіды натхнення, працавітасці”. 
І. Шамякін гаворыць, што яму добра пісалася толькі тады, калі побач 
былі жонка і сям’я. Ды і сама яна рабілася аб’ектам мастацкага 
ўвасаблення і тыпізацыі. Іван Навуменка сказаў (гэтыя словы 
прыведзены ў тэксце твора): “Марыя Філатаўна з’явілася прататыпам 
многіх вобразаў жанчын у шамякінскіх раманах, аповесцях. Можаце 
ўявіць, якая гэта была натура, які характар, калі гэтага хапіла на 
дзесятак, калі не больш, яркіх, запамінальных характараў беларускіх 
жанчын”. Вобраз Сашы Траянавай з пенталогіі “Трывожнае шчасце” 
найбольш поўна ўвасабляе характар жонкі пісьменніка. Марыя 
Філатаўна дала сюжэт для першай часткі рамана “Глыбокая плынь”, 
яна ж стала правобразам Таццяны Маеўскай. “Думаю, такія блізкасць 
прататыпаў герояў абумовіла поспех першага майго рамана…” — так 
празаік тлумачыць адну з прычынаў фенаменальнага поспеху гэтага 
твора. Жончыны рысы, і найперш такія, як адданасць і вернасць 
мужу, сям’і, пісьменнік надаў фельчарцы Таісе Батрак з рамана 
“Вазьму твой боль” і Паліне Шугачовай з “Атлантаў і карыятыдаў”. 
Большасць шамякінскіх гераіняў — станоўчых ці супярэчлівых — 
увабралі хоць штосьці ад жаночай сутнасці Марыі Філатаўны: Вольга 
Ляновіч (“Гандлярка і паэт”), Галіна Адамаўна, жонка доктара Яраша 
(“Сэрца на далоні”) і інш. Пісьменнік неаднойчы на старонках 
аповесці адзначае выключную ролю асобы Марыі Філатаўны ў 
працэсе мастацкай творчасці: “Я пісаў самага дарагога мне Чалавека 
пад іншымі імёнамі, ставячы яе ў розныя сітуацыі…”. 

Марыя Філатаўна была незаменнай памочніцай у 
пісьменніцкай працы: перадрукавала дзесяткі тысяч старонак 
рукапісаў твораў, перачытала тысячы старонак карэктур. Яна 
стварала ўмовы для творчасці, атуляла мужа ўвагай, цеплынёй, 
чуласцю. А яшчэ мы даведваемся з аповесці, што Марыя Філатаўна 



была дарадцам пісьменніку, які быў захоплены вобразатворчасцю. 
Шамякін лічыўся з жончынымі меркаваннямі і ацэнкамі. Так, празаік 
раіўся з ёй пры стварэнні асобных жаночых вобразаў. Тады, калі 
“пісаў Вольгу” (аповесць “Гандлярка і паэт”), пісьменнік цікавіўся яе 
думкай пра тое, “як бы яна паступіла, каб апынулася ў такіх умовах, у 
такіх узаемаадносінах з людзьмі…”. Ён піша: “І што мяне радавала: як 
правіла, яе ход быў такі ж, які ўжо быў у маёй галаве, часцей — больш 
дакладна вывераны. Гэта пераканала мяне, што я на правільным 
шляху ў стварэнні вобраза гандляркі і падпольшчыцы”. 

На гэты раз І. Шамякін не меў патрэбы ў мастацкім вымысле, 
ён імкнуўся, каб з твора перад намі паўстаў вобраз жывой і рэальнай 
жанчыны. Аўтар распавядае гісторыю іх чалавечых узаемаадносінаў. 
А складваліся яны, зразумела, па-рознаму, не было бясхмарным 
сямейнае жыццё. У іх была свая “непаўторная вясна”, якая, як і для 
герояў пенталогіі “Трывожнае шчасце”, прыпала на перадваенны час. 
Каханне Івана Пятровіча і Марыі Філатаўны вытрымала складанае 
выпрабаванне часам, яго не патушыў “агонь і снег” вайны, не 
разламалі жыццёвыя праблемы. У чым сакрэт трываласці іх  
сямейнага шчасця? Вось які адказ дае пісьменнік: “А каханне… 
перарасло ў любоў у высокім сэнсе гэтага слова, у роднасць —такую, 
якую варта пісаць з вялікай літары”. Лёс з’яднаў іх сэрцы і душы, у 
якіх ва унісон гучала адна мелодыя — кахання і любові. Каханне, як 
прызнаецца Іван Пятровіч, дапамагло яму стаць пісьменнікам, быць 
творча апантаным і па-сапраўднаму радавацца жыццю. 

Чытаючы аповесць, адчуваеш, што сэрца пісьменніка 
напаўняе пачуццё бязмежнай любові і павагі да жонкі, якая для яго — 
багіня, святая: “Мяне да старасці хвалявала ўсё, што звязана было з 
яе маленствам, з яе сталым жыццём. Я пакланяўся сцежкам, па якіх 
яна хадзіла, рэчцы, у якой купалася”. Пісьменнік асабліва моцна быў 
прылучаны сэрцам і душой да жончынай “малой радзімы” — Церухі. 
Тут прайшло нямала радасных дзён і хвілін іх сямейнага жыцця. 

“Якая ў вас жонка! Разумніца. Далікатная”, — такія словы 
захаплення чуў пісьменнік пра сваю Марыю Філатаўну. А яшчэ яна 
была — і аўтарскія ўспаміны яскрава засведчылі пра гэта — 
сумленнай і праўдалюбівай, разважліва-мудрай і інтэлігентнай, па-
чалавечы годнай і проста дасціпнай. На радзіме доўга памяталі яе 
шчырую і бескарыслівую працу дзеля людзей у пасляваенныя гады. 
Пісьменнік прыгадвае: “Вяскоўцы любілі сваю фельчарыцу. І яна 
аддавала ім не толькі свае веды, вопыт, цеплыню сэрца — да хворага 
ў дальнюю вёску магла пайсці ў любы час, у любое надвор’е, — але 



магла аддаць апошняе”. У творы багата прыкладаў і фактаў, якія 
раскрываюць духоўна-маральнае аблічча шамякінскай жонкі. 

Асоба Марыі Філатаўны цікавая ў многіх адносінах. І ўсё ж 
самым галоўным і святым для гэтай жанчыны была сям’я. Сваё 
жыццё яна шчодра ахвяравала родным і блізкім людзям, клапацілася 
пра іх, была цудоўнай маці, дбайнай гаспадыняй, гатовай на ўсё дзеля 
шчасця сваіх дзяцей і ўнукаў. Разам з мужам ёй было наканавана 
напоўніцу спазнаць найвялікшую трагедыю на зямлі — заўчасную 
смерць сына, і да самых апошніх дзён яна несла крыж мацярынскіх 
пакутаў. 

Аўтар размаўляе ў творы з жонкай, як з жывой. Марыя 
Філатаўна была для пісьменніка добрым анёлам, які ахоўваў і 
засцерагаў на працягу цэлых дзесяцігоддзяў. Яна, быццам кавалачак 
зыркага і цёплага сонца, асвятляла яго зямны шлях. І таму ён здолеў 
упэўнена ісці насустрач жыццю, будучыні і ўзняцца да сапраўдных 
творчых вяршыняў. У вобразе сваёй жонкі пісьменнік бачыць 
абагульняльныя, тыповыя рысы беларускіх жанчын, ён верыць, “што 
такіх… нямала”. І ў той жа час яна была такая адна — унікальная, 
непаўторная і даражэйшая за ўсё на гэтым свеце. Ён самазабыўна 
пакланяецца высакароднаму, самаахвярнаму жыццёваму подзвігу 
жанчыны, якую кахаў, якую ведаў, з якой меў шчасце раздзяліць свой 
пісьменніцкі і чалавечы лёс. 

Як бачым, сістэма літаратурных персанажаў у шамякінскай 
прозе пра сучаснасць істотна пашырылася. У кантэксце станоўчых 
герояў, створаных у савецкі час, паўсталі неагероі, а дакладней, 
антыгероі новага часу — часу разломнага, непрадказальнага, 
дэструктыўнага, калі адбываецца татальнае разбурэнне маралі, 
чалавечай сутнасці. І. Шамякін выяўляе псіхалогію і філасофію сваіх 
персанажаў у пэўнай жыццёвай сітуацыі, паказальнай і 
характарыстычнай. Пісьменнік, як і яго героі-літаратары з аповесцяў 
“Paradies auf erden”, “Вернісаж”, “Завіхрэнне”, “Крывінка”, займае 
крытычную пазіцыю ў адносінах да рэчаіснасці, якая стала 
непразрыстай і дысгарманічнай. З публіцыстычным пафасам ён 
выказвае контраргументы адносна “зямнога раю” для абраных і таго 
свету, дзе правяць баль людзі-маскі, мутанты, хіжыя монстры. 
З фантасмагарычнай карціны Міхася Рачыцкага, героя аповесці 
“Вернісаж”, акурат і паўстае жахлівае відовішча: “…тыя, што сядзелі ў 
кабінах, дваіліся, траіліся, і твары іх здаваліся пачварнымі, не 
людзі — монстры”. Асобныя шамякінскія персанажы выклікаюць да 
паглыбленага асэнсавання іх сутнасці, спрэчкі, і гэта натуральна, 
паколькі яны носьбіты як адмоўных, так і станоўчых чалавечых 



якасцяў. І яшчэ адзін важны момант: асобнай гаворкі вымагае 
разгляд сістэмы дзіцячых вобразаў і маладых герояў у творчасці 
пісьменніка пра сучаснасць, дзякуючы якім яшчэ больш выразна 
вымалёўваецца рэальная карціна часу. У аповесцях “Палеская 
мадонна”, “Сатанінскі тур”, “Крывінка”, “У засені палаца” і інш. 
паказаны дзеці і моладзь, якім выпала жыць у эпоху перамен і 
сацыяльна-грамадскай неўладкаванасці. Гэтыя вобразы ўвасабляюць 
ці падсвечваюць найбольш пашыраныя з’явы і тэндэнцыі ў жыцці 
сям’і, грамадства ўвогуле. 

Творчы метад І. Шамякіна — рэалістычны. Разам з тым яго 
проза пра сучаснасць напісана па-новаму, у немалой ступені мае 
постмадэрнісцкія рысы. Праўда, некаторыя крытыкі маладзейшага 
пакалення называюць пісьменніка нават “апосталам постмадэрнізму”. 
Гэта, думаецца, перабольшанне. Хаця, безумоўна, адлюстраванне 
сучаснасці і выяўленне сутнасці рэальнасці вымагала пошуку 
адэкватных падыходаў, што і абумовіла выкарыстанне І. Шамякіным 
дэтэктыўных, фантастычных і прыгодніцкіх прыёмаў, зварот да 
міфасэнсаў пра гармонію і хаос, хрысціянска-евангельскіх сентэнцый, 
метафарычнай сімволікі, плыні свядомасці, паказ масак-вобразаў 
перараджэнцаў, набліжэнне аўтарскай трактоўкі свету да антыутопіі і  
літаратуры абсурду. Тэхналогія аўтарскага мадэлявання мастацкай 
прасторы прыкметна абнавілася, вызначаецца сінтэтычнасцю і 
разнастайнасцю прынцыпаў і спосабаў. 

Шмат для разумення светапогляду, творчай лабараторыі 
празаіка дае чытачам кніга І. Шамякіна “Роздум на апошнiм 
перагоне” (1998), якая поруч з дзённiкамi М. Танка i П. Панчанкi 
з’яўляецца каштоўнай крыніцай інфармацыі. Па-першае, гэта ў 
значнай ступенi летапiс жыцця і творчасці пісьменніка. Многае тут 
мы чуем, як кажуць, з першых вуснаў. А гаворыцца Шамякiным 
менавiта так, як у той цi iншы момант думалася, адчувалася, 
верылася. Па-другое, перад намi яскравы дакумент часу і беларускай 
лiтаратуры найноўшага часу. Бо Шамякiн — гэта наш класік-сучаснік, 
сама “жывая гiсторыя эпохі”. Дзённiк вызначаецца вялiкай 
фактаграфiчнай насычанасцю. Пiсьменнiк згадвае пра стасункi з 
калегамi па літаратуры i тымi, з кiм зводзiў лёс, занатаваў многiя 
цiкавыя эпiзоды, выяўляе пры гэтым свой погляд на многiя рэчы i 
з’явы, дае характарыстыкi, якiя, як можна здагадацца, часам 
небясспрэчныя. Штосьці ў дзённiку надзвычай цiкавае, сёе-тое i не 
вельмi, бо другараднае, неабавязковае. З асаблівым інтарэсам 
чытаюцца старонкі пра жыццё, побыт, норавы нашага пiсьменнiцтва. 
Цiкава было менавiта шамякiнскае ўспрыманне той цi iншай асобы, 



пэўнага факта цi нейкай прыватнай гiсторыi. Яго дзённiк — гэта не 
пісьменніцкая справаздача, гэта найперш споведзь, у якой ён 
імкнуўся быць максімальна шчырым, не крывіць душой. Пра дзённiк 
як твор суб’ектыўна-псіхалагічнага зместу І. Шамякiн гаворыць 
наступнае: “А дзённiк ёсць дзённiк, ён апавядае пра падзею дня, а 
падзея цягне асацыятыўна ўспамiн. Так пiшу я. Па-мойму, самае 
каштоўнае ў дзённiку яго суб’ектыўнасць — аўтар са сваiмi думкамi, 
няхай памылковымi”. 

Як мы пераконваемся, І. Шамякін па-ранейшаму актыўна 
даследуе з’явы і падзеі часу, па-свойму рэагуе на іх. Пры гэтым яго 
цікавіць не толькі грамадская, народная думка, а найперш чалавек у 
часе, яго ўнутраны лад жыцця. Праз свядомасць і паводзіны сваіх 
герояў, іх міжасабовыя стасункі пісьменнік раскрывае рэальныя 
абставіны і маральна-этычныя праблемы сучаснасці. Найноўшая ява, 
постсавецкая эпоха ўспрымаецца І. Шамякіным без аптымізму, 
наадварот, ён паказвае сацыяльныя кантрасты і парадоксы, тое, як 
хаос і абсурд робяцца вызначальнымі з’явамі рэчаіснасці ў так званы 
пераходны час. Пісьменніка трывожыць наступ негатыву: у сям’і, у 
людскіх узаемаадносінах. Яго ідэал — сацыяльна справядлівае 
грамадства, у якім будзе шанавацца “маленькі чалавек”, жанчына-
маці, вучоны, пенсіянер, пісьменнік... Вельмі важна адзначыць, што 
І. Шамякін выказвае сваю аўтарскую пазіцыю, выкрывае псіхалогію 
антыгерояў, маральных дэгенератаў і адшчапенцаў, пры гэтым дае 
ёмістыя характарыстыкі, адметна індывідуалізуе іх мову. Пісьменнік 
прапаноўвае сваю канцэпцыю сучаснага зменлівага свету і чалавечых 
характараў. Пры гэтым нярэдка абараняе ідэалы мінулага дня, тое 
самае каштоўнае, што было ў савецкім грамадстве: павага да 
чалавека працы, духоўнасць, дабрыня, спагада да іншых людзей і 
інш. Ён лічыць, што “сацыялізм — у вучэнні Хрыста” (“У засені 
палаца”). Беларускія пісьменнікі па-рознаму асэнсоўваюць матэрыял 
сучаснага жыцця, аднак агульнае ў іх светабачанні — канцэпцыя 
разладу і трагізму быцця (згадайма творы В. Быкава, В. Казько, 
Ю. Станкевіча і інш.). Творчасць І. Шамякіна дае вялікі спажытак для 
роздуму пра дабрадзейнае этычнае жыццё на зямлі, высокае 
прызначэнне асобы, патрэбу ў вяртанні да агульначалавечых ідэалаў. 



2. 
___________________ 

 
Беларуская паэзія 60-х — першай паловы 80-х гг.: 

ад “шасцідзесятнікаў” да сучаснасці 
 

XX стагоддзе прынесла беларускай паэзіі незвычайнае 
эстэтычнае багацце фарбаў і колераў, зрабіла яе той яркай 
галактыкай, святло якой адметна і прыцягальна зіхаціць у 
літаратурным сусвеце. Наша паэтычнае слова ўзнялося да свайго 
касмічна-зорнага лёсу праз церні, пошукі і страты, але найперш — 
праз годнае і шматграннае эстэтычнае мастацкае самасцвярджэнне. 

Часавы прамежак ад пачатку стагоддзя і да паэзіі “Узвышша” 
ўключна (другая палова 20-х гг.) стаў трыумфам для беларускай 
паэзіі. Тады яна займела класічна-шэдэўральныя, эталонныя ўзоры 
вершаванага мастацтва, прадэманстравала наватарскія творчыя 
эксперыменты, выявіла філасафізм і эпічную маштабнасць мыслення. 
30–50-я гады — перыяд, нягледзячы на пэўныя мастацкія набыткі, у 
многім стратны для ўсёй беларускай літаратуры, у тым ліку і для 
паэзіі, якая зведала рэгрэс і дэвальвацыю, зрабілася ў многіх сваіх 
праявах па сутнасці антымастацтвам, а галоўнае — сталінізм і вайна 
загубілі шматлікія таленты. 

І ўсе ж для беларускай паэзіі ў XX стагоддзі прыйшоў, кажучы 
словамі П. Панчанкі, “высокі, зорны час”. І час гэты спраўдзіўся ў 
многім дзякуючы не толькі класікам, а і нашым сучаснікам, асабліва 
тым, хто ўваходзіў у нацыянальную літаратуру ў другой палове 50-х — 
60-я гады. У тую пару надышла так званая хрушчоўская адліга, 
спароджаная XX партыйным з’ездам (1956 г.), які асудзіў культ асобы, 
сталінізм і паклаў у грамадскім жыцці пачатак дэмакратычным 
зрухам і пераменам. Пасля эпохі рэпрэсій, ідэалагічнага ўдушэння для 
літаратуры і мастацтва пачаўся новы перыяд — час пазбаўлення ад 
стэрэатыпаў, догмаў, ілюстрацыйнасці. Гэта была эпоха творчай 
свабоды. 

Беларуская літаратура зыходу 50-х і 60-х гг., у тым ліку і 
паэзія, нягледзячы на рысы савецкасці, камуністычную веру, была 
напоўнена палымяным грамадзянска-патрыятычным пафасам, яна 
сцвярджала высокія маральныя і гуманістычныя каштоўнасці, “па-
мастацку сур’ёзна, глыбока пачала асэнсоўваць гістарычныя і 
быційныя праблемы, пытанні свайго народа, праблемы жыцця як 
быцця чалавека ў часе, грамадстве, у агульнабыційным, філасофскім 



ракурсе” (А. Лойка). Беларускія паэты прадэманстравалі смеласць і 
крытычнасць думкі, па-новаму паядналі асабістае і грамадскае. 
Асабліва заўважна тое, што ў тагачаснай паэтычнай творчасці 
ўзрасла значнасць чалавечага “я”. Вершаваны радок набыў лірыка-
інтымную заглыбленасць, жыццёвую праўдзівасць і эстэтычную 
трываласць. Паэзія істотна пашырыла свае жанравыя, ідэйна-
тэматычныя і стылёва-выяўленчыя абсягі. Наўзбоч заставалася так 
званая тэорыя бесканфліктнасці з яе апісальнасцю, трывіяльнымі 
сюжэтамі, аднатыпнымі вобразамі і матывамі. У літаратуру вярнуліся 
і набылі паўнавартаснае ўвасабленне вечныя тэмы — прыроды, 
кахання, жыцця і смерці, сэнсу быцця і інш. Мастакі слова паказалі 
асацыятыўныя мажлівасці беларускага верша, стварылі яркія ўзоры 
інтэлектуальна-філасофскай паэзіі. 

На жаль, рэнесансная вясна цягнулася нядоўга, час станавіўся 
ўсё больш складаным і супярэчлівым. У выніку грамадства ўвайшло ў 
перыяд стагнацыі (застою), які цягнуўся аж да сярэдзіны 80-х гг. і 
негатыўна адбіўся на развіцці літаратуры. Ды і 60-я не былі 
бясхмарнымі, але яны нарадзілі ў нацыянальнай літаратуры “пачуццё 
асобы, аўтарскай індывідуальнасці, якое ўсяляк аберагалася, 
зацвярджалася і выразна супрацьдзейнічала прынцыпам дэспатызму” 
(А. Пяткевіч). “Мы — з шасцідзесятых”, — так паэт і літаратуразнаўца 
Алег Лойка сказаў пра сваё літаратурнае пакаленне, да якога 
належаць Еўдакія Лось, Уладзімір Караткевіч, Сцяпан Гаўрусёў, 
Анатоль Вярцінскі, Ніл Гілевіч, Пятрусь Макаль, Васіль Зуёнак, Рыгор 
Барадулін, Янка Сіпакоў, Генадзь Бураўкін, Міхась Стральцоў, Данута 
Бічэль, Юрась Свірка, Мікола Арочка, Уладзімір Паўлаў, Кастусь 
Цвірка, Анатоль Грачанікаў, Міхась Рудкоўскі, Сымон Блатун і іншыя. 
Сапраўды, гэта “зорнае” пакаленне. Сфармаваныя як творчыя 
індывідуальнасці ў другой палове 50-х — 60-я гг., “шасцідзесятнікі” ў 
наступныя дзесяцігоддзі сталі ў беларускай паэзіі найярчэйшымі, 
непаўторнымі асобамі, узбагацілі яе мастацкую скарбніцу 
шэдэўральнымі і таленавітымі творамі, сцвердзілі пошукавае 
наватарства і арыгінальнасць самавыяўлення, прынеслі ёй 
несумненнае эстэтычнае ўзвышэнне. Пісьменнікам-
“шасцідзесятнікам” выпала жыць і працаваць у савецкую эпоху, 
многія з іх былі рамантыкамі і верылі ў “сацыялізм з чалавечым 
абліччам”. Яны спавядалі любоў да роднай зямлі, Беларусі, маральна-
этычны народны кодэкс жыцця, былі прыхільнікамі ідэалаў 
гуманістычнага грамадства. Паэты, якія родам з 60-х, адныя з 
першых адчулі дысгармонію і дэфармацыю чалавечага быцця, з 
трывогай адрэагавалі на многія негатыўныя з’явы і праблемы часу. 



Разам з тым рух літаратуры замаруджваўся, яна нярэдка страчвала 
праўдзівасць і псіхалагізм выяўлення, у ёй не маглі самазацвердзіцца 
новыя мастацкія плыні і формы паэтычнага мыслення. Творчаму 
працэсу ў немалой ступені перашкаджала ваяўнічая ідэалогія, 
палітыка, сацрэалістычная дактрына ў галіне літаратуры і мастацтва, 
якая выключала эстэтычную шматвектарнасць у развіцці мастацтва. 

Аднак у паэзіі ёсць свае адметныя законы — законы красы, 
слоўнага жывапісу, лірычнай праўды перажывання. Таму 
“шасцідзесятнікі” засталіся творцамі, якія не выракліся сапраўднай 
існасці паэзіі, прэзентавалі мастацтва слова як з’яву духоўную, 
эстэтычную. Вызначальныя рысы гэтага паэтычнага пакалення — 
майстэрства і высокапрафесійнасць, адукаванасць і інтэлігентнасць. 
Невыпадкова за “шасцідзесятнікамі” замацавалася вызначэнне 
“філалагічнага пакалення”. Яны прайшлі школу ваеннага і 
пасляваеннага жыцця, у той жа час ім выпала магчымасць спазнання 
“мудрасці кніжнай” (Я. Купала) у сценах універсітэтаў і інстытутаў, 
дзе ўчарашнія “дзеці вайны” далучыліся да першакрыніц чалавечай 
культуры, вытокаў нацыянальнай літаратуры і мастацтва, набылі 
значны духоўны патэнцыял. 

Паэтычнае пакаленне 60-х называюць і пакаленнем, якое 
абпаліла вайна. “Я вырас пад гарматнымі стваламі”, — так 
красамоўна і вобразна выказаўся С. Гаўрусёў пра сябе, а адначасна і 
пра сваіх раўналеткаў. Для кожнага з паэтаў, хто перажыў ліхалецце, 
вайна назаўсёды стала неад’емнай часткай душы і лёсу, высокай 
меркай жыцця і рэчаіснасці. І зразумела, чаму: у тыя гады давялося 
зведаць бяду і гора, напоўніцу спазнаць, па словах Е. Лось, 

Што такое бяздом’е сцюжнае, 
Што такое бяссонне мужнае. 
Што такое, як есці хочацца, 
Што такое, як раны сочацца...  

Пра паэтычнае пакаленне, дзяцінства і юнацтва якога 
захмарыла вайна, слушна піша В. Бечык: “Яны раслі, дужэлі, 
выходзілі на самастойную жыццёвую дарогу, адольваючы вялікія 
нягоды і цяжкасці. Адсюль — вытокі іх душэўнага вопыту, 
абвостранага адчування жыццёвай красы...”. Вайна пакалечыла 
сэрцы, падкараціла жыццё не аднаго паэта. 

Наогул “шасцідзесятнікі” — людзі няпростага лёсу, іх біяграфіі 
змяшчаюць у сабе многія адмеціны гісторыі XX стагоддзя. Савецкая 
эпоха наклала свой адбітак на іх мысленне, не заўсёды спрыяла 
паўнавартаснай творчасці і разняволенаму эстэтычнаму пошуку. 
Затое наколькі прыкметна пераўвасобіўся свет паэзіі Р. Барадуліна, 



П. Макаля, Н. Гілевіча, В. Зуёнка, А. Лойкі, Ю. Свіркі, Д. Бічэль, 
Г. Бураўкіна і іншых мастакоў слова, каму лёс падараваў магчымасць 
стаць сведкамі новай эпохі. З сярэдзіны 80-х, на якую прыпаў 
пачатак новых грамадскіх перамен — перабудовы і адраджэння, — 
яны загаварылі з раскаванасцю думак і пачуццяў, крытычным 
сацыяльным пафасам, патрыятычнай акрыленасцю слова. Беларусь, 
Радзіма, Бог, родная мова, праўда, сумленне, справядлівасць, 
міласэрнасць, чалавечнасць — гэтыя і іншыя духоўныя ды маральна-
філасофскія катэгорыі зрабіліся галоўнымі імператывамі мастацкага 
мыслення, вядучымі ідэйна-тэматычнымі лініямі ў беларускай паэзіі 
80–90-х гг. Сучасныя паэты старэйшага пакалення змаглі шчыра, без 
аглядкі на ідэалагічныя табу выказаць сябе, свае думкі, роздумы, 
хваляванні. Яны сумленна сказалі пра зведанае і перажытае, 
трагічнае мінулае, пераасэнсавалі многія жыццёвыя з’явы, сцвердзілі 
духоўныя каштоўнасці як прыярытныя для грамадства, з новай 
уздымнасцю і глыбінёй пачуццяў апаэтызавалі вечнае і прыгожае на 
зямлі. Глыток свежага паветра, вобразна кажучы, перайначыў жыццё 
пісьменнікаў, яны адчулі дух творчай свабоды, адкрыта гаворачы пра 
надзённае, рэальныя праблемы і складанасці часу. Сваёй творчасцю ў 
сучасных умовах яны выдатна паказалі, што паэт пачынаецца з 
унутранага неспакою, шчырасці і сумленнасці, адказнасці перад 
часам і светам. 

За многімі імёнамі “шасцідзесятнікаў” — складаны, 
драматычны чалавечы лёс, няроўная, звілістая дарога жыцця. 

Не вельмі спагадаў лёс Міколу Купрэеву. Ад часу выхаду 
першага зборніка “Непазбежнасць” (1967) да наступнай па часе кнігі 
“Правінцыйныя фантазіі” (1995) мінула дваццаць восем гадоў. У Саюз 
пісьменнікаў М. Купрэева прынялі ў 1994 годзе. На яго нібы забыліся, 
доўга не згадвалі. Аднак, жывучы ў правінцыі, паэт не пакідаў пісаць. 
Цяпер пра яго творчасць гавораць і крытыкі, і пісьменнікі, 
адзначаюць арыгінальнасць вобразнага майстэрства, інтэлектуальную 
і сімволіка-філасофскую насычанасць зместу купрэеўскай паэзіі і 
прозы. 

Няпроста склалася і біяграфія Алеся Наўроцкага. Два яго 
зборнікі “Неба ўсміхаецца маланкаю” (1962) і “Гарачы снег” (1968) 
сталі наватарскай з’явай у тагачаснай літаратуры, засведчылі пра 
лірыка-філасофскі патэнцыял творчасці паэта. У даведніку 
“Беларускія пісьменнікі” (1994; склад. А. Гардзіцкі) гаворыцца пра 
пакручасты лёс А. Наўроцкага, які “ў 1978 г., пратэстуючы супраць 
прымянення псіхіятрыі ў палітычных мэтах, выйшаў з Саюза 
пісьменнікаў. У 1981 г. прымацаваны да псіханеўралагічнага 



дыспансера і пазбаўлены працы ўрача”. Толькі больш чым праз 
дваццаць гадоў выйшаў зборнік выбраных твораў А. Наўроцкага 
“Пакаленні і папялішчы” (1990). 

Раней часу пайшлі з жыцця Сымон Блатун (1937–1970) і 
Анатоль Сербантовіч (1941–1970) — паэты, дзяцінства якіх прыпала 
на цяжкія гады вайны. Кожны з гэтых аўтараў пакінуў, можа, і 
невялікую спадчыну, але не ўсё, як вядома, вымяраецца колькасцю. 
Яны стварылі нямала цудоўных вершаў. С. Блатун — паэт жывапісны, 
пластычны, найперш прыхільнік мастацкай выяўленчасці пісьма. 
А. Сербантовіч успрымаў свет узбуйнена, кантрастна, па-філасофску. 

Скразной і балючай лініяй праз усю творчасць 
“шасцідзесятнікаў” прайшла тэма вайны. Права на тое, каб пісаць 
пра той ваенны час, яны мелі і маюць выключнае, бо запомнілі 
аблічча вайны ў суровых, жахлівых падрабязнасцях і дэталях. Вось як 
пра гэтае права на спавядальнае слова сказаў Н. Гілевіч у вершы “Ты 
кажаш, я не ведаю вайны...”: 

Ты кажаш, я не ведаю вайны, 
Што мне было тады гадоў замала. 
Чаму ж яна мае забрала сны? 
На ўсё жыццё наперад сны забрала? 

(“Хударлявай дзяўчынкай бяляваю...”) 

Творы А. Вярцінскага, Н. Гілевіча, Р. Барадуліна, А. Лойкі, 
В. Зуёнка, Г. Бураўкіна, Я. Сіпакова і інш. раскрываюць праўду 
вялікай народнай бяды, невымерную глыбіню чалаве-чага гора, 
трагедыю дзяцінства. З іх вуснаў гучыць услаўленне змагарніцкага 
духу і мужнасці, самаахвярнасці і патрыятызму. Вайна, убачаная 
дзіцячымі вачыма, спарадзіла балючую споведзь памяці, якая вяртае 
да перажытага. Таму і працягвалі з’яўляцца ў 80–90-я гг. ваенныя 
балады і рэквіемы, элегіі і паэмы, пра што сведчаць такія кнігі 
сучаснай паэзіі, як “Амплітуда смеласці” (1983) і “Маўчанне перуна” 
(1987) Р. Барадуліна, “Грайна” (1986) і “Трэці золак” (1993) А. Лойкі і 
інш. Нямала ўражлівых малюнкаў створана паэтамі і пра цяжар 
пасляваеннага жыцця, нялёгкі лёс беларускай вёскі, у якіх пранікліва 
выяўлена сацыяльна-псіхалагічная атмасфера таго часу. Адзін з 
надзвычай драматычных твораў — верш А. Грачанікава “Жнівень 
сорак пятага года”: 

Праз папялішчы, 
Па колкім іржышчы 
Да нашай вёскі ішоў нясмела 



Спраўляць зажынкі 
Жнівень зжаўцелы. 

 
З галадухі і ён спатыкаўся, 
Сляпы. 
Лісты-пахаванкі нёс, 
Нёс і снапы. 
        ………………… 
Хаця перамога 
Ускаласіла — 
Вёска стагнала 
І галасіла. 

Беларускія паэты з абпаленым дзяцінствам заўсёды з 
гуманістычным пафасам асуджалі вайну, пракліналі фашызм і 
смерць, сцвярджалі бессмяротнасць чалавека і жыцця. Для многіх 
твораў 60–80-х гг. былі характэрны антываенны змест, усхваляванае 
рэагаванне на пагрозу тэрмаядзернай вайны. Праўда, з цягам часу 
паэтычныя словы пра мажлівасць ядзернага самазнішчэння пачалі 
ўспрымацца як клішэ, паўтор, даніна надзённай тэматыцы. Калі ў 
красавіку 1986 г. выбухнуў Чарнобыль, то стала відавочна, што 
ўстурбаванасць і перасцярогі паэтаў аказаліся прарочымі. Здарылася 
па сутнасці неаб’яўленая вайна, вялікая катастрофа. 

Чарнобыль завастрыў пытанне “Быць ці не быць жыццю?”, 
праблему нацыянальнага ўратавання і самазахавання. Паэтычны 
небасхіл засланіла чорная бяда, вядучым, пачынаючы з другой 
паловы 80-х гг., зрабіўся элегічны і трагедыйны пафас. Для 
мастацкай палітры шматлікіх паэтаў сталі характэрнымі фарбы 
смутку, колеры змроку і смерці. Поўныя драматызму па сваім 
гучанні, завостранасці пытанняў вершы Р. Барадуліна “Жалоба”, 
“Лямант”, “Канец”, “Новыя святцы” і некаторыя іншыя. Ідэйна-
эмацыянальны свет чарнобыльскіх радкоў раскрывае ўсю глыбіню і 
маштаб трагедыі XX стагоддзя. Чарнобыль — горкая і балючая 
адмеціна паэтычных кніг 90-х гг.: Я. Сіпакова “Ахвярны двор”, у 
якую ўвайшла паэма “Одзіум”, В. Зуёнка “Лета трывожных дажджоў”, 
“Чорная лесвіца”, “Пісьмы з гэтага свету”, Н. Гілевіча “Жыта, сосны і 
валуны”, Р. Барадуліна “Самота паломніцтва” і “Міласэрнасць плахі”, 
А. Лойкі “Талая вясна” і “Трэці золак” і інш. Чарнобыльская паэзія — 
гэта ўсхваляваны зварот да нашай душы і свядомасці, яшчэ адзін 
напамін чалавецтву пра галоўныя каштоўнасці быцця. Надзвычай 
кранальна гучаць радкі з верша Г. Бураўкіна: 



Дзеўчанё яснавокае 
І хлапчук светла-русы — 
Па вясновай зямлі ідуць беларусы. 
Узіраюцца ў неба зусім без апаскі,  
Каля сцежкі зрываюць паніклыя краскі. 
І прагрэс перад позіркам іхнім дрыжыць. 
“А ці будзем мы жыць?” 
“А ці будзем мы жыць?” 

(“Ад Чарнобыля ў небе плыве аблачынка…”) 
Беларускай паэзіі заўсёды была ўласціва грамадзянскасць і 

публіцыстычнасць, крытычны аналіз рэчаіснасці. Паэты-
“шасцідзесятнікі” застаюцца людзьмі з актыўнай грамадзянскай 
пазіцыяй, іх па-сапраўднаму хвалюе лёс чалавека, народа, 
бацькоўскага краю: “Не хачу, каб гісторыя нас узяла // Ў прыклад 
іншым страшнай цаною, — // Я хачу, каб мова мая жыла // І жывы 
народ размаўляў са мною” (В. Зуёнак. “Я хачу, каб народ мой мяне 
пачуў…”). Паэты не могуць не рэагаваць на дэгуманізацыю 
свядомасці і чалавечага жыцця, страту нацыянальнай годнасці, 
маральных і духоўных арыенціраў. Яшчэ ў 60-я гг. былы франтавік 
П. Панчанка, а поруч з ім Р. Барадулін, Н. Гілевіч і іншыя паэты-
“шасцідзесятнікі” баранілі “неруш” роднага слова, выступалі за 
экалогію беларускай мовы. 

Вызначальнымі рысамі прамаўлення Н. Гілевіча з’яўляюцца 
грамадзянская ўздымнасць прамаўлення, унутраная эмацыянальная 
скандэнсаванасць слова, роздумна-запытальная апеляцыя да 
чалавечай душы. Ён сцвярджаў, што народу неабходна мінулае, 
гістарычная памяць, нацыянальная самасвядомасць, таму нагадваў 
пра славутыя радаводныя вытокі беларусаў: 

Мы ўзышлі не з насення, што ветрам 
занесена, — 
Мы не дзікай травы самарослыя парасткі. 
У глыбінях зямлі, гераічнай і песеннай, 
Нашых душ карані — з вузлякамі упартасці. 
(“Лірычны каментарый да нашага радаслоўя”) 

У адстойванні вечных каштоўнасцяў быцця Н. Гілевіч 
паслядоўны і бескампрамісны: “Душа мая і ў небе будзе трызніць 
Беларуссю” (“Мой кароткі адказ”). Для В. Зуёнка, А. Вярцінскага, 
Р. Барадуліна, А. Лойкі, Г. Бураўкіна, К. Цвіркі, Д. Бічэль і іншых 
нашых паэтаў таксама ўласціва сацыяльная крытычнасць, неспакой 
грамадзянскага сумлення, удумнае, нярэдка вельмі вострае і 



палемічнае асэнсаванне праблем і пытанняў духоўнага існавання. 
У многіх паэтычных творах пра сучаснасць цесна спалучана 
грамадскае і асабістае. 

Грамадзянскім і гуманістычным пафасам прасякнуты творы 
на тэму гісторыі, зараджэнне якой у паэзіі звязана найперш з імем 
М. Багдановіча. У другой палове XX ст. традыцыя асэнсавання 
гістарычнага мінулага набыла прыкметнае развіццё ў творчасці 
У. Караткевіча. Гэты таленавіты пісьменнік, вобразна кажучы, жыў і 
дыхаў гісторыяй. Ён прапанаваў мастацкую версію беларускай 
гісторыі, даў узоры легендарна-гераічнай эпікі (вершы “Баявыя вазы”, 
“Балада пра паўстанца Ваўкалаку” і інш., раманы “Хрыстос 
прызямліўся ў Гародні”, “Каласы пад сярпом тваім”, аповесці “Сівая 
легенда”, “Цыганскі кароль” і інш.). У сваіх вершах пра мінулае 
У. Караткевіч услаўляў свабодалюбства і змагарніцкі дух, 
самаадданую любоў да бацькаўшчыны. Ён быў прадвеснікам 
духоўнага адраджэння Беларусі: 

Беларусь, 
             прачынайся! 
Я цябе абуджаю! 
Ты павінна прачнуцца, 
Не праспі сваё шчасце ўначы, 
Я гукаю цябе, 
Дарагая, святая! 
Адкажы ж, мая родная, 
Не маўчы!.. 
Паміраю і веру: 
Калісьці над светлымі водамі, 
Над свабоднай зямлёю 
І над Белаю Руссю маёй 
Шчасце сонцам заззяе, 
І слова нашчадка свабоднага 
Мае раны загоіць 
Гаючай жывою вадой.  

     (“Паўлюк Багрым”) 
Адметнай літаратурнай падзеяй стала кніга Я. Сіпакова “Веча 

славянскіх балад” (1973), аснову якой складаюць гістарычныя балады. 
У творчасці гэтага аўтара баладны жанр набыў сінтэтычную прыроду, 
паколькі спалучае ў сабе прыкметы лірыкі, эпасу і драмы. Паэта 
цікавіць агульнае ў ментальнасці і лёсе славян, іх трагічнае і гераічнае 
мінулае. У сіпакоўскіх баладах знайшлі ўвасабленне агульначалавечыя 
ідэалы свабоды, праўды, патрыятызму і гуманізму. Аўтар, 



акцэнтуючы ўвагу на драматычных калізіях гісторыі і чалавечага 
лёсу, імкнецца да глыбіннага спасціжэння з’яў і складаных сітуацый. 
Быццам само мінулае будзіць народную свядомасць: 

А ты не чакай дабрадзеяў, народзе, 
Ніхто табе волі не дасць самахоць. 
Пасейся ў свабодзе, радзіся ў свабодзе 
І здзейсні сваю векапомную хоць. 

(“Шыбеніца”) 
У баладах Я. Сіпакова “Чубы”, “Кантрабанда”, “Званы”, “Сяўба” 

і іншых па-мастацку рэканструявана беларуская рэчаіснасць розных 
эпох, у гэтых творах — яскравы адбітак эмацыянальнай памяці 
нашага сучасніка пра мінулыя стагоддзі. 

Беларуская паэзія 60–80-х гг. прыкметна ўзняла свой 
філасофскі ўзровень. І гэта назіраецца як у раскрыцці мінулага, 
грамадскіх з’яў і працэсаў, так і ў асэнсаванні ўласна філасофскіх 
праблем: жыцця і смерці, быцця ў свеце, чалавечага шчасця і пошуку 
ісціны, часу і прасторы, чалавека і прыроды, космасу і вечнасці... 
У 60-я і наступныя гады поруч з А. Куляшовым, М. Танкам, 
С. Дзяргаем філасофскія, інтэлектуальныя асновы беларускай паэзіі 
прыкметна паглыблялі П. Макаль, кніга якога “Акно” (1967) выклікала 
ў свой час нават цэлую дыскусію, А. Вярцінскі, С. Гаўрусёў, 
М. Стральцоў, Я. Сіпакоў і іншыя паэты. Творам П. Макаля 
філасофскага складу (“Крокі”, “Скарга цвіка”, “Нафта” і інш.) уласціва 
раскаваная асацыятыўнасць думкі, уменне надаць прадмету або 
факту шматмернасць выяўлення, а таксама характэрна 
іншасказальнасць, праз якую раскрываецца жыццёва значная думка 
ці сутнасць з’явы. У філасофскіх алегорыях паэта прачытваюцца 
аналогіі з сацыяльнай рэчаіснасцю, пэўнымі абставінамі, у якія 
пастаўлены чалавек. У вершы “Прас” яскрава выяўлены адмысловы 
спосаб паэтычнага мыслення: 

У праса галоўнае правіла — 
Абы было гладка. 
 
Ён цэніць як лепшую вартасць  
Шаўковае паслушэнства. 
Затое суконная ўпартасць  
Даводзіць яго да шаленства. 
        …………………… 
Па шоўку пройдзецца лёгенька, 
А на сукно падналяжа… 



Філасофскае ўспрыманне навакольнай рэчаіснасці было 
ўласціва М. Стральцову, пра што засведчылі яго кнігі “Ядлоўцавы 
куст” (1973), “Цень ад вясла” (1979), “Мой свеце ясны” (1986). Ён 
імкнуўся глядзець на свет “удумнымі вачамі”, увасабляць думкі і 
адчуванні, якія вынікаюць з сэрца і ўзважаны на шалях інтэлекту. 
Сінтэз пачуццёвага і рацыянальнага яскрава выяўляецца ў вершах 
“Размова з часам”, “Паяднай пачатак і канец…”, “Гэтым дрэвам 
вясёла шумець!..”, “Вунь і яно, успамінаў лісцё…” і інш. Паэт імкнуўся 
надаць рэалістычна-канкрэтным з’явам, пейзажным вобразам 
філасофскае напаўненне: 

О надвячорак азалелы, 
О спусташэння шары час! 
Што пераспела, адбалела, 
Хай абыходзіцца без нас — 
 
У час трывання і надзеі, 
У час цярплівасці адной, 
Калі зімовае завеі 
Крадзецца подых за спіной. 

(“У зелянковых фарбах неба…”) 
Думка ў паэзіі М. Стральцова набывае пластычную 

разгорнутасць, экспрэсіўнасць, часам філасофскую падтэкставасць 
(як, да прыкладу, у вершы “Балада вуліцы”), мае эмацыянальную 
афарбаванасць, вызначаецца псіхалагічнай заглыбленасцю ва 
ўнутранае “я” (творы “Жыццё, жыццё… Не першы, не апошні…”, “Мой 
дзень брыдзе дрымотнай каляінай…” і інш.). Пісьменнік клапаціўся 
пра інтэлектуальную насычанасць і лірызацыю зместу сваёй прозы 
(апавяданні “Сена на асфальце”, “І зноў, зноў горад”, “Смаленне 
вепрука”, “Што будзе сніцца”, “Добрае неба” і інш.). 

Хто мы такія на гэтым свеце і як нам жыць? Чаму дабро 
безабароннае перад злом? У чым сэнс існавання? Дзе паратунак 
чалавека і грамадства?.. На гэтыя і іншыя няпростыя пытанні дае 
адказ філасофская паэзія Алеся Наўроцкага, Міхася Рудкоўскага, 
Анатоля Сербантовіча, Міколы Купрэева... Сэнс чалавечага жыцця імі 
бачыцца ў спавяданні вечных духоўных ідэалаў і каштоўнасцяў: “Не 
вечны чалавек, яго ж памкненні — вечныя!..” (М. Рудкоўскі). 

Беларуская паэзія ў вышэйшай ступені патрыятычная. У ёй 
створаны высокі культ красы і любові да Радзімы. “На зайздрасць 
іншым, удалася // любоў да Бацькаўшчыны мне…” — так пісала 
Е. Лось (“Няхай вятры па мне галосяць…”). Прыкладам лірычнага 
гімна Беларусі можа паслужыць хаця б адзін верш А. Ставера 



“Жураўлі на Палессе ляцяць…”, які загучаў цудоўнай песняй (музыка 
І. Лучанка): 

Каб любіць Беларусь нашу мілую, 
Трэба ў розных краях пабываць. 
Разумею цяпер, чаму з выраю, 
Жураўлі на Палессе ляцяць. 
 
Што ім тыя пагоды паўднёвыя! 
Што ім пышны платанавы рай, 
Калі клічуць іх далі сасновыя 
І азёрны рабінавы край. 

Беларуская паэзія спавядае і ўзвышае ўсё роднае, дарагое. Яна 
кліча любіць Беларусь, Бога, сваіх бацькоў, матчыну мову, родную 
хату, вёску, шанаваць чалавечае на зямлі, каб кожны з нас “не 
страціў святое штосьці” (Р. Барадулін). Бацькоўскі край — гэта 
непаўторны свет красы, дзівосны зямны край, і такое нацыянальна-
паэтычнае светаўспрыманне — з’ява тыповая ў сваёй архетыпічнай 
сутнасці, пачынаючы ад Я. Купалы і Я. Коласа і да паэтаў-
“шасцідзесятнікаў”: “…Але ў бязмежным свеце // Будуць працвітаць 
твой Люд і Край… // Вер, што ў гэтым, вер, што толькі ў гэтым // 
Шчасце пасмяротнае і рай” (У. Караткевіч. “Бог пайшоў. Жыццё ідзе 
пад кручу…”); “Мой край — // Мой рай, // У тым раі // На злосць 
пеклу // Не ўміраю” (А. Лойка. “Мой край…”). 

Для беларускай паэзіі 60–80-х гг. характэрна багацце, 
поліфанічнасць зместу. Тут ёсць практычна ўсё, чым жыве душа, што 
хвалюе чалавека, народ, чалавецтва. Увогуле кажучы, лірыка 
пачынаецца з выяўлення ўнутраных адчуванняў, з гаворкі пра 
вечнае. Душа і тое інтымнае, што кранае яе і адгукаецца ў ёй, — гэта 
галоўная тэма лірычнай творчасці. 

Каханне — вечная песня паэзіі. Любоўная лірыка, ля вытокаў 
якой стаяць імёны такіх антычных аўтараў, як Сапфо, Катул і іншыя, 
і ў беларускай паэзіі XX ст. стала адным з вядучых, дамінантных 
жанраў, той вялікай кнігай душы, якая надзвычай багатая на ма-
тывы, глыбокія эмоцыі. Зрэшты, з пачуццём кахання звязаны 
духоўнае самаадчуванне і жыццёвы лёс кожнага з нас, таму інтымнае 
слова паэта здольна асабліва тонка і кранальна пранікаць у нашы 
сэрцы. Матывы кахання ў паэзіі “шасцідзесятнікаў” увасоблены з 
эмацыянальнай прачуласцю і эстэтычнай яркасцю, метафарычнай 
вобразнасцю, яны пакідаюць незабыўнае ўражанне. Майстар 
інтымнага верша — Г. Бураўкін, які выдаў цэлы зборнік вершаў на 
любоўную тэматыку “Пяшчота” (1985). Каханне ў яго паэтычным 



свеце набывае высокі духоўны культ, яно — сімвал зямнога шчасця і 
асалоды жыцця. Вось як ён услаўляе непераходнасць гэтага цудоўнага 
пачуцця: 

Калі хто скажа, 
                      што даўно 
                                      ані 
Ужо няма ў каханні таямніцы, — 
Не верце. 
               І яму яшчэ прысніцца 
Яно, як цуд нязнанай чысціні, 
І ён, 
      як невядомыя дары, 
Адшукваць будзе для прызнання словы, 
Каб спаконвечнае адкрыць нанова, 
І тайну тайн шчасліва паўтарыць, 
І зразумець аднойчы, 
                                   што жыццё 
Было б пустым і вартым спачування, 
Калі б на свеце не было кахання, 
Дзе ўсё спрадвек — сакрэт і адкрыццё… 

     (“Калі хто скажа…”) 
Усёпаглынальнае і глыбокае пачуццё кахання ў паэзіі 

У. Караткевіча. Яно раскрываецца ва ўзнёслым пакланенні і 
абагаўленні каханай, рамантычным услаўленні лучнасці закаханых 
сэрцаў, іх вернасці і самаахвярнасці. Лірычны герой паэта зведаў не 
толькі шчасце, але і пакуты кахання, аднак ён ніколі не здольны 
пракляць гэтае пачуццё, тую жанчыну, што прынесла душэўны боль і 
мукі. Наадварот, шчыра даруе і нават моліцца за яе і каханне, славіць 
“ранак вечных спатканняў” (“Закувала зязюля ў лесе празрыста-
зялёным...”). Самае інтымнае, любоўнае стаўленне ў паэта да Беларусі, 
якую ён уяўляе як чароўную каханую, “каханую старану”: 

І тады закахалася хмара...  
У паплавы, ад расы прамяністыя, 
І ва ўсю Беларусь маю чыстую, 
Ў мары бора, ў палёў абшары. 

   (“I тады закахалася хмара...”) 
Каханне з паэзіі У. Караткевіча паўстае як пачуццё высокае, 

годнае, прыгожае, яго агонь — праведны, ачышчальны і незгасальны 
наперакор нягодам. 



Вобраз каханай у А. Сербантовіча рамантызаваны і 
атаясамліваецца з “высокім святлом”. Жанчына для паэта — 
увасабленне святасці, выток кахання, любові, дабрыні: “Жыве ў табе 
твая жанчына. // Яна — залог той дабраты, // З якой упэўненасць 
магчыма, // Калі ідзеш па свеце ты” (“Жыве ў табе твая жанчына...”). 

Паэты заўсёды імкнуліся “свой голас разам зліць з песнямі 
прыроды” (Я. Колас). І гэта невыпадкова: прырода — улонне, дзе 
чалавечая душа адчувае сябе як у храме, у ёй на-раджаюцца пачуцці 
замілаванасці і любавання, самазасяроджанага одуму. Верш 
Н. Гілевіча “Свята зямлі” ўспрымаецца як урачыстая і ўзнёслая ода, у 
якой гучыць гімн вясне, адраджэнню прыроды, наогул красе роднай 
зямлі: 

О зямля! 
Ты ўся ў абновах! 
Ты ў мільён званочкаў звоніш, 
Ты на ста пявучых мовах 
Весняй радасцю гамоніш. 

А колькі такіх метафарычна-маляўнічых і меладычных вершаў 
пра беларускую прыроду створана нашымі паэтамі! Яны, песняры 
родных краявідаў, выводзяць нас, гаворачы словамі Р. Барадуліна, “у 
космас адкрыты” — космас нацыянальна-беларускі, які складаюць 
непаўторныя вобразы: лес і рака, дарога і курган, трава і сонца, дрэва 
і зоркі… Пейзаж у паэзіі — гэта адлюстраванне глыбокай духоўнай 
еднасці чалавека з навакольнай прыродай, выява беларускай душы з 
яе адметнасцю ўспрымання свету. Для манеры нашых паэтаў-
пейзажыстаў характэрныя мяккасць і сцішанасць фарбаў, цяга да 
акварэльнасці і па-чуццёвасці малюнка. У іхнім пейзажным жывапісе 
выяўляецца лірычная пяшчота і музыка слова, маляўнічасць тропаў і 
філасофія жыцця прыроды. Разам з тым кожны творца ад-крывае і 
малюе навакольны свет па-свойму. Замалёўкі прыроды 
Р. Барадуліна — метафарычныя, каларытныя сваімі жывапіснымі 
мазкамі, дэталямі, уражальныя грацыёзнасцю, вытанчанасцю 
гукапісу (вершы “Крык крыг”, “Матылёк”, “Сакавік”, “Травы зялёныя 
правы...”, “Лясная сцежка” і шмат інш.). Барадулінскія 
прыродаапісанні адухоўленыя, вылучаюцца тонкасцю эстэтычных 
уражанняў, запамінаюцца найперш незвычайнай вобразнасцю: 

Цішыня не любіць мітусіцца, 
Рупіцца і цэдзіць спакваля 
Ціхі змрок праз травяное сітца, 
Што прайшоў праз рэшата галля. 



              ……………………. 
Ці абнова, ці зялёны саван 
Засцілае збеглыя сляды? 
А ў гняздзе жыхар 
Зялёны самы — 
Плача жаўтароцік без яды. 

     (“Лясная цішыня”) 
Паэт А. Лойка стварае тонкія музычныя пейзажы, як “Вішні, 

вішні — белы цвет…”, “Балада снегу”, “Балада музыкі”, і роздумныя 
натурфіласофскія прыродаапісанні (вершы “Высокі колас — сэнс 
высокі...”, “Пугач” і інш.). Таленавіты мастак слова, ён заўсёды ўмее 
ўкласці ў пейзаж пэўны сэнс і змест, звязаны са станам і памкненнямі 
душы. Ю. Свірка — пясняр беларускага лесу, асабліва любіць сасновы 
бор. У адным з вершаў ён так выказаўся пра лес — бескарыслівага і 
шчырага “зялёнага сябра”: “Ён не любіць бедаваць. // Ён да ўсіх з 
душою. // Цягне рукі — аддаваць, // А не браць чужое” (“Лесу я 
здаўна паклон…”). Паэт піша свае пейзажныя вершы з душэўным 
лірызмам, засяроджанай філасофскай разважлівасцю. Ён прыхільнік 
ціхай паэзіі: “А думкі ткуцца ў цішы // І грэюць ласкаю сваёю” 
(“Рачная калыханка”). Яго творчасць вылучаецца мілагучнасцю слова і 
адметнай мастацкай вобразнасцю: “Лес прачынаецца на досвітку // 
Ад хрусту шышак пад нагой” (“Лес прачынаецца на досвітку…”); 
“…А ўжо Бяроза золкавым дасвеццем // Павытрасала качак з рукава” 
(“Туман не пакідае старарэчча…”) і інш. Вершы Ю. Свіркі пра родную 
прыроду прасякнуты прагай гармоніі паміж чалавекам і светам. Паэт 
глыбока адчувае экалагічную драму сучаснасці, аднак гаворыць пра 
яе не агулам, а з пачуццём уласнай вінаватасці: 

I я вінавачуся ў тым: 
Без толку балотца асушана. 
Напэўна, і ў слове маім 
Трывога гучала прыглушана. 

     (“А ўсё ж вінаваты і я”). 
Кожны з паэтаў-“шасцідзесятнікаў” мае свой творчы почырк, 

індывідуальны стыль пісьма. Так, Е. Лось — паэтка яркага і глыбокага 
лірычнага пачуцця. Таму ёй уласцівыя спавядальны характар і 
непасрэднасць выказвання, а таксама шырокая духоўная лучнасць з 
жыццём, імкненне адшукаць паэзію “ў кожным імгненні”, “у кожнай 
істоце”, “у кожнай бядоце” (верш “У кожным імгненні паэзія ёсць…”). 
У яе творчасці было нямала паэтычных твораў і радкоў, “ускладнёных 
роздумам, <…> драматычна-напружаных…” (В. Бечык). Асабліва 



хвалююча і кранальна прагучалі вершы паэткі з “Бараўлянскага 
сшытка”. Талент У. Караткевіча вызначае рамантычная ўзнёсласць 
светаўспрымання, эмацыянальная пранікнёнасць, экспрэсіўнасць 
пісьма: “О радзіма, мой светач цудоўны, адзіны, // Явар мой, мой 
агністы снягір на сасне” (“Снягір”). Для паэта ўласцівы лірыка-эпічны 
і драматычны характар адлюстравання падзей і канфліктаў мінулага, 
жыцця наогул. Радок Р. Барадуліна здзіўляе майстэрствам 
метафорыкі, маляўнічасцю, інтанацыйна-гукавой віртуознасцю і 
рытмічнай гнуткасцю верша. Нярэдка ён дэманструе філалагічную 
вынаходлівасць, бывае ўсмешліва-іранічны, дасягае зайздроснай 
афарыстычнасці думкі: “Лес — беларус (усё стрывае) // Маўчыць, як 
дол (а ствол гудзе) (верш “І ў дужках”). С. Гаўрусёў у сваіх творах 
адштурхоўваецца ад асабістага жыццёвага вопыту (найперш 
ваеннага часу). Ён — майстар вобразнага і эмацыянальна-
псіхалагічнага пісьма, які арганічна паядноўвае інтымнае, 
перажытае і агульназначнае, піша са спавядальнай ёмістасцю слова, 
філасафічнасцю, дасягае асацыятыўнай яркасці мастацкай дэталі 
(вершы “Мяне не трэба папракаць…”, “Ледзьве сонца хмурынка 
заслоніць…”, “Калі адцвітаюць каліны…”, “Дні — як спіцы ў коле…” і 
інш.). У асобе Д. Бічэль беларуская літаратура мае паэтку 
самабытнага таленту. У яе творчасці спалучаюцца лірычная 
настраёвасць і грамадзянская ўсхваляванасць прамаўлення, песні 
кахання і балады пра беларускае мінулае. Верш Д. Бічэль грунтуецца 
на архетыпічных беларускіх вобразах (прыродных, гістарычных і 
інш.), фальклорнай аснове, ён песенна-меладычны. Д. Бічэль 
стварыла адмысловыя выявы роднага прынёманскага краю, прычым 
яна выявіла арыгінальную асацыятыўнасць і вобразнасць паэтычнага 
мыслення: 

Нёман, Нёман, адзіны каханы, 
абальеш прахалодаю раны 
і схаваеш ад горкіх нягод… 
 
Расцвітуць сэрца сцюжнага крыгі 
да бязлюднай спрадвечнай адлігі — 
гэтак знойдзецца згублены брод. 

(“Санет да Нёмана”) 
Свой дыяпазон творчага выяўлення мае Г. Бураўкін. Ён з  

аднолькавым поспехам выказвае пачуцці ў даверлівай любоўнай 
споведзі і ў пафасным публіцыстычным вершы. Рысы яго 
мастакоўскай манеры — эмацыянальная адкрытасць, выразнасць і 
прачулая душэўная танальнасць радка. А. Грачанікаў — тонкі паэт-



лірык, які ў сваіх творах кранае сардэчнай пяшчотай, сцішанай 
даверлівасцю інтанацый. Яго лірыка вабіць чысцінёй і мяккасцю 
святла, колераў, фарбаў: “Лагодна-мяккі свет, нібы вашчына. // 
І дабратой прасвечана Айчына // У барвах баравіннага святла” 
(“Верасень”). Грачанікаў-паэт глыбока чуйны да праяў прыроды і 
жыцця, выяўляе пры гэтым канкрэтна-пачуццёвы характар 
светаадлюстравання. 

У паэзіі “шасцідзесятнікаў” загучала нямала песень, 
напоўненых неўтаймоўнасцю памкненняў і парыванняў маладых 
сэрцаў. “…Куды б ні прыйшлося паехаць, пайсці, — // Песню бярыце 
з сабою!”, — у гэтых радках Ніла Гілевіча выявіўся дух таго 
рамантычнага часу (верш “Песню бярыце з сабою”). Можна таксама 
згадаць мажорна-ўзнёслыя радкі з верша Валянціна Лукшы “Стаяць 
на рэйдзе брыганціны...”. Музыка — “найбольш поўнае выражэнне 
духу і быцця чалавека” (А. Белы). Меладычнасць, лірычная 
напеўнасць уласціва творчай манеры Уладзіміра Карызны. Нездарма 
многія яго вершы пакладзены на музыку, загучалі песнямі (“Люблю 
цябе, Белая Русь”, “Вішнямі белымі”, “У зязюльчына ранне” і інш.). 

Мы, зразумела, падалі агульныя штрыхі да асобных творчых 
індывідуальнасцяў паэтаў-“шасцідзесятнікаў”. Творчасць кожнага з іх 
нясе ў сабе шматаблічны свет, вызначаецца неаднароднасцю і 
багаццем мастацка-выяўленчага інструментарыю. 

У 70–80-я гг. — час так званага застою — камуністычная 
партыя і ідэалогія працягвалі рэгламентаваць паэзіі пафас, навязваць 
сацрэалістычнае мысленне. Таму паэтам вельмі нялёгка даваліся 
свабода і арыгінальнасць творчага самавыяўлення, тым больш 
адстойванне ўласнага “я” і эстэтычнага пошуку. Можна згадаць, з 
якой цяжкасцю ішла да чытача кніга Алеся Разанава “Шлях – 360” 
(1981), якую вызначаў дух наватарства, адметны кірунак 
інтэлектуалізму і фарматворчасці. Прадмова слыннага паэта Пімена 
Панчанкі і пасляслоўе ў выглядзе грунтоўнага артыкула Варлена 
Бечыка забяспечылі разанаўскаму зборніку дарогу да чытача і, як 
думаецца, у пэўнай ступені паспрыялі таму, што пошукавая 
арыгінальнасць паэта мела працяг у далейшым, стала выключнай 
мастацкай з’явай. Праз некаторы час, калі надышла эпоха 
перабудовы-адраджэння, пошукі і набыткі А. Разанава ўбачыліся 
больш рэльефна, у іншым святле і кантэксце, былі ацэнены па-
належнаму: яго філасофская кніга “Вастрыё стралы” (1988) атрымала 
Дзяржаўную прэмію Беларусі імя Янкі Купалы. 

Аднак, уласна кажучы, ці быў застой у беларускай паэзіі 70–
80-х гадоў? Не трэба, відаць, спяшацца з нейкім катэгарычным 



адказам і гаварыць выключна пра тагачасны канфармізм, 
кан’юнктуру, суцэльны фальш і пустазвонства. Агульная тэндэнцыя 
заняпаду, нівеліроўкі паэтычнага слова, безумоўна, праглядваецца. 
Тым не менш гэта не зацяняе духоўную веліч нашай паэзіі з яе 
багаццем думак і пачуццяў, ідэаламі красы, любові і чалавечнасці. 
Яна наперакор розным абмежаванням і ўціску заставалася сама 
сабой, таму і нараджаліся яркія мастацкія творы, прабіваліся, нібы 
парасткі праз асфальт, адметныя віды і формы верша, здзіўляў сваёй 
чароўнасцю і дасканаласцю паэтычны жывапіс. Ды і не кожны з 
нашых паэтаў спяшаўся ісці ў нагу з часам і пафасна плесці рыфмы. 
Пакаленне “сямідзесятнікаў”, якое, здаецца, павінна было найбольш 
падпасці пад уплыў ідэалогіі, па-мастацку годна рэалізавала сябе ў 
літаратуры. Гэта паэты і пісьменнікі са сваімі поглядамі і этычнымі 
перакананнямі, з засяроджаным стаўленнем да жыцця, свету, 
праніклівым унутраным слыхам, які здольны чуйна рэагаваць на 
розныя праявы рэчаіснасці. Свет паэзіі “сямідзесятнікаў” 
шматгалосы. Што ні творца, то самабытны і непаўторны талент: 
маюцца на ўвазе імёны Яўгеніі Янішчыц, Раісы Баравіковай, Алеся 
Разанава, Рыгора Семашкевіча, Уладзіміра Лісіцына, Казіміра 
Камейшы, Ніны Мацяш, Сяргея Законнікава, Юркі Голуба, Уладзіміра 
Някляева, Вольгі Іпатавай, Галіны Каржанеўскай, Мар’яна Дуксы, 
Віктара Яраца і інш. Першыя публікацыі ў абсалютнай большасці з 
гэтых паэтаў прыпалі ўжо на другую палову 60-х гг., аднак упэўнена 
яны сцвердзілі сябе ў літаратуры ў 70-я — першай палове 80-х гг. 
Сёння без іх кніг і твораў немагчыма ўявіць тагачасны беларускі 
літаратурны працэс, асноўныя кірункі і тэндэнцыі развіцця 
паэтычнага мастацтва. 

“Сямідзесятнікі” ў асноўным — “дзеці вёскі”. Іх творчасць 
карэніцца ў сваім нацыянальным свеце, нясе “адбітак родных з’яў у 
словах-вобразах” (Я. Колас), трымаецца на грунце спрадвечнай 
народнай маралі. Кожны з гэтых аўтараў мае сваю асабістую меру 
жыццёвага вопыту, выказвае штосьці інтымнае і запаветнае, увесь у 
суб’ектыўна-мастацкім выяўленні. Паэзія Я. Янішчыц, Т. Бондар, 
У. Някляева, В. Коўтун, Ю. Голуба, Р. Баравіковай, Н. Мацяш і іншых 
творцаў — свет вечных тэм і страсцей, агульназначных людскіх 
перажыванняў і трывог, свет глыбокі і роздумны, вытокі якога ў 
роднай мове, прыродзе роднага краю, народным быцці. 

Ідэйна-тэматычную палітру паэзіі 70-х — першай паловы 80-
х гг. прыкметна вызначаюць патрыятычная лірыка, сацыяльная 
публіцыстыка, зварот да гістарычнага мінулага. У гэты час дамінаваў 
традыцыйны верш (апісальна-выяўленчы, настраёвы, медытатыўны і 



інш.), вядучымі былі класічныя жанры оды, балады, элегіі, 
прысвячэння, паслання. Жанравыя каноны смела парушыў 
А. Разанаў, які распрацоўваў такія формы верша, як квантэмы, 
пункціры, вершаказы, з творчай смеласцю абнаўлялі паэтычны 
сінтаксіс С. Панізнік, Р. Баравікова, У. Някляеў і інш. 

У беларускай паэзіі 70-х гг. прыкметна вылучаюцца творы на 
патрыятычную тэматыку. Вядома, паэты прысвячалі вершы савецкай 
Радзіме, услаўлялі яе неабдымныя абшары і дружбу народаў. У той жа 
час вельмі шмат было напісана шчырых лірычных маналогаў, одаў і 
гімнаў у гонар роднай зямлі, Беларусі. Патрыятызм беларускіх 
паэтаў — гэта пакланенне ўсяму дарагому і блізкаму, пачуццёва-
замілаванае ўспрыманне родных краявідаў, бацькоўскай зямлі. 
З душэўнай прачуласцю выказвае сваё “святое пачуццё айчыны, 
любоў да родных ніў, бароў” С. Законнікаў. Ён пяшчотна паэтызуе 
ўшацкія ўзгоркі, свой вясковы край. “Усё з зямлі”, — сцвярджае паэт. 
І выток жыцця, і любоў да маці-радзімы, і крынічная вада, і 
паэтычнае слова... С. Законнікаў у выяўленні патрыятычнага пафасу 
пазбягае штучных дэкларацый і абстракцый, яго радок вырастае з 
канкрэтна-вобразнага, вельмі інтымнага пачуцця. Яго лірычны герой, 
нібы дрэва, трывала ўрос у свой нацыянальны космас: 

Жыві, бяроза!..  
                        Светлым болем, 
Шчымлівай радасцю звіні… 
На гэтым свеце 
                           нас з табою 
Адны 
            трымаюць карані. 

Любоў да радзімы — гэта, як вядома, і любоў да сваёй роднай 
мовы, прыроды, гісторыі. “Прырода даецца нам, як радзіма, і 
радзіма-маці становіцца бацькаўшчынай”, — пісаў вядомы рускі 
пісьменнік М. Прышвін. Наш А. Разанаў слушна гаворыць, што  
“паэт — душа мовы”. Верш Я. Янішчыц “Мова” — адно са шматлікіх 
высокіх і шчырых прызнанняў у любові да матчынага слова: “Нашу я 
любоў да цябе вялікую // У сэрцы сваім маленькім”. Родная мова ва 
ўспрыманні паэтэсы — жаўруковая музыка, сонца беларускае. 

У беларускай паэзіі 70-х гг. працягвалася мастацкае 
спасціжэнне мінулых часоў. На актывізацыю гістарычнага мыслення 
ў першую чаргу ўплывала творчасць У. Караткевіча. Да вобразаў і 
падзей нацыянальнай гісторыі ў сваёй творчасці звярнуліся 
Л. Дайнека, В. Іпатава, Р. Семашкевіч, Н. Мацяш і некаторыя іншыя 
паэты. На той час абсалютная большасць жыхароў Беларусі не ведала 



як след гісторыю сваёй радзімы. Разбурыць светапоглядныя 
стэрэатыпы, пазбавіць беларусаў гістарычнай амнезіі акурат і 
намагаліся беларускія пісьменнікі, якія ў сваіх творах уваскрашалі 
гераічныя і трагічныя старонкі сівой даўніны, услаўлялі вобразы 
палымяных змагароў і духоўных заступнікаў Беларусі. Паэты і 
пісьменнікі пазначылі шлях да пазнання свайго “я” ў кантэксце 
мінулага і сучаснасці, актыўна супрычыніліся да адраджэння 
гістарычнай самасвядомасці тагачаснага грамадства. У паэзіі 70–80-
х гг. назіраецца зварот да рэальных гістарычных асоб мінулага: 
Рагнеды і князя Усяслава, Скарыны і Гусоўскага, Буднага і 
Лышчынскага, Багрыма і Агінскага... Чалавек у часе і пэўных 
сацыяльна-гістарычных абставінах — вось што цікавіць 
Р. Семашкевіча ў вершы “Францішак Багушэвіч”: “На ўсю Беларусь 
мільён пракурораў // І толькі адзін, толькі ён адвакат”. Асабліва часта 
аб’ектам паэтызацыі і ўслаўлення рабіўся вобраз кіраўніка паўстання 
1863–1864 гг. Кастуся Каліноўскага (вершы Р. Семашкевіча “Апошняя 
ноч Каліноўскага”, А. Разанава “Арышт Кастуся Каліноўскага”, 
Н. Мацяш “Маналог каханай Кастуся Каліноўскага” і інш.). Увага 
паэтаў была прыкметна скіравана і да гістарычных мясцін, найбольш 
старажытных і спрадвечных беларускіх гарадоў — Полацка, 
Наваградка, Вільні, Міра, Турава, Белай Вежы, Крошына, 
Туганавічаў, возера Свіцязь… 

Вольга Іпатава і Леанід Дайнека ў рэчышчы развіцця 
гістарычнага жанру дасягнулі немалога плёну. Яны апаэтызавалі 
старажытнасць не толькі ў вершаваных творах, але і ства-рылі 
эпічныя мастацка-гістарычныя палотны (маюцца на ўвазе іх раманы і 
аповесці пра мінулае). Паэты імкнуліся глыбей убачыць і асэнсаваць 
феномен нацыянальнага характару, эмацыянальна-вобразна 
раскрыць сутнасць падзей беларускай гісторыі. Лепшыя творы пра 
мінулае ўражваюць праніклівасцю гістарычнага зроку і паэтычнага 
ўяўлення, рамантычнай узнёсласцю пачуццяў, асэнсавальнай 
яркасцю думкі, як, да прыкладу, верш В. Іпатавай “Полацкай Сафіі”: 

Чую звон твой, 
                         Сафія, 
                                    чую 
Скрозь стагоддзі і скрозь муры 
У бяскрайнюю ноч глухую 
І падчас світальнай зары! 

Рэальна ўзбагацілася на таленавітыя творы паэзія кахання. 
Інтымная і любоўная лірыка Я. Янішчыц, Т. Бондар, Р. Баравіковай, 
Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай і іншых жанчын-паэтак вызначаецца 



шчырай спавядальнасцю і багатая на эмацыянальна-псіхалагічныя 
адценні пачуцця. Безумоўна, выяўленчы характар верша ў кожнай з 
іх своеасаблівы і адметны. Напрыклад, Я. Янішчыц выказвае 
інтымныя пачуцці з жаночай далікатнасцю, сардэчнай прачуласцю і 
светлай тугой, свет кахання ў Т. Бондар афарбаваны смуткам, у ім 
шмат пакутна-балючых перажыванняў, у Н. Мацяш пачуццё 
кахання — высокі і таемны дар, філасофія духоўнай прыгажосці і 
чалавечага быцця, Р. Баравікова — уся ў эмацыянальнай 
парывістасці, трапяткіх прадчуваннях і пошуку ўнутранай гармоніі... 
У паэзіі кахання галоўнае — гэта ўсхваляванасць і даверлівасць тону, 
рух і імпульсы душы, вастрыня адчуванняў. Вось элегічная песня 
кахання Р. Баравіковай: 

Калыша вецер гэты ціхі сад, 
паслухай толькі, музыка якая, 
я не яе, каханы мой, чакала, 
я думала, ты вернешся назад. 
 
Калі ж аднойчы з’явішся сюды, 
што адшукаеш тут, сярод лістоты, 
ды не шукай цяпла маёй пяшчоты 
там, дзе жалобы восеньскай сляды. 

(“Восеньскі сад”) 
Кахаць і быць каханай — у гэтым заключаецца сэнс жаночага 

шчасця для лірычнай гераіні Р. Баравіковай. Адсюль яе прага 
суладнасці чалавечых сэрцаў, пяшчоты, святла і радасці быцця. 

У 70–80-я гг. мастацкая “кніга прыроды” папоўнілася новымі 
паэтычнымі старонкамі. Пейзажная лірыка С. Законнікава, 
Ю. Голуба, В. Коўтун, Р. Баравіковай, В. Яраца, Г. Каржанеўскай, 
Р. Баравіковай, К. Камейшы і іншых паэтаў-“сямідзесятнікаў” — гэта 
маляўнічая вобразнасць, багатая каларыстыка, пластычнасць 
жывапісання словам, разнастайная паэтыка рытмікі і мастацкіх 
сродкаў. Праз пейзаж творца здольны выказаць многае: і свой 
настрой, і сэнсава значную думку, і філасофскі погляд на жыццё. 
Лірыка прыроды і музыка паяднаны ў “Летніх малюнках” 
Р. Семашкевіча. Назва аднаго з твораў —“Адажыо” — дакладна 
адлюстроўвае танальнасць унутранага “музычнага настрою” 
(М. Арнаудаў) паэта. Мяккі лірызм, трапяткі рух душы пульсуе ў 
радках верша. Паэт стварыў тонкі інтанацыйна-гукавы малюнак, які 
можна назваць лірычным накцюрнам: 

Астывае трава лугавая, 
Хмельна ткуцца палотны смугі, 



А ў промнях зары залатая 
Піша птушка над лугам кругі.  

