
Ра з  дз  ел 2
ЛШГВАСТЫЛ1СТЫЧНАЯIЛШГВАТЭКСТАЛАГ1ЧНАЯ 
ХАРАКТАРЫСТЫКА БЕЛАРУСКАГА ВЕРШАВАНАГА 
IПРАЗА1ЧНАГА МАУЛЕННЯ ДРУГОЙ П АЛОВЫ XX ст.

2.1. Развщ цё верш авана-паэты чнага маулення беларусюм! савецюял паэтам1 роз
ных пакаленвду

У паспяваенныя гады яскрава вызначылася дашнантная роля паэтау-франтав^юоу, 
асабтва таюх, як П. Броука, А. Куляшоу, М. Танк, П. Панчанка, К. К р атва  i imn. 1м бьш  да- 
вераныя ключавыя пасты у шсьменшщах аргашзацыях, грамадска-палгшчных i Л1тарагурна- 
мастацк1х выданнях. Так, Я. У. Броука у 1945-1948гт. быу галоуным рэдактарам часотса  “По
лымя”, а у  1967-1990 гг. сгаршыняваУ СП БССР i г. д. [гл.: ПСБД, сс. 5-397]. Адказныя пасады 
названых i 1ншых паэтау павял1чвал1 адказнасць i у творчай справе. Той жа П. Броука у  50-60-х 
гадах праявйу сябе У зборнйсах вершау “Пахне набор”, “А дш щуць... ”, “МЬк чырвоных рабш” 
як тоню л1рык i тым часам вялйа патрыйт, асабшва у  паэме “Голас сэрца”. Такога роду творы 
прыносяць славу не толыа самому паэту, але i беларускаму нацыянапьнаму мастацгву слова.

Паэма “Голас сэрца” -  гэта Л1рычная споведзь сапраУднага паэта-патрыёта, паэта-сына, 
паэта-грамадзянгна. Антываенная наюраванасць, звычайнае i паэтычначншасказальнае вы- 
крыццё фашысц<Ь( злачынствау i самога фашизму, закшк да людзей усяго свету быць заусбды 
пшьным, бо у  ворага пастаянна р у и  чэшуцца, з'яуляецдатой сверб, яю “абвяшчае” (паведам- 
ляе), што раны вось-вось зажывуць, паставш  паэму на самы першы план-рэйтынг.

Паэма-успамш водаць паэта разам з я го чытачом па вйсках i гарадах, лясах i балотах, 
прымушае успомтць пра розную ежу, адзенне i абугак, падрыхтаваных па-дзедауску, у “на- 
цыянальным духу”, пра песш i казш, што дапамагаш у працы, i у  час адпачынку, i у час ба- 
рацьбы з ворагам...

Параунанне мащ з пылшкай i кветкай -  гэта своеасаб.-ивы пераход ад звычайнай Tponiid 
да нацыянапьнай i сусветнай Ымволш:

Многа хадзгр я там па суяжынках,
Можа з  'нулялася ты мне пылшкай.
Што майго вока кранулася тою.
Той, иаякую азвауся слязою.
Можа, дзе там, на зарослых палетках,
Ты на мяне рзфалася кветкай.
Кветкай, што быццам слязой налиюся 
Тою, што з сэрца теайго узнялася.

Або: Каб ты могла якузнящ а з пыдппа
I  каб з ’явЫася хоць на частку —
Убачыла б край свой у  яркш  цвщент,
Убачыла б иовыя ты пакаленш. (Броука, III, с. 543)

Надзвычай эфекгыунае параунанне мащ з кжрай, што стала полымем, спагшйушы не яе, 
a caMix злачынцау:

МацИ А з нашае роднае хаты 
Iскрою яркой, маленькой была ты,
1скрай, што родным, як светоч, свяцЬа,
1скрай, што набрыдзь-чужынцау cnaiina,
Што прывяла акупаитау да с ко ну...
1ты ей была, адной мгж мйгъёнау. (Тамсама)

Зварот аугара да ycix мац1, да мащ усяго свету, як заключны акорд паэмы, гучыць вельм! 
апафеозна:
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Мащ, MiHyni пакутныя ночы,
3 тым, што няма вас, М1рыцца не хочам.
Тальк! одно супакойвае у  жалi,
Што нездарыа вы жыцце аддаваяi. (Броука, III, с. 547)

Паэтыка паэмы “Голас сэрца” ~ фактычна працяг ваеннай тэматьш i праблематыю 
накшталт верша “Кастусь Калшоусю”, нашсанага яшчэ у страшным 1943 г. Прайшло 
сямнаццаць гадоУ пасля таго “страшнага” года, але паэтава сэрца не можа усяго забыць, хоць 
я но б’ецца Ужо намнога равней i спакойней (недарэмна пытальных i пабуджальных сказау у 
паэме сустракаецца зуЫм мала). Аднак умаучанне, я кое захавалася пад шмагкроп’ем, многа 
на што паказвае i указвае, дазваляе чытачу задумацца i шмат чаго асэнсаваць i пераасэнсаваць.

“Вайна заусёды боль нясе”, -  афарыстычна выказауся паэт у вершы “Дахаты”, але боль 
ад страты, якую прыносщь люазям вайна, поунасцю не змог раскрыць паэт да сам ага скону 
свайго жыцця. Так, у хрэстаматыйным вершы “Пахне чабор” лйрычны герой пакутуе ад таго, 
што “Год адзшаццаць, а  можадванаццаць Сэрца балщь, што не здолеу спаткацца.. а у  паэме 
“Голас сэрца”, прысвечанай самай святой з святых асоб -  Мащ, паэт адсылае свайго героя у 
нявер’е, бо надавычай цяжка паверыць таму, што адбылося на яве:

Досыць мне pocmcmi, родная, дасыць.
Што ты заггиуяа, —можа, здалося.
Сенцы адчышш, паклгчаш у  хату.
Можа, й не быу я у  тыммесцы проклятым,
Дзе ты збыласяу пакуце пякельнай...
А каля печы зазвонш  патэльнай 
Ды за сталом, за абрусам бялюткш,
Будзеш раскаэваць навты цвсутка. (Тамсама, с. 544)

Паэту балюча было проста вымавшь i натсаць, што у Асвешцме зажыва згарэла яго 
мащ, як i мшьбны 1ншых Hi у чым не вшавапгых людзей з усяго свету. Таму перыфрастычны 
радок “Дзе ты збылася у  пакуце пякельнай... " у некоторым плане згладжвае вшу фашыстау, 
але перакладчык працытаваных радкоу, як i Усёй паэмы “Голас сэрца”, зуам  проста, смела i 
адкрыта сказау усяму свету:

Может, мне только приснился Освенцим,
Где ты сгорела январскою ночью?
Может, ты дома у  печки хлопочешь,
Может, меня за столом угощаешь.
Воспоминания перебираешь? (Пераклад Я. Хелемскага).

Пытальная штанацыя у перакладчыка яшчэ больш згусцша фарбы, бо ён прыдау выказ- 
ванню тую адзшую форму, яках выразшася у  зачыне верша П. Броую “Пахне чабор” :

Xi6a на вечер той можна забыцца?
Сонца за борам жар-птушкай садзщца,
Штосьщ спявае пяшчотнае бор,
Пахне чабор,
Пахне чабор... (Броука, II, с. 307)

Слоуная мазапса, ал юз is, пауторы-рэфрэны, чотю рытм (успомшм даваенныя пауторы 
П. Броую тыпу “Н а Перакоп! На Перакоп!!! ”), самыя найпрасцейшыя словы-вобразы данесл! 
да чытача боль душы як аднаго чалавека, так i суцэльнага чалавецгва, нягледзячы на росквгг 
природы у  самы разнастайны час, у самую разнасгайную пару.

Замшаванне роднай прыродай сугучна перадаецца у пасляваеннай лфыцы П. Броую з 
замшаваннем роднай мовай i роднай песняй:

Богата, родная ты мова,
Цябе стварыу i узнёс народ.
А вобразы якЫ у  словах,
А параунаиняу што заузлёт! ( “Батата, родная ты мова...” );
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Песня cmazoddsi жыве. Моцы яна на61раяа.
Слова, усхрыляючы нас, быццам маяанка шугала.
Слова вастрыт вятры, каб узлятала высока,
Каб мы адзгн адиаго чул1 далёко-далёка... (“Родная песня”).

Недарэмна першы радок з працытаванага стау назвай излай KHiri трох аутарау цпо 
прысвяцш свае на31ранш над беларускамоуным1 тэкстая (маецца на увазе праца У М. Вярбшы, 
Я. М. Лаурэля, М. Г. Яленскага “Багзга, родная ты мова.. -  М1нск: Нар. асвета, 1988).

Спауна аддаушы даншу камушетычнай парпгьи i камушетам, у тым т ку i У I. Леншу, у 
творах 50-60-х гадоу (“Камушсты”, “Жывы Ленш”, “1нтэрнацыянал” i imn.), А. Куляшоу ужо 
У 1950 г. гаша i пу&нкуе таки  вершы, як “Пра асшы”, “Аб любвГ, “Аб рзуиасш”, “Ты i я”, 
дае аб’екгам увал становщца навакольная прырода i самы звычайны чалавек, ix спрадвечнае 
Узаемадзеянне, узаемауплыу, узаемаперайнам ванне. Персан1ф1куючы дрэвы, зямлю, сонца, 
называючы самыя агульныя займеннйа “я” i “ты”, А. Куляшоу паступова адыходзщь ад ваен- 
най тэматыю, аддае больш увал уласна не патрыятызму, а гумашзму:

Молодая зямля, Я  сустрэуся з тобой маладою,
Як нявеста, а сонца -  ж ана. як быу молодым.
Лета -  час ix абдымкау, Ты была маёй любой зямлёю,
А восень -  час pocmaui ix. я -  морам meaiM.
Час чаканняу -  эшя, Ты 'шкнулася у  далеч прасторау
А вясна — час чаканых сустрэч, бясконцых марска.
Час шчаелгвай любви А * с  -  да сэрца твайго.
Слёзы -  прэч, крыуды -  прэч, дзесь схаванага у  нетрах лясных.
хмары -прэч Зноу- зямля ты, я-м ора,

(“Аб любвГ'). i час разлучыцъ нас не змог:
Я  на вольным просторы,

шчаслЫы, ля ног meaix лёг.
(“Ты i я”)

Праз два-тры гады паэт занадта сш вал1чна напомшць свайму чытачу пра малую рада му 
i пра той кут, яю нельга забыць щ забываць:

Кожны мае свой бор, 
родны бор на зямл1.
Бор, дзе мары, 
як гордыя сосны, раелг.
Дзе шугалi яны 
упершыню над зямлей 
Пры ночлежным агт 
на поляне лясной,
Дзе будзи/а зязюля ix 
рана, ледзь свет,
Дзе у  далёк '1, за рэхам,
плылI яны свет (“Мае сэрца у бары”).

В. Куляшова -  дачка паэта -  niiua у ceaiM лтратуразнаучым эсэ “Лясному рэху прауду 
раскажу” (Мшск, 1989) наступнае: “Верш “Мае сэрца У бары” нашеаны у пяцьдзясят чац- 
вёртым, а амаль праз дваццаць год, у паэме “Варшаусю шлях”, яго вобразы дадуць новыя 
параспа”. 1 далей аутарка прыводзщь урывак з названай паэмы, ЯК1 каментуе вось гэтак: 
“Гэта Ужо не « б о р ,  лес -  малая р а д а м а » , а « б о р  -  с ас н а » ,  да таго ж гэта чалавек-во- 
лап; яю «абж ы вае м ясцовасць» не як мешчанш, а як паэт -  голас народа, як «  рэха яго 
бед i перам ог» . В. Куляшова л[чыць, што « вяр ш ы ш  баравы я»  -  гэта людз!, лепшыя з ix, 
а « п о м н ш  -  i m i »  -  ui “не згадка жыцця?”; « п а д л е с а к »  -  “паэт вядзе гутарку аб друпм 
паэце -  адзшым, яю мог дагаварыць пра свой час тое, чаш шшыя не дагаворааь i хорам”; 
«арганнае р э х а »  -  “ гэта голас паэта, яю гаворыць не пра драбшцы быцця, а пра (статных 
падзе1 жыцця народа”; « л я сн ы  а р г а н »  -  “гэта ён, народ, як1 услухоуваецца у голас свайго
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песняра”; « т я сн о м у  р э х у »  -  “народу свайму у  яго няспынным аднауленчым руху...” [Куля- 
шова, 1989, с. 259-261].

Кшга В. Куляшовай у значный ciynem  дапамагае убачыць шавацыйную сугаасць 
паэтыю зборшкау вершау “Новая KHira” (1964), “Сасна i бяроза” (1970), “Мая Бесядзь” (1973), 
“Хуткасць” (1976). Аса&йва шмат yeari удзяляе А. Куляшоу структуры мастацкага вобраза, 
яго асацыятыунасш i (нтэлеюуальнасш, навуковасц! i фшасафйчнасщ. Тропы i стьшстычныя 
ф1гуры сгановяцца своеасабл1вым прыдаткам да занадга лапзаванай аУтарскай думю, увасо- 
бленай у емкае вербальнае выказ ванне:

За усе гады возьму з гадоу даншу,
3 дорогой разл1чуся рэштай дзён,
Лстатнш, як костку, смерщ ану
За той порог, дзе вековечны сон (Куляшоу, I, с. 305).

Не кожны з чытачоу зразумее сугаасць расшчаплення фразеалатома тнуць костку, як: 
аутар ператварыу у параунанне з асацыятыунай метафарай, у дадатак да альтэрнатыуных 
спалучэнняу возьму з гадоу даншу i вековечны сон (параун. семантыку фразе ал агомау аддаць 
(дацъ) данш у i век-вяксм  або э веку у  век).

Намшацы! накшталт “новыя вершы”,’’новая KHira” i растлумачаны самш аутарам твор 
“Апошняя кшга” (1961 г.) паказваюць не толыа на анансаванне зуЫм новага зместу, але i новай 
формы. Вось перад нам1 верш з адной Ынтаюлчнай кансгрукцьн: складанага сказа з розным1 
вшам! сувяз1, дакладней, складанага антакЫчнага цзлага, або своеасабшвага перыяду: 

Спокойного шчасця Холодная увага,
не зычу ткаму: не партам увагл,
Навошта грымотам Жадант, што прагныя
маланка без грому, крылы згарнузп,
Навошта ручай Зязюяя без лесу
без пякучае смог/', глее беззязюлк? (Тамсама, с. 306).

Глыб™  думи, сэнсава-эмацыянальная напоуненасць кожнага у  тэксце слова паказва
юць нам агульную залежнасць усяго У жывой i нежывой прыродзе, у жыцщ-быцщ чалавека- 
яе хоць невяджай, але знаннай чаецшы, якая не абмежавана “крогашн цудадаейных лек” i 
метафарычна тпумачыць у шаснаццащрадкоу*:

Шаснаццаць сцежак на лкт ку паперы,
Як спрау працяг, яюя я  люблю,
Шаснаццаць крокау, каб icyi наперад,
Шаснаццаць рук, каб Обдымаць зямлю (I, с. 342).

Такс га роду самахарактарыстыка i самаацэнка не з ’яуляецца самаусхваленнем, а гзта 
падказка чьгтачу i даследчыку.

Фшасаф1чнасць i йнтэлектуалгам куляшоускай л1рыю можа быць без уеяляюх тропау, 
стьшстычных i рытарычных фцур:

Я  хаце абавязаны протекаю —
К алы скаю, падвешанай под столь.
Я  мац1 абавязан кожной рыскаю,
Драулянай лыжкою, гятянай тскаю  —
Усш, чым працы абавязан стол (Куляшоу, I, с. 390).

У прыведзеных радках мастацю вобраз пераважна трымаецца на дзеепрыметшку абавя
заны, яю тройчы паутораны у спалучэшн з болып канкрэтным! паводпе семантьш словам! i 
словазлучэнням1.Унутранаярыфма( “хаце" -  “м ац/", “калыскаю'’—"пратскшо", “драулянай" -  
“глтянай ”, “лыжкою ” -  “мЬхсво ”, “рыскаю ” -  "лыжкою ”)  з шшасказапьным выразам-выказ- 
ваннем “Уам, чым працы абавязан стол” (у сэнсе -  яда, харч, працяг жыцця) прыдаюць неаб- 
ходную эегэтычную моц i ciny, яюя дазваляюць сгав1ць кропку, г. зн. Л1чыць страфу завершанай.

Шаснаццащрадковыя безназоуныя вершы, яюя прывялй А. Куляшова да “Маналога”, 
прысвечанага памяш 3. Астапеню i Ю. Таубш а-сяброу паэтапаМсщслаускаму педгэхшкуму,
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на наш погляд, -  кульмшацыя вершаванай Л1рыю песняра, цудам уцалелага f  тыя брыдотныя 
гады.

Не прыпыняйся, не жахайся, слова!..
Хай адвячорак доугш ценем лёг —
Магыма немагчымая размова
Датуль, папуль магчымы маналог (I, с. 360).

Фшалапчныя тэрмшы “слова”, “размова”, “дыялог”, “маналог” разам з imnbiMi 
агульнаужывальным! словам! вышваюцца f  таю расповед, яю прымушае не толью сэрца 
сщснуцца ад выюнканага болю i чалавечай спагады, але i заклшае розум на вялш  роздум: 

Каня свайго сядлаю г р  дорогу,
Цяжэйшую з ycix былых дарог,
Юруюся адзм, -  як маналог 
На пошукi жывога дыялогу (Тамсама).

Мой маналог, як папымяны конь,
Пачуушы подых бур, стрыжэ еушам(,
Спяшаецца, паразмауляушы з вам1.
Ад вечнага агню у  жывы агонь.

АНж нам1 лёс правёу размежаванне:
Вы -  скрыжаванне рук, я -  крокау рух.
Аднак союз мужчынаа -  не каханне,
Дзе трэщ лш т  naKidae двух (Куляшоу, I, с. 369).

Споведзь паэта адбылася, i ен суме?, нягледзячы Hi на што i ш на каго, пасля 
“Маналога” стварыць таюя эшчныя п ал аты , як “ЦунамГ i “Хамущус”. Паралельна 
з “шаснаццащрадюэуямГ i “Маналогам” А. Куляшоу распрацо^вау i перапрацоувау 
пстарычную хронику “Грозная путча*

Нельга асобна не сказаць пра паэтыку i стьипстыку паэм А. Куляшова “Толью уперад” 
i “Далёка да аюяна”, яюя напюаны абсалютна на аснове аутаб1яграф1чных успамшау паэта, 
г. зн. тых тэм i праблем, што непакош яго fc 6 жыдцё. Прытым, як сцвярджае В. Куляшова, 
“паэт пачау шсаць спрабаваць сябе у больш бяскрыУдным праза1чным жанры -  пачау шсаць 
аповесць пра юнацтва i каханне... Аповесщ бацька не скончыУ, але сюжэт яе выкарыстау у 
паэме “Новае рэчышча” [Куляшова, 1989, с. 178-179].

