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“ЁСЦЬ УПАЭТЛ СВОЙ АБЛ О Г ЦАЛІННЫ, 
НЕКРАНУТЫ ПРАСТОР Д Л Я  БАРАЗЁН... ”

(да складання “Анталогіі беларускага 
літаратурнага афарызма”: Аркадзь Куляшоў)

The publication contains some fragm ents from  works by Arkady Kuleshov which are 
represented as literary aphorisms. They reflect philosophical problems o f nature, society 
and morals, love to Native Land and other meditations o f the writer.

Збіранне i вывучэнне афарыстычнага багацця мовы беларускай ма- 
стацкай літаратуры з’яўляецца адной з актуальных праблем сучаснай 
беларусістыкі. Як заўважае АЛ. Міхневіч, “збіранне, вывучэнне і вы- 
данне афарызмаў беларускіх аўтараў -  адна з наспелых, нават неадклад- 
ных задач нашай філалогіі” [12, с. 61]. Увасабленнем гэтай задачы з’яў- 
ляецца ўкладанне анталогіі беларускай літаратурнай афарыстыкі, куды 
павінны ў в а й с ц і як афарыстычныя выказванні, што з’яўляюцца асобнымі 
літаратурнымі творамі, так і афарызмы, што ўжываюцца ў літараіурных 
тэкстах неафарыстычнага харакгару [5].

Пачьгааць стварэнне анталогіі беларускага літаратурнага афарызма 
трэба, відаць, найперш з вычарпальнага апісання індывідуальна-аўтарскай 
афарыстыкі асобных пісьменнікаў. Ужо пабачылі свет падборкі афарызмаў 
Максіма Багдановйча [3], Янкі Купалы [11], Якуба Коласа [8; 13], Максіма 
Гарэцкага [7], Кузьмы Чорнага [6], Максіма Танка [2], Пімена Панчанкі [4], 
Уладзіміра Караггкевіча [15], Васіля Быкава [18], Рыгора Барадуліна [16], 
Міхася Стральцова [17], Ніны Мацяш [14] і інш.

Акрамя гэтага афарызмы беларускіх пісьменнікаў сабраны пад 
вокладкамі некалькіх зборнікаў, розных па колькасці прадстаўленых 
аўтараў і принципах адбору афарыстычнага матэрыялу [1; 9; 10; 19].

Ніжэй выбраны найлешпыя, на наш пошяд, па сваіх зместавых і 
мастацкіх уласцівасцях афарыстычныя выслоўі (усяго болып за 30) з паэ- 
тычных твораў Аркадзя Куляшова. У афарызмах адлюстраваны фіпасофскія 
роздумы народнага паэта Беларусі пра адвечныя пытанні быцдя чалавека
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і прыроды, праблемы грамадства, маралі, творчасці, а таксама разважанні 
на іншыя тэмы.

Нікому не дазволіць Прадаць, ні заняволіць Hi ўнука, ані сына Край 
любы, Край адзіны. (“Каменка”)

Кожны мае свой бор, родны бор на зямлі. (“Маё сэрца ў бары”)
Гасяць, чуўя, пажарылясныя Сустрэчным агнём... (“Грозная пушча”)
Раны гаяцца часам, а дружбаю -  гора (“Грозная пушча”)
Стаўшы лапцем, трымайся, як лапацъ, лащей: Разам з імі на пен, 

разам з іміў музей. (“Грозная пушча”)
Адвечны час з нябачных нам дарог Глядзіць на нас, нібы на муравейнік: 

Вось-вось, здаецца, возьме ў  рукі венік I  вымеце, як смецце, за парог. 
(“*** Адвечны час з нябачных нам дарог...”)

Ад шчасця сэрца скача, як дзіця. Ад бед яно, як млын, шуміць начамі, 
Варочае цяжкімі камянямі, Падлічваючы горычы жыцця. (“***Ад шчасця 
сэрца скача, як дзіця... ”)

Пакліч -  былое адгукнецца Жалейкою захваіной; Скраніся — і важкой 
хадой Наступнаеў паход кранецца. Пяройдзе гилях у  новы шлях, Расстан- 
н е - ў  новае спатканне, Напеў жалейкі —ў  труб гучанне, Выток жыцця —у  
жыцця працяг. (“На паўмільярдным кіламетры”)

Любоў — не райскія сады, Любоў — не дом падараваны, Любоў — 
бяздамнік прапісаны У верным сэрцы назаўжды. (“***Чужой любві я не 
зайздрошчу...”)