Беларуская паэты працягвалі спавядаць глыбока духоўнае, 
эстэтычна ўзвышанае стаўленне да прыроды, красы навакольнага 
свету. Адкрыццё прыгожага ў родных краявідах — гэта і адкрыццё 
чалавекам сваёй душы, яе здольнасці яднацца з травой і кветкай, 
сонцам і аблокамі, з усім прыгожым на зямлі: “…І сэрца, як ставок 
вадою чыстай, // Прырода напаўняе дабрынёй” (К. Камейша. 
“Праводзіць лета ў шлях зыходны рана…”). Беларуская паэзія 
захапляецца прыродай, яе дасканаласцю і мудрасцю. Разам з тым у 
70–80-я гг. яна адлюстравала родны пейзаж як свет экалагічных 
кантрастаў і анамалій: “…Адны кусты вакол растуць. //…Як дзіўна, 
ёсць рака на карце, // А на зямлі яе няма” (К. Камейша); “Адступаюць 
лясы. // Высыхаюць балоты. // Усё меней красы — // Усё больш 
адзіноты” (Л. Галубовіч); “Мялеюць рэкі, сохнуць травы, дрэвы, // 
І стала маласнежнаю зіма” (В. Шніп) і інш. Беларуская паэзія па сваёй 
сутнасці вельмі гуманістычная і ўсечалавечая. Гэта выяўляецца ў тым, 
як нашы паэты любяць жыццё, родны край, прыроду, народ. 

Казімір Камейша — тонкі лірык прыроды, пясняр беларускай 
пушчы. Нарадзіўся ён у Налібоцкім краі. Пра сябе паэт сказаў: “Я з 
пушчы прыйшоў, пушчанец. // Ад сосен сваіх, ад бяроз” (“Я з 
пушчы...”). Для нашай паэзіі прырода — “зялёная Біблія”. Мае рацыю 
К. Камейша, калі гаворыць пра адносіны да яе наступнае: “Паэзія 
часта ўцякала ад прыроды, ды заўсёды вярталася і вінавата 
ўкленчвала перад ёю” (“Паміж кубкам і вуснамі”). 

Жыць мы павінны з адчуваннем і веданнем, што такое 
сумленне, дабро і зло, святло і цемра, у чым чалавечы паратунак, 
куды вядуць кожнага з нас і чалавецтва ўвогуле жыццёвыя дарогі. 
А даць нам адказ на ўсе гэтыя пытанні і дапамагае філасофская 
паэзія. У сваіх кнігах 70–80-х гг. “Адраджэнне”, “Назаўжды”, 
“Каардынаты быцця”, “Шлях – 360” А. Разанаў суадносіць часовае і 
вечнае, зямное і касмічнае, раскрывае чытачу складанасць 
чалавечага быцця, якое поўнае канфліктаў, загадак, супярэчнасцяў і 
драматызму. Паэт гаворыць пра канкрэтнае, побытава-жыццёвае ці 
штосьці рэчыўна-прадметнае, прыроднае, імкнучыся да паглыбленага 
і шматаспектнага аналізу, каб у той ці іншай з’яве адкрыць штосьці 
істотнае, сэнсава значнае і зрабіць пры гэтым ёмістыя 
інтэлектуальныя абагульненні (“Паэма жніва”, “Паэма сланечніка”, 
“Паэма калодзежа”, “Першая паэма шляху” і інш.). Вось невялічкі 
фрагмент з паэтычна-філасофскага разважання аўтара: 



                    …Куды паміраюць людзі?!..  
Нават зямля не схавае і не паправяць  
стагоддзі, што ты быў гарбаты… Часо- 
ва — навечна: вечная памяць у форме рэ- 
ха… Ты вырастаеш з памяці… 

(“Паэма рэха”) 
Разанаўскі радок здольны ўлавіць рэха таямнічага, вечнага, 

нават, як падаецца, чагосьці незразумелага і звышскладанага для 
чалавечай свядомасці. Філасофская думка А. Разанава скіравана да 
пазнання быцця ў часе і прасторы, духоўна-касмічных сувязяў 
чалавека ў сусвеце. Яго творам ўласціва шматмернасць і 
падтэкставасць думкі, зашыфраванасць міфалагічных і сімвалічных 
сэнсаў, прыпавесцевасць. 

У паэзіі 70–80-х гг. склаліся разнастайныя індывідуальныя 
стылі. Зрэшты, кожны паэт мае адметны склад светаўспрымання і 
вобразатворчасці, своеасаблівы характар пісьма. Паэтычны голас, 
наогул кажучы, выяўляе чалавечыя думкі і пачуцці, праблемы жыцця 
і часу ў меру свайго таленту. 

Лірызм і інтэлектуальная заглыбленасць думкі, іх арганічная 
паяднанасць складаюць характэрную рысу паэтычнага стылю 
У. Някляева. Ад 70-х, часу выхаду першага зборніка “Адкрыццё” 
(1976), яго творчасць зведала прыкметную эвалюцыю. Ён з тых 
паэтаў-“сямідзесятнікаў”, хто не прымаў інерцыі, “намацваў рух 
радка, які ў зачыне” (“Радок”), шукаў новае, неардынарнае, 
уражальнае. Таму У. Някляева напаткалі творчы поспех, мастацкія 
адкрыцці. У многіх вершах паэта дамінуе пафас філасофскага 
пазнання быцця: 

Іржышчам, па колішнім жыце, 
Бяжыць басанож дзетвара… 
І ўсё-такі: хто знае — скажыце, 
Якая ў сусвеце пара? 
 
Скажыце: куды і навошта — 
Над пожняй, над полем пустым — 
Гадоў галубіная пошта 
Нясе расцярэблены дым?.. 

(“Галубіная пошта”) 
Уладзіміру Някляеву з цягам часу ў ранейшай сістэме 

мастацкіх каардынат убачыліся пэўныя хібы. Паглыбілася 
інтэлектуальная аснова яго творчасці. Паэт аддаў перавагу 
асацыятыўна-філасофскай паэтыцы, пачуццёвай і метафарычнай 



экспрэсіі слова. Паэзія У. Някляева прывабная энергіяй думкі, 
духоўнай змястоўнасцю, мелодыкай радка. 

Сваё выразнае творчае аблічча мае Я. Янішчыц. Яе лірычная 
паэзія пачынаецца з усхваляванага водгуку душы, з “любові і жалю”. 
Сутнасць самавыяўлення паэткі вызначае эмацыянальна-
псіхалагічная плынь пачуцця, “перажыванне рэчаіснасці” 
(Ю. Марцінкявічус). Яе паэтычныя строфы прасякнуты душэўнай 
прачуласцю, мяккасцю інтанацый, настраёвай музыкай слова: 
“...Журавінавым болем прабілася шчасце, // І палае яно паміж позняй 
расы” (“Ах, на шчасце, яшчэ ды не ўсохла балота...”). Зрэшты, часам 
яна з майстэрствам выкарыстоўвала мову мастацкай алегорыі і 
падтэксту, як гэта выяўляецца ў вершах “Маналог вавёркі”, “Маналог 
яблыні” і некаторых іншых. Вершы Я. Янішчыц — шчырыя песні-
споведзі жаночага сэрца. 

Асобна трэба вылучыць імя паэткі з Беласточчыны Надзеі 
Артымовіч, якая ўваходзіць у тамтэйшае згуртаванне літаратараў 
“Белавежа”. У 1970 г. яна дэбютавала на старонках газеты “Ніва”. 
Першы вершаваны зборнік “У сне, у болю слова” выйшаў у 1979 г., 
затым пабачыла свет кніга “Роздумы” (1981). Творчасць яе лучыцца з 
традыцыяй як заходнееўрапейскай, так і беларускай літаратуры. 
Інтэлектуальнай, філасофскай скіраванасцю паэтычнай думкі яна 
блізкая да паэзіі А. Разанава. Крытык і пісьменнік Ян Чыквін піша: 
“Вонкавы выгляд яе верша — астрафічны, арытмічны, як бы 
грувасткі, неўпарадкаваны <...>, які пры першым чытанні гучыць 
арытмічна, выяўляе, па сапраўднасці, проста іншую, толькі для паэткі 
характэрную рытміку. Яна, гэтая рытміка, ідзе не ад кніжна-
літаратурнай традыцыі, а адтуль, ад унутранага складу і хвалявання 
яе асабовасці. А паколькі яе асабовасць фармавала перш за ўсё 
знешняя рэчаіснасць, то “нерытмічныя” рытмы вершаў Артымовіч 
якраз і дакладней і глыбей адлюстроўваюць складанасць і драматызм 
як чалавечага існавання, так і яго часу”. Творы Н. Артымовіч нялёгкія 
для ўспрымання, паколькі іх свет загадкава-таямнічы, у падтэксце і 
глыбінях сэнсу. Беларуская савецкая паэзія на той час не ведала 
падобных феноменаў і ўзораў постмадэрнісцкай паэтычнай 
стылістыкі. 

Літаратурнае пакаленне “сямідзесятнікаў” спазнала балючыя 
страты. Трагічна загінуў у шахце Салігорска паэт Леанід Якубовіч 
(1948–1970). Ён быў творцам лірычнага складу, яго вершаваныя радкі 
гучаць па-маладому акрылена, вяснова, жыццялюбна. У прадмове да 
пасмяротна выдадзенай кніжкі “Я з вамі, вёсны...” (1979) Н. Мацяш 
пісала: “І ўсё ж ён з намі — Леанід Якубовіч, — трошкі наіўны, часцей 



удумліва-засяроджаны, шчыры і сціплы, усмешлівы і сур’ёзны”. 
Раптоўна пакінуў гэты свет Уладзімір Лісіцын (1944–1973). Нарадзіўся 
ён у канцы вайны ў фашысцкім канцлагеры Флігегорт, а апошнія 
гады пражыў у Джанкоі, што на Украіне. Паэт гэтак, як і 
М. Багдановіч, жыў з настальгіяй і тугой па роднай Беларусі: “Хутка, 
хутка ўжо будзе можна // На Радзіму мне ўзняцца ўлёт” (“Журавы”). 
Ужо пасля смерці паэта была надрукавана яго кніжка “Жураўлінае 
вясло” (1974). Выйшаў з друку і томік творчай спадчыны У. Лісіцына 
“Беларусь — мая калыска” (1990). На жаль, заўчасна адышлі з жыцця 
Рыгор Семашкевіч (1945–1982) і Яўгенія Янішчыц (1948–1988). 

Пакаленню “сямідзесятнікаў” на пачатку новага ХХІ стагоддзя 
выпала нялёгкая, пачэсная і адказная місія — несці ў літаратуры 
галоўную службу. 

У 80-я гг. беларуская паэзія выйшла як з станоўчым, так і 
адмоўным мастацкім досведам. Працягвалі з’яўляцца шматлікія 
эстэтычна самакаштоўныя творы. Аднак тагачасная палітыка, 
ідэалогія адчувальна ўплывалі на паэтычнае светаадлюстраванне, 
нярэдка скоўвалі мастака межамі агульнапрынятых канонаў. Да 
сапраўднай высокавартаснай паэзіі найперш залічваліся творы 
актуальнага грамадзянскага зместу (услаўленне савецкай Радзімы, 
ленінскай справы, партыі і камуністаў, інтэрнацыянальных пачуццяў 
і інш.), палітычная публіцыстыка (напрыклад, вершы, у якіх 
выкрываўся сусветны імперыялізм, капіталістычны лад жыцця і інш.). 
Даніну падобнай вершатворчасці сплаціў не адзін з беларускіх паэтаў, 
чыё творчае станаўленне прыпала на другую палову 70-х — першую 
палову 80-х гг. Зрэшты, многае ў той грамадскай атмасферы 
ўспрымалася шчыра, уваходзіла ў свядомасць са школьнай пары: 
вера ў Леніна, камуністычную партыю, камунізм, здавалася, што 
самыя перадавыя — гэта рабочы клас, калгасна-саўгасны лад і г. д. 
Адгарнуўшы любы “ідэйна вытрыманы” зборнік, выдадзены ў 70–80-
я гг., адразу трапляеш у абладу гучнай рыторыкі, барабанна-звонкага 
рытму: так паэты захапляліся савецкай явай, услаўлялі велічныя 
здзяйсненні савецкай краіны, змаганне за мір і т. п. Нямала падобных 
радкоў, вядома, нараджалася як па выпрацаваных схемах, так і ад 
усведамлення, што паэт — гэта грамадзянін, які павінен крочыць у 
нагу з часам. У многіх палітызаваных творах паўстае вобраз так 
званага савецкага чалавека, які ганарыцца рэвалюцыйным мінулым, 
перамогай у Вялікай Айчыннай вайне, поступам працоўных будняў, 
шчаслівым жыццём калгаснай вёскі, дружбай народаў і г. д. Пазней 
выявілася, што тагачасную рэчаіснасць ахутаў “ідэалагічны туман” 
хлусні і фальшу. З разуменнем паставімся да “камуністычнай 



ідэйнасці” ў творчасці нашых паэтаў і пісьменнікаў, бо кожны з іх — 
чалавек свайго часу, а гісторыя — наша спадчына, якую неабходна 
ведаць і даваць ёй аб’ектыўную ацэнку. 

Такім чынам, 80-я гг. сталі часам назапашвання пэўнага 
эстэтычнага вопыту, творчага плёну, разнастайных жанрава-
стылёвых пошукаў, якія мелі працяг і актыўнае развіццё ў далейшым, 
асабліва з пачаткам перабудовы літаратурна-мастацкага працэсу. 
Нягледзячы на ідэалагічныя каноны, афіцыйна заангажаваны погляд 
на рэчаіснасць і ярка выяўлены савецкі патрыятызм, у тагачаснай 
паэзіі прысутнічае духоўна значная праблематыка, паэтызацыя 
вечных і высакародных пачуццяў, глыбокая выяўленчая эстэтыка 
слова. 

Першая палова 80-х гг. — час выхаду кніг на той час маладых 
паэтаў Міколы Мятліцкага (“Абеліск у жыце”), Уладзіміра Марука 
(“Зоркі ў кронах”), Міколы Пракаповіча (“Неад’емнае”), Любы Тарасюк 
(“Смага ракі”), Леаніда Дранько-Майсюка (“Вандроўнік”), Алеся 
Пісьмянкова (“Белы Камень”), Віктара Шніпа (“Гронка святла”), Алы 
Канапелькі (“Цвет Алешыны”), Алега Мінкіна (“Сурма”), Ірыны 
Багдановіч (“Чаравікі маленства”) і інш. Гэтая літаратурная генерацыя 
была пераемніцай класічных духоўна-мастацкіх традыцый, яна ў 
пэўнай ступені падрыхтавала эстэтычнае абнаўленне беларускай 
літаратуры. Так, арыгінальныя структуры паэтычнага тэксту і 
высокую культуру творчасці прадэманстраваў Л. Дранько-Майсюк. 
Творчасць Г. Булыкі прыцягвае да сябе энергетыкай інтэлекту 
(зборнік “Сінтэз”). Пра перспектыўнасць развіцця урбаністычнай 
паэзіі засведчылі творы адпаведнай тэматыкі Л. Дранько-Майсюка, 
А. Глобуса, Г. Булыкі і інш. 

Яшчэ ва ўмовах занядбання нацыянальнага пачуцця, 
сцвярджэння міфічных ідэй, стварэння героя інтэрнацыянальнага 
светапогляду ў сэрцах маладых паэтаў 80-х нарадзілася цяга да 
першакрыніц духоўнасці: беларускай гісторыі, міфалогіі, народнай 
этнакультурнай спадчыны. Гэта тэндэнцыя выявілася ў творчасці 
А. Мінкіна, Л. Тарасюк, А. Жамойціна, I. Багдановіч, А. Пісьмянкова і 
інш. Беларускія паэты прадэманстравалі генетычную моц і 
трываласць беларускага духу перад негатыўнымі наступствамі часу. 

Паэтызацыя гістарычнага мінулага нясе ў сабе пранікнёны 
патрыятычны пафас. У вершы І. Багдановіч “Сымон Канарскі” 
ўслаўляецца вольналюбны дух беларускага народа, яго годнасць, 
права на ўласную гісторыю: 

Так мала нас, яшчэ так мала нас. 
Ды закіпае з дна ўжо зямліца! 



Я чую, Каліноўскі, твой адказ... 
Ды сатварыцца з нас нашчадкаў час, 
Народ — не раб, не скот, не кат — 
ды сатварыцца. 

Прыкметны ў паэзіі 80-х гг. зварот да тэмы гераічнай 
нацыянальна-вызваленчай барацьбы, вобразаў мужных змагароў 
мінулага, найперш К. Каліноўскага і прадвесніка беларускага 
адраджэння Ф. Багушэвіча. Паэты стваралі маналогі выдатных сыноў 
і дачок беларускай зямлі, асэнсоўвалі духоўны вопыт продкаў. Пасля 
1985–1986 гг. адлюстраванне нацыянальнай гісторыі пашырылася, 
набыло адну з вызначальных тэндэнцый развіцця мастацкага слова. 

Наша паэзія шануе і ўзвышае ўсё радзінна-спадчыннае, 
дарагое сэрцу беларуса. Інтымнае, духоўна глыбокае вымярэнне “імя 
Айчыны” набывае ў мастацкім свеце Л. Тарасюк: 

Давеку я, напэўна, не збяру 
Усю яе ў праявах разнастайных. 
Маленькая, як сэрца, Беларусь 
Адданаю любоўю вырастае. 

(“Імя Айчыны”) 

Выказаны гэтыя словы прачула і пяшчотна. 
У творчасці паэтаў 80-х гучаць матывы памяці пра вайну. 

І гэта невыпадкова: яны далучаліся да вайны праз лёсы бацькоў, 
жудасныя калецтвы аднавяскоўцаў, згадкі пра забітых на фронце, 
закатаваных у канцлагерах, праз мастацкія кінастужкі, абеліскі 
салдатам і партызанам, мамерыялы, створаныя ў Брэсцкай крэпасці, 
Хатыні… На творчым рахунку “васьмідзесятнікаў” ёсць па-мастацку 
кранальныя элегіі і балады, рэквіемы і журботныя маналогі. Аднак 
нярэдка ваенная тэма ўвасаблялася павярхоўна, дэкларацыйна, пад 
уплывам тагачаснай савецкай прапаганды. 

Увасабленне той ці іншай ідэі-думкі, тэмы, праблемы, зразу-
мела, і ў 80-я гг. напрамую залежала ад узроўню таленту паэта, 
жыццёвай і эстэтычнай глыбіні мастакоўскага позірку. Любы паэ-
тычны твор — гэта найперш адбітак душы, унутранае светапазнанне, 
сінтэз эмоцыі і думкі. Чытача ўражваюць тыя вершы, дзе аўтарскі 
вобраз або радок — яркае мастацтва слова. 

Можна, відаць, сказаць словамі Гегеля пра лірычную творчасць 
паэтаў-“васьмідзесятнікаў”, што “яе сапраўдным зместам стано-
віцца... сама душа”. Падобнае вызначэнне будзе вельмі дакладным 
для характарыстыкі паэзіі Л. Галубовіча, А. Пісьмянкова, Л. Тарасюк, 
А. Каско, У. Марука, А. Канапелькі, В. Шніпа і інш. З аднаго боку, 



існавала паэзія фактаў, лозунгаў, заклікаў, але, калі паглядзець з 
другога, то выявіцца, што за гэтым вонкавым, штучным “інтэр’ерам” 
жыла жывая душа паэзіі. Яскравым сведчаннем таму “лірыка вечных 
тэм чалавечай існасці” (М. Арочка): прыроды, кахання і інш. 
У таленавітых паэтычных творах увасобілася тое духоўна-чалавечае, 
архетыпічнае, з чаго складаецца зямное быццё: любоў да маці, 
Радзімы-Беларусі, захапленне красой прыроднага ўлоння, роздум пра 
шчасце, прызначэнне на зямлі... Беларуская паэзія — люстэрка 
чалавечай душы. У лірычных творах увасоблена нямала 
аўтабіяграфічнага, спавядальна-інтымнага. 

Пры знаёмстве з творчасцю Віктара Шніпа 80-х гг. адразу 
заўважаецца адметная аўтарская вобразнасць, трапнасць зрокавых 
дэталяў: “Сцежка з рэчкі п’е ваду” (“Эцюд”); “Стаяць аціхлыя рабіны —
 // У іх, на ўзгорку за сялом, // Прымерзлі да нябёс галіны” (“Гайнёю 
быстраю ляціць…”) і інш. Чытаючы творы Алеся Пісьмянкова, нельга 
не адчуць меладычны пульс радка. Тонкі сплаў музыкі пачуцця і слова 
вызначае танальнасць яго верша “Ты адбі мне тэлеграму…”: 

У мяне не настальгія — 
Проста сум па чысціні. 
Проста сум па белым полі, 
Па рабінавым агні,  
Проста хочацца да болю 
Першароднай чысціні,  
Не запэцканай рукамі, 
Што з душы здымае грэх… 
Проста ў вёсцы Белы Камень  
Самы белы ў свеце снег. 

З шматлікіх твораў перад намі паўстае прачулы лірык, 
прыхільнік эмацыянальнага самавыяўлення. Часам А. Пісьмянкоў 
звяртаецца да гумару і іроніі. Яго герой бачыцца чалавекам 
рамантычным, паэтычна ўзнёслым і чуйным да красы свету. 

Калі ўслухацца ў рытміка-інтанацыйнае гучанне радкоў 
Л. Галубовіча ці Л. Дранько-Майсюка, то можна пераканацца ў 
справядлівасці меркавання А. Блока, які казаў, што “паэзія ёсць 
унутраная Музыка”. Леанід Галубовіч, да прыкладу, умее дасягнуць 
яркай экспрэсіі пачуцця, адчуць у звычайным таемную паэзію: 

…Цяпло і холад, цемра і святло 
Прадоўжаць круг заведама вячысты. 
О, хоць бы тое квеценню ўзышло, 
Што выстыла і выстаяла чыстым. 

(“Няўжо сплыве адбеленая даль…”) 



Па-свойму склаўся творчы лёс у Анатоля Шушко. Яшчэ тады, 
калі ён быў школьнікам, яго вершы заўважыў крытык В. Бечык, які 
вылучыў публікацыю твораў на старонках “Літаратуры і мастацтва” ў 
жніўні 1971 г. як важкую і цікавую заяўку, адзначыў, што “былі ў іх  
маладая ўсхваляванасць жыццём, і раздумлівая дапытлівасць, і 
назіральнасць, і псіхалагічная чуйнасць”. Творы паэта сабраліся пад 
асобную вокладку толькі ў 1994 г. (кніга мае назву “Выток і 
прычасце”). Сардэчны лірызм, вобразная яснасць і пластычнасць 
вершаванага малюнка — рысы творчай манеры А. Шушко. 

Таленавіта дэбютаваў у калектыўным зборніку “Вёсны” (1977) 
Віктар Стрыжак (1955–1995). Яго творчасць была прыхільна сустрэта 
паэтам Р. Барадуліным. Пры жыцці ён выдаў адзіны зборнік “Рэха 
журбы” (1994). Лёс адмераў В. Стрыжаку толькі сорак гадоў жыцця. 
Ён выявіў сябе як паэт адметнага паэтычнага светаўспрымання, 
майстар лірычнага вобраза. Пра яго заўчасную смерць гаворыцца ў 
калектыўным зборніку “Прайсці праз зону” (1996): “...Віктар Стрыжак 
спачыў назаўсёды на стромым беразе Дняпра ў Заспе пад Рэчыцаю, 
што зусім блізка ад Чарнобыля. І яго родныя мясціны пасыпаў атамны 
пыл. А яшчэ ў жыцці Віктара Стрыжака была Ветка — забруджаная 
яшчэ больш, — дзе ён працаваў у раённай газеце. Ці не гэта 
чарнобыльская бяда стала болем яго сэрца, якое спынілася так рана”. 

Такім чынам, беларуская паэзія 60–80-х гг. далучае чытачоў да 
нацыянальнага свету, гісторыі і народнай культуры, таямніцаў 
прыроды, кахання, зямнога быцця, вечнасці, у ёй выяўлена 
разнастайнасць дачыненняў чалавека з навакольнай рэчаіснасцю, 
сцверджаны ідэалы высокай духоўнасці і чалавечнасці. Трывога і 
хваляванні арганічна ўласцівыя кожнаму творцу, які блізка да сэрца 
прымаў праблемы існавання грамадства і свайго народа. Уласна, 
“паэзія, як само жыццё” (А. Грачанікаў): увасобіла яго станоўныя і 
адмоўныя бакі, з’яўляецца мастацкім летапісам свайго часу і эпохі. 
Паэзія 60–80-х гг. — шматаблічная: лірычна-роздумная і рамантычна-
ўзнёслая, прадметна-зямная і з касмічнай маштабнасцю думкі, 
драматычная і філасофская... Творчасць нашых паэтаў прывабная 
сваёй жывапіснай пластыкай і музыкай слова. Метафарычнасць і 
гукапіснасць — дзве асноўныя тэндэнцыі паэтычнага пісьма. 
У творчасці таго часу (калі мець на ўвазе не толькі паэзію савецкую, 
але і беларускага замежжа) былі ўсплёскі цікавасці да 
фарматворчасці, зварот да нелінейнай кампазіцыі і раскаванай 
паэтычнай стылістыкі (А. Наўроцкі, А. Вярцінскі, Р. Крушына, 
Я. Юхнавец, Н. Артымовіч, С. Панізнік, А. Разанаў і інш.). “Лірык 
пястуе слова” (Я. Барычэўскі), таму, натуральна, паэты не маглі не 



дбаць пра красу як вышэйшае існаванне паэзіі і яе слоўных формаў. 
Матэрыял паэзіі савецкага часу пераконвае ў тым, што абсяг 
самавыяўлення кожнага таленавітага творцы — шырокі і не 
вычэрпваецца некалькімі характарыстыкамі. 

Паэтычны талент — Божы дар. Беларуская паэзія 60–80-
х гг. — гэта багацце талентаў, творчых індывідуальнасцяў. У ёй ёсць 
выдатныя творцы і нямала, кажучы словамі У. Маякоўскага, паэтаў 
“хороших и разных”. Паэт А. Сербантовіч неяк задумаўся: “Чаму ў нас 
паэтаў — як бяроз?.. ” І даў наступны адказ: 

А лес трывожнай бронзай празвінеў:  
“Таму так многа ў нас было паэтаў,  
Каб за ўсіх, хто гаварыць не ўмеў,  
Яны пра край наш расказалі свету”. 

Нехта, магчыма, па няведанні сваім скажа, што паэзія 
савецкага часу выклікае ў яго недавер ці можа катэгарычна заявіць, 
што яна пабіта “метастазамі сатанізму” (С. Дубавец), а хтосьці лічыць, 
што без паэзіі можна пражыць, ёсць, маўляў, на зямлі больш важныя 
рэчы. Давайце такому чалавеку далікатна запярэчым і пераканаем у 
тым, што без паэтычнага слова “ні нараджацца, ні жыць на зямлі 
немагчыма!” (М. Танк). Выдатна сказаў П. Макаль: 

Паэзія — 
Крылы ў неба, 
Што вучыць зямлёй даражыць. 
Паэзіяй дыхаць трэба, 
Паэзіяй трэба жыць. 

(“Паэзія”) 



Беларуская паэзія: сучасны перыяд (1986–2000 гг.) 
Сучасная беларуская паэзiя — з’ява шматаблiчная, рухомая, 

зменлівая. Яе развіццё пазначана арыгінальнымі мастацкімі 
набыткамі, жанравай і стылёвай дынамікай, цікавымі творчымі 
пошукамі. У беларускай паэзіі другой паловы 80-х — 90-х гг. адбыліся 
прыкметныя зрухі: пашырылася кола мастацкіх кiрункаў, жанравых 
формаў, зроблены смелыя творчыя спробы і прадэманстраваны 
эксперыменты, звязаныя з наватарствам у версiфiкацыi, 
архiтэктонiцы, моўна-стылёвай арганiзацыi верша. Паэзiя пачала 
выкарыстоўваць сiстэму сродкаў i прыёмаў еўрапейскага i сусветнага 
мадэрнiзму, i як вынiк гэтага — створаны неардынарныя мастацкiя 
тэксты. 

Пачынаючы з другой паловы 80-х гг., назiраецца асаблiва 
актыўнае светапогляднае абнаўленне нашага паэтычнага мастацтва. 
Пад уплывам дэмакратызацыі жыцця, галоснасці і іншых змен, 
выкліканых перабудовай грамадства, у паэзii ўсталёўвалася новае, 
крытычнае i праўдзiвае ў сваёй аснове, успрыманне рэчаiснасцi, 
набылі пераасэнсаванне цi вострае гучанне многiя тэмы. Паэзія 
абнаўлялася духам свабоды і адраджэння. Пасля дзесяцігоддзяў 
ідэалагічнай зашоранасці, псеўдаграмадзянскасці, дагматызму пачала 
інтэнсіўна мадэрнізавацца паэтычная свядомасць: за вельмі кароткі 
час адбылася відавочная актуалізацыя нацыянальнага пачатку, 
патрыятычна-адраджэнскага ідэалу, духоўнага субстрату як 
першаснага для самавыяўлення чалавечай асобы. Дамінанта 
сучаснага паэтычнага мыслення — гуманістычная скіраванасць у 
сцвярджэнні вечных нацыянальных і агульначалавечых 
каштоўнасцяў. У паэзii савецкага часу нярэдка сустракаліся казённая 
ідэалагічная рыторыка, агульшчына, схематызм, гладкапiс, 
прамаўленне ад безаблічнага калектыўнага “мы”. 90-я гг. прынеслi 
разняволенасць у мастацкай творчасцi, а гэта паспрыяла 
паглыбленню асабовасцi паэтычнага выказвання, раскрыццю 
непаўторнага індывідуальнага “я”. Такім чынам, паэзія другой паловы 
80-х — 90-х гг. — гэта паэзія эпохі нацыянальна-культурнага 
адраджэння, якое стала магчымым у суверэннай, незалежнай 
дзяржаве. Сама новая беларуская ява ўзняла паэтычную думку на 
новы ўзровень, актывізавала яе і прадвызначыла духоўна-творчыя 
імператывы часу. 

Узмацняліся сацыяльны крытыцызм, публіцыстычнасць, 
грамадзянскі пафас паэзіі. Красавік 1986 г. спарадзіў жудасную 
бяду — выбух на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі, і гэтая 
катастрофа зрабіла жыццё нашага народа і лёс Беларусі трагедыйна 



зломным, расколатым на розныя перыяды: да Чарнобыля і пасля 
Чарнобыля. Паступова Чарнобыль кардынальна памяняў погляды і 
ўяўленні беларускіх паэтаў, паўплываў на іх светабачанне і 
светаадлюстраванне — прадвызначыў трагічны пафас, сумныя і 
змрочныя фарбы. Чарнобыльская трагедыя стала вярэдлівай і 
балючай тэмай сучаснай паэзіі. 

І пазітыўныя, і крызісныя моманты беларускай рэчаіснасці 
істотна ўплывалі на паэтычнае светаадлюстраванне. Сучасная 
нацыянальная паэзія ў значнай ступені па-новаму паяднала палітыку 
і гуманізм, сацыяльнае і маральнае, асабістае і грамадскае, у ёй 
пашырыліся сацыяльна-тэматычныя і выяўленчыя абсягі думкі. 

Свой адбітак на сучасную паэзію наклала сама гісторыя 
ХХ стагоддзя. Чалавек і грамадства зведалі ахвярнасць вялікай крыві, 
страх і нянавісць, іх напаткалі шматлікія трагедыі і беды, сярод якіх 
самыя жахлівыя — дзве сусветныя вайны, сталінскі генацыд, 
Чарнобыль. Гэтыя падзеі ў значнай ступені прадвызначылі ідэйна-
тэматычныя кірункі паэзіі другой паловы 80-х — 90-х гг. Па-мастацку 
ўзважанае слова пра перажытыя беларускім народам і асобным 
чалавекам выпрабаванні выказалі Р. Барадулін у паэтычных кнігах 
“Самота паломніцтва” (1990) і “Міласэрнасць плахі” (1992), Я. Сіпакоў 
у зборніку паэм у прозе “Ахвярны двор” (1991), В. Зуёнак у кнігах 
“Чорная лесвіца” (1992) і “Пісьмы з гэтага свету” (1995), А. Вялюгiн у 
паэтычным зборніку “Заклён на скрутны вiр” (1995) і інш. 

Публікацыя твораў, напісаных у гады брэжнеўскай стагнацыі, 
дазваляе зрабіць пэўныя агаворкі пра ўзаемадачыненні паэта і часу. 
Так, у беларускай паэзіі 70–80-х гг. праглядваецца тэндэнцыя 
ідэалагічнай заангажаванасці і кан’юнктуры. Асабліва відавочныя 
выдаткі мела так званая гучная паэзія і яе стваральнікі — паэты 
грамадзянска-публіцыстычнага складу. Аднак, відаць, не выпадае 
гаварыць пра выключны канфармізм, абсалютную нівеліроўку 
паэтычнага слова як слова праўдзівага. Нягледзячы на тое, што 
беларуская паэзія ў многім заставалася савецкай па духу, яна несла ў 
сабе і сацыяльны крытыцызм, а не толькі тыповую пафасную 
ідэалагічную рыторыку. Вядома, іншадумства як форма ідэйна-
мастацкага мыслення шырока выявілася ў рускай літаратуры 
(А. Галіч, Б. Акуджава, У. Высоцкі і інш.). Сучаснасць дапоўніла 
ўяўленне пра нашу паэзію савецкага часу пэўнымі з’явамі і фактамі, 
якія сведчаць пра тое, што беларускія паэты не заўсёды думалі ва 
унісон з афіцыйнай прапагандай, адчувалі падман і хлусню, 
хваляваліся пра народны лёс, мелі выразныя маральныя і 
гуманістычныя погляды. У гэтым пераконвае лірыка Л. Геніюш са 



зборніка “Выбраныя вершы” (1997), “Паэма тугі” Алеся Бачылы, 
вершы “з дальняй шуфляды” Г. Бураўкіна, А. Вярцінскага, А. Лойкі, 
У. Паўлава, В. Гардзея і некаторых іншых паэтаў. 

На хвалі перабудовы з мужнай і ачышчальнай праўдзівасцю 
напісаў сваю “Паэму сораму і гневу”. У гэтым творы гучаць матывы 
маральнай віны і адказнасці перад сучаснікамі і будучыняй: 

Жыццё — з любові, працы і пакут, 
Адновім чалавечую іх вартасць! 
А гнеў і сорам мне душу пякуць, 
І гне маё сумленне вінаватасць. 

Паэт спавядаецца дзеля высвятлення ісціны, вяртаецца ў 
мінулае, каб зразумець урокі гісторыі. Час прынёс грамадству і народу 
суровыя нягоды, праз якія выпала спазнаць цяжкія страты і балючыя 
душэўныя пакуты. Адным з такіх выпрабаванняў стала Вялікая 
Айчынная вайна: 

Вайна ўсім прачысціла мазгі: 
Жыццё і смерць, 
І праўда, і сумленне 
Адкрыліся між гора і тугі 
У першародным матчыным значэнні. 

Пімен Панчанка, які ніколі не быў сацыяльна індыферэнтным і 
пасіўным, гаворыць пра памылкі і недахопы жыцця, пра тое прыкрае 
і ганебнае, што спарадзіла бюракратычна-чыноўніцкая сістэма, 
згубная палітыка, пазбаўленая ідэалаў праўды і гуманізму: “Зямлі і 
праўды, // Мовы і гаёў // Ірвалі мы спрадвечныя карэнні”. Паэт 
просіць літасці і даравання і для сябе, і для ўсіх тых, хто жыў па-
людску, трываў і чакаў лепшага, ён усведамляе нашу агульную драму 
нацыянальнага быцця. 

Творы Пімена Панчанкі, якія ўвайшлі ў кнігі “І вера, і 
вернасць, і вечнасць” (1986), “Горкі жолуд” (1989), “Высокі бераг” 
(1993), “Зямля ў мяне адна” (1996), напоўнены трывогай пра сучаснае 
грамадства, у іх шмат драматызму і сумных прароцтваў. Паэт 
хвалюецца пра захаванне духоўнасці, этычнай культуры, 
нацыянальнай самабытнасці і чалавечай годнасці. Ён пастаянна 
нагадваў і даводзіў, што трэба не проста дэклараваць прыгожыя ідэі і 
гаварыць правільныя словы, але і ратаваць “сэрцы раўнадушныя”, 
змагацца ў “век спажывецкі” за маладое пакаленне і абуджаць 
высакародныя памкненні, гуманныя пачуцці (вершы “Ратуйце нашы 
душы!”, “Гады наваліліся, нервы патрэпаны…”, “Наш час”, “У стылі 
рок” і інш.). Узрушаныя публіцыстычныя маналогі, сатырычныя 
гратэскі, лірычныя споведзі і філасофскія роздумы раскрываюць 



перад намі асобу грамадзяніна і патрыёта, які “заўсёды верыў у 
душу”, шчыра ўслаўляў Радзіму, неадступна трымаўся галоўных 
духоўных каштоўнасцяў: 

А родны край, 
І зоркі ў небе, 
І пах чабору і травы, 
І чысты вецер з возера Палік 
Я ўсё жыццё нашу ў душы. 
Сумленне, праца, 
Справядлівасць і паэзія — 
Мае багі.  

(“Мае багі”) 
Пачатковы перыяд грамадскай перабудовы гэтак, як і 

абнаўленчы час пасля ХХ з’езда партыі, зноў даў магчымасць 
беларускім паэтам, вязням сталінскіх лагераў, праўдзіва і сумленна 
гаварыць пра зведанае ва ўмовах няволі. Былыя катаржнікі, ахвяры 
культу асобы выказаліся ў сваіх творах на поўны голас, з душэўнай 
адкрытасцю. Толькі ва ўмовах сучаснасці, пазначанай 
перабудовачнымі зрухамі, маглі з’явіцца “спавядальная” паэзія Сяргея 
Грахоўскага (“І радасць, і боль”, 1988), Алеся Звонака (“Светлацені”, 
1992), Сяргея Новіка-Пеюна (“Песні з-за кратаў”, 1993), Васіля 
Супруна (“Крык”, 1993) і некаторых іншых аўтараў. Чытач атрымаў 
магчымасць пазнаёміцца з напісанымі раней “лагернымі” вершамі 
Ларысы Геніюш (“Белы сон”, 1990). У кнігах гэтых аўтараў упершыню 
ў нашай літаратуры шырока адкрылася суровая і жудасная праўда 
пра гвалтоўнае знішчанне народа, пакутны лёс чалавека ў гады 
сталінізму. Памяць паэтаў узнаўляе мінулае, малюе рэалістычна-
дакладныя карціны лагернай рэчаіснасці. Вершаваныя строфы 
поўняць развярэджана-балючыя пачуцці незаслужана пакараных і 
несправядліва пакрыўджаных людзей. Адной з яркіх кніг на тэму 
сталінскіх рэпрэсій стаў зборнік паэзіі А. Звонака “Светлацені”. 
Матывы гаркоты, перажытага пякельнага болю, асуджэння 
антылюдскасці, выкрыцця пачварнага і звыродлівага складаюць 
эмацыянальна-пачуццёвае ядро гэтай кнігі (вершы “Спавядальнае”, 
“Класавая барацьба”, “Не вярнуцца мне на твой парог…”, “Раманс” і 
інш.). Памяць пра крывавы даваенны час, як даводзіць А. Звонак у 
вершы “Літургія”, патрэбна не толькі ахвярам сталінізму, але і для 
маральнай праўды і ачышчэння грамадства, для таго, каб падобнае 
не паўтаралася ў будучым. 

“Лагерная” паэзія складае ў айчыннай літаратуры асобную 
трагедыйную старонку. Кнiгі беларускіх паэтаў-пакутнікаў — гэта 



паказ усёй абсурднасцi i жахлiвасцi існавання ў атмасферы 
смяротнага страху і гвалту, іх канцэпцыя лёсу чалавека ва ўмовах 
жорсткага сталінскага часу падобная да праўдзівага сацыяльна-
мастацкага дыягназу, зробленага адносна таталітарызму такімі 
пісьменнікамі, як Ф. Аляхновiч, В. Шаламаў, А. Салжаніцын, 
Ф. Кафка, Дж. Оруэл. 

Адкрыццё праўды пра сталінскі крывавы тэрор, гады 
таталітарызму паўплывала на тое, што беларускія паэты ў другой 
палове 80-х — першай палове 90-х гг. пачалі пераасэнсоўваць 
савецкую гісторыю, шукаць першавытокі зла, сучасных сацыяльных і 
маральных праблем. Адным з ключавых вобразаў у паэзіі часу 
перабудовы-адраджэння стаў вобраз Курапатаў. Яскравы прыклад 
таму — верш М. Танка “Курапаты”, напісаны ў 1989 г.: 

Тут расстрэльвалі 
І дзяцей і бацькоў, 
Нашу праўду, 
Братэрскую дружбу, любоў. 
 
Нашу мову і песні, 
Што рваліся ўвысь, 
Нашу будучыню, 
Веру ў сацыялізм. 

Пра Курапаты, “неаб’яўленую вайну” з уласным народам былі 
створаны на перавале 80–90-х гг. вершы В. Зуёнка, Р. Барадуліна, 
М. Рудкоўскага, У. Някляева, А. Камароўскага, В. Шніпа, А. Дэбіша і 
шмат іншых твораў, у якіх выкрываецца чалавеканенавісніцкая 
сутнасць сталінізму, гучаць трагедыйныя матывы. У вершах “Спісы 
высялення”, “Горкі лубін”, “Грáмы і тоны” Мікола Арочка асэнсоўвае 
такі лёсавызначальны момант у гісторыі нашага народа, як 
калектывізацыя. Паэт гаворыць пра вялікую трагедыю ў адвечным 
працоўным і духоўным быцці беларускага сялянства, ён з 
шчымлівасцю нацыянальных пачуццяў раскрывае прычыны 
шматгаловага адлучэння чалавека ад зямлі, народнага ўкладу жыцця, 
маралі, прыроды. Споведзь працаўніка, поўная гаркоты і сумнага 
дакору, гучыць у “Маналогу знішчанага селяніна”: 

Не кланяўся я здрадзе 
                                    і няпраўдзе, 
А толькі скібе чорнай ды 
                                         сяўні. 
Ды Гаспадар, я — гнаны ад  
                                           зямлі! 



Цяпер яна ўся ваша — 
Спажывайце… 

Паэт даводзіць, што ў чалавеку патухла “свядомасць зямлі”, ён 
зрабіўся абыякавым да свайго лёсу. Чалавек, адарваны ад “роднай 
зямлі і зерня”, мусіць, і спарадзіў вялікія беды і няшчасці. 

Яшчэ пэўны час у паэзіі адчувальна прысутнічала ваенная 
тэматыка. “Дарога ў памяць” вяла не толькі ўдзельнікаў і дзяцей 
вайны (П. Панчанка, М. Аўрамчык, А. Іверс, У. Шахавец, 
П. Прыходзька, П. Прануза, Р. Барадулін, Ю. Свірка і інш.), але і тых, 
хто нарадзіўся ў першыя пасляваенныя дзесяцігоддзі (Ю. Голуб, 
У. Марук, І. Рубін, А. Пісарык, І. Карэнда і інш.). Аднак сучаснасць з 
яе падзеямі і ўзрушэннямі паступова мяняла прыярытэты, надавала 
надзённасць і грамадскую значнасць іншым духоўна-грамадзянскім 
тэмам: перабудова, адраджэнне і г. д. Так, з сярэдзіны 80-х гг. 
беларускія паэты пачалі адгукацца на ваенныя падзеі ў Афганістане. 
Трагізм “інтэрнацыянальнай дапамогі”, горыч, туга і іншыя пачуцці 
выявіліся ў вершах Я. Янішчыц “Верш, напісаны ў цырульні”, 
А. Вольскага “Суседаў сын вярнуўся”, Р. Тармолы-Мірскага “Балючая 
балада”, М. Кусянкова “Рэквіем”, П. Макаля “Афганскі матыў”, 
В. Макарэвіча “Інвалід”, Т. Мельчанкі “Жалобны напеў”, М. Скоблы 
“Балада аб запозненым лісце”. У 90-я гг. тэматычныя лініі і вобразны 
спектр беларускай паэзіі істотна абнавіўся і пашырыўся. Размежаваць 
на тэмы-матывы сучасную паэзію ўяўляецца справай складанай, 
паколькі часта ў межах аднаго верша існуе “іерархія падтэм” 
(Л. Гінзбург): тэмы ў вершаваных радках перакрыжоўваюцца, 
дапаўняюць адна другую, напаўняючы твор шматпланавым зместам, 
а галоўным пры гэтым робіцца рух думак і пачуццяў. 

Таленавітыя паэтычныя кнігі сучасных аўтараў знаходзяць 
заслужанае грамадскае прызнанне. У другой палове 80-х — 90-я гг. 
Дзяржаўныя прэміі Беларусі былі прысуджаны Яўгеніі Янішчыц, 
Міхасю Стральцову, Алесю Звонаку, Алесю Разанаву, Сяргею 
Законнікаву, Раісе Баравіковай, Уладзіміру Някляеву, Міколу 
Мятліцкаму і некаторым іншым паэтам, чыё слова пазначана 
пячаткай таленту. Эстэтычныя дасягненні сучаснай паэзіі адметныя і 
прыцягальныя сваёй нацыянальнай сутнасцю, шматмернасцю 
аўтарскай думкі, выразнасцю мастацкай формы. У лепшых вершах і 
паэмах выявіліся беларускі менталітэт, экзістэнцыя быцця і духу, 
прыгажосць вобразаў і пачуццяў, глыбінныя імкненні і жаданні 
чалавечага сэрца. 

Ёсць пэўная цікавасць да паэзіі сучаснай Беларусі ў свеце. 
Так, на мяжы ХХ і ХХІ стст. у Балгарыі выдадзена “Анталогія 



беларускай паэзіі” (укладальнік і аўтар прадмовы Румяна Эўцімава), у 
перакладзе на польскую мову пабачыў свет зборнік паэзіі Сяргея 
Законнікава “Чорны конь Апакаліпсісу”, у перакладзе на мову хіндзі 
выйшла кніга Янкі Сіпакова “Чорны Бог” і іншыя вершы”. Паколькі 
наша айчынная літаратура адна з самых старадаўніх у Еўропе, то 
цалкам заканамерным бачыцца ўсплёск цікавасці да беларускай 
нацыянальнай паэзіі — як класічнай, так і сучаснай, асабліва ў 
суседняй Польшчы. Поспехам карыстаецца ў замежнага чытача, 
спакушанага элітарнай творчасцю, інтэлектуальна-філасофская 
паэзія Алеся Разанава. У 90-я гг. выйшлі яго паэтычныя зборнікі ў 
Польшчы — “Заваёўнікі” і “Падарунак хроснай маці”, у Германіі — 
“Знакі вертыкальнага часу”, у Балгарыі — “Страшны суд”. Прыклады 
перастварэння беларускіх паэтаў на іншыя мовы можна доўжыць, 
аднак за апошняе дзесяцігоддзе мінулага стагоддзя, на жаль, сфера 
перакладу звузілася, асабліва на рускую мову. 

Паэзія сучаснай Беларусі — гэта багацце і разнастайнасць 
творчых індывідуальнасцяў. На сучасным літаратурным этапе 
працягвалі творчую дзейнасць Максім Танк, Пімен Панчанка, Максім 
Лужанін, Анатоль Вялюгін, Алесь Звонак, Васіль Вітка, Аляксей 
Русецкі, Яўгенія Пфляўмбаум, Сяргей Грахоўскі, Анатоль Іверс, Павел 
Пруднікаў, Сяргей Новік-Пяюн, Эдзі Агняцвет, Артур Вольскі — усе 
яны, на вялікі жаль, ужо пайшлі з жыцця. Да сучаснасці належыць 
паэтычнае слова Уладзіміра Караткевіча, Кастуся Кірэенкі, Міхася 
Стральцова, Яўгеніі Янішчыц, Петруся Макаля, Анатоля Грачанікава, 
Міхася Рудкоўскага, Сцяпана Гаўрусёва, Уладзіміра Верамейчыка, 
Нэлі Тулупавай і іншых аўтараў, чые душы лунаюць у вечных нябёсах. 

Свой літаратурны плён маюць старэйшыя творцы Ніна Тарас, 
Пятро Прыходзька, Мікола Аўрамчык, Паўлюк Прануза. Ярка зіхаціць 
на небасхіле беларускай літаратуры сузор’е паэтаў, якіх традыцыйна 
адносяць да “дзяцей вайны”, “шасцідзесятнікаў” або так званага 
“філалагічнага” пакалення: Рыгор Барадулін, Анатоль Вярцінскі, Ніл 
Гілевіч, Васіль Зуёнак, Генадзь Бураўкін, Янка Сіпакоў, Алег Лойка, 
Мікола Арочка, Данута Бічэль, Кастусь Цвірка, Уладзімір Паўлаў, 
Юрась Свірка, Раман Тармола-Мірскі і інш. Сфармаваныя як творчыя 
індывідуальнасці ў перыяд грамадскай “адлігі” 60-х гг., гэтыя паэты 
зведалі ў постсавецкі час, на хвалі нацыянальнага адраджэння 
душэўную акрыленасць, да іх у 90-я гг., вобразна кажучы, прыйшло 
другое дыханне, яны сваёй творчасцю ў сучасных умовах выдатна 
паказалі, што паэзія — гэта неспакой чалавечага духу, пошук ісціны, 
спавяданне праўды, сумленнасці, усяго высакароднага і вечнага на 
зямлі. 



Сапраўды ўражальным бачыцца тое, што надзвычай багата 
непаўторных творчых індывідуальнасцяў сярод творцаў закліку 70-
х гг. Гэта людзі са сваімі глыбокімі поглядамі і высновамі, з 
засяроджаным стаўленнем да жыцця, чалавечага свету, тым чуйна-
праніклівым унутраным слыхам, які здольны злучаць часы, 
паядноўваць прыроднае і чалавечае, абвострана ўспрымаць і 
рэагаваць на самыя розныя праявы рэчаіснасці. З пакалення 
“сямідзесятнікаў” выйшлі паэты некан’юнктурныя, не заангажаваныя 
ідэалогіяй, такія, як інтэлектуал Алесь Разанаў, тонкі лірык слова Раіса 
Баравікова. Гэтыя творцы разам з таленавітымі раўналеткамі па 
літаратуры, нягледзячы на ідэалагічныя ўстаноўкі і розныя 
абмежаванні, здолелі зразумець сутнасць і прыроду вершаванага 
мастацтва, таму іх паэзія змяшчае багацце думак і пачуццяў, 
вылучаецца адметнай вобразнасцю і стылістыкай. Апошняя квадра 
стагоддзя стала часам мастацкага плёну для Сяргея Законнікава, 
Юркі Голуба, Казіміра Камейшы, Віктара Яраца, Валянціны Коўтун, 
Таісы Бондар, Галіны Каржанеўскай, Уладзіміра Някляева, Ніны 
Мацяш, Навума Гальпяровіча, Мар’яна Дуксы, Алега Салтука, Віктара 
Гардзея, Алеся Камароўскага, Святланы Басуматравай, Генадзя 
Пашкова і інш. 

Апошнія два дзесяцігоддзі ХХ ст. — час духоўна-эстэтычнага 
самасцвярджэння ў беларускай паэзіі такіх аўтараў, як Леанід 
Галубовіч, Люба Тарасюк, Соф’я Шах, Мікола Пракаповіч, Алесь 
Пісьмянкоў, Алег Мінкін, Ала Канапелька, Уладзімір Марук, Мікола 
Мятліцкі, Алесь Каско, Віктар Стрыжак, Алесь Емяльянаў, Ірына 
Багдановіч, Леанід Дранько-Майсюк, Анатоль Сыс, Адам Глобус, 
Віктар Шніп, Павел Шруб, Міхась Башлакоў, Галіна Булыка, Алесь 
Аркуш, Сяржук Сокалаў-Воюш, Людміла Паўлікава-Хейдарава, 
Кастусь Жук, Валянціна Аколава, Уладзімір Арлоў, Зьніч (Алег 
Бембель), Валянціна Аксак, Алесь Жамойцін, Павел Вераб’ёў, Таццяна 
Сапач, Алесь Чобат, Леанід Пранчак, Анатоль Зэкаў, Уладзімір Мазго і 
іншых паэтаў. Найбольш таленавітыя творцы выразна 
прадэманстравалі свае эстэтычныя праграмы і жанрава-стылёвыя 
арыентацыі. 

На другую палову 80-х — 90-я гг., час маладога адраджэнскага 
рамантызму, прыпадае творчае станаўленне Людмілы Рублеўскай, 
Алеся Бадака, Ніны Аксёнчык, Міхася Скоблы, Эдуарда Акуліна, 
Анатоля і Васіля Дэбішаў, Славаміра Адамовіча, Галіны Дубянецкай, 
Вольгі Куртаніч, Ігара Бабкова, Галіны Дубянецкай, Іны Снарскай, 
Юрася Пацюпы, Леры Сом, Святланы Явар, Алены Ігнацюк, Андрэя 
Гуцава, Алеся Давыдава, Сержа Мінскевіча, Алы Петрушкевіч, Ігара 



Пракаповіча, Ларысы Раманавай і іншых. Праўда, некаторыя з іх 
паспелі заявіць пра сябе ўсяго адным ці двума паэтычнымі 
зборнікамі. 

Перыяд беларускага культурна-нацыянальнага адраджэння 
быў сапраўды паэтычным, уздымным, ён даў цудоўную магчымасць 
праявіць у творчасці асобасны пачатак, эстэтычную арыгінальнасць, 
майстэрства. Самабытнай з’явай стала паэзія Алеся Наўроцкага i 
Мiколы Купрэева, якiя пасля 60-х гг., калi яны ўваходзiлi ў лiтаратуру, 
друкавалiся рэдка, былi незаўважныя, заставалiся як бы ў ценю для 
чытацкай грамадскасці. З выхадам кнiг Алеся Наўроцкага “Пакаленнi 
i папялiшчы” (1990) i Міколы Купрэева “Правiнцыйныя фантазii” 
(1995) пра гэтых сучасных аўтараў загаварылi зноў, крытыка 
адзначыла iх па-фiласофску паглыблены погляд на свет, прыхільнасць 
да ўмоўных формаў мастацкага мыслення, неардынарнасць 
паэтычнай мовы. 

Апошнія пятнаццаць гадоў былі спрыяльныя, як ніколі раней, 
для  творчай самарэалізацыі асобы. Нават для тых, хто прыходзіў у 
літаратуру крыху запознена. Асаблівае ўнутранае пакліканне, відаць, 
заўсёды адчувалі Іван Чыгрын, Людка Сільнова, Васіль Рагаўцоў, 
Зянон, Антаніна Хатэнка, Мікола Папека, Анатоль Майсеенка, Мікола 
Шабовіч, Таццяна Мушынская і іншыя аўтары, творчасць якіх у 
другой палове 80-х — 90-я гг. заўважна ўлілася ў рэчышча сучаснай 
паэзіі. Станаўленне гэтых паэтаў праходзіла інтэнсіўна, не без 
мастацкіх выдаткаў, але вельмі адметна. 

90-я гады актывізавалі прыток маладых талентаў у беларускую 
паэзію. Выключную ролю ў лёсе паэтаў-пачаткоўцаў адыграў часопіс 
“Першацвет”, які быў заснаваны ў 1992 г. і ля вытокаў стварэння 
якога стаяў пісьменнік Алесь Масарэнка. На яго старонках з’явілася 
нямала імёнаў маладых паэтаў, сярод якіх звярнулі ўвагу сваімі 
творамі Алесь Пашкевіч, Віктар Жыбуль, Сяргей Патаранскі, Аксана 
Данільчык, Алесь Дуброўскі, Віктар Слінко, Усевалад Гарачка, Вольга 
Угрыновіч, Мікола Віч, Таццяна Барысюк, Анатоль Брусевіч, Ірына 
Хадарэнка, Вячаслаў Корбут, Алесь Філіповіч, Валеры Пазнякевіч, 
Янка Лайкоў, Ярына Дашына, Павел Гаспадыніч і інш. Падчас так 
званай перабудовы пачаў выходзіць дадатак “Бібліятэка часопіса 
“Маладосць” (заснавана ў 1988 г.), у якой выйшла звыш 150 кніжак. 
У “Біблятэцы…” выдалі першыя зборнікі дзесяткі маладых аўтараў. 
У той жа час “Маладосць” дапамагла выдаць зборнікі тым паэтам, 
якія дэбютавалі яшчэ ў 70-я — першай палове 80-х гг. і прыпазніліся з 
выданнем сваіх кніг — Анатоль Шушко, Кастусь Цыбульскі, Станіслаў 
Валодзька, Вольга Русілка і інш. 



Сучасная паэзія Беларусі — гэта і паэзія, якая існуе за межамі 
нашай краіны. На Беларусі знаёмства грамадскасці з паэтамі 
замежжа адбылося ў другой палове 80-х — 90-я гг. Гэтаму паспрыялі 
шматлікія публікацыі ў перыёдыцы, а таксама выхад анталогіі паэзіі 
беларускай эміграцыі “Туга па Радзіме” (1992), укладальнікам якой 
стаў Барыс Сачанка. Адметныя старонкі ў беларускую паэзію 
сучаснага перыяду ўпісалі творцы з Беласточчыны. У сябе на радзіме, 
у Польшчы, яны ўваходзяць у літаратурнае аб’яднанне “Белавежа”. 
Сярод іх вылучаюцца яркія творчыя індывідуальнасці Алеся Барскага, 
Георгія Валкавыцкага, Яна Чыквіна, Віктара Шведа, Дзмітрыя 
Шатыловіча, Уладзіміра Гайдука, Надзеі Артымовіч, Міры Лукшы і 
інш. Мастацкія набыткі беларускіх паэтаў Польшчы прадстаўлены ў 
літаратурнай анталогіі другой паловы ХХ ст. “Беларускія пісьменнікі 
Польшчы” (2000). Сучасная беларуская паэзія ў Польшчы мае свае 
традыцыі, яна спалучана як з нацыянальнай, так і з еўрапейскай 
літаратурай. Крытык У. Конан адзначае высокую паэтычную культуру 
многіх кніг “белавежцаў”, вылучае разнастайныя літаратурныя школы 
і, у прыватнасці, робіць выснову пра тое, што беларускі літаратурны 
працэс у Польшчы нарадзіў “тры эстэтычныя плыні: традыцыйная 
нацыянальна-адраджэнская, мадэрнісцкая і постмадэрнісцкая”. 

Ад сярэдзіны 80-х гг. да памежжа ХХ ст. уключна ў Беларусі 
выйшлі шматлікія кнігі паэзіі. Некаторыя з іх сталі цэласнай 
эстэтычнай з’явай, нават этапнымі і знакавымі ў сучаснай беларускай 
літаратуры. Да прыкладу, кнігі Уладзіміра Караткевіча “Быў. Ёсць. 
Буду.” (1986), Пімена Панчанкі “І вера, і вернасць, і вечнасць” (1986), 
Мiхася Стральцова “Мой свеце ясны” (1986), Алеся Разанава “Вастрыё 
стралы” (1988), Анатоля Сыса “Пан Лес” (1989), Рыгора Барадуліна 
“Самота паломніцтва” (1990), Ніла Гілевіча “На высокім алтары” 
(1994), Леаніда Дранько-Майсюка “Стомленасць Парыжам” (1995). 
Сучасную нацыянальную паэзію ўзбагацілі вершы і паэмы як 
старэйшых паэтаў, так і аўтараў маладзейшага веку. Трэба 
зазначыць, што ў многіх паэтычных кнігах не ўсе творы раўнацэнныя 
ў мастацкіх адносінах. Нават у зборніках самых выдатных паэтаў 
відавочныя як мастацкія набыткі, так і пралікі. Напрыклад, крытык 
Г. Шупенька ў змястоўным, нягледзячы на яго пэўную 
тэндэнцыйнасць, артыкуле “Пра залатароў і слоўныя экспромты” 
слушна гаворыць як пра эстэтычныя вартасці вершаў Р. Барадуліна, 
так і пра тое, што “шырокая амплітуда былое паэтычнае віртуознасці 
ўсё больш і больш звужалася да нейкае аднастайнае гукавае 
імправізацыі” (Крыніца. 1996. № 7. С. 77). Крытыкаў і чытачоў 



заўсёды прыцягваў увагу плён найбольш яркіх майстроў слова, адсюль 
часам і высокая патрабавальнасць да напісанага імі. 

Свежыя ідэі, рытмы і фарбы ў паэзію заўсёды прыносяць 
новыя пакаленні творцаў. Дзякуючы літаратурнай моладзі на 
сучасным этапе літаратурны працэс адчувальна набываў дынаміку і 
шматвектарнасць. У другой палове 80-х гг. на авансцэну выйшла 
амбітная і шумная суполка “Тутэйшыя” (аб’ядналіся ў 1987 г.). Гэта 
былі дзеці перабудовы, якія абвяшчалі гучныя маніфесты, шмат чаго 
дэкларавалі, браліся, як “маладнякоўцы” ў 20-я гг., “урожкі са 
старымі”, імкнуліся заняць паўнапраўнае месца ў літаратурным 
жыцці. Не абыходзілася без рознага роду негатыву, але бачылася і 
станоўчае: імкненне пазбавіцца кан’юнктуры, канфармізму і пісаць 
па-іншаму. Між тым, як прызнаўся пазней крытык і адзін з  
“тутэйшых” Сяргей Дубавец, у дзейнасці таварыства было больш 
палітыкі, чым літаратурных памкненняў. Аднак у тыя бурлівыя гады 
перабудовы “Тутэйшыя” будзілі грамадскую думку, збіралі шмат сваіх 
прыхільнікаў і слухачоў у Доме літаратара ў Мінску. Гучалі і  
разнастайныя вершаваныя творы, дэманстраваліся смелыя 
эксперыменты з вобразам, паэтычнай формай, пазначаныя 
авангарднай тэхнікай версіфікацыі. Творчым вынікам дзейнасці 
сяброў таварыства стаў выхад зборніка “Тутэйшыя” (1989), у якім  
праз творы Адама Глобуса, Ігара Бабкова, Таццяны Сапач, Алеся 
Бадака, Хведара Кашкурэвіча і некаторых іншых маладых на той час 
паэтаў праглядваецца свядомае імкненне да абнаўлення вершаванай 
тэхнікі, вобразнасці, стварэння нестандартнай канцэпцыі мастацкай 
прасторы і свету асобы. Дарэчы, поруч з новымі літзгуртаваннямі ў 
другой палове 80-х гг. працягвала дзейнічаць і такое папулярнае 
літаб’яднанне паэтычнай моладзі, як “Узлёт” (кіраўнік Алег Лойка), 
якое выдала зборнікі “Вусны” (1985), “Квадра” (1990). Сёння ўжо 
прыкметны творчы плён маюць былыя ўзлётаўцы 80-х гг.: гэта Ала 
Канапелька, Сяргей Сокалаў-Воюш, Сяргей Чыгрын, Міхась Скобла, 
Людміла Рублеўская, Алесь Бадак, Андрэй Гуцаў і іншыя паэты. 

Сучаснасць істотна відазмяніла і пераструктуравала 
паэтычную свядомасць, узбагаціла творчы варштат паэтаў новымі 
прыёмамі і сродкамі пісьма. Пачынаючы з другой паловы 80-х гг., 
беларуская паэзія наблізілася да набыткаў сусветнага мастацтва слова 
і тым самым пачала выходзіць за круг традыцыйнага, даўно вядомага 
і асвоенага. Метад сацрэалізму скоўваў творчую фантазію паэта, 
пазбаўляў яго многіх цікавых формаў і спосабаў мастацкага 
абагульнення — такіх, як сімволіка, філасофская прытча, 
міфатворчасць і інш. Праўда, некаторыя паэты і ў так званы савецкі 



час звярталіся да нерэалістычных паэтычных прыёмаў, з поспехам 
выкарыстоўвалі стылёва-выяўленчыя сродкі і элементы мадэрнісцкай 
паэтыкі. Авангардызм на сучасным этапе — гэта па сутнасці новае 
адчуванне і адлюстраванне свету, нонканфармізм, які ў аснове сваёй 
пярэчыў нарматыўнасці, рэгламентацыі, інерцыі мыслення. 
Беларуская паэзія нашых дзён уключае і дыскурс авангардызму, 
постмадэрнізму. Адбываецца перакадзіроўка сучаснай паэтычнай 
сістэмы, ідуць інтэграцыйныя мастацкія працэсы, якія прыводзяць да 
стварэння новых тэкставых структур, узнікнення якасна іншых 
эстэтычных феноменаў. У творчасці паэтаў авангарднай плыні 
выявіўся свядомы адыход ад рэалістычнай традыцыі, спецыфічнае 
выяўленне аўтарскага “я”, дэфармацыя першаснага вобраза 
рэчаіснасці, разнастайныя кампазіцыйныя, стылёвыя, графічныя 
прыёмы пісьма. Дарэчы, авангарднымі па сваёй эстэтычнай сутнасці 
былі верлібры Максіма Танка. І не толькі ў сэнсе вершаванай паэтыкі. 
Яго свабодны верш асабліва актыўна спрыяў усталяванню новага 
тыпу мастацкага мыслення і выяўлення — асацыятыўна-раскаванага, 
алегорыка-філасофскага, а таксама расхістваў звыклы паэтычны 
сінтаксіс, узбагачаў версіфікацыйныя магчымасці паэтычнага слова. 
Праявы мадэрнізму можна таксама ідэнтыфікаваць у паэзіі Петруся 
Макаля, Алеся Наўроцкага, Анатоля Вярцінскага, Міколы Купрэева і 
інш. 

Сучасная паэзія зведала разнастайныя жанрава-стылёвыя 
змены, якія былі выкліканы крызісам звыклых і аднатыпных формаў 
мастацкага мыслення. Арыгінальныя фармальна-стылёвыя пераўтва-
рэнні выявіліся ў творчасці А. Разанава, які сцвердзіў перспек-
тыўнасць новых кампазіцыйных формаў і эстэтычных сродкаў 
самавыяўлення. Для яго індывідуальнага мастацкага метаду 
характэрна празаізацыя паэтычнай мовы, інтэлектуалізацыя і 
падтэкставасць думкі, міфалагізацыя і інш. Авангардныя і 
постмадэрнісцкія рысы займела творчасць Уладзіміра Арлова, Леаніда 
Дранько-Майсюка, Віктара Шніпа, Алеся Аркуша, Ігара Бабкова, 
Славаміра Адамовіча, Юры Гуменюка, Юрася Пацюпы, Зміцера 
Вішнёва, Ігара Сідарука, Міхася Баярына, Андрэя Хадановіча, 
Альгерда Бахарэвіча і іншых сучасных аўтараў. Іх творы сведчыць, 
што ўзрасла самакаштоўнасць паэтычнага тэксту як першаснай і 
рэпрэзентатыўнай знакавай сістэмы. У авангардным тэксце сучасны 
аўтар, як правіла, дэманструе кліпавы, хаатычны тып мыслення, 
стварае пры гэтым алагічную карціну рэчаіснасці. Авангардысты і 
постмадэрністы часта звяртаюцца да прыёмаў абсурду, 
шаржыравання, іранізавання, парадаксальнасці, цытацыі, гульні са 



словам. Аўтары “новай хвалі” дэманструюць своеасаблівыя вобра-
затворчыя і структураўтваральныя мадэлі, спецыфічную паэтычную 
мову. І ўсё ж накладванне іншакультурнай матрыцы не заўсёды 
прыносіць поспех: відавочная эклектыка, другаснасць і павяр-
хоўнасць многіх вершаваных тэкстаў, якія ўяўляюць беларускамоўныя 
варыяцыі еўрапейскага і сусветнага авангарднага мастацтва. За 
эпігонствам часам стаіць інфантыльнасць, адсутнасць самастойнай 
творчай ідэі. Тым не менш авангардная парадыгма — набытак і 
характэрная з’ява найноўшай беларускай паэзіі. 

За апошняе дзесяцігоддзе карэнным чынам змянілася літа-
ратурная сітуацыя. Авангарднаўтваральны працэс, постмадэрнісцкі 
кірунак творчасці набылі асабліва заўважную рухомасць дзякуючы 
такім выданням, як газеты “Культура” (выпускі літаратурна-філасоф-
скага дадатку “ЗНО”), “Наша ніва”, часопісы “Крыніца”, “Культура”, 
“Калосьсе”, “Фрагмэнты”, “Аrсhe”, “Nihil”. Сучаснаму чытачу былі пра-
дэманстраваны адмысловыя паэтычныя інтэлектуальна-рацыяна-
лістычныя канструкцыі, разнастайныя формы мастацкай рэцэпцыі 
замежнага мадэрнізму. 

У 1993 г. з’явілася суполка “Таварыства вольных літаратараў”, 
якая вылучыла агульнаеўрапейскі постмадэрнісцкі кірунак развіцця 
літаратуры. Пра гэта красамоўна сведчаць вершаваныя публікацыі ў 
часопісе “Калосьсе”, зборнікі выдавецтва “Полацкае ляда” Алеся 
Аркуша, Юры Гуменюка, Ігара Сідарука, Людкі Сільновай, Леры Сом, 
Анатоля Брусевіча і інш. Для “вольналітаратарцаў” характэрна 
арыентацыя на новы мадыфікацыйны прынцып творчасці, адыход ад 
сістэмы традыцыйнага мыслення, звязанай з прадметна-канкрэтным 
адлюстраваннем свету, апавядальна-апісальным стылем пісьма. 
Невыпадкова творчая уніфікацыя, нарматыўнасць, вершаваныя 
схемы і штампы часам робяцца прадметам дэструкцыі, парады-
равання, гратэску (творы Ю. Гуменюка, І. Сідарука і інш.). Па 
сутнасці, гэта антыэстэтыка, апалогія мастацтву сацрэалізму. У вер-
шаваных зборніках “Водар цела” (1992) і “Твар Тутанхамона” (1994) 
Ю. Гумянюк выказвае эстэтычны пратэст супраць кан’юнктурнасці, 
сервільнасці і безгустоўнасці мастацтва савецкага гатунку, фармулюе 
канцэпцыю сучаснай постмадэрнісцкай творчасці, пры гэтым 
дэманструе вершаваныя тэксты, звязаныя з неардынарным 
вобразным і стылёвым ладам выказвання. 

У рэчышчы найноўшых мастацкіх шуканняў нарадзілася 
нямала разнастайных паэтычных практыкаванняў. Шмат новага, 
нязвычнага, часам на здзіўленне экзатычнага звязана з творамі 
маладых аўтараў. Так, у 1995 г. пра сябе заявіў “Бум-Бам-Літ” — 



літаратурны рух моладзі, у авангардзе якога апынуліся Зміцер 
Вішнёў, Серж Мінскевіч, Алесь Туровіч, Ілля Сін і інш. (творы “бум-
бам-літаўцаў” склалі зборнік “Тазік беларускі”, друкавалі газеты 
“Літаратура і мастацтва”, “Культура”, часопіс “Крыніца”, Зміцер 
Вішнёў выдаў зборнік “Штабкавы тамтам” і інш.). 

Авангардныя творы Зміцера Вішнёва вылучаюцца 
неардынарнасцю мыслення, маўлення і вершаванай стылістыкі. Ён — 
майстар эпатажу, які прапаноўвае нам дасціпныя прыдумкі, 
самаіранічныя атэстацыі, забаўляльны карнавал масак, гульню слоў. 
Лірычны герой З. Вішнёва любіць экзотыку, мроіць Афрыкай і 
захапляецца яе рытмамі, яркімі колерамі (“Мара”, “Афрыканскія 
матывы”, “Зноў” і інш.). Ён паядноўвае, здавалася б, неспалучальнае і 
стварае нязвыклыя вобразы, гукавыя эфекты, разнастайныя 
фігуральныя малюнкі верша. Хіба не здзіўляе паэтычны выраз 
“кветкавы аэраплан”? Вось як адмыслова піша паэт пра каханне: 

Я падарую табе кветкавы аэраплан 
Мы паляцім да самога небасхілу 
Я буду шаптаць пухкія словы 
Ты нічога не зразумееш і таму 
ўсміхнешся сваімі японскімі  
мандарынавымі 
вуснамі 

На пачатку ХХІ ст. выйшлі новыя кнігі прадстаўнікоў 
беларускага аваргарду Андрэя Бурсава, Міхася Башуры і іншых 
аўтараў. Маладыя дэманструюць разнастайныя авангардысцкія 
тэксты, шырока карыстаюцца прыёмамі гульні, эпатажу, 
прымітывізму, абсурду, імкнуцца да таго, як яны кажуць, “зрабіць 
бум”. Іх рух — гэта па сутнасці “моладзевая класава-карпаратыўная 
субкультура” (С. Чупрынін). Моладзь на тое і моладзь, каб шукаць 
новае, эксперыментаваць і здзіўляць. Штосьці падобнае ў беларускай 
паэзіі ўжо адбывалася ў 20-я гг. ХХ ст. Не заўважаць 
эксперыментальныя пошукі маладой творчай генерацыі і не лічыцца з 
фармальна-стылёвымі навацыямі сучасных авангардыстаў і 
постмадэрністаў — значыць, імкнуцца свядома не бачыць новае 
аблічча паэзіі, яе эстэтыкі і паэтыкі. Маючы на ўвазе былых 
літаратараў з “Тутэйшых”, “ТВЛ-аўцаў”, “бумбамлітаўцаў”, сучасны 
даследчык М. Тычына адзначае, што ў іх светаадчуванні і творчасці 
выяўляецца постмадэрнісцкая сітуацыя ў Еўропе і, у прыватнасці, 
даводзіць: “Літаратурная і культурніцкая сітуацыя пакрысе 
змяняецца… Новае маўленне заўсёды нязвыклае, тым больш яно 
пакуль у “падлеткавым” стане. Адсюль нараканні “афіцыйных 



літаратараў”. Гэта ідзе ад неразумення псіхалогіі часу, новага 
пакалення і інш.”. 

Трэба зазначыць, што сцвярджэнне новых творчых метадаў і 
эстэтычных прынцыпаў не абыходзіцца без агрэсіўнага радыкалізму, 
асабліва відавочная ў творах аўтараў “найноўшай хвалі” страта меры 
этычнасці: непаважлівае стаўленне да асобных творцаў, 
апазіцыйнасць класічнай літаратуры, выкарыстанне вульгарнай 
лексікі і інш. (творы Ю. Гуменюка, І. Сідарука, А. Бахарэвіча і інш.). 
Напэўна, тое штучнае, крыклівае, прэтэнцыёзнае, што ствараецца 
сёння, з цягам часу самім паэтам авангарднай плыні ўбачыцца крыху 
інакш, у новым святле. Авангардызм — тыповая культурная сітуацыя 
ў іншых постсавецкіх краінах. Так, на Украіне падобны на “Бум-Бам-
Літ” моладзевы авангардны рух у літаратуры разгарнула суполка “Бу-
Ба-Бу”. 

Такім чынам, паралельна з дынамікай традыцыйнай паэтыкі 
праявіліся і знайшлі ўвасабленне, пераважна ў творчасці “маладой 
хвалі”, тэндэнцыі авангардызму і постмадэрнізму. Гэта новы вектар 
руху беларускай паэзіі. 