Занын аповесщ “Зорка Каткула”, апубл1каваны В. Куляшовай у яе лпарагуразнаучым эсэ 
“Лясному рзху правду раскажу.. (М ш ск Мает, л гг., 1989. -  С. 186), паказвае, што А. Куляшоу 
быу бы неблал распавядальшк, бо ягоная масгацкая дэталь у прозе тчы м  не уступае паэтычнай 
мастаикай дзтал1. Каб не быць галаслоуным1, параунаем гзггы занын з эачынам паэмы "‘Толыа 
наперад”, натсанай А. Куляшовым, можна паунапрауна канстагаваць, на адным дыханш:

“Маладога пасажыра зeani Андрэем Пагода. Ён сапраудны -  студэнт, перайшоу на dpyzi 
курс сельскагаспадарчай акадэмН, i цяпер ехау на адпачынак у  родныя мясцшы. Ён стаяу пры 
расчыненым окне вагона / глядзеу на дрэвы i лясныя сцежкх, што Mizarti перад вачыма Зрэдку ён 
высоувау голову з акна, падстауляю чы твар ударам паветра, якое iMwiiea рассякау xymxi поезд.

Ён ехау туды, дзе не быf  цэлыя два гады. Яны здавая\ся яму вечнасгро. Ён глядзеу на лес, 
што стаяу паабапал, чыгуначнага палатна, а вачыма ceawi бачыу далёюя лясы i ncuii, еярод якЫ 
прайшло яго маленства.

Як там цяпер? Щ намного падрос сасонмку Цыкунах, яю садзт яго калкьщусёю школою? Щ 
па-ране йшаму богата ягод i грыбоу у  Дуброве, а рыбы у  Бесядзг? Як там пажывае былы пастух, 
таварыш яго маленства Сашка Вус, з якш  яны eedcuii усе грыбныя мясцшы у  лясах i на прыкмеце 
мелг кожны арэхавы куст? Што ён робщь цяпер? Вось прыедзе Андрэй дадому i пойдуць яны з 
Сашкам, па старой памящ зноу на рыбу... Раскладуць у  лузе агонь, паставяцъ перамоты / слухаць 
будуць, як крычаць у  высокой траве драчы.

А родны дом? Як ён стрэне яго? ”
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Я  прыехау дамоу
да зялёных дуброу,

У той край, дзе не быу
васямнаццаць гадоу,

Дзе радзгуся, дзе рос,
да зиаёмых мясцш,

Д а забытых сцяжын,
паляеых каляЫ.

Я  прыехау адзм...

Я  шукау, не знайшоу 
Ceaix daynix таварышау,

бликгх сяброу.
Дзе яны? Той, — даведауся я, -  

генерал,
Дзесь далёка...

Другг выпдауляе метал 
На Урале, а трэщ —

лятае, герой,
Ён заняты увесь час

на зямл1, над зямлёй,
3 неба родным мясцтам 

махае рукой.
Рэдка дома, — пачуу я, —

бываюць яны.
Ну, а шмат хто

зус1м не вярнууся з войны (II, 220-221).
Як вщаць з працытаваных урьфсау, празшчны зачын бсшьш лгрычны, хоць у iM 

адсутшчае “я” л!рычнага героя; больш канкрэтьпаваны Гласнымi найменнямц больш 
схшьны да псшалапчнага анализу. Аднак л^рапублщыстычны пафас паэмы “Толыа уперад" 
вытрыманы авар ам  да самага заключнага акорда, i даследчыю-лгсарэтуразнаЗ^цы шбы у адзш 
голас вызначаюць твор як л^рычную паэму. Зразумела, у ей перавышаюць л»рычныя магывы, 
Л1рычныя адспупленш i л^рычныя каментары, але $сё гэта можна л1чыць “закваскай”, бо у 
цэнтры Увал мую л1рычнага героя i ад ня^далага кахання, i ад розных страц i ад паследка^ 
Вял^каЙ Айчыннай вайны. Апавядальнасць ма^лення а^тара паэмы часта пераходзщь у 
займальныя тлумачэнш кшталтам:

1 Кангкула-зорка
мне свеущь з нябёс...

Сеещць зорка,
мЬк тшых яскрава вгдна...

Кожны год, як змяняецца 
летам еясна.

Над зямлёй загараецца 
ярка яна.

Як студэнты дамоу
з Ыстытутау ceaix 

На каникулы едуць
па сцежках лясных,

Яна у  час той з нябёс
асеятляе iM пуць, —

J за гэта Кан^кулай
зоркузавуць (III, 203).
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Казачную апавядальнасць надаюць паэме разнастайныя пасторы, пачынаючы ад
таюх, як “Я прыехау...”, “да ..., д а ...,  д а ...”, “дзе..., д зе ..., д зе ...” i шш. i канчаючы так!м1, 
як “А  я першай любо^ю

люблю, як л ю б $ .. (И, 243).
Можна сустрэць i такога роду пасторы:
-Добры  дзеиь!
- Добры дзеиь! (II, 232; 240);
— На Далёк! Усход?
-  На Долею Усход (II, 233);
Трэба уперад icyi,
Талью уперад ictfi! (П, 237; 247).
Амаль страшчны najhrop выказвання другога раздзела у заюпочным, еймым, раздзеле 

можна Л1чыць апафеозным:
Чутна рэхау бары -

то izpae баян.
Вальс iграе баян

на гары за ракой,
Весяляща студэнты

под зоркой сваей 
Што ж, спявайце, сябры,
Навысокай гары,
Каб чуваць быя1 пест 
Далёка у  бары,
Вы спявайце, гуяяйце 
Д а самай зары,
У жыг(Ц1 вееялейшай 
Не будзе пары.
Да шчакг прытуляйцеся 
Шчыльна шчакой,
Да рук! дакранайцеся 
Цехо рукой,
Гяварыце усю прауду 
Каханай сваёй 
Не бывае другой 
M aiadocyi такой (II, 226-227).

.Шраэпас паэмы наполнены прамоутцка-пубшцыстычным пафасам як апошняй даншай 
паэта “юнацкаму свету”, “сонечнаму завтра”, “лямпачцы Ьлыча”. Апавядальнасць ма^лення 
больш рэал1стычнага плану по^насцю праяшцца у паэмах А. Куляшова “Далбка да ак1яна”, 
“Варша^сю шлях” i “Хамущус” .

Своеасабл1вым “пераходным мастком” да ix з ’явшася паэма “ЦунамГ, якая у асноуным 
натсана “шаснаццащрадко^ямГ, хоць месцаш i з перарваным1 радкамц а 13-15 частю 
нал1чваюць i 22, i 20, i 24 р адо  (у тым лйсу i перарваныя сашм а$тарам).

Варта адзначыць, што перарванасць радкоу i у “ЦунамГ, i у  шшых творах А. Куляшова 
пумачыцца не толыа рытмамелодыкай i кампаз1цыяй, але i сэнсава-выдзяляльнай функцыяй, 
напрыклад:

Адктьце неразумныя намеры!
Як можна жыць разцу без разбяра,
Нявыказаным думкам

без паперы,
Паперы

без чарнша i пяра? (II, 285).
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У трынаццатай частцы паэмы “ЦунамГ дыялог разбурыу “шаснаццащрадкоуе”, i наваг 
сам ajfrap 3pa6iy не 3 прагалы, як звычайна, пам!ж 4 строфам!, а толью 2 (у першай страфе 
атрымалася 5 радкоу, у другой -  11, у трэцяй -  6). Падобнага роду арытмЫ наглядаецца i у 14. 
i У 15 часгках -  самых цэнтральных i самых кульмшацыйных.

У яуна аутаб1яграф|чнай паэме “Далёка да аюяна” А. Куляшоу яшчэ больш удзял1у у Bari 
кампаз1цыйнаму i сэнсава-граф^чнаму выдзяленню тексту. Так, уступная частка мае не толью 
перарваны амаль кожны радок, але i кшчшю з вялшм1 л!тарам^ частыя працяжнма i разрадку. 
Зварот да радамы у форме Ынтакс1чнага зваротка i успамш дакладных геаграф1чных назвав у 
розных формах уласных назоушкау дапамагае вызначыдь рэпён, у яшм адбываецца дзеянне 
на прадягу аднаго дзесящгодцзя:

Край Maevieyad!
Згармат Еуропы 

Смерць засявала
твой шнур жалезам,

Ды не змагла ~
3apaaii окопы,

А не dapozi,
травой i лесам.

Я ку Дняпро,
у  шашу Варишуку 

Цякуць рачулм
дорог глыбшных,

Выносяцъ же ip
на траву-мурауку

Па дрогкис
памящ

коляшах.
Там неабсяжнасць

нябесау cinix!
Там Сож i Проня,

Bixpa / Бесядзь 
PyKOMi чулых

прытокау сожнЫ
Jlyzi i пушчы

i швы песуяць (Куляшоу, II, с. 162). 
Паводлезборюка“Сасна i бяроза” дзесяць частак (раздзелау) з нумарацыяй i асобньим назвали 

(“Хата”, “У галодны год”, “Агонь”, “Жалоба”, “Адан”, “Восем i адна”, “Прызванне”, “Песня i 
жняя” “Скарб”, “Экран”) маюць вольную строфюу ад2-4-6-8 i да58 радкоу. Акрамя таго, абзацаван- 
не, выдаяленне прагаламг, тлустай лцдяй i пункщрам дазваляюць успрыняць тэксг своеасабп!вым 
пориыямг, шфнуццддапранытанага, абмазгаваць, падумаць над выдзялення\п тылу:

Пела, забывалася 
Хата пра развод {с. 122);

Так пакгнуты за мной 
Быf  I конь i дом (с. 138);

Восем нас хлапцоу было 
I  адна — яна.
Так I клгкала сяло -  
Восем i адна (с. 145);

Дзевяць нас -  адзт гурток,
Зноу звМ ць струна,
Зноу пяе з  адрынай ток -  
Восем i адна (с. 146).
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Сустракаюцца f  паэме i камбшаваныя сэнсава-кампаз1цыйныя выдзялент накиггалт:
I  далей дорогою 
Я  пайшоу своей.
А коню няможацца 
Аднамуу хляве,
Б 'ецца ён, трывожыгща,
Ды не на траве 
3 чэрееньскш1 росгам\...
Пасярод двора 
Тысячагалосае 
Чуе ён *''ура ".
Ён жыццё уывигънае 
Замянщь гатоу 
На былое, пыльнае 
Цокание, падкоу, -  
3 бурамi, малайкамi,
Што узрушаюць кроу -  
Вострым! i RpKiMi,
Як лязо клшкоу!
.......................... (с. 129-130).

Паэма-успамш распавядаецца па-коласауску: “3 хаты пачынаецца Kyi; што людзям 
.тюб...”, з невял нам удакладненнем:

Хату, аб которой я 
Памяцъ берагу,
Я  з самой гкторыяй 
Параунацъ магу,
3 дробною дзяржаваю,
Дзе няпэуны лад,
Дзе за гучнай славою 
Крочыць заняпад (с. 108).

Паступова плавная апавядальнасць з нязначнай вобразнасцю пераходз1ць у нмвашчна- 
алегарычна-рамантычна-рэал1стычны расповед наступнага кшталту:

Дзве жнях, загонную 
Палангушы раць,
Buuuuii, каб палоииыя 
Каласы вязаць,
Наступала з Поуначы 
Першая жияя,
А другая, звонячы 
Зброяю, — з Паудня (с. 120).
Вынш працоуиага наступу пададзены так:
Па-над колкой пожняю 

Жытняй паласы 
Схйгены апошняю 
Жменяй каласы.
Стрэл1ся хвтнаю  
Гэтай серп з сярпом,
Проешь -  з павуцтаю,
Сонца -  з туманом 
Стрэлюя, пазносгушы 
Жнгуныя дары,
Жнег — Лета з Восеиию -  
На ceaiM шнуры... (с. 120).
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Наступление восеш адпюстравана надзвычай паэтычна:
Лета у  рут восеш 
Лейцы аддаю:
Жыта перавозЁла 
На кат $ сяло 
Гаспадыня новая...
Сустракауся днём 
Жоуты nicm з дубровою,
Жоуты сноп -  з гумном,
3 сажалкам1, з рэкомг—
Лён i конопля,
Ураджай з засекамг,
3 бараной-ралля... (с. 121).

Велыш лаэтычнай аказалася i частка “Экран”, однтасэнодй якой могуць быць наступ- 
ныя 10 радкоу:

Гэтыя агледзшы -  
Рух, а  не прывая,
Сненне звышфатоннае,
Што за М1г змагло 
Абагнаць зялёнае 
IJpoiwtacifi святло,
Юнуць пацьмяиелую 
Глыб яе палян 
На паперу белую -
Нашых дзён экран. (КуляшоУ, III, с. 166)

Ва ycix астатшх строфах уведзена значная колькасць празаЬмау, што павял1чвае 
нарьггычнасць усяго аутаб1яграф1чнага куляшоускага расповеду. Дарэчы, у артикуле 
“Непарыуная сувязь з жыццем” А. Куляшоу заюпнае беларусюх шсьменшкау акгыуней 
выкарыстоуваць у ixHix творах “праза1змы жывой сучаснай мовы, i яе навуюэва-тэхшчныя 
словы, i выразы бытавыя, i палггычныя, i публщыстычную тэрмшалопю газет” [Куляшоу 
V, с. 431]. Усю 1ндыв1дуальнасць i арыпнальнасць паэтъш вершаваных творау А. Куляшова, 
самабытнасць вобразна-выяуленчых сродкау беларускага маулення скандэнсавау паэт у 
апошнЬс cBaix паэмах -  “Варшаусю шлях” i “Хамущус”, прысвечаных велыш дарапм самому 
паэту людзям -  А. Твардоускаму i К. Калшоускаму, а  у цэлым гера^чнаму i працалюб1ваму 
беларускаму народу.

Яшчэ у  1964 г. (у “Снапах”) адно з шаснаццащрздкоуяу А. Куляшова паяыналася i 
заканчвалася таюмг строфамк

Сябры, кого война спалма кулям1\
Дыхание ваша чую за смной 
Зноу грозна разварушаным! вуллямЁ,
Гудуць франты...

Не сщхае вечны бой.
Вам цяжка дыхаць,

вы у  адчаг npociye 
Зямлю, каб адпусщла вас назад 
На вольны свет.

Я  знаю, вы зайздросцще
Жывым.

A iM xi6a лягчэй нагим am?
Пытанш без адказау, г. зн. колькасць пытальных сказау, узрастае у “Маналозе”:

Сябры мае! Под пустак дывамамг 
Щ не абрыдла безназоунасцъ вам?
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Дзе дзверы, што замкнулгся за вам1? 
Як вас знайсщ? ЯкЬс пытаща брам?

Няма куды сваю жалобу ускласщ  
Hi жонкам, Hi знаёмым, Hi бацькам.
Сябры мае, xi6a аб гэтым mnacyi 
У маладосщ марылася нам?

Спроба адказаць на пастауленыя i 1ншыя пытанш наваг з прымяненнем дыялогау не 
атрымала канчатковага вышку i J  паэме “Цунаш" ( т . ,  напрыклад, 13,14 i 31,32 частю).

Большая канкрэтыка фжеуецца у  пэ^ных радках “Варша^скага шляху”, напрыклад, 
таюх, як наступныя:

Смерць здальны вынаходзщь век.
А лек

Ад смерщ не знаходзщь чалавек.
Хварэем мы, хварэюць нашы рэм,
Хварэе час, што чытць гвалт i здзею,
Планета, што пазбавиюся сну 
Ад вечных дум: чым адхшць войну —
Спытць хворобу у  маманце крытычным?
Няпроста свет ад бед яго лячыць,
Пакуль цябе, дорога, (г. зн. Варшауская шаша, Варшаусю шлях.

-  М  А.) стратэггчным 
А б’ектам не ncadnyai мчыць.

Суцэльны ж вывад знаходз1м у заключных радкахлаэмы “Хамущус”:
М а л а д ы  ч а л а в е к  

Хадзем ад мёртвых продкау да жывых 
Патомкау. Не схыяй на грудзг голау.

К а л / но  у  с к i 
Чакай... Жыцце, на жаль, у  нас адно...

М а л а д ы  ч а л а в е к  
Зямлю асвецгць сонца, што у  засадзе 
Татася да гэтае пары,
Ты учуеш песню жауранка у  гары,
Убачыш мужыка на даляглядзе 
3 конём i сошкой i шапнеш: “Ары!"... (V, с. 106).

По^ны адказ на паста^леныя паэтам пьгганш знаходз1м у радках В. Кулятовай -  дачю i 
дбайнага каментагара творау паэта: “Апошняя буйная веха творчага шляху Аркадзя Куляшо
ва -  драмагычная паэма “Хамушус”, прысвечаная нацыянальнаму герою беларускага народа 
i яго патрыятычнай справе. Паэт звярнууся да асобы Калшоускага, трэба думаць, таму, што 
эвалюцыя уласна светапогляду прывяла яго да вы сноу, яюя некал1 склал1 пафас усяго жыцдя 
героя. Загаварыушы пра Калшоускага, Куляшоу зноу «парауняуся з нашчадкам*». Сёння 
мы наваг магш б падачыць, на колыа гадоу аутар у дадзеным выпадку абагнау свой час” (Ку
ляшова, В. “Зайздрошчу я мастам...” /  В. Куляшова//А. Куляшоу. ПамЬкнаступным i былым: 
Вершы i паэмы /  Уклад, i прадм. В. Куляшовай. -  Мшск: Мает ля:, 1995. -  542 с. -  Сс. 10-11).

Пасля Вялжай Айчыннай в айны М акет  Танк аддау вял1кую дашну пубмцыстычным 
творам. У TaKix зборшках вершау, як “Каб ведалГ (1948), “На камш, жалезе i золаце” (1951) 
i “У дарозе” (1951), на першым плане -  савецкае грамадства, культ асобы, шюстрацыйнасць 
накпггалт “Пражскага дзбннжа” (“Дзёншка wipy”):

Якое светлое, сябры,
На долю выпала нам шчасце!
Дажыць да казачнай пары,
Да камун1зма шлях пракласцй
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Iкрочыць з партыяй сваёй 
Да слаунай i вялшаймэты,
Узняушы святло зарой 
Сум eajti, Mipy па-над светом.

Няхай жа эзяе у  вяках 
Масква -  свободы, шчасця город,
Москва — непераможны сцяг 
I  Mipy верасня опора! (VII, с. 215).

Аднак побач з такога роду паэзЫй (“Камушсты”, “Калгасная дарога” i шш.) сустракаюцца 
i абсалютна рэал!стычныя творы тыпу “Pyid мащ”, “Ля помшка Чарняхо^скаму у Вшьнюсе” 
i шш. Наступныя KHiri паэзи “След 6лккав\цы” (1957), “Мой хлеб надзенны” (1962), “Глыток 
вады” (1964) падаравал* свету сапра^дныя шэдэЗфы кшталтам “Бапня перамоп”, “Венера 
Мшоская”, “Ave Maria”, “Чарнаморскш чаЙкГ i шмат шш. В. П. Рагойша дэталёва даследавау 
пазтыку М. Танка у кшгах “Паэтыка М. Танка” (1968) i ‘Т утари  пра верш: метрика, рытшка, 
фошка” (1979), уцзял1ушы шмат увал вершбрам паэта, яюя з ’явш ся f  вял1кай колькасщ пры 
пераходзе творцы да апавядальна-праза1чнага ма^лення (“Л^спа календ ара” i шш.). Сэнсавую 
перавагу свабоднага, незарыфмаванага верша над зарыфмаваным можна убачыць пры 
параунанш reopaj? М. Танка “Трасцянец” (1946) i “Асвянщм” (1955).