Ёсць у  поэта свой облог цалінны, Некрануты простор для баразён, 
Дзе ён працуе з першае хвіліны I  да апошніх вечаровых дзён. (“***Ёсць у 
паэта свой аблог цалінны... ”)

Сцвярджае час: заўжды жыццю на змену Прыходзіць смерць, для 
ўсіх- адзінзакон. (“***Сцвярджае час...”)

Мы славу параўноўваем з віном, А забыщё глухое -  з палыном. Пакуль 
не лёг твой цень, твой дзень кароткі 3 тобою ў  ложак вечнасці — труну, 
П ’ючы шумлівай славы хмель салодкі, Не забывай пра горыч палыну. 
(“***Мы славу параўноўваем з віном...”)

Не прыпыняйся, не жахайся слова!.. Хай адвячорак доўгім ценем лёг — 
Магчыма немагчымая размова Датуль, пакуль магчымы маналог. (“***Не 
бачыўся я ўсё жыццё амаль...”)

Лети цяжка жыць, чым быць бадзёрым трупам. (“***Хваробу, што 
здароўе падкасіла... ”)
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Час —лекар болю, а яго шпітапь — Без краю, без понатку памяшканне. 
(“Пра боль”)

Адзінства гартаваць людзей павінна. (“Цунамі”)
Каліштурвал не слухаерукі, Нялёгкакіраваццалетуценнем. (“Цунамі”)
Хто ў  людскім свеце жыў ад нараджэння. Без страт няўхільных не 

пакіне свет. (“Цунамі”)
Для того -  і сталасць, Для таго — і праца, Для таго -  трываласць, 

Каб людзьмі застацца. (“Далёка да акіяна”)
Дружба нас забудзе Гвалтом ці самохаць, Хоць і цяжка, людзі Жыць 

на свецемогуцъ. Нас любоў пакіне, Горка, што паробіш, -  Чалавек незгіне, 
Калі справа побач. (“Далёка да акіяна”)

Дружба - рэч адказная. (“Далёка да акіяна”)
Жыццё- Шляхоў ірэк падабенства: Рух падарожны Распачынае Юнацтва 

наша 3 крыніц маленства І ў  акіян небыъщя Ўпадае. (“Далёка да акіяна”)
У кого -  як зорка век, У кого -  комета. Чалавеку чалавек Друг -  не 

жарты гэта. (“Далёка да акіяна”)
У пары дзіцячае, Светлое пары, На кругах адзначаных Ёсць свае ся- 

бры. (“Далёка да акіяна”)
Зямля для ўсіх, хто там, Для ўсіх, хто тут, -  Адзіная сапрауднасцъ г 

бясспрэчнасцъ, Iёй  одной — іх вечнасць і нявечнасць... (“Варшаўскі шлях”)
Мінецца ўсё: пустая слава, мода, I  застанецца толькі сэнс адзін 

Тых слоў, которым саладзей ад мёду Банкетного быў палявы палын. 
(“Варшаўскі шлях”)

Не бойся слова гучнага -  прарок! -  Прарок не Бога -  праўды слых і 
зрок. (“Варшаўскі шлях”)

Не вер, што свет шырок, ён думкам цесны. Хай ісціны старэюць з 
году ў  год, Хай сэрца разрывав гук жалезны, А ты заўсё ў  адказе, мой ба- 
лесны, За справу, за дзяржаву, за народ. (“Варшаўскі шлях”)

Не падсумоўвай поквартальной зводкаю Таго, што вымяраецца рад- 
ком. (“Парада сабе самому”)

Лепш падаць і ўставаць з нялёгкай ношаю, Чым злёгку папіхаць яе 
рукой. (“Мой новы год”)

Свет будзе пець, смяяща, слёзы ліць Датулъ, пакуль на свеце людзям 
жыць. (“Хуткасць”)
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Ах, людзі, людзі, каб наперад зналі Вы гилях, крывёй паліты і слязьмі, 
То не пакутвалі б і не кахалі, Не плакалі і'не былі блюдзьмі. (“Хамуціус”)

Для рызыкоўных спраў Разумная не шкодзіць засцярога. (“Хамуціус”)
Мужык і пан. Пан і мужык. Не ў  слове Хаваеща іх сутнасць, а ў  ас- 

нове, 3 якойяны, я к з  плесенігрыбы, Растуць... Дзеўладары, там — ірабы. 
(“Хамуціус”)

Укладанне анталогіі беларускага літаратурнага афарызма патрабуе 
вырашэння такіх пытанняў, як вызначэнне яе аб’ёму, крыніц, пабудовы і 
спосабаў тэксталагічнай апрацоўкі афарыстычных выслоўяў. Усе гэтыя 
пытанні актуальныя ў адносінах да афарыстычнай спадчыны А. Куляшова, 
якая чакае свайго руплівага даследчыка.
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