Для сучаснай творчай практыкі характэрна спалучэнне 
традыцыйнага і наватарскага, узаемадзеянне розных напрамкаў, 
сінтэз адметных версіфікацыйных прыёмаў і сродкаў паэтычнай 
вобразнасці. У беларускай паэзіі на сённяшні дзень склалася цэлая 
сістэма стылёвых кірункаў і плыняў, відавочны рух да абнаўлення 
рытміка-інтанацыйнай тэхнікі пісьма, узбагачэння індывідуальнага 
творчага арсеналу. Стылёвы поліфанізм, актыўную кантактнасць 
мастацкіх формаў, своеасаблівасць эстэтычных феноменаў у 
сучасным паэтычным мастацтве адзначае У. Гніламёдаў, які піша 
наступнае: “Можна гаварыць аб наяўнасці — у адпаведнасці з 
выяўленчым і выразнымі пачаткамі, — прынамсі, некалькіх 
мастацка-стылявых плыняў у сучаснай беларускай паэзіі, з якіх мы 
выдзелілі б <…> не менш шасці: лірыка-апавядальную, рамантычную, 
публіцыстычную, філасофска-аналітычную, мастацка-сінкрэтычную і 
універсальна-інтэлектуальную. Тут быццам бы дзейнічае прынцып 
дапаўняльнасці: агульны для ўсёй беларускай паэзіі мінулага лірыка-
апавядальны стыль (з пэўнымі асабовымі варыянтамі) становіцца 
ўсяго толькі адной з яе стылявых плыняў, хаця і вельмі пашыранай. 
Разам з тым апавядальная мастацка-стылявая аснова прысутнічае і ў 
іншых плынях. Трэба бачыць, аднак, што ў наступных выдзеленых 
намі стылявых утварэннях, якія ідуць следам за лірыка-
публіцыстычнай плынню, узрастае асабова-суб’ектыўны элемент. 
Мяняецца, адпаведна з гэтым, арганізацыя мастацкай формы — у 



напрамку большай свабоды і раскаванасці, больш шырокага 
выкарыстання выяўленчых і выразных сродкаў. Сапраўды, у паэзіі 
апошніх дзесяцігоддзяў узрос суб’ектыўна-выяўленчы фактар, 
назіраецца стылёвы дынамізм, ярка выявіўся жанравы сінкрэтызм. 

Адметны ў паэзіі гэтага часу інтэлектуальна-філасофскі 
кірунак. Важкую традыцыю фiласофска-аналiтычнага мыслення 
заклалі сваёй творчасцю Я. Купала, У. Дубоўка, а пазней А. Куляшоў, 
якi глыбока асэнсоўваў маштабнасць i складанасць судачыненняў 
чалавека з часам, сусветам, вечнасцю. Угрунтаванню і развіццю 
жанру філасофскай паэзіі на сучасным этапе паспрыялі творы Міхася 
Стральцова, Аляксея Русецкага, Анатоля Вярцiнскага, Петруся 
Макаля, Янкі Сіпакова, Міколы Купрэева і інш. Асаблівая ж роля ў 
падвышэнні філасофска-медытатыўнага патэнцыялу беларускага 
верша належыць найперш такім паэтам-наватарам, як Максім Танк і 
Алесь Разанаў. Філасафічнасць — характэрная рыса паэтычнага 
мыслення творцаў маладзейшага веку — Леаніда Дранько-Майсюка, 
Адама Глобуса, Галіны Дубянецкай, Андрэя Гуцава і інш. Зборнiкi 
паэзii М. Танка “Збор калосся” (1989), “Мой каўчэг” (1994), “Errata” 
(1996), М. Стральцова “Мой свеце ясны” (1986), П. Макаля “Твар i 
душа” (1995), А. Разанава “Вастрыё стралы” (1988), “У горадзе 
валадарыць Рагвалод” (1992), “Паляванне ў райскай далiне” (1995), 
“Рэчаiснасць” (1998), У. Някляева “Прошча” (1996), Л. Галубовiча 
“Заложнiк цемры” (1994), У. Арлова “Фаўна сноў” (1995), Г. Булыкi 
“Сiнтэз” (1986), “Турмалiн” (1994) прасякнуты роздумам пра сэнс 
быцця, сутнасць падзей і з’яў рэчаіснасці, жыццё i смерць, 
прызначэнне чалавека на зямлi, чалавека i прыроду i iншыя 
праблемы, у гэтых кнігах мастацкая думка скiравана да 
самапазнання, самапаглыблення. Сучасная паэзiя на фiласофскую 
тэматыку далучае нас да вечнага i мудрага на зямлi, адкрывае 
духоўнае i Боскае ў чалавеку i яго душы, выяўляе “каардынаты 
быцця” ў часе i прасторы. 

Пра Максіма Танка, здаецца, можна сказаць словамi В. Гюго, 
якi гаварыў, што паэт — гэта фiлосаф канкрэтнага i жывапiсец 
абстрактнага. У паэтычным свеце М. Танка па-фiласофску цесна 
знiтаваны вiзуальна ўспрымальнае з абстрактным, канкрэтна-
пачуццёвае з асацыятыўным планам, зямное з касмiчным. 
Прадметна-рэчыўная i вобразная канкрэтыка — зямля, баразна, 
дарога, дрэва, камень, сад, хата, калодзеж, хлеб, вада i iнш. — у 
вершах паэта набывае глыбокае iдэйна-сэнсавае напаўненне, 
нараджае асацыятыўна абстрагаваныя паралелi, якiя выводзяць 
аўтарскую мастацкую думку ў сферу змястоўных iнтэлектуальных 



разважанняў. Максім Танк глыбока адчуваў і разумеў жыццё, яго 
складанасці і супярэчнасці. У натурфіласофскай мініяцюры “Старыя 
дрэвы” паэт здолеў сказаць пра многае: і пра сваё захапленне 
прыродай, і пра повязь пакаленняў, і пра адносіны вучня да сваіх 
настаўнікаў, і пра пераемнасць традыцый у літаратуры… Хтосьці 
зможа расчытаць іншыя сэнсы ў танкаўскім творы, які змяшчае 
алегарычны падтэкст, прыпавесцевасць. Паэт гаворыць з чытачом у 
натуральна размоўнай манеры, з мудрай разважлівасцю: 

Старыя дрэвы! 
Я з пашанай спыняюся 
Прад імі ў прывітанні, 
Бо многім абавязаны ім 
У сваім жыцці. 
Хаця вядома: 
У іх цараванай засені  
Заўсёды расці нялёгка. 

У паэтычных кнігах Максіма Танка “Мой каўчэг” і “Errata” 
выяўляецца повязь з філасофіяй экзістэнцыялізму. Паэт раскрывае 
трагізм існавання чалавека на зыходзе ХХ ст., які безабаронны ў 
паслячарнобыльскім свеце — свеце хаосу, ліха, занядбання прыгожага 
і светлага. Ён востра перажывае сацыяльны і духоўны разлад быцця: 
“...Нямеюць набатныя гулы званіцаў, // І перасыхаюць ад смагі 
крыніцы, // Без хлеба надзённага стол сірацее, — // Знай, што мы 
стаім над магілай Надзеі” (“Калі замірае пагудка народа…”). Паэт 
паўстае перад намі “з малітвай на вуснах, са слязамі на вачах, з болем 
у сэрцы”. Яго хвалюе праблема чалавечай душы: спрадвечнае ў ёй і 
ўсё тое, што разбурае яе асновы, спараджае абыякавасць, 
адступніцтва, варожасць. Максім Танк у абладзе вечаровага суму, 
выкліканага, апрача іншага, і прадчуваннем адыходу ў вечнасць: 

З пачуццём нейкага суму 
Пакінуў 
Вычарпаныя студні 
Сваіх песень. 
Зараз брыду праз дзюны 
І саланчакі пустыні, 
Усееныя касцямі караванаў, 
Праз міражы небасхілаў, 
Надзей і сумненняў, 
У пошуках аазісаў, 
Новых крыніц, 



Хоць да захаду сонца 
Дастаць ужо можна рукой. 

(“З пачуццём нейкага суму…”) 
Максім Танк — паэт абвостранага маральнага пошуку iсцiны, 

адказу на вечныя пытаннi чалавечага існавання. Ён з’яўляецца 
майстрам iнтэлектуальнай медытацыi, ёмiстага фiласофскага 
абагульнення. Думка яго вельмi часта пазначана парадаксальнасцю і 
афарыстычнасцю. 

Надзвычайнае месца ў беларускай філасофскай паэзіі ХХ ст. 
па праву належыць Алесю Разанаву. Ён прыкметна ўзняў 
iнтэлектуальны i асацыятыўны ўзровень паэтычнага мыслення. “Героі” 
шматлікіх яго твораў — вобразы-рэчы, прадметы, пейзажныя 
вобразы, прыродныя з’явы і стыхіі, жывыя істоты: трава і рунь, вада і 
лёд, лес і бор, калодзеж і гліна, святло і сонца, дарога і агонь, туман і 
зоркі, горад і камень, воўк і змеі, дзічка і ланцуг... Прадметам яго 
паэтычнага асэнсавання становяцца абстрактныя вобразы і паняцці, 
пэўны фізічны ці псіхічны стан чалавека. У яго фiласофii прыродных 
вобразаў, з’яў i рэчаў (творы “Атава”, “Дуб”, “Рунь”, “Адлiга”, “Завея”, 
“Маланка”, “Камень”, “Дрэвы” i iнш.) удумлiваму чытачу адкрыецца 
сэнсавая глыбiня, шматмернасць думкi, змест кнiгi вечнасцi. Пра 
што б нi пiсаў А. Разанаў — пра траву цi сонца, завею цi лёд, камень 
цi дарогу, туман цi лес, — ён найперш выяўляе фiласофiю чалавечага 
духу. Даследчык Е. Лявонава слушна разглядае “рэчыўна-
прадметныя” вершы А. Разанава ў кантэксце такой філасофска-
літаратурнай традыцыі ў еўрапейскай і сусветнай паэзіі, як традыцыя 
“верша на прадмет”, аб прадмеце, верша-рэчы. Вершы А. Разанава, 
прысвечаныя жывой i нежывой прыродзе, перагукаюцца з вершамi 
пра рэчы вядомага аўстрыйскага паэта Р.-М. Рыльке, у якога 
прадметна-рэчыўная канкрэтыка стала аб’ектам мастацкага 
адлюстравання ў зборнiках “Кнiга вобразаў”, “Новыя вершы”, “Новых 
вершаў другая частка” (вершы “Рымскiя фантаны”, “Ваза з ружамi” i 
iнш.). Параўноўваючы стаўленне да рэчаў беларускага паэта і 
аўстрыйскага майстра слова, Е. Лявонава адзначае: “У абодвух — у Р.-
М. Рыльке і ў А. Разанава — рэчы набываюць больш глыбокі, 
экзістэнцыяльны сэнс, у абодвух праз паэтычнае ўвасабленне рэчы 
спасцігаецца логіка быцця, бо рэч — яго надзейнае сховішча, частка 
матэрыяльна рэалізаванай духоўнасці. Рэч належыць розначасовым 
пластам; яна самадастатковая і заўсёды застаецца сама сабой, аднак 
не ізалюецца ад свету, засвойвае ўсё, з чым сутыкаецца, і адкрывае 
гэта новае чалавеку”. Творы А. Разанава пра рэчы і з’явы — гэта 
імкненне ў алегарычнай форме гаварыць пра чалавечае, па-



філасофску значнае для нашага светаразумення. Праз матэрыяльнае 
паэт раскрывае  праблемы чалавечага існавання, высвечвае важную 
думку ці ідэю, стварае пры гэтым асацыятыўна яркія паралелі і 
аналогіі. Вялікую ролю А. Разанаў надае філасофскаму падтэксту. Для 
паэта, па яго словах, “у рэчах назапашваецца рэха чалавечых думак, 
зарокаў і адрачэнняў” (“Рэчы”), і якраз гэта вычутае рэха паэт 
узнаўляе ўражальна, адкрывае і вытлумачвае, здавалася б, тое, што 
нельга ўлавіць і вытлумачыць. Вершы і паэмы пра рэчы, рэчывы і 
з’явы (а назвы твораў так і гучаць — “Гліна”, “Сякера”, “Стол”, 
“Барана”, “Кош”, “Цвік” і інш.) найперш раскрываюць адчуванні і 
філасофскія асацыяцыі, выкліканыя гэтымі рэчамі. Метафара ў 
А. Разанава нясе ў сабе філасафізм, зашыфраванасць сэнсу. 
Вобразатворчасць паэта часам складаная, яна вымагае ад чытача 
эрудыцыі, інтэлектуальнай напружанасці думкі. 

Шматлікія рэчы, прадметы, вобразы прыроды ўспрымаюцца 
як элементы-часцінкі нацыянальнай карціны свету, сімвалы народнай 
свядомасці. Мастацкі свет А. Разанава універсальны, ён змяшчае 
сэнсава значныя архетыпы, топасы, міфалагемы. Паэт імкнецца 
выявіць шматстайнасць і мудрую ўладкаванасць беларускага 
космасу, дзе ўсё паяднана таемнымі ніцямі вечнасці. 

Творам А. Разанава ўласцiва прытчавасць і афарыстычнасць 
думкі, нярэдка асацыяцыi паэта скiраваны ў глыб мiфалогii, 
сусветнай гiсторыi i культуры. Разанаўскi радок здольны адбіваць 
фенаменальнае, патаемнае, невымоўнае. Паэт далучае нас не толькi 
да штодзённых праяў, часовага, але i векавой мудрасцi, да разумення 
складанасцi свету, адчування сябе жывой часцiнкай космасу. Яго 
паэзія — пазнавальны рух думкі, якая скіравана да вытокаў 
свядомасці і чалавечай памяці, у нетры часу і прасторы, да таямніц 
Прыроды, Сусвету. Так, у версэце “Лясная дарога” ад гаворкi пра 
канкрэтнае паэт прыходзіць да быційна-фiласофскай высновы, якая 
ўключае бiблейскi матыў пра страшны суд: 

Зыбаецца воз па пяску, ляскоча воз па 
     карэнні, 
Хведарка Барадаты махае лейцамі і па ганяе каня… 
Цесна пасеўшы, усiм хаўрусам едзем па даўняй 
      лясной — па людской!.. — дарозе, едзем на 

      страшны суд. 
Паэт ідзе па шляху самапазнання, ён шукае глыбінны змест, 

“філасофскі корань” чалавечага быцця, намацвае і ладзіць сувязь 
паміж часовым і вечным, магчымым і немагчымым, рэальным і 
неспазнаным. Уяўленне і думка паэта хочуць выхапіць і зафіксаваць 



імгненнае, ледзь улоўнае, плыннае, зменлівае. Вершы А. Разанава 
адкрываюць таемны сэнс свету, нясуць у сабе цікавыя і глыбокія 
філасофскія абагульненні: 

З парогам спрагаюцца параграфы руху 
і нерухомасці. 
    І прага, якая вядзе чалавека па све- 
це, мае сваёй мэтай парог. 
(“Парог”) 

Апошнім часам у творчасці А. Разанава прадметам 
паглыбленага асэнсавання зрабіліся з’явы і падзеі сацыяльнага 
жыцця, пра што сведчаць вершы з кнігі “Рэчаіснасць”: “Смага”, 
“Навіны”, “Чачэнская куля”, “Лідэр” і інш. 

Разанаўскае слова глыбока карэніцца ў нацыянальнай моўнай 
стыхіі, у сферы беларускага космасу. Стыль пісьма А. Разанава — 
аналітычны, асацыятыўна-раскаваны і звязаны з мадэрнісцкай 
эстэтыкай. Часта ў сваіх творах паэт скарыстоўвае прыём гульні, 
прычым не толькі філалагічнай, калі імкнецца выявіць багацце 
гукавых, сэнсава-лексічных асацыяцый і параўнанняў, а і прынцып 
гульні інтэлектуальнай (“Мёд”, “Лінія і рыса”, “Сонца”, “Вецер”, 
“Мароз”, “Воўк” і інш.). У моватворчасці гэтага аўтара выяўляецца 
глыбінны, карэнны дух мовы, яе жывая музыка і дзіўная суладнасць. 
Слова, мова ў А. Разанава — найтанчэйшы інструмент пазнання 
свету, аналізу з’яў. Яго асацыятыўна-філасофская паэтыка 
перагукаецца з мастацкай практыкай замежных постмадэрністаў, 
паэтаў заходнееўрапейскай традыцыі, яна блізкароднасная творчаму 
метаду такіх аўтараў беларускага замежжа, як Я. Юхнавец і 
Н. Артымовіч. 

Шляхам iнтэлектуальна-фiласофскага светапазнання iдзе 
Галіна Булыка. У яе кнiгах ужо самi назвы твораў iнтрыгуюць: 
“Біруза”, “Серабро”, “Гагат”, “Глiна”, “Свiнец”, “Ліліт” “Алмаз”, 
“Лазурыт”, “Турмалiн”, “Сыпучасць i цякучасць”, “Паралельнасць”, 
“Статыка руху” i iнш. Усё гэта паэтычныя экскурсы ў сферу навукі. 
Паэтэсу вабяць рэчы, рэчывы, прадметы, розныя прыродныя з’явы і 
працэсы. Г. Булыка інтэлектуалізуе эмоцыю, імкнецца праз сінтэз 
паэзіі і навукі стварыць адметны філасофска-мастацкі свет. Яна 
ўспрымае рэчыўную канкрэтыку гэтак, як і А. Разанаў, з мерай 
фiласофскай, эстэтычнай, гiстарычнай, маральна-этычнай. Г. Булыка 
па сваёй першай адукацыi — хiмiк. У яе творах выяўляецца 
паэтызацыя хiмiчных цудаў, апеляцыя да фiзiкi, геаметрыi, 
матэматыкi, iмкненне “засвоiць незасвоенае, абстрактнае зрабiць 



канкрэтным, абжыць настылы космас навукi” (Р. Барадулiн). Можна 
згадаць, што хiмiчныя з’явы ў прыродзе паэтычным словам 
жывапiсаў рускi паэт i славуты навуковец Мiхаiл Ламаносаў. 
Прадметна-рэчыўны свет для паэтэсы жывы і блізкі, цякучы і 
плынны, яна здольная вычуць, як “Нямыя крокі // ў камені гучаць — 
У сцятай глыбіні // пустой пароды” (“Геаметрыя часу”), убачыць, як “у 
глыбінях даспела алмазная грань” (“Лёд”). Яе ўражваюць тыя 
прадметы і рэчывы, што струменяць святлом, празрыстасцю, 
таямнічасцю хараства (вершы “Мармур”, “Бурштын” і інш.). Сучасную 
аўтарку захапляе  тое, як хімічныя з’явы і працэсы, пэўныя 
прыродныя з’явы праламляюцца ў часе і прасторы. Навуковыя веды 
дапамагаюць паэтэсе ўздымацца да паэтычнага адкрыцця філасофіі 
рэчаў і рэчываў. Але паэтызацыя матэрыяльнага свету для 
Г. Булыкі — не самамэта, бо “ў матэрыі… ёсць вяшчунны язык”, а 
прыродны матэрыял “ажывае дваінкай існасці зямной” (“Ювелір”). 
Паядноўваючы канкрэтнае і па-філасофску быційнае, разумовае і 
пачуццёва-інтуітыўнае, паэтэса імкнецца пранікнуць да асноў 
чалавечай душы, свядомасці, выказаць сваё разуменне жыцця і 
свету. У мікравобразах яна ўмее ўвасобіць значны змест, правесці 
праз іншасказальнасць сэнсавыя аналогіі і паралелі: 

Мы курчымся ў розных улоннях 
                                                    да спелай пары, 
І кожная часу свайго прычакае пакорна, 
І кожная выйдзе самотна 
                                             з-пад крохкай кары… 
Ды нехта нас лепіць  
                                   падобнымі коштам і формай. 
 
Аднолькавыя 
                         і па колеры, і па вазе, 
Амаль неадрозныя 
                                 нават у дробным калецтве, 
Няцямна стачыліся 
                                   ў шчылкай замкнёнай чарзе, 
Навек прыціраемся 
                                   ў познім нявольным суседстве.  

(“Жамчужныя пацеркі”) 
У аснове вобразатворчасцi Г. Булыкі ляжыць асацыятыўнасць 

мыслення, шматзначнасць думкi. Стыль паэтэсы падкрэслена 
медытатыўны, нярэдка інтэлектуальна-рэфлексійны, яна ў лепшых 
творах арганічна “сплятае сужылкі цячэнняў” думкі і пачуцця. 



На традыцыях еўрапейскай i сусветнай паэтычнай культуры 
ўзрастаў талент такiх сучасных паэтаў беларускага замежжа, як Янка 
Юхнавец i Надзея Артымовiч. Аднак для кожнага з iх вызначальнай 
стала прысутнасць менавiта ў беларускай моўнай стыхii. “Я наследак 
М. Багдановiча”, — прызнаецца Я. Юхнавец i гаворыць, што яго 
“словы належаць беларускай мове”. Мастацка-фiласофская творчасць 
Я. Юхнаўца i Н. Артымовiч асаблiва цесна лучыцца з паэзiяй 
А. Разанава, паколькi для ўсiх гэтых паэтаў характэрна 
iншасказальнасць, падтэкставасць думкi, iмкненне раскрыць 
сэнсавую глыбiню слова. У 1994 г. у Беластоку выйшла кнiга 
Н. Артымовiч “Дзверы”, дзе поруч з вершамi, складанымi па сваёй 
моўна-вобразнай структуры, змешчаны каментарыi А. Разанава, у 
якiх раскрываецца змястоўны сэнс аўтарскага самавыяўлення. 

Янка Юхнавец — паэт лiрыка-фiласофскага складу. У Беларусi 
пабачыў свет зборнiк яго выбраных твораў “Сны на чужыне” (1994). 
Фiласофская паэзiя Я. Юхнаўца прасякнута паглыбленым роздумам 
пра суадносiны прыроднага i чалавечага, часовага i вечнага, 
iмкненнем выявiць першародную мудрасць навакольнага свету, 
таямнiцы быцця. Ён адзначае ўплыў на сваю мастацкую практыку 
“мудрасцi беларускага фальклору”, фiласофскiх поглядаў Ж.-
П. Сартра, творчых набыткаў заходнееўрапейскiх паэтаў i 
французскiх пiсьменнiкаў. Яго паэзiя — сiнтэз нацыянальнага i 
сусветнага культурна-мастацкага досведу. Паэт робiць выхад у сферу 
пытанняў агульначалавечай значнасцi i спрабуе даць на iх адказ з 
пазiцый разумення свайго “я”, яго судачыненняў з iсным i вечным. 
У многiх медытатыўных замалёўках-iмпрэсiях паэт назiрае i ўсёй 
душой чуйна ўслухоўваецца ў прыроду, пранiкнёна, засяроджана 
выказвае глыбiнныя адчуваннi i трывогi сэрца, нярэдка выгаворвае iх 
з думкай пра Бога, гармонiю свету. Тыповы настрой паэтавага 
душэўнага пачування — сум i адзiнота. Таму ў навакольнай 
рэчаiснасцi яму найбольш iмпануе цiшыня, супакой, маўчанне, ён 
здольны адчуць “шорах моўкнасцi”. Матывы цiшы i маўчання 
сведчаць не пра душэўную бяздзейнасць, поўную адчужанасць ад 
свету, а наадварот, становяцца ўвасабленнем фiласофскага одуму, 
стану, калi “душа, — як прызнаецца паэт, — размаўляе са мной” (“Ноч 
летняя...”), калi адчуваецца, як “шмат балючага ў цiхiм” (“У тую ноч”). 
Тут узнiкае аналогiя з “тэатрам маўчання Морыса Метэрлiнка, у якiм 
сцэна маўчання выклiкае роздум, нараджае асацыяцыi. З другога 
боку, адзiн з самых галоўных мастацкiх вобразаў яго паэзii — вобраз 
ветру. Вецер — той жывы рух, якi напаўняе прыроду i пераўвасабляе 
свет. Гэтая прыродная стыхiя — своеасаблiвы спадарожнiк i 



суразмоўца паэтавай душы. “Ускрашальны спеў” ветру становiцца 
сiмвалам ачышчэння, паратунку, надзеi. Вецер змяняе цiшыня. 
У адзiнстве з прыродай жыве паэтычная думка аўтара, якi адчувае 
ўсю бясконцую шматстайнасць свету. 

На пазнанне ўнутранага “я” скiраваны позiрк Надзеі 
Артымовiч. Яна выдала вершаваныя кнігі “Сезон у белых пейзажах” 
(1990), “З неспакойных дарог” (1993) і інш. “Паэзiя — гэта падарожжа. 
У глыб сябе”, — лічыць паэтэса. Беластоцкая аўтарка адзначае 
ўздзеянне на сваю творчасць мастацкай вобразнасцi i складу верша 
такiх паэтаў, як Поль Элюар, Марко Рысцiч, Рудольф Фабры. Радок яе 
рытмiчна раскаваны, iмпульсiўны, адчувальна зблiжаны з прозай, у iм 
складаная пабудова вобраза, схаваны фiласофскi падтэкст. Паэтэса 
даводзiць, што свет чалавека супярэчлiвы, зменлiвы, у iм няма 
гармонii, i таму iмкнецца выявiць сябе ў нязмушанай, iмпульсiўнай 
манеры выказвання i пiсьма. Верш яе нагадвае мазаiку, дзе 
скрыжаваны розныя планы i ракурсы. Паэзія Н. Артымовіч — гэта 
своеасаблiвая стыхiя фiласофскiх адчуванняў i асацыяцый: 

гляну ў люстра 
абнiму восеньскае неба...  
заслухаюся яшчэ раз 
у жоўтай музыцы... 
схаваю глыбока 
глыбока 
лiстападавы прыпеў...  
На руiнах хаты 
намалюю 
усход i захад сонца...  
раздзялю тры кроплi вады 
на апошнiя днi... 
скiну з плячэй панцыр... 
пайду за рэхам твайго маўчання...  

(“Распалю касцёр...”) 
Большасць вершаў Н. Артымовiч графiчна аформлены без 

звыклых для нас знакаў прыпынку, што сведчыць пра 
постмадэрнiсцкую стылiстыку пiсьма. Падобны выгляд часта маюць i 
творы іншых сучасных беларускіх паэтаў. 

Як мы пераконваемся, у паэзіі апошніх пятнаццаці гадоў 
узмацняліся фiласафiзм, iнтэлектуальнасць мыслення, узрос 
суб’ектыўны аналітызм думкі, адбываецца злiццё фiласофскага i 
iнтымна-псiхалагiчнага пачаткаў. 



Прыкметай сучаснага дня стаў зварот беларускiх паэтаў да 
рэлiгiйна-хрысціянскай і біблейска-фiласофскай тэматыкi. У савецкiм 
грамадстве доўгiя гады панавала ваяўнiчае адмаўленне Бога, рэлiгii, 
царквы, таму i лiтаратура выяўляла адэкватны атэiстычны 
светапогляд. Пасля гадоў вераадступнiцтва iмя Бога вярнулася ў нашу 
паэзiю як сiмвал духоўнага выратавання i заступнiцтва. У лiрыцы 
рэлiгiйна-духоўнага складу паўстаюць вобразы Хрыста, Крыжа, 
Храма, Святла... Рэлiгiйна-хрысцiянскiя матывы гучаць у творчасцi 
Рыгора Барадулiна, Дануты Бічэль, Зьнiча (Алега Бембеля), Iрыны 
Багдановiч, Валянцiны Аксак, Галiны Тварановiч, Алены Яскевіч i 
iнш. Паэтычныя малітвы і рэфлексіі ствараюць аўтары, якія належаць 
да розных канфесій. Пад пяром асобных творцаў нараджаюцца 
боганатхнёныя духоўныя вершы. Аднак многія творы маюць свецкі 
ўхіл ці ўяўляюць сабой вольныя перастварэнні біблейскіх сюжэтаў і 
матываў. 

Бог, пошук вышэйшага сэнсу ў зямным iснаваннi, далучэнне 
да біблейскай мудрасці, прага ачышчэння і чалавекалюбнасці — вось 
асноўныя матывы ў паэтычнай кнiзе Рыгора Барадулiна “Евангелле ад 
Мамы” (1995). Паэт прамаўляе прачулыя вячэрнія пацеры, шчырыя 
споведзі, а ў вершах з медытатыўным ухілам ён па-філасофску 
разважае пра жыццё i смерць, грахоўнае i святое, зямны побыт i 
вечнае. “…Тваё жыццё — // Апошні сказ у Бібліі, // А першы сказ 
наступнік разгадае”, — так афарыстычна выказваецца паэт у вершы 
“Зноў ісціна з прадоння цемры выплывае…”. Бог, Маці, Беларусь — 
найвялікшыя святыні для Р. Барадуліна. Ён цудоўна ведае, што ўсё 
святое на роднай зямлі — ад Бога: матчына слова і песня, вада і хлеб, 
дарога і крыж… Кранае маленне паэта за дачку: 

І на каленях аб адным малю, 
Бо пачынаю адчуваць расстанне, — 
Гасподзь, 
Дачушку не забудзь маю, 
Будзь Бацькам ёй, 
Калі мяне не стане. 

(“Мальба”) 
Вобраз Бога, матывы веры, хрысцiянскiх запаветаў у 90-я гг. 

таксама знайшлi ўвасабленне ў творах М. Танка, Н. Гiлевiча, 
А. Вольскага, В. Зуёнка, А. Лойкi, Н. Загорскай, Т. Бондар i iнш. І гэта 
добры знак сучаснасцi, бо, здаецца, наша паэзiя згадала галоўныя 
запаветы Хрыста: “Без Мяне не можаце рабiць нiчога” (Iн. 15, 5); “Я з 
вамi ва ўсе днi да сканчэння свету” (Мф. 28, 20). На схiле жыцця 
склаў паэтычныя малітвы Максім Танк. З яго вуснаў (а гэта 



характэрна для многіх сучасных паэтаў) гучаць роздумы-апеляцыі да 
Бога з просьбай аб паратунку ад “вар’яцтва, нематы i засляпення”, 
“нашых душ апусташэння” (М. Танк. “З даўнiх запаведзяў...”), аб 
заступнiцтве i дараваннi грахоў. Сучасная рэчаіснасць з яе бедамі-
няшчасцямі, стратай маральных арыенціраў, занядбаннем духоўнасці 
змушала паэта шукаць веру і надзею на лепшае: 

…І забылі, што не 
Ў пустазвонстве, а ў працы, 
Не ў разладзе, а ў згодзе — 
Наша шчасце, багацце. 

Адна толькі надзея 
На нябесныя сілы, 
Што памогуць сяк-так 
Нашы беды асіліць. 

(“Трэн пакутны”) 
Пранiкнёную малітву за Беларусь стварыў Генадзь Бураўкiн: 

“Смутнаю парою нелюдзiмай, // Калi ўсё наўкол iдзе на злом, // 
Божа, // Захiнi маю Радзiму // Мудрасцю, // Спакоем // І цяплом” 
(“Малiтва”). 

“Госпадзе, душу маю кранi // ласкаю свiтальнага пагляду...” — 
такая просьба чуецца ў зборнiку І. Багдановiч “Вялiкдзень” (1993). 
Творы з рэлiгiйнымi матывамi займаюць галоўнае месца ў паэтычных 
кнiгах В. Аксак “Цвiнтар” (1992) i  “Каплiца” (1994). Яе вершы тыпу “О, 
як холадна жыць, Божа мілы!..” — гэта лірыка самапаглыбленага 
псіхалагічнага аналізу. Многiя вершы  Г. Тварановіч са зборніка 
“Ускраек тысячагоддзя” (1996) — гэта споведзь жаночай душы, якой 
хочацца цеплыні, Боскай апекі, прасветленасці і спагады (“Божа! 
Насуперак спёкам…”, “Пазаві мяне, Божа!..”, “Хрысце, даруй нам…” i 
iнш.). Вершы-малітвы паэтэсы змяшчаюць эмацыянальныя воклічы, 
звароты і просьбы. Біблеізм і рэлігійнасць паглыбляюць духоўны свет 
беларускай паэзii, яе гуманiстычную змястоўнасць. 

У беларускай літаратуры новага перыяду (з другой паловы 80-
х гг.) дамінантнай зрабілася паэтычная публіцыстыка. Лірыка-
публіцыстычную плынь сілкавала само бурлівае жыццё часу 
перабудовы, а таксама беларускі адраджанізм, які актуалізаваў 
нацыянальную ідэю і акрыліў паэтаў у постсавецкай, суверэннай 
дзяржаве ў першай палове 90-х гг. Беларуская паэзія найбольш 
аператыўна і актыўна асвойвала рэчаіснасць, узвысіла як 
прыярытэтныя ідэалы свабоды, незалежнасці, патрыятызму, і тут яна 
была пераемніцай нацыянальнай адраджэнскай традыцыі, якая ў 
нашай літаратуры набыла ідэйна-эстэтычную аформленасць 



дзякуючы Ф. Багушэвічу, Я. Купалу, Я. Коласу, М. Багдановічу, 
А. Гаруну і іншым выдатным дзеячам беларускага мастацтва і 
культуры. Беларускае Адраджэнне на сучасным этапе прадвызначыла 
абнаўленне грамадскай думкі, завастрыла праблему нацыянальнага і 
гістарычнага самаўсведамлення. Феномен новай культурнай сітуацыі 
добра раскрыў паэт і літаратуразнаўца А. Лойка: “Увогуле любая 
галоснасць, спроба абнаўлення з яго актыўнасцю мыслення, 
пераасэнсавання, эмацыянальнага напружання, — яны роднасныя 
любому Адраджэнню. …І мы, як кожнае Адраджэнне, у павароце да 
сваіх народа, мовы, гісторыі, у новым адкрыцці іх”. Беларускія паэты 
сталі выразнікамі свайго часу, яны ўпершыню пасля гадоў застою ў 
сваёй грамадзянска-патрыятычнай публіцыстыцы сцвердзілі права на 
духоўнае развіццё нацыі, адраджэнне яго памяці і самабытнай 
культуры. 

Публiцыстычнасць стылю, грамадзянскасць прамаўлення 
характарызуе паэзiю П. Панчанкi, П. Макаля, Н. Гiлевiча, В. Зуёнка, 
Г. Бураўкiна, А. Лойкi, А. Вярцiнскага, М. Арочкі, К. Цвiркi, 
Р. Тармолы-Мірскага, С. Панізніка, В. Жуковіча, С. Законнікава, 
М. Маляўкi… Гэтых і многіх іншых беларускіх паэтаў хвалююць 
сацыяльна-грамадскія праблемы, яны турбуюцца пра годнае 
ўладкаванне нашага жыцця, захаванне маральнасці і чалавечнасці.  

Майстар паэтычнага прамаўлення — Пімен Панчанка. Яго 
сацыяльная і палітычная публіцыстыка напісана з гранічнай 
адкрытасцю поглядаў і пачуццяў, палемічнай завостранасцю, 
раскаванасцю размоўных інтанацый. Паэт заставаўся маральна 
бескампрамісны ў адстойванні нацыянальных і агульначалавечых 
каштоўнасцяў. Асабліва П. Панчанка хваляваўся пра лёс роднай 
мовы, бо разумеў, што трэба зрабіць усё, каб не даць ёй знікнуць. 
Надзвычай драматычна прагучаў верш “Развітанне” (1988), у якім  
паэт гаворыць, што для беларускай мовы надышоў час змяркання, 
адыходу ў нябыт. Гэты твор выклікаў палемічную ацэнку з боку 
пісьменніка В. Быкава, які не падзяляў аўтарскага песімізму. 
Развітанне з мовай Купалы і Коласа — гэта балючае прароцтва, якое 
выяўляе душэўны боль і вялікую трывогу народнага паэта 
П. Панчанкі. Паэт імкнуўся абудзіць у сучаснікаў адказнасць за 
жыццё і свой лёс, заклікаў іх да актыўнага гуманізму. 

Публiцыстычны пафас вызначальны ў паэзіi Ніла Гiлевiча. 
Асноўнымі рысамi яго прамаўлення з’яўляюцца грамадзянская 
ўздымнасць слова, пранікнёнасць аўтарскага пачуцця, роздумна-
запытальная апеляцыя да чалавечай душы, глыбіня ідэйна-мастацкіх 
абагульненняў. Для яго характэрны грамадзянскі зварот-маналог, 



патрыятычны верш-заклік, верш-водгук публіцыстычнай скірава-
насці. У зборнiках 90-х гг. “Жыта, сосны i валуны”, “Незалежнасьць”, 
“На высокiм алтары”, “Талiсман” галоўнай з’яўляецца тэма захавання 
нацыянальнага, самабытнага на роднай зямлі. Уратаванне духоўнай 
спадчыны, захаванне народных традыцый, заняпад гістарычнай 
памяці, абарона беларускай мовы, нацыянальнае самаўсведамленне, 
адраджэнне веры ў нацыянальную ідэю — вось далёка не поўны 
пералік жыццёва значных і актуальных пытанняў, якія пастаянна 
знаходзяцца ў цэнтры ўвагі і асэнсавання паэта. Н. Гілевіч гаворыць 
пра грамадскае з мерай асабістай адказнасці і крэўнай далучанасці 
да народнага лёсу, ён вядзе праўдзіва-сумленную гаворку з чытачом. 
У вершах “Кажаш: годзе, годзе...”, “Не крычы, беларускi паэт, не 
крычы!..” Н. Гілевіч адстойвае права на палкае публiцыстычнае слова. 
Лірыка публiцыстычнага гучання яскрава раскрывае грамадзянскую 
пазіцыю паэта, яго патрыятызм і духоўныя арыенціры. У вершах 
“Адкажы!”, “Трывайма, браты!..”, “Не падбівай. Не падбухторвай…”, 
“Ці ачнёмся?” і шматлікіх іншых выяўляецца эмацыянальна-
драматычны напал пачуцця і думкi, маральная завостранасць 
пастаўленых пытанняў. Публіцыстычная прамова паэта часта 
ўтрымлівае палемiчнасць, сатырычны струмень. “Душа мая i ў небе 
будзе трызнiць Беларуссю”, — так сцвяржае паэт сваю неадлучнасць 
ад лёсу Бацькаўшчыны (верш “Мой кароткi адказ”). Н. Гiлевiч — 
сучасны яркі прадаўжальнiк адраджэнска-патрыятычнай лініі 
беларускай класічнай паэзіі. Радок яго па-купалаўску набатны, 
прасякнуты пачуццём вялiкай любовi да Беларусi, з якой звязаны ўсе 
яго трывогi, мары i надзеi: 

Равуць вятры, грымяць грамы, 
Пыл засцiць вочы нам, i ўсё ж, 
I ўсё ж мы дойдзем, дойдзем мы 
Да Беларусi!..  

(“I ўсё-такi дойдзем!..”) 
Ніл Гілевіч выступае супраць таго, што “нехта жадае душу 

зямлі абрабаваць”, усведамляе ўсю небяспеку псеўдаідэалаў для 
беларускай культуры, таму заклікае “не ступіць у гіблы след”, які вядзе 
да бязмэтнага існавання, духоўнага спусташэння. Паэт, адчуваючы 
магутнае заплечча выдатных сыноў i дачок Беларусi, такiх, як 
Еўфрасiння Полацкая, Рагнеда, Ф. Скарына, Ф. Багушэвіч, 
К. Калiноўскi, Я. Купала, нагадвае сучаснікам пра тое, як важна мець 
у душы “запас агню трывалы”, памятаць пра лёс нашчадкаў. 
Вершаваная публіцыстыка Н. Гілевіча — гэта паэзія актыўнага 
патрыятызму, высокага грамадзянскага гарэння. 



Шырока да мовы публiцыстыкi звяртаецца Генадзь Бураўкiн у 
кнiгах “Узмах крыла” (1995) і “Паміж зоркай і свечкай” (2000). 
У вершах лiрыка-публiцыстычнага зместу “Сон”, “Што ж гэта такое...”, 
“Не за сябе душа мая баліць…”, “Чорнай навалаю коціцца зверху…”, 
“Выцерпеў край наш…” i iншых паэт з трывогай адгукаецца на 
праблемы часу, у iх майстар слова сцвярджае непераходнасць існага, 
першакаштоўнага, спадкаемна-беларускага, хвалюецца пра лёс 
Беларусi, яе дзяржаўнасці. “Навошта, // Жорсткі час, // Ты 
панаставіў гэтулькі пытанняў?..” — пытае Г. Бураўкін. Паэт 
асэнсоўвае навакольную рэчаіснасць, спасцігае грамадскія з’явы і 
працэсы ў цеснай суаднесенасці з унутраным самаадчуваннем. 
У многіх творах дамінуе паглыблены самааналіз, разважлівасць тону 
чалавека, які ведае цану сапраўдным каштоўнасцям. Этычная і 
грамадзянская пазіцыя паэта дакладна акрэсленая: ён не прымае 
духоўнай несвабоды, несправядлівасці, маральнай дэградацыі. Для 
яго вышэй за ўсё родны край і народ, праўда і сумленне. У стылёва-
выяўленчым плане лірыка Г. Бураўкіна разнастайная: у ёй чуюцца і 
ўсхваляваны маналог, і набат, і крык душы, і філасофская развага. 
Яго верш заўсёды эмацыянальна выразны, з лірычнай паглыбленасцю 
інтанацый. У яго паэзіі апошняга часу набылі прыярытэт 
публіцыстычны верш-роздум, спавядальнае выказванне. Сацыяльна-
духоўныя развагі і абагульненні паэта маюць грамадзянска-
патрыятычную накіраванасць. Асобныя з твораў Г. Бураўкіна — 
яскравае сведчанне часу, мастацкія факты сучаснасці. 

Публiцыстычны характар выказвання ўласцівы Алегу Лойку. 
Такая вызначальная рыса паэтычнай гаворкi абумоўлена актыўнай 
далучанасцю паэта да сучаснасці, грамадска-палітычных працэсаў у 
краіне. У кнігах А. Лойкі “Талая вясна” (1990), “Трэці золак” (1993), 
“Неўміручасць” (2000) выразна дамінуе лірыка-публіцыстычны 
пачатак. У абсалютнай большасці твораў другой паловы 90-х гг. пульс 
радка прасякнуты драматызмам. Танальнасць і рытмы дыктуе сэрца, 
абцяжаранае хваляваннямі і трывогамі пра родны край, яго лёс і 
будучыню. Сапраўды, жыццё неймаверна ўскладнілася, грамадства 
перажывае не лепшыя часы. Паэт застаецца адданым ідэалам 
гуманізму, паўстае як абаронца духоўнасці. Лірыка грамадска-
асабістага выяўлення аўтара раскрывае сутнасць яго ўзаемаадносінаў 
з сучаснай рэчаіснасцю і сведчыць пра сацыяльна-этычную 
скіраванасць паэтычнай думкі. Творца, безумоўна, мае права данесці 
сваё слова пра час. Для грамадзянска-публіцыстычнай размовы 
А. Лойкі з суайчыннікамі характэрны эмацыянальна-ўзрушаныя 
звароты і запытанні, пранікнёныя просьбы, маналогі-разважанні, 



трывожныя папярэджанні і прароцтвы. У яго вершах пра сучаснасць 
важную ролю адыгрываюць воклічы, заклікі, іронія, сатырычная 
інвектыва, гратэск (нізка “Абрусовыя матывы”, вершы “О мой любы, 
святы, паважаны…”, “Зрашэчанае клопатам…”, “Малітоўная івектыва” 
і інш.). Узмацніліся аўтарскі элегізм, экзістэнцыйнае адчуванне 
асуджанасці на пакуты, як, напрыклад, у вершы “Век барозны свае 
даворвае…”: 

Век барозны свае даворвае, 
І звужаецца аўдыторыя 
Песень-псалмаў, вершаў-одаў, 
Якіх нам зусім не шкада… 
       …………………… 
Пад купальскімі яснымі зорамі, 
Пад Чарнобыльскай зоркай… 
Па-над намі, смяртэльна хворымі, 
Век не можа не плакаць горка. 

Публіцыстычныя і патрыятычныя творы А. Лойкі на грамадска 
значныя тэмы — гэта паэзія, напоўненая развагамі пра гістарычны 
лёс беларускага народа, яго сучаснасць і будучыню. Погляд аўтара на 
перыпетыі грамадскага развіцця можна вызначыць як погляд з 
пазіцыі “крытычнага аптымізму” (выраз У. Самойлы). Патрыятычнае 
самавыяўленне А. Лойкі звязана з выказваннем асабістай грама-
дзянскай і маральнай пазіцыі, на актывізацыю якой уплывае змен-
лівая рэчаіснасць, узрастанне негатыўных, трывожных тэндэнцый 
сучаснага жыцця.  

Для творчасцi iншых паэтаў таксама характэрныя сацыяльная 
крытычнасць голасу, грамадзянская незаспакоенасць, палемiчнасць 
слова, якія напрамую звязаны з асэнсаваннем надзённых праблем 
духоўнага iснавання. Пра гэта сведчаць зборнiкi П. Макаля “Азбука 
любві” (1989), Р. Барадулiна “Мiласэрнасць плахi” (1992), С. Гра-
хоўскага “На апошняй вярсце” (1993), С. Законнiкава “Сутнасць” 
(1987), “Заклiнанне” (1990), Д. Бiчэль “А на Палессi” (1990), М. Дуксы 
“Горн прымірэння”, В. Зуёнка “Лета трывожных дажджоў” (1990) і  
“Пiсьмы з гэтага свету” (1995), В. Шнiпа “Шляхам ветру” (1987) i “На 
рэштках Храма” (1994), Н. Мацяш “Палёт над жытам” (1998) i iнш. 
У творах на тэму сучаснасцi цесна паядноўваюцца грамадскае i 
iнтымна-асабiстае, публiцыстычны i фiласофскi пачатак. Вельмі шмат 
у вершаванай публіцыстыцы 90-х гг. непрыхаванага болю і трывогі, 
суму і гаркоты, і гэтая градацыя элегічнага і драматычнага 
павялічвалася і рабілася ўсё прыкметней з кожным чарговым 
узрушэннем ці ўскладненнем грамадскага быцця. Сацыяльна-



духоўныя абставіны напрыканцы ХХ ст. змусілі беларускіх паэтаў 
знаходзіцца ў супрацьборстве з рэчаіснасцю і часам гэтак, як і 
калісьці Я. Купалу, А. Гаруна і іншых песняроў нашай Баць-
каўшчыны. Відавочная актывізацыя ў сучаснай паэзіі публiцыстычна-
прамоўніцкага пафасу, усталяванне трывалай духоўна-патрыятычнай 
канцэптуальнасці думкі. 

Пасля Чарнобыля экалагiчную скіраванасць i публiцыстычнае 
гучанне набыла прыродаапiсальная лiрыка. Наогул чарнобыльская 
трагедыя стала вядучай тэматычнай лініяй сучаснай паэзіі. Самымі 
першымі водгукамі на Чарнобыль сталі вершаваныя радкі Ніла 
Гілевіча, Анатоля Вялюгіна, Рыгора Барадуліна, Яўгеніі Янішчыц, 
Генадзя Бураўкіна, Міколы Мятліцкага, Анатоля Грачанікава, Максіма 
Танка, Дануты Бічэль, Уладзіміра Верамейчыка, Алега Лойкі, Сяргея 
Законнікава, Любы Тарасюк, Уладзіміра Паўлава, Алы Канапелькі, 
Уладзіміра Някляева, Эдуарда Акуліна… Безумоўна, не варта шукаць, 
каму належыць “пальма першынства” ў подступе да асэнсавання 
чарнобыльскай явы, бо трагедыя аднолькава моцна адбілася як на 
свядомасці і сэрцах тых, хто родам з раёнаў радыеактыўнага 
забруджвання і адсялення, так і тых, хто з устурбаванасцю адчуў: 
здарылася непапраўная, вялікая бяда, экалагічная катастрофа. За 
дзесяць гадоў пасля аварыі пра Чарнобыль у беларускай паэзіі 
з’явілася больш за 300 вершаў, шэраг эпічных твораў — паэмы “Зона” 
Уладзіміра Някляева, “Чорная быль” і “Зязюля” Сяргея Законнікава, 
“Одзіум” Янкі Сіпакова, “Ліхаўня” Уладзіміра Верамейчыка, “Аварыя 
сумлення” Анатоля Зэкава, “Лілея на цёмнай вадзе” Міхася 
Башлакова, “Зона” Сяргея Давідовіча, “Здзічэлае рэха вясны” 
Антаніны Хатэнкі і інш. Вершы і паэмы звыш 60 паэтаў склалі 
зборнік “Зорка Палын” (1993). Нямала паэтычных твораў увайшло і 
кнігу “Прайсці праз зону” (1996), аўтары якой неаднаразова пабывалі 
ў раёне радыяцыйна-экалагічнага бедства. 90-я гг. узбагацілі паэзію 
новымі кнігамі і творамі чарнобыльскай тэматыкі. Чарнобыль — 
галоўная тэма зборнікаў Міколы Мятліцкага “Горкі вырай” (1989), 
“Палескі смутак” (1991), “Бабчын” (1996), “Хойніцкі сшытак” (1999). 
Матывы чарнобыльскай бяды гучаць таксама ў паэтычных кнігах 
Р. Барадуліна “Самота паломніцтва” і “Міласэрнасць плахі”, Н. Гілевіча 
“Жыта, сосны і валуны”, М. Танка “Мой каўчэг”, В. Зуёнка “Лета 
трывожных дажджоў”, “Чорная лесвіца”, “Пісьмы з гэтага свету”, 
У. Паўлава “Што было на Беларусі”, А. Пісьмянкова “ Планіда”, 
Э. Акуліна “Крыло анёла”, Н. Аксёнчык “Споведзь арабіны” і інш. 
Беларуская паэзія ад трывожных уражанняў і запытанняў, слоў 
смутку і перасцярогі ішла да надзвычай трагічнага ўспрымання і 



разумення чарнобыльскіх падзей, узнялася да іх глыбокага маральна-
гуманістычнага і філасофскага асэнсавання, што асабліва яскрава 
выявілася ў паэмах С. Законнікава і Я. Сіпакова. 

З вуснаў паэтаў гучаць песні-плачы і горкія споведзі, 
грамадзянска-публіцыстычныя маналогі, рэквіемы і малітвы. Кожная 
з гэтых паэтычных формаў, увасобленая тым ці іншым таленавітым 
аўтарам, выяўляе праўдзівасць, кранальнасць, глыбіню думкі-
пачуцця. Многія радкі пра трагедыю веку аплочаны цаной уласнага 
здароўя і вялікіх душэўных пакутаў. “Я ў “зоне” жыву…” — так 
пачынае верш “Зона” Уладзімір Верамейчык, паэт, слова якога 
нараджалася там, “дзе мурашамі нукліды злавесныя поўзаюць”. 
Паслячарнобыльская рэчаіснасць спарадзіла экзістэнцыйную 
трагедыйнасць адчуванняў: большасць паэтычных твораў праніз-
ваюць трывога і роспач, пачуццё безвыходнасці, страху перад 
смяротнай варожасцю навакольнага свету. На зыходзе веку ў паэзіі 
запанавалі мінорныя інтанацыі, паэты праз нядолю беларускага краю 
апынуліся гэтак, як і на пачатку ХХ ст. Якуб Колас і многія іншыя 
паэты, у абладзе песняў-жальбаў, песняў-скаргаў. 

Вялікі корпус твораў пра Чарнобыль тым не менш дазваляе 
вылучыць найбольш тыповыя, дамінантныя матывы, якія 
характарызуюць эмацыяльна-сэнсавы змест усёй сучаснай паэзіі на 
чарнобыльскую тэму і выяўляюць пэўныя заканамернасці ў яе 
адлюстраванні. Чарнобыльская паэзія прасякнутамі матывамі бяды, 
смяротнай пагрозы, трывогі: “Вясна трывогі нашай” А. Вялюгіна, 
“Цяпер асцерагайцеся” М. Танка, “Перасцярога” і “Лямант” 
Р. Барадуліна, “Прыйшла бяда…” У. Паўлава, “Маўчыць хворы край…” 
В. Яраца і шмат інш. 

Беларуская паэзія, якая раней, як правіла, светла, узнёсла 
апявала неба і дождж, раку і сонца, пасля Чарнобыля выявіла 
экалагічны сіндром сучаснага чалавека, які зведаў “страх неба 
роднага і роднае зямлі” (Л. Дранько-Майсюк. “Ноч 26 красавіка 1986 
года”). Вобраз мёртвай, атручанай зямлі — распаўсюджаны матыў у 
творах чарнобыльскага зместу (“Просьба аб дараванні” М. Танка, “Не 
ўрадзіла зямля, захварэла” А. Канапелькі, “Забітая зямля” З. Дудзюк і 
інш). Янка Сіпакоў у паэме ў прозе “Одзіум” стварае эпічна-
драматычную, маштабную карціну экалагічнай катастрофы. Чорны 
колер бяды злавесна перафарбаваў свет: 

Чорнае слова, як чорнае сонца, бязлітасна 
          ўскацілася на беларускі небасхіл. 
Яно, нібы чорнае зацьменне, усё пачарніла — 
          і зялёную траву, і празрыстую ваду, 



          і блакітнае неба. 
Трава зелянее, але яна чорная. 
Вада свіціцца аж да дна, але яна чорная. 
Неба блакітнае, але і яно чорнае. 

………………………………… 
Пятая частка зямлі маёй сёння за калючым 
         дротам. 
Яна памерла жывая. І жыве мёртвая. У мёртвай 
зоне. 

Вобраз мёртвай зямлі ў паэзіі Максіма Танка народжаны 
якасна новым паэтычным светабачаннем чалавека 
паслячарнобыльскай эпохі. Родная зямля — духоўна-эмацыянальны 
цэнтр усёй танкаўскай паэзіі (“Перапіска з зямлёй…”, “Гэтая зямля…”, 
“Колер зямлі”, “О родная зямля!..” і інш.). У вершах “Просьба аб 
дараванні”, “Самае доўгае расстанне” паэт жалобна аплаквае “забітую 
Чарнобылем Зямлю”, яго гняце пачуццё сыноўняй віны перад Маці-
зямлёй. 

Трагедыйна гучыць матыў бежанства, выгнання з роднай зямлі 
ў паэмах “Чорная быль” С. Законнікава і “Зона” С. Давідовіча, вершах 
“Бежанцы з Палесся” А. Вялюгіна, “Перасяленне” Г. Бураўкіна, 
“Выгнанне”, “Дыпціх чакання”, “Развітанне са сцежкай…”, “Землякам” 
М. Мятліцкага, “Перасяленне” В. Аколавай, “Ізноў красавік…” 
Э. Акуліна і інш. Бежанства — адвечная незайздросная доля 
беларусаў, але з гэтай трагічнай накаванасцю, што “мы бежанцы ў 
сваёй уласнай хаце” (В. Зуёнак), не могуць прымірыцца сэрцы паэтаў, 
яны, наракаючы на выгнанніцкі лёс, складаюць просьбы-маленні з 
надзеяй на выратаванне.  

Радзіма Міколы Мятліцкага апынулася за калючым дротам, у 
чарнобыльскай зоне смерці. Яго вяртанне ў родны Бабчын — 
пастаянная патрэба душы, наканаванасць лёсу. Бацькоўская хата, 
дарагі сэрцу палескі кут выклікаюць светлыя згадкі, боль і горыч: 

Тут — і болей нідзе — 
Шчасце блукала ў травах расяных: 
Маміны вочы і вочы каханай 
Памяць з мінулага сцежкай вядзе, 
Памяць палоніць сустрэчай чаканай. 

………………………… 
Памяць-палон, адпусці, 
Мне павяртацца, дрот ірвучы тае зоны, 
Дзе я павечна сумны вандроўнік, 



                                               палонны — 
Трудна пуцінай зямною адтуль мне ісці… 

(“На сіверы стыгла зямля…”) 
Мікола Мятліцкі, рызыкуючы ўласным здароўем, робіць усё, 

каб данесці да суайчыннікаў праўду пра чарнобыльскую трагедыю — 
праўду пра чалавечае гора і душэўныя пакуты, выявіць якія не 
здатны нават самы дакладны дазіметр. Яго эмацыянальны вопыт мае 
найвялікшую каштоўнасць. Паэт марыць пра ўваскрэсенне радзімы, 
адраджэнне чыстых і звонкіх крыніц жыцця. Ён добра разумее, што 
Чарнобыль выпрабоўвае людзей і на трываласць памяці, моц духу. 
Паслячарнобыльская творчасць М. Мятліцкага — гэта паэзія 
духоўнага супраціву чарнобыльскай навале. Захаваць памяць пра 
Бабчын, сваіх землякоў і народную спадчыну — у гэтым ён адчуў сваё 
ўнутранае пакліканне. Сваімі кнігамі “Бабчын” і “Хойніцкі сшытак” 
паэт паставіў роднай вёсцы літаратурны помнік. 

Матыў загубленага, адабранага дзяцінства — трагедыйны пік 
чарнобыльскай паэзіі. Вершы “У лета 1986-е” Н. Гілевіча, “Чарнобыль” 
Н. Арсенневай, “Алёшка” А. Лойкі. “Чарнобыльская калыханка” 
А. Камароўскага, “Чытаю азбуку гора…” Т. Мельчанкі раскрываюць 
злавесную сутнасць Чарнобыля, які замахнуўся на генафонд нацыі. 
Чарнобыль — доўгая крыжовая дарога, таму так часта чуюцца ў 
творах беларускіх паэтаў матывы трывожнага роздуму пра будучыню, 
якія набываюць трагедыйную завостранасць у выглядзе ўсхваляваных 
папярэджанняў і запытанняў: “Ад радыяцыі // Беларусь гарыць. // 
Ці будзе, наогул, // Каму гаварыць?” (Р. Барадулін). 

Чарнобыль рэзка завастрыў праблему нацыяльнага 
выжывання: яна заключаецца не толькі ў фізічным паратунку, а і ў 
тым, каб ацалець нам як народу, не даць засмактаць сябе “чорнай 
дзірцы” (П. Панчанка) нацыянальнага бяспамяцтва, чалавечага 
выраджэння. Духоўны, маральны Чарнобыль, як даводзяць у сваіх 
творах П. Панчанка, Д. Бічэль, С. Законнікаў і іншыя беларускія 
паэты, гэта таксама прычына таго, што “канец свету набліжаецца” 
(П. Панчанка), адбываецца надлом нацыянальных, этычных і 
гуманістычных асноў быцця народа. “Наш Чарнобыль, — як адзначае 
М. Арочка, — адсюль, ад страты трывалага супрацьстаяння навалам 
асіміляцыі з Захаду і Усходу, ад анямення, духоўнага самагубства. 
І пачаўся ён не сёння, наш чарнобыль. Сёння — толькі жахліва 
спрацаваў закон адплаты…”. Публіцыстычныя разважанні пра 
народны лёс і нацыянальную будучыню пасля Чарнобыля набываюць 
сацыяльна-філасофскую скіраванасць думкі ў паэме С. Законнікава 
“Чорная быль”. Твор складаецца з трынаццацi мiнi-частак. Iх 



колькасць у паэме мае сiмвалiчны сэнс: 13 — лiчба ракавая, 
д’ябальская, яна нiбы сама навiслая хмара-бяда над народам, 
прадвяшчэнне цяжкіх пакутаў. Чарнобыль выявіў язвы i хваробы 
нашага грамадства, i паэт выкрывае згубную сiлу злых i чорных 
iнстынктаў (раздзелы “Марадзёры”, “Страх”). С. Законнiкаў 
перасцерагае грамадства, якое страчвае нацыянальны імунітэт і 
агульначалавечыя каштоўнасці, ад магчымых новых маральна-
духоўных выпрабаванняў. 

Чарнобыльскі пейзаж — з’ява эстэтычна своеасаблівая: яго 
паэтыку прадвызначаюць чорныя і змрочныя фарбы, якія 
раскрываюць цяжкі псіхаэмацыянальны стан чалавека. Адну з такіх 
безжыццёва-панурых карцін роднага палескага краю стварыў Віктар 
Ярац: 

Маўчаць сады. Пупышкі набрынялі — 
ім гоняць сок з глыбіняў карані. 
І згадваюць тужліва каміны 
дымкоў дыханне, што будзіла ранне. 
А вокны хат — як погляды адчаю, 
нібы пытанне доўгае: а дзе 
падзеліся, забраныя маўчаннем, 
і весніц скрып, і галасы людзей? 
(“Над цішынёй нямой бязлюдных вёсак…”) 

Раней паэты так малявалі спаленыя ў гады вайны беларускія 
вёскі. І яшчэ важная стылёва-выяўленчая рыса чарнобыльскіх 
вершаў: для іх характэрна трагедыйная сімвалічнасць вобразаў 
прыроды. 

Бясспрэчна, пафас трагізму, песімізму вызначальны ў 
сучаснай паэзіі пра Чарнобыль (дарэчы, падобнае шырокае 
трагедыйнае гучанне Чарнобыль набыў і ў паэзіі ўкраінскай). І ўсё ж у 
асобных творах беларускіх паэтаў прысутнічае матыў надзеі, веры ў 
выратаванне (Я. Сіпакоў, А. Лойка, А. Хатэнка, Зьніч, В. Куртаніч і 
інш.). 

Не ўсё з напісанага пра Чарнобыль беларускімі паэтамі ў 90-
я гг. па-мастацку яркае і ўражальнае. Нямала твораў на актуальную 
праблематыку шэрыя, бязважкія, ім уласціва аблегчанасць рытміка-
інтанацыйнага ладу выказвання. Усё ў кожным канкрэтным выпадку 
залежала ад узроўню таленту паэта, яго майстэрства. Наогул, у другой 
палове 80-х — 90-я гг. у беларускай паэзіі праяўляліся многія “старыя” 
хваробы, бо далі пра сябе знаць безасабовы рытарызм, легкаважкая 
патэтыка, інтэлектуальная кволасць радка, ілюстрацыйнасць і 
апісальнасць, адкрытая і павярхоўная дыдактыка (усё гэта яскрава 



выявілася і ў вершах пра Чарнобыль, і ў адраджэнскай публіцыстыцы, 
і ў творах іншай тэматыкі). Надзённасць радка не заўсёды была 
падмацавана належнай мастацкасцю. 

З другой паловы 80-х гг. прыкметна актывізаваўся гістарызм 
мыслення беларускай паэзіі, кардынальна абнавіўся і паглыбіўся яе 
гісторыка-культурны досвед. Шырокі зварот паэтаў да мінулага быў 
звязаны з працэсам адраджэння нацыянальнай гістарычнай памяці. 
У постсавецкі час атмасфера была “насычана дыханнем гісторыі” 
(М. Ермаловіч), і перспектывы ў яе асэнсаванні паказвалі беларускія 
даследчыкі мінуўшчыны Мікола Ермаловіч, Міхась Ткачоў, браты 
Грыцевічы і інш. Подступ да ўсебаковага мастацкага пазнання 
гiсторыі ў беларускай паэзii 60-х толькi акрэсліўся. У значнай ступенi 
гэтаму спрыяла творчасць У. Караткевiча, які на новым этапе 
развіцця літаратуры па сутнасці адраджаў традыцыю гістарычнага 
мыслення, закладзеную М. Багдановічам. Гэты таленавiты майстар 
слова ад першай паэтычнай кнiгi “Матчына душа” (1958) да апошняй 
“Быў. Ёсць. Буду.” (1986), выдадзенай пасмяротна, iмкнуўся стварыць 
гiсторыка-патрыятычны летапiс мiнулага. Гэтую задачу паэт 
рэалізаваў паспяхова, даў выдатны прыклад наступнiкам. Ён ствараў 
яркія вобразы мужных i высакародных людзей Беларусi, паэтызаваў 
беларускую душу, услаўляў адвагу, свабодалюбны чалавечы дух, 
самаахвярны патрыятызм. У. Караткевіч і ў 80-я гг. працягваў сваёй 
творчасцю ўсвядомлена адраджаць гістарычную свядомасць народа. 
Побач з ім абсягі адлюстравання мінулага пашыралі Ніл Гілевіч, 
Мікола Арочка, Алег Лойка, Сяргей Панізнік, Леанiд Дайнека, Вольга 
Іпатава, Валянціна Коўтун, Янка Сiпакоў, Рыгор Семашкевiч, Таіса 
Бондар, Ніна Мацяш і іншыя паэты, якія адчувалі згубнасць 
абыякавага стаўлення ў грамадстве да беларускай гісторыі і культуры, 
усведамлялі гэтак, як і У. Караткевіч, што беларусам неабходна 
вярнуць іх слаўнае гістарычнае мінулае, што трэба займацца 
“выхаваннем у чалавеку годнасці за свой народ і яго дзеянні ў 
гісторыі”, весці працу сярод моладзі “па абуджэнні ў ёй глыбокіх ведаў 
аб сваіх людзях і сваім краі”. 

Цесна спалучана сучаснае і мінулае ў паэтычным свеце 
С. Панізніка. Гісторыя зрабілася для яго асновай і метадам творчага 
мыслення. Ён не прыхарошвае і не прыгладжвае мінулае, дзе 
знаходзіць і гераічнае, і трагічнае: “…Гісторыя — зарубкі ды вузлы. // 
А памяць — шрамы, пісягі і болькі”. У зборніках “Стырно” (1989), 
“А пісар земскі…” (1994) паэт гаворыць пра няўдзячны лёс нашага 
народа — народа, які за мінулыя стагоддзі страціў шмат духоўных 
скарбаў, ён працягвае заглыбляцца ў гістарычны радавод. У 90-я гг. 



пашырылася кола апаэтызаваных ім герояў і выдатных постацяў 
беларускай мінуўшчыны. Па сутнасці ён стварыў у айчыннай паэзіі 
галерэю гістарычных вобразаў. У той жа час С. Панізнік нямала 
вершаў прысвяціў розным падзеям і калізіям мінулых часоў, 
старажытным беларускім гарадам Полацку і Тураву, Наваградку і 
Вільні, славутым мясцінам. Галоўнае для С. Панізніка — паказаць 
нашу гісторыю як нацыянальную спадчыну і духоўную 
першакаштоўнасць, з якімі мы павінны пачуваць сябе паўнавартасна 
і годна. Там, у мінулым, як пераконвае паэт, карані нашай славы, 
спрадвечны дух вольнасці і незалежнасці. Усім пафасам твораў пра 
мінулае ён даводзіць, што жыць на зямлі продкаў неабходна з 
адчуваннем яе непаўторнасці і унікальнасці, з любоўю да роднай 
мовы, з шанаваннем мінулага і святыняў радзімы. 

Падхоплiваючы караткевiчаўскую традыцыю, да гiстарычнай 
тэмы ў 80–90-я гг. звярнулiся Люба Тарасюк, Алесь Пiсьмянкоў, 
Сяргей Сокалаў-Воюш, Iрына Багдановiч, Алесь Жамойцiн, Алег 
Мінкін, Віктар Шніп, Алесь Каско, Людмiла Рублеўская, Эдуард Акулін 
i iнш. Некаторыя з паэтаў маладзейшага веку пачалі цікавіцца 
беларускай гісторыяй менавіта пад уплывам творчасці У. Караткевіча. 
Так, на гэты конт ёсць сведчанні Людмілы Рублеўскай, з твораў якой 
мінулае паўстае ў канкрэтных асобах і падзеях (зборнік “Замак 
месячнага сяйва”, 1992), Сяргея Красняты (Іванова), аўтара паэм 
гісторыка-гераічнай тэматыкі “Душа зямлі” (1997) і “Быліна Дзвіны” 
(1999). Канцэпцыя беларускай гiсторыі доўгі час вульгарызавалася, 
сцвярджалася, што яна пачынаецца ледзь не з 1917 г., што мы, 
беларусы, не мелi сваёй дзяржаўнасцi, мовы, старажытнай даўнiны з 
героiкай i трагiзмам многiх падзей. Аднымi з першых, хто ў чарговы 
раз востра адчуў патрэбу ў абуджэннi нацыянальнай i гiстарычнай 
свядомасцi нашага народа, сталi беларускiя паэты i пiсьменнiкi. 
Цяпер паэзія жыве і дыхае гісторыяй — і гэта характэрны знак 
сучаснасці. Адкінуты ранейшыя гістарычныя міфы і светапоглядныя 
стэрэатыпы. Вершы і паэмы пра беларускае мінулае прасякнуты 
грамадзянска-патрыятычным і гуманістычным пафасам. 

Унiкальнай, сапраўды значнай з’явай ва ўзнаўленнi i 
асэнсаваннi гiсторыi стала кнiга Я. Сiпакова “Веча славянскiх балад” 
(больш поўнае выданне — 1988). Гэтая кнiга — “гiсторыя пакуты 
Чалавека, iмя якому Славянiн”, “дужа беларуская рэч, нягледзячы на 
прысвячэнне той ці іншай балады таму ці іншаму гароду”. Паэт 
стварыў шырокае i цэласнае лiрыка-эпiчнае палатно мiнуўшчыны, 
паказаў гiстарычныя перыпетыi лёсу славян, апаэтызаваў выдатных 
сыноў розных народаў, пры гэтым высока сцвердзiў iдэю 



браталюбства, чалавечай свабоды i ўзаемаразумення. Гiстарычныя 
балады Я. Сiпакова маюць сiнтэтычны жанрава-стылёвы характар: 
змяшчаюць у сабе рысы элегii, оды, прытчы, драмы. 

Сучасных паэтаў найперш прыцягвае лёс знакамітых людзей 
Беларусі — тых, хто стаяў ля вытокаў нашай дзяржаўнасці, культуры, 
асветніцтва, адраджэння, хто ўласнай мужнасцю, патрыятычнай 
ахвярнасцю, вялікім талентам, пакутніцкім жыццём упісаў сваё імя 
на скрыжалі гісторыі. Мацярык мінулага ў паэтычным адлюстраванні 
зрабіўся шматнаселеным: аб’ектам услаўлення нашых паэтаў-
сучаснікаў з’яўляюцца Еўфрасiння Полацкая, Рагнеда, князь Вячка, 
Кірыл Тураўскі, князь Вiтаўт, Ф. Скарына, М. Гусоўскі, Л. Сапега, 
С. Будны, К. Калiноўскі, П. Багрым, Ф. Багушэвiч, Я. Купала, Я. Колас, 
М. Багдановіч, Цётка (А. Пашкевіч), Я. Драздовіч, У. Дубоўка... 
У гэтых імёнах айчыннай гісторыі — увасабленне нацыянальнага 
гонару і сумлення, духоўная трываласць i апiрышча перад рознымi 
наступствамi часу. Канцэпцыя асобы знаходзіцца ў цэнтры вершаў 
Л. Дайнекi “Вячка. 1224 год”, У. Арлова “Еўфрасіння”, Д. Бічэль 
“Балада пра князя Усяслава Чарадзея”, “Словам Скарыны”, А. Лойкі 
“Канцлеру Льву Сапезе”, Л. Тарасюк “Іншасвет Напалеона Орды”, 
А. Пiсьмянкова “Дума Вiтаўта”, “Якаў Палачанiн”, З. Дудзюк “Жаўрукі 
Багрыма”, Л. Рублеўскай “Балада пра Франца Савіча”, Э. Акуліна 
“Францішак Скарына”, В. Шніпа “Язэп Драздовіч”, паэм Т. Бондар 
“Доля” і “Белая лiтара”, І. Багдановiч “Палачанка”, А. Жамойцiна 
“Дудка мiж кайданаў” i шмат iнш. Мінулае асабліва заваблівае і 
зачароўвае паэтаў маладзейшага пакалення, духоўны вопыт 
папярэднікаў дапамагае ім больш упэўнена iсцi ў будучыню. 

Герой Алеся Пісьмянкова — беларус, які шануе генеалогію 
свайго роду, мае трывалую гістарычную памяць, адчувае сябе на 
зямлі продкаў паўнакроўна і ўпэўнена, ганарыцца родным краем, які 
нарадзіў Каліноўскага, Багушэвіча, Багдановіча… Разглядаючы ў 
другой палове 80-х гг. тагачасную маладую паэзію, крытык Т. Чабан 
пісала пра А. Пісьмянкова: “Яго лірычны герой не ўкладваецца ў 
традыцыйна-банальныя ўяўленні пра “сярмяжны”, ціхі беларускі 
характар. Ён, і гэта характэрна для маладой беларускай паэзіі ў 
цэлым, — асоба гістарычная, і яго гістарычныя карані — у Беларусі 
старажытнай, славянскай…”. Герой гэтага аўтара, вяртаючыся ў 
мінулае, хоча быць верным рыцарам роднага краю, хвалюецца пра 
занядбаную гісторыю і памяць. Ён, наш сучаснік, адчувае духоўную 
прысутнасць сваіх продкаў: 

Калі марнею ад нягод  
І сэрцу цесна, 



Я ўспамінаю радавод  
І продкаў песні. 
 
Яны ідуць за годам год 
З мячом і плугам. 
О, мой нязводны род, 
Ён моцны духам! 

(“Продкі”) 
Для паэтычнага выказвання А. Пісьмянкова ў творах пра 

мінуўшчыну ўласцівы рамантычна-ўзрушаны характар прамаўлення 
(“Якаў Палачанін”, “Вочы летапісца”). 

У паэзіі другой паловы 80-х — 90-х гг. відавочная далейшая 
рамантызацыя і гераізацыя далёкага мінулага. Разам з тым пэўныя 
падзеі і вобразы беларускай гісторыі паўстаюць у рэльнай сацыяльна-
гістарычнай канкрэтыцы, раскрыты праз прызму драматычнага і 
трагічнага светаадлюстравання. Творчай дамінантай для многіх 
паэтаў у сучаснай культурнай сітуацыі зрабілася патрэба спазнання 
свайго “я” ў кантэксце мінулага — і гэта стымулюе далейшы працэс 
мадэрнізацыі і развіцця нацыянальнай літаратурнай традыцыі. 

Важнейшая тэндэнцыя ў развіцці беларускай паэзіі апошніх 
пятнаццаці гадоў ХХ ст. — міфалагізацыя. Міфалагізм сучаснага 
паэтычнага мыслення звязаны з вяртаннем да класічнай літаратурнай 
традыцыі міфатворчасці. Зварот да фальклорна-мiфалагiчных 
вытокаў стаўся невыпадковым. Яшчэ ва ўмовах занядбання 
нацыянальнага пачуцця, культывавання інтэрнацыянальных 
поглядаў, палітызаваных ідэйна-творчых арыентацый у паэтаў 
нарадзілася цяга да першакрыніц беларускай духоўнасці і культуры, 
да стварэння мастацкіх структур з выкарыстаннем багатага вопыту 
народнай міфасвядомасці. Мiфалогiя для М. Танка, Р. Барадулiна, 
Я. Сіпакова, А. Разанава, А. Мiнкiна, А. Сыса, В. Шнiпа, А. Хатэнкі, 
А. Дэбiша, М. Скоблы i iншых паэтаў, як i некалi для беларускiх паэтаў 
ХIХ — пачатку ХХ ст., зрабiлася крынiцай духоўна значнай 
вобразатворчасцi, асновай для выяўлення народнага менталітэту, 
роздуму пра лёс чалавека, праблемы дабра i зла, жыцця i смерцi, 
iншыя адвечныя пытаннi i хвалюючыя праблемы сучаснасцi. 

Міфалагізм — адзін з важных складнікоў паэтычнай 
свядомасці А. Разанава. Ён плённа скарыстоўвае вопыт 
нацыянальнай і сусветнай культуры, і вынікам гэтага з’яўляецца тое, 
што мастацкая прастора яго твораў — універсальна-сінтэтычная: яна, 
апрача іншага, уключае сэнсаўтваральныя архетыпы, міфалагемы, 
міфасімвалы, міфалагічныя антыноміі, біблейскія міфы і матывы. Для 



яго героя ўласціва дваістасць існавання — як у духоўным свеце, так і 
матэрыяльным, які ачалавечаны, складаны і зменлівы. У вершах “На 
гэтай зямлі”, “Маланка”, “Відушчы камень”, “Змеі”, “Танец з вужкамі”, 
“Багна”, “Дрэва”, “Гліна”, “Сыны Іова” міфалагізм надае змястоўна-
філасофскую глыбіню ў выяўленні сутнасных з’яў і катэгорый быцця, 
а праявы чароўна-фантастычнага, патаемна-віртуальнага надаюць 
паэтычнай вобразнасці асаблівую прыцягальнасць. 