Спазнтсямы ix уратаваць.
Калг прыйиш, з расчыненых баракау 
Hixmo не выйшау,
I  не было кого втаць з свободой.
3 соломы, з чорнага рыззя на нарах 
Быу стогн чуваць.
Тут, але па небасхш далём,
Уся зямля на глыбшю магйг 
Насычана крывёй ахвяр.
Тут неба усё ад заходу да усходу 
I у  вышыню да самых дальние зор 
Асмужана i дымам i огнём,
Што уздымауся з пграмгды трупау

(‘Трасцянец”);
Хоць npaMiHyni гады,
Мнерсё здаецца яшчэ:
Чуюцца тут м1пьёнау 
Замучаных стогны,
Чуюцца стрэлы гяухЫ,
I  з цэгяы чырвонай,
Скрэсленай кулям! ушчэнт,
Кроу несщхона цячэ (“Асвянцш”).

Кал1 добра учытацца J  працытаваныя радю, то можна знайсш з ix зарыфмаваныя з тамм! 
канцоукамг “уратаваць -  чуваць”, “баракау -  ахвяр -  на нарах”, “з свабодай -  з усходу”, 
“яшчэ -  ушчэнт — цячэ”, “мьтьёна^ -  стогны -  чырвонай”, “прамшул! гады -  стрэлы глухм” 
i г. д. Можна памяняць рытмжу i строф1ку накпггалт:

Мы ix спазнтся уратаваць.
K ali прыйшл1...
3 расчыненых баракау 
Hixmo не выйшау/...
I  не было каго втаць 
3 свободою...
Але на нарах
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3 саломы, з чориага рыззя 
Быу тальм стогн чуваць... i г. д.
Або:
Хоць гады прамгнулi,
Мне здаецца: крэсляць кулх 
Цэглу чырвоную яшчэ i яшчэ,
Глуха чуюцца стрэлы i стогны 
Замучаных тут мыъёнау,
А кроу несц1хаиа цячэ i цячэ... i шш.

Наваг з прапанаванага фармальнага “вершавання” вщаць, што рытмиса i рыфмоука ства- 
раюць мелодыку, якая стварае думку i яе строгую лапчнасць у разнастайныя пачущц, што 
можна перадаць i у спевах (успомшм “Бухенвальдскх набаг” i уздрыганемся ад музыку слоу 
i голасу спевака). Аднак найболып эфектыуны метад В. П. Рагойшы: “Магчыма, някепсю 
с по саб праверю жыццядзейнасщ свабоднага верша -  гэта Hanicaub яго без падзелу на 
1нтанацыйныя адрэзю, як празахчны тэкст. У таюм разе падробку пад паэз1ю не уступаюць 
Hi шматл1юя выкшчнш, Hi прыбм паэтычнага упадабнення -  ншпо. Проза астаедца прозай” 
(Рагойша, В. П. Гутарю пра верш: метрыка, рытшка, фоника. -  С. 77).

Яскравым пацвярджэннем сказанаму з ’яуляецца паэма М. Танка “Люцыян Таполя” 
(1946), у якой думка аутара шчым не прыхарошваецца, а падаецца, г.зн. увасабляецца у слове, 
абсапютна так, як яна i нараджаецца:

Гэта быу адзт з  майетроу вял1К1х, Гэта ён у  батлейцы навагодняй
3eani яго Люцыян Тополя, "  Пана свайго 1радам зрабгу,
А па кл1чцы проста Багароб. Твар i постаць прасвятой -
Гэта ён 3 дзяучыны Тэкл1,
Уздоуж Buuii i Нёмна Да якой дарэмна сватауся кал1сьщ,
I па ycix шляхах i скрыжаваннях А двух п \янщ мядзельаах ~
Будавау каплщы i крыжы, Сцяпана з Харытонам -
Выразау апосталау, прарокау, Выразау з чачоткавай бярозы.
Больш подобных да сялян смаргонскЫ, 3 дрэва моцнага,
Да вглейскЁх лесарубау, рыбакоу. Як дружба ix,

Выразау у  постацг анёлау (VII, с. 198). 
Напэуна, занудшвая i мудрагайстая варажба над розным1 рыфмам1 не дазволыа М. Тан

ку завяршыць распачатую яшчэ у 1938 г. паэму "Сшаш 1стома’\  пачатак якой нагадваюць не- 
заметраваную рьптмку:

Над кучаравым багуншкам вецер калышацца п 'яны.
Ыжыць над cmazaMi вячэрняя ешь.
3 крылау страсаючы сонца, стада чыранак 
Шыпаеукай ifixa плыве.

Недзе далёка лаЫ 
Пласкаюць звонкай вадою, мтаючы выган,
Кругом комары талакою надежной звЫяць.
Капаю ць сонныя зоры

у  затоплены выгар.
Птьна Сцяпан углядаеща у  цёмны хмызняк (VII, с. 108).

Kani параунаць прыведзеныя зачыны абедзвюх паэм, то без уеялякага анализу адразу 
въдаць, што свабодны верш (верл1бр) успрымаецца “з ходу”, без уеяляюх перачытванняу i 
абдумванняу. Правда, метафарычнае шшасказанне, вобразна-мауленчая вьгганчанасць алош- 
няй (незавершанай) паэмы багацейшыя на сапраУднае, кнЬкна-паэтычнае выказванне, хоць 
i У значнай ступеш уступае мастацкай дэтал1зацьй, гутаркова-спантаннай шфармацыйнасщ 
першай (маецца на увазе паэма “Люцыян Таполя”).

Эксперыментальнай з боку паэтьш можна называць i апошнюю паводде колькасщ 
паэму М. Танка “Мжалай Дворшкау”, прысвечаную заходнебеларускаму рэвалюцыянеру,

201

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



удзельшку нацыянальна-рэвалюцыйнай в айны у IcnaHii 1937-1938 гг. Гэта драматызава- 
ная пазма з праза]чным1 рэмаркам! i 1м1таваным1 дыялогам). Думаецца, узнисла яна не без 
уплыву паэмы “Хамуидус” А. Куляшова (гады ix нап1сання таыя: 1974-75 i 1977), якая мае 
аналалчную кампаз^цыю, хоць i адсутшчаюць у ёй рымсюя л1чбы перад загалоукам1 асобных 
частак. Таксам а на паэму М Танка значны уплыу зрабйла i падрыхтоука паэтам да публ1кацы1 
“Jlicnooy календара”, у як|х быш змешчаныя i урыум з паэмы “Сшаш 1стома” .

Kani у паэме “Мжалай ДворшкаУ” рыфмоука праглядваецца выразна, то рытмша са 
строф^кай сачыя разнастайныя, пераважна “рваныя”, накшталгг 

Хто ж ён maxi? Такого яна
На рынку Лукш скш  Не каштавапа, здаецца
Зашыуся у  натоуп, А сам
Для гаспадаравай У пакойчыку
Маленькой дачт 3 eoKHaMi зацененым!
Каз... каоае з пертка сэрца Чытау Маркса, Лента
Знайшоу. Шсар адозеу...
Якое вялйкае, Дык вось
Размапяванае сэрца! 3 кш  здружыу мяне лес. (Танк, VII, с. 218)
Прыведзеныя заключныя 3 страфы першай часто паэмы наглядна пацвярджаюць сказа- 

нае вышэй.
Ц1кавым1 з ’яуляюцца зарыфмаваныя урыую з разнастайных дакументау. Напрыклад:

1. "Поводлуг дадзеных 
Саятыса Фларыяна,
Ранщой, 16 лктапада,
Ён за веской, неспадзяваиа,
Наткнууси на вядомага пшицьи
Kajnynicma Ляваду... " (Урывак з “Гончага лкгга”, VII, с. 218);
2. ... “Выкарыстаушы дазвал на правядзенне 
Вечарынки
Камунгсты у  вёсцы Задубенне 
Собралi латынг.
На яки* прадстаушк ЦК 
"Пётр" (магчыма, ёнж а "Роберт")
ЗаклЫау:
Не плацщь падаткау ангяки 
/  павтнасцяу ш  не адрабляць,
I  у  а х  злыдняр пансюх 
I  собак ix,
3 Беларуа гнаць... ”

(III раздзел “3 раларта камевданта naniiwi Сэмпа”, VII, с. 219-220). 
Паводле моуна-выяуленчай здольнасщ i увогуле масгацка-эстэтычнага Уздзеяння на 

рэцы тента (чытача, слухача, гледача) паэма М. Танка “М^калай Дворншау” у значнай ciyneHi 
выглядае слабейшей у параунанш з паэмай А. Куляшова “Хамущус”, таму i атрымауся не Taxi 
вялЫ (моцны) рэзананс пасля яе апублжавання (паэмы “Хамущус”), якая i сСння не стращла 
сваей актуальнасщ).

Выхад у свет Збору творау М. Танка у  13 тамах паказвае на магутны талент гитара i як 
паэта, i як празaiка, i як пубмцыста, i як сапрауднага 1нтэшгента-рэвалюцыянера, “Jlicnci ка
лендара” i шшага роду апубл1каваныя дзённжавыя затсы  М. Танка пацвярджаюць сказанае.

Паэт-франтавж П. Е. Панчанка у даваенны час быу звычайным камсамольсшм паэтам, 
аутарач двух зборшкау з рамашычна-рэал1стычным1 назвам1 “Упэуненасць” (1938) i “Верас- 
нёвыя сцягГ (1940). Праца настаушкам i служба у армп загартаваш маладога пазрыёта, ям, як 
сапраудны салдат, уз’ядноувау Усходнюю Беларусь з Заходняй, быу на прадягу 1944-1945 гг.
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з савецюм! войскам) у 1ране, аднауляу разбураную гаспадарку разам з yciM савещам народам 
у пасляваенны час. У вышку напружанай працы i вялжага роздуму атрымал1ся наваг хрэста- 
матыйныя творы: “KpaiHa мая”, “Кожны з нас прыпасае Радамы куток...”, “CihU касачы”, 
“Буцуць вечна сады расцвггаць...”, “Дзещ вайны”, “Герой”, “Пад’яздааючы да Минска...” 
i шмат iwnbix. Паказау сябе П. Панчанка i як майстар значных эшчных творау (пераважна 
лйрычных паэм): “Беластоцыя вггрыны” (1940), “Нянавгсць” (1943-1944), ‘Чспанская ноч” 
(1945), “Маладосць у паходзе” (1945), “Патрыятычная песня” (1957). Шмахлж^я радю паэта 
crani крылатыми афарыстычнымг

Яюя знаёмыя назвы i словы,
Якая цудоуная родная мова!
1 усе миюгучна для слыху майго:
I  звонкое “дзе ”, i густое “чаго " (I, с. 24);
Щ плачу я, tfi пяю,
Щ размауляю з матуляю -  
Песню сваю, мову сваю 
Я  да грудзей прытульваю (III, с. 36).

Уся паэ31я П. Панчаша -  гэта пм н чалавеку, ягонай працы, вялисай i малой радаме, ка- 
ханню, роднай мове i necHi. Бататы змест творау паэта раскрывавцца праз багацце выкарыста- 
ных моуна-выяуленчых сродкау беларускага народа, узягых як з самых розных пластоу жы- 
вога маулення, так i з  невычэрпных фальклорных крынщ, лепшых здабыткау старажытнага i 
сучаснага беларускага шсьмовага маулення. У  ceaix аутаб1Яграф1чных натаггках П. Панчанка 
зазначыу: “Я «не вывучау жыццё», я проста жыу у вёсцы, сярод калгасшкау, i усе ix радасщ 
i беды бьш  MaiMi. Крыюпвая бадзёрасць i барабанныя оды не Meni шчога агульнага з нашай 
верай у рэвалюцыю, сацыялЬм, з аптымйяычнай асновай нашага жыцця”. I далей: “Вайна 
навучыла мае пакапенне ненавщзець i любщь не абстрактна” [4, с. 152-153]. Таму болыпасщ 
паэтычных творау П. Панчаша улаацва “прауда жыцця, прауда пануццяу... сучасшкау, чала- 
вечнасць... ” (тс). Адсюль i вялш  пахапапзм, i высок! патрыятызм, i “актыуная грамадзянская 
паэз1я” (тс). Адметная, 1ндывщуапьна-аутарская вобразнасць, метафарычныя i аутапапчныя 
стылбвыя плыш, с1нтэз разнастайных стьимстычных пластоу лексш  i фразеалоги, пол1фашя 
побач з тхшрытм^яй i арыпмяй не толью асобнага радка, але i усей строфш  (як у м1кратэсце, 
так i у макратэксце), разнастайнасць i дынамЬм аутарскага маналогу ш маналогу л1рычнага 
героя -  вось асноуныя прыкметы паэтьш  i стьшстык! творау П. Панчаню.

Щкава, што першыя зборы творау у двух i трох тамах паэт распачау з так званай ваеннай 
na33ii, г.зн. з верша “Змагайцеся адважна за радзйму”, натсанага 11.07.1941 г. (збор выходау 
у выдавецгве “Беларусь” на працягу 1%7-1971 гг.). Туда не была уключана i першая паэма 
“Беластоцыя впрыны”, безумоуна, ад рэзкай крытым к аттал 1стынага ладу, асабл1ва пры да- 
памозе пеяратыунай лексш  i фразеanorii такога кшталту:

Bimae усмешкам мяне з-за окна Ён з ласкай анёльскай збывае за грош
Мясцовы король гнЫога сукна. А з чорнага ходу ангелъсюя сукны
Сачу за светом глухим зааконным, Сплауляе за круглыя тысяч сука.
За коркам бычыным iрылам суконным. Крыудна падумацъ: такая брыда
Товар беластоцю, каторы пагорш, За злоты готова i сонца прадаць.

(Панчанка, I, с. 111)
Паказаныя харакгарыстычныя фарбы вель.ш частыя у паэме, таму паэт пал1чыу свой твор 

малаэстэтычным. Аднак у iM ёсць i иаэз1я высокай пробы, з вельм1 прыемнай вобразнасцю: 
Надыдзе змрок, i лЬапары зсталяцца,
3 муроу змываючы суровое аСуиччо.
Таполя моучю на пажоуклых пальцах 
Пачне у  небе зорю ператчваць.
Ноч паглядзщь yn ii вачмг вольготным! -  
Мяне, маукл1вага, узрушыць i расчулщь...
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Як людна! Тротуары бесклапотныя 
Плывуць, губляющ ау шгле бясконцых вулщ  
Як карабель, плыву у  натоупе вадкш.
А думкг нудзяцца, Чагосьцх не стае мне.
Як раэумець апошнюю загадку?

3 працытаванага вйдаць, што метрыкай, рытшкай i фошкай, тропам! i стьшстычным! 
фигурам! валодау П. Панчанка яшчэ у даваенны час дасканала. Такое асацыятыуна-вобразнае 
мауленне будзе часта у ваеннай Л1рыцы паэта:

/  паклгкала родная хата мяне.
Я  падпоуз да сяла, кал! гаснул! зорга,
Расхшур асцярожна кусты i знямеу—
Коммы... камшы.. Дух пажарышча горки 
РазвЁднела. А певень людзей не будзту.
Цшыня. Мёртвы попел. H i стуку, Hi груку.
Тальм клён, што мой бацька калгсь пасадзгу,
Грэу на сонцы свае абгарэлыя руки (1, с. 140)

3 ycix перал!чаных вышэй паэм П. Панчаню выдзяляецца сваей публ!цыстычнасцю i 
“горюм” рэалЬмам паэма “Нянавюць” . Сама ужо назва шбыта абухам б’е па галаве, па розу- 
ме, наводзщь на роздум: каго ж трэба ненавщзець, каб хутчэй набл131ць перамогу?!

Рытарычнасць звароткау i пытан няу, адрасаваных “зямл! беларускай”, “радз^ме”, “зямлГ 
(г. зн. усСй Беларуси) узбуджаюць рэцы тента i пабуджаюць да пометы, актыунай дзейнасщ, 
нянавгсщ не толью да ворагау, але i да нядобразычл iy цау:

Зямля беларуская, кш  ты прызначана 
Арэнаю быць нечувалых баёу?
Дзяржавы прыходзящ свой пёс перайначеаць 
Да рэчак meaix, паплавоу i гаёу.
Агнём i касцям!, крывёй i жалезам 
Угнойваюць войны твое балаты.
Зусёй планеты солдаты лезуць 
Памерцх на нашых пясках золотых,
А кольм cnapadoMi глебы заворана,
Засыпана прахом салдацкгх шён,
Скажы мне, радзша, няужо ты створана 
3pa6itfifa погостам для розных плямён? (I, с. 256)

Ваенныя, батальныя рэали прымушаюць у чытача ещекацца кулакам caMiM па сабе, 
шстынкстыуна, асабл1ва тады, кал! вайна Ужо дауно скончылася, а розныя чалавечыя раны 
а т я к  не могуць зажыць:

Задымлены пожм. Жаяеза рыкае. Цясней станавщеся, хлопцы-браткИ
На вочы сцякае салены пот. АпошнЫ кропл! э походное фляг!
НянавЁсць радзшы маёй сустракае Дап ’ём i прывшцш да стрэльбау штыки
Цябе, мой равестк i мой антыпод. А немцы ужо чуюць, што с in а бярэ ix
Не стогнуць, не енчаць, не клЫуць сясцёр тут Са сцягам
Бойцы, што канаюць ад жудасных ран. У рост
Крывёю заяпнух> гшнасцёрку У атаку
Cfddae поранены наш каттан. На нас.
I  б 'ецца ён зноу з адвагай падвоенай, Зацйт! грымецъ за ракой 6amap3i.
Мой друг i начальны — комбат баявы, Прыйшоу наш смяротны, таварышы, час.
Ды мала набояу. I  вось наш комбат у  сарочцы крывавай
Iпадаюць вошы. На брустверузлез i гукнуу нам: “Замной!"
На дзесяць забтых ~ адзгн жывы. Вядз1, каптан, нас на смерць i на славу
А немцы заходзяць у  тыл i фланги.. У гэты святы i апошт бой!

(Панчанка, I, с. 257)
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Прыведзеныя радю надзвычай рэалилычныя паводле выражая ага у ix зместу, але рытм 
ix рваны, як на тым ратным пол!, дзе завяршаецца няроуны па с тах  i боеприпасах бой.