Нiзка “мiфалагiчных” вершаў А. Мiнкiна мае красамоўны 
загаловак “Наследаванне народнаму”. У творах “Агнявiк”, “Дамавiк”, 
“Пугач”, “Хохлiк” i iнш. адухаўляюцца вобразы беларускага фальклору, 
якія нібы ажываюць i гукаюць нас у свет чараў, першароднай наiўнай 
веры ў казку. Верш “Вадзянік” уяўляе тыповае спалучэнне казкі і 
сучаснай явы: паэт раскрывае драму навакольнага прыроднага 
асяроддзя, дзе знікла чыстая вада, атручаны і засыпаны рэкі, 
высечаны лясы… Вось гэты міфалагізаваны экалагічны малюнак: 

А зараз няма таго смаку ў вадзе, 
І рэчка змялела, і гай парадзеў, 
Засыпаў бульдозер лагчыны, раўкі, 
Абрынуўся бераг высокі ракі, 
І дзеўкі-русалкі ад бруднай вады 
Даўно паўцякалі, сплылі хто-куды, 
Грукоча наверсе па рэйках цягнік… 
Куды ж табе дзецца, стары вадзянік! 

Нізка А. Сыса “Лес” таксама прасякнута верай у жывую 
існасць прыроды, у лес як храм, дзе ўсёісны дух Пана Лесу. Паэт 
перакананы, што прырода — выратавальніца душы, што “лес — гэта 
больш, чым лес”. У канцы верша “Пан Лес” гучыць роздумнае 
маральнае запытанне: “…бо нельга паганіць храм, // бо нельга святое 
нішчыць, // куды ж тагды прыйдзе Хам // ад хамства душу 
ачысціць?”. Творы мiфапаэтычнага складу — яркае пераасэнсаванне 
свету, вельмi часта ўяўляюць драматычна-складанае пазнанне 
светлага i змрочнага, святога i грахоўнага, зямнога i нябеснага. 
Красамоўны прыклад гэтаму — паэтычны зборнiк А. Сыса “Пан Лес” 
(1989). Мастацкае пераламленне мiфалогii — адметная з’ява сучаснай 
паэзii, пра што красамоўна гавораць многiя фальклорныя i бiблейскiя 
вобразы, якiя паўстаюць у творах пра чарнобыльскую трагедыю, — 
вобразы Чорнага Бога, зоркi Палын, Крыжа, Апакалiпсiсу i iнш. 

У беларускай паэзі адбываецца міфалагізаванне не толькі 
цяперашняй рэчаіснасці, але і гісторыі. Выкарыстанне мастацкай 
умоўнасці, вобразаў і матываў нацыянальнай міфалогіі дазваляе 
стварыць адметную гістарычную рэтраспекцыю, паглыбіць адчуванне 



даўніны, перадаць светаўспрыманне і веру нашых продкаў, 
намаляваць падзеі ў легендарна-рамантычным ці трагічным святле. 

Калi ў беларускай паэзіі 70-х — першай палове 80-х гг. i 
ранейшых гадоў дамiнавала вясковая тэматыка і матывы, звязаныя з 
народна-сялянскім укладам жыцця, то з сярэдзіны 80-х аб’ектам 
актыўнага мастацка-вобразнага асваення зрабіўся горад. Гэта 
тлумачыцца тым, што ў другой палове ХХ ст. працэс урбанізацыі стаў 
вызначальным у развіцці сусветнай цывілізацыі. Беларуская паэзiя на 
сучасным этапе падключылася да нацыянальнай мастацкай традыцыі 
паэта-урбанiста М. Багдановiча i аднасна судакранаецца эстэтыкай 
урбанiстычнай паэзiі ў еўрапейскай лiтаратуры. Мастацкае 
“абжыванне” горада, яго побыту і краявiдаў у 70-я гг. распачаў 
М. Стральцоў, які ў значнай ступені наватарскімі ідэйна-мастацкімі 
пошукамі стымуляваў далейшую распрацоўку урбаністычнай 
тэматыкі ў творчасці А. Глобуса, Г. Булыкі, А. Мiнкiна, І. Багдановіч, 
Л. Рублеўскай i некаторых iншых паэтаў, якiя прыйшлi ў лiтаратуру ў 
80-я гг. Урбанізм мыслення сучасных паэтаў, як правіла, абумоўлены 
іх паходжаннем: амаль усе яны нарадзiлiся або выраслi пасярод 
камянiц i асфальту. “А ў мяне не было сваёй вёскі ніколі — // Толькі 
мінскі асфальт чарнеў”, — так сказала пра сябе Г. Булыка. Паэты, 
дзецi горада, зрабiлi звыклы з дзяцiнства асяродак аб’ектам 
паэтызацыi: 

Мне падабаецца: мiкрараён — 
Жалезны дух у канструктыўным целе, 
Дзiцячы пляц i школьны стадыён... 
Мне падабаюцца шурпатыя панелi. 

Гэта радкi А. Глобуса з верша “Сталiца”. Паэт любiць маляваць 
урбаністычныя краявiды, ён сузірае горад вачыма жывапісца: дасягае 
выразнай акрэсленасці плана, цвёрдасці ліній, кампазіцыйнай 
строгасці, лаканiчнасці мазка. Створаная ім урбаністычная прастора 
візуальна ўспрымальная ў сваёй прадметнай канкрэтыцы і 
дэталізацыі, кідкай сучаснай атрыбутыцы, экспрэсіўнасці колераў і іх 
спалучэнняў. Часам, праўда, Глобусавы урбаністычныя замалёўкі 
нясуць элемент дэкаратыўнасці, адчуванне вонкавай праставатасці. 

Горад, такім чынам, арганічна сфармаваў характар і тып 
светабачання паэтаў “новай хвалі”. У іх творчасці сучасны 
урбаністычны свет — гэта эстэтычна каштоўнасны цэнтр, з якім 
звязана багацце ўражанняў, вобразных асацыяцый, розных 
канцэпцый. Беларускія паэты ўсё часцей выяўляюць архітэктурна-
гістарычныя краявіды Мінска, Вільні, Полацка і іншых гарадоў, на 



рамантычны лад паэтызуюць прывабны вобраз беларускага мінулага 
(вершы А. Мінкіна, І. Багдановіч, Г. Булыкі і інш.). 

Галіна Булыка, адлюстроўваючы гарадское наваколле, 
імкнецца да філасафічнасці пейзажнага пісьма. Выверанасць 
праекцыі ў прасторы і пачуццёва-інтуітыўны, паглыблены рух думкі 
вызначае сутнасць і  своеасаблівасць паэтычнага пейзажу “Менскі 
скразняк”. У вершы “Прахадны двор” увасоблена думка пра бег часу, 
яго незваротнасць. Урбаністычная фактура дае ёй спажытак для 
ўмоўна-асацыятыўнага жывапісання, магчымасць раскрыцця 
медытатыўных адчуванняў. 

У лірыцы Л. Дранько-Майсюка, можа, як ні ў каго іншага з 
сучасных паэтаў, вобразы горада, урбаністычны пейзаж робяцца 
прыгожай часцінкай і асновай выяўлення інтымна-любоўных 
пачуццяў. Мінскія рэаліі — не толькі прыгожы фон. Краявіды 
прапушчаны паэтам праз сэрца, агучаны яго музыкай: “На вуліцы 
Сухой у змроку радасным // Мы дыхалі забытаю лавандай…”; “Мы 
йшлі далей, і колер фіялетавы // Усё гусцеў і не рабіўся іншы, // І на 
Тэатр музычнае камедыі // Ляцелі фіялетавыя вішні” (“На вуліцы 
Сухой у змроку радасным…”). У закаханым героі паэта гэтыя малюнкі 
жывуць як дарагая старонка душы, памяці, шчаслівага сузірання 
свету. Урбаністычны пейзаж Л. Дранько-Майсюка намаляваны з 
рамантычнай узнёсласцю пачуцця, незвычайнай грацыёзнасцю, 
імпрэсіяністычнай лёгкасцю слоўных фарбаў, ён, безумоўна, узбагачае 
эстэтычнае бачанне гарадскога свету. 

Гарадскі пейзаж у сучаснай паэзіі набывае прыкметную 
мастацкую шматпланавасць: вызначаецца багаццем эстэтычных 
характарыстык і прыкметаў, прасторава-часавых станаў, формаў 
руху і г. д. А гэта азначае, што паэты малююць горад у розныя поры 
года і сутак, у хвіліны разнастайных прыродных з’яў, паказваюць яго 
панарамна і зблізку, выбіраючы пэўную лакальную мясцовасць, куток 
гарадскога свету, увасабляюць пры гэтым розныя пачуццёвыя 
матывы (вершы Г. Булыкі “У горадзе снежань…”, А. Глобуса “Гарадскі 
вецер”, Л. Рублеўскай “Гарадская зіма” і інш.). 

Разам з тым гарадская рэчаіснасць у паэтычным 
адлюстраванні нярэдка паўстае як няўтульнае, неспрыяльнае для 
існавання чалавека асяроддзе. У лірыцы Л. Рублеўскай акцэнтуецца 
ўвага на тым, што горад стаў “месцам для жыхарства”, тут пануе 
раз’яднанасць людзей, знікае духоўнасць, цеплыня, спрадвечны 
гістарычны дух, жахліва пагаршаецца экалогія. Паэтэса прамаўляе з 
рамантычнай настальгіяй і тугой па горадзе як асяродку чысціні, 
дабрыні і беларускасці. 



Для паэтаў вясковага паходжання горад застаецца нечым 
чужародным, кантрастным у адносінах да вясковага свету 
(Л. Галубовіч, В. Шніп і інш.). У той жа час погляд паэтаў вясковых 
каранёў на многія урбаністычныя праблемы бывае ўдумлівым і 
глыбокім. 

Адметнай стылёва-выяўленчай рысай урбаністычнай паэзіі 
з’яўляецца адыход ад традыцыйнай апісальнай выяўленчасці і рух да 
лаканічнасці, скандэнсаванасці, ёмістасці паэтычнай мовы, 
узмацнення асацыятыўнасці думкі, інтэлектуальнасці тэксту. 
Урбанізм і тып мыслення гарадскога чалавека спарадзілі сучасны 
інфармацыйна-дынамічны стыль пісьма. А на характар і паводзіны 
гараджаніна — і тут паэты не памыляюцца — накладваюць адбітак 
імклівы рытм і тэмп урбанізаванага жыцця. Беларуская паэзія 
выяўляе псіхалогію, культуру і філасофію мыслення нашага сучасніка, 
які адчувае прастору і дух горада, жыве з ім адзіным, хоць і 
няпростым, жыццём. 

Сёння ў беларускай паэзii творы урбаністычнага зместу — ужо 
даволi прыкметны тэматычны пласт, яны паўнавартасна ўводзяць нас 
у космас горада, пакрысе разбураюць стэрэатып пра абсалютную 
вясковасць нашай паэзii ХХ ст. i погляд на беларусаў як выключна 
сялянскую цывiлiзацыю. 

Традыцыйнымі ў беларускай паэзii заставаліся вершы пра 
вёску, бацькоўскі кут, родную зямлю. Большасць сучасных паэтаў — 
гэта выхадцы з вёскi, i таму натуральна тое, што з iх вуснаў гучаць 
песнi пра сваё вясковае маленства, родныя сцежкi i дрэвы, лугi i  
дарогi. У сучаснай паэзii мы сустрэнем багата твораў, напоўненых 
сардэчнымi пачуццямi любовi i пакланення Радзiме. Вёска — 
мацярык, якi неадольна прыцягвае да сябе, дае мацунак, выклiкае 
тугу, пакаянне i гаркоту пры роздуме пра пакутны лёс чалавека на 
зямлi. Вось радкі з верша пра родны кут Алеся Камароўскага: 

На кожны званок міжгародны 
Шчымліва сцінаецца слых: 
Адрынь, абнясі, кут мой родны, 
Ад вестак жалобных і злых. 
 
Шчэ цепліцца ў печы цяпельца, 
Яшчэ не змарнелі сады… 
Учэпістай хваткай тапельца 
Вяртаюся ў думках сюды. 

(“На кожны званок міжгародны…”) 



Тэма жыцця вёскі, вобразы вяскоўцаў складаюць прыкметны 
змест зборнiкаў паэзii М. Танка “Збор калосся” (1989), Р. Барадулiна 
“Маўчанне перуна” (1986), В. Зуёнка “Вызначэнне” (1987), Я. Янішчыц 
“Каліна зімы” (1987), Л. Галубовiча “Споведзь бяссоннай душы” (1989) i  
iнш. У адлюстраванні вёскі паэты, як правіла, прытрымліваюцца 
традыцыйных мастацка-стылёвых формаў і сродкаў выяўлення, у іх 
творах пераважае рэалістычна-прадметны характар 
светаўспрымання. Многія сучасныя аўтары па-ранейшаму 
“пераважна карыстаюцца жанрам верша-замалёўкі з натуры, свайго 
роду эсэ, эмацыянальнага выказвання пра прадмет і з’яву, пра свае 
асабістыя пачуцці і перажыванні”, а іх лірыка “культывуе таксама 
сюжэтны верш, у якім апісваецца наведванне родных мясцін, 
сустрэч, а таксама верш — партрэт чалавека, прадмета ці з’явы, 
дадаючы рыску да рыскі” (М. Мішчанчук). У апошняе дзесяцігоддзе 
стылёвыя формы і прыёмы паэтычнага выказвання ўскладняюцца, 
робяцца больш сінтэтычнымі. Паэзія такіх традыцыйных тэм, як 
вёска і прырода, развіваецца на аснове паглыблення суб’ектыўна-
выяўленчага пачатку, сінтэзу апавядальнасці і публіцыстычнасці, 
сузірання і філасафічнасці. Поруч з “вясковымі ідыліямі”, 
паэтызацыяй душэўнага хараства і мудрасці вяскоўцаў, сялянскай 
працы паболела змрочных малюнкаў, драматычных матываў і 
інтанацый, звязаных з выміраннем беларускай вёскі, экалагічнымі 
наступствамі, разбурэннем асноў народнага жыцця, гаспадарання на 
зямлі, традыцыйнай маралі. Настальгічныя матывы і драматызм 
вызначае гучанне вершаў В. Зуёнка, Ю. Свіркі, В. Гардзея і іншых 
паэтаў, душа і думкі якіх даўно прылучаны да беларускай вёскі. 

Развіццё пейзажнай і інтымнай лірыкі заўсёды было 
характэрным паказальнікам беларускай паэзіі. Без твораў пра 
прыроду немагчыма ўявiць любога сучаснага вершатворцу. 
Паэтычная “кніга прыроды” за апошнія дзесяцігоддзі ўзбагацілася 
творамі М. Танка, А. Іверса, Р. Барадуліна, Г. Бураўкіна, Ю. Свіркі, 
К. Камейшы, В. Гардзея, Н. Гальпяровіча, Л. Галубовіча, У. Марука, 
М. Скоблы, Э. Акуліна... Прыродаапiсальная лірыка гэтых і шматлікіх  
іншых сучасных аўтараў — гэта паэтызацыя красы родных краявiдаў, 
глыбока эстэтычнае стаўленне да навакольнага свету. Праз пейзаж 
той ці іншы паэт здольны выказаць многае: i свой настрой, i 
хвалюючую думку-пачуццё, i нават канцэпцыю быцця. Вельмi часта 
пейзажныя творы прасякнуты фiласафiчнасцю аўтарскiх назiранняў i 
адчуванняў, як, напрыклад, верш Ю. Голуба “Змрок у лесе”: 

Зноў пасталi агнi далёка. 
У выбоiнах след намок. 



Спрацавана ляглi на мох 
Каранi — 
вякоў далакопы. 
 
Дубу ў чуб уплялася знiчка. 
Сон-трава. 
Сон-дарога. 
Сон. 
Змрок раскрылiў свой парасон, 
Шлях да вечнасцi невялiчкi. 

Сучасная беларуская паэзiя, спасцігаючы таямніцы і мудрасць 
прыроды, стварыла глыбока змястоўную натурфіласофію. 
Арыгінальны паэт-натурфілосаф — Р. Барадулін, які тонка адчувае 
прыроду, яе жыццё. У яго паэзіі ўвасоблена філасофія травы, цішыні, 
кругазвароту дрэва… 

Лірыка прыроды другой паловы 80-х — 90-х гг. па-ранейшаму 
мела выразную экалагічную накіраванасць. Беларускія паэты 
прапаведуюць глыбока духоўныя i этычныя адносiны да навакольнага 
свету, бо сёння родны пейзаж — гэта свет экалагiчных кантрастаў i 
анамалiй. Многiя паэты з трывогай рэагуюць на руйнаванне 
спрадвечнага нацыянальнага асяроддзя, з грамадзянскай страснасцю 
бароняць родную прыроду, выступаюць супраць браканьерства, 
варварства, глумлення з хараства, апелююць ад імя прыроды да 
нашага сучасніка: “Вясна гудзе, i свiшча, i шчабеча, — // На доле, у 
паветры, на вадзе, — // І ўсюды тая ж просьба: “Чалавеча! // Пачуй 
сябе ў нас! А то — быць бядзе!..” (Н. Гілевіч). 

“Прырода давярае чалавеку” — так назваў адзiн са сваiх 
вершаў Ю. Свiрка — паэт, якi ў шматлікіх вершах гэтак, як i некалi 
Я. Колас, абагаўляе лес, бачыць у iм шчырага суразмоўцу i мудрага 
дарадцу. Ён запалонены цiхай музыкай лесу, раскрывае нам 
шчырасць, даверлiвасць адносiнаў да прыроды, клiча да душэўнай 
чысцiнi i хараства. Натуральна, таму лесу “пагляд балючы для душы”, 
i паэт проста не можа не заступiцца i не баранiць тое, што любiць, 
што стала крэўнай часцiнкай яго чалавечай iснасцi. 

Сучасная лiрыка кахання — хвалюючая песня паэзii, яна 
надзвычай багатая на матывы, глыбокiя эмоцыi. Паэты выяўляюць 
самыя патаемныя перажываннi, iнтымныя згрызоты, стан душы. 
Вершы пра каханне склалi кнiгi Р. Баравіковай “Каханне” (1987), 
Г. Бураўкiна “Пяшчота” (1985), “Чытаю тайнапіс вачэй…” (2001), у 
якіх выяўляецца шматстайнасць iнтымных пачуццяў, пранікнёная 
музыка чалавечага сэрца, поўная непаўторных i складаных 



перажыванняў. Эстэтычна тонка, вельмi прачула перадае любоўныя 
пачуццi Л. Дранько-Майсюк (кнiгi “Акропаль”, “Стомленасць 
Парыжам”). Гэты мастак слова, якi лiчыць сваiм настаўнiкам 
П. Верлена, такi ж гукажывапiсны, меладычны паэт. У яго любоўных 
радках валадарыць iмпрэсiя лёгкiх, светлых фарбаў, магiя хараства 
чалавечых пачуццяў: 

Расказваць пацалункамi гатовы 
Табе да ранiцы пра хараство, 
Бо пацалункi — гэта тыя словы, 
Дзе лiтары складаюцца ў святло. 

Музыка кахання — гэта музыка паэтавага сэрца. У нiзцы 
вершаў “Маёй цудоўнай А.” Л. Дранько-Майсюк узнёсла паэтызуе 
вобраз каханай, тут, як i некалi ў антычным мастацтве Грэцыi, 
створаны высокі культ прыгажосцi жанчыны. 

Лірыка кахання ў значнай ступені прадвызначае духоўна-
эмацыянальнае аблічча паэтычнай творчасці М. Танка, Н. Гiлевiча, 
Р. Барадулiна, А. Лойкі, Я. Сіпакова, А. Вярцінскага, В. Зуёнка, 
У. Някляева, А. Пісьмянкова, Л. Галубовіча, М. Пракаповіча, 
А. Мінкіна, А. Бадака, Э. Акуліна… Вызначальныя рысы лепшых 
інтымна-любоўных твораў гэтых i iншых сучасных аўтараў — 
даверлiвасць тону, глыбiня адчуванняў, усхваляваны рух душы. Часам 
вершы пра каханне маюць выразна эратычную афарбаванасць 
пачуцця (нізка “Эрас” С. Сокалава-Воюша, вершы У. Караткевіча, 
Р. Барадуліна, А. Барскага, Р. Баравіковай, В. Шніпа, С. Адамовіча і 
інш.). Адметны свет кахання створаны ў так званай жаночай паэзіі. 
Любоўная лірыка Я. Янiшчыц, Т. Бондар, В. Вярбы, Н. Мацяш, 
Д. Бiчэль, Г. Каржанеўскай, Р. Баравiковай, З. Дудзюк, А. Канапелькі, 
І. Багдановіч, В. Аколавай, Л. Паўлікавай-Хейдаравай, В. Аксак, 
Л. Сільновай i iншых беларускіх паэтэс вызначаецца глыбокай 
спавядальнасцю i багатая на эмацыянальна-псiхалагiчныя адценнi 
пачуцця. Я. Янiшчыц выказвае iнтымныя пачуццi з жаночай 
сардэчнай прачуласцю i светлай тугой, свет кахання ў Т. Бондар 
афарбаваны смуткам, у iм шмат пакутных перажыванняў, у 
Н. Мацяш пачуццё кахання — гэта высокi i таемны дар, фiласофiя 
духоўнай неўвядальнасцi i прыгажосцi быцця, Р. Баравiкова — уся ў 
эмацыянальнай парывiстасцi, трапяткiх прадчуваннях i пошуку 
ўнутранай лагоды... 

Фарматворчасць і жанраўтваральныя працэсы — важнейшы 
фактар развіцця паэзіі апошніх дзесяцігоддзяў. У беларускай паэзіі 
па-ранейшаму папулярнымі былі традыцыйныя жанры балады, элегіі, 
санета, паслання, прытчы і некаторыя іншыя. Многія жанры 



мадэрнізаваліся і набылі мастацка-сінтэтычны характар, г. зн. 
спалучаюць у сабе рысы розных мастацкіх сістэм і стыляў. У 90-я гг. 
відазмянілася ода, якая набыла эмацыянальную стрыманасць, 
псіхалагічную заглыбленасць, медытатыўную разважлівасць. А на 
схіле ХХ ст. час гучных одаў, гімнаў, барабанных рытмаў наогул 
мінуў, у паэзіі запанаваў элегічны пафас, матывы адзіноты і скрухі, 
вечара і змроку. Пра тое, што стагоддзе завяршалі сумныя вершы, 
інтымныя споведзі, у якіх вядучым стаў пачуццёвы драматызм, 
сведчаць элегіі М. Танка, С. Грахоўскага, Т. Бондар, Н. Гальпяровіча, 
Л. Рублеўскай і інш. 

Сучасных паэтаў асабліва часта прыцягвала вершаваная 
форма санета. Санетнае мысленне яскрава праявілася ў паэзіі 
Р. Барадуліна, М. Арочкі, У. Паўлава, Н. Мацяш, Р. Тармолы-Мірскага 
і інш. У беларускім санетапісанні з’явіўся нават вянок вянкоў санетаў 
“Апакаліпсіс душы” (1992) Змітрака Марозава. Яго санетны цыкл 
з’яўляецца першай спробай такога віду як у беларускай, так і ва 
ўсходнеславянскіх літаратурах. Гэткія ж буйныя санетныя структуры 
стварылі пазней Мікола Віняцкі (“Загойвай боль, сінь яснавокай 
зоркі…”) і Соф’і Шах (“Адухаўленне”). Рэалізацыя фармальнай задачы, 
аднак, прывяла і да пэўных творчых выдаткаў. Гэтым вялікім па 
аб’ёме паэтычным тэкстам не ўсюды стае змястоўнай угрунтаванасці 
мастацтва слова.  

З другой паловы 80-х гг. пачала заўважна ўзрастаць цікавасць 
да фармальна-стылёвых эксперыментаў. Наватарства ў галіне 
паэтычнай формы праявілася ў творчасці М. Танка, Н. Гілевіча, 
Р. Барадуліна, С. Панізніка, К. Камейшы, Л. Дранько-Майсюка, 
А. Глобуса і іншых сучасных паэтаў. Выключная ролю ў далейшым 
эстэтычным сцвярджэнні фарматворчага пачатку як аднаго з 
прыярытэтных мае паэзія А. Разанава. Ён увёў у беларускую 
літаратуру новыя паэтычныя формы: вершаказы, версэты, квантэмы, 
пункцiры, зномы, на працягу апошніх пятнаццаці гадоў ХХ ст. 
пераканальна давёў іх мастацкую жыццяздольнасць. Кожная з 
жанравых формаў нарадзiлася ў вынiку пошуку прыдатнай апраткi 
для думкi, з iмкнення перадаць яе рухомасць, iмпульсiўнасць, жывую 
складанасць. Вершаказ — твор, напісаны на памежжы паэзіі і прозы. 
Многія творы А. Разанава ўяўляюць сабой глыбокія аўтарскія 
філасафемы (такія вершы паэт называе “зномамі”). Квантэма — ад 
слова “квант”, твор, які нясе ў сабе пучок, згустак эмацыянальна-
інтэлектуальнай энергіі. Лапідарнасць, графічнасць малюнка 
вызначае аблічча разанаўскіх пункціраў. Па-наватарску загучалі 
версэты А. Разанава. Верагодна, назва паходзіць ад слова “версія”: 



паэт як бы выказвае пэўную версію свайго разумення свету, пэўнай 
з’явы. Версэтная форма як сродак рацыянальна-ўмоўнага, 
асацыятыўнага мыслення паспяхова скарыстоўвалася У. Арловым, 
А. Мінкіным, І. Бабковым, В. Слінко. 

За апошняе дзесяцігоддзе даволі распаўсюджаным зрабіўся 
зварот да лаканічных формаў паэтычнага выказвання. Мастацка-
выяўленчыя магчымасці мініяцюры пашыраюць Н. Гілевіч у 
сямірадкоўях, К. Камейша ў сваіх “адзор’ях”, якія складаюцца з двух-
шасці радкоў. Экспрэсія слова — таксама важнейшы паказальнік 
твораў малой паэтычнай формы А. Вярцінскага, М. Рудкоўскага, 
Ю. Свіркі, Н. Мацяш, Г. Тварановіч, Я. Гучка. 

Асабліва раскаванае і нязвыклае формавыяўленне 
дэманструюць паэты маладзейшага пакалення. Так, паэт Віктар 
Жыбуль віртуозна напісаў паліндрамічную паэму “Рогі гор”. У паэзіі 
80–90-х гг. назіраем цэлы каскад відаў і формаў верша: рандо, глоса, 
квінціла, актава, акраверш, тэрцына, айрэна, рубаі, імаё, танка і 
шмат інш. “Экзатычны” японскі від верша хоку прывабіў паэтаў 
розных пакаленняў — ад М. Танка да А. Глобуса і В. Шніпа, пра што 
красамоўна сведчыць цэлы зборнік трохрадкоўяў “Круглы год” (1996). 
Монастрафічныя формы верша ўпадабаў Эдуард Акулін. Ён  
звярнуўся да эстэтычнага вопыту паэта беларускай эміграцыі 
Р. Крушыны, які даў яркія ўзоры вершатворчасці. У зборніку 
Э. Акуліна “Крыло анёла” знайшлі ўвасабленне разнастайныя формы 
верша: як традыцыйныя ці добра вядомыя (элегія, балада, верлібр, 
трыялет, акварэль, эцюд, эскіз і інш.), так і неардынарныя па сваёй 
структуры: туюг, газэль, канцона, віланэль, рытурнель, паліндром, 
таўтаграма. Прывядзём урывак з акулінскай таўтаграмы “Слёзы 
сліваў” — твора, у якім усе словы пачынаюцца з адной і той жа 
літары: 

Стаяць скалалелыя сады. 
Сутонне сцішана сівее. 
Самлела сон сышоў сюды 
Святлом сумлівым санцавея. 

Форма верша, як паказвае ў многіх праявах сучасная творчая 
практыка, гэта не проста прыгожы эфект, а мастацка-выяўленчая 
самакаштоўнасць паэзіі. Архітэктурныя і фігуральна-адмысловыя 
пабудовы сучаснага верша — гэта тое, што нараджаецца ў процівагу 
звыкламу, традыцыйнаму, паныла-шэраму і аднастайнаму. Вядома, 
нямала тэкстаў ўспрымаецца як прыклад філалагічнай гульні або 
інтэлектуальнай забавы-вынаходніцтва. Разам з тым надараецца 
шмат цікавага і перспектыўнага ў паэтычнай творчасці. Пошукі ў 



галіне формавыяўлення, падмацаваныя эстэтычным адзінствам 
формы і зместу, прыкметна ўзбагачаюць архітэктоніку сучаснага 
верша і стылёвую тэхніку пісьма, прыдаюць беларускай паэзіі 
мадэрновае аблічча. 

Сучасная беларуская паэзія вызначаецца меладычна-музычнай 
экспрэсіяй слова. Менавіта таму яна была запатрабавана многімі 
кампазітарамі, якія стварылі на аснове вершаваных тэкстаў 
шматлікія песні. Некаторыя з іх сталі сапраўднымі шлягерамі. 
У жанры літаратурнай песні ў другой палове 80-х — 90-я гг. 
працягвалі плённа працаваць Алесь Ставер, Авяр’ян Дзеружынскі, Ніл 
Гілевіч, Уладзімір Карызна, Генадзь Бураўкін, Валянцін Лукша, 
Уладзімір Някляеў… Узнялося новае пакаленне паэтаў-песеннікаў — 
Леанід Дранько-Майсюк, Леанід Пранчак, Алесь Бадак, Уладзімір 
Мазго, Уладзімір Пецюкевіч… 

У сучаснай паэзіі далейшае развіццё атрымалі сатырычныя і 
гумарыстычныя жанры. Быў апублікаваны шэраг ананімных паэм. 
У канцы 80-х гг. з’явіліся “Сказы…” Ведзьмака Лысагорскага-
меншага, якія сталі з’едлівымі гратэскава-сатырычнымі водгукамі на 
падзеі і з’явы часу. Пэўны розгалас набылі новыя творы Францішка 
Ведзьмака-Лысагорскага, якія атрымалі неадназначную ацэнку. 
У традыцыях карнавальнага смеху, з камізмам, кплівасцю, а часам і 
сарказмам напісаны сатырычныя ананімныя паэмы “Ачмурэнне” і 
“Гэй, наперад! Гэй, назад!”. Назіраецца заняпад некалі вельмі 
папулярнага жанру байкі, які саступае месца іншым разнавіднасцям 
сатырычнай паэзіі. Найбольш плённа ў 90-я гг. развіваліся пародыя і 
эпіграма. Па-майстэрску напісаны паэтычныя пародыі Георгія 
Юрчанкі, Анатоля Зэкава, Міхася Скоблы, Паўла Саковіча, Міхася 
Пазнякова, Януся Мальца, Уладзіміра Марука, Віктара Шніпа, 
Уладзіміра Ермалаева, Аляксея Ненадаўца. Гэтыя аўтары дасціпна 
высмейваюць мастацкія хібы і пралікі сучасных вершатворцаў. 

У жанры сатырычнай мініяцюры часта выступае Рыгор 
Барадулін. Смех паэта бойкі, з’едлівы, куслівы, часам простанародна 
грубы. Сатырычную накіраванасць маюць многія вершы В. Зуёнка, 
Н. Гілевіча, М. Чарняўскага, В. Жуковіча. Паэтычная сатыра і гумар 
грунтуюцца на сацыяльнай крытычнасці слова, прадметам 
смехатэрапіі робяцца чалавечыя заганы, недахопы грамадскага 
жыцця. 

Прыкметна пашырыліся набыткі беларускай дзіцячай паэзіі, 
хоць развівалася яна даволі няроўна. Большасць лепшых дзіцячых 
кніжак гэтага перыяду з ліку тых, што адрасаваны малодшым 
школьнікам. З клопатам пра эмацыянальнае, інтэлектуальнае і 



эстэтычнае развіццё малых чытачоў напісаны творы Максіма Танка, 
Васіля Віткі, Станіслава Шушкевіча, Рыгора Барадуліна, Івана 
Муравейкі, Уладзіміра Мацвеенкі, Міколы Чарняўскага, Івана Курбекі, 
Міхася Пазнякова, Сяргея Папара (Панізніка), Алеся Пісьмянкова, 
Леаніда Пранчака, Алеся Бадака, Віктара Шніпа, Міхася Скоблы. 
Сучасная паэзія для дзяцей вызначаецца сапраўдным жанравым 
багаццем: вершаваныя казкі, калыханкі, пацешкі, скорагаворкі, 
жарты, лічылкі, загадкі, забаўлянкі. Творчасць сучасных паэтаў 
спрыяе фармаванню дзіцяці з багатым унутраным светам, 
адчуваннем прыгажосці, глыбокімі пазнавальнымі інтарэсамі, 
закладвае маральныя пачаткі, патрыятычныя пачуцці на аснове 
любові да прыроды, ведання мінулага роднага краю. 

У другой палове 80-х — 90-я гг. працягваў эвалюцыянаваць 
паэтычны эпас. Сучасны перыяд у беларускай паэзіі паступова 
рабіўся ўсё больш паэмным, спрыяльным для вершаванай эпікі. 
“У даўнiм i вечна маладым жанры” (А. Лойка) яскрава праявiлi сябе 
многiя паэты. На апошняе дзесяцігоддзе ХХ ст. прыпадае напісанне 
паэм А. Лойкі “Посах душы” (1990), “Развітанне з Радзімай” (1992), 
Ю. Свіркі “Між вогненных чэрвеняў” (1996), В. Макарэвіча “Антыісус” 
(1999), Н. Гілевіча “Паланез” Агінскага” (1999), Л. Дранько-Майсюка 
“Ірландыя” (1996), А. Кірвеля “Формула замежжа” (1996), Л. Рублеўскай 
“Нявеста” (1994). Пералік твораў можна доўжыць. Сучасная 
беларуская паэма — у значнай ступенi жанр сiнтэтычны, яна 
разнастайная сваiмi формамi i жанравымi адгалiнаваннямi: лiра-
эпiчная, лірычная, драматычная, лiра-публiцыстычная, ліра-
драматычная, лiрыка-фiласофская i iнш. 

Лiтаратурнай падзеяй стаў выхад рамана ў вершах Н. Гiлевiча 
“Родныя дзецi” (1985). Хоць твор у цэлым эпiчна-апавядальнага 
складу, у iм вельмi моцны лiрычны струмень. Лiрычныя адступленнi 
цэментуюць сюжэт, увогуле гарманiзуюць твор, прыдаюць яму 
непаўторнае гучанне i каларыт. Скразной лiнiяй праходзiць тэма 
кахання, матывы ўнутранага жыцця галоўнага героя Сцяпана 
Вячоркi. Яго лёс паўстае ў шматстайнасцi духоўнага i маральнага 
зместу, шырынi дачыненняў з роднымi людзьмi, землякамi, 
прыродаю, традыцыямi бацькоўскай зямлi. “Родныя дзецi” — твор 
шматпраблемны: паэт вядзе засяроджаны роздум пра гiсторыю, 
культуру i экалогiю роднай зямлi. 

Пятро Бiтэль у вершаваных аповесцях “Дзве вайны” i “Баруны” 
(1990) малюе заходнебеларускую рэчаiснасць, паказвае тагачасныя 
складаныя абставiны жыцця, якiя выпалi на лёс чалавека. Няпроста 



пачувалася заходнiкам i пасля верасня 1939 г., бо неўзабаве пачалiся 
арышты, высылкi заможных гаспадароў з сем’ямi. 

Прыкметны рэзананс у сярэдзiне 80-х атрымала “Паэма сораму 
i гневу” П. Панчанкi (1986). Гэты твор, напiсаны на спавядальна-
публiцыстычнай ноце, з’яўляецца красамоўным мастацкiм 
дакументам свайго часу. Тут гучаць матывы пошуку праўды, iсцiны, 
матывы пакаяння i чалавечнасцi. Пачатковы перыяд перабудовы 
асэнсоўваецца ў паэме Г. Каржанеўскай “Рэтушоры” (1986). У гэтым 
творы аўтарка паказала ўмелае і ўпэўненае валоданне стылем 
вершаванай публіцыстыкі. Паэма нясе выразную мету часу: менавіта 
тады паэтэса так думала, рэагавала на падзеі, прамаўляла з 
грамадзянскай узрушанасцю і наступальнасцю слова. Зрэшты, 
Г. Каржанеўская ў савецкі час у сваёй творчасці не была празмерна 
палітызаванай, ідэалагічна заангажаванай. Публіцыстычнасць паэм 
В. Віткі “Сем” (1992), Н. Гілевіча “Не хварэй!” (1996) абумоўлена 
зваротам іх аўтараў да актуальных праблем сучаснасці. 

З арыгiнальнымi паэмамi ў прозе выступiў Я. Сiпакоў (“Хата”, 
“Ахвярны двор”, “Услед за травою”, “З чужымі багамі”). Лера-паэма — 
так вызначыў жанр свайго гістарычнага твора “Самота паломнiцтва” 
(1990) Р. Барадулiн. У гэтай паэме асэнсоўваецца лёс i духоўны свет 
Ф. Скарыны. 

На тэму гісторыі напiсаны паэмы-драмы У. Дзюбы “Доктар 
Русель” (1991), Р. Баравiковай “Барбара Радзiвiл” (1995) i iнш. 
У цэнтры драматычнага твора Л. Рублеўскай “Amor ardens” (1997) — 
паэтызацыя кахання Юльяны Вітан-Дубейкаўскай і Івана Луцкевіча. 
Лірычныя маналогі і рэфлексіі выяўляюць унутраны стан герояў, іх 
інтымныя перажыванні, а таксама думы і трывогі, звязаныя з 
калізіямі адраджэння пачатку ХХ ст. У паэме ёсць умоўна-
рамантычныя элементы, атмасфера твора міфалагізаваная (вобраз 
Царыцы Ночы). 

Вельмi грунтоўна заглыбiлi фiласофскiя асновы паэтычнага 
эпасу А. Разанаў (“Гліна”, “Паэма пагашаных люстэрак”, “Паэма 
парушанай мяжы”) i У. Някляеў (“Iндыя”, “Прошча”, “Саракавiны”). 

Адметна вылучаецца ў сучасным эпасе гісторыка-філасофская 
паэма А. Разанава “Усяслаў Чарадзей” (1994). Думка паэта скіравана 
да “прадоння мінулых гадоў”, спазнання гістарычнай асобы, філасофіі 
быцця чалавека ў часе і ў плыні вечнасці. Паэт дэманструе 
інтэлектуальную праніклівасць і асацыятыўную раскаванасць 
мыслення. Яго філасофскі эпас выводзіць нас у космас чалавечага 
духу. 



Публiцыстычным пафасам прасякнута паэма С. Законнiкава 
“Чорная быль” (1989), больш фiласофскай успрымаецца яго другая 
паэма пра Чарнобыль “Зязюля” (1996). В. Зуёнак стварыў паэму 
“Падарожжа вакол двара” (1991), якая завяршае ліра-эпiчны цыкл 
“Пяцiрэчча” (складаецца з пяцi паэм, сюды ўваходзяць таксама 
ранейшыя творы аўтара). Гэтыя цыкл — паэтычная пенталогія. 
Заключная паэма напісана на лірычна-спавядальнай ноце, з 
маральна-публіцыстычным пафасам. Цэнтрам сусвету, 
“павелічальным шклом” у светаасэнсаванні паэта паўстаюць вобразы 
роднага двара і маці. 

Паэма А. Лойкі “На залатым перазове” (1994) — сімфонія 
радзімы, у якой гучыць перазвон назваў вёсак і гарадоў, музыка 
ўзнёслая і драматычная пра лёс бацькоўскай зямлі. Паэт пакланяецца 
людзям, дрэвам, пейзажам бацькаўшчыны, усяму роднаму, дарагому, 
з чым звязана памяць асабістая і народная. Рытм паэмы адрывісты, 
як перастук колаў цягніка. 

У паэмным жанры напiсаны i такiя творы, як “Знакi” 
Ю. Голуба (1990), “Пац” (1989) i “Два анёлы” (1990) С. Сокалава-
Воюша, “Слова да гаспадара” (1993) М. Арочкі, “Заўтра — вяселле” 
(1993) А. Лойкі, “Плач па імперыі” П. Макаля (1994). У гэтых творах 
выяўлены перыпетыi чалавечага i народнага лёсу на шляхах 
гiстарычнага быцця. 

З лірыка-псіхалагічнай глыбінёй раскрыта першае каханне і 
звязаныя з гэтым пачуццём учынкі героя-падлетка ў паэме Н. Гілевіча 
“Лодачкі” (1998). 

Лірызм — галоўная адметнасць паэм у вершах В. Аколавай 
“Пажар слязы”, “Полацкі вакзал”, “Дарога ў вёсны” (зборнік “Вяртанне 
ў заўтра”, 1990). З элегічнай настраёвасцю напісана лірычная паэма 
М. Панковай “Прыгадаўшы народзіны вуснаў...” (1995). 

У “Апошнiм казаннi Белабога” (1991) А. Мiнкiна ажываюць 
вобразы мiфалогii, якiя ўвасабляюць святло i змрок, дабро i зло, быццё 
i нябыт. Акрапаэма — такую адметную жанрава-кампазiцыйную 
форму мае твор Э. Акулiна “Шлях да Радзiмы” (1990), які прысвечаны 
М. Багдановiчу. Кожны з раздзелаў паэмы (а іх у творы 14) 
пачынаецца адпаведным радком з санета “Паміж пяскоў Егіпецкай 
зямлі…”. Гумарыстычна-сатырычнымi фарбамi напiсана паэма 
М. Скоблы “Герадотава Мора” (1994). 

Такім чынам, сучасны паэтычны эпас адчувальна ўзмацняе 
лiрычны пачатак, публiцыстычны пафас, набывае фiласофскую 
заглыбленасць. І наогул беларуская паэзія другой паловы 80-х — 90-
х гг. даволі шырока выявіла разнастайныя аспекты быцця чалавека: 



маральнага, сацыяльнага, філасофскага, рэлігійнага і інш. Паэзiя 
актыўна прычыняецца да розных бакоў рэчаiснасцi. Яна па-
ранейшаму ў вышэйшай ступенi патрыятычная i гуманiстычная, 
хвалюецца пра лёс прыгожага i вечнага на зямлi, пра сваю мацi-
Беларусь i яе будучыню. У творчасці нашых сучаснікаў ёсць 
лiтаральна ўсё: краса i багацце чалавечых пачуццяў, глыбокiя 
разважаннi, неардынарныя мастацкiя формы верша, музыка слова, 
жывапiснасць фарбаў i шмат iншага, з чаго складаецца сучасны 
“паэтычны космас”. 

У другой палове 90-х гг. зноў актуалізавалася праблема 
суадносінаў палітыкі і мастацтва, асабістага і грамадскага. 
Адбывалася палярызацыя поглядаў на кірункі развіцця паэзіі — 
эстэцкі і грамадзянскі (у гэтай сувязі можна прыгадаць хаця б анкету 
“ЛіМа” пра “паэзію чыстай красы” ў кантэксце сучаснасці і класічнай 
літаратурнай традыцыі, якая друкавалася на старонках штотыднёвіка 
вясной–летам 1996 г.). Грамадска-сацыяльныя праблемы вельмі 
абвостраную рэакцыю выклікаюць у беларускіх паэтаў, пра што 
красамоўна сведчыць вершаваная публіцыстыка. 

Рух беларускай паэзіі на цяперашнім этапе ўключае розныя 
эстэтыка-выяўленчыя напрамкі і тэндэнцыі (рэалізм, неарамантызм, 
імпрэсіянізм, постмадэрнізм, экзістэнцыялізм і інш.). Сучаснае 
мастацкае мысленне — з’ява шматслойная, шматнакірункавая, а гэта 
сфармавала шырокі стылёва-выяўленчы дыяпазон беларускай паэзіі 
памежжа ХХ і ХХІ стст. 



Тры постаці 
(Аляксей Пысін, Анатоль Вялюгін, Уладзімір Караткевіч) 

Аляксей Пысін, Анатоль Вялюгін, Уладзімір Караткевіч… 
Кожны з гэтых пісьменнікаў — яркая творчая індывідуальнасць. 
І менавіта дзякуючы ім, выдатным майстрам слова, неардынарным 
творчым асобам, узвышаецца сваімі мастацкімі набыткамі 
беларуская паэзія другой паловы ХХ ст. У гэтай сувязі згадваюцца 
разважанні сусветна вядомага англа-амерыканскага пісьменніка 
Томаса Стэрнса Эліота, які слушна сказаў пра асабовае выяўленне 
паэта, яго індывідуальнае майстэрства як галоўны феномен 
мастацкай творчасці. Ён, у прыватнасці, піша, што “мы з 
задавальненнем разважаем аб непадобнасці паэта да папярэднікаў”, 
“імкнёмся адшукаць нешта спецыфічнае і атрымаць асалоду ад гэтай 
спецыфікі”. Кожны са згаданых вышэй мастакоў слова вылучаецца 
непаўторным абліччам свайго аўтарскага “я”, адметнасцю 
светаўспрымання, паэтычнай мовы і стылю. 

Аляксей Пысін і Анатоль Вялюгін уваходзілі ў беларускую 
літаратуру ў даваенны час. Першы верш А. Пысіна быў змешчаны ў 
газеце “Чырвоная змена” (1938), пасля ён выступаў з публікацыямі ў 
армейскім друку, нямала твораў напісаў у пасляваеннае 
дзесяцігоддзе, якія склалі зборнік “Наш дзень” (1951). А. Вялюгін 
пачаў актыўна друкавацца перад вайной, з першых апублікаваных 
твораў вылучаецца верш “Матчына песня” (часопіс “Полымя 
рэвалюцыі”, 1938). Першая яго кніжка “Салют у Мінску” пабачыла 
свет у 1947 г. 

Уладзімір Караткевіч як паэт ярка сцвердзіў сябе ў другой 
палове 50-х — 60-я гг. Гэта быў час хрушчоўскай “адлігі” — так 
назвалі перыяд пасля XX партыйнага з’езда (люты 1956 г.), калі ў 
грамадстве прагучала праўда пра культ асобы Сталіна і пачалася 
дэмакратызацыя жыцця, а ў літаратуры была асуджана “тэорыя 
бесканфліктнасці”, назіраўся духоўны ўздым, сцвярджалася права на 
ўласнае “я”, мастацкі пошук. Ён з таго літаратурнага пакалення 
“шасцідзесятнікаў”, да якога таксама належаць Еўдакія Лось, Сцяпан 
Гаўрусёў, Рыгор Барадулін, Алесь Наўроцкі, Пятрусь Макаль, Янка 
Сіпакоў, Міхась Стральцоў і інш. Пра творчыя поспехі і дасягненні 
Караткевіча-паэта засведчылі кнігі “Матчына душа” (1958), “Вячэрнія 
ветразі” (1960), “Мая Іліяда” (1969). 

На “адліжны” час прыпала перабудова і абнаўленне мастацкага 
мыслення, пра што, уласна кажучы, і засведчылі кнігі А. Пысіна і 
А. Вялюгіна, выдадзеныя на схіле 50-х — у 60-я гг. Новыя сацыяльныя 
абставіны спрыялі фармаванню У. Караткевіча як чалавека пэўных 



перакананняў і поглядаў. З яго паэзіі і прозы паўстае рамантычны 
герой, які бачыць сэнс свайго існавання ў высакародным служэнні 
Радзіме. Ён — неўтаймоўная і дзейсная натура — марыць пра 
Беларусь, пазбаўленую драматычна-складанага лёсу, грамадскае 
быццё, арыентаванае на гуманістычныя ідэалы. 

Нягледзячы на пазітыўныя змены, у 60-я гг. не спынілася 
ідэалагічная апрацоўка пісьменнікаў, яе развіццё скіроўвалася ў 
рэчышча метаду сацрэалізму. Наступнае дзесяцігоддзе таксама не 
было вельмі спрыяльным для разняволенай мастацкай творчасці, 
паколькі ад літаратуры вымагалі камуністычнай ідэйнасці, пафаснага 
ўслаўлення Леніна, мудрай палітыкі партыі і інш. І ўсё ж беларуская 
паэзія дыхала, жыла, развівалася. У так званыя застойныя 70–80-я гг. 
творчасць А. Пысіна, А. Вялюгіна, У. Караткевіча была эстэтычна 
паўнавартаснай і прыкметна ўзвышалася над традыцыйна-
банальнай, ілюстрацыйна-павярхоўнай літаратурнай прадукцыяй. 
Гэтыя паэты пакінулі пасля сябе сапраўдныя мастацкія каштоўнасці. 
Іх паэзія засведчыла пра ўзбагачэнне духоўных класічных традыцый, 
плённае развіццё вершаванай тэхнікі і стылістыкі. Хоць сярод 
напісанага імі няцяжка адшукаць прыклады вершатворчасці свайго 
часу. 

Свет пысінскай паэзіі — цэлае багацце думак, эмоцый, 
асацыяцый. Нягледзячы на тое, што А. Пысін сплаціў даніну 
ідэалізацыі савецкага часу, у кнігах “Да людзей ідучы” (1972), 
“Вярбовы мост” (1974), “Ёсць на свеце мой алень” (1978), “Палёт” 
(1982) і інш. ён здолеў праз хваляванні, трывогі сэрца раскрыць 
складанае і драматычнае ўспрыманне рэчаіснасці. Паэт заглыбіўся ў 
сэнс вечных пытанняў зямнога існавання і з маральна-філасофскай 
засяроджанасцю выявіў свой погляд на чалавечае быццё. 

Анатоль Вялюгін — яркі прадаўжальнік класічнай традыцыі, 
які з навізной і непаўторнасцю прадэманстраваў значны патэнцыял 
вобразна-мастацкага слова. Хоць паэт напісаў ідэалагічна 
заангажаваныя творы тыпу паэм “Арка ў Негарэлым”, “Вецер з Волгі”, 
у якіх выяўляецца шчырая вера ў ленінска-камуністычныя ідэалы, ён 
тым не менш заставаўся сапраўдным мастаком слова. Імкнуўся да 
непадманных вышыняў духу і паўнакроўнай творчасці. Па словах 
тых, хто ведаў Вялюгіна як рэдактара, ён тонка адчуваў у паэзіі 
фальш і штучную робленасць. Сам жа апраўдваў годнасць паэта, 
спраўджваў свой талент у нязмушаным асобасным выяўленні, 
адмысловай вобразатворчасці, клапаціўся пра жывое рытмадыханне 
верша, музычную і колеравую экспрэсію слова. А. Лойка піша: 
“Аднак, што ў ідэалагічных рамках было Анатолю Вялюгіну цесна, тое 



відаць нават з назваў яго зборнікаў: “На зоры займае” (1958), 
“Насцеж” (1960), “Адрас любві” (1964). Прага пераадолення 
“чаромхавых халадоў” і каб хутчэй “на зоры займала”, каб  
разнасцежваўся свет, паэзія, адрас любві, — ці ж гэта не 
красамоўныя, не шматзначныя, не сімвалічныя назвы, не вектары 
праграмнага — сюррэалістычнага як сюрсацрэалістычнага, 
паднарматыўнага, панадкан’юнктурныя вектары. Як паэт Анатоль 
Вялюгін быў вельмі набліжаны да неарамантызму, да сюррэалізму” 
(артыкул “Паэт вышэйшага рангу”). 

Свае творчыя вяршыні і дасягненні ва У. Караткевіча. Слушна 
і справядліва гаворыць Р. Барадулін у прадмове да кнігі “Быў. Ёсць. 
Буду.” (1986), што “любая літаратура можа сказаць, што яна багатая і 
сталая, калі мае свайго Уладзіміра Караткевіча”. Крэатыўнасць яго 
творчай асобы проста ўражвае, захапляе. Перад намі — патрыёт-
адраджэнец, паэт-прарок сучаснай Беларусі. Рамантычна-ўздымны 
пафас, лірычна-экспрэсіўны стыль паэзіі найбольш яскрава выяўлялі 
склад яго ментальнасці. Паэтычная творчасць У. Караткевіча 
пазначана смеласцю і арыгінальнасцю пошукаў, якія прывялі да 
ўзбагачэння тэматыкі, вобразнага зместу, інтэлектуальнага ўзроўню 
нацыянальнага мастацтва слова. 

Кожны з названых вышэй паэтаў і яго творчасць, кажучы 
словамі класіка, “цэлы свет” (К. Чорны). Свет гэты неаднапланавы, 
разнастайны, шматколерны, і — самае галоўнае — мае самабытнае 
аблічча, раскрывае індывідуальны лёс мастака, утрымлівае багаты 
суб’ектыўна-духоўны змест. Асоба творцы прадвызначае многае: і 
глыбіню паэтычнага ўяўлення, і адметнасць асэнсавання той ці іншай 
тэмы, і ўзровень культуры верша. 

Аляксей Васільевіч Пысін нарадзіўся 22 сакавіка 1920 г. у 
вёсцы Высокі Барок Краснапольскага раёна Магілёўскай вобласці. 
Закончыў Палужскую сярэднюю школу (1938) і паступіў у 
Камуністычны інстытут журналістыкі ў Мінску. У верасні 1939 г. 
пасля далучэння Заходняй Беларусі да Усходняй з другога курса ён 
быў накіраваны на працу ў рэдакцыю раённай газеты ў г. Бельск на 
Беласточчыне. У 1941–1945 гг. — на фронце. Вайну А. Пысін прайшоў 
сувязістам, удзельнічаў у баях на Заходнім, Калінінскім, 1-м і 2-м 
Прыбалтыйскіх франтах. Быў двойчы паранены. Пасля дэмабілізацыі 
ў 1946 г. А. Пысін працаваў у раённым і абласным друку. У 1956–
1958 гг. ён вучыўся на Вышэйшых літаратурных курсах у Маскве, 
пасля заканчэння якіх працаваў у абласной газеце “Магілёўская 
праўда”. З 1974 г. і да апошніх дзён жыцця А. Пысін быў сакратаром 



Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў БССР (памёр 
пісьменнік у 1981 г.). 

Кніга паэта “Твае далоні” адзначана Дзяржаўнай прэміяй 
Беларусі імя Янкі Купалы (1968). У 1980 г. яму было нададзена званне 
заслужанага работніка культуры Беларусі. А. Пысін выдаў больш 10-ці 
арыгінальных зборнікаў паэзіі, яго творы перакладзены на многія 
мовы свету. Паспяхова пісьменнік выступаў у галіне мастацкага 
перакладу, пісаў кніжкі для дзяцей. 

Аляксей Пысін — выдатны паэт-лірык. Яго паэтычны голас 
вызначаецца выключнай шчырасцю, натуральнай размоўнасцю тону, 
спавядальнай разважлівасцю. Адна з вузлавых тэм паэзіі А. Пысіна — 
трагедыя вайны, памяць пра яе. Паэт звярнуўся да свайго ўласнага 
ваеннага вопыту, лёсу салдата Вялікай Айчыннай, і расказаў пра 
зведанае, перажытае на фронце з суровай праўдзівасцю. Ён выявіў 
экзістэнцыяльны стан чалавека ва ўмовах бязлітаснага 
супрацьстаяння жыцця і смерці. У нашай літаратуры 60-х гг. падобны 
падыход да адлюстравання вайны быў уласцівы для В. Быкава. Як 
В. Быкаў у прозе, так А. Пысін у паэзіі псіхалагічна дакладна перадае 
чалавечыя адчуванні і душэўныя выпрабаванні ў віхуры смяротных 
выпрабаванняў (“На жалезным кастры самалёта...”, “Пяць патронаў у 
абойме...” і інш.). Ён раскрывае героіку і моц чалавечага духу. Памяць 
паэта захавала суровыя рэаліі ваеннага часу, вобразы палеглых у баях 
салдат і многія псіхалагічныя дэталі, узноўленыя яскрава і 
запамінальна: 

Я ўспомніў прозвішча Валуеў, 
Гвардзеец быў зусім хлапчук. 
Малюю каску. І пад ёй малюю 
Вучнёўскі твар, вяснушак пух. 
І рукавіцы вязаныя помню, 
Хто іх, чырвоныя, звязаў? 
Здавалася: ён снегіроў у поле 
З вясёлых рукавоў пускаў. 
            ………………… 
…І па баках бяскрылыя застылі 
Дзве рукавіцы-снегіры. 

(“Валуеў”) 
 

Нядоўгі прывал. Нядоўгі начлег. 
Пад намі снег, над намі снег. 
            …………………… 



Граната ў руках. Патрон у ствале. 
Чаго нам, сябры, яшчэ не стае. 
 
Стралковая рота сопку ўзяла. 
…Пад намі зямля, над намі зямля. 

(“Балада пра начлег”) 
Неспакойная памяць паэта нарадзіла балючую споведзь. 

У вершах пра вайну шмат драматызму, выяўляецца абвостранае 
гуманістычнае разуменне ваеннай рэчаіснасці. У “Баладзе пра каску” 
варожы салдат таксама паўстае як ахвяра вайны. “Мне пажары, 
пажары ўсё сняцца, // Я баюся аслепнуць ад іх”, — прызнаваўся паэт 
(верш “Ноч, стамлёная частымі снамі...”). Усё свядомае жыццё яго 
погляд на жыццё і рэчаіснасць вызначала, па трапным назіранні 
У. Гніламёдава, “мерка ваеннага часу”. Мерка гэтая — вышыня 
чалавечай, грамадзянскай сумленнасці і праўдзівасці, трывогі і 
адказнасці за мінулае і будучыню (вершы “На суровым сваім 
рубяжы...”, “Сны” і інш.). 

А. Пысін быў савецкім салдатам, які прайшоў праз пекла 
вайны, а таксама сынам свайго часу і эпохі. У сваіх вершах ён пісаў 
так, як дыхаў, гаварыў тое, што было добра прачута сэрцам і 
ўзважана розумам. 

Шкада, што ў нашы дні сёй-той з літаратурных рэвізіяністаў у 
палемічным запале імкнецца несправядліва закрэсліць імёны такіх 
пісьменнікаў, як А. Пысін, толькі за тое, што  яны, маўляў, апынуліся ў 
савецкім “ружовым тумане” і нібыта праз ідэалагічную 
псеўдатворчасць змарнавалі свой талент. Гэта не адпавядае ісціне. 
А. Пысін выявіў і рэалізаваў сябе як паўнавартасная творчая асоба. 
З падобнымі “ліквідатарамі” не жадае мірыцца вядомы пісьменнік Ніл 
Гілевіч, які, баронячы гонар і памяць А. Пысіна-паэта і іншых 
творцаў, звяртаецца да гарачлівых галоў: 

“Шаноўныя спадары! Вы ніколі б гэтага не зрабілі, калі б маглі 
па-сапраўднаму адчуць і зразумець, што такое паэзія Пысіна, якая ў 
ёй неадольная моц чалавечнасці, якая невымерная любоў да людзей, 
да жыцця, да Беларусі! Калі б вы хоць раз пабылі з ім разам, 
пасядзелі-пагутарылі, заглянулі ў яго непрымірымую да нягодніцтва і 
таму спакутаваную душу!..” 

Лірычна-філасофскі дар А. Пысіна ярка раскрыўся ў 
пейзажнай паэзіі. У кнігах “Да людзей ідучы”, “Ёсць на свеце мой 
алень”, “Палёт” увасоблена ідэя пра жывую, непадзельную сувязь 
чалавечай душы з прыродай. Пысінскія вершы вабяць незвычайнай 
вобразнасцю, адухоўленай паэтычнасцю: 



Птушыныя гнёзды пад снегам заснулі, 
Дрымотную пражу завеі прадуць. 
А хочаш — зімой закукуюць зязюлі, 
Мядовыя росы на дол упадуць. 
(“Птушыныя гнёзды пад снегам заснулі...”) 

Паэт умеў па-свойму ўзнёсла зірнуць на свет і стварыць 
кранальны эмацыянальна-настраёвы малюнак: “Ляціць, вітаючы 
мяне, // Мой снег, як свет, як лёс, багаты // На боль, на радасць і на 
страты, — // Зноў свеціць, слепіць і мяце” (“А снег — у кожнага ён 
свой…”). Пейзаж для яго — сродак самавыяўлення і самапаглыблення: 
паэт даверліва выказвае думкі, адчуванні, хваляванні сэрца: 
“Бясконцай здаецца зіма, // Сонца чакаю дарма, // А можа, не 
сонца — мяне ўжо няма?.. // Сініца, прынясі вясну!” (“Пэўна ўжо лету 
мяжа…”); “Дзе ж тое дрэва мудрага пазнання // Дабра ці зла? // 
Маўчаць сады. Маўчаць” (“Сады, як белагрудыя мядзведзі…”) і інш. 
Пысінскі стыль вызначаецца лірычнай мяккасцю, тонкай 
выяўленчасцю слова: “Пасля дажджу шумяць яшчэ нябёсы, // Яшчэ ў 
паветры пругкі цень вады” (“Пасля дажджу шумяць яшчэ нябёсы…”). 

А. Пысін вылучаў адметнае, непаўторнае і імкнуўся да 
ёмістага, значнага паэтычнага абагульнення. Вось паэтычная страфа, 
у якой аўтар, нібы фатограф, зафіксаваў тыповы нацыянальны 
пейзаж: “Лес і поле — міма, міма, // Лес і поле — чарнатроп. // Не 
бяжы, прырода, стоп, // Вось мой край, мая радзіма!” (верш “Лес і 
поле — міма, міма...”). А. Пысін — паэт-філосаф, які глыбока адчуваў 
жыццё прыроды, спазнаваў яе сутнасць, жывую натуру: 

Прырода — скульптар. 
Вечна лепіць, 
Не даспадобы, усё не так, 
Пад ногі кіне, зноў замесіць 
І возьме месіва ў кулак. 
Даўно пад ёю бесканечнасць, 
Але шэдэўраў тых — 
Няма 
І часам гэткае скамечыць, 
Што потым журыцца сама. 

(“Прырода — скульптар…”)  
Верас, жыта, дрэвы, зоркі і  іншыя вобразы становяцца ў 

пысінскай паэзіі тымі знакамі і сімваламі, якія змяшчаюць у сабе 
мудрасць маці-прыроды, нагадваюць лёс і жыццё чалавека. 
У прыродзе ён адчуваў “штось свойскае і штось людское”, успрымаў 



яе як дом, у якім добра пачуваецца і чалавеку, і жывёлам, і птушкам. 
Гэтае пачуццё духоўнай роднасці паэт цудоўна выказаў у многіх 
вершах: “Прыцягненне”, “Сонца нябачна спяшаецца…”, “Чуцен брэх 
сабачы на ўзмор’і…”, “Па-над горадам у сіняве…” і інш. Наогул свет 
А. Пысін успрымаў па-філасофску: 

І штось ці ад дрэва ў мяне, 
І штосьці ад птушкі журботнай. 
І штось замірае употай, 
І штось ажывае ва мне. 
 
Ўжо іншаю бачу зямлю, 
І неба, і ўсё наваколле. 
Сэнс вечнасці, пах яе, колер 
Без думак і слоў пазнаю. 

(“А я на лясным рубяжы…”) 
Улюбёны ў родную прыроду, паэт адчуваў экалагічную 

адказнасць за свой зялёны свет і выказваў трывогу пра захаванне 
красы з глыбокай лірычнай прачуласцю, без гучна-фальшывай 
рыторыкі, якой, між іншым, грашылі вершатворцы, якія спяшалі 
крочыць у нагу з часам: “І чаму не стаў я лесніком, // Лес мой, брат 
мой… // Быў бы я тваім замком // І тваёю брамай” (“І чаму не стаў я 
лесніком…”); “…Каб лес мой, каб свет мой не знік. // З надзеяй маёй і 
лясной // Гляджу на зямлю дарагую” (“А я на лясным рубяжы…”). 

Пра што б ні пісаў А. Пысін, ён тонка інструментаваў радок, 
клапаціўся пра меладычна-гукавую пластыку верша. У яго творах 
“паэтычны сінтаксіс паслухмяна падначальваецца інтанацыйнаму 
дыханню, інверсіі натуральныя, як само пачуццё” (В. Бечык). Паэт 
быў апантаны музыкай святла і красы: 

…Лес не сам расце — яго ўзнімае 
Спеў красы, узлёту і святла. 
 
У разліве музыкі празрыстай 
Лішнім здаўся б грукат і надрыў… 

(“Лівень адспяваў, пярун адгрукаў…”) 
У аснове пысінскага мыслення — гарманічнае спалучэнне 

пачуцця і думкі. Паэт імкнецца да спазнання таямніцаў унутранага 
чалавечага быцця. Філасафізм паэта грунтуецца на мудрасці 
народнай маралі, уласным духоўным вопыце. Верш “Забыта многае ў 
жыцці...” —гэта паэтычны роздум пра сутнасць вечнасці, повязь 
часоў — мінулага і будучага. У вобразах жыта, зярнят А. Пысіну 



бачыцца вечны кругазварот жыцця, чалавечая бессмяротнасць. “Мне 
ў жыта хочацца ўвайсці, // Мне вечнасцю здаецца жыта”, — так паэт 
адчувае бязмежнасць свету і прыходзіць да высновы, што “жытнёвы 
провад” — “часоў былых і новых сувязь”. Заключныя радкі яшчэ 
больш яскрава раскрываюць аўтарскую канцэпцыю чалавечага 
быцця: 

Шукаюць рукі тых зярнят, 
Каб нас таксама дзесь пачулі. 

Несумненна, А. Пысін сваёй творчасцю спрыяў 
інтэлектуалізацыі беларускай паэзіі, падвышаў яе філасофскія 
магчымасці ў асэнсаванні свету. Гэты кірунак вызначае і сутнасць 
мастацкіх пошукаў іншых вядомых паэтаў — Аркадзя Куляшова, 
Максіма Танка, Пімена Панчанкі, Сяргея Дзяргая, Аляксея Русецкага, 
Алеся Наўроцкага, Міхася Стральцова і інш. 

Анатоль Сцяпанавіч Вялюгін нарадзіўся 27 снежня 1923 г. у 
вёсцы Машканы Сенненскага раёна Віцебскай вобласці. Займаўся на 
рабфаку ў Віцебску, затым на літаратурным факультэце Мінскага 
педагагічнага інстытута (1939–1940) і адначасова працаваў у газеце 
“Звязда”. На пачатку вайны ён апынуўся далёка ад Беларусі: з 
верасня 1941 г. вучыўся ў Свярдлоўскім педінстытуце. Неўзабаве 
А. Вялюгіна мабілізавалі ў армію: яго накіравалі ў Луганскую 
авіяшколу. Пісьменнік ваяваў на Сталінградскім фронце, быў цяжка 
паранены і доўга лячыўся ў шпіталі. У 1945–1946 гг. працаваў у 
газеце “Літаратура і мастацтва”. Больш трыццаці гадоў узначальваў 
аддзел паэзіі ў часопісе “Полымя” (з 1946 па 1984 гг., з невялікімі 
перапынкамі). 

Анатоль Вялюгін уганараваны Дзяржаўнай прэміяй Беларусі 
(1968), атрымаў званне заслужанага дзеяча культуры Беларусі (1969). 

За гады літаратурнай дзейнасці паэт выдаў шматлікія 
вершаваныя зборнікі. Том выбраных твораў “З белага камення — 
сіняе пламенне” (1993) з’яўляецца своеасаблівым творчым 
падрахункам аўтара і сведчыць пра крытычнае пераасэнсаванне 
А. Вялюгіным сваёй творчасці савецкага часу. 

Трэба таксама адзначыць, што пісьменнік актыўна займаўся 
мастацкім перакладам, а яшчэ стварыў сцэнарыі двух мастацкіх і 
сарака дакументальных фільмаў. 

Творчасць А. Вялюгіна ў пасляваенны час вылучалася 
вобразнай свежасцю, пошукам  новай паэтычнай мовы. 
А гартавалася яго слова ў віхуры ваенных гадоў, пра што добра сказаў 
Р. Барадулін: “Анатоль Вялюгін — пачатак радка нашага акрыленага, 



уздужалага і памужнелага ў суровых выпрабаваннях беларускага 
верша”. Вось які драматычны вобраз стварыў паэт у далёкім 1941 г.: 

             …Краю любы, 
ты гарыш у памяці жывой, 
як сланечнік 
                      па-над стромай згубы 
з сонечнай прабітай галавой. 

(“Сланечнік з прабітай галавой”) 
 
Наперакор гладкапісу, спрошчанасці і схематызму, якія 

панавалі ў тагачаснай паэзіі, А. Вялюгін імкнуўся прэзентаваць 
якасна новую культуру паэзіі. Ён дэманстраваў адмысловыя 
эстэтычныя ўзоры верша, узбагачаў мастацкую свядомасць, будзіў і 
пашыраў чытацкае ўяўленне. 

У прадмове да пасмяротна выдадзенай кнігі А. Вялюгіна 
“Заклён на скрутны вір” (1995) паэт У. Някляеў зазначыў: “Майстар, 
ён у павагу браў найперш майстэрства”. А яшчэ раней М. Стральцоў 
пісаў, “што мастацтва Анатоля Вялюгіна вельмі высокай пробы і 
зайздроснага, ні ў кога не пазычанага майстэрства”. Гэты беларускі 
аўтар — таленавіты мастак слова, паэт яркага вобразна-
метафарычнага мыслення. Для яго манеры пісьма характэрна 
незвычайная экспрэсіўная выяўленчасць слова. Вось адна з эстэтычна 
тонкіх і эмацыянальна непасрэдных выяў навакольнага свету: 

Сонца звініць — залатая пчала, 
вісне над кронаю. 

 
Ад радасці вочы мае расцвілі,  
пагодныя, памаладзелыя: 
на шэрай, 
                  як пер’е, 
                                цёплай раллі  
Яблыня белая. 

(“Сады зацвілі…”) 
Метафара — каралева ў паэзіі А. Вялюгіна. З жывапіснай 

сакавітасцю ствараў ён вершы-замалёўкі і разгорнутыя пейзажы. 
Вобразны свет паэта поўны буйства фарбаў, колераў, пахаў, вабіць 
сваёй дзівоснасцю і хараством: “Белазорае бабіна лета // у гародчыку 
расцвіло”, “…Паглядзі: // запаліць свае зоры // зноў наважыўся белы 
бэз”, “Золкай ноччу духмянае вецце // стукне ў шыбу — харошы 
госць!” (“Белазорае бабіна лета…”); “Па ярах сумётамі — белая 
чаромха”, “Чуеш, малады, // як шуміць у белым // бацькаўшчына 



наша”, “…п’яны цвет чаромхі… // песня… // халады” (“Чаромхавыя 
халады”). Паэт вельмі любіў чаромхавую квецень і птушыныя спевы: 
“Лясной чаромхі шугавея — // ад паху салавей!” (“Салаўі”). 

Суб’ектыўная асацыятыўнасць А. Вялюгіна, у сваёй аснове 
сюррэалістычная, уражвае смеласцю і нечаканасцю: “Там, дзе ў лузе з 
любай // мёд пілі пчаліны, // закусілі губы // да крыві каліны” 
(“Летнік”); “…бліснуць цёплыя пяскі, як дзясны // абмялелае ракі” 
(“Лета”); “Аповесць мора — на граніце // шчарбатых заімшэлых 
пліт…”, “…Бурліць раўнівы, цяжкі, у белай шапцы, вал” (“Рыбацкі 
могільнік”) і інш. Вялюгінскую асацыятыўна раскаваную метафорыку 
ў свой час не разумелі асобныя крытыкі, лічылі яе мудрагелістай і 
незразумелай для чытача. Так, у адным з артыкулаў не віталася 
“прыўнясенне мадэрна ў лірыку прыроды” (П. Пестрак). Чытаючы 
творы А. Вялюгіна, напісаныя ў другой палове 80-х — 90-я гг., можна 
падзівіцца “святлу метафар залатых” (“Псалом паэзіі”), заточанасці 
рыфмы, кінематаграфічнай аб’ёмнасці створаных карцін і малюнкаў, 
магутнай архітэктуры верша: 

На сконе дня за часам дымнагрывым, 
калі заціх пяхоты абмалот, 
на сыпкім зрэзе жоўтага абрыву 
мігціцца беражанак востры лёт. 

(“Заклён на скрутны вір”) 
Паэт А. Вялюгін меў выключны музычны слых. Яшчэ адна 

вызначальная рыса яго паэтычнага стылю — меладычнасць, яркая 
гукапіснасць. Узнёсла-ўрачысты гімн красе прыроды гучыць у вершы 
“Спелы бор”. Лес паўстае як святліца, храм, які напаўняе велічная 
музыка аргана: 

З усіх сабораў ёсць сабор, 
дзе згодзен я маліцца: 
у спелым леце, спелы бор, 
звіняць твае званіцы. 

(“Спелы бор”) 
Гукавая выверанасць радка, пластычнасць пісьма вызначае 

паэтычны лад верша “Квітнее сон”. Узвышаная вясновая музыка, 
поўная руху і жыцця, мяжуе з філасофскім адчуваннем вечнасці: 

Ліловы квет, у цвеце сон, 
сцюдзёны скрыгат крыг, — 
чароўны Грыг! 
Астральны звон, 
крануўся промняў Грыг. 
 



Ляшчыны дым, грачыны крык 
на скібы баразён — 
вясна гартае чарнавік 
маіх астатніх дзён. 

Музычнасць вялюгінскага стылю тонка адчуў кампазітар 
І. Лучанок, які стварыў на вершы паэта цудоўныя песні “Бярозка”, 
“Закасі мае вёсны”. 

У беларускай літаратуры 60-х гг. набыла адраджэнне тэма 
гістарычнага мінулага, якая з асаблівай яркасцю ўвасоблена і па-
новаму асэнсоўваецца ў творчасці У. Караткевіча. Гэты пісьменнік, 
звяртаючы свой позірк у мінуўшчыну, па сутнасці ўздымаў “аблог 
цалінны” (А. Куляшоў), абуджаў гістарычную памяць народа, яго 
нацыянальную годнасць. У. Караткевіч адрадзіў традыцыю 
М. Багдановіча, які адным з першых звярнуўся да вобразаў 
беларускай гісторыі, імкнуўся ў сваёй нізцы “Старая Беларусь” 
згадаць “аб прадзедах сваіх, — аб горы, радасцях і аб прыгодах іх”. 
Зрэшты, у паэзіі XIX ст. прыкладаў асэнсавання гісторыі мала. Пра 
мінулае Беларусі, часы Вялікага княства Літоўскага расказаў у сваіх 
“Спевах пра даўніх ліцвінаў да 1434 г.” Ян Чачот. 

Уладзімір Сямёнавіч Караткевіч нарадзіўся 26 лістапада 
1930 г. у горадзе Оршы Віцебскай вобласці. Да вайны паспеў 
закончыць тры класы. У гады вайны ён быў у Маскве, потым на 
Разаншчыне, Урале, у наваколлі Кунгура, некалькі разоў з інтэрната 
ўцякаў на фронт. Па вяртанні з эвакуацыі ў Оршу У. Караткевіч 
пачаў вучыцца зноў. Пасля заканчэння сярэдняй школы ў 1949–
1954 гг. вучыўся на філалагічным факультэце Кіеўскага універсітэта 
імя Т. Р. Шаўчэнкі. У. Караткевіч настаўнічаў у вёсцы Лесавічы 
Кіеўскай вобласці (1954–1956), у Оршы (1956–1958). У 1960 г. ён 
скончыў Вышэйшыя літаратурныя курсы, а ў 1962 г. — Вышэйшыя 
сцэнарныя курсы ў Маскве. 

Пайшоў У. Караткевіч з жыцця заўчасна — у 1984 годзе. 
Пасмяротна яму была прысуджана Дзяржаўная прэмія Беларусі (1984) 
за раман “Чорны замак Альшанскі”. 

Уладзімір Караткевіч — асоба шматграннага і рознабаковага 
таленту: паэт, празаік, драматург, перакладчык, публіцыст, крытык, 
кінасцэнарыст. 

Чатыры яго зборнікі паэзіі “Матчына душа”, “Вячэрнія ветразі”, 
“Мая Іліяда”, “Быў. Ёсць. Буду.” — выдатная з’ява ў гісторыі 
беларускай літаратуры XX ст. Кнігі прасякнуты героіка-патрыятычнай 
паэтызацыяй мінулага, услаўленнем беларускага духу, маральна-
гуманістычным пафасам. Вершы У. Караткевіча пра мінулае роднай 



зямлі вызначаюцца раскаванасцю мыслення ў часе, рамантычна-
ўзнёслай афарбаванасцю пачуцця. Для яго характэрна яркая 
эмацыянальная інтэрпрэтацыя і драматызацыя гістарычных падзей, 
лёсаў выдатных людзей, імкненне асэнсаваць іх з філасофскай 
паглыбленасцю думкі. Беларускае мінулае ён паказвае ў гераічным і 
трагічным святле, імкнецца да эпічнай разгорнутасці выказвання. 
У. Караткевіч ведаў, што ў айчыннай “гісторыі... не ўсё добра, але гэта 
наша гісторыя — ад яе нікуды не дзенешся...”. Усхваляваны 
патрыятычны пафас, эмацыянальная страснасць пачуцця 
выяўляюцца ў творах “Беларуская песня”, “Балада пра паўстанца 
Ваўкалаку”, “Баявыя вазы”, “Скарына пакідае радзіму”, “Балада плахі” 
і інш. Гісторыя для У. Караткевіча — гэта найперш тэма чалавека, яго 
духоўных і маральных вытокаў, старонкі жыцця і дзейнасці слаўных і 
самаахвярных сыноў Белай Русі, славутых людзей чалавецтва. Пра 
каго б ён ні пісаў — пра Паўлюка Багрыма, Кастуся Каліноўскага ці 
пра фламандскага мастака XVІ ст. Пітэра Брэйгеля Старэйшага — у 
творах і ў іх падтэксце мы адчуваем роздум і хваляванні паэта пра 
свой край, родны народ. Паэт, звяртаючыся да гістарычнай 
рэтраспектывы, паралеляў і аналогій з мінулым, па сутнасці выказваў 
у алегарычна-іншасказальнай форме сваю патрыятычную пазіцыю, 
грамадзянскую трывогу: “Ніхто не хоча ведаць пра свабоду, // Пра 
пошукі, гарэнне і мастацтва”, “Што выведзе іх з сытай асалоды?! // 
Сам кожны за сябе. // Нішто не ўзрушыць”, “Што ім да ўзлётаў і да 
летуценняў, // Да гожай мужнасці ў імя свабоды?”, “Спяць людзі 
мёртвым сном і ў вус не дуюць. // Спіць воін, галаву на меч 
паклаўшы, // Чыноўнік спіць…” (“Трызненне мужыцкага Брэйгеля”). 

Апавядаючы пра лёс старажытных таўраў, У. Караткевіч 
думкай імкнуўся да сучаснасці, па сутнасці гаварыў і папярэджваў 
пра гістарычнае бяспамяцтва, страту нацыянальнай самабытнасці: 

I дасюль, 
Па абшарах сваёй стараны, 
Між людзей, 
Непазнаныя, таўры блукаюць 
І не ведаюць самі, 
А хто яны? 

(“Таўры”) 
Найвышэйшы ідэал для паэта — “Край Свой Родны”, і таму яго 

душа поўнілася болем за Беларусь, яе драматычную і ў многім 
няўдзячную долю. Яго лірычны герой — мужны духоўны заступнік 
Бацькаўшчыны. Паэт лічыў, што вечнае на зямлі — “твой Люд і Край”, 
з імі звязваў “шчасце пасмяротнае і рай” (“Бог пайшоў. Жыццё ідзе 



пад кручу…”). Цудоўна, з філасофскай роздумнасцю выказаўся паэт у 
вершы “У векавечнай бацькаўшчыне клёны”: “…векавечны толькі 
край, і далеч, // І жоўты ліст на зелені травы”. У вершы “На Беларусі 
Бог жыве”, адным з выдатных узораў патрыятычнай лірыкі, гучыць 
прызнанне ў любові да бацькоўскага краю, і на гэтай хвалі лірызму 
паэт гаворыць пра Богаабранасць роднай зямлі: 

І пра тое кожны пяе салавей 
Росным кветкам у роднай траве: 
“На Беларусі Бог жыве”, — 
І няхай давеку жыве. 

У. Караткевіча вабілі культура і гісторыя іншых народаў. У яго 
паэзіі знайшлі яркае ўвасабленне мінулае, самабытнае хараство 
іншых земляў ды краін, вобразы дзеячаў розных эпох і сусветнай 
мастацкай культуры (вершы “Дзіва на Нерлі”, “Апошняя песня Дантэ”, 
“Прарок Геронім Босх”, “Глухі геній” і інш.). Паэт пераасэнсоўваў 
антычныя вобразы і біблейскія сюжэты, шукаў у даўніне адказы на 
вострыя маральна-этычныя пытанні чалавечага быцця (“Балада пра 
сыноў Пітакоса”, “Балада аб трыццаць першым сярэбраніку”, 
“Самсон” і інш.). Духоўнае самасцвярджэнне асобы паэт не ўяўляў без 
далучэння да агульначалавечага гістарычнага вопыту, 
агульнакультурных каштоўнасцяў.  

Наогул, паэзія У. Караткевіча тэматычна разнапланавая, але 
асабліва прыкметна вылучаюцца ў ёй вершы пра каханне і прыроду. 
Кахаць для лірычнага героя У. Караткевіча — гэта значыць 
спазнаваць шчасце, прыгажосць, адчуваць радасную асалоду. 
Каханне паўстае з вершаў паэта як з’ява высокадухоўная, пачуццё 
вялікай эмацыянальнай сілы, высокі ідэал святла, які кліча за сабой: 

О каханне маё бясконцае, 
Не ўцякай ад мяне, пашкадуй! 
За табой, як за светлым сонцам, 
Па штодзённай дрыгве іду. 

(“О каханне маё бясконцае…”) 
Паэт палымяна пераконваў, што “смерці няма ў кахання. 

Чалавек толькі смертны” (“Калі паміраюць...”). Герой паэта зведаў і 
цяжкія пакуты кахання (вершы “Калі ў жамчужніцу пылінка 
трапіць…”, “Раманс аб расстраляным каханні” і інш.), але ён не здолеў 
паслаць яму праклён, паставіць нянавісць вышэй за каханне. 

У. Караткевіч стварыў нямала чароўных вершаў пра прыроду, 
якую ён малюе з незвычайнай адухоўленасцю, экспрэсіўнасцю 
слоўных фарбаў: 



Восень нясе павуцінне, 
Дрэвам час запалаць. 
На ўсіх баравых рабінах 
Чырвоныя плахты вісяць  
Няўтульна на мокрай сялібе 
І ў позні прысмерку час 
Вяргіні таўкуцца ў шыбы: 
“Пусціце, пусціце нас”. 

(“Восень нясе павуцінне…”) 
Паэт задушэўна-інтымна выказвае пачуццё замілавання 

роднымі краявідамі, любоў да малога, адзінкавага і вялікага: травінкі, 
кветкі, птушкі, ракі, лесу, зямлі бацькоў. Гукапісны жывапіс вызначае 
стыль такіх выдатных пейзажных вершаў, як “Лісце”, “Жаўранак — 
звонкая ніць” і інш. Красу беларускай зямлі паэт апявае ўзнёсла і з 
вялікім захапленнем. Караткевічаўская “Беларуская песня” — яркая 
панарама нацыянальнага свету, у гэтым творы прысутнічаюць 
гістарычныя вобразы і асацыяцыі, гучыць пранікнёны патрыятычны 
гімн Радзіме: 

Дзе мой край? Там, дзе вечную песню пяе 
Белавежа, 
Там, дзе Нёман на захадзе помніць варожую 
кроў, 
Дзе на ўзвышшах Наваградскіх дрэмлюць 
                                                                        
суровыя вежы 
І вішнёвыя хаты глядзяцца ў шырокі Дняпро. 
Ты ляжыш там, дзе сіняя Прыпяць ласкава 
віецца, 
Дзе Сафія плыве над Дзвіною, нібы карабель. 
                       …………………………… 
Ты — наш край. 
                           Ты — чырвоная груша над 
дзедаўскім домам, 
Лістападаўскіх знічах густых фасфарычная 
раць, 
Ты — наш сцяг, што нікому, нікому на свеце, 
нікому 
Не дамо абсмяяць, апаганіць, 
                                                 забыць ці мячом 
зваяваць. 



Глыбокія, непадманныя пачуцці да Радзімы-Беларусі, 
жанчыны, прыроды, усяго прыгожага і высокага — у гэтым 
У. Караткевіч бачыць сутнасць паўнавартаснага быцця асобы. Ён 
імкнуўся ўзняцца над часовым, побытава-дробязным, услаўляў 
высакародныя памкненні чалавечай душы, свабоду, справядлівасць, 
людскую еднасць, жыццялюбства і гуманізм. У першую чаргу гэта 
яскрава выявілася ў караткевічаўскіх баладах (“Балада плахі”, “Балада 
пра Невядома, Першага”, “Балада пра смяротнікаў”, “Балада пра 
паўстанца Ваўкалаку” і інш.). Паэт не прымаў інертнасці і 
ідылічнасці, заклікаў да дзейнасці, гарэння душы, рыцарскага 
служэння Беларусі. У той жа час ён умеў выказацца з душэўнай 
шчымлівасцю, на кранальнай, спавядальнай ноце. У. Караткевіч 
выявіў сябе як натхнёны лірык, паэт-рамантык. І яшчэ чым уражвае 
яго паэтычная спадчына, дык гэта жанравым багаццем і 
разнастайнасцю: оды, элегіі, рамансы, песні, пасланні, прытчы, 
драматычныя маналогі, жартоўныя вершы, паэмы. Усё гэта сведчыць 
пра шырокі дыяпазон творчага выяўлення паэта. 

Паэзія кожнага з майстроў слова — А. Пысіна, А. Вялюгіна, 
У. Караткевіча — змяшчае ў сабе “жывое энергетычнае поле” 
(А. Вазнясенскі). Яна дае чытачу цудоўную магчымасць адчуць 
радасць і сум быцця, глыбей зразумець, што значыць па-сапраўднаму 
жыць, кахаць, якое гэта шчасце — мець у душы неба, сонца, і як гэта 
важна кожнаму з нас любіць Маці-Беларусь, родную прыроду, 
шанаваць духоўную спадчыну, быць на зямлі чалавекам, успрымаць 
свет з шчырай непасрэднасцю, паэтычна і ўзнёсла. 



Алег Лойка 
Алег Лойка — паэт, празаік, перакладчык, крытык, 

літаратуразнаўца, дзіцячы пісьменнік, публіцыст. Словам, творца 
шмагранны, нават універсальны: мае прыкметны плён ва ўсіх 
літаратурных жанрах. Пісьменніцкі і навуковы талент А. Лойкі 
адзначаны многімі дзяржаўнымі ўзнагародамі, у тым ліку 
замежнымі. Так, у 1990 г. яму прысуджана Дзяржаўная прэмія 
Беларусі імя Якуба Коласа за раман “Францыск Скарына, або Сонца 
маладзіковае”, а ў 2003 г. за падручнік “Старабеларуская літаратура” 
ён адзначаны прэміяй БДУ імя У. І. Пічэты. Ён — першы з беларускіх 
пісьменнікаў, які выдаў кнігу пра Янку Купалу ў шырокавядомай і 
папулярнай серыі “ЖЗЛ” (жыццё знакамітых людзей). Прафесар, член-
карэспандэнт НАН Беларусі А. Лойка, пачынаючы з 1 жніўня 1956 г., 
некалькі дзесяцігоддзяў аддаў выкладчыцкай працы на філалагічным 
факультэце БДУ. Тут, у сваёй роднай alma mater, ён загадваў 
кафедрай беларускай літаратуры (пасля рэарганізацыі — кафедрай 
беларускай літаратуры ХХ ст.) (1985–1999), быў дэканам (1991–1996). 
Яго як выдатнага лектара і педагога ведаюць тысячы былых 
выпускнікоў філфака, якія працуюць у розных кутках нашай краіны. 
Студэнтам А. Лойка адрасаваў падручнікі і дапаможнікі, навучальныя 
праграмы, хрэстаматыі і метадычныя распрацоўкі. 

Для Алега Лойкі ўласціва найперш паэтычнае ўспрыманне 
свету. І ў літаратуразнаўчых даследаваннях, i ў крытычных артыкулах, 
i ў сваёй прозе ён застаецца паэтам. У творчасці і па жыцці яго вядзе 
чулае і ўражлівае сэрца. Без А. Лойкi-паэта не было б яго 
арыгінальных манаграфiй, кнiг i падручнiкаў па беларускай паэзіі, i, у 
прыватнасцi, раманаў-эсэ пра Янку Купалу і Ф. Скарыну, перакладаў 
Поля Верлена, Гётэ, Фрыдрыха Шылера, шматлiкiх польскiх паэтаў, 
рамантызаванай аповесцi “Кельты не ўмiраюць”, драматызаваных 
паэм “Песняй толькі на свеце жыў я…”, “Вяселле — заўтра”, 
“Развітанне з Радзімай”... Усе, да чаго i з чым судакранаецца 
А. Лойка, ён успрымае сэрцам паэта. 

Паэтычны плён А. Лойкі асабліва прыкметны і значны. Ён 
з’яўляецца аўтарам больш 20-ці зборнікаў паэзіі і шэрага кніжак для 
дзяцей. Выйшлі яго томікі выбраных вершаў “Калі ў дарозе ты…” 
(1971), “Скрыжалі” (1981), “Пралескі ў акопах” (1987), “Балады вайны і 
міру” (1988). Найраднейшай стыхiяй заставалася для А. Лойкі 
паэтычная творчасць i на сучасным этапе. Пра гэта, уласна кажучы, i 
засведчылi кнiri “Талая вясна” (1990), “Трэцi золак” (1993), 
“Неўмiручасць” (2000), “Ушанаванне” (2001). 



Назвы кніг паэта ёмістыя, асобныя маюць алегорыка-
сімвалічны сэнс. Так, словазлучэнне “талая вясна” сімвалізуе пачатак 
духоўнага адраджэння Беларусі. Загаловак кнігі “Неўмiручасць” 
таксама падкрэслена сімвалічны: гэтым словам аўтар сцвярджае моц 
i невынішчальнасць беларускага духу. З глыбокай верай паэт кажа пра 
несмяротнасць роднага слова, вечнасць зямлi бацькоў i 
неўвядальнасць яе высокай красы. 

Любоў да Радзімы, роднага кутка — стрыжнявы матыў паэзіі 
А. Лойкі. Любоў гэтая —шчырая, самадданая, незгасальная. Яго 
лірычны герой так гаворыць пра радасць вечных пачуццяў, якія 
акрыляюць, прасвятляюць і надаюць сапраўдны сэнс чалавечаму 
існаванню: 

…І калі б не на Слонім дарога 
Да твайго, як світанак, парога, 
           Я б не ўведаў, сляпы, недарэчны, 
           Што любіць, што кахаць можна 
                                                              вечна! 

(“Я спытаўся…”) 
Слонім — калыска паэта, крыніца яго духоўнага жыцця і святое 

прычасце (тут ён нарадзіўся 1 мая 1931 г.). Сваю родную зямлю паэт 
успрымае райскім садам, яна сагрэтая сонцам і асветлена блакітам, 
атулена ласкай і любоўю Жыровіцкай Багамаці. Калі У. Караткевіч 
гаварыў, што “на Беларусі Бог жыве”, то А. Лойка таксама выказвае 
сваю паэтычную версію пра абраную Богам зямлю: 

Над Шчараю ў Беларусі 
Бог нарадзіцца мусіў… 
           ……………… 
У народа, як мой, такога 
Не магло не быць Бацькі-Бога 
І ў такой, як маёй маці, хаце 
Жыць магла б і Багамаці. 

(“Посах душы”) 
Алег Лойка — “Шчары патомны сын”, у яго “сэрцы 

натхнёным — парог бацькаў і дарога, любоў, краса…”. Паэма “На 
залатым перазове” — гэта своеасаблівая вандроўка памяці, лірычны 
расповед пад стук колаў цягніка пра тое, што звязвае паэта з родным 
горадам, дарагімі сэрцу мясцінамі. Па вершах і паэмах А. Лойкі 
можна правесці своеасаблівую паэтычную экскурсію па Слоніме і 
слынных мясцінах слонімскага краю (“Слонім”, “На слонімскім 
вакзале”, “На вуліцы Янкі Купалы ў Слоніме”, “Тут, над Шчарай...”, 



“Вёскі беларускія мае вы…”, “На залатым перазове”, “Развітанне з 
Радзімай” і інш.). 

Шматлікія творы А. Лойкі прысвечаны роднаму краю: гэта 
вершы-маналогі і лірычныя споведзі, паэтычныя замалёўкі і песні, 
гімны і малітвы, балады і паэмы. Патрыятычныя пачуцці аўтар 
выказвае па-рознаму: то з палымяным прамоўнiцкiм пафасам, то з 
інтымнай задушэўнасцю i роздумнасцю інтанацый. У паэзіі А. Лойкі 
пануе высокі культ Радзімы-Беларусі і яе красы. Паэт не шкадуе слоў, 
поўных замілавання і любасці, калі апявае бацькоўскі край. Прачулым 
лірызмам і высокай паэтызацыяй роднага прасякнуты строфы “Балады 
Белай Русі”: 

Мілая, любая, родная 
Зямля абяцаная, 
Белая, значыць, — свабодная, 
Незваяваная. 

Патрыятычная лірыка А. Лойкі змяшчае ў сабе нямала 
эмацыянальных воклічаў, зваротаў, пафасна-пранікнёных 
дэкларацый. “О светлыня высокіх нябёсаў // Наймілейшага 
краю!..” — так захоплена ўсклікае паэт, выказваючы сваё адчуванне 
светлыні беларускага неба, якое ўспрымае “німбам Белае Русі” (верш 
“О светлыня высокіх нябёсаў…”). 

У вершы “Не, я не бедны...” уласнае “я” паэт лучыць з агульным 
нацыянальным “мы”, з уздымнасцю слова сцвярджае духоўную моц і 
веліч беларускага народа: 

Мы — непатрушчаныя,  
Мы — непаколатыя, —  
Волаты . 

Калi на пачатку XX ст. разбуджаная грамада беларускага люду ў 
вершы Янкi Купалы “А хто там дзе?” заявiла “на свет цэлы” пра сваё 
права “людзьмi звацца”, то ў сучаснага паэта беларусы ўслаўляюцца як 
тытаны i асілкi. Лiрычны герой А. Лойкi поўны ўсведамлення ўласнай 
годнасцi, таму жадае “далёка па свеце хадзіць”, пры гэтым “скрозь i 
ўсюды застаючыся беларусам” (верш “Кім быць?”). 

Так, сучасны паэт падкрэслена ўзвышае агульнанароднае 
“мы”. Аднак ён далёкi ад iдэалiзацыі беларускага жыцця, з горыччу 
разважае пра няўдзячную гiстарычную долю свайго краю. Перад 
нашым народам паўстаюць адвечныя пытанні, адно з якіх А. Лойка 
задае беларусу: “Чаму ж ты не думаеш, хто ты, // Куды iдзеш i 
адкуль?”. Пра гэта ж пытаўся ў беларусаў i У. Караткевiч. Усiм сэрцам 
паэт прагне аднаго — каб развеялася “смуга на аслеплых разлогах”, 
прыйшоў дзень, напоўнены радасцю быцця. Бо яму надзвычай цяжка 



цярпець i любіць “паміж кашмарных сноў” (“Не думаць думна i не 
пець...”), жыць, калi “век... над намi плача” (“Век барозны свае 
даворвае...”). А стагоддзе дваццатае — гэта войны, дарога да 
Курапатаў, чарнобыльская навала. Пра крыжовы лёс народа паэт 
гаворыць: “Ахвяры ў кожным доме // Аплакваюць крыжы…”. Наш 
паэт-сучаснiк гэтак жа, як калiсьцi Алесь Гарун, звяртаецца да 
беларуса як да брата, гаворыць з iм на мове даверу, пашаноўна i з 
любоўю: “О мой любы, святы, паважаны // Брат, каго беларусам  
зваць!” (верш “О мой любы, святы, паважаны...”). Злосць, 
ганьбаванне, гнеў — мусiць, дрэнныя дарадцы ў размове з 
суайчыннікамі. І ўсе ж, бывае, паэтычны зварот перарастае ў 
нясцерпны крык душы, мы чуем эмацыянальна-ўзрушаныя воклiчы, 
нараканнi, дакоры, як, напрыклад, у вершы “Няўжо вы не бачыце, 
людзі?..” Лірычны герой аўтара страчвае раўнавагу, бо востра 
перажывае драму нацыянальнага быцця, журьщца i пакутуе ад таго, 
што “ёсць Беларусь, а няма беларуса” (“Абрусовыя матывы”). Пра 
аслабленую нацыянальную свядомасць хваляваліся яшчэ песняры 
беларускага Адраджэння пачатку ХХ ст. І ў той жа час сучасны паэт 
А. Лойка даводзіць-пераконвае: “…Я нішто без Беларусі: // Ёсць 
Беларусь, я, значыць, ёсць”; “…Мы нішто без Беларусі: // Ёсць 
Беларусь, мы, значыць, ёсць!..” (“Прамоўлю і не памылюся…”). 

Паэт любіць родны край пасля Чарнобыля і іншых цяжкіх 
сацыяльных наступстваў шчымлiва-балюча: 

Любіць балюча, калі любіш край, 
Знялюблены, як на крыжы, распяты 
На абыякавасці і сястры і брата, 
Хоць праклінай іх, хоць не праклінай! 

………………………… 
І мушу я ўсё больш, больш і за іх 
Любіць цябе, знялюблены мой краю, 
Каб сіратою між палёў і гаю 
Не галасіў ты, стойваючы дых. 

(“Балюча край знялюблены любіць...”) 
А яшчэ, нягледзячы на цяжкасці жыцця і часу, шкадуе 

простых i даверлiвых людзей — беларусаў, спагадае iх лёсу, клiча 
рупіцца i будаваць свой беларускi дом, бо ён для нас — “райскi кут” 
(верш “Памiрай, а дом будуй...”). 

Вершы А. Лойкi “Мой родны кут... ”, “Мой край... ”, “Беларусь, а 
болей — анічога...”, “Родная зямля”, “Роднаму краю”, “Чатыры слязы”, 
“На выхад, Родны Край!..” i iншыя творы патрыятычнага гучання 



кандэнсуюць у сабе моцную пачуццёва-сэнсавую энергетыку, у iх 
выяўляецца разнастайнасць iнтанацый — ад страсна-палымяных да 
элегiчна-роздумных. Аднак у абсалютнай большасцi твораў лірычны 
пульс прасякнуты драматызмам. Іначай i не выпадае, бо танальнасць i 
словы дыктуе сэрца, абцяжаранае хваляваннямi i трывогамi. Вiдаць, 
маюць рацыю тыя, хто прытрымлiваецца наступнай думкi: “Прызванне 
паэта драматычнае. Toe, што гаворыш, павiнна быць перажыта” 
(В. Бечык). Пра гэта ж калісьці гаварыў і рускі паэт А. Блок, які 
прызнаваўся: “Драматызм свайго існавання я бачу ў тым, што 
лірык…” (гэтае выказванне было вельмі блізкім Я. Янішчыц). 
Паэтычныя словы А. Лойкi прачутыя сэрцам i цесна спалучаны з яго 
лёсам, якi ён не ўяўляе без Беларусi: 

Азірнуся вакол, азiрнуся 
Сэрцам, што не маё ўжо даўно, 
Бо яно — дарагой Беларусі 
Дно, якому дна не віднo. 

 
Падыму з дна i месяц, i зоркі, 
Подыму сонца, Млечны Шлях — 
Беларускi, слёзны, горкі, 
Як Голгофы зямной працяг...  

З працытаванага верша “Азiрнуся вакол...” лiрычны герой паэта 
паўстае ва ўсёй рамантычнай велiчы, ён адчувае вялiкую адказнасць 
за сваю Бацькаўшчыну i здольны таму падняць “Млечны Шлях 
Беларусі” дзеля яе зорнай славы ў сусвеце. Гэтая па-купалаўску 
рамантычная ўзнесенасць паэтычнай думкi-пачуцця нарадзiлася як 
прага пераадолення драматычных абставiнаў часу i выхаду на шырокi 
духоўны прасцяг быцця. 

Радзiма для паэта — дзівосная, чароўная, незвычайна 
прывабная зямля. Сустрэча з прыродай заўсёды абуджае ў яго сэрцы 
жывы, узнёсла-трымцлівы водгук. А. Лойка — пясняр зямной і 
духоўнай красы, і вось як ён адчувае гэтае сваё ўнутранае пакліканне: 
“Мой лёс — красой здзіўляцца, // Мой лёс — красой здзіўляць” (“І як 
тут не здзіўляцца…”). А. Лойка паэтызуе роднае, светлае, чыстае, 
прыгожае, узвышанае, цудоўнае… А бачыць і адчувае ён высокую 
красу і пекнасць у краявідах, каханні, жанчыне, дзіцячай калысцы, 
песні, роднай мове, рытме верша, зямным бытаванні чалавека. 
Невыпадкова адзін з раздзелаў у кнізе “Ушанаванне” мае назву “Пад 
знакам красы”. Герой А. Лойкі кажа, што ён “прыгоства паняты” і 
ўпэўнены, што “красу толькі дорыць краса” (вершы “Санет формы”, 
“Пакланюся зялёнай сасонцы…”). Паэт гэтак, як калісьці 



М. Багдановіч, У. Дубоўка і іншыя мастакі слова, адданы ідэалам 
праўды і вечнай прыгажосці: “Як маці, будзьце вы са мною, // І поўня 
Праўды, і Краса!” (“Не паўкрыла ўздымае птушку…”). Беларусь для 
паэта — храм красы, духоўная святыня, у якой ён прычашчаецца да 
роднага слова: “Мова мая беларуская // Мой зямны рай…” (“Мова мая 
беларуская…”). З вуснаў паэта гучыць услаўляльны гімн хараству 
беларускай мовы: 

Шаную цябе, родная, шаную, 
Заходзячы ў цябе, нібыта ў храм, 
Дзе музыка святла твайго пануе 
Зарой, нязгаснай сэрцу і вачам… 

(“Роднай мове”) 
Эстэтычны культ роднага, беларускага вельмi высокi ў 

творчасцi А. Лойкi. Роднае — гэта тое, што, як даводзіць паэт, “...не 
скланяецца, // Скланяюцца перад iм, // Прыхiнаюцца да яго, // 
З iм родняцца, нараджаючыся, // З iм не развiтваюцца i 
памiраючы” (“Скланенне”). Лірычна спеўнае слова выяўляе паэтычна-
ўзнёслы настрой аўтара, раскрывае вышыню яго рамантычнага ідэалу: 

Над дзівасілам, 
Над кіпарысам, 
І над жэньшэнем 
            Узвышэння!.. 
Яно — арыенцірам, 
Яно і мішэнню, 
          Узвышэнне… 
      …………… 
Праўдаю Веку, 
Прагай вяршэння 
Да зорнага чалавека 
            Узвышэння!.. 

(“Узвышэння!”) 
Для А. Лойкі як паэта-рамантыка найвышэйшым увасабленнем 

красы-ідэалу з’яўляюцца вобразы сонца, зор, нябёсаў. “Мой сказ, ён з 
родных зор і ніў…” — гаворыць паэт (верш “Сказ”). Салярныя і 
касмічныя матывы раскрываюць духоўна прасветленую сутнасць 
паэзіі А. Лойкі: 

Зорнае неба на Куццю — 
Светлае і ўрачыстае — 
Як незгасальны гімн жыццю, 
Як сага эпічна вячыстая. 

(“Зорнае неба на Куццю”) 



Родная Шчара, цвіценне бэзу, кветкавы водар, высокая 
чысціня неба, “рапсодыя расы” i “снег ціхi Белае Pyci” — усё гэта 
светлая i адухоўленая паэзiя натхнёнай душы аўтара, запалоненага 
красой роднага свету: 

Зямля мая — пралескавая, 
Радасць мая — і цуд; 
Арэшнікава пералескавая, 
Кветак шчаслівы кут! 

 
І мне нават і не верыцца, 
Што ў гэткі атрутны час 
Пралескавай аселіцай 
Ты сустракаеш нас. 

(“Зямля мая — пралескавая…”) 
Пад атрутным часам паэт мае на ўвазе перш за ўсё Чарнобыль, які 

перайначыў духоўнае існаванне, прынёс з сабой пагрозу смерці: 
“Мёртвыя крыніцы, // Мёртвай расы не напіцца…” (“Чарнобыльская 
сініца”). Новае чарнобыльскае светаадчуванне раскрывае 
псіхаэмацыянальны стан паэта, пазначаны ўнутраным драматызмам: 
“Цяжка без песні і з песняй, Чарнобыль, // Цяжка неймаверна…” 
(“Цяжка без песні…”). У той жа час у вершы “Мітынгуем, крычым, 
енчым зноўку…” цепліцца аптымістычная вера ў будучыню, і гэта 
нягледзячы на тое, што “хата поўна чарнобыльскім ліхам”: 

…Хата бацькава, матчын падворак 
Не даруюць, калі не азвуся 
Салавейкам над гнёздамі гора. 

Грамадзянскае выяўленне А. Лойкi звязана з выказваннем 
асабістай жыццёвай пазiцыi, маральных перакананняў. Паэтаў голас у 
вершы “Мова мая беларуская...” напоўнены не толькі любоўю да самай 
дарагой святынi, але і трывогай за яе лёс. Трывог жа ў лiрычнага героя 
паэта многа, i ўсе яны лучацца з думкай пра Беларусь, яе будучыню. Ён 
застаецца адданым ідэі служэння Бацькаўшчыне і нацыянальнай 
культуры, галоўным прынцыпам гуманізму, паўстае як абаронца 
духоўнай спадчыны, свабоды асобы, чалавечнасці. У манаграфіі пра 
А. Лойку “Насуперак канону” (1997) Г. Сіненка адзначае, што на 
сучасным этапе “ўзмацняецца сацыяльна-палітычны аспект у 
адлюстраванні часу”. Час жа мяняецца хутка, нават імкліва, і 
прыносіць новыя ўскладненні: “Лятуць падзеі пад адхоны, — // 
Непрадказальны гон падзей” (“Ужо я менш за ўсё паломнік…”). Лiрыка 
паэта сацыяльна-грамадскай тэматыкі мае публіцыстычную 
скiраванасць. Паэт не можа быць пазбаўлены права выказацца, данесцi 



сваё слова пра час, сябе ў гэтым часе, палітыку, жыццё, стан 
грамадства. Свабода мыслення, нават іншадумства — гэта заўсёдная 
наканаванасць творчай iнтэлiгенцыі. У гэтай сувязi вядомы майстар 
драматургiі А. Дудараў слушна разважае: “Ну не бывае такога, каб 
пiсьменнiк быў апалiтычны. Гэта асоба, якая на адпаведныя iдэi, 
адпаведныя словы павінна рэагаваць. Я не веру таму пісьменніку, якi 
кажа: “Не цягніце мяне ў палiтыку, я палiтыкай не цікаўлюся, мне 
важна сядзець i апісваць, як траўка расце...”. Гэта не пісьменнік!”. 
Адна справа — палiтычны экстрэмiзм, зусім іншая — палiтыка як 
рэакцыя асобы на падзеi i з’явы агульназначнага парадку. Яшчэ 
М. Някрасаў лічыў, што  паэт “гражданином быть обязан”. Лiрычны 
герой А. Лойкі, як i сам аўтар, не можа не рэагаваць на ўсё тое, што 
закранае яго годнасць, быць убаку ад тых жыццёва важных праблем, 
ад якiх залежыць паўнавартаснае iснаванне грамадства. Яго 
публіцыстычная лiрыка — гэта прамаўленне паэта-грамадзянiна, якi 
сцвярджае i даводзіць уласныя погляды, палка адмаўляе розны 
негатыў, дэфармацыю духоўнасці, маралi, спрачаецца і палемізуе, 
выказвае свае хваляванні, надзеi, спадзяванні. Паэт па-грамадзянску 
сумленна падзяляе адказнасць за народныя беды і няшчасці, а іх было 
нямала: 

Я — вінават, 
І гэта ясна, бо не сон, 
Я — вінават: 
Чакаю новых зон… 
      …………… 
Я — вінават: адцягваў землятрус, 
Я — праіграў, як кожны беларус, 
Я — вінават, як і кожны беларус. 

(“Дыптых вінаватасці”) 
Пачуццёва драматычны стыль вызначае характар вершаванай 

публіцыстыкі А. Лойкi i, у прыватнасцi, такiх твораў, як “Малiтоўная 
інвектыва”, “Што гэта за народ?”, “Маленне да Уладзіміра Караткевіча”, 
“І як тут страхавацца?”, “Завельмі”, “Завечарэла…” і інш. У паэтычных 
прамовах і выказваннях важную ролю адыгрываюць эмацыянальныя 
звароты, воклічы, запытанні, просьбы, малітоўныя інтанацыі. А ў 
вершах, для якіх характэрна сцішанасць прамаўлення, паэт выказваецца 
з лірычнай пранікнёнасцю слова, душэўнай шчымлівасцю. 
З сатырычным пафасам напісаны паэма “Мінана”, вершы “Ананіму”, 
“Дальтонікі”, “Запіла інтэлігенцыя…”, “Падпарадкаванцы”, 
“Адрачэнцам” і інш., у якiх ганьбуюцца чалавечыя хібы, асуджаецца 
бяздумнае існаванне, страта ўласнага гонару і годнасці. 



Паэзія А. Лойкi на грамадска значныя праблемы — гэта 
лірычныя разважанні і асэнсавальны роздум пра сацыяльна-духоўнае 
быццё. Перад намі паўстае асоба сучасніка — шчырага, адкрытага, 
усхваляванага і па-філасофску мудрага. Паэт гаворыць пра надзённае, 
надзвычай важнае, набалелае, і ў першую чаргу — пра неабходнасць 
для грамадства патрыятычных ідэалаў, акцэнтуе ўвагу на зберажэнні 
духоўных каштоўнасцяў, адраджэнні гістарычнай свядомасцi народа, 
умацаванні нацыянальнага імунітэту і гуманістычнага светапогляду. 
У гэтым сэнсе А. Лойка — прадаўжальнік традыцый беларускай 
класічнай паэзіі, ён у сваіх творах знаходзіцца ў супрацьборстве з 
рэчаіснасцю гэтак жа, як Янка Купала, Алесь Гарун i іншыя песняры-
адраджэнцы нашанiўскага часу, якія давалі водпаведзь “ворагам 
беларушчыны”, не мірыліся з сацыяльнай несправядлівасцю, уціскам 
дэмакратычных правоў, русіфікацыяй і інш. Жыццёва-філасофскія 
назіранні і высновы А. Лойкі скіраваны на спасціжэнне сутнасці 
развіцця сучаснага грамадства. 

У паэтычных кнігах А. Лойкі яскрава выяўляецца духоўны воблiк 
паэта. Ён — асоба, багатая сваёй чалавекалюбнасцю. “Я нянавісцю 
жыць — не магу”, — прызнаўся паэт у адным з вершаў 60-х гг. Ён па-
ранейшаму застаецца верным сваёй унутранай сутнасці: “І ніяк не 
адбудзе // Ўва мне да ўсіх вас любові, // Хоць ведаю, што людзі — // 
Не толькі квет васільковы…” (“Як не любіць, бы хросных…”). Любоў да 
людзей, спагада, шкадаванне — гуманістычная рыса яго светапогляду. 
Вось як выказвае сваё жыццёвае крэда герой паэта: 

Не дабягу, — дайду, 
Не дайду, — дапаўзу 
Ў кожную бяду, 
У кожную слязу. 

(“Не дабягу, — дайду…”) 
Многія творы А. Лойка прысвяціў сябрам i землякам, родным i 

блiзкiм, памяцi бацькоў i іншых добрых людзей, хто пакінуў гэты свет. 
Вершы “Памяцi бацькi”, “Экспромт”, “Прабегла чорная котка”, 
“Памяцi цёткi Mapyci”, “Вудай не з бамбукоў...”, “Гансу Ауэрсвальду”, 
“Дачцы Тоні”, “Няма, як над Бугам…”, “Усё часцей…”, “За Зяльвянкаю, 
за Шпрээ...”, “Святое памяцi Віктара Скробата”, “Захоплены прафесар”, 
“Белы снег”, “Залатыя падковы”, “Светлай памяці Максіма Танка”, 
“Памяці Тамары Чабан” i інш. красамоўна гавораць нам пра паэтаву 
чалавечнасць i душэўную шчодрасць, раскрываюць яго цеплыню 
пародненасці з людзьмi, здольнасць суперажываць гору i бядзе іншых, 
быць памятлiвым. А яшчэ ў многіх выпадках звяртае ўвагу глыбіня 
разваг, афарыстычнасць думкі, якiя ўспрымаюцца як адбiтак 



жыццёвай філасофіі чалавека, які ўжо нямала пражыў i пабачыў, 
усведамляе хуткаплыннасць жыцця, незваротнасць часу: “...Я сплыву, 
як сплывае дым”; “...Дымы — мы, // За дымамi плывуць дымы” 
(“Дым”). Адзінае, чаго шчыра жадаецца ў одуме герою паэта, каб 
засталіся пра яго словы “Беларусь любiў” (“Сказ”). 

Сацыяльна-фiласофскай роздумнасцю вылучаецца верш “Век 
барозны свае даворвае…”. У гэтым творы паэт асэнсоўвае наша быццё ў 
час, калi “пад Чарнобыльскай зоркай” востра паўстала праблема 
нацыянальнага выжывання: “А мы — смяртэльна хворыя, // Жывыя 
марыянеткi, // Якім не выскачыць з клеткі…”. У многіх вершах 
дамінуе элегічны пафас, самапаглыблены філасофскі аналіз: 

…Я — жалейка, флейта і сурма, 
Прага неймавернага здзяйснення, 
Мара запаветная сама, 
Для якога я, нібы турма, 
А не залатое блаславенне. 

(“Успакаенне”) 
Паэтычны свет А. Лойкi ў постсавецкі час прыкметна 

хрысцiянiзаваўся. У кнігах “Трэці золак”, “Неўміручасць”, 
“Ушанаванне” гучаць малітоўныя апеляцыі і запытанні, хрысціянска-
гуманістычныя матывы ўваходзяць у склад многіх вершаў. Рэлігійна-
філасофскую скіраванасць мае жыровіцкая паэма “Посах душы”. Паэт 
звяртаецца да Бога з думкай пра дапамогу i саўдзел у лёсе роднага 
краю, якому жадае прасветленай будучыні, міру, згоды, шчасця. Вершы 
“Радасць Хрыстовага Уваскрасення...”, “Адсмуткавала Радаўнiца”, 
“Чэнстахова”, “Не думаць думна i не пець...”, “Роднае, прыгожае…”, 
“Малітва аб думцы” і інш. раскрываюць духоўны свет лiрычнага героя, 
маральна-этычную скіраванасць паэтычнай думкі да сцвярджэння 
Боскага пачатку, хрысціянскіх, агульначалавечых у сваёй аснове, 
ідэалаў і каштоўнасцяў. Праўда, часам у вершах А. Лойкі свецкія i 
грамадскiя пачуццi ўступаюць у супярэчнасць з бiблейска-хрысцiянскiм 
светапоглядам. 

Алег Лойка пабываў у Францыі, Індыі, Фінляндыі, Тайландзе, 
Германіі, Італіі і іншых краінах. Ён — стваральнік яркіх вершаваных 
нiзак пра замежжа: “Зорка Венера над Бугінвілем” (зб. “Грайна”), 
“Непаўторная Суомі” (зб. “Трэці золак”), “Венецыянскае шкло” (зб. 
“Ушанаванне”). У кнізе “Неўмiручасць” паэтызуецца экзатычная 
рэчаiснасць Ірана, Германii, Парыжа (нiзкі “Персiдскiя матывы”, 
“Мiрабэль”, “Парыж, Парыж”). У вершах, напісаных пад уражаннем 
чарговага наведвання Польшчы, паэт думкамi вяртаецца ў сучасную 
Беларусь, гаворыць пра яе жыццё-быццё, поўнае трагізму: “За 



Дняпром, за Нёманам-Дунаем // Памiраем; // За Чарнобылем, 
маной, хлуснёй, адчаем // Паміраем...” (“У Польшчы”). Асаблiва 
запамiнальна i цiкава пададзены паэтам малюнкi ўсходняй краiны — 
“неабдымнай Персii”. Позiрк на чужое неба, дзе ўзышоў “маладзiк 
Магамета”, будзіць згадку пра свой беларускi свет: 

Ах, Венера — царыца 
Блакітаў світальнага ранку, 
Мілая ты, Мілавіца 
Над маім каханым ранкам!.. 

“Персідскiя матывы” прывабныя iмпэтнай рамантызацыяй 
кахання, лёгкасцю рытму, iнтанацыйна-пачуццёвай раскаванасцю. 

Для паэтычнага стылю А. Лойкі ўласціва меладыйнасць і 
мілагучнасць пісьма. Яго верш па-народнаму песенны, адчувальна 
збліжаны з традыцыяй беларускага меласу: “Ой, чаму ж вы, белы, // Ў 
час, калі не марыцца, // Не на плыні селі, // А на бросні-старыцы?” 
(“Закрычалі гусі…”). Разам з тым паэт стварае прыгожыя і ўзнёслыя 
песенныя творы — натхнёныя мелодыі душы і сэрца (вершы-песні 
“Беларускае танга”, “Беларускі вальс”, “Вішні” і  інш.). 

Алег Лойка — майстар пейзажнага і інтымнага верша, 
беларускай балады, паэмнага жанру і іншых формаў мастацкага 
самавыяўлення. Але цi ўсе творы ў яго кнiгах 90-х гг. яркiя i моцныя? 
На жаль, ёсць i павярхоўна-альбомныя, легкаважкія на думку (вершы 
тыпу “У панядзелак”, “Экспромт”). Зрэшты, паэт добра ведае: статус 
майстра заўсёды вымагае вялiкай i неспатольнай прагі дасканаласцi. 

Эмацыянальна-сiлавое поле кніг А. Лойкі “высокай самай нотай” 
падключае да аўтарскiх пачуццяў i думак. Яго творчасць — яркі 
лірычна-мастацкі дакумент сучаснасці, сумленная i глыбока 
чалавечная споведзь паэта. 



Яўгенія Янішчыц 
“Палеская ластаўка”, “Палесся мілае дзіця”, “палеская 

летуценніца” — так назвалі ў нашай літаратуры Яўгенію Янішчыц, 
якой, на вялікі жаль, было суджана пражыць усяго сорак гадоў. Яна, 
“непрыручаная птушка”, заўчасна паляцела ў вечны вырай: яе зямное 
жыццё трагічна абарвалася 25 лістапада 1988 г. 

У беларускай літаратуры Я. Янішчыц працавала крыху больш 
за 20 гадоў. Друкавацца яна пачала яшчэ вучаніцай Парэцкай 
сярэдняй школы: першыя вершы былі змешчаны ў пінскай раённай 
газеце і часопісе “Бярозка”. У 1966 г. Я. Янішчыц паступіла на 
філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. 
Пісьменнік А. Бутэвіч у артыкуле “А самых лепшых час не беражэ” 
прыгадвае той студэнцкі час, калі вучыўся на адным курсе з Яўгеніяй 
Янішчыц, Алесем Разанавым, Віктарам Ярацам, Таццянай 
Шамякінай, Генадзем Пашковым і іншымі будучымі літаратарамі: 
“Пяць студэнцкіх гадоў, падвышаных чаканай хрушчоўскай “адлігай”, 
былі папраўдзе непаўторнымі і незабыўнымі. Бо не толькі лекцыі і 
семінары набывалі новы сэнс і змест, а і грамадскае жыццё нібыта 
збаўлялася ад заскарузласці і дагматычнасці. Выкладчыкі ж, 
здавалася, разам са студэнтамі адчынялі браму сапраўдных скарбаў, 
мудра скіроўвалі прагных да ведаў і спасціжэння ісціны маіх 
аднакурснікаў на шлях развагі, роздуму і засваення права самому 
даходзіць да сутнасці, не спяшацца глытаць сухі камяк чужых 
высноў. Міхась Ларчанка, Алесь Адамовіч, Алег Лойка, Ніл Гілевіч, 
Дзмітрый Бугаёў… Іхнія лекцыі былі менавіта гэткім адкрыццём сябе 
ў новым часе”. 

Я. Янішчыц пашчасціла, бо яна выходзіла на прасцягі роднай 
літаратуры ў спрыяльную пару — на хвалі хрушчоўскай “адлігі”, якая 
прынесла змены ў грамадскае жыццё і літаратурную творчасць. 
У гады студэнцтва яна шмат пісала і актыўна выступала ў беларускім 
друку. Нізка вершаў Я. Янішчыц адкрывае калектыўны зборнік 
студэнтаў БДУ “Натхненне” (1967). За год да заканчэння універсітэта, 
у 1970 г., яна выдала першую ўласную кніжку “Снежныя грамніцы”, 
якая адразу ж трапіла ў зону павышанай увагі тагачаснай крытыкі. 
Паэтычны дэбют маладой аўтаркі ўхвалілі Н. Гілевіч, Д. Бугаёў, 
Р. Бярозкін, А. Грачанікаў і інш. “Кніга атрымалася — кніга 
паэтычная, светлая, цэласная па настроі і змесце”, — пісаў Н. Гілевіч у 
рэцэнзіі “Радаснае абяцанне” і зазначаў: “Яўгеніі Янішчыц, па маім 
перакананні, шмат дадзена”. Натуральна, пасля такой прыхільнай і 
шырокай падтрымкі паэтка адчула новае дыханне, не збавіла 
творчага імпэту і працавала з вялікай апантанасцю. Адна за адной 



выходзілі яе паэтычныя кнігі — “Дзень вечаровы” (1974), “Ясельда” 
(1978), “На беразе пляча” (1980), “Пара любові і жалю” (1983), “Каліна 
зімы” (1987). Да Я. Янішчыц прыйшлі прызнанне і вядомасць, яна 
была заслужана ўганаравана Дзяржаўнай прэміяй Беларусі імя Янкі 
Купалы (1986). Лепшае з творчай спадчыны паэткі сабрана ў кнігах 
“У шуме жытняга святла” (1988) і “Выбранае” (2000). 

Яўгенія Янішчыц з’яўляецца яркай і таленавітай 
прадаўжальніцай традыцый нацыянальнай паэзіі — найперш 
традыцый духоўнасці і лірызму, якія звязаны з выяўленнем любові да 
роднага краю, філасофіі народнага побыту, еднасці чалавека і 
прыроды. Беларуская паэтка — “краю блаславёнага дачка”, якая ў 
адным з вершаў усклікае: “О мілы край! За даллю небакраю // Не 
зменіцца удзячны мой пагляд…” (“Так з берагоў выходзяць шумна 
рэкі…”). Я. Янішчыц — пяснярка Палесся, “вобразаў мілых роднага 
краю” (Я. Колас), вясковага жыцця, сялянскай працы. Паэтка 
нарадзілася ў 1948 г. у вёсцы Рудка на Піншчыне. Яна прысвяціла 
родным мясцінам шматлікія прачулыя вершы. Па-беларуску гасцінна 
і сардэчна запрашае наведаць палескі край: 

Прыедзь у край мой ціхі, 
Тут продкаў галасы, 
Тут белыя бусліхі  
І мудрыя лясы. 

 
Хапае на Палессі 
І сонца і вады. 
І што ні двор — то песня, 
Што вёска — то сады. 

(“Прыедзь у край мой ціхі…”) 
Паэтка кліча нас на радзіму, каб пабачыць “свет адкрыты і 

босы”, адчуць “боль і рай на песеннай зямлі”. Яна паэтызуе “самае 
блізкае”, усё тое, што цешыць і радуе сэрца. Яе край — “журавінавы 
рай”, да драбніц знаёмы і бясконца дарагі свет. Паэтка любіла сінюю 
Ясельду, бруістую бэзавую плынь вады, квецень садоў, залітыя сонцам 
узгоркі, палі і сенажаці, пахі мурожнай травы, гоман лесу, жытнёвы 
шум, светлую зорную ноч… Хараство радзімы і яе краявідаў 
знаходзіла ў сэрцы адухоўлены водгук. Вось радкі з лірычна ўзнёслай 
песні паэткі: 

Дай ласкавую руку… 
Старана мая азёрная, 
Хата светлая, прасторная. 
Двор у белым вішняку. 



 
Ці лячу сюды параіцца, 
Ці душу сваю пачуць, — 
Белы гусі, белы чаіцы 
Гаману са мной вядуць. 

(“Старана мая азёрная”) 
Вясковая рэчаіснасць была для Я. Янішчыц добра зразумелай, 

свойскай. “Я тут — свая і болей анічога // Не трэба мне да скону 
ўзамен”, — сцвярджала паэтка (верш “Свая”). У гэтай звыклай з 
дзяцінства атмасферы і пасярод прыроднага ўлоння яна адчувала 
сябе нязмушана і натуральна. Вобразна і дакладна сказала пра 
ўнутранае і вонкавае аблічча Я. Янішчыц пісьменніца і сяброўка 
Р. Баравікова: “Танюткая, рухавая, яна нагадвала чарацінку, якая 
моцна ўраслася ў айчынную глебу”. З эстэтычнай асалодай паэтка 
сузірае родны свет, які паўстае як сфера ідэальнага, прыгожага, 
гарманічнага быцця. Цёпла, з любасцю Я. Янішчыц гаворыць пра 
сваю маці, матчыну хату, родны падворак… Яна раскрывае паэзію 
звычайнага сялянска-вясковага побыту (вершы “Белы воблак. Белы 
сад…”, “Шастае вятрыска па дуброве…”, “Слоў не трэба. Варажба…” і 
інш.). Паэтка шкадавала, што “…замала // Пражыта ў самотна-
зялёным кутку, // Што часта губляла, калі вандравала // Без мэты, 
вось гэты лясок і раку” (“За дзень пехаты прытаміліся ногі…”). Кожная 
сустрэча з роднай вёскай і яе людзьмі была для Я. Янішчыц жаданай і 
чаканай: 

Тут самы лёгкі ў свеце сон. 
Ля кожнай хаты — па бярозцы. 
І камарыны звон чуцён 
Аж у другой, суседняй, вёсцы. 
…Ды толькі глуш разварушы — 
Прастор зашэпчацца з ахвотай: 
Збяруцца лекі для душы, 
Узыдуць зёлкі ад маркоты. 
Як светла ў ліпеньскіх начах! 

(“Жыву сярод глухіх балот…”) 
Паэтка неаднойчы мела патрэбу ў духоўнай падтрымцы, бо 

зведала нямала драматычных хвілін і дзён жыцця. Адольваючы 
нягоды лёсу, яна вярталася да сваіх вытокаў, пазбаўлялася цяжкіх 
душэўных перажыванняў, знаходзіла ўцеху, лагоду, радасць, 
сапраўднае шчасце. 

Паэзія Я. Янішчыц — рэалістычна-зямная, напоўненая 
жыццёвай канкрэтыкай. Паэтка прызнаецца, што сама прырода 



падказвала ёй вобразы і паэтычныя радкі. Паэтка прызнаецца, што 
навакольная прырода падказвала ёй вобразы і паэтычныя радкі. 
Ціхая, чароўна-пракаветная прырода, краявіды, прыглушаныя 
балотамі і лясамі, думаецца, фармавалі паэтычнае светаўспрыманне і 
светаадчуванне Я. Янішчыц, якая выявіла сябе як лірык слова — 
пранікнёны, мяккі, задушэўны. Яна з пільнай узіраецца ў родную 
палескую красу, рэагуе на яе з эмацыянальнай непасрэднасцю. 
Повязь чалавека з “малой” радзімай і прыродай з’яўляецца для 
Я. Янішчыц глыбока ўнутранай тэмай. У вершах пры гэтым 
вызначальнай робіцца спавядальнасць аўтарскай інтанацыі. Мова 
твораў характарызуецца пачуццёвасцю, меладыйнасцю, 
пластычнасцю. Вось адзін з прыкладаў задушэўнага лірызму: “Глядзі, 
як заранка трапеча // Над шапкай зялёнай галля! // Мы будзем з 
табою навечна — // Карэньчык, // Каменьчык, Зямля” (“Вось так 
узгараецца слова”). 

Паэтка адчувала сябе неад’емнай часцінкай палескага люду і 
не ўяўляла свайго існавання без духоўных каштоўнасцяў і маральных 
ідэалаў народнага жыцця. Пра сябе яна сказала: “Я — поле, я сціхлая 
ў горадзе вёска…” (“Наконт гарадскога мыслення”). Вясковы свет у 
адрозненне ад тлумнага і адчужанага гарадскога жыцця вабіў яе 
сваёй прытульнасцю, непаспешлівасцю, супольным бытаваннем, 
цяплом людской увагі і пародненасці. У гэтым асяродку паэтку па-
ранейшаму лічылі сваёй, і яна даражыла крэўнай прыналежнасцю да 
бацькоўскай зямлі, шанавала землякоў: “…Якое ж гэта ўсё-такі 
багацце: // Палескі край, дзе ў сутнасці людской // Мая зямля…” 
(“Усё маё, як і заўжды, на месцы…”). Горад не выклікаў у яе столькі 
радасных эмоцый, колькі палеская вёска: “Там, ля роднай 
Велясніцы, // Ля палян зялёных і лясоў // Наталю ў апошні раз з 
крыніцы // Гарадскую смагу і любоў” (“Мы сустрэчы выдумалі 
самі…”). Паэтцы цяжка было звыкнуцца з думкай-мрояй, што яна 
адарвалася ад роднай зямлі і ўрастае ў бетон. Яе можна параўнаць з 
“…той вечнаю бярозкаю, // Што ніхто не змог перасадзіць” (“Вёска”). 
Праўда, Я. Янішчыц імкнулася прымірыць у сваім сэрцы вёску і 
горад: “Я вас люблю, лясы і сенажаць, // Старая вёска, новая сталіца” 
(“Я вас люблю”). 

Героі яе паэтычных кніг — землякі, працавітыя людзі 
беларускага Палесся. Паэтка стварыла цэлую галерэю партрэтаў 
вяскоўцаў: “Дзед Сымон”, “Зінька”, “Усціння”, “Насця”, “Дзед”, “Павел і 
Нікан”, “Марыя”, “Ахрымчыха”, “Дуня”, “Сава і Марыя”, “Дурная 
Ганна” і інш. Кожны вобраз псіхалагічна праўдзівы, індывідуальна 
адметны, запамінаецца сваёй жыццёвай напоўненасцю. Я. Янішчыц 



піша пра землякоў пранікнёна, з чулай спагадай, шкадаваннем, бо 
шмат бяды і гора ім давялося перажыць, асабліва ў гады вайны. Яна 
блізка да сэрца прымае драматычны лёс палескіх жанчын, спачувае 
салдацкім удовам і аднавяскоўкам, якія рана аўдавелі і засталіся ў 
самоце, абдзеленыя звычайным чалавечым шчасцем (вершы “У бабулі 
Паланеі”, “Сустрэча”, “Марыля”, “Удовін дождж”, “Салдаткі” і інш.). Іх  
жыцці для паэткі — своеасаблівы ўрок душэўнай трывучасці, 
вышэйшы суд сумлення, перад якім яна трымае шчырую споведзь: 

У працу акапалася, 
                            нібыта 
Ўвайшла у старажытную зямлю. 
…Світаюць ў садзе яблыкі налітыя, 
І цяжка ад пладоў звісаць галлю. 
 
З галлём, з раллёй душа яе сплялася, 
Дзе ўкленчана над кожнай лебядой. 
Мне трыццаць тры. А я ўжо — набылася. 
Мне страшна й грэшна, цётка, прад 
табой. 

(“Ахрымчыха”) 
Яўгенія Янішчыц захапляецца ўнутранай цэласнасцю, 

духоўным багаццем вясковых людзей. Паэтка ўслаўляе іх 
працавітасць, прыродную таленавітасць, жыццёвую моц, 
бескарыслівасць, мудрасць, дабрыню і іншыя лепшыя чалавечыя 
якасці. Яна бачыць у звычайных вяскоўцах паэтаў, інтэлігентаў, 
святых людзей, ставіцца да іх з вялікім піетэтам: “Інтэлігенты ад 
зямлі — // Мае вясковыя Сцяпаны” (“Інтэлігенты ад зямлі”); 
“…Памагаюць матулі маёй // Два апосталы — Павел і Нікан” (“Павел і 
Нікан”) і інш. Для паэткі вельмі важным быў духоўна-жыццёвы вопыт 
папярэднікаў: “Старэйшыя мае, // Мне з вамі добра”; “Але пакуль вы 
ёсць — // Пульсуе мова” (“Старэйшыя мае…”). 

Апірышча духоўнага свету Я. Янішчыц — светлы вобраз маці. 
Вельмі прачулыя, кранальныя і шчымлівыя вершы яна напісала пра 
гэтага роднага і душэўна блізкага чалавека: “Мама Марыя”, “Мама і 
птушкі”, “Мамчына сіла”, “Дажджавая нітка лёсу мамы”, “Што за 
восень доўгая…”, “Як за дажджамі частымі-рабымі…”, “Песня”, “Ты 
вучыла мяне сеяць жыта і лён…”, “Мама падрэзала косы”, “Ля ложка 
хворай маці” і інш. Марыю Андрэеўну, маці паэткі, напаткаў у многім 
тыповы лёс палескай жанчыны-працаўніцы. Яна аддавала свае сілы 
сялянскай працы ў калгасе, цягнула ўласную гаспадарку, умела рабіць 
любую справу не горш за мужчын. З ранку да ночы яе круціў вір 



штодзённых клопатаў. Паэтка спагадала матчынай нялёгкай долі, яна 
імкнулася глыбока адчуць боль роднаснага сэрца: “…Але на мне 
свінцовай мукай // Адбіўся твой пакутны лёс” (“Ты косіш сена, возіш 
дровы”); “Ты на ложку ляжыш, // А здаецца, што ў сонечным полі! // 
Мама! // Так ніколі твая не балела мне доля” (“Ля ложка хворай маці”). 
У вершах паэтка выказвае любоў і ўдзячнасць маці за чуласць, 
узаемаразуменне, трывогі і хваляванні. Яе слова — самае пяшчотнае і 
гаючае, яе слых — самы чуйны: 

Прыеду. Кветка чакання ў акне 
Міргае-цвіце ў адзіноце. 
А вершы баюся чытаць, 
                                    каб мяне 
На глухой не злавіла ноце 
Мама — мая паэтэса. 

(“Мама”) 
Мама для паэткі — “паэтэса са шчымлівай грудной песняй”, 

натура духоўна шчодрая і багатая, найвялікшы зямны ідэал. 
Яўгенія Янішчыц вельмі журылася па бацьку, які заўчасна 

пайшоў з жыцця. Яму паэтка прысвяціла шэраг вершаў: “Хата”, 
“Ясельда”, “Імя па бацьку”, “Тата”, “Бацькава музыка”, “Бацькавы 
дровы”, “Бацькава дарога” і інш. 

Сэрца жанчыны мела патрэбу ў паэтычнай размове з іншымі 
людзьмі, яна імкнулася шчыра ўшанаваць годных майстроў сваёй 
прафесіі. З гэтай прычыны пісаліся вершы-прысвячэнні, 
адрасаваныя сябрам, калегам па літаратуры, наогул людзям, блізкім 
па духу і светаадчуванню. Яна ведала, як гэта важна “прыйсці да 
таварыша ў горасны міг” (“Прыйсці да таварыша”). А яшчэ 
смуткавала і тужыла па тых, хто так нечакана, у маладым веку 
пайшоў з жыцця: са скрухай яна гаварыла пра смерць крытыка 
Варлена Бечыка, паэтаў Леаніда Якубовіча і Рыгора Семашкевіча. 
Свет Я. Янішчыц быў адкрыты і разнасцежаны. 

Паэтка ўражальна паказвае, як вайна трагічна адбілася на 
людскіх лёсах. “Попел і чорныя цені” ваеннага мінулага трывожаць 
памяць, змушаюць несці крыж душэўных пакутаў тых, хто назаўсёды 
страціў родных і блізкіх людзей. Паўсюль пасля вайны паэтка 
заўважала знакі і сімвалы народнай бяды: “Тут на траншэях і 
прыгорках // Расце трагічная трава” (“Трава”). Аднавяскоўцы 
Я. Янішчыц — ахвяры часу, пакутнікі, людзі трагічнай эпохі. Паэтка 
ўсёй сваёй чалавечай сутнасцю не прымала вайны, якая прыносіць 
смерць, гора і няшчасце, пазбаўляе жанчыну радасці кахання, 
мацярынства, сямейнага шчасця, і таму яна з грамадзянскай 



трывогай рэагавала на пагрозу новай катастрофы (“Зорная паэма”, 
вершы “Адносна культу”, “Ружовы цвет і хараство садоў…” і інш.). 

Палессе ў паэтычным мысленні Я. Янішчыц выступае як 
спрадвечны архетып (“старана… былінная”), унікальны этнічна-
прыродны свет — загадкавы і таямнічы: “…І як стагоддзі роднае 
прыроды — // Стаяць на вечнай варце валуны”; “Бо тут і вогнік не 
атух. // Ігліца, як прыколка. // І чараўнічы дух шаптух // настоены 
на зёлках” (вершы “Вось так — з адкрытым небам — заначую…”, 
“Палессе”). Яе светаўспрыманнне захавала адвечную міфапаэзію. 
У той жа час паэтка востра заўважала, як мяняецца ландшафт, уклад 
жыцця, псіхалогія ўчарашніх вяскоўцаў, а гэта ў выніку, як 
прадчувала яна, можа прывесці да занядбання традыцый бацькоў і 
прашчураў, духоўнага заняпаду і іншых негатыўных наступстваў. 
Пачуццё жалю выклікае ў яе “рака, змялелая ў высокіх берагах” 
(“Плыві, рака!”). Пабачыўшы ўлонне, дзе “сад здзічэў, дзе звялі 
пералескі”, паэтка згадвае Ф. Дастаеўскага і задае пытанне: “На 
астраўкі расколваецца свет. // Якая ж прыгажосць яго ўратуе?” (“Па 
дарозе ў Дастоева”). А вось яшчэ адно запытанне, прасякнутае 
трывогай за будучыню вёскі: 

Яшчэ дзесь бялеецца маміна хустка, 
Ды рвецца пытанне з балючых грудзей: 
А што як прывеціць не жыта, а пустка 
І свойскія птушкі збаяцца людзей? 

(“Наконт гарадскога мыслення”) 
Паэтка хвалявалася, “каб хата сельская… не стала сувенірам” 

(“Сюды вяртаюся са скрух…”). Трывогі-прароцтвы Я. Янішчыц 
аказаліся небеспадстаўнымі і своечасовымі, аднак яны, на жаль, у 
многім спраўдзіліся, зрабіліся суровай рэальнасцю: вясковае 
насельніцтва імкліва пайшло на спад, апусцелі хаты, здзічэлі сады, 
зніклі многія традыцыі і звычаі… Адна з першых паэтка адгукнулася 
на пагрозу Чарнобыля, выявіла трагізм новай явы, з малітоўнымі 
словамі звярнулася да Усявышняга з просьбай пра выратаванне 
роднай зямлі і яе люду (вершы “Праз туман”, “Чаша”, “Хоць і адсюль, 
але йшла я не ўпрочкі…” і інш.). Чарнобыльскія радкі ў вершы 
“Пакіньце цішу вуснам і вачам…” напісаны з абвостраным 
гуманістычным разуменнем трагедыі Зямлі-Маці, катастрафічнасці 
свету: “Зямля-Калыска — песні і жыты, // Няўжо вар’ят цябе са свету 
спіша?”. Гаворка пра небяспеку чалавечага самазнішчэння выклікала 
зварот Я. Янішчыц да мовы публіцыстыкі. Грамадзянскасць 
прамаўлення была адзнакай часу і той савецкай эпохі, калі літаратура 
была цесна далучана да глабальных праблем чалавецтва. 



Паэт Н. Гілевіч сказаў: “З глыбінь народнага жыцця // Увысь 
ірвалася Янішчыц…”. Галоўнае для паэткі — “душу… народную 
адчуць” (“На тралёўцы лесу”), увабраць у сябе каштоўны вопыт 
чалавечага жыцця. Слова “народ” не было ва ўяўленні Я. Янішчыц 
чымсьці абстрактным, яна ўсведамляла сябе часткай вясковага люду, 
“зямлі ўдоў і сірат”, ёй былі ўнутрана блізкія палескія жанчыны, 
старыя людзі — носьбіты душэўнага багацця краю. Паэтка 
прызнавалася: “Калодзеж памяці дзядоў // Быў самы найсалодкі” 
(“Вясло і перавясла”). Яна добра ведала, што “паляшук — народ 
рахманы” (“На тралёўцы лесу”), адчувала “сваю духоўную радню” 
(“Жывём!”). Народ для Я. Янішчыц — не толькі вяскова-сялянская 
супольнасць, але і значна большае — людская грамада, з’яднаная 
адзінай гераічнай і трагічнай гісторыяй, спрадвечнымі культурнымі і 
маральнымі каштоўнасцямі. Яна ўдзячная продкам за тое, што яны 
данеслі да нас “родную, цёплую, жывую і непаўторную” мову, услаўляе 
легендарную веліч беларусаў, іх моц і загартаванасць, гаворыць пра 
неабходнасць мець пачуццё духоўнай еднасці праз прыналежнасць да 
агульных традыцый і ідэалаў: 

Нашы плечы ў баях не паслаблі, 
Хоць крышыў іх нягоды віхор. 
Чаратамі — сталёвыя шаблі  
Над прадоннем былінных азёр. 
 
Наша моц гартавалася ў буры, 
На гарачых кастрах пачуцця… 
 …………………… 
Легендарныя коні і світкі — 
Ўсё разбуджана гулам зямлі! 
 
На паверцы стаім, на паверцы, 
Растапляючы камень і лёд. 
І прасвечваюць нашыя сэрцы 
Каліноўскі. Купала. Народ. 

(“…І прасвечваюць нашыя сэрцы”) 
Паэтка верыла ў свой народ і яго лепшы лёс. Яна з 

упэўненасцю сцвярджала непарушнасць духоўных асноў: “Тут, дзе не 
скончыцца песня ніколі, // І не ўпадзе на калені народ!” (“Тут”). 
Гісторыю роднага краю Я. Янішчыц успрымала як трагічную, 
суровую, бо чалавек вельмі часта рабіўся ахвяраю часу, не меў умоў 
для нармальнага існавання, а народ быў закладніком палітыкі страху, 
вынішчэння, руйнавання. Калі прыйшла грамадская “адліга” 80-х гг. і 



зноў загаварылі пра мінулае сталінскіх часоў, то паэтка была 
ўзрушана праўдай пра “здзекаў жах” і крывавую расправу з 
таленавітымі сынамі свайго народа. З журбой і гаркотай яна 
выказалася ў вершы “Над хронікай 30-х гадоў”, у той жа час з гневам 
асуджала людскую подласць, хлуслівы бруд, гвалт і жорсткасць. 
Я. Янішчыц разумела, што абдзеленым і пакрыўжаным народ стаўся 
не толькі праз неспрыяльныя гістарычныя абставіны. У вершы “Аб 
масе” яна адкрыта гаворыць пра пасіўнасць, інертнасць беларусаў, 
папярэджвае пра страту нацыянальна-духоўнага і маральнага 
імунітэту: 

Якая ж ты народнасць а ці раса, 
Што ўжо ідзеш сама сабе на звод? 
Мяне само трывожыць слова “маса”, 
Якое замяняе ўжо — народ! 

Сваю паэзію Я. Янішчыц не ўяўляла адарванай, безадноснай 
да сучаснага жыцця, людскіх радасцяў і трывог, рэальных праблем 
часу, таму і жыла думкай народнай. Яна прытрымлівалася 
традыцыйнага, але эстэтычна жыццёвага і асновасутнаснага погляду 
на паэта, абавязак якога — даражыць бацькоўскай зямлёй і быць 
спалучаным з народным лёсам: 

І пакуль дыхае планета, 
Не вынішчаецца датла 
Душа народа і паэта 
У шуме жытняга святла. 

(“У шуме жытняга святла”) 
Паэтка спазнала радасць выяўлення ў роднай мове. Яна, па 

словах Л. Ламекі, “умела валодае мілагучным і маляўнічым словам, 
умее адчуць яго глыбінны паэтычны сэнс, асацыятыўнасць і 
шматзначнасць”. Паэзія Я. Янішчыц мае народна-песенную аснову. 
У творах яна арганічна выкарыстоўвала фальклор сваёй мясцовасці 
(песні, побытавыя гісторыі, прымаўкі, народныя прыкметы, 
параўнанні і інш.), а таксама палескую дыялектную лексіку, імёны, 
тапонімы. Паэтка ўслухоўвалася ў мову сваіх землякоў, насіла ў сэрцы 
і памяці трапяткое народнае слова. Вось вельмі характэрнае 
прызнанне гучыць з яе вуснаў: “Цётка Ліда Саўчукова, // Твой 
дасціпны жарт нашу // І — калі шукаю слова, // І — калі яго нашу” 
(“Апавяданне пра жытнёвы сноп”). У лірыка-апавядальную канву 
паэмы “Ягадны Хутар” уключаны лісты дзядзькі Арцёма, стрыечнага 
брата Уладзіка і маці да паэткі, з якіх паўстае сялянскі штодзённы 
ўклад жыцця, свет думак і хваляванняў вяскоўцаў-палешукоў. 
Аўтарка яскрава ўзнаўляе асаблівасці палескай гаворкі, падкрэслівае 



яе прастату і натуральнасць, а таксама перадае сакавітасць і 
вобразнасць народнай мовы: “Да дрэў прывык, як да бабкі свае. 
Пакуль што здарова яна, хаця патроху сівее, здае, як вякоўка — 
сасна”; “Луг — як падэшва. Цяперака хлоіць дождж”; “Можа, апішаш 
непазабутнае…”; “Працы ж — хоць рук на аршын”; “Аксеня нешта 
лістам сцелецца…” і інш. 

Як мы пераконваемся, топас Палесся — вызначальны ў 
паэтычнай свядомасці Я. Янішчыц. Пейзаж паўстае з яе твораў як 
этнасаўтваральная з'ява. Янішчыц апаэтызавала родны палескі край, 
яго прыроду, раскрыла натурфіласофію побыту палешукоў. Сродкамі 
паэтычнай мовы яна намалявала карціну дачарнобыльскага зямнога 
раю, і гэты вобраз Палесся мае вялікую духоўную значнасць для 
нашай агульнанацыянальнай памяці. Я. Янішчыц выявіла ўнутраную 
сутнасць і маральныя ідэалы людзей старэйшага пакалення, з 
створаных ёй індывідуальна-псіхалагічных партрэтаў паўстае жывое 
аблічча вясковага чалавека, яго нялёгкі лёс, праўда рэальнага 
народнага жыцця. Паэтка з сацыяльнай вастрынёй зроку заўважыла, 
што палеская вёска перажывае не лепшыя часы і яе чакаюць 
сур’ёзныя наступствы, абумоўленыя працэсамі міграцыі, 
рассяляньвання, пагаршэннем экалагічнага стану, штодзённага 
жыцця людзей працы. Я. Янішчыц, ствараючы культурна-побытавы і 
этнасацыяльны партрэт палескага краю, узбагачала вясковую 
традыцыю ў нацыянальнай літаратуры, да прадстаўнікоў якой 
належаць такія вядомыя аўтары, як І. Мележ, І. Пташнікаў, 
А. Кудравец і інш. Праўда, трэба зазначыць, што асобныя вясковыя 
малюнкі і матывы Янішчыц у кантэксце багатай літаратурнай 
традыцыі не ўспрымаюцца арыгінальнымі, яны, на жаль, не зрабіліся 
паэтычным адкрыццём. 

Інтымная лірыка Я. Янішчыц — выдатная з’ява ў беларускай 
літаратуры. Каханне і любоў складаюць галоўны эмацыянальна-
сэнсавы цэнтр яе паэтычнага свету. Гэта і зразумела: жанчына 
заўсёды застаецца жанчынай, яна не можа жыць без кахання. Пра 
сябе паэтка сказала: “Ды ў кожнай смяшынцы і ў слёзцы любой // 
Перш-наперш, я толькі жанчына” (“Сухі і маланкай апалены ствол…”). 
У рамантычна ўзвышаным арэоле паўстае ў паэзіі Янішчыц вобраз 
саду: “І блаславіць нашчадак акрылёна // Кахання сад і ластаўку 
вясны” (“Кахання сад і ластаўка вясны”). “Кахання сад” — сімвал 
чалавечага шчасця, духоўнай красы і вясновай радасці жыцця. 
З просьбай-мальбой звяртаецца лірычная гераіня паэткі да каханага: 

Такой прысні, як яблыневы сад. 
Там не ачахла сонечная сцежка. 



Хвалюецца высокі снегапад, 
А на губах — іскрыстая усмешка. 

(“Такой прысні, як яблыневы 
сад…”) 

Маладая гераіня Я. Янішчыц была запалонена мроямі, усёй 
існасцю свайго жаночага сэрца яна прагнула пяшчоты, цеплыні, 
святла. Як падаецца, паэтка стварала лірычны дзённік інтымнага 
зместу, камернага гучання. Тым не менш яна даверліва, усхвалявана 
выказвала словы любові і кахання, ёй жадалася, каб чалавечае жыццё 
было акрылена гэтымі цудоўнымі пачуццямі. Паэтка, ахопленая па-
маладому ўзнёслым аптымізмам, сцвярджала: “Пачынаецца ўсё з 
любві — // Нават самая простая ява” (“Ты пакліч мяне. Пазаві…”). 
Пазней, ужо несучы нялёгкі жыццёвы вопыт, у паэме “Прызнанне 
вачамі” яна, нібы апраўдваючыся, сказала: “Кахаю я — і ў тым мая 
віна” (“Прызнанне вачамі”). 