А вось i партрэт-карыкатура:
СвЫыя еочы.
Рот -  не рот, а прорва.
I  тлушчам апалосканая лыса.
Дык вось яш ты, фрыц—мой аднагодак!
Ухмылкой пераможнай крывш рот?
За кроу маю чакаеш нагароды?
Святкуеш, што загнау мяне за дрот? (I, с. 261)

Нагрувашчванне пытальных сказау працягваецца пасля “фашыстоускага Ультиматуму”: 
Щ гэта дзень навокал стар шглкты? Мы у  шэрагах ceaix такЫ не мел1,
Щ я  ад гневу зыркага аслеп? Каб гандляваць радзЫсао зямлей!
Яслухаю. Але знайшоуся...
Стукочау скронях кроу\ Хто ён, гэты нелюдзь
Уласны хлеб купляць за смерць сяброу? 3 панылым тварам, з рыжай головой,
Маю зямлю ён хоча мне прадаць? Што моучм з нашых шэрагау выходзщъ
Мае жыццё ён хоча мне аддаць ? I  прадаваць id3e сваю душу? (I, с. 261)
TaxiM жарстакаватым стау паэт-л1рык на бойш-вайне. Аднак у 1974 г. П. Панчанка paiy

yciM:

На нягоды жыцця не жальцеся,
Не было б перамог без нягод.
Нараджайцеся, нараджайцеся 
Кожны месяц i кожы год.

Не старэйце, людзг, дачасна,
Нараджайцеся кожны дзень. (Панчанка, 1, с. 181)

А яшчэ раней (у канцы 60-х гадоу XX ст.) П. Панчанка апубл!кавау i так1я радю:
Сусвет счарствеу i дашчэнту прадрог 
Без лаем вялЫай жаночай.
А сёння я небу гукаю: Не хмарся!
Народжаны у  нас жыхары ужо для Марса...
Мы убачым жанчын у  няземнай красе ix,
Яны -  наша шчасце i гора -  
Планеты заселяцъ, любоую засеюць 
ДапёкЫ сшш зоры.
I  недзе у  космосе будуць прывабл^ва
L(6iafi, як iу  нас, ix дзявочыя яблыт. (“Белыя яблыш”)

Выключнае мастакоускае майстэрства, вострае адчуванне сучаснасщ, у сё большая i 
большая патрабавальнасць паэта да самога сябе i да шшых дазваляе гаварыць нам пра П. 
Панчанку як пра выдатнага паэта-л1рыка, як пра яркую творчую 1ндыв1дуальнасць. I таму 
недарэмна разгляд творчага шляху знакам 1тага беларускага паэта пасляваеннага часу завяр
шаецца у  акадэм^чнай “Псторьн беларускай савецкай лггарагуры” наступным1 словамг. “Яго 
творчасць не падуладна зменам часу, у ей бсць вечнае -  паэтычнае, глыбока-фшасофскае 
сцвярджэнне прыгажосщ жыцця, высокага прызначэння чалавека, веры у  камушетычную 
будучыню. Яго паэзм сапрауды жывая i вобразная карцша сучаснага жыцця беларускага на
рода”, [ГБСЛ, т. 2, с. 429]. Больш падрабязнаш.: БМЭ, сс. 406-408.

Паэтычная творчасць А. Вялюгта пачалася незадоуга да Вялжай Айчыннай вайны, а 
фаюычна -  у яе часы з вершау “Лямантар вайны”, “Сланечнж з прабгсай галавой” (1941) 
страшным! радкамг

Мама мыла раму -  
Там, на уроку рана.
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Вгснеунебе “рама",
Што забта маму! (Вялюпн, 1, с. 34);
Блаславфшы буру аманала, 
у  ярку заплакау сталяеар,
K a ii хмара выбухау забрана 

неба,, 
стэп

i цвету росны жар. (Вялюпн, 1, с. 36).
У прыведзеных строфах навет графйчнае выдзяленне годных радкоу i слоу у значнай 

ступет дапамогае у “адлюстравант рэчакнасщ  у мастацетх вобразах”. Аднак сапраудная 
паэтычная слава прыйшла да паэта у пасляваенныя гады, кал1 адзш за адным пачал> выходзщь 
з друку У вял ini свет зборнпа вершау А. Вяшопна: “Салют у Мшску” (1947), “Негарэльская 
арка” (1949), Талубы ” (1949), “Тры гудкГ (1951), “На зоры займае” (1958), “Насцеж” (1960), 
“Адрас любвГ (1964), “Вершы i балады” (1969) i 1нш. Паэмы “Бацька Дняпро” (1955) i “Вецер 
з ВолгГ (1963) убачыл! свет як асобныя KHiri.

Вялиа прыхшьшк таленту А. Вялюпна, яго пастаянны чытач i удзячны рэцэнзент 
Р. Барадулш ва уступным артикуле да двухтомника “Выбраных творау” А. Вялюгша (1984) 
пипа; “Аняголь Вялюпн -  панатак радка нашага акрыленага, уздужанага i памужнелага у 
суровых паграбаваннях беларускага верша. Радок гэты адгукл)ва-удзячна аддаецца у сэрцах 
чытачоУ яшчэ з перадваеннай, на трывогу укоснай, пары”. I далей: “Слава У слове i слова у 
славе. Амаль аднолькава гучаць два гэтыя паняцш. Але каб слова было у славе, яно павгнна 
быць забяспечана запятым запасам душы паэта, яно павшна быць неабходным, адзш раз i 
назаусёды дакладна выказана Слава вялюгшскага слова трывалая, бо у слове ягоным i гры- 
валасць натуры паэта, i паусядзённасць працы, заручанай дапыттвым роздумам”. [Вялюпн, 
I, с. 5-6].

Паступова inioy Вялюпн да “славы у  слове i слова у  славе” . Вершы 1945 года яшчэ 
напамшаюць пра мшы, пра жахг i naxi вайны:

Сумна пахне полый Йржавы лам
на зарослых Абатры nad pymaMi пакляй,

горбатых рутах. каб сгвым палынам
I кавалт уаглкн РУК1,
пад нагамг... хлеб
1дзеш, як па мшах. i каханне
Скть шынелъ! не naxni.

(Вялюпн, I, с. 64-65).
У 1946 г. атамны жах у вершы пра атам малюецца паэтам на разбуральным фоне ж 

вялжая стварапьная circa “MipHara агама”;
Быльнягом Талыа не для нас,

Яшчэ магигы не покрыты, сябры,
i салдатт плачуць у  адчсп. так (я жахИ
Як дауно калгсьцi пра трыты Я  кладу цаглту да цагтны,
пра страшэнны атам закрычаяи пасадпу сады.
Не жартоуная, уздымаю гмах!,
вядама, замяшаршы густа
гэта справа, -  з сенцам г:ину.
капне бомбу з неба гад крылаты На зямл! сваей, працуючы заузята,
i на качьк! мЫяу гавару сягоння кожнай расе:
злева, -  Я  таксама расшчапляю атам,
справа каб
спапалщь людзей, снапы вязал! мы на Марсе...
дубровы, (Вялюпн, I, с. 84-85).
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Аднак побач з адзначанай л1рыкай бачым вышкх м1рнай працы, спакойны лад жыцця, яю 
можа парушыць “гром” антонаусюх яблыкау:

ЦЬса супыншся аблом 
над гародамх задумных сёл.
Слухай во сенi цяжкЫ крот, 
дзе ляцяць

антонаут на дол.

Даспяваюць гарбузы на стрэхах.
Яснасць заварожнай воды.
I, здаецца, крыкт -

тваё рэха
абтрасе румяныя сады. (Вялюпн, I, с. 71).
Або: ЗаснулЁ белыя палетки 

Мороз загрукау на дворы.
Згрнеш з окна: 
шбыта кветт
на cinix вербах снег1ры. (Вялюпн, 1, с. 75)

Праз дзесяць год паэт-франтавж адышоу “ад жахау в айны” i глянуУ на белы свет вачам! 
юнака:

Сады зацвт, Стащь гэта воблака ранщой
не прыкмещу -  кали на ножцы пабеленай ваггнаю.
Выбег у  май Зямяю асвятлгушы,
павесялелы я: эзяе красой,
на шэрай, самой прывабнаю. (Вялюпн, I, с. 203).

як пер ’е,
цёплай paiuii

Яблыня белая
Але паэт-пагрыёт не забывае пра суровую будзённую “стому”:

Люблю, сябры, такую стому, Не стома -  cuia
Kani, з работы Ёдучы, грае у  жылах:
нясеш, як скарб, яе дадому, то на ппячо кадрав1ку
цяжкую стаму сама Радзша палажыла,
на пяячы. як на атрышчаруку. (Вялюпн, I, с. 204)

Такога роду л1рыка дала п ад ставу сказаць Я. Брылю у I960 г  на пленуме СП БССР на- 
ступныя словы: “Баявая страсная публщы стыка; глыбою л^рычны роздум; ярюя вобразы про
стых людзей, герояу працы; сакавггыя, сонечныя малюню роднай прыроды -  усё гэта пра 
нашы дш, у сё адчута i прадумана глыбока, зроблена на высоюм культурным узроуш”. [Брыль, 
1963, с. 142].

Сапрауды, наваг кал! павярхоуна глянуць на вершаванне працытаваных строф, то можна 
убачыць неардынарнасць паэтыю А. Вялюпна: вял1кая лггара у пачаггку радка толью пасля 
кропю, або гэта уласны назоунйс щ прыметшк; Kypciy i рознае двукоссе як выдзяляльныя 
знаю; слова-радок як выдзяленне яго з ycix бакоу прагаламц радю-лесвщы i шш. Зразумела, 
што гэта в1зуальныя спосабы ui прыёмы аутара адразу ж спыняць увагу чытача на дадзеным 
прадмеце аб’ектыунай рэча1снасш. Але ж побач з гэтым яркая метафарычнасць, здабытая 
1ндыв1дуальна: “хмара выбухау забрала неба, стэп i цвету росны жар”, “Сумна пахне палын 
на зарослых гарбагых рушах”, “капне бомбу з неба гад крылаты”, “замяшаушы густа з сон- 
цам гл]ну”, “Мароз загрукау на двары”, “Стащь гэта воблака (пра яблыню -  М .А.) ранщой на 
ножцы, пабеленай вапнаю” i шмат iHm. А колью працы укладзена на разнастайныя сугуччы, 
ал1тэрацыю накшталт:

Снежак смех.
Санак след.
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Снежна. Саина Свежа.
Цтькае сШца
у  асЫшку. (Вялюпн, I, с. 215)

Вось адкуль барадулшскш “лосьна”, “язьна”, “Л иею  млявы плёс люляе...” ui навэт верш 
“Светлапад” з радкам! “Снегапад. Светлапад”, а  не “Снежань” ui з працытаваным выщэй, як 
у А. Вялюпна.

Ды з  песням! на словы А. Вялюгша амаль такая ж праява, xi6a толью што з адваротнага 
боку: як быццам бы з самага панатку, г.зн. з фальклору да паэзн А. Вялюпна, а гтотым зноу у 
народ, г.зн. да фальклору. Вось адгарну^ся верш “У чмялшым лузе”. Тут мсвкна праводзщь 
аналоги i з таюм! народным! песням!, як “Ой, гсайду я  лу гш , лугам ...”, “Kaciy Ясь канюшы- 
ну...”, “Перап&тачка”, “Ц1 ж  я у пол! не калшаю была...” i г.д. Аднак варта дадаць, што пасля 
абнародвання I. Лучанком necHi на словы паэта, яна сапрауды стала народнай. Або яшчэ тако- 
га роду прыклад. У 1956 г. А. Вялюпн стварыу верш “Вечар” :

Улёгся пыл па вутцы.
Туман да рэчю тулйща.
Не плач 
у  самоце, 
дзяргач, 
на балоце.
На прызбе зоркой близкою 
цыгарка у  цемры бл/скае.
Здадёк

нечакана— 
хрусь! -крок  
ляпаркана.
- Куды гдзеш, Наталочка?
-  У агарод, Мгхалачка.
-  Па што?
-  Па цыбулю.
—Пастой,
пацалую... (Вялюпн, I, с. 205)

Чым не правобраз сённяшняй народнай песн! “Ручнш ”, я кую нашсау 
М. ГЬггрэнка на словы В. Вярбы -  бл1зкай сяброУм А. Вялюпна? Правда, багацце рыф- 

мы, зайздросная рытмамелодыка верша А. Вялюпна велыш далёюя ад “РучшкоУ” В. Вярбы.
3 паэм А. Вялюпна найбольшае Уражанне лаюдаюць “Бацька Дняпро” (1954) i “Вецер з 

Волл” (1963). Яшчэ у 1953 г. быу нашсаны верш “Размова з Дняпром”, дзе не так экалапчныя 
праблемы ставш ся на пярэдш план, як узмацненне дружбы пам!Ж народам! у вялш м Савешам 
саюзе. Таму стары рыбак суцяшае вял!кую раку, што пачала рэзка мялець:

-  Ты не гаруй, Славута... 
яшчэ ты возьмем воды у  стэп 
з  Бярэзт ы ! з  Сажа.
Збяруць тады вялШ  хлеб
pam ai Запарожжа... (Вялюпн, I, с. 90-91).

Заключим акорд у паэме “Бацька Дняпро” xpoxi гучыць шакш, але асноуная думка пра 
дружбу, я кую “прав триста на кручах палеглых гадоу” здабыу Багдан Хмяльнщю:

Шумщъ
маяадзее
наш бацька з гадами 
з Валдая

да ciHix прыморска далт 
сваю бараду

расчасиу грабянцат
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высока,
як майскгя зоры, 
пяагрн.
Мы дружбой

скрышылi
паку may пороги 

Звшщь meaix песень
i вод серабро.

Абняушы
1  ям ель яравыя pamozi, 

ты думает
ясныя думы,

Дняпро. (Вялюпн, 1, с. 354-355).
Лесв1чная строфжа воуальна дапамаге сканцэнтарваць увагу на годных словах, словаз- 

лучэннях i суцэльных выказваннях. Такое вершаванне знаходз!М у большай частцы паэмы 
“Вецер з Волп”, прысвечанай сямЧ Ульянавых, асабл1ва Валодзю Ульянаву (УI. Лешну). Зра- 
зумела, што гэта своеаса&швая дашна Лешшяне i паэтыцы Ул. Маякоускага.

Наибольшая заслуга А. Вялюпна -  гэта наставление Р. Барадулша на патрэбны, 
правшьны, мастакоусю шлях, яга факгычна пачауся са зборшка вершау “Рунець, краса- 
ваць, нал!вацца!” (1961), назву якому прыдумау-праланавау i адрэгавау усю кнгжку вершау 
А. Вялюпн, г.зн. адсюль i тдзе глыбоканацыянальная аснова иаэзи Р. Барадулша, ягоная 
л1таратурна-мастацкая практика, увогуле прафесШная дзейнасць паэта, пазгава сталасць 
думю, заглыбленасць у стьш ю  народнага жыцця, у беларусю фалыслор.

Пра паэзйо Р. Барадулша, у прыватнасщ паэтыку яго вершавання, можна паунапрауна 
гаварыць многа i у  розных аспектах, асабл1ва што у паэтаваых радках i строфах вобразным 
словам цесна, а  думкам надзвычай прасторна. Возьмем хоць бы таюя радю i строфы, што 
скип не толью песеннымЦ але i крылатымк

Трэба дома бывць часцей, Не забыць, як падвяяы аер
Трэба дома бываць не госцем. На памытай падяозе пате,
Каб душою не ачарствець. Я ку студню цыбаты асвер
Каб не страцщь святое штосьщ. Запусков руку да naxi. (Барадулш, 1, с. 47)
Вось яны, барадулшеюя “дум и, вобразы, малюню” (Я. Колас), непаерэдна узятыя з рэаль- 

нага жыцця, схопленыя паэтавым вокам, пачуццЕм i розу мам: структура мастацкага вобраза у 
яго як зус1м просценькая (‘Т рэба дома бываць не госцем”), так i уекпаднёная своеасабл1вым 
бачаннем звычайнага калодзежнага жорава (журавля): “Як у студню цыбаты асвер Запускае 
руку да naxi”. I так будзе да апошняга верша у апошшм зборшку. М. Стральцоу зауважае: 
“Майстэрства... Што гэта азначае у дачыненш да мападога паэта? Спружытстую ciny радка? 
Г эта, вядома, нейюм чынам важна, i гэта ёсць поунай мерай у Барадулша. Вынаходзщь рыф- 
мы? Трапнасць метафары? Ёсць, ёсць. Умельства на патрэбнай ноце, на выразкай канцоуцы 
абарваць верш? Яшчэ якое!

Чым гэта блага? Вельм1 нават не блага. Дык значыць -  майстэрства? Але ж майстэрства -  
гэта не тольи фармальная адзнака радка, яго найперш з’ява, так сказаць, светапогляднага, 
мастацка-тыпалапчнага парадку, што у канкрэтна-мастацюм кантэксце служыць выяуленню 
а с о б ы  паэта ваус£йразнасгайнасщяесувяз1 са светам. Майстэрства -  прыналежнасць с т ы л ю .  
Узятае само па сабе, у межах радка щ страфы, яно -  толыа умельства, не болей”. [Стральцоу, 
1984, с. 8-9]. I далей рэцэнзент -  сам удалы творца паэтычнага i праза1чнага выказвання -  
гаворыць, абашраючыяся на вершы “Парк”, “Ураджай”, “Маралу зразаюць nainbi” (асабл!ва 
на апошш): “TaicraBiK? Акцэнтавж? Барадулш як бы спрачаецца з тым1, што не бачаць у сам1м 
адступленш ад звыклай схемы высокай, вышэйшай наваг ступеш аргашзацьп кал1 не радка 
(радок -  не тое вымярэнне), то самой масы верша, законы члянення якой зусгм шшыя, чым 
у верша рэгулярнага. I зауважце, што Барадулш тяк'ш  чынам не адмауляецца ад рыфмы,
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вось толыа разумеецца яна шакш -  як знак рытшчнай апоры, акцэнту, як nix своеасабл!вай 
кардыяфамы самога верша, дыханне якога не зададзена наперад вьинчанай рьплпчнай 
структурай. Вось ланцужок: нямая -  адна -  падымаюць -  са дна -  марскога -  скогат. Як батата 
для малой паэтычнай плошчы [тс, с. 15]”.

Паэтыка Л1рычных творау Р. Барадулша разнапланавая, разнаузроуневая, крэатыуная. 
Перакрыжаванне унутраных i так званых каранёвых рыфмау прыносщь вялйкую асалоду 
чытачу (слухачу), прыуносщь значную шавацыйнасць не толью барадул1нскаму вершаванню, 
але i усей пасляваеннай, самай сучаснай беларускай паэзп. Гэта добра зауважаецца пры чытанш 
самых уражл1вых эшчных творау Р. Барадулша, асабл1ва паэм “Блакада” i “Балада Брэсцкай 
крэпасщ”. Можна паунапрауна гаварыць, што яны паводле сваей мастацкасщ i паводле сшы 
Уздзеяння з ’яуляюцца як бы удалым прадягам паэмы “Сцяг брыгады” А. Куляшова, хоць, 
прауда, ix не прачытаеш на адным дыханш, як куляшоусю твор. Дзеля прыкладу спашлбмся 
на пару урыукау з барадулшск1х паэм.

1. Што гэта
узялгся саром чаркаць?

Щ nacmyxi
згубш  цялят?