У творах Я. Янішчыц адбіліся розныя душэўныя станы — ад 
пачуцця закаханасці, калі быў “голас… ад шчасця звонкі” 
(“У безназоўнай цішыні…”) да драмы адзінокага чалавека, якому было 
“так вусцішна, і горасна…” (“Далёка — як! І праз нямую пространь…”). 
На змену маладой летуценнасці і радасці, прадчуванням трывогі 
прыйшло дачаснае расстанне і спароджаны ім шчымлівы боль, самота 
і душэўныя пакуты. Вось элегічны пейзаж: “І залатой разлукаю 
кахання // Апрануты асеннія сады” (“Як доўга дождж ілье, а я не 
чую…”). З’явілася адчуванне расколатасці свету кахання, 
раз’яднанасці чалавечых сэрцаў: “Так свет расшчэплены на дзве // 
Балючых палавіны” (“Мы”). У артыкуле “Выпрабаванне любоўю” 
Р. Семашкевіч пісаў пра любоўную лірыку Я. Янішчыц наступнае: 
“Гэта паэзія менш за ўсё “дамская”, чытаць яе так, між іншым, нельга. 
Галоўная яе вартасць — у драматызме… Характар лірычнай гераіні, 
створаны на гэтай аснове, пераканальны шматграннасцю пачуццяў, 
перажыванняў — ці то гаворка ідзе пра нераздзеленае каханне, ці то 
пра ўрачыстасць яго. Адчай і трывога, радасць і смутак з’яднаны 
высокім напалам пачуццяў”. Паэтка напісала нямала любоўных 
споведзяў, элегій, вершаў-роздумаў, з якіх перад намі паўстае 
маркотная і зажураная жанчына, якая глыбока перажывае страту 
кахання, сямейную неўладкаванасць. Чаму “белы цвет асыпаўся 
дачасна” і раніць “балючае дасвецце” ў садзе кахання? За што 
пасланы пакуты? На гэтыя і іншыя пытанні паэтка зноў і зноў шукае 
адказ: 

Свет для шчасця не заслонены, 
Ды скупы, як і здавён. 



Чую сэрцам: забаронены 
Мне твой радасны палон. 

(“І сямейнай картай бітая…”) 
Пісьменніца А. Васілевіч так разважае пра асабістую драму 

Я. Янішчыц: “Жанчыне адной цяжка. А калі жанчына яшчэ і зусім 
маладая… Ёй цяжэй непараўнальна! І адзінае выратаванне ў яе (калі 
распятая яна лёсам на крыжы Паэзіі) — вершы. Вершы! Яны рэжуць 
душу па-жывому. Але ж і нясуць ёй лекі”. Разышліся шляхі-дарогі 
Яўгеніі Янішчыц і Сяргея Панізніка, таксама паэта, неардынарнага 
чалавека. Горкі сум, адзіноцтва, непрыхаваны боль і туга 
прадвызначаюць танальнасць шматлікіх вершаваных строф паэткі. 
Цяжка было пазбыцца гэтага ўнутранага разладу і няўтульнага 
пачування ў жыцці: 

За тое, што разбурана душа 
Сягоння ў ноч нягаданаю весткай 
Каторы раз! — і зноўку, як спярша, 
Пішу табе сваёй балеснай песняй. 

(“За тое, што разбурана душа…”) 
Творы Я. Янішчыц пра нешчаслівае каханне — спавядальныя 

песні-жальбы, лірычныя вершы-драмы. Для паэткі ўласцівы тонкі 
самааналіз душэўных пачуццяў і перажыванняў, які раскрывае 
псіхалагічна складаны, драматычны свет жанчыны. Паэтка робіць 
ёмістыя штрыхі да аўтапартрэта: “…Засталіся на абліччы толькі // 
Вочы мае, поўныя табой”; “Склею разам горачка і гора. // Бачыў ты 
калі такі партрэт?” (“Спроба партрэта”). Аднак не толькі бязрадасныя 
любоўныя рэфлексіі і элегічныя песні складае аўтарка, але і 
паэтычныя фантазіі, “пейзажы душы”, поўныя лірызму, адухоўнасці і 
рамантычнай прагі неба, крыла, вясны, сонца: “Жыву няўтульна і 
няўмела // З нязменнай прагаю крыла” (“Набытак шчасця мой 
бясспрэчны…”); “Што ж за вогненнае шчасце: // Скошан лёс, як 
сенакос. // Да цябе мне не прыпасці — // Прыпадаю да нябёс” 
(“Жораў ты, а я — сініца…”) і інш. Наогул, многія вобразы ў паэзіі 
Я. Янішчыц — дарогі, вясны, зімы, яблыні, бярозы, вішні, каліны, 
цішыні, травы, зорак і інш. — набываюць інтымна-псіхалагічную 
напоўненасць. Сімвалічная семантыка гэтых вобразаў звязана з 
пэўным характарам унутранага пачуцця. Напрыклад, у паэзіі 
Я. Янішчыц выразна кантрастуюць вясна і зіма. З кожнай парой года 
звязаны адпаведны настраёвы модус. “А я люблю вясну”; “Я не люблю 
слаты”, — кажа паэтка (“Я пачакаю”). Вясна — гэта час, калі ў белым 
вэлюме сад, цвітуць пралескі, пяшчотна свеціць сонейка, калі 
нараджаецца ўсё самае радаснае, светлае, чыстае. Зіма ўвасабляе 



холад, спустошанасць, выстыласць свету, таму яна палохае сэрца 
лірычнай гераіні паэткі: “Мінае лета. Коціцца зіма”; “Чакае шлях… 
Чакае золак дальні” (“Пярсцёнак”). Зімовы холад — сімвал ростані і 
адчужанасці: “Каторы год між нас — зіма, // Ляцяць гады, як 
завірухі” (“Да Вас”). Ці возьмем вобраз каліны, які асацыюецца з доляй 
і лёсам паэткі: “Я так цябе чакала, што ў каліне // Адбілася уся мая 
душа!” (“Нясуджаны, я так скажу аднойчы…”). Ён мае традыцыйнае 
сэнсавае напаўненне (такое ж, як і ў вуснай народнай паэзіі), з ім 
звязаны матывы гаркоты, смутку, тугі. Разам з тым каліна і яе зыркае 
полымя для паэткі — “як надзея жыцця” (“Каліна зімы”). Гераіня 
паэткі, нягледзячы на расчараванні, крыўды і нараканні на лёс, 
імкнецца знайсці ўнутраную падтрымку і моц у дрэў, кветак, “цвету 
белага” (“Над арабінамі і вязамі…”). У радках верша часта гучыць 
горка-аптымістычная, сумна-радасная інтанацыя: 

З жаўталістым ветрам заручоная, 
Цеплячы гаючы успамін, 
Да-га-рай, мая зара вячэрняя, — 
Хай пасвеціць полымя калін! 

(“Менее святла на схіле восені…”) 
Жыццё паэткі ўскладнялася, набывала новыя драматычныя 

адценні. Яе балюча раніла “пазёрства, двухсэнсоўнасць, каламуць”, 
недружалюбнасць, зайздрасць, абыякавасць, зласлівасць, адсутнасць 
чалавечага разумення і спагады: “Не-не ды вострым слоўкам 
упякуць!” (“Недалюбіла? Не, не палюбіла…”). Яна нагадвала чымсьці 
параненую і безабаронную птушку. Пра драматызм свайго існавання 
паэтка ў алегарычнай форме выказалася ў вершы “Маналог вавёркі”: 
“Вось і мяне, як іншых, прыручылі…”; “…Бо нехта ж ладзіў кола // Не 
для зязюлі, мілае суседкі, // Не для савы, прыяцелькі маўклівай, // 
А для мяне — і толькі для мяне!!!”. Як прагнула яна вырвацца з гэтага 
зачараванага кола балючых перажыванняў і пакут! А. Лойка, 
думаючы пра трагічны лёс паэткі, піша пра сваю былую студэнтку: 
“…Былі ва ўцёках Жэні Янішчыц ад жыцця і лермантаўскія ўцёкі. 
Былі і ўцёкі ад адзіноцтва, ад непрымання таго, што ейная эпоха ёй 
навязвала, а душа яе з тым не мірылася, свядома і падсвядома, 
напэўна, не зміралася, паглыбляла душэўны разлад, душэўны крызіс. 
…А што забрала Жэню Янішчыц і Яўгенію Янішчыц ад беларускай 
паэзіі, ад Беларусі, тое — монстравае, звыроднае, нялюдскае, няхай 
бы яно хутчэй сыходзіла на ніцыя лозы, на сухія долы!..”. “У самы 
смутны час, у час трывожны // Ўзыдзі, любоў!” — на пранізлівай 
лірычнай ноце прасіла паэтка (верш “І тчэ жыццё гады, нібы 
палотны…”). Ратавалася жанчына-маці да пэўнага часу думкаю пра 



сына: “…Думаю пра сына, // Пра сэрцайка чуллівае яго” 
(“Недалюбіла? Не, не палюбіла…”); “Нікуды мне не падзецца // Без 
цябе, мой мілы сын!” (“Андрэю”). “Слова чуйнае ў мальбе” яна 
прамаўляла пра сына, спявала прачулую калыханку: “Спі, мой сыне, 
спі, мой болю, // Спі, крыло майго жыцця…” (“Калыханка”). Асабістая 
бяда-няшчасце падштурхоўвала да лірыка-філасофскага роздуму пра 
сэнс жыцця: 

Пакуль яшчэ зялёная зямля 
Трымае нас па міласці закона, 
Сынок і Маці — зерне і ралля. 
Сынок і Маці — мудрая ікона. 

(“Сынок і Маці”) 
У жаночай існасці Я. Янішчыц быў закладзены глыбінны 

гуманістычны пачатак: дабрыня, шкадаванне, чуласць, міласэрнасць, 
спагада… Непадробнай мацярынскай трывогай адгукнулася сэрца 
паэткі, калі тая пабачыла юнакоў-навабранцаў у цырульні. 
У Афганістане тады гінулі маладыя бязвусыя беларускія хлопцы… 
“Смех… безаглядна-малады” спарадзіў словы засцярогі-просьбы: 

…Радзімыя, шчымлівыя жаўронкі, 
Дай Бог сустрэць мне вас праз два гады! 
 
Шчаслівае дарогі вам і пошты, 
Хай вас цяпло радзімы саграе. 
…Ад першай кулі гінуць. Ад апошняй. 
Не па-мі-рай-це!.. хлопчыкі мае. 

Пра “Верш, напісаны ў цырульні” крытык Д. Бугаёў піша: 
“Чытаючы такія радкі, дзівішся, як многа можа ўмясціць у сябе 
паэтычнае слова, калі яно выспела ў чулай і спагадлівай душы 
таленавітага майстра”. Сапраўды, у творах Я. Янішчыц уражвае 
перажытасць выказанага і глыбіня адчутага ў чалавечым жыцці. 

Перачытваю асобныя вершы паэткі, і мне падаецца, што 
“палеская ластаўка” прадчувала свой заўчасны вырай: “Я ўжо сама, 
як госць, // На шлях гляджу сурова”; “…Як птушку у блакіце // Мяне 
застане гром”; “А будзе што не так — малю: // Скруціце стомленае 
крылле // І кіньце ў родную раллю”; “А будзе сын і сонца // І між іх — 
зямлёю буду я”... Незадоўга да сваёй трагічнай смерці паэтка паехала 
на радзіму, абышла ўсю радню і любыя сэрцу мясціны. Яўгенія 
Янішчыц знайшла вечны прытулак на Усходніх могілках у Мінску, 
што па Маскоўскай шашы. Яна, тонкая паэтычная натура, не 
вытрымала жыццёвых нягодаў, не змірылася з жорсткай рэальнасцю 
чалавечага свету. Усім нам Яўгенія Янішчыц пакінула шчырыя 



запаветы: “Жывіце і любіце, // Свой беражыце дом”; “…Пачынаецца 
ўсё з любві, // А інакш і жыць немагчыма”. Яе паэтычная філасофія 
быцця акурат заснавана на спавяданні выратавальнай моцы любові і 
чалавечнасці. 



Сяргей Законнікаў 
Сяргей Законнікаў — вядомы беларускі паэт, лаўрэат 

Літаратурнай прэміі імя Аркадзя Куляшова (1982) за зборнік паэзіі 
“Пакуль жыве мая бяроза”, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1992) 
за кнігу “Заклінанне”, у якую, зрэшты, і ўвайшла паэма “Чорная 
быль”. Паэзія гэтага сучаснага аўтара мае прыкметны розгалас у 
славянскім свеце, яго творы перакладзены на ўкраінскую, польскую, 
рускую і іншыя мовы. У Польшчы ён уганараваны Міжнароднай 
літаратурнай прэміяй імя Вітольда Гулевіча (1996) за кнігу “Чорны 
конь Апакаліпсісу”: у лаўрэацкім дыпломе падкрэслена значнасць 
чарнобыльскіх паэм, якія “адлюстроўваюць драматычныя праблемы 
сучаснасці”. На Украіне С. Законнікаву прысуджана Міжнародная 
літаратурная прэмія імя Рыгора Скаварады за цыкл вершаў “Жыві, 
Украіна!” (1997). 

Радзіма Сяргея Законнікава — Віцебшчына: вёска Слабада 
Бешанковіцкага раёна, дзе будучы паэт нарадзіўся 16 верасня 1946 г. 
(хата была не свая, сям’я не пажыла тут нават года), і вёска Глыбачка 
на Ушаччыне, дзе ён гадаваўся ў шматдзетнай сям’і, закончыў 
сярэднюю школу і адкуль падаўся на вучобу ў БДУ. Родныя мясціны 
пісьменніка ў час вайны — мужны і пакутны партызанскі край. Яго 
маці Валянціна Фёдараўна была партызанскай сувязной, знаходзілася 
ў шэрагах брыгады імя В. І. Чапаева. Бацька Іван Васільевіч прайшоў 
праз суровыя франтавыя выпрабаванні. Сяргей Законнікаў з роду 
таленавітых людзей, настаўніцкай сям’і. Бацька пісьменніка пісаў 
вершы, у даваенны час друкаваўся ў рэспубліканскай перыёдыцы, у 
чэрвені 1941 г. атрымаў са сталіцы ліст з паведамленнем пра выданне 
яго першай паэтычнай кніжкі. Пасля вайны Іван Васільевіч працаваў 
дырэктарам некалькіх школ, адказнасць за будаўніцтва якіх легла на 
яго плечы, а Валянціна Фёдараўна настаўнічала ў пачатковых класах. 
Бацька Сяргея Законнікава адшукаў надмагільны камень пісьменніка 
Фелікса Тапчэўскага, што дапамагло ўдакладніць дату яго 
нараджэння. У 20–30-я гады таленавіта ўваходзіў у беларускую паэзію 
іншы Сяргей Законнікаў — родны брат Івана Васільевіча. У друку ён 
выступаў як Сяргей Ракіта, аднак час сталінскіх рэпрэсій асудзіў 
былога паэта-маладнякоўца на зняволенне ў ГУЛАГу, дзе трагічна 
абарвалася яго жыццё. З трыпціха “Лесапавал” мы даведваемся, што 
наш сучасны паэт Сяргей Законнікаў носіць імя свайго дзядзькі як 
знак балючай памяці: 

Маладнякоўцаў 
                        радкі бурапенныя 
Не перакажа тайга. 



Самі паэты, 
                 іх слова сумленнае 
Зніклі ў глыбокіх снягах. 
 
Знік недзе тут 
                        і Сярожа Законнікаў, 
Толькі імя маё — знак… 

Пасля заканчэння філалагічнага факультэта БДУ (1969) 
С. Законнікаў настаўнічаў, затым быў літаратурным супрацоўнікам 
ушацкай райгазеты “Патрыёт”. Некалькі гадоў аддаў працы ва 
Ушацкім раённым камітэце камсамола (1972–1975). Пасля пераехаў у 
Мінск, дзе працаваў у рэдакцыях газет “Чырвоная змена” і “Звязда”. 
З 1979 г. загадваў сектарам мастацкай літаратуры ў ЦК КПБ. Доўгі 
час узначальваў рэдакцыйны калектыў часопіса “Полымя” (1986–
2002). 

У жыцці кожнага пісьменніка асаблівая падзея — гэта выхад 
кнігі. Творчая біяграфія С. Законнікава багатая на такія падзеі, ён 
з’яўляецца аўтарам больш за 10 паэтычных зборнікаў і кніг 
публіцыстыкі. Яго вершы і паэмы розных гадоў склалі том выбранай 
паэзіі “Лістам дарога запала…” (2000). 

Станаўленне і развіццё творчай асобы С. Законнікава 
адбывалася інтэнсіўна, вельмі плённа. У 70–80-я гг. выйшлі яго 
паэтычныя зборнікі “Бяседа” (1973), “Устань да сонца” (1976), “Пакуль 
жыве мая бяроза” (1981), “Вера, надзея, любоў” (1983), “Прысак часу” 
(1986), “Сутнасць”, “Вечная далеч” (абодва — 1987). Крытыка, 
нягледзячы на заўважаныя выдаткі творчага росту, адразу вылучыла 
самабытны паэтычны голас С. Законнікава. Так, Алег Лойка ў 
літаратурным аглядзе “У прадчуванні навізны” (1974) даваў высокую 
ацэнку творчасці паэта, адзначаў арыгінальнасць і мастацкую 
закончанасць многіх яго твораў. У прыватнасці, ён пісаў: “У лепшых 
сваіх вершах такі ж празрысты, праўдзівы, натуральны Сяргей 
Законнікаў… Незвычайнасць знаёмага, паэтычнасць звычайнага з 
поспехам раскрывае С. Законнікаў…”. У артыкуле “Набыццё вышыні” 
(1981) крытык Варлен Бечык так ахарактарызаваў своеасаблівасць 
творчага выяўлення паэта: “Сяргей Законнікаў — засяроджана-
патэтычны, ён узбуйняе факт да сімвала, нярэдка надае радкам 
публіцыстычную скіраванасць”. У паэтычным свеце С. Законнікава 
арганічна сплаўлены ў адзінае эмацыянальна-сэнсавае цэлае лірычнае 
і публіцыстычнае, інтымнае і грамадска значнае, жыццёва-
канкрэтнае і філасофскае. Яго творчасць знаходзіцца ў кантэксце 
эстэтыкі нацыянальнай класікі, ён найперш прыналежны да 



купалаўска-панчанкаўскай школы грамадзянскасці і коласаўска-
танкаўскай традыцыі паэтызацыі народна-сялянскай стыхіі жыцця. 

Паэтычную творчасць Сяргея Законнікава можна ўмоўна 
падзяліць на дзве часткі, і гэтае размежаванне абумоўлена перадусім 
такой трагічна-знакавай падзеяй сярэдзіны 80-х гг., як Чарнобыль, 
які засведчыў пра катастрофу савецкага часу, чалавечай свядомасці, 
разбурэнне звыклага светаўспрымання. З паэзіі С. Законнікава 70–
80-х гг. перад намі паўстае дачарнобыльская Беларусь — сялянская, 
вясковая, з прыгожымі краявідамі, першароднасцю зямнога жыцця, 
спрадвечнай уладкаванасцю народнага побыту. Тая Беларусь 
застанецца ў вершах паэта ідэалам красы, натуральнай прыроднай 
чысціні, духоўнай моцы і трываласці. 

Творчую існасць Сяргея Законнікава немагчыма зразумець без 
вызначэння нацыянальна-эстэтычнай парадыгмы і духоўных 
арыенціраў паэта. Яго мастацка-вобразная сістэма арганічна і 
трывала звязана з беларускай прыродай і вёскай, таму прыцягальныя 
і вызначальныя для творцы традыцыйныя аб’екты і навакольныя 
рэаліі: вобразы жыта, хлеба, руні, аеру, лугу, бору, лесу, рэчкі, 
узгоркаў, хат, жаўрука… Вясковая рэчаіснасць кожнай звыклай і 
дарагой сэрцу паэта драбніцай абуджае пачуццё замілавання, любасці 
да роднага свету, у якім яго лірычны герой адчувае сябе надзвычай 
утульна, знаходзіць тут унутраную лагоду і сапраўдную радасць 
быцця. Сялянска-вясковы побыт робіцца асновай важкіх жыццёвых 
назіранняў ці па-філасофску значных думак і высноў (вершы “Сякуць 
жанчыны ў гародах капусту…”, “Капаюць бульбу землякі…”, “Вёска”, 
“Дома”, “Жорны”, “Радоўка”, “Ідзе чалавек”, “Хата” і інш.). 

Паэзія Сяргея Законнікава наскрозь архетыповая, яна, інакш 
кажучы, грунтуецца на кондавых (спрадвечных) нацыянальных 
вобразах, сімвалах, асноватворных ментальных паняццях і сэнсах. 
Адзін з прыкладаў яркай мастацкай сімволікі — верш “Тры абліччы”, у 
якім паэт вылучае наступную трыяду вобразаў: “Маці, каліна ды 
Беларусь”. 

Галоўны і сэнсаўтваральны архетып у творчым мысленні 
С. Законнікава — вобраз роднай зямлі. У розных варыяцыях паэт 
пранікнёна выказвае сваю любоў да бацькоўскага краю, які наўкола 
заварожвае сваёй непаўторнай красой. С. Законнікаў у рамантычным 
здзіўленні, захоплена і ўзнёсла паэтызуе зямны свет, які ўспрымае як 
дзівосны сад-рай, найвялікшую духоўную каштоўнасць: 

Зямля мая, 
ты для мяне — як дзіва… 
Як першы дотык любае рукі, 



Як у спякоту млосная ільдзінка, 
Як на кашулі белай васількі. 

(“Зямля мая…”) 
 
Перапоўнены шчасцем да краю, 
Закалыханы яснай красой, 
Я, здзіўлёны табой, заміраю 
У адбымках палёў і лясоў. 

(“У адбымках лясоў і палёў”) 
“Я ніяк не прывыкну, // Што жыву на зямлі”, — прызнаецца 

паэт, які ўмее “слухаць сэрцам зямлю” і ведае цану зямной 
прыгажосці (вершы “Жыву на зямлі”, “Зарыпіць сініх зорак у небе 
жарства…”). Ён глыбока адчувае крэўную пародненасць і 
непарыўнасць з беларускай зямлёй, гаворыць пра непераходнасць 
спрадвечна-спадчынных вытокаў духоўнасці. Родная зямля — 
крыніца яго натхнення і творчасці: 

І я радок невыпадковы 
Спялю адданасцю скразной, 
Бо нават думы, 
                        нават слова — 
Усё з зямлі. 
                 З яе адной. 

(“Усё з зямлі”) 
Сяргей Законнікаў — натхнёны пясняр прыроды, цудоўны 

майстар паэтычнага пейзажу. Стаўленне яго да навакольнага свету 
непасрэдна-шчырае, ён спавядае натурфіласофскую ідэю 
гарманічнага суіснавання чалавека і прыроды. Лірычны герой паэта 
глыбока адчувае сваю прыродную існасць і знітаванасць “крывінкай 
кожнаю і жылкай” з родным улоннем: “Ласкава шэпча ў вуха 
вецер, // Сасна шуміць над галавой // Аб тым, што я ў гэтым 
свеце — // Жаданы самы, самы свой” (“Якія ночы дорыць жнівень!..”). 
Прыродаапісанні паэта — маляўніча-метафарычныя, адухоўленыя, 
афарбаваныя выразным аўтарскім пачуццём. Вось прыклады 
вобразнага жывапісання словам, адметнага нацыянальна-паэтычным 
адчуваннем свету: “Воблакаў пушыстых парашуты // На зямлю 
садзяцца за сялом”; “І зара задумліва ў прыполе // Выбірае промні з 
каласоў” (“Выспелае поле”); “З воблака-кудзелі цягне нітку // 
Рэактыўны — ўвішны павучок” (“Сонца над мядовымі пракосамі…”); 
“Млечны Шлях ручнік спяшае ткаць, // Росы зоркам абмываюць 
вочкі…” (“За акном у нераце галля…”); “…І спелы яблык, што, як 



поўня, // У жаўцізне лістоў блішчыць” (“Жнівень”), “Травы бліскучыя 
іголкі // Дзірван прашылі навылёт” (“Покліч вясны”) і інш. 

У паэзіі Законнікава пануе культ пахаў — яны эстэтычна 
прывабныя, жыццядайныя, водарна-п’янкія. Багацце, 
разнастайнасць пахаў месціць у сабе матчына хустка: “Пахне яна 
асцярожнай вясною, // Талых снягоў развітальным разлівам, // 
Цёплай пупышкай…”; “Пахне маленствам…” (верш “Маміна хустка”). 
Праз пахі мастак слова перадае непаўторнае хараство роднай 
прыроды, раскрывае асалоду зямнога існавання. Тонка і чуйна 
яднаецца яго душа з навакольным светам, які напоўнены паэзіяй і 
салодка-гаючымі пахамі: “Маю сасновую дзяржаву // Запаланіў 
жывіцы пах” (“Покліч вясны”); “Мядовыя пахі лугоў і дубровы…” 
(“Свабодна і лёгка ліюцца ў душу…”); “Пахне сенам духмяным 
ваколіца, // Пахнуць сенам нябёсы” (“З даланёю каса развіталася…”) і 
інш. У вершах пра каханне эстэтыка пахаў таксама адыгрывае 
выключную ролю: 

…Пахнуць чаромхай світальнай 
Цёплыя вусны твае. 
 
Неба высокае родніць  
З юнай зямлёй спеўны пах — 
Роснай галінкай чаромхі  
Затрапятаў Млечны Шлях. 

(“Чаромхавыя вёсны“) 
Прырода для С. Законнікава — свет, у якім ён знаходзіць 

філасофскія аналогіі і асацыяцыі з чалавечым жыццём, імкнецца 
выявіць штосьці сугучнае ўнутраным адчуванням і ўласнаму 
светаразуменню: 

Замерзлі вены дрэў з імклівым сокам, 
Ды ўсё ж жыццё мацней за халады. 
Нязломнай верай у вясну і сонца 
Душу трывожаць белыя сады. 
(“Замерзлі вены дрэў з імклівым сокам…”) 

Вядучым пафасам паэзіі Сяргея Законнікава з’яўляецца 
патрыятычнае ўслаўленне зямлі Беларусі — гераічнай, мужнай і 
пакутнай. Асабліва часта ён звяртаўся да паэтычнага ўвасаблення 
народнай бяды ў гады Айчыннай вайны 1941–1945 гг., імкнуўся 
перадаць сваё адчуванне суровай і жорсткай рэальнасці таго часу, 
чалавечай гібелі, асуджанасці людзей на драматычны лёс і пакуты 
(вершы “Размова з цёзкам”, “Цішыня”, “Спаленыя вёскі”, “Нявесты 
вёскі Мурагі”, “На брустверы траншэй”, “Салдат”, “Куля” і інш.). 



Асэнсаванне ваеннага мінулага дало паэту магчымасць авалодаць 
мастацкімі сродкамі драматычна-складанага светапазнання, і гэты 
вопыт, як думаецца, прыдаўся яму ў будучым пры подступе да тэмы 
Чарнобыля. 

Светлы, аптымістычны пачатак выяўляецца ў большасці 
твораў паэта. Аднак гэта не азначае, што аўтар быў далёкі ад 
рэальнага жыцця і яго праблем, ствараў нейкія ціхія ідыліі. 
З трывогай С. Законнікаў рэагаваў на дэфіцыт маралі, 
недасканаласць чалавечай натуры, адстойваў і ўзвышаў ідэалы веры, 
надзеі і любові. “…Я ў сілу жорсткасці не веру, // Я веру ў сілу 
дабраты”, — так выказвае паэт сваё гуманістычнае перакананне ў 
вершы “Я жорсткасці зазнаў урокі…”. Ён прадчуваў небяспеку 
бездухоўнасці, таму задаваўся пытаннем: “А хто дапаможа душы 
чалавека, // Калі абмялее яна, як рака?” (“Душа чалавека, нібыта 
рака…”). Верш “Першы снег” прасякнуты імпульсамі душэўнага 
неспакою, тугой па маральнай чысціні жыцця. У ім кантрастуюць 
белы снег і чалавечыя хібы: 

…Ціха стала. 
І тады лёс паслаў першы снег. 
І душа яснатой невымернай 
Затрымцела, нічым не суняць. 
Як хвалюе яго вернасць, 
Як бянтэжыць яго чысціня! 
Снег ляціць, 
                 вымятаючы крыўды, 
Зайздрасць, 
                хцівасць і сыты спакой. 
Чарнату замарозіў, акрыў ён 
Белізною такой трапяткой. 
Ён падаць прыклад мудрасці хоча, 
Нездарма з ім і сцюжа 
                                     прыйшла, — 
Каб паўнелі святлом 
                                нашы вочы, 
Каб паболела ў сэрцах цяпла. 

…………………….. 
Снег ідзе. 
            І здаецца, на свеце 
Больш важнейшай падзеі няма. 

Гэты твор паэта вылучаецца пранікнёнасцю слова, 
экспрэсіўнай выяўленчасцю. Аўтар даносіць да кожнага з нас важную 



думку-ідэю: выслабаніць жыццё ад усяго прыкрага і нікчэмнага 
можна праз ачышчэнне і маральнае прасвятленне чалавечай душы, яе 
любоў, цеплыню, спагаду да іншых людзей. 

Як мы пераконваемся, у паэзіі С. Законнікава 70–80-х гг. 
пераважаюць мяккія лірычныя інтанацыі, маляўнічасць слова, 
эстэтызацыя навакольнай рэчаіснасці, радаснае ўспрыманне 
чалавечага існавання на зямлі. Паэт прыходзіць да пераканання, што 
духоўнае апірышча нацыянальнага быцця і свету асобнага чалавека 
засноўваецца на вечных ідэалах і каштоўнасцях, агульначалавечых 
ісцінах і паняццях. 

Зусім іншая карціна нацыянальнага свету вымалёўваецца з 
паэзіі С. Законнікава пасля 1986 года. Паэт стаў удзельнікам і 
сведкам значных падзей сучаснасці. Беларусь імкліва ўвайшла ў 
новую рэальнасць: распачалася перабудова грамадства, выбухнуў 
Чарнобыль і хутка скончыўся перыяд савецкай гісторыі, краіна 
набыла дзяржаўную незалежнасць, зведала незвычайныя ўзрушэнні, 
перажыла ўздым, а пазней складанасці духоўна-культурнага 
адраджэння. Пра драматычна-трагедыйны пачатак найноўшай 
гісторыі Беларусі найперш засведчыла чарнобыльская катастрофа. 
Адбыўся разлом часу і эпохі, адыходзілі ў нябыт стэрэатыпы і 
фальшывыя ідэалы, мяняліся погляды і ўяўленні. Для С. Законнікава 
новы этап творчасці акурат пачаўся на хвалі грамадскай перабудовы 
80-х гг., пасля чарнобыльскай трагедыі. Пра шматбаковае і ўдумлівае 
асэнсаванне паэтам сучаснасці засведчылі найперш такія яго кнігі, як 
“Заклінанне” (1991) і “У вочы вечнасці гляджу” (2000). 

Беларусь часу вялікай нацыянальнай катастрофы паўстае з 
паэмы С. Законнікава “Чорная быль” (1989). Чарнобыль стаўся такой 
жа жудаснай рэальнасцю, як у мінулым лютыя эпідэміі, 
спусташальныя войны, сталінскі генацыд. Разглядаючы “Чорную 
быль”, Пімен Панчанка, у прыватнасці, зазначае: “Жыццё майго 
пакалення рассекла на дзве часткі Айчынная вайна. А для сучасных 
людзей знакам бяды стала страшэнная чарнобыльская трагедыя”. 
Славуты паэт справядліва мяркуе, што паэма С. Законнікава — 
“значнае дасягненне нашай паэзіі”, “адзін з першых паэтычных 
твораў і па часе напісання і па высокай мастацкай вартасці”. 

“Чорная быль” нараджалася з назапашвання эмацыянальных 
уражанняў. Паэт інтуітыўна прадчуваў нядобрае і не мог даць веры 
афіцыйным паведамленням, скіраваным на заспакаенне людзей. 
Сяргей Законнікаў згадвае: “Як і ўсе, у першыя дні пасля аварыі я 
валодаў той жа скупой інфармацыяй, з якой немагчыма было 
зразумець: што ўсё-такі здарылася? Толькі ў глыбіні душы расло  



шчымлівае адчуванне, што адбылося нешта надзвычай жахлівае і 
непапраўнае для ўсіх нас. І ў гэтым мяне пераканалі не наступныя 
звесткі, а найболей слёзы на вачах дырэктара Інстытута ядзерных 
даследаванняў АН БССР <…> Васіля Барысавіча Несцярэнкі, які ішоў 
з нарады ў ЦК КПБ”. Такія сумленныя вучоныя, як В. Несцярэнка, 
В. Лягасаў, Р. Гейл, а поруч з імі пісьменнікі і публіцысты Алесь 
Адамовіч, Барыс Сачанка, Максім Танк, Пімен Панчанка, Сяргей 
Законнікаў, Янка Сіпакоў, Іван Пташнікаў, Мікола Мятліцкі, Віктар 
Казько, Іван Шамякін, Васіль Якавенка, Алесь Крыга і інш., імкнуліся, 
каб грамадства пачула суровую і балючую праўду пра народную 
трагедыю і наступствы радыяцыйнай навалы. С. Законнікаў стварыў 
“Чорную быль” пасля наведвання моцна пацярпелага ад радыяцыі 
Хойніцкага раёна. У тое першае чарнобыльскае лета ён пераканаўся, 
што атамны выбух ператварыў навакольны свет у зону нябачнай 
смерці, дзе пад пагрозай апынулася жыццё людзей. Пісьменнік сачыў 
за дэзактывацыяй будынкаў і забруджаных тэрыторый, пабачыў, як 
на атрутным пяску гарэзяць-качаюцца дзеці, болем у сэрцы 
адгукаліся галашэнні жанчын падчас прымусовага высялення, са 
скрухай ён азіраў паглумленыя радыеактыўнай пошасцю вёскі, лясы, 
палі, рачулкі… Сваё адчуванне бяды, трагічнага лёсу, які напаткаў 
беларусаў, С. Законнікаў выказаў у адным з раздзелаў паэмы 
“Кульмінацыя” (тыя радкі пісаліся ў маі 1986 г.). Аднак сапраўднае 
разуменне гэтай нечуванай катастрофы і народнай трагедыі 
перасягнула магчымасці свядомасці, выйшла за рамкі ранейшага 
жыццёвага і ўнутранага досведу, таму паэт не змог адразу 
падступіцца да асэнсавання чарнобыльскіх падзей. На гэты конт ёсць 
сведчанне самога аўтара паэмы: “Пабачыў і перажыў многае, а вось 
пісаць адразу не змог. Настолькі ўсё гэта было жахлівае, недарэчнае, 
за межамі чалавечага ўяўлення пра бяду. З тым і жыў. А потым душа 
не вытрывала, выбухнула”. 

Паэма Сяргея Законнікава была апублікавана на старонках 
газеты “Літаратура і мастацтва” і мела прыкметны грамадскі 
рэзананс, аўтар атрымаў нямала лістоў ад чытачоў. У артыкуле 
“Дэфіцыт праўды” (“ЛіМ”. 1989. 15 снеж.) паэт зрабіў агляд чытацкай 
пошты. Ён, апрача іншага, пісаў: “Бяда гэтая вымагае не толькі 
вялікіх матэрыяльных выдаткаў (і ўсе мы павінны не шкадаваць 
спагады і міласэрнасці, унесці сваю лепту), але і неймавернай 
унутранай сабранасці, мужнасці і трываласці, духоўнага яднання 
ўсяго народа, каб выстаяць, выжыць, не згінуць як нацыя назаўжды”. 
Твор закрануў чытачоў сваёй смелай і мужнай праўдзівасцю, 
сацыяльнай крытычнасцю, гуманістычнай скіраванасцю думкі, 



дакладным разуменнем галоўнага, сутнаснага ў сучасным жыцці. 
Адзін з чытачоў напісаў паэту: “Вы напамінаеце чытачам, што кожны 
чалавек адказны за свой лёс”. 

“Чорная быль” — твор лірыка-публіцыстычнага гучання, у якім 
яскрава выяўлены грамадзянскія погляды аўтара, яго хваляванні і 
прадбачанні, спароджаныя чарнобыльскай явай. Паэма засведчыла 
пра змену эмацыянальнай дамінанты ў паэтычным успрыманні 
навакольнага свету: сумны і змрочны настрой, журба і туга, балюча-
шчымлівыя адчуванні і трывога. Элегічны, драматычна-складаны 
характар пазнання чарнобыльскай рэчаіснасці і канцэпцыя трагізму 
чалавечага быцця вызначаюць агульны лад і змест твора. 

Паэма ўключае 13 раздзелаў, кожны з якіх мае адносную 
самастойнасць і разам з тым звязаны адзінствам трагічнага пафасу і 
зместу. Кожнаму раздзелу папярэднічае эпіграф, узяты з фальклору. 
Чарнобыль пацвердзіў спрадвечную мудрасць: “Як прыйдзе ліха, то не 
ўседзіш ціха” (эпіграф да раздзела “Зона маўчання”). Радкі з народных 
твораў становяцца зачынам у разгортванні пэўнай тэмы ці асновай 
для пераасэнсавання традыцыйных вобразаў і матываў, якія ва 
ўмовах чарнобыльскага жаху набылі якасна новае сэнсавае 
напаўненне. Так, на пачатку раздзела “Палыновая зорка” паэт цытуе 
беларускую песню, у якой ёсць наступныя словы: “Ой, палын мой, 
палыночак, // Палын — горкая трава, // Гарчэй цябе, палыночак, // 
Ва ўсім полі няма”. Палын-трава выклікае ў душы паэта горыч і 
скруху, паэт суадносіць вобраз гэтай беларускай расліны з нябеснай 
прарочай зоркай Палын — у такім нязвычным прасторава-часавым 
сувымярэнні адкрываецца праўда пра трагічна-крыжовы лёс 
Беларусі, а Чарнобыль у астранамічным, глабальным ракурсе паўстае 
сімвалам невядомай, непрадказальнай будучыні: “Паўсюль даўкі пах 
палыну // І ў небе — распятая зорка”; “…Палын невядомасцю 
свеціць…”. Або вось яшчэ адзін эпіграф: “Ой ты, воран чорны…”. 
Вобраз чорнага ворана асацыюецца з хіжымі марадзёрамі ў 
чарнобыльскай зоне (раздзел “Марадзёры”). 

Ужо ў першым раздзеле паэмы “Выбух” аўтар гаворыць пра 
Чарнобыль як нетыповую падзею, трагічны феномен часу. Жыццё, 
здавалася, цякло звыклым парадкам, ніхто не прадчуваў небяспекі: 

Той вечар быў уражаннямі поўны, 
З тэатра мы ішлі дамоў памалу. 
І хмарка, 
            што насоўвалася з поўдня, 
Гурт гаманлівы наш 
                               не ўстурбавала. 



Паэт выказвае адчуванне вясны і жыцця, вылучае вострыя 
праблемныя моманты ў спектаклі (“рушацца адвечныя асновы”, 
“спадчына дзядоў, якую мелі, растаптана і забыта”), успрымае крык 
Апошняга Жураўля (маецца на ўвазе спектакль паводле аповесці 
Алеся Жука “Паляванне на Апошняга Жураўля”) як прадвесце 
нацыянальнай бяды. І вось нечакана, нячутна і нябачна ў Беларусь 
нахлынула радыяцыя. Людзі былі ў няведанні, што на іх зямлю 
абрынулася трагедыя. Атамны рэактар на чацвёртым энергаблоку 
Чарнобыльскай АЭС даў збой і выбухнуў, адбыўся смертаносны выкід 
радыяцыі, зашугаў жахлівы ядзерны агонь, на утаймаванне якога 
кінулі пажарных, верталётныя экіпажы і тысячы іншых ліквідатараў. 
Назаўтра ў вечаровым Мінску праліся дажджавая хмара, аднак 
злавесная пагроза смерці не мела свайго аблічча: 

І мы ішлі… 
І ніхто не ведаў, 
Што смерць нясе і сее дожджык спорны, 
Што найжахлівая з усіх трагедый 
Жыццё ўкруціла ў атамныя жорны. 

Чарнобыльскі дождж як знак бяды быў успрыняты пазней, калі 
прыйшло разуменне ўсёй небяспекі і жахлівасці здарэння. Але 
напачатку было замоўчванне катастрофы і яе вынікаў, праўду 
імкнуліся схаваць ад народа, а гэтая забарона і хлусня мела 
непапраўны вынік — людзі сталі закладнікамі афіцыйнай палітыкі і 
трагічнай сітуацыі. Пра гэта — раздзел паэмы “Зона маўчання”. Паэт 
лічыць, што ў лёсавызначальны час, калі “адлік пачынаўся нязнанае 
эры змагання жыцця з небыццём”, грамадства, і перадусім савецка-
чыноўніцкая ўлада на чале з Масквой, знаходзілася ў стане 
заспакоенасці, інерцыі, нерашучасці, таму спрацавалі старыя законы 
і прынцыпы, галоўны з якіх у перыяд стагнацыі заключаўся ў тым, 
каб не падымаць трывогі і шуму. Абсяг чарнобыльскага ліха дасягнуў 
Еўропы, а ў Нароўлі людзі мялі засыпаныя радыеактыўным попелам 
двары, тратуары да чарговага майскага свята, пасля дзеці ішлі ў 
калоне дэманстрантаў: 

Скакалі і ў Швецыі стрэлкі прыбораў, 
Еўропу трывога гняла. 
Зашкальвала ўсёчалавечае гора… 
І зона маўчання была. 

Вынікі трагедыі, як даводзіць паэт, былі абумоўлены, нават 
запраграмаваны тым, што ў савецкім грамадстве ўсталявалася “зона 
маўчання”. 



Сяргей Законнікаў уражальна паказвае, як выбух у Чарнобылі 
перайначыў прыроднае наваколле, чалавечае існаванне, зраніў усё 
жывое на зямлі. Раздзелы “Чаравічкі” і “Пераліванне крыві” 
раскрываюць лёс чарнобыльскіх дзяцей, асуджаных на расстанне з 
радзімай, цяжкія пакуты. Да болю кранальную карціну ўзнаўляе паэт: 
хлопчыкам і дзяўчынкам з забруджаных радыяцыяй раёнаў прывезлі 
абутак. Дзеці не разумеюць, чаму іх прымушаюць скінуць свае 
чаравічкі. Паэт з шчымлівасцю ў голасе просіць: 

Вам з жыццём на руках, 
                                    Божа мілы, 
У такую ісці далячынь… 
Чаравічкі з чарнобыльскім пылам, 
Перапёлачка, 
                   хуценька скінь!.. 

Надзвычай узрушвае і расчульвае аповед пра лёс малога 
пацыента, які трымаецца па-даросламу мужна, без скаргаў, 
працягвае “тоненькую, лёгкую руку” для таго, каб у яго з вены ўзялі 
кроў. Маладзенькая медсястра, наадварот, страчвае душэўную 
раўнавагу, не можа стрымаць сябе: “слязой… накіпелі вочы”. Разам з 
ёй нас таксама ахоплівае вялікі жаль і шкадаванне, сэрца не хоча 
мірыцца з той наканавасцю, якая выпала нявіннаму дзіцяці: 

Каб не ўчулі, 
                   шэпча вінавата: 
“Болей не магу я… 
                             не магу…” 

Дзеці — першыя ахвяры Чарнобыля, іх смяротныя пакуты за 
бальнічным акном, у белых палатах — найвялікшая бяда-трагедыя 
Беларусі, якая падточвае трываласць нацыянальнага генафонду: 

Дзеці, 
       нібы скошаныя краскі,  
Вянуць… 

Беларусь пазбаўляецца кветак жыцця. Чарнобыль прынёс 
фізічнае выміранне, гора і слёзы. С. Законнікаў — адзін з тых 
беларускіх пісьменнікаў, хто вылучыў як першачарговую і самую 
значную праблему — праблему экалогіі чалавека і нацыянальнага 
выжывання ва ўмовах смертаноснай пагрозы радыяцыі. 

Аблюбаваны раней і апаэтызаваны зямны свет пасля 
Чарнобыля не дыхае жыццядайнай радасцю, выклікае балючыя 
ўражанні. Беларус на сваёй зямлі зрабіўся выгнаннікам, адчувае сябе 
няўтульна і непрыкаяна. Чарнобыльская рэчаіснасць паўстае 
бязрадаснай і сумнай (раздзел “Трэці анёл”): 



…З сляпучым сонцам у смузе варожай, 
Дзе і зямля, 
                 і тысячы людзей 
Заложнікі,  
                і ты між іх — 
                                     заложнік… 

У беларускім космасе радыяцыйным смерчам разбураны цэлыя 
прыродна-культурныя аазісы. Некалі поўны райскай пекнаты і 
дзівоцтва край ператварыўся ў сапраўднае пекла, зону чорнай бяды, 
абнесеную калючым дротам. Чалавек, які па сутнасці жыў у адзінстве 
з прыродай, зведаў экалагічны сіндром: ён пачаў баяцца вады, сонца, 
дажджу… “…А дзе ты купіш, знойдзеш тое зелле, // Каб вылечыць 
зямельку, родны кут?”; “Дык для чаго тады на свеце жыць?” — пытае 
старая жанчына, якая аплаквае няўдзячную чарнобыльскую долю 
(раздзел “Дождж у Хойніках”).  

Тое, што “дух злавесны сышоў на абшары зямлі”, адчувае і 
чарнобыльскі воўк, які канае ад радыяцыі. Няшчасны, моцна 
апраменены звер шукае збавення, бяжыць праз усю Беларусь як мага 
далей ад эпіцэнтра выбуху. Ён імкнецца туды, дзе захаваўся дзікі 
неруш і струменіць жывое паветра. Не дапамагаюць яму ні срэбныя 
росы, ні гаючыя зёлкі. Паэт псіхалагічна яскрава перадае адчуванні 
жывой істоты: “…І тады воўк завыў у бяссільным адчаі”; “Ён адчуў у 
грудзях боль тупы, недарэчны, // Перад ім матылі, як сцяжкі, 
паплылі”; “…Бо здавалася зверу, што кроў аж кіпіць” і інш. Звер у 
сваіх пакутах вельмі падобны да чалавека і выклікае ў нас шчырае 
спачуванне (раздзел “Чарнобыльскі воўк”): 

Не звярынай слязой, 
                               а святой, чалавечай 
Плакаў той, кім палохаюць людзі дзяцей. 

Бадай што паратункам для знясіленага і бездапаможнага 
ваўка стала раптоўная смерць побліз Ракава пад колам вялікага 
грузавіка. 

Аўтар стварае сцэны і малюнкі, поўныя драматызму. Раздзелы 
“За калючым дротам” і “Вяртанне” адлюстроўваюць трагедыю старых 
людзей, якіх Чарнобыль пазбавіў роднага кутка. Бабуля вяртаецца ў 
забруджаную радыяцыяй вёску, каб пабачыць сваю хату і забраць 
абразок Міколы. Яна і не ведае, што блукае ўпотай па чарнобыльскай 
зоне, нібы па пекле, салдаты затрымліваюць яе “ля сялібы роднай”. 
Паслухаем споведзь бабулі — і паспрабуем адчуць стан душы 
чалавека, які не ўяўляе сябе і свайго жыцця па-за звыклым, родным 
светам: 



…Выцірала слёзы чорнай, ссохлай жменькай: 
“Вы, сынкі, не бойцеся… 
                                 Што ўжо мне пашкодзіць?.. 
Дзеці не пускалі, 
                           уцякла, як злодзей. 
Самі мае ножанькі прывялі дадому 
Шляхам невядомым, сцежкаю знаёмай. 
Вы не лайце, дзеткі… 
                                    Паглядзець ахвота, 
Як тут наша хатка за калючым дротам? 
Вось яе адведала, і лягчэй мне стала, 
Можа, і знайшлося тое, што шукала”. 

Стары папрасіў дзяцей, каб яго пахавалі на радзіме. Тыя 
робяць усё дзеля таго, каб пераадолець перашкоды (“не выпісвалі 
машыну”, “не пускалі іх у зону”) і выканаць апошні бацькаў запавет. 
У зоне засялілі хату старыя людзі, каб тут “век дагараваць” (раздзел 
“Вяртанне”). Вяртанне дадому — гэта вяртанне на святую і 
незабыўную зямлю, дзе калісьці ўсё было найлепшае ў свеце, дзе 
прайшлі будні і святы жыцця. 

Раздзелы “Марадзёры”, “Страх”, “Віна” прасякнуты 
грамадзянскім і маральна-публіцыстычным пафасам. Паэт 
дэманструе прамоўніцкае майстэрства, звяртаецца да беларусаў з 
хвалюючымі запытаннямі, шукае адказ на вострасучасныя праблемы, 
якія паўсталі перад грамадствам. Яго трывожаць многія сацыяльна 
небяспечныя з’явы: марадзёрства, чыноўніцкая бяздумнасць і 
безадказнасць, ціхае прыстасавальніцтва, сацыяльная 
несправядлівасць, ценевая ўлада мафіі, рабаўніцтва простага люду. 
Народ страціў ахоўны маральны імунітэт, недастаткова высокі 
ўзровень яго нацыянальнай і грамадзянскай свядомасці. 
С. Законнікаў бачыць прычыны чарнобыльскай трагедыі ў мінулым, у 
той савецкай гісторыі, якая спарадзіла заняпад духу, цемру рабскай 
пакоры, жывёльны страх, статкавыя інстынкты. Паэт перакананы, 
што беларускі народ здольны ўсвядоміць сваю годнасць, значнасць, 
права на дастойнае існаванне ў сучасным свеце, дзеля гэтага ён 
павінен скінуць цяжар былога, парваць путы сталінізму, пазбавіцца 
гістарычнай амнезіі, узяць з сабой у будучыню ідэалы духоўнай 
свабоды і гуманізму, адрадзіць спрадвечныя традыцыі, родную мову, 
культуру. Інакш: 

Калі ж і зараз ты не загукаеш, 
А будзеш жыць 
                         пад страхам і прынукай, 



Чарнобыль не такі яшчэ чакае 
Тваю зямлю, 
                   тваіх дзяцей і ўнукаў… 

Паэт папярэджвае пра небяспеку расчалавечвання 
грамадства, маральнага Чарнобыля, ён кліча да сумленнага 
ачышчэння ад ўсяго прыкрага і ганебнага, да прасветленасці 
чалавечага быцця: “…Назірк палыновай зоркі // Змушае жыць 
свяцей, чысцей”; “Толькі ўласнае сумленне — // І першы, і адзіны 
бог”. Храм дабрыні і прыгажосці ў кожным з нас — гэта тая вялікая 
маральна-духоўная сіла, якая здольная засцерагчы свет ад чарговага 
наслання і самараспаду. 

“Чорная быль” Сяргея Законнікава — рэалістычна-праўдзівая 
хроніка трагедыі, якая даносіць да нас эмацыянальны вопыт аўтара, 
які перажывае агульнанародную бяду як сваю ўласную, чуйна рэагуе 
на дзіцячы боль, чалавечае гора. Кожная мастацкая выява ў паэме 
перадае ўсхваляваны стан аўтара, раскрывае трагічнае ў сваёй 
аснове паэтычнае светабачанне пасля Чарнобыля. Паглыбленае 
філасофскае асэнсаванне трагедыі С. Законнікаў працягнуў у паэме 
“Зязюля” (1996), вершаваных і публіцыстычных творах. Паэт падзяляе 
і прымае блізка да сэрца наканаваны лёс Беларусі, роднай зямлі, пра 
што ён выказаўся ў творы “Я ўрастаю ў зямлю…”: 

Я стаю на зямлі, 
                         што ў чарнобыльскім прыску, 
І нікуды адсюль не сысці, не ўцячы… 
                 ……………………… 
Я хацеў волю мець, 
                              прагнуў быць чалавекам 
Тут, 
     дзе сонца, 
                   дзе спеляць надзею палі. 

                 .………………………… 
Быў любоўю да крэўнага краю прыкуты, 
І мяне даканае таксама любоў. 

 
Нават смерцю 
                      айчыннае поле люблю… 
Я ўрастаю ў балесную нашу зямлю… 

У паэтычным свеце С. Законнікава кантрастуюць радасць і 
смутак, светлае і чорнае, чыстае і бруднае, высокае і нікчэмнае… 
У сваіх думках і разважаннях ён скіраваны да чалавека, яго 
свядомасці і духу. Паэт усведамляе, што ў сучасным пакутліва-



трагічным свеце “нельга жыць душою кволымі. Два Чарнобылі — 
моўны, духоўны і экалагічны, радыяцыйны, якія прыгнятаюць 
Беларусь, зліваюцца ў адно цэлае”. Гэтая думка знайшла яскравае 
ўвасабленне ў паэме “Чорная быль”, якая з’яўляецца значным 
мастацкім дакументам чарнобыльскай эпохі. 



Мікола Мятліцкі 
Чарнобыльская трагедыя — вялікая гуманітарная катастрофа 

ХХ стагоддзя. Нездарма пісьменнік Алесь Адамовіч паставіў атамны 
генацыд у адзін шэраг са сталінскім і фашысцкім знішчэннем 
людзей — і ў выніку вымалявалася жахлівая трыяда знакаў бяды: 
Курапаты — Хатынь — Чарнобыль. Неўзабаве пасля выбуху на 
чацвёртым энергаблоку Чарнобыльскай АЭС А. Адамовіч накіраваў 
тагачаснаму галоўнаму кіраўніку савецкай краіны М. С. Гарбачову 
ўсхваляваны ліст, у якім прадказваў магчымыя наступствы аварыі і 
заклікаў ратаваць беларусаў: “Калі не будуць неадкладна прыняты 
меры, не будзе зроблена ў найкарацейшыя тэрміны тое, што 
абсалютна неабходна (на думку вучоных), яшчэ мільёны людзей на 
Беларусі будуць пакутаваць (а многія загінуць), і тады можна будзе 
сказаць, што здарылася трагедыя — куды страшней за тую, якую наш 
народ перажыў у 1941–1944-ым”. Словы пісьменніка-гуманіста, 
напісаныя з вялікай трывогай 1 чэрвеня 1986 г., аказаліся 
прароцтвам-папярэджаннем і, на жаль, спраўджваюцца — 
чарнобыльская чума паставіла пад пагрозу само існаванне 
дзесяцімільённай Беларусі. Савецкая сістэма з яе дэгуманізаванай 
палітыкай, па сутнасці, спарадзіла новую неабвешчаную вайну 
супраць нашага народа і жыцця наогул, нанесла найцяжэйшы ўдар 
па айчынным генафондзе, зрабіла чарнобыльцаў заложнікамі 
бесчалавечай гульні, хлусні і абыякавасці. 

Дзень 26 красавіка 1986 г. трагічна раскалоў свет, змяніў адлік 
часу, правёў рэзкую мяжу і ў нацыянальнай літаратуры: да 
Чарнобыля і пасля яго. Адным з першых сучасных беларускіх паэтаў 
(а сярод пачынальнікаў чарнобыльскай тэмы Анатоль Вялюгін, Яўгенія 
Янішчыц, Анатоль Грачанікаў, Максім Танк, Пімен Панчанка, Рыгор 
Барадулін, Ніл Гілевіч, Уладзімір Някляеў, Ала Канапелька…)1, хто з 
непадробным болем і скрухай загаварыў пра бяду роднага краю, стаў 
Мікола Мятліцкі — нараджэнец палескай вёскі Бабчын. У кнізе 
выбранай паэзіі “Чаканне сонца” (1994) ён сам выразна падзяляе 
ўласную творчасць на два перыяды: дачарнобыльскі і пасля 
26.04.1986 г. Гэтая мяжа прайшла праз яго сэрца, бо грознае ліха 
адабрала радзіму, ператварыла яе ў зону смерці. На атручанай зямлі 
“стынуць родныя магілы”, там паўсюль “хаты… зеўраюць пустэчай” 

                                                 
1 Гл.: Бельскі А. Зорка Палын: Тэма чарнобыльскай трагедыі ў  беларускай паэзіі // 
Беларус. мова і літ. у шк. 1990. № 3. С. 37–46; Бельскі А. “Бядой запаленае Слова”: 
Чарнобыль у беларускай паэзіі: Эвалюцыя тэмы, матывы, паэтыка пейз ажу // Роднае 
слова. 1996. № 4. С. 42–49. 



(“Наташы”), а паэтавы аднавяскоўцы і землякі зведалі “Горыч 
атруты… // Холад выгнання” (“Кут мой забыты, безабаронна…”), да 
дна выпілі чашу гора і слёз, панеслі свой чарнобыльскі крыж. Дык 
хіба магла маўчаць душа палескага песняра, калі яго край патаптаў 
жудасны ядзерны монстр?! Узрушанае слова М. Мятліцкага 
народжана асабістай і агульнанароднай бядой — бядой, што 
напоўніла яго чарнобыльскія вершы магутным элегізмам, балючай 
праўдай пра трагедыю Беларусі. Пра сваё паэтычнае слова творца 
гаворыць як пра “гаркотай поенае”: 

Ты вырастала з нематы 
Быцця майго і горна спела, 
Рвучы Чарнобыля драты, 
Часцей крычала, а не пела. 
 (“Даруй мне, Слова, што журбой…”) 

Вытокі паэзіі Міколы Мятліцкага — у дачарнобыльскім 
калашэнні спелага жыта, шуме хвояў і паху жывіцы, россыпах зор на 
родным палескім небе… Нарадзіўся і гадаваўся будучы паэт на 
хойніцкай зямлі — там, дзе хавалася сярод высокай збажыны і 
таямнічых балот “Лясная вёска з горкай назвай Бабчын, // 
Знявечаная лютаю вайной” (“Вёска Бабчын”). Прыйшоў на гэты свет 
праз дзесяць гадоў пасля апошняй вайны — 20 сакавіка 1954 г. Ён — 
сын вяскоўцаў, якія спазналі гора чужацкай навалы і пасляваенную 
галодную долю. Невыпадкова першы зборнік нядаўняга выпускніка 
філфака БДУ (1977) і маладога супрацоўніка “ЛіМа” меў назву “Абеліск 
у жыце” (1980) — у ім гучала тэма памяці пра вайну. 

Мікола Мятліцкі пачаў сцвярджаць сябе ў беларускай 
літаратуры як паэт вёскі, які апявае яе краявіды, малюе 
драматычныя вобразы людзей: удоў і былых франтавікоў (вершы 
“Цётка Анюта”, “Удовы”, “Па дровы” і інш.). Ён быў натхнёны 
творчасцю свайго славутага земляка Івана Мележа, уражаны яго 
глыбокім веданнем чалавечых жыццяў і лёсаў. Як і кожны малады 
аўтар, М. Мятліцкі складаў песні і рамансы пра каханне, паэтызаваў 
“вачэй наіўнае святло” (“Першае каханне”), быў запалонены “ракою 
першае любві” (“Вілія”). Аднак перавагу вершатворца аддаў лірыцы 
грамадзянскага прамаўлення, тым галоўным тэмам, якія нарадзіліся і 
культываваліся ў мілітарызаваным грамадстве, — ён разам з іншымі 
паэтамі выказваў пратэст супраць магчымай ядзернай вайны, 
пагрозы ўсепланетнай экалагічнай катастрофы, турбаваўся пра наш 
зямны дом і жыццё ў сусвеце. У гэтым сэнсе М. Мятліцкі пераняў 
традыцыі філасофска-гуманістычнай паэзіі А. Куляшова 60–70-х гг. 
Антываенны пафас і праблема глабальнага выжывання чалавецтва 



складаюць тэматычна-змястоўную аснову паэтычных кніг “Мой дзень 
зямны” (1985) і “Ружа вятроў” (1987). Нягледзячы на планетарныя 
абстракцыі і гучную рыторыку ў абарону “шара зямнога”, 
апакаліптычныя прадбачанні і матывы агульначалавечай значнасці 
падмацаваны шчырай верай аўтара ў тое, што паэтычнае слова 
здольнае выратаваць свет ад атамнай смерці. Герой М. Мятліцкага 
80-х гг. — савецкі чалавек, перакананы тагачаснай ідэалогіяй у 
асабістай адказнасці за лёс Зямлі і людской цывілізацыі, ён не ўяўляў 
свайго існавання без змагання за мір у сусветным маштабе, таму 
гэтак палымяна выступаў за экалогію жыцця, раззбраенне і будучыню 
без вайны. Герой паэта ўвасабляў дух свайго часу і эпохі, ён, 
палітычна заангажаваная асоба, дэманстраваў тым не менш актыўны 
пацыфізм і гуманізм. У паэтычнае мысленне М. Мятліцкага яшчэ да 
Чарнобыля трывала ўвайшоў вобраз Хірасімы, які мы сустракаем у 
вершах “Роздум уначы”, “Як гэта проста…”, “Не дайце на згубу сябе і 
жыццё…” і інш. А ў творы “Удовы” японскі горад і вёска Бабчын 
паўсталі побач — і гэтае суседства нібы стала драматычным 
прадбачаннем: 

І скрозь усе вар’яцкія пагрозы, 
Над вогнішчамі новых Хірасім, 
Як соль жыцця, праступяць матак слёзы, 
Аброненыя ў Бабчыне маім. 

Міне не так шмат часу — і родны Бабчын спазнае трагедыю 
Хірасімы, толькі яшчэ больш жудасную, бо па выпадзенні цэзія-137 
чарнобыльская катастрофа роўная амаль 600 Хірасімам (па дадзеных 
1991 г.) (Гл.: Адамовіч А. Апакаліпсіс па графіку. Мн., 1992. С. 133–
135). Інакш кажучы, у Беларусі выбухнулі сотні хірасімскіх бомбаў, а 
па яе зямлі прайшоўся сапраўдны радыяцыйны смерч. 

Паэтычны летапіс Чарнобыля М. Мятліцкі пачаў з палескага 
цыкла вершаў, які быў створаны пад непасрэдным уражаннем той 
чарнобыльскай вясны і склаў зборнік “Горкі вырай” (выйшаў у 
студзені 1989 г. у бібліятэцы часопіса “Маладосць”). Пафас кніжкі — 
балючае і горкае адчуванне бяды, што прыйшла ў родны край. 1986 
год набывае трагедыйную сутнасць і злавесна-змрочнае аблічча 
(вершы “1986”, “29 жніўня 1986 года”). З вуснаў паэта злятаюць 
журботныя і тужлівыя словы — ён развітваецца з матчыным дваром, 
выказвае дакор свайму веку, які адабраў усё самае дарагое і светлае. 
Дачарнобыльская ява кантрастуе з карцінамі-рэаліямі спусташэння і 
смерці: 

Я пад зоркамі гэтымі 
Веку 



Прызначу сустрэчу. 
Ты, захуты у шызы туман, 
Век мой, 
Выйдзі з абложных пуцін. 
Прыпыніся, прыстань 
Ля сіроцкіх, забытых хацін. 
Адамкну я любую 
Ключамі пакуты… 
     ………………….. 
Паглядзі, 
Гэта дзея пустэчы — твая: 
Вокнаў суцемак шызы, 
Двароў палыны… 
Прад тобою з мальбой 
Чалавечая сутнасць мая… 

     (“Неба вёскі маёй…”) 
Вершы “Журавель над калодзежам”, “У бабчыным лесе з Іванам 

Пташнікавым”, “Птушкі…”, “Аер” і іншыя раскрываюць жахлівую 
праўду пра Чарнобыль, ядзерны век, “горкі вырай беларуса” (“Тут мой 
край…”). У творах М. Мятліцкага па-мастацку ўражальна паўсталі 
вобразы смерці і атрутнай згубы, загучалі матывы радыяцыйнага 
вынішчэння і руйнавання, занядбання жыцця і здзічэння прыроды. 
Ён малюе колерамі смутку і чорнай бяды, смертаноснага сонечнага 
святла і прамяністага ззяння: “Горкне сумам маім забаронная зона”; 
“Стрэлы-промені агнявыя…”; “Сягоння // мёртваю хмарай // неба 
тваё заплыло…”; “Сонца сляпучае — ў вочы…”; “Смутна з-за хмар 
глядзела // Чорнага сонца вока”; “Бляск сляпучы, рэнтгенны”; 
“Крыніц атрутных ззянне”; “Там, дзе наша вясна, // Абрываецца 
чорная зона” і інш. Усе гэтыя вобразы выяўляюць паэтаву 
трагедыйную канцэпцыю рэчаіснасці. Пасля другой сусветнай вайны 
наша паэзія, як думаецца, яшчэ не ведала такога згушчанага элегізму 
і трагедыйнага светабачання і светаразумення. А яшчэ М. Мятліцкі, 
схільны мысліць і разважаць у касмічным, планетарным аспекце, 
суадносіць мікра- і макрасвет, адзінкавае і глабальнае, асабістае і 
агульначалавечае, — у выніку трагедыя роднай вёскі і Беларусі 
паўстае ў маштабным, агульнасусветным экалагічным вымярэнні: 
“І вокам аслеплым Бабчына // Сусвет працінае наскрозь” (“Праз 
войны…”), “Ты кут мой адабраў — // Пакінь Зямлю жывою!” (“1986”). 

Тэма адабранага Чарнобылем роднага краю знаходзіць свой 
працяг у наступных кнігах паэта “Шлях чалавечы” (1989) і “Палескі 
смутак” (1991). Паглыбілася элегічная змястоўнасць яго лірыкі, на 



змену першапачатковым эмацыянальным уражанням прыйшло 
імкненне даць сацыяльна-гуманістычную ацэнку і маральна-
філасофскае асэнсаванне чарнобыльскай трагедыі. Асабліва 
прыкметна ўзраслі псіхалагічная выяўленчасць і эсхаталагічная 
значнасць думкі (разважанні пра лёс свету і чалавека, іх будучыню) у 
зборніку “Палескі смутак”. Паэт спавядаецца, якой невымерна і 
невыносна цяжкай стала для яго “вяртальнай памяці пакута” (“Стаяць 
бярозы ў мёртвай зоне…”), як “лёсу чорная пустыня” (“Я прыйшоў: 
глухія хаты…”) неміласэрна, бязлітасна раскрыжоўвае сэрца, 
спараджае песню-плач, “верш перагорклы” (“Там, дзе памяць балесна 
лунае…”). Вельмі асабістыя перажыванні аўтара перарастаюць у 
лірычна-ўсхваляваныя воклічы, запытанні альбо засяроджаны роздум 
пра смерць і жыццё: 

Як вярнуцца? 
          Душа, адкажы. 
Родны кут, росны свет перажыць? 
Там у кожным залётным дажджы 
Боль і смутак палескі імжыць, 
Там душа — на ахвярным крыжы 
Просіць неба замглёнае: 
                                         жыць! 

    (“Расцвіла сон-трава нічыя…”) 
Чарнобыльскія элегіі М. Мятліцкага займелі адчувальную 

філасафічнасць, пра што сведчаць вершы “Усё ў жыцці мінаецца”, 
“Восень далічыць асін пятакі…”, “Там, дзе памяць балесна лунае…”, 
“След” і інш. 

Не толькі змрочнае сэнсавае напаўненне, але і сімволіка-
трагедыйнае гучанне набылі ў лірыцы паэта традыцыйныя 
фальклорныя матывы бяды, гора, ліха, нядолі, смерці… Гэтыя 
лейтматывы ў сукупнасці ствараюць апакаліптычную карціну 
беларускага Чарнобыля, нагадваюць замкнёны ланцуг усенародных 
пакутаў. Чарнобыльскі катаклізм ва ўспрыманні паэта — час “смуты 
векавой”, калі мы паддаліся “хіжай варажбе”, сілам цемры і ліха. Вось 
як М. Мятліцкі паказвае паслячарнобыльскую долю беларуса, 
асуджанага піць “бяду нагбом”: 

…Ідзеш. І сцежка, што вядзе цябе, 
Па-за спіной бразгоча, як ланцуг. 
 
Ты наракаеш на бяздомны лёс. 
Замкнецца ён, пакут вандроўных круг. 



І, як сабака, ў шыр глухіх нябёс 
Пакутна выеш, ірвучы ланцуг. 

  (“Галосіць вецер — голасна пяе…”) 
 

Чарнобыльскае ліха і смерць пасялілі ў душы лірычнага героя 
паэта песімізм. Ён асуджаны бядой на душэўны неспакой, 
нясцерпныя і несканчоныя пакуты, востра перажывае гэты трагізм 
існавання ў свеце, гаворыць пра чалавечую безабароннасць і роспач 
перад знішчальнай сілай радыяцыі. Драматычна-складаныя 
абставіны прымушаюць яго задумацца па-шэкспіраўску (быць ці не 
быць?) пра свой лёс і лёс беларусаў: “…Адгукнуся з журботнага 
веку // Белай кроўю і чорнай слязой”). Канцэпцыя смерці, аднак, не 
набывае ў М. Мятліцкага адзіна магчымай, фатальнай 
постчарнобыльскай перспектывы: “Я тут астануся, // Калі нават не 
буду…”; “Вырастуць новыя дрэвы, // Калыхнуцца свежыя ветры…” 
(“Абступаюць цябе…”). Экзістэнцыяльны змест лірыкі беларускага 
паэта вельмі добра раскрывае эмацыянальна-псіхічны стан нашага 
сучасніка ва ўмовах Чарнобыля, падключае чытача да пошуку адказу 
на пытанне: як выйсці з гэтай проста тупіковай сітуацыі? Аўтар 
выклікае нас да маральна-гуманістычных разважанняў пра размах 
бедства і масавае пакаранне смерцю, пра спароджанае 
чарнобыльскае зло і бездухоўнасць, пра каштоўнасць жыцця. 

Сістэма паэтычнага выяўлення М. Мятліцкага 
характарызуецца шматпланавасцю: ён аддае перавагу лірычнай 
элегіі, аднак звяртаецца і да жанру балады, верлібра, стварае 
маналогі-роздумы, вершы-пасланні (“Белая памяць”, “Сябрам”, 
“Будучыня” і інш.). Стыль і формы пісьма дыктуе паэту яго сэрца. 

“Кніга жыцця” — такі падзагаловак даў М. Мятліцкі свайму 
паэтычнаму зборніку “Бабчын” (1996), задуманаму як помнік роднай 
вёсцы і землякам. Кніга атрымала прыкметны розгалас у друку, стала 
літаратурнай падзеяй, таму, зрэшты, і была адзначана Дзяржаўнай 
прэміяй Беларусі за 1998 г. 

Родны кут паэта апынуўся ў зоне адчужэння, абнесенай 
калючым дротам. Радыяцыя, нібы вераломны агрэсар, захапіла 
вялікія тэрыторыі Хойніцкага, Брагінскага і Нараўлянскага раёнаў 
Гомельшчыны, атруціла зямлю, ваду, людзей па ўсёй Беларусі, зрабіла 
палешукоў чарнобыльцамі-перасяленцамі. Па кампетэнтных звестках, 
“на сённяшні дзень з зон забруджання… пераселена амаль 130 тыс. 
чалавек, у тым ліку 84,3 тыс. чалавек з зон першачарговага і 
наступнага адсялення”, і ў той жа час “практычна кожны пяты 
працягвае жыць на тэрыторыі, забруджанай рыдыенуклідамі” (Кенік 



І. След катастрофы // Прайсці праз зону. Мн., 1996. С. 435, 444). 
Вяртанне ў чарнобыльскую зону зрабілася для М. Мятліцкага 
прыцягненнем душы і памяці, патрэбай устрывожанага сумлення. 
Ён — шчыры патрыёт радзімы, сын свайго Бабчына. М. Мятліцкі 
выдатна сказаў, што значыць для яго “мёртвая зона... за матчынаю 
хатаю”: “Некаму ты — // Ачужэлая зона, // Сэрцу майму ты да 
скону — // Радзіма!” (“Кут мой забыты, безабаронна…”). Кожны 
прыезд паэта на радзіму не праходзіць бясследна, пякучыя ўражанні і 
моцныя ўзрушэнні нараджаюць вершаваны водгук: нямала твораў 
напісана ў бацькоўскай хаце, на вуліцах і ў дварах пакінутай вёскі. 
Гэтыя добраахвотныя пастаянныя вандроўкі ў зону далі знаць пра 
сябе: пісьменнік хварэе, лечыцца ў шпіталях і санаторыях, а 
пасведчанне чарнобыльца гаворыць пра тое, што ён цаной свайго 
здароўя зрабіў і робіць усё, каб паказаць сапраўдныя вынікі 
катастрофы, яе антыгуманнае аблічча і экалагічныя наступствы. 
А яшчэ ён вядзе нас у пустэльную вёску і здзічэлы надпрыпяцкі край, 
каб знішчыць усеагульнае заспакаенне і прымірэнне з чарнобыльскай 
смерцю, супрацьстаяць забыццю і данесці да нашчадкаў памяць пра 
мінулае і сучасную трагічную рэчаіснасць. Родная старонка, як 
цудоўна давёў яшчэ Янка Купала, з’яўляецца нашай духоўнай 
спадчынай, якая “…ў жывой душы // Як вечны светач-полымя, // 
Што сярод цемры і глушы //…свеціць між вандоламі” (“Спадчына”). 
Спадчына дзядоў і продкаў на Палессі панішчана і занядбана 
Чарнобылем, адсюль, перафразуючы Купалу, “скарб… збрыў… проч”, 
пачварным “трутнем ён… з’едзены”. І ўсё ж вартавым гэтай 
панявечанай і спляжанай спадчыны застаецца герой М. Мятліцкага — 
застаецца з неадступнай упартасцю і да канца, бо нясе свой лёс 
заложніка бяды мужна і самаахвярна: 

І толькі я — адзін ізгой — 
Прагнаны ўсімі і чужы, 
Зямлі не маючы другой, 
Вартую прадзедаў крыжы. 

 
Шукаю тое, што сышло — 
Святло вачэй і душ з хацін. 
І дорыць кожнае жытло 
Мне найсалодшы прыпамін. 

  (“Апошні Бабчына жыхар…”) 
Захаваць памяць пра роднае паселішча, сваіх землякоў і 

спадчыну якраз і закліканы паэтычны зборнік “Бабчын”. Гэта кніга-
рэквіем і кніга-хроніка пра жыццё ды пакуты бабчынцаў, іх, кажучы 



словамі Р. Барадуліна, штодзённы выхад “у космас лесу, гарода, саду”, 
“у космас клопату”. Мікола Мятліцкі ўваскрашае дачарнобыльскую 
гісторыю роднай вёскі, хоць яна пастаянна паўстае ў чорнай 
акаймоўцы, падсвечваецца чарнобыльскай явай: “У далях смерці 
чорная гульба // І дух здзічэлы нерушу гаркавы” (“Гала”). Паэт 
стварае мноства пейзажаў і замалёвак бабчынскага ўлоння, 
распавядае пра тое, што адбывалася ў вёсцы, як і чым яна жыла. 
Вершы “Жукаўскае поле”, “Грыбовішчы”, “Аколіца”, “Вясельны 
ўспамін”, “Сажалка”, “Чорнагаловікі”, “Майдан” і многія іншыя 
выразна ўзнаўляюць геаграфічна-побытавы партрэт Бабчына. 
Калісьці гэта быў утульны зямны рай, свет прыветны і гаючы, цяпер 
тут “пакутна ціха”, “прысмак гаркавы”, “атрутнае напасце”, “памерла 
ўсё”, “смерці вечнае жніво”… Эпітэт “мёртвы” і прыслоўе “мёртва” 
тыпізуюць саму жахлівую рэчаіснасць: “…Мёртвы Бабчын // Па-над 
чарнобыльскай шашой” (“Вышка”); “Тут мёртва ўсё! // І толькі маё 
сэрца, // спуджанае кажаном, // чутна адлічвае ўдары // мёртвага 
часу” (“Тут мёртва ўсё…”); “…і дзень, поўны мёртвай знямогі, слепне…” 
(“Суткі зоны”) і інш. Часам падаецца, што лірычны герой паэзіі 
М. Мятліцкага прысутнічае на хаўтурах жыцця, блукае па іншасвеце, 
колах пекла: 

Стаю, Жыццё, каля тваёй труны. 
 

Запаліць вечар свечкі дрогкіх зор, 
Тугой жалобнай загалосіць ноч… 

    (“Тут мёртва ўсё…”) 
І ўсё ж чорная, змрочная заслона на пэўны момант 

расхінаецца — і паэт усёй сілай памяці зноў малюе тое былое хараство 
лугоў і палёў, урочышчаў і лясоў, дарог і балот: 

Тут, дзе далонямі сцеплена глеба, 
Дзе па-над дахамі вязы званіцы, 
Самае зорнае, мройнае неба, 
Самыя чыстыя ў травах крыніцы. 

Гэты дачарнобыльскі краявід паэтызуецца ў першай частцы 
дыпціха “Жнівень”. А далей, у другой жнівеньскай замалёўцы, 
паўстаюць вобразы “мёртвага сонца над вёскаю”, пагрозлівых 
нябёсаў, з якіх “…бязлітасны жнівень… цэліць нейтронамі з воблакаў-
глыбаў”. Гэткі самы свет іншых вершаў — кантраставы і 
антынамічны, лірычна-напружаны і ўскладнены трагічнымі 
пачуццямі. 

У цэлым кніга “Бабчын” успрымаецца як лірычная трагедыя. 
Багацце канкрэтна-зрокавых вобразаў і малюнкаў набывае 



прыкметную эпічнасць адлюстравання. Змест жыцця вёскі, яго падзеі 
і з’явы разгортваюцца ў часе, звязаны з гісторыяй і лёсам усяго 
нашага народа. Многія рэчы, дэталі і нават, як здавалася б, дробязі 
становяцца духоўна значнымі інфарматарамі, паўнапраўнымі 
сведкамі бяды. 

“Героі” нізкі вершаў “Згадкі ў хаце” — аб’екты хатняй 
абстаноўкі: стол, услон, печ, канапа. Рэчы ў інтэр’еры бацькоўскай 
хаты запальваюць “жар памяці” пра родных людзей; аглядаючы іх, 
паэт згадвае мінулае, звыклы побыт і тое, што адбывалася на яго 
вачах. У гэтай сувязі прыходзіць на ўспамін адзін з вершаказаў 
А. Разанава, у якім ён гаворыць пра тое, што “жыццё чалавека цячэ ў 
рэчышчы, абумоўленым рэчамі” і што “ў рэчах назапашваецца рэха 
чалавечых думак…” (“Рэчы”). Мікола Мятліцкі сустракаецца з рэчамі 
як са своеасаблівымі медыятарамі паміж мінуўшчынай і сучаснасцю, 
якія засталіся ў роднай хаце захавальнікамі радаводнай памяці. Яны 
адгукаюцца на прысутнасць чалавека: 

…Змёўшы слой пылу, 
сядаю. 
Канапа крэкнула дошкамі, 
Як бы войкнула ад здзіўлення: 
Першы пасядзелец 
За столькі гадоў! 
Не падазрае нават, 
Што ўсланая 
Покрывам радыяцыі… 

Паэтава ўвага да матэрыяльных аб’ектаў працятая болем за 
тое, што здарылася, — адбыўся распад адвечнага ладу жыцця, яго 
паўтарэнне ў дачарнобыльскім варыянце зрабілася немагчымым. 

Самыя галоўныя героі кнігі М. Мятліцкага — гэта ўсё ж 
бабчынцы. Гушчыня намаляваных вобразаў проста ўражвае, здаецца, 
на старонках зборніка разгортваецца лірыка-дакументальная карціна 
жыцця Бабчына. Як і ў “Палескай хроніцы” І. Мележа, тут занатаваны 
дзесяткі адметных палескіх характараў, паказана непаўторнасць 
звычайных людзей, іх паводзіны і норавы, натуральнасць іх 
унутранай сутнасці і дачыненняў з прыродай. Мікола Мятліцкі 
апавядае пра разнастайныя лёсы землякоў, псіхалагічна дакладна 
раскрывае асаблівасці той ці іншай асобы. Напрыклад, паэт 
успамінае пра згорбленую, з хворымі нагамі бабку Маньку, якая, 
аднак, заўсёды набірала цэлую каробку чорнагаловікаў: 

Каробка, велічынёй — 
што хоць ты ўскоч у яе, 



рэменем у плячо ўціналася, 
гарбаціла старэчую постаць, 
якая ў туманах золака 
плыла-калыхалася… 
     ………………………. 
І дзе столезна баравікоў 
набірала Манька?! 
За ёй цікавала 
 ці не ўся вёска. 
У баравінах, што ліса хітрая, 
Пятляла ўкрадліва, 
Забыўшыся на хварату ног, 
Бы здань-патароча, 
Патрэсквала-брыла — не ўгнацца. 
Так аніхто і не змог 
Усачыць Маньчыных грыбовішчаў, 
Самых таемных схованак лесу. 
   (“Чорнагаловікі”) 

Гэтая жанчына неяк паказала хлапчуку свае баравіны, і, калі 
яна трапіла ў бальніцу, той кінуўся хутчэй збіраць грыбы па яе 
сцежках, рваў іх похапкам з грыбніцай. Але старая, выбавіўшыся з 
абдымкаў хваробы, зноў і зноў вярталася з лесу, несучы паўнюткую 
каробку грыбоў. Падчас наведвання паслячарнобыльскіх грыбовішчаў 
згадалася постаць бабкі і пачуўся, як жывы, яе голас: 

Лес ядавіта трымціць, 
І ўсе грыбы скрозь — 
Атрута. 
Іду, і сэрца калоціцца, 
Як не калацілася аніразу ў маленстве, 
Ад страху. 
І ўжо не хвоі гудуць, 
А голас Манькі 
Даводзіць-скардзіцца: 
— Што ж ета ты, хлопча, 
ані не набраў? 
Усё мне пакінуў! 

Ад аднаго чалавека да другога пераходзіць у сваім паэтычным 
расповедзе бабчынскі летапісец — і мы міжволі ўяўляем гэтых людзей: 
удоў, былых салдатаў вайны, пастуха і касца, каваля і брыгадзіра, 
палескую мадонну Святлану, Зосю, сын якой забіты ў Афганістане, 
мясцовага ўзбека і цыгана, Баварыху і не абыякавую да мужчын 



Нюру, цётку Анюту і Паліну Казлову, якая пахавала сына “ў пору 
злавечай патравы”… Згадвае аўтар розныя даўнія здарэнні і сітуацыі, 
перадае агульную атмасферу вясковага быцця да Чарнобыля і стварае 
яскравы цэласны вобраз знямелага і пакінутага Бабчына — вобраз 
вёскі-пакутніцы. Душа паэта поўніцца любоўю, замілаваннем і 
спачуваннем да землякоў. Ён, расчулены і зранены чарнобыльскай 
бядой, у мроях і памкненнях кліча дзень адраджэння роднай вёскі, 
уваскрэсення палескай зямлі, без якой людзі адчуваюць сябе сіротамі, 
непрыкаянымі і змарнаванымі бежанцамі. “Мы звязаны доляй 
зямляцкай, // Пакутай радзімага краю”, — так гаворыць паэт пра 
сваю еднасць з землякамі ў гэтай найвялікшай бядзе (верш 
“Хойніцкім сябрам”). Гісторыя Бабчына — гэта гісторыя чалавечай 
пакуты, балючая трагедыя народнага лёсу. 

Летапіс палескай бяды М. Мятліцкі працягвае ў кнізе “Хойніцкі 
сшытак” (1999). Гэты зборнік вершаў у нацыянальнай літаратуры — 
адзін з тых, што завяршаюць ХХ ст. і на цяперашнім пераломным 
этапе сведчаць пра пазмрачнелы агульны пафас беларускай паэзіі, 
нарастанне ў ёй трагедыйных матываў. Гэтая градацыя непасрэдна 
звязана з Чарнобылем і яго катастрафічным уздзеяннем на людзей і 
ўсё жывое. Наша краіна ператварылася ў “Беларускія Выміраты” 
(выраз Р. Барадуліна): спыніўся прырост насельніцтва, павялічылася 
колькасць цяжка хворых, асабліва дзяцей, частым стаў прысуд — 
анкалогія (Гл.: Несцярэнка В. Горкая праўда аб выніках 
чарнобыльскай катастрофы для Беларусі // Прайсці праз зону. 
С. 484–497). Да таго ж сітуацыю ўскладняе эканамічны крызіс і 
сацыяльна-духоўны хаос, які правакуе рэальнасць маральнага 
Чарнобыля. На светаадчуванне беларускіх паэтаў, і перадусім такіх 
аўтараў, як М. Мятліцкі, моцна ўплывае агульнанацыянальны 
катастрафізм лёсу і дысгарманічнасць сучаснай рэчаіснасці. І як 
вынік гэтага ў “Хойніцкім сшытку” — бясконцы смутак, цяжкія 
душэўныя перажыванні: “І не бачыць ніхто: белай згубай вайна // Па 
крыві чалавечай ступае” (”Праплываюць аблокі — адно к аднаму…”); 
“Як горка знаць: няма мяжы // Табе, Чарнобыля атрута” 
(“Нейтроннай кмечаны гульбой…”). Аўтар прызнаецца, што яго 
“памяць прадзьмута наскрозь сіверам зім” (”Ветрана… Памяць 
прадзьмута наскрозь…”), а піша ён “слязою, што ўпала з вачэй” (“На 
аброшаным цэзіем лісці трыпутніку…”). Гаворыць бабчынскі пясняр з 
сучаснікамі і стагоддзяў наступнікамі, выказвае жальбу і скруху 
свайго роднага краю, дзе “жыццё сышло, адшалясцела” і валадарыць 
смерць: 



Бяды палын абсягі росіць, 
Гарчыць, як вечная віна. 
Які ўжо год яго тут косіць 
Касою чорнай смерць адна. 

  (“Вясны зялёнае шаптанне…”) 
Калісьці раніцу ХХ ст. запоўнілі песні-жальбы Якуба Коласа і 

яго паплечнікаў. На зыходзе веку сучасны паэт Мікола Мятліцкі разам 
з іншымі мастакамі слова знаходзіцца ў абладзе суму і трывогі праз 
нядолю беларускага краю: 

Двор прахадны. Лёс прападны. 
Топчуць Айчыны сэрца. 

 
Промень Чарнобыля грае ўгары, 
Сум ускіпае вірамі. 
На прахадным двары 
Ці станем гаспадарамі?! 

 
Тут жывучы, не ў нябесным раю, 
Збыўшы душы халоднасць, 
Ці ўшануем мову сваю, 
Ці узгадуем годнасць? 

   (“Двор прахадны”) 
Ён верыць, што на “…занядбаны двор // Ступіць аднойчы 

Доля”. 
У “Хойніцкім сшытку” важнае сэнсава-сімвалічнае значэнне 

зноў набываюць вобразы нядолі, гора, бяды, ліха і смерці. Усе яны — 
знакі трагедыі. Гэтыя сілы нібы схаўрусаваліся, кінулі пагрозлівы 
выклік жыццю і народнай долі. Як і ў Францішка Багушэвіча, Янкі 
Купалы, Якуба Коласа, у сучаснага паэта доля — нявольніца і ахвяра 
цемры: “Доля з бядой заручана…” (”Прысмак гаркавы аеру…”); “Легла 
змучаная Доля, // І не ўстала Доля больш” (“Стыне сцежка ў травах 
поля…”). Доля яшчэ і выгнанніца з роднай зямлі: “На зямлі маёй 
быліннай // Не знайсці для долі месца” (“У зямлі маёй быліннай…”). 
Найбольшай яскравасці і афарыстычнай вобразнасці думка аўтара 
дасягае ў вершы “Чарнобыльскі скарб”, у якім галоўныя міфічныя 
персанажы — Доля, Ліха і Гора: 

[Доля] Зачыняла куфар ціха, 
Вечка ззяла ў ліст кляновы. 
Адчыніла куфар Ліха, 
Хвацка мерае абновы. 

 



Здань бядоты ў хмызе поля 
Сыдзе з воч людскіх не скора. 
Ладавала куфар Доля. 
Адняло пажыткі Гора. 

Вось такая яна, персаніфікаваная ява Чарнобыля. Доля — 
увасабленне адвечнага народнага ладу жыцця, а варожыя ёй сілы — 
гэта злавесныя складнікі чарнобыльскай катастрофы. 

“Хойніцкі сшытак” дапаўняе галерэю партрэтаў землякоў. 
У кнізе шмат вершаў-прысвячэнняў, адрасаваных тым, для каго 
Чарнобыль стаўся ўрэчаісненым жахам. Паэтам кіруе прага 
чалавекапазнання, імкненне паказаць людскія драмы, сказаць пры 
гэтым узважанае слова пра зямное быццё ўвогуле (вершы “Чужы 
боль”, “Журлівы ліпень”, “Шаптуха”, “Рызнік” і інш.). З пранізлівым 
лірызмам напісаны верш “Над магілай Шурыка Палуяна” — пра 
хлопчыка, якому чарнобыльскі лёс наканаваў “першай ахвярай 
стаць”. Наогул, у кнізе разліты паэтаў асабісты боль, тут шмат 
маркотных маналогаў і роздумаў пра спустошанасць і нетрываласць 
жыцця. Перад намі — чалавек са змрочным бачаннем свету, горкім 
чарнобыльскім вопытам. Толькі ва ўспамінах на нейкі час ён здольны 
захоплена згадаць сваю жывую радзіму, яе “вобразы мілыя”, каб 
потым зноў і зноў аддавацца журбе і меланхоліі. 

Зрэшты, дзеля справядлівасці трэба заўважыць: паэт часам 
паўтараецца, эксплуатуе адныя і тыя ж вобразы і схемы. А такая 
аднатыпнасць і інертнасць мыслення ідзе, зразумела, не на карысць 
мастацкай вартасці твораў. 

Творчасць Міколы Мятліцкага пасля Чарнобыля — гэта 
храналогія жыцця развярэджанай і пакутнай душы. Яго вершы 
змяшчаюць спавядальныя пачуцці, шмат суровых падрабязнасцяў 
пра чарнобыльскую згубу. Горыч ды перажыванні паэта будзяць 
сэрца і свядомасць, каб мы ўсур’ёз і адказна задумаліся над лёсам 
сваіх дзяцей і ўнукаў, пра будучыню беларускай зямлі. 



Леанід Дранько-Майсюк 
Чытанне вершаў гэтым паэтам магнетычна, а мо нават і 

гіпнатычна ўздзейнічае на чытачоў, асабліва на тых, хто закаханы. 
Неаднойчы нашы прыгожыя супрацоўніцы з БДУ (не з філфака!) 
прасілі мяне прынесці пачытаць кнігі Леаніда Дранько-Майсюка. 
Гэтаму заўсёды папярэднічала пытанне пра тое, ці ведаю я такога 
паэта, а я, у сваю чаргу, не мог не пацікавіцца, чаму, кажучы словамі 
Уладзіміра Караткевіча, прыўкрасная спадарыня жадае пачытаць 
менавіта творы Дранько-Майсюка. Адказ быў наступны: “Нядаўна 
была на літаратурнай вечарыне. Якія цудоўныя вершы пра каханне я 
пачула! Сорамна, але нават не ведала дасюль, што ў нас ёсць такі 
цікавы паэт”. 

Для тых, хто таксама яшчэ не знаёмы з асобай і творчасцю 
Л. Дранько-Майсюка, прывяду цалкам сціслую біяграфічную даведку, 
якая змешчана напрыканцы яго кнігі выбранай паэзіі “Гаспода” 
(1998): 

“Леанід Дранько-Майсюк нарадзіўся 10 кастрычніка 1957 года 
ў Давыд-Гарадку. 

У 1982 годзе скончыў Літаратурны інстытут (Масква). 
Выдаў зборнікі вершаў “Вандроўнік”, “Над пляцам”, кнігу 

сатырычных апавяданняў “Пра тое, як я…”, а таксама зборнікі 
вершаў і эсэ “Тут”, “Акропаль”, “Стомленасць Парыжам”. 

У 1991 годзе ў выдавецтве “Советский писатель” выпусціў 
кнігу “Проза радости”. 

Далей хацелася б сказаць вось пра што. У нас нямала 
сялянска-правінцыйных паэтаў. І не толькі ў плане тэматыкі, але і ў 
сэнсе адсутнасці высокай культуры думкі і творчасці. Сапраўднай 
хваробай зрабіліся традыцыйная банальна-сузіральная апісальнасць, 
аднастайнасць вершаваных структур, інертнасць інтэлекту і эмоцыі, 
прыкутасць да збітай рыфмоўкі, звыклых хадоў і прыёмаў. 

Пагроза вяскова-местачковага стэрэатыпу мыслення і 
светаўспрымання з купіны ў ідэалагічнай дрыгве існавала і для 
Леаніда Дранько-Майсюка. Бо ўваходзіў ён у беларускую літаратуру ў 
гады апагею грамадскага застою, крызісу мастацкай свядомасці, 
спароджанага ідэалагічнай рэгламентацыяй, афіцыйнай савецкай 
прапагандай, якая, як вядома, навязвала дагматычныя ўяўленні, 
аднатыпныя падыходы і прымітыўныя густы. Са школьнай пары 
маладому чалавеку прапаноўваліся створаныя паэтамі старэйшага 
пакалення ўзоры і гатункі грамадзянска-публіцыстычнай 
вершатворчасці, заставалася адно — заглынуць гэтыя схемы, гатовыя 
рэцэпты і жыць у палоне ілюзій. Палескі хлопец, паланёны высокай 



красой мастацкага слова, не прыняў у сваё сэрца гэтай 
псеўдапаэтычнасці, гучнага рытарызму, усеагульнай партыйна-
кірмашовай тарабаршчыны. Ён, у адрозненне ад асобных сваіх 
раўналеткаў, шчасліва пазбег спрашчэнства, сляпога канфармізму, 
прагматычнага слугавання ідэалогіі з яе мілітарысцкімі і утылітарнымі 
ўстаноўкамі. Л. Дранько-Майсюк, добра ўсвядоміўшы эстэтычнае 
прызначэнне мастацтва, імкнуўся тварыць прыгожае, падкрэслена 
паэтычна і ўзвышана выказваць пачуцці. Пазбавіцца ад вульгарных 
штампаў, архаікі, інфантыльнай рэцэпцыі мог толькі паэт, які меў 
уласную канцэпцыю творчасці. Л. Дранько-Майсюк з упэўненасцю 
сцвярджаў, што “ў вершы можна свет змясціць” — свет небудзённы, 
надзвычай прывабны, дзівосны і поўны цудоўных імгненняў жыцця. 

Леанід Дранько-Майсюк прыйшоў у беларускую літаратуру як 
пясняр красы, прыхільнік лірыкі тонкай пачуццёвасці, уражлівай 
эмоцыі і вобразатворчасці, мастацтва слоўнага гукапісу. Ён свядома 
падключыўся да традыцыі эстэтызму, закладзенай у нашай паэзіі 
Максімам Багдановічам і паспяхова развітай у творчасці Уладзіміра 
Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Наталлі Арсенневай, Валеры Маракова, 
Тодара Кляшторнага, Алеся Салаўя і інш. Лірычны герой першай 
кніжкі Л. Дранько-Майсюка “Вандроўнік” (1983) — гэта адкрывальнік 
паэзіі ў прозе жыцця, які адчувае прагу ўнутранага ўзвышэння 
прыгажосцю: “…Спакоем наталяла душы // І разуменнем хараства // 
Мая палеская ігруша” (“Ігруша”). Паэт узняўся над местачковым 
правінцыялізмам, стварыў прывабны партрэт беларускага “места” і 
найперш выявіў сапраўды еўрапейскі менталітэт, высокую 
эстэтычную культуру светаўспрымання. Вандроўка духу ў спазнанні 
шматаблічнасці красы, яе чароўнасці і загадкавай сілы ўрэшце 
прывядзе паэта ў Грэцыю і Парыж. Яшчэ больш, так бы мовіць, 
еўрапеізуецца свядомасць мастака слова, а за ім трывала замацуецца 
імідж эстэта. 

Любы паэт пачынаецца з пачуцця радзімы. Местачковы побыт 
і звязаныя з ім звыклыя вобразы ў адлюстраванні Л. Дранько-
Майсюка набылі па-мастацку адметнае і непаўторнае ўвасабленне. 
Калі ў так званай вясковай паэзіі часта агулам апяваліся лугі, палі, 
лясы і сенажаці, то замалёўкі роднага Палесся ў гэтага беларускага 
аўтара намаляваны інакш — з пачуццёвым эстэтызмам, пластычна, 
эмацыянальна-раскавана, прычым з найвялікшай асалодай 
паэтызуюцца канкрэтна-вобразныя дэталі. Пад палескім небам паэт 
адчувае высокую паэзію, нейкі таямніча-чароўны першасэнс зямнога 
бытавання, адзінанепаўторны міг падараванага Богам навакольнага 
хараства: 



Вясло не цяжкае ў руцэ, 
Святло бязважкае ў рацэ, 
І лодкі рух такі павольны 
І мяккі, нібы кот ідзе, 
І камячкамі снежнай воўны 
Аблокі мокнуць у вадзе. 

(“Малюнак хвалі падымі…”) 
Паэтычны жывапіс Л. Дранько-Майсюка мяккі, ціхі, 

прасветлены аўрай унутранай лагоды і замілаванасці. Абуджальнікам 
настрою паэта з’яўляецца водная стыхія, якая магнетычна 
ўздзейнічае на яго. Акваматывы, безумоўна, выяўляюць непаўторны 
воблік беларускага Палесся, дзе “ля ганка вада плюскоча”, вабяць 
“світанак ракі і сонечныя краявіды” (вершы “Тут, у палескай глыбі…”, 
“Цягне мяне сюды…” і інш.). Тут згадваецца паэтызацыя гэтых жа 
вобразаў у лірыцы “палескай ластаўкі” Яўгеніі Янішчыц: “Хапае на 
Палессі // І сонца і вады…” (“Прыедзь у край мой ціхі…”). Здаецца, 
гэта вада і рака спарадзілі ў светаўспрыманні паэта мадэль 
гарманічнага, ідылічна-першароднага свету, нейкага пракаветнага 
раю, у якім душа чалавека і душа прыроды яднаюцца ў адзінае цэлае, 
нараджаюць своеасаблівую атмасферу ўзвышанасці і свята. 
Л. Дранько-Майсюк выдатна ўвасобіў у сваёй творчасці эстэтыку 
звыклага і будзённага, побытавага і прыроднага. Пры гэтым ён 
прадэманстраваў арыгінальнасць, нават парадаксальнасць паэтычна-
мастацкага ўяўлення, што выявілася ў вельмі самабытнай 
метафорыцы і іншых відах тропаў. Л. Дранько-Майсюк ужо ў ранняй 
творчасці паказаў сябе як сталы майстар малявання словам, аўтар 
цэлага суквецця бліскучых вобразных знаходак і эстэтычна яркіх 
асацыяцый: “У зрэнкі цьмяныя кату // Святло па ланцужках 
сыходзіць”; “А на знаёмай вадзе // Кубло незнаёмай зоркі”; 
“Я азірнуўся — // Белы свет // Жыў у слядах маіх”; “…І ў кветку 
майго слыху // Залётвала пчала” і шмат інш. Л. Дранько-Майсюк, 
імкнучыся да прыгажосці вобразнай выяўленчасці, інтанацыйна-
пачуццёвай лёгкасці пісьма, тым самым абнаўляў стыль і мову нашай 
сучаснай паэзіі. 

Прынцыпы красы, эстэтызму, паэтычнай гармоніі сталі 
вызначальнымі ў наступных зборніках Л. Дранько-Майсюка “Над 
пляцам” (1986), “Тут” (1990), “Акропаль” (1994), “Стомленасць 
Парыжам” (1995). Места (мястэчка, горад), вандроўныя ўражанні і 
каханне — асноўныя тэматычныя лініі яго творчасці, пра што, уласна 
кажучы, красамоўна сведчыць структура паэтычнага зборніка 
выбраных твораў “Места і Свет” (2000). Праўда, зрэдку пад пяром 



паэта нараджаліся і радкі грамадзянскага гучання — гэта найперш 
такія вершы, як “Эмігрант”. Калі М. Багдановіч у “Эмігранцкай песні” 
гаворыць пра шуканне на чужыне хлеба надзённага, то наш сучасны 
аўтар занепакоена і са скрухай кажа пра эміграцыю беларускай 
душы, якая на радзіме пачувае сябе няўтульна, дыскамфортна: 

Сто англій і дзвесце францый 
Ніякай сваёй сілай 
Не зробяць з мяне эмігранта, 
А наша жыццё зрабіла. 

Можна падумаць, што пафаснае прамаўленне грамадзянскага 
зместу — гэта даніна паэта адраджэнскай ідэі. Аднак Л. Дранько-
Майсюк не менш за сучасных аўтараў — стваральнікаў палымянай 
публіцыстыкі — усхваляваны ўсім тым, што звязана з лёсам роднага 
слова, нашай Маці-Беларусі. І таму ён апелюе найперш да духоўнай 
моцы вялікай нацыянальнай класікі, спадзяецца на выратаванне 
прыгажосцю (гэтак, як і Дастаеўскі), на ачышчэнне і ўзвышэнне 
чалавечай асобы (вершы “Багдановіч, ратуй…”, “Прыгажосць” і інш.). 
Мусіць, невыпадкова на Нацыянальным фестывалі беларускай песні і 
паэзіі “Маладзечна–2001” паэт Л. Дранько-Майсюк, калі ўзняўся на 
эстрадную сцэну, з пранікнёнай жыццесцвярджальнасцю ў голасе 
чытаў вядомыя шэдэўральныя радкі У. Дубоўкі: 

О Беларусь, мая шыпшына, 
зялёны ліст, чырвоны цвет! 
У ветры дзікім не загінеш, 
чарнобылем не зарасцеш. 

Вуснамі славутага папярэдніка наш сучаснік імкнуўся данесці 
думку пра неўміручасць Беларусі і вечнасць яе красы. Л. Дранько-
Майсюк, здавалася б, чыста эстэцкі паэт, і ўсё ж ён добра ведае, што 
“Не можа нацыя сысці, // Нібы вада ў пясок…” (верш “Не можа 
нацыя сысці…”). А тое, што ён не хоча быць трыбунам — дык не ў 
гэтым яго ўнутранае пакліканне. Сёння сёй-той называе Л. Дранько-
Майсюка багемным ці салонным паэтам. Але, прабачце, дзе цяпер тая 
літаратурная багема тусуецца і дзе тыя літаратурныя салоны? Нехта 
паспяшае залічыць паэта да прыдворных вершатворцаў, ды мала 
каму што зажадаецца! Думаецца, Л. Дранько-Майсюк — 
індывідуаліст, для якога вышэй за ўсё свабода ўласнага творчага “я”, 
гранічная асабовасць і інтымнасць самавыяўлення. Хоць, зрэшты, 
кожнаму творцу прагнецца, каб яго заўважалі, разумелі тое, чым і як 
жыве-хвалюецца яго душа. І як тут не згадаць даўнішнія радкі 
Анатоля Сыса з верша “Паэт”: 



Ніхто не мае права мець Паэта, 
Рабіць яго паяцам пры двары, 
Таму што гэта… ды таму што гэта — 
Народу і паэзіі надрыў. 

Дык чым жыве і як пачувае сябе душа паэта? Поўніць яе 
рамантычнае пачуццё кахання і музыка святла, чысціні, арфейнай 
узнёсласці. Асабліва значны, выключна адметны ў мастацкіх 
адносінах вершаваны цыкл “Вершы для А.”, які можна назваць 
лірычнай сімфаньетай закаханай душы. Як і рускі паэт А. Блок, 
Л. Дранько-Майсюк стварыў вобраз таямнічай незнаёмкі, цудоўнай 
дамы сэрца, якая ўслаўляецца як сама музыка і само вышэйшае 
хараство: 

Мне зразумела ўсё і ўсё не ясна — 
Ці варты музыкі такой?! 
Ці варты я хвіліны гэтай шчаснай, 
Калі гучаць арфічна Вашы астры 
Па-над пустой канцэртнай асакой. 

(“У Вашым голасе квітнеюць астры…”) 
У “Інтрадукцыі” да згаданай вершаванай нізкі паэт 

прызнаецца: “Я жыву поўным жыццём тады, калі з’яўляецца 
жанчына”. І далей: “Неабходна было трапіць у Афіны і ўзысці на 
Акропаль, каб здагадацца, што Яна  ё с ц ь…” З лірыкі кахання 
Л. Дранько-Майсюка паўстае культ пакланення і абагаўлення 
жаночай прыгажосці — і гэта культ сапраўды антычна-рэнесансавай 
пачуццёвасці. У творах паэта пануе эстэтыка вытанчанага музычна-
вобразнага пісьма: 

Шчасцем забыты паэт — 
З лёсам Рэмбо ці Верлена — 
Піша класічны санет. 
У рыфмах — крышталь. 
На гіяцынтаў букет 
Льецца святло іпакрэны. 
Просіць кахання паэт, 
І плача раяль. 

Гэта радкі з верша “Восень у Версалі”, які, як вядома, загучаў 
песняй. Між тым Л. Дранько-Майсюк не спяшае ўключаць песенныя 
тэксты ў свае зборнікі паэзіі. На вершаваныя радкі гэтага аўтара 
напісаны проста цудоўныя песні, у якіх словы і музыка знаходзяць 
арганічнае, непаўторнае спалучэнне (“Ружа белая”, “Верасень 
хрызантэмны”, “Полька беларуская”, “Цыганка” і інш.). Паэт, 
відавочна, размяжоўвае мелодыю эстрадна-песенную і музыку як рух 



пачуцця, гучанне лірычнай танальнасці, гарманічны лад спеўнай 
гукатворчасці, які нязмушана надыктоўвае сэрца. І маюць рацыю 
тыя крытыкі, хто гаворыць пра Л. Дранько-Майсюка як імпрэсіяніста. 
Музыка ўражанняў, настрояў, мілагучнасць слова — вось 
асновасутнаснае ў яго стылёвай манеры. Гавораць, аднак, таксама, 
што Л. Дранько-Майсюк — філалагічны паэт (праўда, гэта спалучэнне 
гучыць лепш, чым, скажам, філалагічны празаік ці пісьменнік). 
Несумненна, Л. Дранько-Майсюк — творца з адмысловым густам і 
зайздроснай філалагічнай культурай. Але казаць пра гэтага 
беларускага аўтара як пра філалагічнага паэта — значыць 
абмяжоўваць разуменне яго творчай індывідуальнасці. Безумоўна, 
эстэтычная сістэма Л. Дранько-Майсюка склалася пад уплывам 
адукаванасці, засваення сакрэтаў вершаванага мастацтва. У той жа 
час ён — таленавіты паэт з Божай ласкі, чалавек тонкай унутранай 
арганізацыі, асоба глыбока духоўнага складу. Паэт, які кахае, ахвяруе 
цяпло іншаму сэрцу, дорыць радасць навакольнаму свету, здольны, 
здаецца, палюбіць не толькі чалавецтва, але і сагрэць сваімі 
пачуццямі неабсяжны халодны сусвет. 



Леанід Галубовіч 
На схіле лета 2000 года, на мяжы двух стагоддзяў Леанід 

Галубовіч выйшаў да высокага паўдзённага сонца свайго жыцця і 
апынуўся, кажучы словамі А. Куляшова, “паміж наступным і былым”. 
Яшчэ, здаецца, зусім нядаўна яго традыцыйна залічвалі да маладых 
паэтаў. Аднак час бяжыць хутка і незаўважна. Больш за дваццаць 
гадоў Л. Галубовіч з поспехам працуе ў беларускай літаратуры, і як 
вынік яго творчага плёну — кніга “Таемнасць споведзі” (1993), у якую 
ўвайшлі выбраныя вершы з ранейшых зборнікаў. 

Леанід Галубовіч нарадзіўся 12 жніўня 1950 г. у вёсцы 
Вароніна Клецкага раёна. Доўгі час ён працаваў электрыкам, трапіў у 
вір будзённасці і прыземленай прозы жыцця. Актыўна пачаў 
выступаць у друку з вершамі на пачатку 80-х гг. Яго ўваходзіны ў 
паэзію вітала літаратурная крытыка і чытачы. Закончыў Вышэйшыя 
літаратурныя курсы ў Маскве (1989), працаваў рэдактарам на 
Беларускім тэлебачанні, у рэдакцыі часопіса “Крыніца”, цяпер — 
супрацоўнік штотыднёвіка “Літаратура і мастацтва”. Галоўнае — 
Леанід Галубовiч стаў паэтам i асобай.  

Ён сцвердзiў сябе ў сучаснай беларускай паэзii проста 
iмгненна, упэўнена i ярка. Падалося нават, што ў гэтага паэта не было 
перыяду вучнёўства, бо многiя яго вершы сведчылi пра сталасць i 
непаўторнасць таленту. У першым зборнiку Л. Галубовiча “Таемнасць 
агню” (1984) многіх чытачоў прывабiў творчы манiфест аўтара: 

Ты — боль, паэзiя. Ты — быль. 
Твае адвечныя законы 
Не для забаў, не для гульбы —  
А пошук iсцiны да скону. 

(“Паэзiя”) 
Напачатку Л. Галубовiч выявiў сябе як традыцыйны аўтар: у 

паэтызацыi вёскi, роднай прыроды, у звароце да вобразаў старых 
людзей... Трэба зазначыць, што ў рэчышчы традыцыйнай тэматыкi ён 
раскрыўся як сапраўдны мастак слова, здольны выказвацца вобразна 
i афарыстычна, з эмацыянальнай скандэнсаванасцю пачуцця: 
“…І боль за пабітае жыта // Падкажа, што ты — чалавек” 
(“Навальніца”); “Хлеб трэба сеяць, мужыкі, // Без хлеба — дрэнь 
палітыка” (“Палітыка”) і інш. Усё гэта i дало падставу вядомаму 
пісьменніку Рыгору Барадулiну залічыць Л. Галубовiча да “тых паэтаў, 
якiя здолелi налiць у старыя мяхi маладое вiно”. 

Наступная вершаваная кнiга “Споведзь бяссоннай душы” 
(1989) мае падзагаловак “Лiрычны дзённiк”. Паэт запрашае “на — 
душы з душою — спатканне”, шырока разгортвае перад чытачом 



летапiс свайго ўнутранага жыцця. Кнiга багатая на моцныя 
эмацыянальныя ўражаннi, удумлiвыя назiраннi, паглыбленыя 
медытатыўныя развагі. Пафас лiрыкi Леаніда Галубовiча 
спавядальны, даверлiвы, змяшчае ў сабе адметную энергетыку 
аўтарскага лiрызму. У “Споведзi бяссоннай душы” пашырылiся 
жанрава-стылёвыя i рытмiка-iнтанацыйныя абсягi паэтычнага 
выяўлення. Прачулая настаёвасць, філасафізм, музычны стыль пісьма 
прывабліваюць у “Дарожнай элегіі”: 

Дзве зоркі за прагалам вершаліны, 
Як начнікі з далёкага акна, 
Душу мне супакояць на хвіліну, 
Ды шляху не асветліць ні адна. 
 
Кладзецца ён пад ногі асцярожна, 
Нібы жыцця заблытаная ніць. 
І ціхі сум элегіі дарожнай 
Звініць і плача… 
                         Плача і звініць… 

Зборнiк “Заложнiк цемры” (1994) засведчыў пра змену 
настраёвай дамiнанты ў светаўспрыманнi паэта. Яго думкi i пачуццi 
прыкметна ўскладнiлiся, набылi драматычнае i элегiчнае гучанне. 
Характар большасцi твораў вызначае лiрыка-фiласофская 
заглыбленасць думкі-пачуцця, напружаная роздумнасць слова. Змест 
вершаванай творчасцi Л. Галубовiча шмат дзе сакралiзаваўся, займеў, 
iнакш кажучы, рэлiгiйна-медытатыўнае пераламленне думкi, а гэта 
сведчыць, што паэт імкнецца да духоўна-маральнага самааналiзу i 
спасцiжэння сапраўднага, вышэйшага сэнсу быцця. У адным з 
вершаў ён прызнаецца: 

…Находзіць ноч, 
                        і ўсё жыве ў сабе… 
Тлумачу я нутро сваё сам-насам 
І ў нетры апускаюся глыбей 
Прыроды чалавечай 
                              з вечным часам. 
……………………… 
…Там — зло і тло, 
                          там — соль ад слёз Шэкспіра… 
Там воч не ўзняць 
                        з-пад горычных павек, 
Там — новых слоў 



                        пакутна прагне Ліра, 
Каб ноч сышла… 

(“…Находзіць ноч, і ўсё жыве ў сабе…”) 
У 2000 г. пабачыў свет зборнiк паэта “Апошнiя вершы Леанiда 

Галубовiча” (выйшаў у Полацку). Тут сабраны вершы разнастайнай 
тэматыкі і рытміка-інтанацыйных формаў, ёсць адмыслова графічна 
аформленыя творы “Даведка пра Купалу”, “Зімовым днём…”, “…ложак 
рассцелены — белым белы…” і інш.). Думка паэта мае лірыка-
філасофскую скіраванасць: 

Як сонца ўзыдзе, то будзе відаць — 
Каму каласіцца, каму паміраць… 
Хоць, кажучы шчыра, яно ўсё адно, 
Бо толькі да вечара й будзе відно… 

(“Я сонца баюся…”) 
У лiтаратурным асяродку Леанід Галубовiч неяк прызнаўся, 

што больш вершаў пiсаць не будзе. Адсюль, мусiць, i назва зборніка — 
“Апошнiя вершы...”. На шчасце, вершы пішуцца — і паэт зноў 
выносіць іх на суд сваіх чытачоў. Зрэшты,  слова “апошнiя” 
ўспрымаецца i iнакш: апошнiя — значыць новыя, апошнiя па часе. 
Кнiга паэта напiсана жывымi фарбамi душы, у ёй рытмы i настроi 
прадыктаваны перажытым болем, сумнымi згадкамi, складаным 
роздумам пра штодзённае i вечнае. Лiрычны маналог аўтара 
характарызуе самарэфлексiя цi паглыблены псiхааналiз, пазначаны 
ўнутраным драматызмам светаадчування. З шчырасцю і 
даверлівасцю да чытача напісаны інтымныя вершы “Самота ў 
гасцях”, “Цнота”, “Сон” і інш.). 

Леанiд Галубовiч у сваёй паэтычнай творчасцi досыць 
аўтабiяграфiчны. У той жа час наша ўяўленне пра яго як паэта i 
чалавека асаблiва значна ўзбагачае кнiга “Зацемкi зь левай кiшэнi” 
(1998). Зацемкi — гэта мiнiяцюры, у якiх Л. Галубовiч спавядаецца i 
разважае, асэнсоўвае сябе ўчарашняга i сённяшняга, рэагуе на 
сучасную рэчаiснасць i паўсядзённае жыццё. Асаблiва шматлiкiя ў 
кнiзе старонкi, прысвечаныя развагам пра паэзiю і лiтаратуру. Многiя 
з зацемак раскрываюць творчую лабараторыю паэта, выяўляюць яго 
светапогляд, эстэтычны густ, прыхiльнасцi. Ён адкрывае нам тое, што 
зрабiлася яго глыбокiм перакананнем або, наадварот, выклiкае 
сумнеў, расчараванне. Нават лаканічнай фразай-штрышком 
пiсьменнiк здольны выклiкаць уяўленне цi роздум пра стан усёй 
сучаснай паэзii: “Колькi вершаў! А паэзiя — сiрата...”. Галоўнае, што 
прываблiвае ў большасцi запiсаў пра паэзiю i лiтаратуру, дык гэта 
глыбокая ўсвядомленасць выказанага, ёмiстасць i афарыстычнасць 



мыслення: “Паэзiя — гэта калi забываешся... Проза — калi 
ўспамiнаешся...”; “Лiтаратура — гэта тлумачальны слоўнiк жыцьця 
бяспамятнага чалавецтва. Галубовiчавы “Зацемкi...” у пераважнай 
большасцi лiрыка-рэфлексiйныя, iнтэлектуальныя i сюжэтныя 
мiнiяцюры. І нам вельмi важны i каштоўны гэты суб’ектыўны аўтарскi 
погляд на свет, яго шчыры жыццяпiс душы, уласны асэнсавальны 
досвед. 

За апошняе дзесяцiгоддзе Л. Галубовiч прыкметна выявіў сябе 
i як літаратурны крытык, звярнуўшыся да разгляду творчасцi многiх 
аўтараў: Рыгора Барадулiна, Міхася Стральцова, Вячаслава 
Адамчыка, Мiколы Купрэева, Вiнцэся Мудрова, Вiктара Шнiпа, 
Анатоля Шушко, Юры Гуменюка i iнш. Ён добра ведае цану 
сапраўднай мастацкасцi, самабытнаму i наватарскаму слову. Леанід 
Галубовіч выказвае ўласныя, часам палемічныя, погляды і 
меркаванні, якія тычацца літаратурнага працэсу і творчасці асобных 
пісьменнікаў. 

“Творчасць — гэта жыццё...” — зазначае Леанід Галубовiч у 
адной сваёй зацемцы. “Споведзь бяссоннай душы” пiсьменнiка 
працягваецца. Жыццё ў слове i лiтаратуры — гэта яго лёс. 



Міхась Скобла 
Здаецца, яшчэ нядаўна мінуў той час, калі Міхась Скобла быў 

салдатам-дэсантнікам, студэнтам БДУ, хадзіў на пасяджэнні 
філфакаўскага літаб’яднання “Узлёт”, удзельнічаў у шумнай 
літаратурнай суполцы 80-х гадоў “Тутэйшыя”. Быццам гэта ўчора 
было: ён, незвычайна акрылены і поўны хвалявання, выйшаў за 
універсітэцкую кафедру, каб абараніць дыпломную працу (тады ж 
рэцэнзент прафесар і пісьменнік Алег Лойка, маючы задавальненне 
вынікам творчасці маладога хлопца, прыгадаў дастапомную абарону 
Рыгора Барадуліна). Сёння Міхася Скоблу (нар. у 1966 г. на 
Зэльвеншчыне), як і яго раўналеткаў, яшчэ нярэдка працягваюць 
называць маладым паэтам, хоць на авансцэну ўжо выйшлі 18–20-
гадовыя літаратары. Час мільгае хутка: вось ужо больш як дзесяць 
гадоў таму выйшаў яго першы зборнік “Вечны Зніч” (1990) у 
“Бібліятэцы часопіса “Маладосць”. Аглядаючы творчыя набыткі 
пісьменніка, можна з упэўненасцю сказаць, што працуе ён у 
літаратуры стала, годна, таленавіта. 

Прыхільна сустрэлі аматары паэзіі кніжку “Вочы Савы” (1994), 
у якой аўтар прадэманстраваў арыгінальнасць і непаўторнасць 
вобразнага мыслення, раскаванасць паэтычнага пісьма: 

На парэпаных лапах ялін 
выпаўз ельнік на мокрае ўзлессе 
і да свежых туліў каляін 
мяккі сум жураўлінае песні.  

(“Зорных шаляў, віхор, не вагай…”) 
Мора — як цеста ў дзяжы 
дрэмле, выпешчанае кухталямі 
і раптам месячнай ноччу 
крадком ад гаспадыні 
пачынае падыходзіць 
 
Але запальваецца вагонь 
у пабеленай печы небасхілу 
і вялізная пашча 
цярпліва чакае ахвяраўскладання 
 
Спатрэбіўся і жаўток поўні  

(“Трыпціх мора”) 
Для паэтычнага светаўспрымання М. Скоблы ўласціва 

адухоўленасць, эмацыянальная ўражлівасць і непасрэднасць, а для 



яго аўтарскага стылю — жывапіснасць, асацыятыўна яркая 
метафарычнасць. 

Зборнік літаратурных пародый “Розгі ў розніцу” (1993) 
напаткаў асаблівы поспех, пра што, уласна кажучы, і засведчыла 
прэзентацыя гэтай вясёлай, дасціпнай кніжкі ў сталічным Доме 
літаратара. На творы паэта-парадыста адгукнулася нават 
кастрамская газета “Северная правда” (Расія). Міхась Скобла 
нечакана паўстаў перад намі ў іпастасі гісторыка-краязнаўцы, а 
таксама пачаў выступаць у друку з артыкуламі, рэцэнзіямі і эсэ пра 
творчасць беларускіх паэтаў. Вынікам яго росшукаў звестак пра 
мінулае роднага краю і плённай працы ў галіне літаратурна-
мастацкай крытыкі з’яўляецца кніга “Дзярэчынскі дыярыюш” (1999). 
А яшчэ Міхась Скобла паспрабаваў сябе ў літаратурнай творчасці для 
дзяцей — і дасягнуў поспеху: яго вершы, казкі і загадкі, якія склалі 
зборнік “Камень-перунок” (1998), напісаны па-майстэрску, з  
даступнасцю і зразумеласцю для маленькіх чытачоў. На пачатку 
ХХІ ст. пабачыў свет трэці зборнік вершаў М. Скоблы “Нашэсце поўні” 
(2001), у якім паэт уражвае хараством і адметнасцю паэтычнай 
вобразнасці: 

Ліст апошні, як мара лётае. 
Парк дашчэнту бароды згаліў. 
І дрыжаць ліхтары жаўтаротыя 
ў гнёздах, сплеценых з мокрых галін. 

(“Назіркам”) 
Калі ў папярэднім зборніку “Вочы Савы” паэт піша з 

гарэзлівасцю, весялосцю (паэма “Герадотава Мора”), то ў “Нашэсці 
поўні” шэраг яго твораў маюць сатырычную скіраванасць. А яшчэ ён 
прэзентуе чытачам свае мастацкія пераклады Адама Міцкевіча, 
Чэслава Мілаша, Ліны Кастэнкі і інш. 

З 1991 года Міхась Скобла звязаў свой лёс з друкам, 
журналісцкай дзейнасцю. Ён працаваў у рэдакцыях часопісаў “Роднае 
слова” і “Бярозка”: у розны час быў намеснікам галоўнага рэдактара і 
ў адным і ў другім выданні. Не адзін год на старонках газеты “Звязда” 
Міхась Скобла вёў рубрыку, прысвечаную творчасці беларускіх 
паэтаў. Гэтая праца прынесла свой грандыёзны плён — 880-
старонкавую аўтарскую анталогію “Краса і сіла” (2003). У гэтай жа 
газеце паэт вёў рубрыку “Галасы з-за небакраю”, у якой знаёміў 
чытачоў з лепшымі ўзорамі беларускага паэтычнага перакладу. 
У радыёжурналістыцы Міхась Скобла аддае перавагу гутаркам з 
пісьменнікамі. Ён валодае дарам выдатнага суразмоўцы, умела 



выбудоўвае дыялог на тую ці іншую тэму. Творчая дзейнасць паэта і 
журналіста адзначана Літаратурнай прэміяй Алеся Адамовіча (2000). 

Міхась Скобла бярэ актыўны ўдзел у беларускім культурным 
жыцці. Ён, намеснік старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў, 
супрацоўнік рэдакцыі часопіса “Дзеяслоў”, аддае нямала часу дзеля 
прапаганды і папулярызацыі літаратурных здабыткаў, годнага 
ўшанавання выбітных творцаў. Міхась Скобла трывала звязаны з 
нашай сучаснай школай. Па-першае, ён часта сустракаецца з 
настаўнікамі і школьнікамі, а таксама студэнтамі разнастайных ВНУ 
Беларусі. Па-другое, для старшакласнікаў ён уклаў зборнік сучаснай 
паэзіі “Пад сэрцам у Радзімы” (1997), які выйшаў у серыі “Школьная 
бібліятэка”, яго нізка вершаў уключана ў кнігу для школьнікаў “Галасы 
вёснаў” (1997). Да таго ж імя Міхася Скоблы згадваецца ў Праграме 
сярэдняй агульнаадукацыйнай школы з паглыбленым і профільным 
вывучэннем беларускай літаратуры (2000, 2003) (аглядавая тэма, 
прысвечаная вывучэнню сучаснай паэзіі). У Праграме сярэдняй 
агульнаадукацыйнай школы з беларускай і рускай мовамі навучання 
(Нацыянальны інстытут адукацыі, 2002) і адпаведна ў вучэбным 
дапаможніку для 5 класа “Беларуская літаратура” (аўт.-склад. 
А. І. Бельскі, Л. К. Цітова) для вывучэння прапанаваны верш 
М. Скоблы “Еўфрасіння Полацкая” (твор рэкамендуецца таксама для 
завучвання на памяць). 

Еўфрасінні Полацкай прысвяцілі свае творы шматлікія 
беларускія паэты. Тым не менш верш Міхася Скоблы пра славутую 
асветніцу ўключаны ў праграму 5 класа невыпадкова, цалкам 
заканамерна і абсалютна апраўдана, паколькі менавіта гэты твор 
найбольш прыдатны для ўспрымання дзяцей малодшага школьнага 
ўзросту і вылучаецца несумненнымі мастацкімі вартасцямі. Паэт 
услаўляе духоўную справу Еўфрасінні Полацкай, якая рупілася дзеля 
асветы роднага люду, падаравала беларусам першыя кнігі і тым 
самым пазначыла перад імі шлях з цемры да святла. З верай у 
будучыню працавала беларуская асветніца, што добра перадае 
заключная страфа верша: 

Ноч праясніцца шматвяковая. 
Вып’е ранак расу да дна. 
Сонца ўзыдзе маладзіковае 
З Еўфрасінневага акна. 

На высакародную асветніцкую дзейнасць палачанку 
бласлаўляе хвалебны і велічны звон: “Полацк славячы, Бога 
хвалячы, // Еўфрасінню вітае звон”. Радкі верша меладыйныя, 
прасякнутыя ўзнёсла-рамантычным пафасам. Мінуўшчына паўстае 



на фоне велічных прыдзвінскіх краявідаў, поўных дзівоснага, 
казачнага хараства. Паэт дасягае яркага жывапіснага эфекту праз 
маляўнічыя эпітэты колераабазначэння і адмысловыя метафары: 
“Жоўты крыж і нябёсы сінія. // Сняць аблокі свой белы сон”; “Да акон 
манастырскіх грэцца // Зорны туліцца небакрай”. Вельмі істотныя 
для разумення ідэйна-патрыятычнай сутнасці твора вобразна-
псіхалагічныя дэталі, якія раскрываюць умовы працы ў манастыры 
асветніцы і сведчаць пра яе альтруізм, шчырае жаданне найхутчэй 
данесці народу Божае слова, прамяністае святло духоўнасці і 
мудрасці: “Келля. Свечка. Акенца вузкае. // І пяра мітуслівы след”. 
Гістарызм думкі паэта скіраваны на выяўленне значнасці асобы 
Еўфрасінні Полацкай: сваёй бескарыснай, самаахвярнай працай яна 
праславіла ў свеце “вольналюбны наддзвінскі Край”. 

Міхась Скобла знаходзіцца ў самым росквіце свайго таленту. 
Ён мае што сказаць чытачам і ўмее гэта зрабіць з эстэтычным густам, 
па-мастацку ярка і адметна. Верыцца: наперадзе яго чакае 
надзвычай плённая квадра літаратурнай творчасці. 



3. 
___________________ 

 
Методыка напісання сачынення 

 
Агульныя заўвагі  

 
Школьнай праграмай прадугледжана напісанне розных відаў 

пісьмовых работ. Сачыненне па-ранейшаму застаецца адной з 
формаў кантролю ведаў вучняў. Асаблівая ўвага пісьмовым работам 
надаецца ў класах філалагічнага, гуманітарнага профілю. Выказванне 
на пісьме ўласных уражанняў, меркаванняў і разважанняў спрыяе 
развіццю творчых здольнасцяў вучняў, актывізуе іх інтэлектуальна-
духоўную дзейнасць. 

Сачыненне — адзін з самых складаных відаў пісьмовых 
заданняў. Выніковая работа мае на мэце выявіць літаратурную і 
моўную падрыхтаванасць школьніка на пэўным этапе навучання, 
узровень яго мыслення, засведчыць пра ўменне разважаць, рабіць 
абагульненні, стылістычна правільна выкладаць свае думкі. Разам з 
тым сачыненне, напісанае самастойна і творча, у значнай ступені 
раскрывае асобу вучня, яго светапогляд, унутраны свет пачуццяў, 
патрыятычныя і маральна-этычныя перакананні. Такім чынам, 
сачыненне разглядаецца як форма праверкі ведаў, якая дае 
магчымасць выявіць ступень засваення літаратурнага матэрыялу і 
пісьменнасці вучня. 

Сачыненне — пісьмовая работа творчага характару, і таму яна 
вымагае адпаведнага развіцця пісьмовых уменняў і навыкаў, 
патрабуе дакладнага і лагічна паслядоўнага выкладання ўласных 
думак на пэўную тэму. Звяртаем асаблівую ўвагу на тое, што 
сачыненне — гэта работа па беларускай мове і літаратуры. 
Пагэтаму адзін з галоўных крытэрыяў яе ацэнкі — гэта 
пісьменнасць, ці, інакш кажучы, веданне правілаў арфаграфіі і 
пунктуацыі. 

Падрыхтоўка і выкананне пісьмовай работы займае нямала 
часу. Вучань найперш павінен грунтоўна прачытаць тэксты 
мастацкіх твораў і адпаведную крытычную літаратуру, зрабіць 
неабходныя выпісы. 

Патрабаванні да сачынення 
Якія асноўныя патрабаванні да школьнага сачынення? Вучань 

павінен змястоўна раскрыць прапанаваную тэму, лагічна выкласці 
думкі і разважанні, абгрунтаваць вылучаныя тэзісы або палажэнні, 



зрабіць высновы. Вельмі важна, каб ён прадэманстраваў правільнае 
разуменне мастацкага тэксту, уменне яго аналізаваць, аргументавана 
і доказна выказвацца, адбіраць з літаратурнага і крытычнага 
матэрыялу галоўнае і самае важнае, што працуе на раскрыццё тэмы. 

Сачыненне ацэньваецца высокім балам у тым выпадку, калі: 
1. Змест работы вычарпальна раскрывае тэму сачынення і 

асноўную думку (наяўнасць тэматычнага адзінства). 
2. Фактычныя памылкі адсутнічаюць. 
3. Захавана паслядоўнасць развіцця думкі, прысутнічае 

выразнасць і паўната аргументацыі. 
4. Вытрымліваецца сэнсавае адзінства ў разгортванні 

асноўнай думкі. 
5. Пісьмовая работа напісана ў адпаведнасці з 

кампазіцыйнымі асаблівасцямі тыпу і жанру мовы. 
6. Выкарыстана дастатковая колькасць падтэм пры раскрыцці 

тэмы сачынення. 
7. Работа пісьменная, вызначаецца слоўнікавым багаццем і 

разнастайнасцю выкарыстаных моўных сродкаў, дакладнасцю, 
лагічнасцю, дарэчнасцю, вобразнасцю. 

8. Стыль пісьмовай работы характарызуецца адзінствам 
выкарыстаных моўных сродкаў. 

Кожны жанр ці від сачынення патрабуе адпаведнага падыходу 
да асвятлення тэмы і ацэньваецца з улікам яго спецыфікі. 

Сачыненне вымагае глыбокай літаратурнай дасведчанасці і 
шырыні ведаў. Так, у старшых класах немагчыма напісаць добрую 
пісьмовую работу без ведання агульнага стану беларускай літаратуры, 
яе асноўных перыядаў развіцця, вядучых мастацкіх тэндэнцый, 
патрыятычнага і гуманістычнага пафасу, тэматыкі і жанравай 
разнастайнасці. Словам, літаратурная кампетэнцыя па вывучаемай 
тэме павінна быць на належным узроўні. Праілюструем гэта на 
канкрэтным прыкладзе. Скажам, на ўроку прапанавана наступная 
тэма сачынення: “Паказ лёсу беларускага народа ў “Палескай 
хроніцы” Івана Мележа”. Пры яе раскрыцці вучню неабходна выявіць 
веданне той гістарычнай эпохі, якая адлюстравана пісьменнікам, 
пажадана выкарыстаць факты з творчай біяграфіі аўтара ці з 
гісторыі стварэння палескіх раманаў, выявіць разуменне ідэйнага 
зместу “Палескай хронікі”, яе праблемнасці, паказаць духоўнае 
багацце беларускага сялянства і яго трагічны лёс, пры гэтым звярнуць 
увагу на аўтарскія характарыстыкі і думкі-развагі, асаблівасці 
мастацтва слова. 



Такім чынам, літаратурныя веды вучня, яго тэарэтычная 
падрыхтаванасць, уменне карыстацца лексічным багаццем 
беларускай мовы, валоданне навыкамі канструявання ўласнага 
тэксту — перадумова поспеху пры напісанні сачынення. 

І яшчэ. Прывесці да поспеху можа толькі ўпэўненае валоданне 
словам, выпрацоўка ўласнага стылю пісьма. 

Вучань павінен памятаць, што нельга даслоўна ўзнаўляць 
матэрыял з падручніка ці крытычнай літаратуры без пазначэння 
аўтарства, выдаваць яго за ўласны тэкст. Перапісванне 
агульнавядомага ці чужога матэрыялу з падручнікаў і дапаможнікаў 
вядзе да зніжэння адзнакі. Таму лепш не браць гатовыя ўзоры, якія 
змешчаны ў зборніках сачыненняў. Каб пазбегнуць несамастойнасці, 
неабходна навучыцца кампанаваць, ствараць тэкст, перафразоўваць 
напісанае, імкнуцца выявіць творчы патэнцыял. Трэба выпрацоўваць 
уласныя камунікатыўныя ўменні і навыкі: адбіраць і размяшчаць 
матэрыял у лагічнай паслядоўнасці, прадумваць пераходы ад адной 
думкі да наступнай, захоўваць жанравае і стылёвае адзінства тэксту і 
інш. 

Аб’ём сачынення ў ліцэйскіх класах — ад пяці да шасці 
старонак вучнёўскага сшытка. На ўступ і заключэнне пажадана 
адводзіць не больш 1/3 часткі ад агульнага аб’ёму сачынення 
(прыкладна адна старонка вучнёўскага сшытка). Астатняе месца 
займае галоўная частка, дзе адпаведным чынам інтэрпрэтуецца 
літаратурны матэрыял ці выкладзены думкі і разважанні на абраную 
тэму. Тэкст павінен быць напісаны акуратна, разборлівым почыркам. 

Як выбраць тэму сачынення 
Пісьмовая работа можа выконвацца ў класе (напрыклад, міні-

сачыненне) і задавацца як дамашняе заданне (сачыненне-
падагульненне па вывучанай тэме). У школе ў асноўным прапануюцца 
два віды сачыненняў: на літаратурную тэму і пазалітаратурную. 
Літаратурныя тэмы звязаны з гісторыяй літаратуры або сучасным 
літаратурным працэсам. Пазалітаратурную (творчую) тэму сачынення 
яшчэ называюць вольнай (свабоднай). Сачыненне на вольную тэму — 
гэта тэкст на маральна-этычную ці грамадска-палітычную 
праблематыку. Настаўнік на ўроку дае магчымасць выбару і звычайна 
прапануе дзве ці тры тэмы. Прывядзём прыклады сачыненняў: 

Літаратурныя тэмы 
1. “Ці знаў хто з вас, браткі, Тараса, 

Што палясоўшчыкам служыў?” 
  (па паэме “Тарас на Парнасе”)  



2. Праблема народнасці літаратуры ў паэме “Тарас на 
Парнасе”. 

 
1. Творчасць Пімена Панчанкі на сучасным этапе. 
2. Пімен Панчанка: грамадзянскі паэт ці лірык? 
3. Экалагічныя клопаты Пімена Панчанкі. 

Вольныя тэмы 
1. “Ад Скарыны-бацькі кніга” (М. Танк). 
2. Кніга ці камп’ютэр: чаму аддаць перавагу? 
3. Кніга навучыла, падказала, дапамагла. 
 
На ўроку ці дома варта непаспешліва абдумаць прапанаваныя 

настаўнікам тэмы і выбраць тую, фармулёўка і сэнс якой вам 
зразумелыя, адпавядаюць добраму веданню літаратурнага матэрыялу, 
блізкія вашым душэўным памкненням ці жыццёвым прынцыпам. Вы 
павінны адчуць, у якім выпадку зможаце найбольш поўна раскрыць 
ідэю сачынення, паказаць, што менавіта хвалюе вас у літаратуры і ў 
жыцці, што сугучнае вашым уяўленнем і поглядам. Пастарайцеся 
адразу добра ўсвядоміць, пра што і як вы будзеце пісаць сачыненне. 

Тэматыка школьных сачыненняў вельмі разнастайная. Тым не 
менш можна вылучыць некалькі асноўных відаў фармулёвак: тэма-
паняцце, тэма-разважаннне, тэма-абагульненне, тэма-параўнанне, 
тэма-пытанне. Тэма-паняцце — фармулёўка, якая не ўтрымлівае 
ідэю сачынення; асноўную думку вызначае сам вучань. Напрыклад: 
“Канфлікт у п’есах Кандрата Крапівы”. Тэма-разважанне змяшчае 
ў сабе галоўную ідэю сачынення, якая патрабуе адпаведнага 
абгрунтавання ці развагаў па абранай тэме. Напрыклад: “Зямля — 
аснова ўсёй Айчыне…” Праблема зямлі і волі ў паэме Якуба Коласа 
“Новая зямля”. Тэма-абагульненне — такая фармулёўка, якая 
вымагае на канкрэтным літаратурным матэрыяле, на падставе 
пераканальных прыкладаў і фактаў зрабіць высновы, выказаць думкі 
абагульняючага характару. Напрыклад: “Кузьма Чорны — вялікі 
знаўца чалавечай душы”. Тэма-параўнанне прадугледжвае 
супастаўленне твораў розных аўтараў або патрабуе параўнальнай 
характарыстыкі літаратурных герояў. Напрыклад: “Погляды на асобу 
паэта ў лірыцы Янкі Купалы і Якуба Коласа”; “Параўнальная 
характарыстыка вобразаў Міхала і Антося” (паэма “Новая зямля” 
Якуба Коласа). Тэма-пытанне скіроўвае вучня да адказу на 
праблемнае пытанне і вымагае падбору адпаведных аргументаў, яркіх 
доказаў для абгрунтавання вылучаных палажэнняў (тэзісаў). 



Напрыклад: “У чым трагедыя Лявона Зябліка?” (па п’есе Янкі Купалы 
“Раскіданае гняздо”). 

Ужо фармулёўка тэмы падводзіць да выбару пэўнай формы 
сачынення. Існуюць сачыненні-разважанні на літаратурныя 
тэмы, сачыненні-характарыстыкі літаратурных герояў, 
публіцыстычныя сачыненні-разважанні, сачыненні пошукава-
даследчага характару і некаторыя іншыя. Методыка навучання 
пісьмовым работам добра распрацавана, у школе вучаць авалодваць 
ведамі і ўменнямі па стварэнні розных тыпаў сачыненняў на ўроках 
як беларускай, так і рускай мовы і літаратуры. Сачыненне-

характарыстыка на матэрыяле літаратурнага твора прадугледжвае 
ўсебаковы разгляд літаратурнага героя ці некалькіх персанажаў. 
Змястоўнай літаратурнай характарыстыкі галоўнага героя твора 
вымагае, напрыклад, наступная тэма: “Вобраз Алеся Загорскага ў 
рамане У. Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім”. Сачыненне-
характарыстыка бывае розных відаў: індывідуальнай, параўнальнай, 
групавой. Так, пры напісанні індывідуальнай характарыстыкі 
неабходна запыніць увагу на апісаннях вонкавага выгляду і 
ўнутранага стану героя, яго манеры гаварыць, учынках, адносінах да 
яго іншых персанажаў і самога аўтара твора. Пры гэтым вельмі 
важна выявіць уласнае стаўленне да героя. Сутнасць сачынення, якое 
заснавана на параўнальнай характарыстыцы, заключаецца ў тым, 
каб супаставіць літаратурных персанажаў, іх ідэалы, погляды, 
жыццёвыя прынцыпы, суаднесці характары і вылучыць пры гэтым 
рысы падабенства або адрознення. Параўнальную характарыстыку 
герояў заключае ў сабе, напрыклад, наступная тэма сачынення: 
“Вобразы Петрака і Сцепаніды ў аповесці В. Быкава “Знак бяды”. Пры 
стварэнні групавой характарыстыкі неабходна высветліць 
індывідуальныя рысы літаратурных персанажаў — рысы, якія 
з’яўляюцца тыповымі і маюць агульную назву. Нярэдка два, тры або 
некалькі герояў адыгрываюць у творы аднолькава важную ідэйна-
мастацкую ролю, яны ўвасабляюць сабой характэрныя якасці ці 
ўласцівасці (станоўчыя, адмоўныя, агульназначныя і інш.). 
Напрыклад, героі твора могуць быць падобныя сваёй адданасцю 
маральна-этычным і гуманістычным каштоўнасцям. Тэма сачынення 
“Палешукі і народны лад жыцця ў “Палескай хроніцы” Івана Мележа” 
скіроўвае вучня да характарыстыкі розных тыпаў і характараў. Героі 
пісьменніка — яркія індывідуальнасці, маюць свой адметны воблік, і ў 
той жа час беларусы-палешукі — людзі душэўна багатыя, працавітыя, 
свабодалюбныя, з пачуццём уласнай годнасці. 



Вучні, як правіла, аддаюць перавагу такой форме пісьмовай 
работы, як сачыненне-разважанне на літаратурную або вольную тэму. 
Настаўнік на ўроку можа прапанаваць сачыненні на тэмы тыпу: 
“Ф. Багушэвіч — сялянскі адвакат”, “Максім Багдановіч — пясняр 
кахання і  любові”, “Усё ад маці, усё з-пад матчынага сэрца” 
(Р. Барадулін), “Праца — аснова жыцця” і інш. Сачыненне-

разважанне прадугледжвае фармулёўку тэзісаў выказвання і іх 
правільнае, доказнае абгрунтаванне, наяўнасць лагічна звязаных 
элементаў аргументацыі (тэзіс — аргументы — дэманстрацыя — 
вывад). Інакш кажучы, вучань мусіць аргументавана і змястоўна 
асвятліць тэму сачынення, падаць думкі-разважанні паслядоўна, 
стройна, пазбягаючы супярэчнасцяў. Вельмі важна 
прадэманстраваць уменне разглядаць (аналізаваць) канкрэтны 
літаратурны матэрыял, веданне аўтарытэтных меркаванняў пра твор 
ці нейкую грамадскую праблему, пажадана пры гэтым выказаць ці 
вытлумачыць свой пункт гледжання. Пры раскрыцці тэмы-
разважання неабходна выявіць уменне ствараць тэкст, захоўваць 
нормы беларускай літаратурнай мовы, правілы стылістычнага 
афармлення выказвання. У сачыненнях, дзе асноўнае месца 
займаюць развагі на прапанаваную тэму, пажадана выкарыстоўваць 
пабочныя словы і выразы (але захоўваць меру, не злоўжываць імі!), 
якія, трэба нагадаць, на пісьме выдзяляюцца коскамі: напэўна, 
мусіць, відавочна, безумоўна, магчыма, на жаль, як думаецца, 
здаецца, на маю думку і інш.  

Выбраць тую ці іншую форму сачынення можна пры добрым 
валоданні тэмай, тэхналогіяй падрыхтоўкі і стварэння пэўнага тыпу 
тэксту. Вучань павінен дакладна вызначыць, якія скарыстае апорныя 
думкі і паняцці пры раскрыцці галоўнай думкі, а таксама прыёмы 
кампаноўкі матэрыялу, спосабы яго выкладання. 

Праца над сачыненнем 
Перш за ўсё неабходна напісаць чарнавік сачынення. Гэтая 

праца над стандартным па аб’ёме сачыненнем займае прыкладна 
дзве гадзіны. Неабходна адвесці час на абдумванне тэмы, пасля 
падрыхтоўкі чарнавіка — на перапісванне і праверку пісьмовай 
работы. Стварэнне чарнавога варыянта тэксту сачынення — адзін з 
самых адказных і цяжкіх этапаў працы. Вучню неабходна 
змадэляваць будучы тэкст, вызначыць аб’ём або межы тэмы, скласці 
кампазіцыю, план, скіраваны на раскрыццё зместу, правесці 
рэдагаванне напісанага. Прывядзём прыклад вызначэння аб’ёму і 
зместу абранай тэмы. Возьмем наступную тэму: “Хто ён, доктар 
Скарына?” Аб’ём тэмы: характарыстыка эпохі Адраджэння, 



біяграфія Ф. Скарыны, погляды асветніка і гуманіста, прадмовы да 
ўсёй Бібліі, “Псалтыра”, да кніг “Юдзіф”, “Прытчы Саламона”. Змест 
тэмы: жыццё і выдавецка-асветніцкая дзейнасць першадрукара; 
рознабаковая адукаванасць Ф. Скарыны; патрыятызм асветніка і яго 
гуманістычны светапогляд; асаблівасці выданняў першадрукара; 
агульначалавечы пафас прадмоў і пасляслоўяў; агульнаславянскае і 
еўрапейскае значэнне дзейнасці Ф. Скарыны. 

Сачыненне павінна мець зладжаную кампазіцыю, якая 
ўключае ў сябе тры асноўныя часткі: уступ, галоўную частку і 
заключэнне. З улікам кампазіцыі складаецца план сачынення. План 
дапамагае выкладанню думак у лагічнай паслядоўнасці, арыентуе на 
важнейшыя моманты ў раскрыцці тэмы. Складаецца ён найперш для 
сябе, у чарнавіку, таму яго і называюць рабочым планам. План можа 
быць распрацаваны тэзісна або ў разгорнутым выглядзе. Ніжэй 
падаецца прыкладны план сачынення на тэму “Хто ён, доктар 
Скарына?”.  

 
І. УСТУП. “Я — родам з Адраджэння, ды цяпер усім часам, 

прасторам я належу…” (М. Арочка). 
ІІ. ГАЛОЎНАЯ ЧАСТКА. Ф. Скарына — беларускі першадрукар, 

асветнік, гуманіст. 
1. Ад бацькоўскага парога ў свет вялікі. 
2. Шматграннасць асобы і дзейнасці Ф. Скарыны. 
3. Патрыятычныя і гуманістычныя погляды асветніка 

(на матэрыяле прадмоў і пасляслоўяў). 
ІІІ. ЗАКЛЮЧЭННЕ. “Будзем думаць, вучыцца, тварыць так, як 

ты, у сваёй мове Скарына” (Л. Геніюш). 
 
План дысцыплінуе думку, надае ёй выразнасць і адпаведную 

зададзенасць, скіроўвае школьніка вылучыць галоўнае, сутнаснае ў 
асвятленні тэмы, дапамагае пазбегнуць выпадковых адхіленняў і 
паўтораў. 

Усе кампазіцыйныя часткі павінны знаходзіцца ў арганічнай 
узаемасувязі. Уступ — гэта ўводзіны ў тэму ці, як яшчэ яго 
называюць, своеасаблівая прадмова. Уступ можа выкладацца ў самай 
рознай паслядоўнасці; галоўнае, каб ён падводзіў думку да раскрыцця 
тэмы. Так, ва ўступнай частцы сачынення на тэму “Асноўныя 
тэмы і матывы паэзіі Алеся Гаруна” можна сказаць пра трагічны лёс 
паэта, яго месца ў гісторыі літаратуры, эпоху, калі яму выпала жыць і 
тварыць. У галоўнай частцы менавіта і раскрываецца тэма (ідэя) 
сачынення. Тут неабходна весці засяроджаную, аргументаваную 



гаворку пра літаратурную праблему, твор ці творчасць пісьменніка, 
абапірацца пры гэтым для доказу асноўнай думкі на сам тэкст, 
меркаванні крытыкаў, аўтарытэтных у грамадстве людзей. Аўтар 
пісьмовай работы павінен імкнуцца да пераканальнасці і доказнасці, 
паўнаты і яркасці разважанняў. Трэба пазбягаць другасных звестак, 
малазначных фактаў. Галоўная частка — гэта стрыжань сачынення, і 
таму пажадана, каб, асвятляючы тэму, вучань прадэманстраваў 
уменне аналізаваць тэкст, выказваць цікавыя думкі і рабіць 
абагульненні. Агульныя палажэнні неабходна падмацоўваць 
канкрэтнымі прыкладамі. Не варта часта цытаваць крытычную 
літаратуру, інакш сачыненне можа ператварыцца ў набор чужых 
думак. Вытрымкі з літаратурных, навуковых і публіцыстычных 
тэкстаў падаюцца з захаваннем адпаведных знакаў прыпынку. 
Цытата павінна быць арганічна ўведзена ў тэкст і несці ў сабе пры 
гэтым глыбокі сэнс. У заключэнні неабходна падагульніць думкі-
развагі, зрабіць вывады. 

Сутнасць тэмы, галоўную думку сачынення раскрывае 
эпіграф — кароткая цытата на пачатку пісьмовай працы. Эпіграф 
выносіцца як падзагаловак з правага боку ніжэй назвы сачынення, 
можна і пасля плана (у тым выпадку, калі ёсць патрэба змясціць план, 
але яго перапісваць у чыставік неабавязкова!). Эпіграф не бярэцца ў 
двукоссе, але пад ім абавязкова пазначаюцца (без дужак) імя (або 
ініцыялы) і прозвішча аўтара выказвання. Да сачынення на тэму 
“Хто ён, доктар Скарына?” можна прапанаваць наступны эпіграф: 

Пачатак добрае навукі 
Усё ж ён вывеў на прастор. 
У белы свет рассунуў сцены 
З тае спрадвечнае глушы, 
Быў меўся лекарам для цела, 
А стаўся доктарам душы. 

Максім Лужанін 
З ахвотай, як паказвае практыка, вучні пішуць сачыненні на 

вольную тэму. Аднак распаўсюджаны недахоп работ такога тыпу ў 
тым, што ў іх не выкарыстоўваецца літаратурны матэрыял, няма 
спасылак і прыкладаў з мастацкіх твораў. У сачыненні на вольную 
тэму павінна быць выяўлена сувязь з літаратурай, творчасцю 
беларускіх пісьменнікаў. 

Падчас працы над сачыненнем неабходна ўдумліва 
карыстацца словам, шліфаваць стыль, удасканальваць мову 
напісанага тэксту. Пры гэтым трэба аддаваць перавагу ўжыванню 
слоў і моўных выразаў, сэнс якіх вам добра зразумелы. Не забывайце 



вылучаць абзацы, рабіць паміж імі лагічныя пераходы-звязкі. Вельмі 
ўважліва праверце правапіс слоў і пастаноўку знакаў прыпынку. 

Тыповыя памылкі 
Аналіз шматлікіх вучнёўскіх сачыненняў дазваляе вызначыць і 

сістэматызаваць найбольш характэрныя, распаўсюджаныя памылкі. 
Да тыповых недахопаў і пралікаў адносяцца наступныя: 

1. Няправільны падыход да раскрыцця тэмы. Ва ўступнай 
частцы ў такіх выпадках ідзе гаворка, далёкая ад тэмы сачынення. 
Нярэдка пісьмовая работа пачынаецца з вельмі доўгай цытаты. 

2. Няўменне ясна, коратка сфармуляваць пытанні ў плане 
сачынення. Часта план бывае расцягнуты, у ім сустракаюцца 
паўторы. Сачыненне не адпавядае зместу плана (у тых выпадках, калі 
план быў перапісаны ў чыставік). 