Блшчастыя бляхи 
Крыжы.
Аучарки 
Астылае рул1

тупы пагляд.
Шнуром бЁкфордавым

schnell зашыпела,
I  ударыла раптам

рэзкае weg!
Строима глядзець

на дзень белы,
ЦяжкЫ не узняць паве к.
Злятае,

падстрэлены,
Jlicm зялёны.
Строчаць 
Па астрауку.
Бярозай ссечанаю 
Колона
Шумщь прыглушана па большаку. (Блакада. -  II: с. 159-160);
2. Каб цемра на момант 
форты акрыла, 
здаецца б, зямлю на руках 
понёс,

ды 
у  небе -
толью са свастыкой крылы, 
стракочуць одно 
кулямётныя гнёзды.

А трэба ж спрытным быць,
I зонадта,
шгненне кожнае дорога, -  
варожую у  лёце 
перахатцъ гранату
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i ктуцъ,
гшкуяъ не учарвапася.
у  ворога! (Балада Брэсцкай крэпасщ. -  II: с. 185).

Вось так падаюцца 1мгненш вайны, што зафжсавала дзщячая памяць i перагварыла ix 
у боль дарослых. Паэту xanuia толыа каля дзясятка слоу, каб намапяваць каккрэтнага ворага 
(“Бл1шчасгыя блях]. Крыжы. Аучарю. Schnell, weg!” “... толыа са свастыкай крылы стракочуць 
адно кулям£тныя гнйзды”), пры тым асацыятыуна праз алюзп. Акрамя таго гукатс (шыпячыя 
i свюцячыя гую напамтаюць cbict куль i шыпенне бйсфордавых шнуроу, спалучэнне гука [р] з 
розным i шшы-Mi зычным) гукам! дапамагаюць успрыняць стракагганне кулямётау, трашчэнне 
(трэск) аутам атау, разрывы гранат i снарадау i г.д.). [Пра моуныя асабл;васщ творау Р. Барадулша 
i выкарыстанне моуна-выяуленчых сродкау гл. БМЭ, с. 73-75].

Асобную гаворку патрэбна весщ пра Р. Барадулша як перакладчыка старажытнай 
лхтаратуры: “Слова пра паход 1гаравы”, “Псальмы”, у р ьф а  з “BiGnii” i шш. Сенняшняга 
чытача Уражваюць па-ранешаму барадулшсюя творы пра Чарнобыль i яго бяду, пра радыяцыю, 
стронцый i цэзй...

Аляксей Васшьевгч Пыст  -  гэта iMg, вядомае не толыа на Маглеушчыне, з якой паэт быу 
шчыльна звязаны на працягу усяго свайго жыцця, але i па Усёй Беларуси i наваг далёка за яе 
межам!1. Адукацыя паэта складала спецыяльнасщ журналиста i лггаратара, i працоуны шлях 
уключыу абодва гэтыя наирамKi: абавязю супрацоунжа рэдакцый газет («Чырвоны сцяп>, «За 
Радому», раенная газета Чэрыкааа, «Магмеуская прауда») спалучалгся з абавязкам1 сакратара 
Маплеускага абласнога аддоялення Саюза тсьменш кау Беларускай ССР.

Амаль у кожнага паэта есць вершы, прысвечаныя родным мясцшам; сярод таюх творау 
А. Пысша трэба узгадаць яш  знакам 1ты «Вузел»:

Не ведаю, якт  «узлом Д а  треф, ж ытоу на узлесках.
Навет я  привязан Д а партызанскис курганоу
Д а старых сосен за еялом, I  памткау гвардзейскас...
Д а яблынь, груш i вязау,

Адно я  знаю: гэтк/ меч 
Д а кладах гладкЫ, На свеце не скуещ а,
Валуноу, Каб м ог ён вузел мой рассеч.

Не закрануушы сэрца.
Мы бачым, што твор вызначаецца выключна дакладнай рыфмай i вывераным памерам -  

чагырохстопным ямбам, я и  У няцотных радках прадстаулены поуным варыянгам, а у цеп
ных -  без апошняга ненащекнога склада. Гаворачы пра пачуццё еднасщ з малой радом ай, я кое 
раскрываеица праз узгадванне штодзенных навакольных рэалй  (старыя сосны, яблыш, вязы, 
валуны i шш.), паэт гаворыць i пра еднасць лесу чалавека з лесам усей вялжай крашы. Гэта 
прасочваецца зноу жа праз указание на гоуныя предметы (партызанекм курганы, гвардзейсюя 
помнш), але ix з~яуленне выюпкана найвялжшай бядой у  жыцщ ycix людзей -  асобнага чала
века, жыхароу вёсю або горада, беларускага народа, ycix народау шматнацыянальиай крашы. 
Адзш з паказчыкау узаемадзеяння формы i зместу, я и  сустракаецца у  прыведзеным творы,-  
гэта ужыванне у другой страфе «разб!тага» радка, што выюпкана выключна сэнсавым!, а не 
фармальна-метрычным! прычынамг

Верш адзначаны i некаторым1 моуным! асабл1васцямг: так, у im выкарыстана словаформа 
прывязан (г.зн. кароткая форма дзеепрыметнша, якая у сучаснай беларускай мове мае абме- 
жаванае ужыванне), а таксама форма шфшпыва рассеч (параун. з больш нарматыукым i ней
тральным рассекчы  або рассячы). Вщавочна, гэта сведчыиь пра адпюстраванне у творчасщ

1 Нагадаем, што А.В. П ы с т  нарадауся у вбеды Высок! Барок (Гомельскай губерга, зараз - ЬСрасналольсю 
раён М аплёускай вобласщ) РР, №  1]. Каб ушанаваць памяць славутага земляка, у  Маплйве на доме, дзе жыу паэт; 
усталявака мемарыяльная дошка, а адна з вушц горада ноещь 1МЯ А.В. Пысша. Нагадаем таксама, што звеста пра 
А.В. Пысша уюиочаны наваггу ВялЪсую Савецкую Энцыклапедыю.
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А. Пысша як агульнамоунага працэсу выпрацоуш i стабшзацьп мощных норм, так i пра 
уласную спробу знайсщ сваю манеру выкарыстання беларускага паэтычнага слова, у якой 
пэуным чынам прасочваецца уплыу рускай мовы.

У шэрагу вершау А. Пысша лйрызм спалучаецца з некагорай «журналкцкасцю» формы2, 
што можна праипостраваць на прыкладзе васьмфадковага твора «Ляпн сябры...». Гэты тэкст 
пабудаваны як невялёкая замалбука пра пэуныя падзег, што i сведчыць пра рэпартажнае адцен- 
не; зноу ж а, як i у  выпадку з разгледжаным вышэй «Вузлом», прысутшчае пытанне, разважан- 
не, с проба шгосыц асэнсаваць. Цдкава, што фармапьная структура гэтага элепчнага роздуму 
(вершаваны памер, выкарысганне i будова пытальных сказав) вельм1 шчыльна пераюнкаюцца 
з хрэстаматыйна вядомым «Парусам» М.Ю. Лермантава, параун.:

Ляг:ч сябры ва усш  походным, Белеет парус одинокий
Гарматы сц1хи . Цшыня. В тумане моря голубом!..
Што стцца до пад небам родным Что ищет он в стране далекой?
На doceimKy, початку дня? Что кинул он в краю родном?..
Над Ш  жауранак це/ркоча, <...>
Трапеча, долу дастае. Под ним струя светлей лазури,
Нгбы падняць забт ых хоча, Над ним луч солнца золотой...
Ды  талыа ситы нестае. А он, мятежный, просит бури,

(«Ляпп сябры...») Как будто в бурях есть покой!
(«Парус»)

Але увашнвы разгляд вымушае канстагаваць, што размовы пра нейкае «перапяванне» 
тут не шзе: беручы (з мэтай адгочвання паэтычнага майстэрства) у  якасщ Узору лепшыя творы 
разнамоуных лггаралур, А. Пысщ напауняе ix свайм, асабл^вым зместам, падзеям!, настро
ем. Так, у вершы «Ляпп сябры...» лйрычны пачагак~вельм1 цесна спалучаецца з ваенным i 
фшасофсмм, з чаго паступова po6iuua зразумелай галоуная задача паэта: не столью прывесщ 
чытача да пэунай думю, меркавання, колыа запраЫць яго да разважанняу.

Кал1 анал ааваць паэз!ю А. Пысша з пункту гледжання ступень важнасщ формы (яе за- 
хавання, вытрымл!вання), то можна адзначыць, што пры неабходнасш паэт з формай паэтыч
нага маулення можа абыходзйцца давол! вольна, пра што сведчыць верш «Каму anuMi свешш, 
вулща?»:

Каму агням! свецш , вулща? Глядж у цяпер на юную адвагу.
Дауно усе спяць, На першы бой... I  верыцъ зноу гатоу,

дауно усе спяць. Ш то падымауся неаклг у  атаку
У парках цет  не варуиищца /  быу на марты некапъю гадоу.
I  дрэвы нерыпяць. Не будзем, памяць, грэцца, каля славы,
У  небе непрыкметна зоркг усходзяць Не будзем прымяраць з  аглядкай крон.
I  цЬса патухаюць наусягды. Хай па слядах магх гусцеюць травы
А па зямт мае успаммы  ходзяць, I  вугалъкамi тлее чабарок.
Трывожачы дарожныя сляды. Хай позш чмель гудзе мажорным басам,
I  памяць неадступным следопытам Разбудж аны расгнкаю уначы.
Схыяецца над бт аю  зямлёй, Ты на яго не наступг абцасам,
I  часам у  забытым. Юнак,

перажытым з сваей любоую 1дучы.
Прымае след чужы за уласны мой.
Па-першае, мы бачым, што у вершы тройчы сустракаецца «лесв1чка Маякоускага», 

хоць фармальным! патрабавашшм рьтн ч н ага  або рыфмавага характеру гэта не абумоулена. 
Па-другое, памер пачатковай страфы крыху адрозшваецца ад рыпмчнай аргашзацьи шшых 
строф, што падмацоуваеица i «усечаным» чаивёртым радком, ям  атрымауся значна карацей-

1 Нагадаем, што да ванны А .В . Пысш вучыуся у  Камушстычньш шстытуце Журнал1стыю iu s  С.М. Kipasa у 
Мшску.
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шым у параунанш з астатшм!, у прыватнасщ -  з друпм радком гэтай жа страфы, звязаным з 
iM дакладнай мужчынскай рыфмай.

Цйсава, што дадзены верш не проста утрымлйвае пытальны сказ (дарэчы, выкарыстанне 
пытальных с к азау -з’ява для творчасщ А. Пысша вельм! характерная), але i нават пачынаецца 
з яго. Гэта у  значнай ступеш праясняе сэнсавую, матывацыйную структуру MHorix вершау 
паэта; прадмет, здарэнне, эпЬод, выпадак выюпкаюць пытанне, якое служыць адпрауным 
пунктам у  размове з чытачом, асновай для усей далейшай прады над сэнсавай, вобразнай, 
эстэтычнай вартасцю верша. 1ншым1 словам^ любая дэталь можа служыць своеасабл1'вым 
«спускавым мехашзмам» для размовы-разважання пра важнае, патрэбнае, набалелае.

Форма менавгга размовы абумоутвае ужыванне вялисай колькасщ звароткау; так, толью у 
прыведзеным вершы аутар звяртаецца да вулщы (Каму огням! свецпи, вулща?), уласнай памящ 
(Не будзем, памяць, грэщ а каля славы, /Н е  будзем прымяраць з аглядкай крок), юнака (Ты на 
яго не настут, абцасам, /Ю нак, з  сваей любоую гдучы). Пры гэгам асоба юнака амвалгзуе усё 
маладое пакаленне цапкам, i просьба не настут ць на чмяля, фактычна, азнаяае заклж больш 
уважл(ва став)цца да спадчыны, якую нам паюнум мшулыя пакаленнг тыя, каго ужо няма, так
сама кал>сьщ бьш  маладым!, i менавгга яны стварьш тое, што есць зараз на зямт.

У адным i там  жа творы А. Пысша часта пераплятаюцца некалью тэм, прычым нельга 
якуюсьщ з ix вылучыць у якасщ вядучай, асноунай; прасочым гэта на прыкладзе верша «Бай- 
цам спявае рэкв1ем сасоншк...»:

Бойцам спявае рэквйем сасоншк, Без заповетау гучных i прамоу.
Карэннем дал сплятаючы гусцей. КасмЫны век на куптах болотных
А я ix помню юными.. Пакажа допотопных

] сёння Журавоу.
Па нейюх рысках познаю дзяцей. Лад выраем вясною легка бегчы:
Молыяхлапчую... Мо чарадзейнае пяроупадзе?

Ды гэта уную, Ракету некат у  смузе-Ынечы
Сыны сыпоу тых Kaniumix сяброу. Лягчэй пушынт хтосщ павядзе.
Ужо у  колене трэщм Якую б даль пазнаць Hi давялося,—

вочы, рут A fe e  ж навуку пройдзеце адну:
1у  жылы перададзеная кроу. 3 драбнюткого зярнятка -  усе колоса,
Bimcaoeac, I  таяыа плуг

познаных I подобных, узнш е цал 'шу.
Тэма першая: памяць пра вайну, якая забрала шмат жыццяу i пра якую ш У яюм вы- 

падку нельга забываць. Неабходнасць такой памящ падкрэсл1ваецца прыёмам увасаблення: 
нават сама природа ушаноувае памяць тых, хто ахвяравау уласнае жыцце дзе ля таго, каб ж ьш  
шшыя людо1, сучасшю або шшыя пакапенш. Тэма другая: фшасофскае асэнсаванне часу, 
змешдваасцд жыцця, у яюм, тым не менш, можна зауважыць i пазнаць шмат з мшулага: у су- 
часных дзецях i унуках пазнаюцца ix бацыа i дзяды, яюя некал> CTeapani для ceaix нашчадкау 
ix малы сусвет, ix наваколле, а зараз пак!нул1 гэтую справу на маладзейшых. Тэма трэцяя: 
праблема узаемаадносш пакапенняу, кал! перад кожным з ix craiub уласная важная задача: ста- 
рэйшыя пав!нны перадаць сваю мудрасць тым, хто толыа уступае у пару стварэння, роб1цца 
гаспадаром сучаснага жыцця; маладзейшыя, у сваю чаргу, павшны зберагчы атрыманую спад- 
чыну i разам з ужо уласна здабьпым у свой час перадаць нашчадкам. Ёсць у тэксце такса
ма i пэунае павучанне, пададзенае у афарыстычнай форме (3 драбнюткага зярнятка -  усе 
калосЫ, / ImrnbKi  плуг узнш е цалшу); такая форма маулення падкрэсл1вае абавязковасць, усе- 
агульнасць выказанай думм для ycix людзей.

Ваенная тэматыка у творчасщ А. Пысша займае асабл1вае месда, прычым яе перадача 
адзначана юунай аутаб1яграф|чнасцю, што можна паказаць праз верш «Пярэдш край...», яю, 
м1ж шшым, адлюстроувае ваенную спецыяльнасць аутара!:

3 Нагадаем, што у час Вялкай Анчыннай вайны А. Пысш служыу сувязктам.
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Пярэдш край. Чужы. Неразгаданы. Нябёсам горача... У наступлент
Пярэдш край як полюс мерзлоты. Вясна i мы -  у  колонах штурмовых.
На белы снег лягя! мерыдыяны, На даляглядзе уздыбленыя цеш
АрмейскЫ прамыя правады. Учарашна катар -  мёртвых i жывых.
У ix — франтоу няроунае дыхание, Снег раставар. Звтелi у  небе гтушю,
Вяссонных камандармау галасы, 1 зеляиеу абтшлены дз1рван.
iMwiieacifb слова, што на золку стане I  сувязгст з напоуненай катушкi
Дыханием ураганной паласы. Надтачвау на ходу мерыдыян.
У прыведзеным творы нгшраецца прыпадабненне канкрэтна-дробнага i касм1чна- 

маштабнага: пярэдш край парауноуваецца з полюсам мерзл аты, а армейски тэлефошыя пра
вады -  з мерыдыянамг Гэта дае падставу акрэсл1Ш> яшчэ адну вельм! упасщвую творчасщ 
А. Пысша асабЛ1васць: гмкненне паказадь лес планеты (= «усеагульнае») праз каякрэтныя 
дэтиш (= «прываггнае»).

Прыцягвае увагу наступная моуная асабл1васць: выкарыстанне неразвпых або шторных 
с[нтакс!чных канструкцый (га. першыя два радо першай страфы, а  таксама першы радок 
апошняй страфы) вядае да павел1Чэння динамизму, экспрэсп паэтычнага маулення. 3 друго- 
га боку, гэтая ж дэталь надае вершу пэунае «рэпартажнае» адценне, якое, аднак, не зацяняе 
эстэтычнай вартасц) твора менавпа мастацкага, i У першую чаргу гэта тлумачыцца вял1кай 
колькасцю вобразных сродкау i прыбмау. Так, у im выкарыстоуваюцца параунанж (пярэдш 
край параукоуваецца з полюсам; правады -  з мерыдыянамг, залпы гармат -  з ураганам), 
увасабпенш (мерыдыяны ляглг; франтоу дыханне; дыханне ураганной паласы ; нябёсам гора
ча; вясна у  наступлений, эпггэты (белы снег; прамыя правады; няроунае дыханне; бяссонныя 
командармы; уздыбленыя цет; абпалены дзгрван), метафарычныя прыпадабненш прадметау, 
з’яу, дзеянняу (ш кл1васць слова... стане дыханием ураганной паласы; звм ел1 nmyumi; сувязют 
... надтачвау мерыдыян).

Размауляючы з чытачом праз свае вершы, А. Пысш звычайна пазбягае высокай ступеш 
«зашыфраванасщ» тэксту, але ёсць у яго i таюя творы, у яюх фармальна гаворыцца пра адно, 
а на самой справе тэматычная намраванасць аггрыьшваецца зусЫ шшая; прыкладам такк 
творау можа служыць верш «I чаму не у пашане асша?»:

I  чаму не у  пашане асгна?
Acina -  без гнёздау астых,
Аста -  без пьт  яловай,
Без абмежаванасцг дубовой,
Без хгтрай сукаватасцг,
Без лпиняй cyxaeamacifi.
Без Ainaeait паказут,
Яна -  як дзеука-векавуха.
Ног! у  яе каравыя,
Вусны у  яе гаркавыя.