3. Эпіграф не звязаны з галоўнай думкай, зместам сачынення. 
Вельмі часта эпіграф празмерна расцягнуты, няправільна аформлены. 

4. Парушэнне кампазіцыйнай суразмернасці сачынення. Уступ 
ці заключэнне нярэдка перавышаюць галоўную частку пісьмовай 
работы. 

5. Адсутнасць самастойных разважанняў, даслоўнае 
перапісванне цэлых абзацаў тэксту са школьнага падручніка. 
У заключэнні, як правіла, няма абагульненняў, губляецца “я” аўтара 
сачынення. 

6. Фактычныя недакладнасці ў пераказе зместу мастацкага 
твора. 

7. Пераказ сюжэта, асноўных падзей замест разгляду самага 
важнага, найбольш істотнага ў змесце твора. Ухіленне ад аналізу 
канкрэтных твораў, падмена яго агульнымі разважаннямі. 

8. Абсалютная адсутнасць цытат з мастацкіх тэкстаў. 
Павярхоўнае веданне правілаў цытавання. 

9. Перагружанасць сачынення спасылкамі на крытычную 
літаратуру. 

10. Сачыненне на вольную тэму будуецца не на літаратурным 
матэрыяле, у ім асноўнае месца займаюць агульныя выказванні. 

11. Непаслядоўнасць у разважаннях, паўтарэнне адных і тых 
жа думак. 

12. Ужыванне састарэлых паняццяў і выразаў, запазычаных з 
выданняў савецкага часу: “рэвалюцыйны рамантызм”, “савецкі 
гуманізм”, “Лабановіч — узор станоўчага героя-рэвалюцыянера” і інш. 

13. Няўменне вылучыць абзацы, адсутнасць іх паміж 
асноўнымі часткамі сачынення. 



14. Моўныя і стылёвыя памылкі: ужыванне русізмаў, 
выкарыстанне слова ў няправільным значэнні, таўталогія (паўтор 
аднатыпных слоў і выразаў), недарэчнае спалучэнне слоў, парушэнне 
сувязі ў складаным сказе. 

15. Арфаграфічныя і пунктуацыйныя памылкі: дрэннае 
веданне правілаў злітнага, паўзлітнага і асобнага напісання, правілаў 
пераносу слоў, правапісу галосных і зычных, мяккага знака і 
апострафа, адсутнасць ці няправільная пастаноўка знакаў прыпынку 
ў сярэдзіне сказа (пры адасобленых членах сказа, параўнальных 
зваротах, зваротку, пабочных словах, словазлучэннях і сказах, знакі 
прыпынку ў складаных сказах). 

Усе зробленыя заўвагі неабходна ўспрымаць як падказку, 
параду па ўдасканаленні сваіх уменняў і навыкаў у напісанні 
сачынення. Паглыбленню ведаў па беларускай мове паспрыяюць 
школьныя падручнікі, а таксама наступная дапаможная літаратура: 

 
1. Камароўскі Я. М . Сучасная беларуская арфаграфія. — Мн.: 

Нар. асвета, 1985. 
2. Арфаграфічны слоўнік: Для школьнікаў / Аўт.-склад. 

А. М. Булыка. — Мн.: ТАА “Аверсэв”, 2000. 
3. Бадзевіч З. І., Саматыя І. М . 50 асноўных правілаў 

беларускай пунктуацыі: Дапам. для вучняў ст. кл. агульнаадукац. шк., 
ліцэяў, гімназій. — Мн.: Выд. ТАА “Сучаснае слова”, 2000. 

4. Кавалёва М . Ц. Беларуская мова: Дапам. для вучняў 
старэйшых кл. — 6-е выд. — Мн.: Нар. асвета, 1995. 

4. Камароўскі Я. М ., Мяцельская Е. С. Беларуская мова: 
Дапам. для абітурыентаў. — 2-е выд. — Мн.: Універсітэцкае, 1993. 

5. Малажай Г. М . Беларуская мова: Дапам. для шк., ліцэяў, 
гімназій. — Мн.: ТАА “Аверсэв”, 1999. 

6. Куліковіч У. І. Беларускі правапіс: Правілы, заданні, 
кантрольныя работы. — Мн.: ТАА “Завігар”, 1998. 

7. Беларуская мова: Дапам. для абітурыентаў / Блінава Э. Д., 
Гаўрош Н. В., Кавалёва М. Ц. і інш. — 2-е выд. — Мн.: Выш. шк., 
1994. — 3-е выд. — Мн.: Скакун, 1998. 

8. Сямешка Л. І., Шкраба І. Р., Бадзевіч З. І. Курс 
беларускай мовы: Падруч. па курсу беларус. мовы. — Мн.: 
Універсітэцкае, 1996. 

9. Беларуская мова: У 2 ч.: Падруч. для навучэнцаў 
педвучылішчаў і каледжаў; Пад агул. рэд. Л. М. Грыгор’евай. — 2-е 
выд. — Мн.: Выш. шк., 1998. 



Рыхтуемся да сачынення 
Пры выкананні пісьмовай работы значнае месца займае 

падрыхтоўчы этап. Ад узроўню авалодання праграмным матэрыялам 
па беларускай мове і літаратуры, тэхналогіяй стварэння пісьмовага 
тэксту ў канчатковым выніку і залежыць адзнака, якую выстаўляе 
настаўнік. 

Самастойнай падрыхтоўцы не зашкодзіць азнаямленне з 
дадатковай літаратурай, адрасаванай школьнікам па методыцы 
навучання сачыненню, а таксама з узорамі сачыненняў. Рэкамендуем 
наступныя дапаможнікі: 

 
1. Тихонюк В. И., Федотова И. Э. Готовимся к сочинению; 

Рыхтуемся да сачынення: Вучэб. дапам. — 5-е выд. — Мн.: УП 
“Экоперспектива”, 2001. 

2. Старычонак В. Д. Ах, сачыненні, сачыненні…: У дапамогу 
абітурыентам. — 2-е выд. — Мн.: Выш. шк., 1996. 

3. Старычонак В. Д. Як правільна пісаць сачыненні: 
У дапамогу абітурыентам і школьнікам. — Гродна: Мельнікаў, 1997. 

4. Мішчанчук М. І. Беларуская літаратура: 100 лепшых 
сачыненняў на літ. і вольныя тэмы. — 2-е выд. — Мн.: ТАА “Аверсэв”, 
2000. 

5. Праграмныя сачыненні і водгукі: Для школьнікаў. — 2-е 
выд. — Мн.: ТАА “Аверсэв”, 2002. 

6. Школьныя сачыненні на літаратурныя і вольныя 
тэмы. — Мн.: ТАА “Аверсэв”, 2002. 

7. Старычонак В. Д. 155 сачыненняў па беларускай 
літаратуры: У дапамогу абітурыентам і школьнікам. — 2-е выд. — Мн.: 
Выш. шк., 2001. 

8. Зборнік лепшых сачыненняў па беларускай 
літаратуры. — Мн.: ТАА “Юніпрэс”, 2002. 

9. Верціхоўская М . І. Тэма сачынення — вольная: Зб. 
тэматычных блокаў: Для старшакл. і абітурыентаў. — Мн.: 
ТАА “Юніпрэс”, 2002. 

 
Найбольш удалыя і красамоўныя тэксты-ўзоры ў 

прапанаваных вам зборніках могуць дапамагчы лепш зразумець, як 
трэба ствараць тэкст сачынення на тую ці іншую тэму. Аднак не 
трэба думаць, што можна ўзяць і перапісаць гатовае сачыненне. 
Гэтага рабіць не варта, паколькі ў выніку настаўнікам будзе зніжана 
адзнака. Раім сур’ёзна і адказна працаваць па падрыхтоўцы ўласных 
тэкстаў. Прачытанае і пачэрпнутае ў зборніках сачыненняў неабходна 



перапрацоўваць, пераказваць сваімі словамі, выкладаць думкі пры 
гэтым паслядоўна і ўзаемазвязана, каб атрымалася стройная сістэма 
аргументаў і доказаў у абгрунтаванні тэмы. Свае ўласныя напрацоўкі, 
загадзя вывучаныя на памяць тэматычныя блокі можна выкарыстаць 
падчас напісання сачынення непасрэдна на ўроку. 

Падрыхтоўку да сачынення перш за ўсё неабходна пачаць з 
удумлівай і засяроджанай працы над мастацкім творам. Працэс 
вывучэння літаратурнага тэксту надзвычай важны для назапашвання 
інтэлектуальнай і эмацыянальнай інфармацыі, бо ў сачыненні аўтар 
“учытваецца ў тое, што вывучае (тут вылучана мной. — А. Б.), а 
не дае справаздачу пра вывучанае” (Л. С. Айзерман). Трэба 
адзначыць, што беларуская класічная літаратура — крыніца 
хвалюючых думак і пачуццяў, яна сцвярджае ідэі патрыятызму, 
свабоды, грамадзянскага абавязку, тыя духоўныя каштоўнасці, без 
якіх немагчыма паўнавартаснае жыццё грамадства і чалавецтва ў 
цэлым. Калі тэма змяшчае ў сабе літаратурнае паняцце ці тэрмін, то ў 
такім выпадку для ўгрунтавання сваіх ведаў пажадана звярнуцца да 
выданняў па тэорыі літаратуры тыпу: Лазарук М. А., Ленсу А. Я. 
Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў. — 2-е выд. — Мн., 1996; 
Рагойша В. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах: Дапам. — Мн., 2001. Раім 
весці дзённік чытача ці літаратурны дзённік, у якім варта рабіць 
сціслыя выпісы з твораў (пазначаць найбольш важныя сцэны і 
эпізоды, яркія выказванні персанажаў, аўтарскія думкі і інш.), 
занатоўваць найбольш значныя факты пісьменніцкай біяграфіі, 
аўтарытэтныя меркаванні крытыкаў і літаратуразнаўцаў, знакамітых 
людзей, уласныя адносіны да прачытанага. Неабходна добра 
вывучыць і асэнсаваць крытычную літаратуру па абранай тэме 
сачынення (спіс падручнікаў, дапаможнікаў, літаратурназнаўчых кніг 
змешчаны напрыканцы гэтага артыкула). Аднак не варта імкнуцца 
выкарыстаць усю рэкамендаваную літаратуру. Апрача падручніка, 
неабходна перш выбраць найбольш значныя кнігі і артыкулы. 

Абдумайце тэму (ідэю) сачынення, вызначце яе межы і змест. 
Падбярыце эпіграф. Далей складзіце план, пазначце пры гэтым этапы 
раскрыцця тэмы, сфармулюйце асноўныя тэзісы вашых разважанняў. 
Прадумайце найбольш прымальны варыянт уступнай часткі. Пры 
напісанні сачынення дакладна асвятляйце пытанні, звязаныя з тэмай 
сачынення, выказвайцеся аргументавана, не адхіляйцеся ад галоўнай 
думкі, паколькі яе неабходна выразна правесці праз усю пісьмовую 
работу. Падмацоўвайце разважанні спасылкамі на мастацкі тэкст, 
крытычную літаратуру. Цытаты неабходна прыводзіць даслоўна, з 
захаваннем аўтарскай думкі. Зрабіце высновы па тэме сачынення. 



Правядзіце рэдагаванне тэксту. Памятайце: каб думку выказаць ясна, 
дакладна і прыгожа, часам адзін сказ вымагае карпатлівай, удумлівай 
працы, таму трэба “абрабіць яго… з цярпеннем” (М. Багдановіч). 

Пажадана, каб настаўнік індывідуальна з кожным вучнем 
абмеркаваў тэкст сачынення, выказаў заўвагі і парады па змесце і 
мове пісьмовай работы. 

Прыкладная тэматыка сачыненняў 
Літаратурныя тэмы 

1. Асоба асветніцы ў “Жыцці Еўфрасінні Полацкай”. 
 
2. Ф. Скарына і эпоха Адраджэння. 
3. Ф. Скарына — друкар і асветнік. 
4. Гісторыка-культурнае значэнне дзейнасці Ф. Скарыны. 
5. Ф. Скарына і М. Гусоўскі — выдатныя прадстаўнікі 

беларускага адраджэння ХVІ стагоддзя. 
 
6. Услаўленне Бацькаўшчыны і беларускай прыроды ў паэме 

М. Гусоўскага “Песня пра зубра”. 
7. Вобразы князёў у паэме М. Гусоўскага “Песня пра зубра”. 
 
8. Вобразы траянцаў і Энея ў паэме В. Равінскага “Энеіда 

навыварат”. 
 
9. Духоўны свет беларуса ў паэме “Тарас на Парнасе”. 
10. Прыгоды палясоўшчыка Тараса (па паэме “Тарас на 

Парнасе”). 
11. Міфалагічныя персанажы ў паэме “Тарас на Парнасе”. 
 
12. Канфлікт паміж героямі “Пінскай шляхты”: гэта 

выпадковасць ці заканамернасць? 
13. Выкрыццё чыноўніцтва і бюракратыі ў “Пінскай шляхце” 

В. Дуніна-Марцінкевіча. 
14. Бацькі і дзеці ў камедыі В. Дуніна-Марцінкевіча “Пінская 

шляхта”. 
15. Асветніцкія і гуманістычныя погляды В. Дуніна-

Марцінкевіча. 
 
16. Ф. Багушэвіч — прарок Адраджэння. 
17. Лёс беларуса-праўдашукальніка ў паэзіі Ф. Багушэвіча. 
18. “Меўшы розум не скацінны, 

Як знаць волю мы павінны?” 



  (па паэме Ф. Багушэвіча “Кепска будзе!”) 
 
19. Асноўныя вобразы і матывы паэзіі Цёткі (А. Пашкевіч). 
20. Мастацкая сімволіка ў паэзіі Цёткі. 
21.  Шматграннасць творчай асобы Цёткі. 
 
22. “Людзьмі звацца”. Матывы сацыяльнага і нацыянальнага 

вызвалення ў творчасці Янкі Купалы. 
23.  “Ад прадзедаў спакон вякоў…” Тэма Радзімы і спадчыны ў 

лірыцы Янкі Купалы. 
24. Асэнсаванне гістарычнага лёсу беларускага народа ў паэзіі 

Янкі Купалы. 
25. Мастацкі вобраз беларуса ў паэзіі Янкі Купалы. 
26. Паэтызацыя кахання і прыроды ў лірыцы Янкі Купалы. 
27. Рамантычныя паэмы Янкі Купалы. 
28. Сэнс назвы драмы Янкі Купалы “Раскіданае гняздо”. 
29. “…На вялікі сход! Па Бацькаўшчыну!” (па п’есе Янкі Купалы 

“Раскіданае гняздо”). 
30. Шляхі бацькоў і дзяцей у драме Янкі Купалы “Раскіданае 

гняздо”. 
31. Жанр камедыі ў драматургіі Янкі Купалы. 
32. Гумар і сатыра ў п’есе Янкі Купалы “Тутэйшыя”. 
33. Мікіта Зносак — тыповае ўвасабленне “тутэйшаства” (п’еса 

Янкі Купалы “Тутэйшыя”). 
34. Янка Купала — выдатны паэт беларускага народа. 
 
35. Вобраз роднага краю ў паэзіі Якуба Коласа. 
36. Тэма лёсу паэта ў паэзіі Якуба Коласа. 
37. Сацыяльныя матывы, грамадзянскасць у лірыцы Якуба 

Коласа. 
38. Духоўныя шуканні Сымона-музыкі (па паэме Якуба Коласа 

“Сымон-музыка”). 
39. Мудрасць “Казак жыцця” Якуба Коласа. 
40. Паэма Якуба Коласа “Новая зямля” — энцыклапедыя 

беларускага жыцця. 
41. Адлюстраванне народнага побыту і працы ў паэме Якуба 

Коласа “Новая зямля”. 
42. Хараство роднай прыроды ў паэме Якуба Коласа “Новая 

зямля”. 
43. Свет дзяцінства ў паэме Якуба Коласа “Новая зямля”. 
44. Духоўная веліч паэмы Якуба Коласа “Новая зямля”. 



45. Андрэй Лабановіч у пошуках праўды, дабра, ісціны (па 
трылогіі Якуба Коласа “На ростанях”). 

46.  Што азначае быць інтэлігентам? (па трылогіі Якуба Коласа 
“На ростанях”). 

47. Ядвіся — найпрыгажэйшая кветка Палесся (трылогія Якуба 
Коласа “На ростанях”). 

48. Народ у трылогіі Якуба Коласа “На ростанях”. 
 
49. “Краю мой родны! Як выкляты Богам!..” (па паэзіі 

М. Багдановіча). 
50. Патрыятычны змест лірыкі М. Багдановіча. 
51. Матывы родных ніў і родных хат у паэзіі М. Багдановіча. 
52. Вобразы беларускага мінулага ў паэзіі М. Багдановіча. 
53. Чым мяне захапляюць вершы М. Багдановіча пра каханне, 

маладосць і дружбу? 
54. Услаўленне красы прыроды ў лірыцы М. Багдановіча. 
55. Чым мяне вабіць радок М. Багдановіча? 
 
56. М. Гарэцкі — класік беларускай літаратуры. 
57. Гуманістычны пафас прозы М. Гарэцкага. 
 
58. Лёс і паэзія Алеся Гаруна. 
59. Творчасць У. Дубоўкі — выдатная старонка ў беларускай 

літаратуры. 
60. Патрыятычныя матывы ў лірыцы У. Жылкі. 
61.  Выкрывальная сіла смеху ў рамане Андрэя Мрыя “Запіскі 

Самсона Самасуя”. 
62. Трагедыйнае гучанне апавяданняў М. Лынькова. 
63. Паэтызацыя прыроды і кахання ў лірыцы П. Броўкі. 
 
64. Кузьма Чорны — даследчык чалавечай псіхалогіі. 
65. Жыццёвыя дарогі герояў у рамане Кузьмы Чорнага “Пошукі 

будучыні”. 
66. Тэма дзяцінства ў рамане Кузьмы Чорнага “Пошукі 

будучыні”. 
67. Антываенны пафас рамана Кузьмы Чорнага “Пошукі 

будучыні”. 
 
68. Сатырычная скіраванасць баек Кандрата Крапівы. 
69. Сатыры слова гнеўнае (па творчасці Кандрата Крапівы). 
70. Гарлахвацкія і зёлкіны ў нашым паўсядзённым жыцці. 



71. Майстэрства Кандрата Крапівы ў абмалёўцы сатырычных 
вобразаў (па п’есе “Хто смяецца апошнім”). 

72. Вобраз Тулягі ў камедыі Кандрата Крапівы “Хто смяецца 
апошнім”. 

73. Галерэя адмоўных персанажаў у камедыі Кандрата 
Крапівы “Брама неўміручасці”. 

 
74. “Я хаце абавязаны прапіскаю”. Свет роднай зямлі ў лірыцы 

А. Куляшова. 
75. Адлюстраванне трагічнай праўды пра вайну ў паэзіі 

А. Куляшова. 
76. Трагічны пафас ваеннай лірыкі А. Куляшова і П. Броўкі. 
77. Філасофская лірыка А. Куляшова. 
78. Праблемы часу, чалавечага быцця ў паэзіі А. Куляшова. 
79. Наватарства і арыгінальнасць А. Куляшова-паэта. 
 
80. “Я сэрцам пісаў сваю кожную песню”. Матывы лірыкі 

Максіма Танка. 
81. Вобраз Бацькаўшчыны ў паэзіі Максіма Танка. 
82. Праблема мастака і мастацтва ў паэме Максіма Танка 

“Люцыян Таполя”. 
83. Маральна-філасофская праблематыка ў паэзіі Максіма 

Танка. 
84. Чым мне імпануе асоба Максіма Танка як паэта і 

грамадзяніна? 
85. Праблемы экалогіі ў паэзіі Максіма Танка і Пімена 

Панчанкі. 
 
86. Асэнсаванне тэмы вайны ў лірыцы П. Панчанкі. 
87. Маральна-этычныя праблемы ў паэзіі П. Панчанкі. 
88. Агульначалавечы змест паэзіі П. Панчанкі. 
89. Якой павінна быць грамадзянская пазіцыя чалавека? (па 

творчасці П. Панчанкі). 
 
90. Праблема зямлі ў “Палескай хроніцы” І. Мележа. 
91. Духоўны свет селяніна ў “Палескай хроніцы” І. Мележа. 
92. Палеская вёска вачыма І. Мележа (па “Палескай хроніцы” 

І. Мележа). 
93. У чым драма Васіля і Ганны? (па “Палескай хроніцы” 

І. Мележа). 
 



94. Праблема сэнсу чалавечага жыцця (па творах Я. Брыля). 
95. Мае любімыя старонкі прозы Я. Брыля. 
 
96. Сутыкненне праўды і хлусні ў рамане І. Шамякіна “Сэрца 

на далоні”. 
97. Вобраз доктара Яраша ў рамане І. Шамякіна “Сэрца на 

далоні”. 
98. Асэнсаванне праблем сучаснага жыцця ў творчасці 

І. Шамякіна. 
 
99. Чалавек і вайна ў творах В. Быкава. 
100. Тэма народнага подзвігу і самаахвярнасці ў творчасці 

В. Быкава. 
101. Праблема маральнага выбару ў творах В. Быкава. 
102. Трагізм канфлікту ў аповесці В. Быкава “Знак бяды”. 
103. Мае адносіны да Петрака Багацькі з аповесці В. Быкава 

“Знак бяды”. 
104. Антываенная накіраванасць прозы В. Быкава. 
 
105. Мой любімы твор У. Караткевіча. 
106. Урокі рамана У. Караткевіча “Каласы пад сярпом 

тваім”. 
107. Духоўны воблік Алеся Загорскага ў рамане 

У. Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім”. 
 
108. Што я ведаю пра далёкае мінулае Беларусі? (па творах 

сучаснай беларускай літаратуры). 
109. Балючая праўда вайны ў творах сучаснай беларускай 

прозы. 
110. Сучаснасць у адлюстраванні беларускай прозы (па 

творах сучасных аўтараў). 
111. Мастацкія набыткі і пошукі сучаснай беларускай паэзіі 

(па творах сучасных аўтараў). 
112. Чалавек і час у люстэрку сучаснай беларускай паэзіі (па 

творах сучасных аўтараў). 
113. Тэма кахання і чалавечага шчасця ў сучаснай 

беларускай паэзіі. 
114. Трывога беларускіх пісьменнікаў за лёс роднай прыроды 

(па творах сучаснай літаратуры). 
115. Праблематыка сучаснай беларускай драматургіі. 
116. Канфліктная аснова п’ес сучасных драматургаў. 



Вольныя тэмы 
1. “Злучае людзей у адзіны народ роднае слова” (Якуб Колас). 
2. “Мова маці маёй — беларуская мова” (Р. Барадулін). 
3. “Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!” 

(Ф. Багушэвіч). 
 
4. ”Дзе прайшло маленства, там пачынаецца Радзіма” (Кузьма 

Чорны). 
5. Мой родны кут, як ты мне мілы!..” (Якуб Колас). 
6. “Мне лепей ад роднага краю нічога на свеце няма” 

(А. Бачыла). 
7. “Беларусь мая, сонца, дарагая і родная маці!” 

(У. Караткевіч). 
8. “Беларусь — мая мова і песня” (Р. Барадулін). 
9. “Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына” (Янка 

Купала). 
 
10. “Прырода — найцікавейшая кніга…” (Якуб Колас). 
11. “Лес — жывая вопратка зямлі, яе музыка” (І. Навуменка). 
12. “Вобразы мілыя роднага краю…” (Якуб Колас). 
13. “Бяры ў палон мяне, дарога. Чаруй мне вока, краявід!” 

(А. Звонак). 
14. “А я руку гарачую працягваю прыродзе…” (А. Куляшоў). 
15. “Аберагаючы прыроду — аберагаем і народ” (С. Панізнік). 
 
16. ”Зямля Беларусі! Радзіма герояў!” (П. Броўка). 
17. Нацыянальныя героі Беларусі. 
18.  Жыць вечна героям у сэрцах людзей. 
 
19. Памяць і боль вайны. 
20. “Ты кажаш, я не ведаю вайны…” (Н. Гілевіч). 
21. “Журботная песня — Хатынь” (П. Панчанка). 
22. Беларусь — край партызанскай славы. 
23. “Колькі талентаў звялося…” (Якуб Колас). 
24. “Нам трэба ў жыцці справядлівасць і неба без войнаў…” 

(П. Панчанка). 
 
25. “Будзе, будзе да скону мне Чарнобыль балець…” 

(Г. Бураўкін). 
26. Чарнобыль у нашых сэрцах. 
 



27. “Колькі вызнаў і вынес ты, краю мой мілы!” (Г. Бураўкін). 
28. “Не забывайце ж пра век, у які мы жывём…” (Максім Танк). 
 
29. “Праўда веку, зрабі нас дужымі!” (П. Панчанка). 
30. “Ніколі праўда не ўмірае” (У. Дубоўка). 
 
31. Чаму мы павінны добра ведаць гісторыю Бацькаўшчыны? 
32. Без мінулага няма сучаснасці і будучыні. 
33. “Дык трэба грунт мець пад нагамі, каб не бадзяцца 

батракамі…” (Якуб Колас). 
 
34. “Сябры, давайце будзем хвалявацца за ўсіх, за ўсё…” 

(П. Панчанка). 
35. “Без чалавечнасці не будзе і вечнасці” (П. Панчанка). 
 
36. “Чалавек — гэта цэлы свет” (Кузьма Чорны). 
37. Чалавек цікавага лёсу. 
38. Чалавек, на якога хочацца быць падобным. 
39. “Краса матулі адданасцю святая” (Р. Барадулін). 
 
40. Мой любімы настаўнік. 
41. Сейце разумнае, добрае, вечнае. 
 
42. “Простае шчасце людское” (Максім Танк). 
43. “Спакойнага шчасця не зычу нікому” (А. Куляшоў). 
 
44. “Добра быць у дарозе, якую ты сам выбіраеш” (Якуб Колас). 
45. Што я ведаю і думаю пра сваю будучую прафесію? 
46. Мэта майго жыцця. 
47. Мой след на зямлі. 
48. “Жыві і цэльнасці шукай, аб шыраце духоўнай дбай!” 

(М. Багдановіч). 
 
49. “Усе мы разам ляцім да зор…” (М. Багдановіч). 
50. “Самы светлы талент — дабрата” (С. Грахоўскі). 
 
51. “Агні кахання — вечныя агні” (А. Грачанікаў). 
52. “На свеце без кахання жыцця няма — ёсць толькі 

існаванне” (А. Грачанікаў). 
 
53. Кніга — мой сябар і дарадчык. 



54. Калі чытаеш кнігу на роднай мове… 
 
55. “І песню родную люблю я” (К. Буйло). 
56. Без песні жыць немагчыма. 
 
57. Наша літаратура — наш гонар. 
58. Мой любімы беларускі пісьменнік. 
59. Старонкі маёй любімай кнігі. 
60. Якой я ўяўляю будучыню беларускай літаратуры? 
 



Літаратура ў школе: 
рэфераты і даклады, тэставыя заданні 

У сучаснай школе нароўні з традыцыйнымі ўрокамі (лекцыя, 
гутарка, дыспут і інш.) усё часцей скарыстоўваюцца нетрадыцыйныя 
формы, інтэрактыўныя методыкі і тэхналогіі (“Навучальны мазгавы 
штурм”, “Дальтан-план”, “Педагагічная майстэрня”, “Бура прапаноў”, 
“Анкета 5 з 25” і інш.). Усе гэтыя інавацыйныя метадычныя падыходы 
і ўрокі нетыповай пабудовы знайшлі асвятленне ў публікацыях на 
старонках часопісаў “Беларуская мова і літаратура” і “Роднае слова”. 
На заключнай ступені адукацыі, асабліва ў класах ліцэйскага 
профілю, значнае месца адводзіцца самастойнай працы вучняў: 
падрыхтоўцы рэфератаў, дакладаў, паведамленняў, міні-выказванняў 
і інш. У ліцэях і гімназіях, класах з паглыбленым вывучэннем 
літаратуры забяспечваецца пераемнасць у сістэме “школа — ВНУ”, і  
таму цалкам апраўдана і заканамерна, што вучні атрымліваюць 
заданні навукова-творчага, пошукава-даследчага характару. 
Актывізацыі гэтага кірунку працы спрыяе правядзенне вучнёўскіх 
навукова-практычных семінараў і канферэнцый, дзейнасць гурткоў 
юных філолагаў. 

Праца над рэфератам і дакладам 
Рэферат — кароткі выклад асноўных думак і меркаванняў, які 

заснаваны на крытычным аглядзе літаратуры, ці паведамленне 
навукова-папулярнага зместу. 

Інфармацыйны рэферат прадугледжвае працу старша-
класнікаў з літаратурна-крытычнымі і навучальнымі крыніцамі: 
энцыклапедыямі і даведнікамі, манаграфіямі, падручнікамі, 
дапаможнікамі, артыкуламі, рэцэнзіямі. Падрыхтоўка вучнёўскага 
рэферата на абраную тэму вымагае сціслага канспектавання думак, 
ідэй, разважанняў аўтара кнігі ці часопіснай публікацыі. Гэтая праца 
патрабуе ад школьніка пэўных уменняў і навыкаў. Вучань павінен 
выразна ўсвядоміць сутнасць тэмы рэферата, яго мэту і тыя задачы, 
якія трэба вырашыць у працэсе канспектавання навуковага тэксту. 
З прапанаванага спіса літаратуры неабходна вылучыць найбольш 
важную ці асноўныя крыніцы для рэферыравання (вучань павінен 
улічыць парады настаўніка). Першы этап — азнаямленне з тэкставым 
матэрыялам, у ходзе якога вылучаецца найбольш важнае, істотнае, 
сутнаснае з прачытанага. Далей падабраны матэрыял неабходна 
выкласці на паперы ў лагічнай паслядоўнасці, у адпаведнасці з 
вызначанай кампазіцыяй: уводзіны, галоўная частка, заключэнне. 
Пры кампаноўцы тэксту трэба сачыць, каб захоўваліся суадносіны 
паміж структурнымі часткамі рэферата. Калі падчас рэферыравання 



сустракаюцца складаныя навуковыя тэрміны, то трэба звярнуцца да 
тлумачальнага слоўніка ці даведачнага выдання па тэорыі літаратуры. 
Разгорнутыя і цяжкія для ўспрымання выказванні пажадана 
пераказаць у даступным, даходлівым выглядзе, з захаваннем сэнсу 
аўтарскай думкі. 

Прывядзём некалькі тэм інфармацыйных рэфератаў: 
 
Ідэя і пафас у “Слове пра паход Ігаравы”. 
Асоба асветніцы ў “Жыцці Еўфрасінні Полацкай”. 
Трагедыйны пафас ваеннай лірыкі А. Куляшова. 
Лірыка кахання Максіма Танка. 
 
Напісанне навуковых рэфератаў і дакладаў мае на мэце 

выпрацаваць першыя самастойныя даследчыцкія навыкі ў 
старшакласнікаў, выявіць іх інтэлектуальныя і камунікатыўныя 
здольнасці. Гэтая праца робіць навучанне асобасна арыентаваным: 
дае магчымасць найбольш падрыхтаваным вучням рэалізаваць і 
развіць свой творчы патэнцыял, назапасіць якасна новы літаратурна-
філалагічны досвед, арыентуе іх, урэшце, на ўсвядомлены выбар 
будучай прафесіі. 

Навукова-папулярны рэферат мае творчы ўхіл, паколькі пры 
асвятленні той ці іншай тэмы вучань павінен самастойна выкласці 
разважанні, выказаць свой погляд і пазіцыю. Вельмі пахвальна, калі ў 
даследаванні зроблена супастаўленне і параўнанне пісьменнікаў, 
твораў, выказваюцца крытычныя меркаванні, прысутнічае 
абгрунтаваная палеміка і інш. 

Даклад — публічнае паведамленне ці выступленне на пэўную 
тэму. Паспяховая падрыхтоўка навуковага ці навукова-папулярнага 
даклада (а таксама артыкула, агляду, рэцэнзіі і інш.) на літаратурную 
тэму залежыць ад ступені авалодання тэхналогіяй даследавання, 
творчага падыходу, уменняў аналізу мастацкай творчасці. 

Вельмі важна выбраць тэму навуковага рэферата (даклада), 
якая адпавядае ўласным зацікаўленням ці схільнасцям. Настаўнік 
можа прапанаваць вучню арыгінальную ці актуальную для 
самастойнага асэнсавання тэму. Трэба ўлічваць, што багацце, 
разнастайнасць тэм характарызуецца наяўнасцю як добра 
вывучаных, так і слаба распрацаваных. Таму перад тым, як 
вызначыць тэму (ці ўнесці карэктывы ў фармулёўку тэмы), настаўнік 
раіць загадзя пазнаёміцца са спісам крытычнай літаратуры. Пры 
гэтым ён кансультуе вучня, дае яму парады і скіроўвае ў выбары 
тэмы. Настаўнік робіць акцэнт на мэтанакіраванай самастойнай 



працы, творчым асэнсаванні літаратурнага матэрыялу на аснове 
агляду крытычнай літаратуры. Кожная тэма вымагае інтэлектуальных 
высілкаў, актывізацыі пошукаў і ініцыятывы. На ўроку ці падчас 
індывідуальнай кансультацыі настаўнік акрэслівае падыход да 
раскрыцця тэмы, вызначае накірунак і план працы. Вучню неабходна 
добра зразумець, як і ў якім рэчышчы трэба вывучаць 
рэкамендаваную літаратуру, на чым сканцэнтраваць сваю ўвагу, 
чытаючы навуковы тэкст. Вельмі важна засвоіць методыку працы з 
навуковымі крыніцамі: не трэба канспектаваць кнігу ці артыкул 
цалкам, варта імкнуцца “вылушчыць” з напісанага самае галоўнае, 
найбольш істотнае, характэрнае і зрабіць занатоўкі на паперы. Такім 
жа чынам неабходна працаваць і з мастацкім тэкстам: твор павінен 
быць прачытаны з закладкамі ў руках: увага акцэнтуецца на 
аўтарскіх характарыстыках, партрэце галоўнага героя, асаблівасцях 
мовы, стылю і інш. Пасля адбору матэрыялу распачынаецца 
падрыхтоўка чарнавога варыянта працы. Цытаты з навуковай і 
мастацкай літаратуры дзеля яскравага прыкладу ці ілюстрацыі думкі 
ўключаюцца ў тэкст рэферата (даклада) арганічна, дарэчна, з 
захаваннем правілаў афармлення спасылак. Вытрымкі не павінны 
ўспрымацца нечым чужародным, вырванымі кавалкамі з чужой 
працы. Аўтарытэтныя думкі і меркаванні могуць служыць зыходным 
пунктам пры фармулёўцы ўласнай пазіцыі ці перакідным мастком ад 
адной думкі да другой. У заключэнні выкладаюцца галоўныя высновы 
ў даследаванні тэмы. 

Напрыканцы рэферата абавязкова падаецца спіс 
выкарыстанай літаратуры. Да гэтага настаўнік павінен пазнаёміць 
вучняў з асноўнымі правіламі бібліяграфіі і прапанаваць узоры 
падрадковых спасылак. Звяртае ён увагу на правільнае афармленне 
рэферата (даклада): тытульнага ліста, структурных частак. 
Прыкладны аб’ём навукова-папулярнага рэферата — 10–15 
стандартных рукапісных лістоў (тэкст можа быць набраны на 
камп’ютэры). 

Чарнавы варыянт настаўнік абмяркоўвае з вучнем. 
Удасканальваецца змест напісанага, тэкст рэдагуецца, робяцца 
заўвагі па мове і стылю напісанага. 

Глыбокая кампетэнцыя ў тым ці іншым навуковым пытанні — 
гэта заўсёды вынік працяглай, удумлівай, грунтоўнай працы. Вельмі 
важна навучыць творча адораных дзяцей спасцігаць заканамернасці 
філалагічнага аналізу тэксту, бачыць перспектыву навуковага 
пошуку. Заключным акордам у вывучэнні-даследаванні абранай тэмы 
(і вялікім стымулам для далейшай працы!) з’яўляецца публічнае 



выступленне вучня з рэфератам (дакладам). Чытанне тэксту выкліча 
ўвагу і цікавасць аўдыторыі толькі ў тым выпадку, калі вучань зробіць 
удалы зачын, падкрэсліць актуальнасць тэмы, пазначыць мэту 
даследавання, будзе гаварыць па сутнасці пытання, клапаціцца пра 
выразнасць і прыгажосць мовы. 

Тэматыка рэфератаў і дакладаў, прыведзеная ніжэй, не 
прэтэндуе на ўсеахоп, не выключае іншых арыгінальных фармулёвак і 
ніякім чынам не абмяжоўвае ў выбары якой-небудзь іншай 
перспектыўнай тэмы, актуальнай і цікавай праблемы для вывучэння. 
Спіс тэм складзены на аснове матэрыялаў, якія прапаноўваліся 
слухачам падрыхтоўчага аддзялення, падрыхтоўчых курсаў і 
студэнтам БДУ. 

Прыкладная тэматыка рэфератаў і дакладаў 
1. “Слова пра паход Ігаравы”: пафас, тэма Полацкай зямлі. 
2. Сімволіка ў “Слове пра паход Ігаравы”. 
3. Асэнсаванне асобы асветніцы ў “Жыцці Еўфрасінні Полацкай”. 
4. Вобраз Еўфрасінні Полацкай у сучаснай беларускай паэзіі. 
5. Кірыл Тураўскі і яго творчасць у ацэнках беларускіх 

літаратуразнаўцаў. 
6. Мастацкія вобразы ў пропаведзях, словах Кірыла Тураўскага. 
7. Грунвальдская бітва ў адлюстраванні даўняй беларускай 

літаратуры. 
8. Гуманізм творчасці Ф. Скарыны. 
9. Хрысціянскіх ідэал у творах Ф. Скарыны. 
10. Ідэал вольнай і ўсебакова развітай асобы ў творчай дзейнасці 

Ф. Скарыны. 
11. Значэнне дзейнасці Ф. Скарыны ў славянскім і еўрапейскім 

кантэксце. 
12. Канцэпцыя беларускага першадрукара і асветніка ў рамане 

А. Лойкі “Францыск Скарына, або Сонца маладзіковае”. 
13. Праблемы асветы ў творчасці С. Буднага і В. Цяпінскага. 
14. М. Гусоўскі і эпоха Адраджэння. 
15. Экалагічныя погляды М. Гусоўскага ў паэме “Песня пра зубра”. 
16. Адлюстраванне дзейнасці Вітаўта і Ягайлы ў беларуска-літоўскіх 

летапісах. 
17. Праблема вайны і міру ў “Песні пра зубра” М. Гусоўскага. 
18. Паэзія С. Полацкага беларускага перыяду. 
19. Эпікграмы ў старабеларускай паэзіі. 
20. Стаўленне беларуса да свету ў кнізе Я. Баршчэўскага “Шляхціц 

Завальня”. 



21. Сюжэтна-кампазіцыйныя асаблівасці зборніка Я. Баршчэўскага 
“Шляхціц Завальня”. 

22. Пафас навел “Плачка”, “Сын Буры” з кнігі Я. Баршчэўскага 
“Шляціц Завальня”. 

23. Пародыя на класіцызм у паэме “Энеіда навыварат”. 
24. Майстэрства аўтара ў абмалёўцы персанажаў у паэме “Тарас на 

Парнасе”. 
25. Надзённае і вечнае ў змесце паэмы “Тарас на Парнасе”. 
26. Асоба і творчасць П. Багрыма ў ацэнках беларускага 

літаратуразнаўства. 
27. Ідэйны змест і мастацкая адметнасць публіцыстыкі 

К. Каліноўскага. 
28. “Спевы пра даўніх ліцвінаў” Я. Чачота. 
29. Гуманістычны пафас творчасці У. Сыракомлі. 
30. Беларускія рэаліі ў паэзіі А. Міцкевіча. 
31. Беларуская прырода вачыма Э. Ажэшкі. 
32. Жыццёвая філасофія герояў “Ідыліі” В. Дуніна-Марцінкевіча. 
33. Сентыменталізм у творах В. Дуніна-Марцінкевіча. 
34. Гумар і сатыра ў “Пінскай шляхце” В. Дуніна-Марцінкевіча. 
35. Уплыў паўстання 1863 года на творчасць Ф. Багушэвіча. 
36. Патрыятычныя ідэі ў прадмовах Ф. Багушэвіча да зборнікаў 

“Дудка беларуская” і “Смык беларускі”. 
37. Маральныя прынцыпы беларуса ў паэтычным адлюстраванні 

Ф. Багушэвіча. 
38. Лёс беларуса-праўдашукальніка ў паэме Ф. Багушэвіча “Кепска 

будзе!”. 
39. Ф. Багушэвіч — празаік. 
40. Патрыятызм паэзіі Янкі Лучыны і Адама Гурыновіча. 
41. Тэндэнцыі рамантызму ў развіцці беларускай паэзіі ХІХ стагоддзя. 
42. Газета “Наша ніва” і яе роля ў духоўна-культурным адраджэнні 

беларусаў пачатку ХХ стагоддзя. 
43. Асэнсаванне І. Навуменкам творчай спадчыны З. Бядулі (паводле 

манаграфіі “Змітрок Бядуля”). 
44. Алегорыя ў паэзіі Цёткі (Алаізы Пашкевіч). 
45. Асоба Цёткі (Алаізы Пашкевіч) вачыма В. Коўтун. 
46. Цётка (Алаіза Пашкевіч) і Леся Украінка. 
47. Лірыка-філасофскае бачанне Радзімы ў паэзіі Янкі Купалы. 
48. Тэма высокага прызначэння мастацтва ў творчасці Янкі Купалы. 
49. Грамадская патэтыка ў вершах Янкі Купалы “Не шукай…”, 

“Годзе…”, “…О так! Я — пралетар!..”. 



50. Роздум над лёсам Бацькаўшчыны ў вершах Янкі Купалы перыяду 
інтэрвенцыі і грамадзянскай вайны. 

51. Беларуская байка ў творчасці Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма 
Багдановіча. 

52. Рамантычныя і сімвалічныя вобразы ў паэмах Янкі Купалы. 
53. Янка Купала і мадэрнізм. 
54. Галоўная гераіня як увасабленне Маладой Беларусі ў п’есе Янкі 

Купалы “Паўлінка”. 
55. Развіццё драматычных канфліктаў у п’есе Янкі Купалы 

“Раскіданае гняздо”. 
56. Тэма нацыянальнага бяспамяцтва ў п’есе Янкі Купалы 

“Тутэйшыя”. 
57. Янка Купала і музыка. 
58. Янка Купала і Тарас Шаўчэнка. 
59. Патрыятычныя матывы ў паэзіі Я. Купалы і П. Тычыны. 
60. Улюбёныя мастацка-выяўленчыя сродкі Якуба Коласа. 
61. Свет прыроды вачыма Якуба Коласа. 
62. Элегічнае і лірычнае ў паэме Якуба Коласа “Новая зямля”. 
63. Духоўны свет герояў у паэме Якуба Коласа “Новая зямля”. 
64. ”Новая зямля” Якуба Коласа: паэтызацыя побыту, тэма зямлі і волі. 
65. Паэзія кахання ў паэме Якуба Коласа “Сымон-музыка”. 
66. Сімволіка і алегорыя ў паэме Якуба Коласа “Сымон-музыка”. 
67. Роля нацыянальнай самасвядомасці ў духоўных пошуках герояў 

трылогіі Якуба Коласа “На ростанях”. 
68. Трылогія Якуба Коласа “На ростанях”: інтэлігенцыя і народ. 
69. Роля пейзажу ў трылогіі Якуба Коласа “На ростанях”. 
70. Асаблівасці спасціжэння жыцця ў “Казках жыцця” Якуба Коласа. 
71. Духоўная прысутнасць Якуба Коласа ў творчасці беларускіх 

паэтаў. 
72. Паэтычнае асэнсаванне мінулых эпох у творчасці М. Багдановіча. 
73. Гістарычная і філасофская сімволіка ў вершах М. Багдановіча. 
74. Выяўленчая роля эпітэтаў у пейзажным жывапісе М. Багдановіча. 
75. Лірычны герой у інтымнай лірыцы М. Багдановіча. 
76. Горад у паэзіі М. Багдановіча. 
77. М. Багдановіч і сімвалізм (ці: імпрэсіянізм). 
78. Музыка ў жыцці і творчасці М. Багдановіча. 
79. Вершы патрыятычнага зместу ў зборніку А. Гаруна “Матчын дар”. 
80. М. Гарэцкі — даследчык чалавечай псіхалогіі (на матэрыяле 

апавяданняў). 
81. Пратэст супраць сацыяльнага і нацыянальнага гвалту ў аповесці 

М. Гарэцкага “Ціхая плынь”. 



82. Проза М. Гарэцкага пра вайну: наватарства пісьменніка, суровая 
праўда адлюстраваных падзей. 

83. Авангардныя пошукі паэтаў 20-х гадоў. 
84. Літаратурнае аб’яднанне “Узвышша” і яго роля ў развіцці 

беларускага пісьменства. 
85. Праўда і краса ў паэзіі У. Дубоўкі. 
86. Грамадзянскі пафас і патрыятычная сімволіка ў вершах У. Жылкі. 
87. Заходнебеларуская рэчаіснасць у вершах Максіма Танка. 
88. Паэзія Максіма Танка: разнастайнасць і змястоўнасць мастацкіх 

формаў. 
89. Міфалагічныя вобразы ў паэзіі Максіма Танка. 
90. Сучаснасць у асэнсаванні Максіма Танка (зборнікі “Мой каўчэг” і 

“Errata”). 
91. Канцэпцыя часу ў рамане М. Зарэцкага “Вязьмо”. 
92. Анамаліі і парадоксы грамадскага жыцця сярэдзіны 20-х гадоў у 

рамане Андрэя Мрыя “Запіскі Самсона Самасуя”. 
93. Надзённасць і скіраванасць сатыры ў байках Кандрата Крапівы. 
94. Тыповасць і пераканальнасць сатырычных вобразаў у п’есе 

Кандрата Крапівы “Хто смяецца апошнім”. 
95. Фальклорныя вобразы і сімвалы ў паэзіі часу Вялікай Айчыннай 

вайны. 
96. “Тэорыя бесканфліктнасці” і яе адбітак на развіцці беларускай 

драматургіі. 
97. Маштабнасць і гуманізм мастацкага мыслення Кузьмы Чорнага ў 

рамане “Пошукі будучыні”. 
98. Лёс дзяцінства ў адлюстраванні Кузьмы Чорнага (раман “Пошукі 

будучыні”). 
99. Асэнсаванне А. Адамовічам творчай спадчыны Кузьмы Чорнага. 
100. Пейзажная лірыка Петруся Броўкі. 
101. Філасофская лірыка А. Куляшова. 
102. Буйныя жанравыя формы (паэма і нізка вершаў) у творчасці 

А. Куляшова. 
103. Рысы лірычнага героя ў вершах П. Панчанкі. 
104. Пафас сцвярджэння і сатырычнага выкрыцця ў паэзіі 

П. Панчанкі. 
105. Экалагічны пафас паэзіі П. Панчанкі. 
106. Адметнасць паэтычнага стылю П. Панчанкі. 
107. Чалавек і час у прозе І. Мележа. 
108. Псіхалагічнае майстэрства пісьменніка ў “Палескай хроніцы” 

І. Мележа. 



109. “Палеская хроніка” І. Мележа ў ацэнках сучасных крытыкаў 
У. Гніламёдава і Д. Бугаёва. 

110. Проза В. Быкава пра вайну: трагічнае і гераічнае. 
111. Героі і антыгероі ў прозе В. Быкава. 
112. В. Быкаў і філасофія экзістэнцыялізму. 
113. Характэрныя рысы прозы Я. Брыля. 
114. Лірычная мініяцюра ў творчасці Я. Брыля. 
115. Вастрыня канфлікту і праблем у прозе І. Шамякіна пра 

сучаснасць. 
116. Гуманізм творчасці І. Шамякіна 90-х гадоў. 
117. Балада ў творчасці У. Караткевіча. 
118. Антычныя і біблейскія вобразы ў паэзіі У. Караткевіча. 
119. Гістарычныя постаці ў лірыцы У. Караткевіча. 
120. Пейзаж у рамане У. Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім”. 
121. Рамантычная вобразнасць у рамане У. Караткевіча “Каласы 

пад сярпом тваім”. 
122. У. Караткевіч і развіццё дэтэктыўнага жанру ў беларускай 

літаратуры. 
123. Сацрэалізм і развіццё беларускай літаратуры ў другой палове 

50-х — 80-я гады. 
124. Асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускай паэзіі ў другой 

палове 50-х — 60-я гады. 
125. “Філалагічнае” пакаленне паэтаў: мастацкія дасягненні і 

страты. 
126. Развіццё гістарычнай прозы ў другой палове 50-х — 60-я гады. 
127. Чарнобыльскае светаадчуванне ў сучаснай беларускай 

літаратуры. 
128. Сучасная вершаваная публіцыстыка. 
129. Гуманістычны змест сучаснай беларускай паэзіі. 
130. Жанравыя пошукі ў сучаснай беларускай паэзіі. 
131. Урбаністычныя матывы ў сучаснай беларускай паэзіі. 
132. Метафара ў паэзіі Р. Барадуліна. 
133. Наватарства паэзіі А. Разанава. 
134. Ідэйна-тэматычнае багацце сучаснай беларускай прозы. 
135. Чалавек і прырода ў сучаснай беларускай прозе. 
136. Беларуская вёска ў адлюстраванні сучаснай беларускай прозы. 
137. Лёс беларускага народа ў ХХ стагоддзі ў адлюстраванні 

сучаснай беларускай прозы. 
138. Беларуская камедыя на сучасным этапе. 
139. Умоўнасць часу і адметнасць вобразаў у п’есе А. Макаёнка 

“Зацюканы апостал”. 



140. Жанр гістарычнага fantasy (“фэнтэзі”) у творчасці А. Дударава. 
141. Гістарычны жанр у драматургіі І. Чыгрынава. 
142. Зварот сучасных аўтараў да вопыту драмы абсурду. 

Тэставыя заданні 
На ўроку поруч з традыцыйным вусным адказам на пытанне 

настаўнік можа прапанаваць вучням выканаць пісьмовае тэставае 
заданне, якое дазваляе выявіць узровень засваення вывучанага 
матэрыялу. Тэставае апытванне з мэтай праверкі ведаў можа 
праводзіцца выбарачна — у аднаго ці некалькіх вучняў, а таксама 
франтальна — ва ўсяго класа. У той жа час тэсты не павінны быць 
адзінай формай кантролю, іх выкарыстанне патрабуе ўдумлівага, 
асобасна арыентаванага падыходу. Настаўнік падбірае канкрэтны 
варыянт задання з улікам інтэлектуальных і творчых магчымасцяў 
вучняў. Пісьмовыя тэставыя заданні спрыяюць развіццю аналітычна-
сінтэтычных уменняў вучняў, актывізуюць іх творчае мысленне. 

Пры ацэнцы выкананага пісьмовага задання ўлічваюцца 
валоданне метадам аналізу літаратурнага твора на аснове яго 
жанравай спецыфікі і стылёвай манеры аўтара, разуменне 
ўзаемасувязі падзей, учынкаў, характараў персанажаў і важнейшых 
сродкаў іх паказу, уменне бачыць сувязь паміж сістэмай вобразаў і 
кампазіцыйнай будовай твора для выяўлення аўтарскай канцэпцыі 
жыцця і асобы, развіты эстэтычны густ, арыгінальнасць і 
абгрунтаванасць меркаванняў, кампазіцыйная стройнасць і логіка 
пабудовы адказу, моўная пісьменнасць. 

Прывядзём некалькі прыкладаў пісьмовых тэставых заданняў 
(час на іх выкананне адводзіць настаўнік): 

 
Заданне І. 

1. Якія новыя жанравыя формы М. Багдановіч увёў у 
беларускую паэзію? 

а) трыялет;                       г) элегія;                           ё) рандо; 
б) хоку;                            д) санет;                            ж) пасланне; 
в) верлібр;                       е) актава;                            3) рандэль. 

 
2. У якіх вершах М. Багдановіч звяртаецца да культурна-

гістарычнай спадчыны Беларусі? Ахарактарызуйце вобразы Летапісца 
і Перапісчыка (нізка “Старая Беларусь”). 

 



Заданне ІІ. 

1. Пералічыце імёны персанажаў рамана У. Караткевіча 
“Каласы пад сярпом тваім”: 

рэальных гістарычных асоб ___________________________; 
выдуманых герояў _________________________________. 

2. Хто і што ўплывала на духоўнае станаўленне Алеся 
Загорскага? 
 

Заданне ІІІ. 

1. Як адлюстравана ў аповесці В. Быкава “Знак бяды” праўда 
пра час калектывізацыі? Адказ падмацуйце прыкладамі з твора. 

2. Растлумачце сэнс назвы аповесці В. Быкава “Знак бяды”. 
У чым яе сімвалічны сэнс? 

 
У класах з паглыбленым і профільным вывучэннем літаратуры 

пісьмовыя тэставыя заданні настаўнік можа прапанаваць вучням па 
іх жаданні ў якасці выніковага кантролю — з мэтай выяўлення 
літаратурна-эстэтычнага ўзроўню падрыхтаванасці да паступлення ў 
ВНУ. Выпускнік павінен ведаць шляхі і асноўныя этапы развіцця 
беларускай літаратуры, яе тэмы і жанравую разнастайнасць, біяграфіі 
класікаў нацыянальнага прыгожага пісьменства, тэарэтычныя 
паняцці, змест і сэнс назваў вывучаных твораў, умець раскрываць 
рух паэтычных пачуццяў і думак, аналізаваць і даваць самастойную 
ацэнку прачытаным творам, характарыстыку герояў, акрэсліваць 
аўтарскую пазіцыю, вызначаць адметнасць творчай індывідуальнасці 
пісьменніка, абгрунтоўваць сваю думку і інш. 

Прапаноўваем для самастойнай працы і кантрольнай 
самаправеркі два заданні на выбар (па курсе літаратуры ў 8–10 
класах сярэдняй школы): 

Заданне І. 

1. Назавіце старажытныя беларускія летапісы. Чаму іх 
адносяць да першых помнікаў гістарычнай прозы? 

2. Назавіце асноўныя гуманістычныя ідэі эпохі Адраджэння, 
якія знайшлі ўвасабленне ў творчасці Ф. Скарыны. Якія мэты ставіў 
ён перад сабой, выдаючы кнігі Бібліі? 

3. Пералічыце прачытаныя байкі Кандрата Крапівы. У чым 
выяўляецца майстэрства паэта-байкапісца? 

Заданне ІІ. 



1. Назавіце ананімныя гутаркі ХІХ стагоддзя. Якую ролю яны 
адыгралі ў гісторыі беларускай літаратуры? 

2. Народная міфалогія і беларуская гісторыя ў паэзіі 
М. Багдановіча. Як вы ацэньваеце яго ўклад у развіццё беларускай 
паэзіі? 

3. Адлюстраванне трагедыі беларускага народа ў аповесці 
В. Быкава “Аблава”. У чым выявіўся гуманізм аўтара ў гэтым творы? 

 
Адказ на пісьмовае заданне — гэта, як правіла, міні-

разважанне, якое вымагае ўмення выкладаць думкі ў лагічнай 
паслядоўнасці на вызначаную тэму. Вучань павінен адказаць на 
пастаўленае пытанне дакладна, сцісла. Не варта пісаць не па тэме, 
зацягваць уступ. Нельга падмяняць абстрактнымі разважаннямі 
канкрэтны адказ. Неабходна прадэманстраваць літаратурныя веды, 
уменне разумець сутнасць літаратурнай з’явы ці праблемы, 
аналізаваць твор з улікам яго мастацкай спецыфікі, здольнасць 
абгрунтоўваць і пісьмова афармляць свае думкі. Пісаць трэба 
імкнуцца разборліва і граматна. Пры адказе неабходна пазбягаць 
паўтораў адных і тых жа думак, русізмаў, аднатыпных слоў. Пры 
жаданні вучань можа накідаць сціслы рабочы план ці тэзісы 
пісьмовага адказу на пытанне. Аб’ём міні-выказвання — у межах 1,5–
2 старонак вучнёўскага сшытка. 

Далей прапанаваны тэставыя заданні для працы на ўроку і для 
самападрыхтоўкі (складзены з выкарыстаннем экзаменацыйных 
матэрыялаў у БДУ). 

Прыкладныя тэставыя заданні  

1. У чым заключаецца галоўная ідэя “Слова пра паход Ігаравы”? 
2. Хто з гістарычных асоб старажытнай Беларусі намаляваны ў 

“Слове пра паход Ігаравы”? Якім ён паказаны? 
3. Прывядзіце творы беларускай літаратуры, дзе прысутнічаюць 

міфалагічныя вобразы, адухоўленыя выявы прыроды. У чым 
значэнне народнай міфалогіі? 

4. У чым значэнне дзейнасці Ф. Скарыны? 
5. Якая галоўная ідэя прадмовы Ф. Скарыны да кнігі “Юдзіф”? 
6. Назавіце паслядоўнікаў друкарскай і асветніцкай традыцый 

Ф. Скарыны. Ахарактарызуйце дзейнасць аднаго з іх. 
7. Назавіце гістарычную асобу, якая ўслаўляецца ў “Песні пра зубра” 

М. Гусоўскага. Растлумачце стаўленне да яе паэта. 
8. Жыццё якіх вялікіх беларускіх асветнікаў звязана з Полацкам? 

Ахарактарызуйце дзейнасць аднаго з іх. 



9. У чым выявіўся ўплыў С. Полацкага на жыццё і культуру 
Маскоўскай Русі? 

10. Якім чынам паўплывала “Энеіда” на беларускую літаратуру? 
11. Якія прыёмы мастацкай вобразнасці выкарыстаў К. Каліноўскі ў 

“Мужыцкай праўдзе”? З якою мэтай? 
12. Назавіце вобразы міфалагічных персанажаў з паэмы “Тарас на 

Парнасе”. Якія мастацкія сродкі выкарыстоўвае аўтар пры іх  
абмалёўцы? 

13. Назавіце першую беларускую газету пачатку ХХ стагоддзя. 
Ахарактарызуйце яе ідэйны кірунак. 

14. Акрэсліце ролю газеты “Наша ніва” ў беларускім літаратурным 
працэсе. 

15. Назавіце першыя выдавецкія суполкі пачатку ХХ стагоддзя. Якую 
ролю яны адыгралі ў гісторыі беларускай літаратуры? 

16. Назавіце вершы Янкі Купалы, лірычным героем якіх з’яўляецца 
абагульнены вобраз усяго беларускага народа. Ахарактарызуйце 
адзін з вершаў. 

17. Прывядзіце прыклады сімволіка-алегарычных і міфалагічных 
вобразаў у паэзіі Янкі Купалы. 

18. Якімі настроямі прасякнута паэзія Янкі Купалы 1918–1920 гадоў? 
Назавіце паэтычныя і публіцыстычныя творы, напісаныя 
песняром у гэты пераломны час нацыянальнай гісторыі. 

19. Назавіце рысы сімвалізму ў паэмах Янкі Купалы. 
20. Якія вобразы і рэчы маюць сімвалічны змест у драме Янкі Купалы 

“Раскіданае гняздо”? Што сімвалізуюць сабой вобразы Незнаёмага 
і Старца? 

21. Якая роля належыць пейзажу ў раскрыцці духоўнага свету герояў 
паэмы Якуба Коласа “Новая зямля”? Прывядзіце прыклады. 

22. Раскрыйце сімволіку песні аб званах і легенды пра промня-неслуха 
ў паэме Якуба Коласа “Сымон-музыка”. 

23. Якія агульназначныя праблемы асэнсоўвае Якуб Колас у трылогіі 
“На ростанях”? 

24. Якія з наступных твораў М. Багдановіча варта аднесці да 
філасофскіх? 
а) “З песняў беларускага мужыка”; 
б) “Нашых дзедаў душылі абшары лясоў…”; 
в) “Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы…”; 
г) “Добрай ночы, зара-зараніца…”; 
д) “Жывеш не вечна, чалавек…”; 
е) “Завіруха”. 



25. Якія вечныя праблемы асэнсоўвае паэт у творах філасофскага 
складу? 

26. Пералічыце вершы патрыятычнага гучання М. Багдановіча. Якія 
матывы з’яўляюцца галоўнымі ў гэтых творах? 

27. Дакажыце, што М. Багдановіч — майстар пейзажнай лірыкі. Якія і 
з якой мэтай ён выкарыстоўвае мастацка-выяўленчыя сродкі? 

28. Прывядзіце прыклады вобразаў непакорлівых бунтароў, змагароў 
за волю ў беларускай літаратуры. Якія мастацкія прыёмы 
выкарыстоўваюцца для іх стварэння? 

29. Назавіце класічныя творы беларускай літаратуры, дзе ўслаўляецца 
радасць жыцця, каханне, маладосць. Ахарактарызуйце адзін з іх. 

30. Назавіце найбольш значныя факты з біяграфіі Алеся Гаруна. Чаму 
яго называюць паэтам трагічнага лёсу? 

31. Як суадносяцца рэальнае і фантастычнае ў апавяданні 
М. Гарэцкага “Роднае карэнне”? Раскрыйце адметнасць 
кампазіцыі гэтага твора. 

32. У чым адметнасць прозы Змітрака Бядулі? Назавіце творы гэтага 
пісьменніка. 

33. Прывядзіце прыклады паэтызацыі беларускага краявіду, 
жывёльнага і расліннага свету. Якая роля вобразаў прыроды ў 
нашай літаратуры? 

34. Роля літаратурнага аб’яднання “Маладняк” у беларускай культуры. 
35. Ахарактарызуйце ролю аб’яднання “Узвышша” ў беларускай 

літаратуры. 
36. Назавіце вершы У. Дубоўкі. Якую ролю адыграў гэты аўтар у 

развіцці беларускай філасофскай паэзіі? 
37. Якая сцэна з’яўляецца кульмінацыйнай у п’есе Кандрата Крапівы 

“Хто смяецца апошнім”? 
38. Якія беларускія пісьменнікі сваёй біяграфіяй і творчасцю звязаны 

з Заходняй Беларуссю? Ахарактарызуйце лёс аднаго з іх. 
39. Прывядзіце прыклады псеўданімаў беларускіх пісьменнікаў. 

Ахарактарызуйце матывацыю аднаго з іх. 
40. У якіх беларускіх паэмах дзейнічаюць аўтабіяграфічныя героі? 

Ахарактарызуйце аднаго з іх. 
41. Прывядзіце прыклады твораў пра калектывізацыю. 

Ахарактарызуйце значэнне аднаго з іх. 
42. Назавіце беларускіх пісьменнікаў, якія загінулі ў час сталінскіх  

рэпрэсій. Ахарактарызуйце лёс аднаго з іх. 
43. Назавіце творы пра вайну, дзе адлюстравана трагедыя вёсак, 

спаленых з людзьмі. У чым іх адметнасць? 



44. Выкажыце свае адносіны да твораў П. Броўкі на ідэйна-
палітычную тэматыку. 

45. Чаму П. Броўка вёў з “пачуццямі спрэчку”? Што найбольш 
характэрна для яго паэзіі 30-х гадоў? 

46. Назавіце вершы П. Броўкі. Раскрыйце майстэрства выяўлення 
аўтарскіх пачуццяў. 

47. Дакажыце, што “Голас сэрца” — паэма-рэквіем. Якія пачуцці і 
ўражанні выклікаў у вас гэты твор П. Броўкі? 

48. Прывядзіце прыклад маральнага выбару з прозы В. Быкава. 
49. Якая ідэя падкрэсліваецца аўтарам у фінале аповесці В. Быкава 

“Знак бяды”? 
50. Назавіце асноўныя рысы індывідуальнага стылю П. Панчанкі. Як 

вы лічыце, хто з сучасных паэтаў блізкі да яго сваёй творчай 
манерай? 

51. Як выявілася грамадзянская пазіцыя ў творчасці П. Панчанкі 
другой паловы 50–60-х гг.? Супраць каго скіраваны сатырычны 
пафас яго вершаў? 

52. У якіх умовах быў напісаны твор П. Панчанкі “Родная мова”? 
Раскрыйце мастацкія асаблівасці верша. Падзяліцеся думкамі пра 
іншыя творы паэта, якія ён прысвяціў беларускай мове. 

53. Пімен Панчанка — майстар паэтычнага пейзажу. З дапамогай 
якіх вобразна-выяўленчых сродкаў ён увасабляе хараство роднай 
прыроды? Прывядзіце прыклады выкарыстання мастацкіх тропаў. 

54. З якім настроем і якімі пачуццямі напісаны кнігі і творы 
П. Панчанкі 90-х гадоў? Пра што хваляваўся ён у першую чаргу? 

55. Як спалучаны два пачаткі — лірычны і публіцыстычны — у 
вершах П. Панчанкі на экалагічную праблематыку? Як успрымаў 
паэт навакольную рэчаіснасць пасля Чарнобыля? 

56. У якіх вершах асабліва яскрава выяўляецца гуманізм паэта? 
Дакажыце, што П. Панчанка — абаронца высокіх ідэалаў праўды і 
чалавечнасці. 

57. Ці згодны вы з думкай, што Пімен Панчанка — паэт-філосаф. 
Аргументуйце свой адказ, выкарыстайце меркаванні вядомых 
даследчыкаў паэзіі. 

58. Як адбіліся на творчасці А. Куляшова культ асобы Сталіна і 
тагачасная афіцыйная ідэалогія? 

59. Дакажыце, што 60–70-я гг. сталі новым этапам у творчасці 
А. Куляшова. У чым выявілася наватарства паэта? 

60. Як асэнсоўвае А. Куляшоў быццё чалавека ў сусвеце? Якія 
вобразы, інтэлектуальныя развагі, эмоцыі і адчуванні ўразілі вас у 
куляшоўскай паэзіі? 



61. Якую ролю А. Куляшоў адводзіў мастацкай форме? У чым 
своеасаблівасць яго індывідуальнага стылю? 

62. Аркадзь Куляшоў — майстар паэтычнага эпасу. Раскажыце пра 
яго творчыя здабыткі, адзначце тыя аўтарскія думкі, погляды і 
мастацкія асаблівасці, якія надаюць куляшоўскім паэмам ідэйна-
філасофскую і эстэтычную глыбіню. 

63. Што вы ведаеце пра перакладчыцкую працу А. Куляшова? Ці 
можна гаварыць пра тое, што існуе куляшоўская школа 
перакладу? Адказы падмацуйце меркаваннямі вядомых 
даследчыкаў літаратуры. 

64. Як уплывала на творчае станаўленне Максіма Танка польская 
літаратура? Да якога кірунку ў заходнебеларускай паэзіі адносіцца 
яго творчасць? 

65. Як увасоблены ў танкаўскай паэзіі дух нацыянальнага 
вызвалення, ідэі свабоды і духоўнага адраджэння? 

66. Якія вобразы ў паэзіі Максіма Танка перадаюць хараство роднай 
зямлі? Раскрыйце асаблівасці вершаванай мовы ў адным з 
пейзажных твораў паэта. 

67. Пра якія каштоўнасці хваляваўся Максім Танк у суровыя ваенныя 
гады? 

68. Раскрыйце погляды Максіма Танка на паэта і паэзію. 
69. Пакажыце жанравую разнастайнасць паэзіі Максіма Танка. Чаму 

ўлюбёнай формай яго паэтычнага выказвання з’яўляецца 
свабодны верш? Раскрыйце асаблівасці танкаўскага верлібра. 

70. Якія праблемы асэнсоўвае І. Шамякін у рамане “Сэрца на далоні”? 
Растлумачце сэнс назвы гэтага твора. 

71. Якія асноўныя тэмы і праблемы сучаснасці асэнсоўвае паэт 
Н. Гілевіч? Ахарактарызуйце адзін з яго твораў пра сучаснасць. 

72. Прывядзіце прыклады твораў з сімвалічнымі назвамі. Растлумачце 
адну з іх. 

73. Прывядзіце ўзоры беларускай лірыкі, дзе апяваецца Айчына-
Беларусь. Ахарактарызуйце іх. 

74. Прывядзіце прыклады беларускіх вершаў, прысвечаных роднай 
мове. Ахарактарызуйце адзін з іх. 

75. Назавіце творы беларускіх пісьменнікаў пра вёску. 
Ахарактарызуйце адзін з іх. 

76. Як сучасная беларуская літаратура асвятляе падзеі 
калектывізацыі? Дайце характарыстыку аднаго з твораў на гэтую 
тэму. 



77. Якія беларускія пісьменнікі сваёй біяграфіяй і творчасцю звязаны 
з ваенным мінулым? Назавіце творы беларускіх празаікаў, у якіх 
раскрыта суровая праўда вайны з фашызмам. 

78. Прывядзіце прыклады твораў беларускай літаратуры, 
прысвечаных чарнобыльскай трагедыі. Ахарактарызуйце адзін з 
іх. 

79. Назавіце ўзоры беларускай інтымнай лірыкі. Ахарактарызуйце 
адзін з іх. 

80. Хто з беларускіх пісьменнікаў распрацоўвае гістарычную 
тэматыку? У чым актуальнасць такіх твораў? 

81. Назавіце творы сучаснай літаратуры, у якіх прысутнічаюць 
вобразы старажытных князёў, асветнікаў, дзеячаў. Як яны 
намаляваны? 

82. Пералічыце найбольш значныя драматычныя творы А. Дударава. 
Якія новыя тэмы з’явіліся ў яго творчасці другой паловы 80–90-
х гг.? Вызначце жанр п’есы “Купала” (“Князь Вітаўт”). 



Асноўная літаратура для самападрыхтоўкі 
Падручнікі, дапаможнікі, літаратуразнаўчыя працы 

1. Беларуская літаратура: Падруч. для 10 кл. агульнаадук. шк. з  
бел. і рус. мовамі навучання / Івашын В. У., Лазарук М. А. — Мн., 
2001. 

2. Беларуская літаратура: Падруч. для 11 кл. агульнаадук. шк. / 
Г. Я. Адамовіч, Д. Я. Бугаёў і інш.; Пад рэд. М. І. Мішчанчука. — 2-
е выд., дапрац. — Мн., 2001. 

3. Беларуская літаратура: Падруч. для 10 кл. агульнаадук. шк. / 
Г. С. Гарадко, А. А. Ігнацюк, Г. М. Ішчанка і інш.; Пад рэд. 
В. Я. Ляшук. — Мн., 1997. 

4. Беларуская літаратура: Вучэб. дапам. для 11 кл. агульнаадук. 
шк. / Г. С. Гарадко, У. А. Лебедзеў і інш.; Навук. рэд. 
В. Я. Ляшук. — Мн., 1999. 

5. Беларуская літаратура: ХІ–ХХ стст.: Дапам. для шк., ліцэяў, 
гімназій, ВНУ / А. І. Бельскі, У. Г. Кароткі, П. І. Навуменка і 
інш. — 2-е выд., дапрац. — Мн., 2001. 

6. Беларуская літаратура: Матэрыялы да экзамену: Дапам. для 
навучэнцаў і абітурыентаў / Склад. Т. Я. Алейчык, 
А. У. Нікалаенка. — Мн., 2001. 

7. Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны перыяд / Пад 
агул. рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. — 4-е выд., дапрац. — 
Мн., 1998. 

8. Гісторыя беларускай літаратуры: ХІХ — пачатак ХХ ст.: / Пад 
агул. рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. — 2-е выд., дапрац. — 
Мн., 1998. 

9. Гісторыя беларускай літаратуры: ХХ стагоддзе: 20–50-я гг.: / 
Пад агул. рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. 2-е выд., 
дапрац. — Мн., 2000. 

10. Гісторыя беларускай савецкай літаратуры: 1941–1980 / Пад 
агул. рэд. М. А. Лазарука і А. А. Семяновіча. — Мн., 1983. 

11. Гісторыя беларускай літаратуры: У 4 т. / Нац. акад. навук 
Беларусі; Ін-т літ. імя Янкі Купалы. — Мн., 1999. — Т. 1: 1901–1920 
(2-е выд. — 2001); — Т. 2: 1921–1941; — Т. 3. 1941–1965; — Т. 4. 
Кн. 1: 1966–1985; Кн. 2: 1986–2000. 

12. Гарэцкі М . Гісторыя беларускае літаратуры. — Мн., 1992. 
13. Лойка А. А. Старабеларуская літаратура. — Мн., 2001. 
14. Арочка М . М., Дзюбайла П. К., Лаўшук С. С. На парозе 90-х: Літ. 

агляд. — Мн., 1993. 
15. Бельскі А. Сучасная літаратура Беларусі: Дапам. для 

настаўнікаў. — Мн., 2000. 



16. Бельскі А. І. Сучасная беларуская літаратура: Станаўленне і 
развіццё творчых індывідуальнасцяў (80–90-я гг.): Дапам. для 
настаўнікаў. — Мн., 1997. 

17. Бельскі А. Краса і смутак: Дапам. для настаўнікаў. — Мн., 2000. 
18. Бечык В. Выбранае. — Мн., 1989. 
19. Бугаёў Д. Праўда і мужнасць таленту: Выбранае. — Мн., 1995. 
20. Бугаёў Д. Я. Спавядальнае слова: Літ. крытыка, успаміны. — Мн., 

2001. 
21. Бярозкін Р. Паэзія — маё жыццё: Літ.-крытыч. артыкулы. — Мн., 

1989. 
22. Васючэнка П. Сучасная беларуская драматургія. — Мн., 2000. 
23. Верабей А. Л. Абуджаная памяць: Нарыс жыцця і творчасці 

У. Караткевіча. — Мн., 1997. 
24. Верціхоўская М . І. Беларуская літаратура: Білеты ў пытаннях і 

адказах. 11 кл. — Мн., 2001. 
25. Гніламёдаў У. Ад даўніны да сучаснасці: Нарыс пра беларус. 

паэзію. — Мн., 2001. 
26. Гніламёдаў У. Янка Купала: Новы погляд. — Мн., 1995. 
27. Грамадчанка Т. К. Перад праўдай высокай і вечнай: Беларус. 

проза сёння. — Мн., 1991. 
28. Жураўлёў В. П. Актуальнасць традыцый: Якуб Колас у 

пісьменніцкім асяродку. — Мн., 2002. 
29. Калеснік У. Тварэнне легенды: Літ. партрэты і нарысы. — Мн., 

1987. 
30. Колас Г. Карані міфаў: Жыццё і творчасць Янкі Купалы. — Мн., 

1998. 
31. Марціновіч А. А. Шляхам праўды: Выбр. старонкі беларус. 

літаратуры ў святле сённяшняга дня: Дапам. для настаўніка. — 
Мн., 1994. 

32. Мушынская Т. Ф. Беларуская літаратура 20–40-х гадоў 
ХХ стагоддзя. — Мн., 2000. 

33. Ламека Л., Ламека Н. Сучасная беларуская літаратура. — Мн., 
2003. 

34. Лойка А. А. Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры: У 2 
ч. — 2-е выд. — Мн., 1989. 

35. Лявонава Е. А. Плыні і постаці: З гісторыі сусветнай літаратуры 
другой паловы ХІХ — ХХ ст. — Мн., 1998. 

36. Лявонава Е. А. Агульнае і адметнае: Творы беларускіх 
пісьменнікаў ХХ стагоддзя ў кантэксце сусветнай літаратуры. — 
Мн., 2004. 
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