Каж уць, не икай часшай чорнай 
Саграшыла acina з  чортам.
I  судж ана ёй праклёнам  
Гарэцъ на azni повальным. 
Трапеча яна у  чакант 
Непазбеж нага пакарання, 
Кожным люточкам дробным 
Б ’ещ а  i у  спёкууазнобе -  
Вятрамг абсвютаная, 
Нерэабштаваная.
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На працягу усяго гэтага верша тэмаггычная наюраванасць успрымаецца наступным 
чынам: гэта Л1рычнае разважанне -  ашсанне асшы, г.зн. верш на тэму прыроды, уважлхвых 
адносш да яе; сцвярджаецца наяунасць таямшчага, цисавага, незвычайнага нават у самым 
звычайным, простым, паусядзённым, i трэба толыа быць уважл^вым, каб не прайсщ м1ма 
гэтых паусядзённых «звычайных цудау». Але алошш радок, яю складаецца толью з аднаго 
(дарэчы, самага доугага i шматскладовага у тэксце) слова, вымушае расцашць твор не як кан- 
крэтную замалёуку л^рычнага характару, а як нешта 1ншасказальнае, адзначанае далучанасцю 
да грамадска-палпычнага жыцця: безумоуна, эппэт «нерэабттаваиая», ужыты у дачыненш 
да асшы, на самой справе адноацца да людзей, ягая па самых розных прычынах апынушся у 
нямшасщ у аф1цыйнай улады i ужо шмат часу не агрымлхваюць грамадскага даравання.

Творчаць А. Пысша адлюстроувае майстэрскае валоданне аутара словам, умение 
падб1раць найбольш адпаведнае спуацьп паэтычнае мауленне, асабл1ва для кожнай новай 
тэмы, а кал1 сэнсавых наюрункау у творы некальм, то i змяняць манеру л1рычнага расповеду, 
што можна прасачыщ> на прыкладзе верша «Баркалабауск1я салаки»:

«Цячэ рэчанька,
Цячэ быстрая,
Скокну -  пераскочу.
Аддай мяне, мая мамачка, 
За кого я хочу».

Красуня белозубая 
Йдзе да сваёй рак!, 
Нялюбаму цг любому 
У ёй мые ручнт ?

Ля чорнай кладю плавала 
Гусшае пяро.
Дзяучыну з Баркалабава 
Павезл1 за Дняпро.

Полонам ёй i згубаю 
Той род чужы I дом: 
Лети кукаеаць зязюляю 
У Mamyni под окном.

«Борам ляцела -  
Сучча ломала 
Шызым1 крылом!,
Полем ляцела -  
Поле кратла 
Дробнымi слязамЬ.

I, Mycitfb, старарэчышча — 
Улонне гэтых слёз.
Вядуць бабулг «Рэчаньку» -  
Пра свой жоночы лёс.

А унучт саманадзейныя 
1х  песню не бяруць; 
Салкткг самадзейныя 
Пра Ангару пяюць.

Над кратвой пякотиаю,
3 якой хоць nyzi ei.
Рулады дапатопныя 
У сё круцяць салауй

Пласцтка даугавечная, 
Адзш i той жа бок:
Цыган, цыган вечарам 
Сала пёк, пёк, пек...

Не цыгана — вярбоуш чыка б 
Дзяучатам 
з Ангары,—

Пад зеленню вярбоваю 
Уздыхаюць да зары.

Будзь, рэчанька, раун1ваю, 
Не noMcyi ты, а усё ж 
Паджгай, подлегай кратвеоо, 
Як выйдуць басанож.

Гаворачы пра спевы старых жанчын, паэт не проста выкарыстоувае цытаты па некалъю 
радкоу з «Рэчаньк!» (што ужо само па сабе вымушае адзначыць фалькларызм верша), але 
i выкарыстоувае словы i выразы «красуня белозубая», «зязюля» i шш., як1я прама ui апас- 
родкавана перадаюць цёплыя, прыязныя адносшы аутара да л1рычнай repami народнай 
песш, тым самым -  да беларускага народа i яго духоунай спадчыны. Гаворачы ж пра ма- 
ладых дзяучат, аутар выкарыстоувае словы i выразы накшталт «саманадзейныя», «canicnd 
самадзейныя», што выражае ужо imnbui адносшы да аб’екта паэтычнага ашеання. У якойсыц 
ступеш ымпатызуючы старэйшаму пакапенню, аутар не выказвае i адкрытага асуджэння у 
адносшах да маладых, игго адназначна вышкае са звароту да рзчю («не помец! ты ») i тлума- 
чыцца прыняццем думк! пра тое, што новыя пакаленш патрабуюць ужо новага жыцця i новых 
песень. У той жа час паэт пазбягае адназначнасщ у суджэннях, бо унутраны свет чалавека, яго 
пачуцщ -  з’ява складаная i далёкая ад дакладнага вызначэння, акрэсленасщ. Таму, просячы 
рэчку дараваць маладым, паэт усё ж пабуджае яе «паджгаць крашваю», кал! гэтыя самана
дзейныя дзяучаты пройдуць басанож.

Нельга не зярнуць увагу i на наступную структурную асабл1васць: на фоне шрычна- 
працяглых па 1нтанацьп цытат з народнай песш i 1мкл1ва-дакладных «аутаремх» строф вер
ша давеш выразна выб1ваюцца радю з парушэннем рьгпмчнага малюнку, цгго адбываецца за
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кошт павелйчэння або памяншэння колькасш ненащскных складов у некаторых радках: «А 
унучю  саманадзейныя»; «Цыган, цыган вечарам  /  Сала пёк, пёк, пёк».

Важным паказчыкам сапрауднай паэзм з ’яуляецца здольнасць моцнага уздзеяння праз 
натуральнее, звычайнае маллеине, якое не змяшчае спецыяльных, штучна створаных вобраз- 
ных сродкау. Трэба адзначыць, што А. Пысш у высокай ступеш валодае таюм спосабам ма- 
стацкай размовы; у якасщ прыкладу возьмем знакавы для паэта верш «Пал1м мы маршанскую 
махорку...»:

ПалШ мы маршанскую махорку, Нас, нстэуна, у  сееце не забудут,
Бачым мы Дняпроускую граду. Успамняць, што на свеуе мы жы/ii.
Будзе сёння бой. На тымузгорку,
Можа, я таксамаупаду. ...Яглядж у на дарняе курганне,

На траву, на рыжых мурашоу.
Будуць травы пад курганам. Будуць Ведайце: кал1 мяне не стане -
А длятаць у  вырай журавли Я р  сваю дывтю пайшоу.
Прыведзены тэкст -  сапрауды адзш з самых знешне простых, амаль без ашяюх «сродкау 

упрыгожвання», але тым не менш самых моцных у  экспрэс1уным плане; не выпадкова апоштя 
р ад а  менавта гагата твора высечаны на помшку А. Пыану. У  вершы, як гэта часта здараецца 
У творах паэта, сустракаюцца два розныя часавыя пласты: ранейшы, кал1 адбывал1ся пэуныя 
падзе1, i цяперашш, яю служыць адпрауным пунктам успамшау, своеасабл1вага экскурсу у 
мшулае. Цжава, што у  тэксце толыа двойчы ужываецца дзеяслоу у форме прошлага часу 
(жыл1, пайшоу); гавораны i пра «раней», i пра «зараз», паэт у пераважнай большасщ выпадкаУ 
ужывае формы цяперашняга або будучага часу: палш , бачым, будзе бой, упаду, будуць травы, 
будуць адлятаць, не забудуць, успомняць, глядж у, не стане. Такая граматычная асабл!васць 
М1ЖВ0Л1 прымушае чытача успрымаць М1нулае не як нешта знишае, а  як штосьщ рэальнае, 
сапраУднае, што не проста «было», а менавгга ёсць i наваг будзе.

А пош тя радю верша дапауняюць план успамшау, рэальнасцг м1нулага дум кай пра важ- 
насць еднасщ, далучанасщ да чагосьщ усеагульнага: народа, сяброу, аднавайскоуцау. Акрамя 
таго, апошнюю сграфу можна растлумачыць наступным чынам: не бывае «М1нулай» вайны 
або «м1нулых» салдат. Кал1 лёс чапавека звязваецца з ваенным1 падзеям1, то гэтая вайна за- 
стаецца з iM ужо назаусёды, яна нйкол) яго не пакщае. Таму наваг м1рны час -  гэта толью час 
пасля вайны, а  юлнпняя дывЬйя, у я кой давялося змагацца з ворагам,- гэта брацгва, пачуцце 
далучанасш да якога miauii не пакше. Пераадолець гэта пачуццё няма здольнасш i у самой 
смерщ: наваг заканчэнне жыцця -  не столью «ум1ранне», кольи проста вяртанне назад, у 
м1нулае, якое i ёсць на самой справе сапраУднае,- у  сваю дывт ю , дзе кал!сьш разам смалш 
махорку У чаканш бою.

I яшчэ адна тэма, якая займае у  паэзп А. Пысша вельм! важнае месца,- гэта тэма кахання; 
сярод вершау такога кштапту мы вылучым «На схше дня...»:

На cxine дня святла яшчэ daeani. Ты anycifi далот мне на плечы,
Вгльготны цень кладзе дубоу сям ’я. 1я эмаучу.
О, як патрэбны мне твое далот,
Любоу мая. Дубы на поэт дол ссыпаюць лкце,

I  у  кожнага зямны каротт век.
Kcuti стамлюся некалг праз меру, 9 мой лгстапад няшумны дакранкя
Адчуць бы мне падтрымку рук meaix; Maix павек.
I я  у  прычгу могутных си  паверу,
Бо мы ydeaix. I  я адчую, убачу, нев!душчы,

Далоням: meaiMi убачу я 
Прыкмецпи, што усктаю недарэчы У палёце ластауку, раСпну у  пушчы,
I  слова крыуднае сказацъ хо чу- Любоу мая.
Прыведзены верш адзначаны выключнай мшагучнасщо, л1рызмам, дакладнай рыфмай i 

вытрыманым памерам. На фоне агульнай дакладнасщ у пабудове асабл!ва выразна вылучаюц-

216

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



ца чацвёртыя (апошнш) радо  у кожнай страфе: яны складаюцца толью з дзвюх ямбавых стоп, 
у той час як зрыфмаваныя з iMi друг1я радю -  з пящ. Больш за тое, чацвёрты радок у першай i 
апошняй строфах аднолысавы, што закапьцоувае структуру i роб1ць сэнсавы акцэнт на пачуц- 
цё, я кое дакладна раскрываенца праз ужыванне зваротка.

Ц1кава таксама, ппо у вершах А. Пысша рэчагснасць успрымаецца перш-наперш праз зрок 
або на слых ( т .  у разгледжаных вышэй творах: вулща свецщь агням1; позш чмель гудзе\ сасоншк 
спявае рэкв!ем; цень рабы, зжауцелы лют, белы дым; салкгтю пяюць\ бачым Дняпроусклто гра
ду; рыж ыя мурашы i 1нш.), а  у гэтым -поры вщавочна паутараецца слова «далот», прычым 
дотык сапраУды бтзкага чалавека здольны не толыа зняць стому або супаюмць, але i наваг ад- 
крыць вочы i дазвол!ць чалавеку убачыць наваколле. Пэуна, у гэтым выпадку думка выказва- 
ецца у шшасказапьнай форме, i разумець сказанае трэба наступным чынам: чалавек робщца 
сапрауды вщушчым толыа праз пачуццё кахання, а без гэтага адчування ен можа пмдаець 
на рэали навакольнага асяроддзя, але ix пры гэтым не зауважаць, не бачыць, не разуметь ix 
сутнасш i значэння, яное заключавцца у неразрыунай еднасщ усяго iciiara у свеце.

Верш «На cxine дня...» мае таксама такую важную дэталь тэкставай арганвацьи, як вельм! 
высокая ступень разнастайнасщ з пункту гледжання марфапапчнай (часцшамоунай) i граматыч- 
най харакгарыстыю зрыфмаваных слоу. Так, у няцогных радках рыфмуюцца: daeani (кагэгорыя 
стану) -  далот  (наз., Н.с., мн.л.); праз меру (прысл.) -  паверу (дзеясл., будучы час); недарэчы 
(прысл.) -  ппечы (наз., B.C., мн.л.); л1сце (зборны наз., B.C., адз.л.) -  дакратся (дзеясл., загадны 
лад); невгдушчы (прым.) -упуш чы  (наз., М.с., адз.л.). У цотных радках рыфмуюцца: сям 'я (наз., 
Н.С., адз.л.) -  мая (прыналежны займеннж); meaix (прыналежны займеннж) -yd ea ix  (прысл.); 
хачу (дзеясл., незак. трыванне) -  змаучу (дзеясл., зак. трыванне); век (наз., Н.С., адз.л.) -  павек 
(наз., Р.с., мн.л.); я  (асабовы займеннж)-м а я  (прыналежны займеннж).

Таюм чынам, сказанае вышэй дазваляе канстагаваць, што творчасць А. Пысша уяуляецца 
як аргашчнае спалучэнне тэмагычнай разнастайнасщ, пазггычнага майстэрства, праудавага 
адлюстравання асаб1сггай с пробы спасщгнуць жыццё з фшасофскага пункту гледжання, а так
сама -  шчырай адданасщ людзям, як сучасшкам, так i будучым пакаленням, яки! (кожнае у 
сваю чаргу) прыходзяць на змену ceaiM бацькам i прымаюць на сябе ix абавязак уважл1вых 
адносш да усяго на свеце, бо касм!чнае, маштабнае праяуляецца менавгга у дробным, што- 
дзённым, а незвычайнае, цудоунае -  у штодзённым, звычайным.

Hin СымонавЫ Гтевгч належыць да тых мастакоу слова, творчая спадчына яюх уяуляе 
сабой аргашчнае спалучэнне дакладна акрэсленай грамадзянска-нацыянальнай паз1цьп раз
ам з сапраудным Л1рызмам, похапапзмам, фшасаф1чнасцю, надзвычай рупным! адносшам1 
да кожнага ужытага слова Myciub, гэта тлумачыцца як прыродным пачуццбм мовы, так i 
свядома атрыманай ацукацыяй: у 1951 годзе Hin Сымонавгч скончыу MiHCKae педагапчнае 
вучылппча, а  праз 5 год -  фшалалчны факультэт Беларускага дзяржаунага ушвератота па 
спецыяльнасш «Беларуская i руская мова i лгтаратура»; пазней iM бьш  атрыманы вучоная 
ступень кандыдата фшалапчных навук (1963) i вучонае званне прафесара (1978)

На сённяшш дзень Н.С. Гшев1ч з’яуляецца адным з самых заслужаных беларусих 
шсьменнжау: першы сакратар праулення Саюза тсьменш кау БССР (1980-1989), сакрагар 
праулення Саюза тсьменш кау СССР (1981-1991), народны паэт Беларуы (1991), заслужаны 
дзеяч навук! БССР (1980), дэпутат Вярхоунага Савета Рэспублж! Беларусь (з 1985), старшыня 
Пастаяннай KaMicii па адукадьп, культуры i захаванш петарычнай спадчыны (з 1990), намеснж 
старшыш Савета м!жнароднага Фонду славянскага п4сьменства i славянских культур (з 1989), 
старшыня рэспу6.iiканскага Таварыства беларускай мовы (з 1989) ён лаурэат Дзяржаунай 
n p 3 M ii БССР |мя Яню Купалы (1980), лаурэаг М1жнароднай прэмн ш я Хрыста Боцева (1986), 
кавалер балгарскага ордэна Клрылы i Мяфодия (1966) i ордэна Югаслаускай зорм са стужкай 
(1985) i шш.

Ужо раншя вершы паэта канца 1940-х -  пачатку 1950-х гг. вызначаюць аснэуныя думкч i 
матывы, яюя будуць дапауняцца, але застануцца i у больш позняй na33ii Н.С. Плев1ча.
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Першы з гэтых матывау -  традыцыйны для мнопх i MHorix беларускЫ паэтау, яю 
Узшк i на поуную моц загучау яшчэ у творах Ф. Багушэв1ча, Цётю, К. Каганца: гэта роля 
роднай мовы у  жыцц1 усяго беларускага народа наогул i аутара у прыватнасщ. 3 улцсам даты 
нал1сання (1947 г., кал1 паэту бьшо 16 гадоу) твор «Першая клятва» («Родная мова») наогул 
можна Л1чыць «праграмным»:

Як ты дорога мне, мая родная мова!
Шлагучнае, звонкое, роднае слова!
Ты Kciiicъц1 з калыст мяие подымала 
/  вучылау бацькоу на руках гаварыцъ...
У ж ыцщмаш слова найпершае «мама»
I  цяпер для м ят  сама мша гучыць.
Я  палт арах родных вучыуся чытацъ,
I  буквар для мяне быу жыцця палавтай.
Быу шчаслшы я роднаю мовай сказацъ 
Першы раз: «Беларусь, мая Маиг-крата!»
I  цяпер для мяне т ы з ycix даражэй,
Хоць я  ведаю, мовау на свеце нямала,
I  з ycix песняроу мне мшей i блгжэй 
Роднай мовы пясняр -  неум1ручы Купала.
А задумае вораг з далёкого краю
Адабраць у  мяне, зншчыць родную мову маю -
Не дозволю.

Не дам.
Не прадам.

Не змяняю.
I  да смерщ за валю тваю пастаю!

(«Першая клятва»)
Характерна, што замйюванне роднай мовай суправаджаецца непасрэдным выказваннем 

думю пра гагоунасць да яе абароны ад ворагау. Цжава, што акрамя «праграмнасщ» у  гэтым 
вершы можна зауважыць некагорыя моУныя асабл1васщ, якм будуць прасочвацца i у больш 
позн1х творах паэта. Так, мы бачым шырокае выкарыстанне пауторау (як асобных лекЫчных 
адзжак, так i ix спалучэнняу): I  цяпер для мяне; мова; родны; родная мова; пясняр. Вщавочная 
Увага да працы над формай разам з 1мкненнем макс1чальна узмацшць паэтычны радок, на 
нашу думку, пауплывала на нагнятанне сэнсу у парцэляцыйных (сегментаваных) сказах апош- 
няй страфы (Не дозволю. Не дам. Не прадам. Не змяняю.), пададзеных, мгж шшым, у выглядзе 
знакам т ш  «лесв1чкЬ> У Маякоускага.

Цшава, што пры захаванш дакладнага вершаванага памеру Н. Гшев1ч крыху змяняе ха- 
ракгар рыфмы: другая i апошняя строфы пачынаюцца з радкоу, яюя змяшчаюць жаночую 
рыфму (таму у страфе агрым^ваецца паслядоунасць: «жаночая -  мужчынская -  жаночая -  
мужчынская»), а трэцяя i чацвёртая -  з радкоу, што маюць рыфму мужчынскую (што вядзе да 
1ншай рыфмавай паслядоунасщ: «мужчынская -  жаночая -  мужчынская -  жаночая»), Акрамя 
гэтага, мы бачым, што першая страфа адрозшваецца па сваёй агульнай будове ад ycix астатшх: 
яна змяшчае не 4, а  толыа 2 радо (кожны з яюх з ’яуляецца асобным апавядальным щ шпчным 
сказам) з дакладнай рыфмай, якая У друпм радку нават у чымсьщ «чаканая», параун.: родная 
мова \ роднае слова.

1 яшчэ адна «тэхшчная» дэталь рьтм чнага плану, якая ужываецца Н. Гшев1чам не велым 
часта, але кожны раз дасягае сваей мэты па сэнсавым узмацненш,- гэта змяненне даужыш 
радка пры захаванш строфш  i характару рыфмавання. Так, у прыведзеным вершы друп радок 
апошняй страфы змяшчае тры «Л1шшя» (кал1 парауноуваць з радкам1шшых строф, а таксама 
з апошшм радком гэтай самай страфы) склады -  адзш нащскны i два ненащскныя, параун.: 
Адабраць у  мяне, зтшчыиь родную мову маю  i Адабраиь у мяне. зтшчыць мову маю.
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Наступная тэма, якая выразна праявшася ужо у ранняй творчасщ Н. Гшевйча,- гэта шчы- 
рая i модная любоУ да роднай природы, якая фактычна агаясамл1ваецца з беларускай зямлёй 
як радвдмай:

Каб i без хмелю ярага,
Без зелля прываротнага.
Не укленчыць перад яварам 
Не звар 'яцець ад нечага -  
Незразумела родиага,

Як талькi иоч лтнёвая 
Махне крыламг crniMi 
Ды цпиыня вшнёвая 
Па ycix садах затощца,- 
Тады хоць сэрца вынш1, 
Каб талькi супакогцца!

Неразгадана вечмага!
Я  у  гэту ноч лггшёеую 
1ду сцяжынкай вузкаю, 
Сцяжынкаю жытнёваю, 
Зямлёю белорускою.

1ду, а песня новая 1ду, а неба -  накае.
Сама у  душы складаецца, А ночка -  стякрылая,
I  перапёлка удовая 1усё да болю блгзкае.
Не спяць да самой рангцы 1усё - сторонка милая!

(“Яктолыа ноч лшнввая...”)
У прыведзеным вышэй тэксце мы павшны адзначыць разнастайнасць выкарыстанай 

формы: розная будова строф (1-я i 2-я -  з шасш радкоУ; астахжя -  з чагырох) вядзе да рознай 
рыфмавай паслядоунасщ. Так, даве псршыя страфы зрыфмаваны у паслядоунасщ А -Б -А -В - 
Б-В, астатшя пабудаваны у адпаведаасш з паслядоунасцю А -Б-А -Б . Кожны радок мае anomni 
нащск на трэщм з канца складзе; такая дактьшчная рыфма стварае Уражанне напеунасщ, 
меладычнасщ, фалькларызму на узроуш агульнай формы. Адносна апошняй рысы трэба 
зауважыць, што важнай сферай навуковых |нтарэсау Н. Г1пев1ча было зб)ранне, апрацоука i 
вывучэнне вуснай народнай творчасщ, пра игго сведчаць таюя яго выданш, як «Наша родная 
песня» (1968), «3 клопатам пра песш народа» (1970), «Паэтыка беларускай народнай л1рык»> 
(1975), «Паэтыка беларусмх загадак» (1976) i многш тш ы я [БМЭ, с. 128]

У згаданым вершы выразна праяуляеццатам харакгэрны для паэзп Н. Гшев1ча мастаща 
сродак, як увасабленне, напрыклад: ноч лт нёвая махне крылом! crniMi; цт ы ня вш нёвая па 
ycix садах затощ ца, песня новая сама у  душы складаецца , перапёлка удовая не спщь да самой 
ранщы. Гэтыя прыклады паказваюць, што «ачалавечаная» характарыстыка можа ужывацца не 
толью адносна жывых icror (перапёлка), але i да тых, што пазбаулены паняцця рэчыунасщ, 
матэрыяльнасщ: ноч, цш ы ня, песня.

Дарэчы, у некагорых вершах Н. Плевгча прырода не проста прысутшчае як anicaHHe 
наваколля або унутранага стану л1рычнага героя; падчас я на робщца своеасаблйвай «даей- 
най асобай», якая выконвае функцыю значна большую у параунанш са звычайным аб’ектам 
атсання: яна выступае як праява самога Жыцця, а чалавеку дастаецца роля своеасабл1вага 
«рэзанатара», яю наз1рае за праяваш гэтай вялшай i неспасшжнай з’явы:

Расправгушы шэрыя крылы, 3 кратдла дала па хацшках,
Хмурынка на захадзе устала, Абмыла жбант на паркетах,
Цямнела, плыла, вырастала, Загнала у  гумно закаханых
Як бы наЫраяася cLibi. Iудалеч шум-гул пакацша...

Пав1Сла над соннаю вёскай, На еулщы — свежа i цёпла.
Пасля зашумела р  прысадах, А зоры зазъял! так ярка.
I —залопотала па градах, Як быццам бухматая хмарка
Пошила па дварах з пераплёскам. Сабой ix да бляску нацёрла.

(«Вячэрш л|вень»)
Цапкам пабудаваны на увасабленнях (хмурынка paenpaeina крылы, хмарка нацёрла зоры 

да бляску), гэты тэкст змяшчае словы, яыя перадаюць каларыт беларускай мовы i, на вялш  
жаль, сёння не у поунай ciynem адносяцца да актыунай агульнаужывальнай лексна: крапгдла, 
паркан, бухматая. Важна таксама, што давол1 каротш паводле аб'бму (складаецца з 16-i
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радкоу), т ы  тэкст вызначаецца надзвычайнай шфармацыйнасщо, бо малюнак у т  перадаец- 
ца не стагычна, a f  дынамцы, паслядоуна праходзячы наступныя храналапчныя стыдьи: пе- 
рад дажджом -  падчас дажджу -  пасля дажджу Узмацнщь так! дынам^зм мастацкага маулення 
дапамагае папераменнае выкарыстанне дзеясловау незакончанага i закончанага трывання са 
значэннем руху, колькаснага i якаснага змянення, што стварае уражанне паступовага паволь- 
нага назапашвання моцы, а пасля -  яе шкпавага прарыву, параун.: цямнепа, плыла, вырастала, 
набгралася сты — зашумела, абмыла, загнала, нацёрла.

М аш у любо»! да прыроды у творчасщ Н. П л е в га  цесна пераллятаецца з матывам 
пачуцдяу да каханай:

У бацькоускш кутку -  
Kpai слынных бароу -  
Помню усмешку твою, 
Позгрк, ясны без слоу.

Зажурчыць ручаёк - 
Аж у  сэрца кольце, 
Быццам гэта твоё 
Слова ласга камне.

Прыйдзе зорная ноч, 
Ц ш ай дол ахте -  
Ceaix воч, карых воч 
Не адводзь ад мяне.

Выйду уранку зару 
Сустратць за сяло -  
Teaix рук, ммых рук 
Прыгадаю цяпяо.

У бацькоускш кутку 
Водар зёлак лясных 
Я  удыхаю, я п 'ю, 
Шбы з еуснау meaix.

I  праз далечау даль,
I  скрозь морок начны -  
Я  змагу разгадаць, 
Што мне скажуць яны.

Canayi запяюць Ц т  еетрыка лёт,
На аселщы дзесь, -  Што галубщь зямлю,
Чую песню тваю, Як дыханне твоё,
Заварожаны увесь. Пераймаю, лаулю.

(«У бацькоусмм кутку») 
Прыведзены вышэй верш мае щкавую сэнсавую структуру, ен змяшчае 8 чатырохрадко- 

вых строф, i у  кожнай з ix прыводацца своеасабшвая паралель памок наваколлем (зара, спевы 
салауеу, журчанне ручая i шш.) i каханай (цяпло рук, песня, ласкавае слова i шш.). Таюм чы- 
нам, наваколле CBaiMi праявам1 нагадвае каханую, таму з’яуляецца магчымасць сцвярджаць, 
што пачуцщ да прыроды, радзшы i каханай -  гэта пачуцщ роднасныя, шмат у чым падобныя, 
непадзельна злучаныя у  непарыунае адзшства.

Часты марфемны сродак, яю дапамагае перадаць пачудцб цеплыш, прыязныя адносшы 
да таго, пра што 1дзе размова у  вершы,- гэта выкарыстанне суфйссау-дэм1нутывау:

Высока р небе воблачка плыве. 
Пяыве, бялюткае, одно у  блакще. 
Яму цг сонцу у  чыстай смяве 
Жняярка крыллям! махаеуж ыце?

Яму цг сонцу весела пяюць 
Ж анюупапях, забыушыся на стому? 
Яно цг сонца? -  хочацца зЁрнуцъ 
У вочы любой хлопцу молодому.

Яму щ сонцу з берага ракг 
Смяюцца дзеф — рэха тоне f  далях? 
Яго щ сонца ловяць хлапчукЁ 
Рукамг загарэлымЁ на хвалях?

Жыццё i радасць, працо i любоу,-  
Наусё тут сэрца песняй адгукнецца/

А у  вышыш — чародка галубоу 
Над разамлелаю зямлёй вЁеццо

(«Высока у небе воблачка плыве») 
В|давочна, што словы воблачка, бялюткае, хлапчукг, чародка маюць лекздчнае значэн- 

не, у высокай cryneHi ускладненае эмацыянальнасцю (параун.: воблака, белы, хлопцы, пара
да), але У агульнай структуры верша успрымаюцца поунасцю натуральна, звычайна. Чытач 
м1жвол1 адчувае шчырую замшаванасць паэта вобразам!, яюя перадаюцца у  вершы, успрымае 
1нтанацыю даверл!васцд, якая суправаджае мастацкае мауленне. На нашу думку, шмат у чым 
гэта тлумачыцца выключив дарэчным выкарыстаннем Ынтакачных сродкау, а менавгта -  
шыроюм ужываннем пытальных сказау. Так, на агульную колькасць сказау (а менавгга -  9) 
прыходзхцца 5 пытальных; гэта стварае Уражанне блЬкасщ да аутара, даверу, 1мкнення да 
жывога непасрэднага разважання, яюм аутар дзелщца з чытачом.
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У паэзй Н. Плев1чащкаваузаемадзейшчаюцьз’явы лшгастычнага! экстралшгвютычнага 
харакгару. Такое моунае паняцце лекЫчнага узроуню, як антан1м1я, можа праяУляцца не 
столыа на узроуш слоу, колью на узроуш словазлучэнняу-вобразау, што мы i назйраем у вер
шы «Дождж прайшоу»:

I
Дождж прайшоу,
I  на траве, нал1сц1 
Згхацяць, гараць 
Брыльянты-росы... 
с . . .  >
Дождж жыцця, 
Зялёных долау свята, 
Радасць сейбтау 
У дзень вясновы! 
Слаулю спеу твой, 
Ц т  i заузяты,

...Недзе дождж прайшоу -  
Па схшах горных,
Па садах, дзе белыя нал1вы,
Ды не той —
Гаючы, жыватворны,
А — атрутны, смертоносны Л1вень!
<...>
Дождж пакут...
3 чыёй Maytciieau згоды 
Ён стсаць у  небе чорнай хмарай...

(«Дождж прайшоу»)
I  адвечны / заусёды новы!
Гэты верш складаецца з дзвюх частак, прытым першая прысвечана ашсанню «звычайна- 

га» дажджу, яю дае раслшам ваду, а сэрцу -  пануццё чысщш i аднаулення; другая -  дажджу 
атрутнаму, яю выкшканы дзейнасцю чалавека (пры гэтым не удакладняецца, прадпрыемствы 
або атамныя выбух1 з’яуляюцца крышцай той атруты). Твор успрымаецца асабл1ва востра з 
улисам трагедьн, якая пазней здарылася (у 1986 годзе) на Чарнобыльскай АЭС. Дарэчы, другая 
частка, акрамя уласна канстатадьй таго, што прайшоу дождж, змяшчае важны (мабыць, наваг 
асноуны) у сэнсавым плане блок: зварот да лкхазей, каб яны не дапускал! падобнага, таму што 
такое можа здарыцца i на роднай зямл1, i тады мы шчога не зможам паюнуць свахм нашчад- 
кам: «ЛюдзИ /  Страшны дождж прайшоу! /  Сягоння -  дзесьцй /Н у, а  заутра -  /Д зе ён заутра 
будзе? /  ...Щ  ж  у  вас не падрастаюць дзещ?»

У вершах Н. Гшев1ча могуць пераплятацца, утвараючы непадзельнае сэнсавае адзшства, 
не толыа моуныя i лазамоуныя сродю, але нават i планы рэальнасщ (наяунай рэчагснасщ) i 
успам1нау. Добрым прыкладам да сказанага служиць верш «А у пол! вярба»:

Пякло нясцерпна. Млела усё навокал, 
Я/бы зямлю хто ворам абварыу.
Як з  рупарау, з  паадчыняных вокан 
Плыу голас: дыктар штосьщ гаварыу.

Пасля раздольна песня замучала. 
Здалося, лгвенъ хлынуу з вышынИ 
Яе мне мац! некат спявала, 
Спрадаючы кужэльнай нхткай дни

Ах, песня мацИ Я  забыу на стому, 
Забыу на млявасць, што усяго звала. 
Мяне сцяжынка ужо вяла дадому,
У бацькау двор аселгцай вяла.

Дзе на траве бялеюць ранкам росы, 
Дзе кладкг выгнутыя над водой,
Дзе й я  xanicbty -  загарэлы, босы -  
Каня пт уз дзяучынай маладо й...

Дыхнула свежасцю -  i лёгка стала, 
Пачууся лесу пошум, плёскатрэк... 
Мой родны край, мая зямля спявала. 
Мая любоу, адзшая навек!

А я... здалося, nip, прыпаушы нщма 
Да ручая з крышчнаю вадой...
Мы часта у  спёку ходзш пауз крытцу, 
Але Ц1 часта пём з крынщы той?

Назва гэтага верша -  гэта назва п ест , пра якую 1дзе гаворка у  творы. Фармальна-рэаль- 
ная Ытуацыя («спёка»), якая узмацняецца ужываннем двух аднакаранёвых слоу нобач («варам 
абварыу»), саступае плану мар i успамшау: па радыё перадал1 песню, узшк успамш пра песню 
мащ, а вышкам стала паралель cacneeaMi усяго наваколля. Далучанасць да Бацькаушчыны пры- 
падабняецца да спаталення смап з ручая-крыжцы, што стварае 1нтанацыю шшасказальнасш: 
апошшя радю («Мы часта у  спёку ходзш  пауз крынщу, /А л е  y i часта пём  з крынщы той?») 
гучаць як своеасабл1вы дакор тым, хто не зауважае прыгажосщ роднага краю, не шануе яе. Па
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сэнсавай ускладненасщ вобразау гэты верш становщца побач з ужо разгледжаным вышэй тво- 
рам «У бацыюусюм кутку»: там родная природа фактычна прыроутваецца да каханай, атуг- 
песня выюнкае успамшы, у яюх прырода з’яуляецца аб’ектам тых ж а пачуццяу, што i Maui.

Паэзйя Н. Гшев1ча сведчыць пра тое, што кожная, наваг давол1 звычайная, з’ява пры
роды насычана прыгажосцю, якая, Kani толью здолець яе убачыць, можа з’явщца крынщай 
замшавання, с в я т а , узндслас щ:

Цуд тварыуся -  я праспау: 
Снег дасееццем перапау 
Рана-рана.

Счаравау еяскоуцау снег: 
Хоць бы слова, крык щ смех,- 
Цгха-цгха.

1 ляжыць ён на дварах, 
На парканах, на дрывах - 
Чысты-чысты.

Моучкi я стаю у  Ц1шы, 

I  так лёгка на душы, 
Светпа-светла...

Для гасцей абрус у  нас 
Сцелюць гэтаю якраз 
Белы-белы.

(“Цуд тварыуся -  * праспау”)
Гэты верш прысвечаны першаму снегу. Асноуны м аш у твора -  вщавочнае захаплен- 

не прыгажосцю прыроды, прычым гэтае захапленне атаясамлйваецца з зачараванасцю, а сам 
снег -  з цудам. Побач з гэтым зноу можна прачытаць пра «няуваяиивасць» чалавека, што 
проста няздольны у поунай ступеш спасщгнуць прыгажосць наваколля; апошняе перадаец- 
ца з дапамогай кантэкстуальна-анташм1чнай канструкцьц: «Цуд тварыуся -  я  праспау». Для 
твора паэтам была абрана шкавая форма: у кожнай страфе 2 радо маюць дакладную рыфму, 
а 3-щ (дарэчы, значна карацейшы у  параунанш з пергпым! двума) наогул Hi з чым не рыфму- 
ецца i уяуляецца як паугор якаснага прыметниса або прыслоуя (прэдыкагыву) з паузлгшым 
(праз злучок) нашсаннем: рана-рана, чысты-чысты, белы-белы, цгха-цоса, сеетла-света. 
Вшавочна, гэта сведчыць не тольы пра увагу да формы i пэунае эксперыментатарства; таш  
складаныя словы гавораць пра 1мкненне паэта зрабщь мастацкае мауленне не толью выраз- 
ным, але i макЫмальна дакладпым, выкарыстоуваючы усе моуныя узроуш, i у  дадзеным вы- 
падку -  словаутваральны узровень.

Дарэчы, Kani некаторыя вершы Н. Плев^ча у  якасщ вобразна-моунага «падмурку» маюць 
адзш вядучы сродак, што i po6iuua асновай твора (напрыклад, у паиярэдшм разгледжаным 
нам1 выпадку -  складаныя словы-радю у канцы кожнай страфы), то у шшых так! «асноуны» 
сродак вылучыць вельм1 складана, таму што У творы выкарысгоуваюцца адразу некалыи в1дау 
тропау. Пацверджаннем служыць верш «Свята зямлт:

Першы гром быу сённяуночы. 
Дож дж  да дня шумеу вясёла. 
Ранак вытарашчыу вочы,
Як дз1ця, глядзщь наукола.

Траука вылезла у  канауцы, 
А у  гаг -  чуваць за  м ш  -  
Музыканты-выканауцы  
Конкурс майскi аб’явш .

Ш то за ноч могло зрабщца! 
Перайначана у  сё чыста:
Попе дыхае, дым1щ а  
Парой лёгкою празрыстай.

Набрынялыя пупышт, 
Раскалоушыся ад грому, 
Прь& раюць цветам пышным 
Кожнай яблыт корону.

О зямля!
Ты уся у  абновах!
Ты у  мшьён званочкау звотш, 
Ты на ста пявучых мовах 
Весняй радасцю гамотш.

Ты смяешся так шчастаа, 
Што адразу ясна стала,
Я к ты доуга, як цярплгва 
Свята гэтага чакала!
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У гэтым вершы, прысвечаным вясне, адчуваецца не проста добрае, а  менавгга 
прафесШнае (вдавочна, уплывае этрыманая адукацыя) еалоданне мовай. Выкарыстоуъаючы 
выключна дакладныя рыфмы, паэт знаходзщь магчымасць у якасш зрыфмаваных ужываць 
або словы розных часцш мовы (прыслоуе i назоушк: уночы -  вочы; прыслоуе i прыметшк. 
чыста -  празрыстай; назоушк i прыметшк: пупышкг -  пышным', назоушк i дзеяслоу: Mini -  
абявШ ), або адной i той часцшы мовы, але у розных формах: грому (Р. с.) -  корону (В. с.), у  
канауцы (М. с.) -  выканауцы  (Н. с.). Шырока уводзячы у тэкст увасаблент (дождж шумеу вя- 
сёла;ранак вытарашчыу вочы, глядзщь наукола; поле дыхае; пупышкг прыбфаюць корону, ты 
[зят я] звонпи, гамонш , смяешся), паэт не забывае i пра шшыя сродю стъарэння i узмацнення 
вобразнасщ: параунанне (глядзщь, як дзщя), метафара (кожнай яблы т корону), эштэт (парай 
лёгкою празрыстай; на пявучых мовах), ппербала (м аьён  званочхаУ, на ст а мовах).

Натуральна, што пошук шкавай, незвычайнай, свежай формы, aca6niea у выпадку з 
невялтам! па памеры творам>, прыводашь да таго, што адразу некалыа нашсаных адзш за 
адным вершау атрымл1ваюцца поунаедю паралельным! у адносшах структуры: колысасщ 
строф, парадку чаргавання зрыфмаванмх радкоу, вершаваным памеры; напрыклад, вершы 
«Не памдай мяне, мой светлы сум», «У тым сяле, дзе я не быу ш иш », «Мой cim бор, мой 
родны бор зялйны», нашсаныя у 1961 г. (два апошшя з названых прыводзяцца нгжэй):

У тым сяле, дзе я  не быу ткап, Мой cim бор, мой родны бор зялёны !..
I нават дзе яго шукаць -  не знаю, Ён ёсць у  кожнага -  свой бор, што ваб1ць,
Ёсць хата у  яблынях, порог якое Свой мглы кут, свае бяро ш  й клёны,
Я толыа у  сне парой пераступаю. I  ёсць свая лясная тайна, мабыцъ...

1зноу i знор там, ледзь сцямнее у  пол!, Дык будзь жа ты ты навек бяагасяавён ы!
Хаджу, як прыв0, з вечара да ранку -  Адзш ты знаеш, дружа мой мауклты,
Усе запаветную шукаю брамку Яю быу я у  цябе у  гасцях шчашвы,
У тым сяле, дзе я  не быу Hi кап. Мой ciui бор, мой родны бор зялёны!..

(«У тым сяле, дзе я не быу юкол!») («Мой cwi бор, мой родны бор зялёны!..»)
Мы бачым, што кожны з вершау мае наступную паслядоунасщ. рыфмавання: А -Б -А -Б - 

А-В-В-А, прычым апошш радок у южным вершы паутарае першы. Свядома прынятая форма 
творау уплывае на Ужьпыя моуныя сродю: не маючы магчымасщ парушыць акрэслеиую струк
туру, паэт вымушаны адшукваць магчымасць «падставшь» тое ui шшае слова, якое патрабуец- 
ца саксам, у пэунае месца верша. Таму падчас з ’яуляецца неабходнасщь захаваць рьтнку  за 
кошт фанетычнай трапсфармацьп: лггара «У» у пачагку радка (верш «У тым сяле, дзе я не быу 
ншми»), «й» замест «i» у  спалучэнш «бярозы й клёны» (верш «Мой cim бор, мой родны бор 
зялёны!..»). Гзтай жа прычынай, а таксама 1мкненнем як мага больш поУна перадаць каларыг 
жывога беларускага слова, тлумачьшца выкарысганне формы займеншка жаночага роду Р. с. 
якое замест якой («хата у  яблынях, порог якое / Я  т ольту сне парой переступаю»),

Паэтычная манера Н. Гшев1ча адрозтваецца разнастайнасцю, разнапланавасцю, ня- 
спынным пошукам. Kani у разгпеджаным раней вершы «Цуд таарыуся -  я праспау» апошю 
радок кожнай страфы з фармальнага пункту гледжання прадстауляе сабой адно складанае 
чатырохскладовае слова, то некоторый творы цапкам канструююцца з радкоу, што маюць у 
некалыа разоУ больш вялжую даУжыню, напрыклад:

Як хочу я  вярнуцца у  той вечар лтнёвы на Вщебшчыне,
У той еодсвет маланак, под гулт захлёбмты лгвень,
У той водар сидор, датсцтт обмытых г вычышчаных,
У абдымк1 тых рук, i даверпыых i полахлгвых!
Не, не сгфсл! у  думы иавальнщы далёкой грымоты,
I не з вянул а усё, што з  такш! пакутамг выпешчана...
О, каб ведала ты, як хвшнаю горкой самоты 
Зноухачу я вярнуцца у  той вечар лтнёвы на Вщебшчыне!

(«Як хану я вярнуцца у той вечар лшнёвы на Вщебшчыне»)
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Мы бачым, што радо утрьпипваюць сапрауды даво.-ji вя.шкую колькасць складоу 
(менавгга: 18 /  16 /  1 8 / 1 6 / 1 6 / 1 8  /  16 /18),  пры гэтым у радках 1,3, 6, 8 выкарыстоуваецца 
давол! рэдкая У вершаскладанн1 гтердактьинчная рыфма, г. зн. апош т нащск прыпадае на 
4-ы склад ад канца. Характерна, што зноу пачуцш чалавека -  пры гэтым самыя важныя, 
(нтымныя -  знаходзяцца у непарыунай сувяз1 з навакольным асяроддзем, са з’явам1 прыроды: 
пачуццб да жанчыны паказваецца праз малюнак навальжцы, я кг прыводзвд да думю, што 
каханне па сваёй cine можна параунаць з самым1 моцным! прыроднымг з’явам!; што каханне - 
гэта стьсая, не менш няутрыманая за навапьшцу.

Вельм! асобасная паэзй Н. Плев1ча у той жа час адрасавана yciM, кожнаму: у вершах ча
ста узжкае м;пыу роунасщ людзей перад тварам чагосыц прыгожага, добрага, светпага (при
рода, вясна, радз!ма) або, наадварот, жорсткага, злога, жудаснага (вайна, смерць). Перадаць 
такую абагульненасць, але пры гэтым не зрабщь верш зус!м пазбауленым канкрэтнасщ i, як 
вынис, шчырасщ i праудзйваыц мастацкага маулення, дапамагаюць уласныя ймены, ужыгыя Ч 
значэнш абагульнена-калекшуным:

Не дачакаушыся сыноу адтуль -  
3 войны вял!кай, з прорвы апраметиай,
Cbinai у  магму тыс яны матуль -  
Марычъ, Пара сак. Кацирын, Нас туп ь -

Сышяi звычайна, часа, непрыкметна.
Як i жыл1 под зоркой пракаветнай...
Што у  мЫ anoumi думал! яны?
Што ix дзяцей не будзе ля труны.

(«Не дачакаушыся сыноу адтуль»)
Н. Гщев1ч-паэт у ceaix творах у пэунай ступеш адпюстроувае навуковыя im-арэсы 

Н. Гшев1ча-вучонага. В ядом а, што вялйкую Увагу ён аддавау зб1ранню i вывучэнню вуснай 
народнай творчасщ, таму поунасцю зразумела, што яго творы змяшчаюць давснп icroTHyio 
колькасць дыялекгызмау разных тыпау: леюлчных (пяколак = «цйплае месца на печы»; 
старлыбта — «пра старога чалавека»; вобараттк = «лекавая раслша»; асвер = «журавель 
калодзежа»; пыляня = «кураня»; плт авацъ -  «бегчы»; удукрыць =  «вырашыць»; наурэцца = 
«нечакана паявщца»; здырдзщ ца = «пражыць жыццё, памерщ»), семантычных (заложит = 
«невялгкая палёчка ш шафка для посуду»; выстава = «выгляд»), фаматычных (думацьме, не 
хапацьме) [БМЭ, с. 130].

Працуючы над ceaiMi творам!, Н. Гшев1ч шбыта сутыкауся з тым, што мова (i гэта ня- 
гледзячы на выдатнае яе веданне як паэтам, так i вучоным) не мае некаторых слоу, здольных 
перадаць неабходны сэнс з ушкам пэуных патрабаванняу таго ui шшага канкрэтнага верша. 
Таксам а паслядоуна ажыццёуленае жаданне зраб|ць паэтычную мову свежай, каларытнай, 
непауторнай прывя-ii да таго, што аутар час ад часу «прыдумвае», стварае свае уласныя сло
вы, або аугарсюя неалапзмы: суцемак = «no3Hi вечар»; гаратлшец =  «гаротшк»; папрасшец 
=  «жабрак»; уцемрыцъ =  «сцямнець»; драпеж ыць =  «нипчыць»; до-рэ-м i-фа-со-лщь = «музы- 
цыраваць» i шш. [БМЭ, с. 130].

Натуральна, што уплыу фальклору на паэзио Н. Г1лев1ча праяв^уся м1ж |ншым яшчэ 
i у шыроюм ужыванш рознага тылу устойлйвых выразау -  фразе ал апзмау. Важна, ппо 
фразе ал апчныя адзшм часта прыводзяцца у крыху змененым выпыдзе, i трансфармацьи 
фразеалапзмау звычайна адбываецца за кошт уключэння у  ix склад дадатковых слоу, яюя, 
з аднаго боку, удакладняюць сэнс выказвання, а  з другога, паслабляюць сэнсавыя cysai 
пам1ж кампанентам1 фразеалапчнага спаду чэння. Так, фразеапапзм «дагары нагами у 
«Недзялеш» ужываецца насгупным чынам: «В ялт аяу свеце была война. / 1 у  свеце, i у  нас 
на Гайне /  Пгракулта адзразу яна /  Усё дагары нагамп>. Мы бачым, игго да апорнага дзе- 
яслова «перакулщь» адносяцца залежныя словы «адзразу» i «усё», што узмацняе уздзеянне 
фразе ал апчнай адзжкк па-першае, таму што свежая форма заусёды выкл!кае да сябе боль
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шую Увагу у  параУнанш са звыклай; па-другое, таму што сам фразеапапзм у гэтым сказе 
атрымл1вае статус увасаблення: война... (перакульча) дагары нагомi.

Адметнай асабл!васцю ужывання фразе ал апзмау у творах Н. Гшев1ча з’яуляецца ix свя- 
домае натзванне, г. зн. на адносна невял! им  адрэзку твора фразеалапзмау можа ужывацца 
некалыа. Пры гэтым у выпадку сугучнасщ кампанентау розных фразе ал апчных адзшак само 
выказ ванне можа набываць каламбурны харакгар, напрыклад: «Ох г рвач! H i кроку без раху- 
бы! Так; шчэрыць на рубель м ой ляпу! /  Ох, не сцярплю! Ox, i дам у зубы!.. /О хау, охау так -  
i day... у  лапу!» («Змагар»), Кам1чны эфект у таюм выпадку выюпканы дыяметральным разы- 
ходжаннем намеру пакараць («даць у  зубы») i вышкам («.day у  лапу»), што падкрэашаецца 
сугучнасцю слоу «ляпу» -  «лапу».

Цпсавай адметнасцю паэзН Н. Плев1ча з’яуляецца тое, што яна «гучыць» не толью з 
прычыны яе строгай рыпмчнай аргашзацьп, унутранай мелодыю, фальклорнай напеунасщ, а 
яшчэ i таму, што творы паэта насычаны лекЫкай з агульным значэннем гучання:

Як ты грымела як бабахала.
Мая рабтавая ноч!
Стокрылы вецер дол аблахавау 
I вобзем юдауся наузбоч.

Як быццач тоушч нябёс вапыася -  
Трашчала так над галавой.
I  талькi сэрца весялглася,
Здранцвення скЫуушы павой...

(«Як ты грымела, як бабахала») 
Наяунасцю такога унутранага «гучання», напеунасш, меладычнасш вершау Н. Гшев1ча, 

а таксама майстэрскш умением выкарыстоувадь беларускае слова у Macraiucix творах 
абумоулены той факт; што мнопя i мног1я яго вершы быш пакладзены на музыку i arpbntani 
другое жыцце ужо не проста як вершы, а менавгга як necHi. Як адзначае у ceaiM артикуле 
Т. Аусяшкава, на словы народнага паэта Eenapyci было нашсана больш за 100 песень [IP, № 19].

Таюм чынам, на прыкладзе паэзи Н. ГшевЙча мы убачьип, як у творчасщ адааго чалавека мо- 
гуиь пераплятацца, узмацнякны каппоунасць адаш адааш, д ва розныя спосабы успрыняцця мовы -  
падыход фшолага-вучонага (ппо дае магчымасць свядома выкарысгоуваць вобразныя сродю, у ас- 
нове яюх знаходаяцца адзшю любых моуных узроуняу) i падыход мастака-паэгга, шчыра занаравана- 
га прыгажосцю, мшагучнасцю, выразнасцю, цеплыней жывога народнага беларуската слова

Анатоль Вярцмскг вядомы беларускаму грамадству не толып як выдагны лгтаратар (паэт; 
драматург, перакпадчык), але i як грамадсю дзеяч. Яго «афщыйныя пасады» папграбаваш 
вырашэння шматлшх лггаратурных, сацыяльных, эканам1чных, палггычных пытанняу, а 
паэз1я, крышка, публ!цы стыка давал! магчымасць перадаць погляды грамадзянша i думю, 
пачуцщ, хваляванш узнбслай л|рычнай асобы.

Адна з найбольш агульных думак, яюя М1ж радкоу прасочваюцда у na33ii А. Вярщнскага, 
закранае узаемаадносшы пам1ж грамадска-палпычным i асобасна-шдыв1пуальным. Пра 
сувязь гэтых складаных частак чалавечага «Я» пап; разважаючы над сутнасцю паняцця 
«незалежнасць», зазначыу насггупнае: «Я б раздаину панятак “незалежнасць” як незалежнасьць 
грамадзка-палггычную i незалежнасьць чалавека як асобы, як щцывща. Гэта, вшаць, розныя 
рэчы. <... > У сувяз1 з yciM гэтым прьш даУ  да высновы, што ты бывает свабодны i самастойны 
тады, кал1 ты дзейшчаеш у адпаведнасьщ са ceaiMi унутраньгап чалавечым1 пагрэбам1, ceaiM i 
перакананьнямь Гэта я мог наз1радь асаб.шва у Вярхоуным Савеце, Kani мы галасавалй i глядаел1 
натабле, i можна было бачыць, як адны галасуюць таму, што яны перакананыя, што яны так сябе 
му сядь паводзщь у дадзены моманг. А  друга галасуюць “з аглядкай”, таму што ix прымушаюць 
абстав1ны, не feci абавязак -  апьбо партийны, альбо боязь, 1нстынкт самазахаваньня» [IP, №  5].

Ужо у paHHix вершах, яюя увайшлй у першы зборнж А. Вярщнскага «Тры щшыш» 
(1966 г.), можна зауважыць асноуныя характэрныя рысы як фармальна-знешняга, так i
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змястоуна-унутранага кшталту, што засталгся i у шматлнах пазнейшых творах. Для прыкладу 
возьмем верш «Бар’еры»4:

Фтк квантуе Вучоны муж!
простору i час. Я  рады, павер,

Гяядзяць касманауты я гаи ару с я тваёй працай.
у  бок Венеры. Талью ёсць у  мяне непакой:

На змену тым, щ хутка дойдзе чарга да бар ’еру
што пайшл! у  запас, -  глухой адчужанасщ людской,

новым меры, неразумення i недаверу?
сферы i эры. Kwii ён падзе —

Падае за бар 'ерам бар 'ер — ракавы, векавы -
гукавы, Светловы, на нашых шляхах у  новыя эры,

зямных гравтацый... як нека'и nay бар ’ер гукавы,
як гшдаюць шшыя бар 'еры?

(«Бар’еры»)
Першае, што мы можам зауважыць У друкаваным афармленм верша -  гэта так званая 

«лесв1чка Маяноускага», з  дапамогай яной аформлены некаторыя ради (больш дакладна -  7 з 
агульнай колькасщ 16, кал) падзелены на «прыступю» радок Л1чыць адным). Акрамя гэта- 
га, радю утрымл1ваюць розную нолькасць складоу, якая паслядоуна выражаецда наступным! 
Л1чбам1:1 0 / 1 1 / 9 / 1 0 / 9 / 1 2 / 9 / 9 / 9 / 1 1 / 9 / 1 0 / 1 1 / 1 1 / 1 0 / 1 0 ;  ушчваючы тое, шторыфма 
У вершы скрыжаваная (г.зн. рыфмуюцца першы i трэщ, друп i чацвёрты радю i г.д.), няцяжка 
зауважыць, што наваг у зрыфмаваных радках рознща у колькасш складоу можа дасягаць 3. 
Няппедзячы на гэта, вершаванаму маУленню уласщвы вельм! дакладны унутраны ритм, яю 
У чымсьщ нагадвае марш, што, дарэчы, адпавядае сэнсавай глабальнасщ, хоць i супярэчыдо 
пахрабаванням строгай метрьга. Для узмаинення выразнасщ, акрамя вонкавага афармлення 
тэксту, падключаецца фанетычны узровень: у некаторых радках часта паутараецца гук [р], 
што зноу жа црымушае узгадаць марш праз асацыяцыю з грукатам барабанау.

Важнай сэнсавай рысай гэтага твора з ’яуляецца ужыванне мнагазнаннага слова-амвала, 
розныя значэнн! якога Уступаюць нават у адносшы своеасабл1вай анташмп: бар 'ер гукавы, 
Светловы, зямных гравтацый (г.зн. тое, што рана щ позна пераадольваецца дзякуючы пра- 
грэсу навую i тэхиш ) супрацьпастауляецца бар 'еру людской адчужанасц!, я и  прынята не 
зауважаць або паюдаць «на пасля», хоць 6н для пераадолення нават значна больш цяжю i 
небяспечны.

Названыя мастацюя сродю сустракаюцца у мнопх вершах А. Вярцшскага, але «удзельная 
вага» гэтых сродкау змяняецца ад твора да твора. Напрыклад, у вершы «Тры шшыш», яи 
таксама увайшоу у зборшк i нават даУ яму назву, роля гукашсу значна вышэйшая: у мнопх 
радках кожнае слова змяшчае адзш або некалыа свюцячых щ шыпячых гукау, што дапамагае 
перадаць значэнне щшыш па аналоги з 1мператыуным1 выюпчшкам! тыпу «Цс-с-с» i шш.: 

Хотць з вас, Чые там крою скрыпяцъ!
чалавею! Спаць, спаць!

Хотць дбаць! <...>
Спаць, спаць! Застацца з той цпиынёю,

Спяць куты i тшы, з ею, cieou савой,-
спяць каты г мышы, стаць сутнасцю сваею,
дзещ i птушю спяць. стаць самш сабой.
Люди, цшай, цш ай! Застацца з ею — гэта
Люл1, хотць дбаць! у  тойувайсщ сезам,

Спаць, спаць/ дзе сам-насам з сусветам,
з вечнасцю сам-насам.

4 Тут i далей тэксты А. Вярщнскага цвдуюцца паводле вьщакня: Вяршнсп, А. Хлопчых глядзщь-: Выбр. 
вершы i паэмы/ А. Вярцтсп.-М щ ск: Мает n it, 1992-318 с.
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Акрамя гукашсу, у гэтым тэксце вщавочна узмацняецца шматзначнасць выкарыстана- 
га амвала (щшыня). Гэты Ымвал дапамагае атсваць розныя гран! рэальнасщ: тры щшыш -  
шбыта тры вымярэнш, хоць усе яны закранаюць i малююць рэальнасць часу. У вы тку 
зноу жа узнисае своеасабтвая кангэксгуальная атанш иг. апошняя (свт алъная) щшыня 
падзшьквае, трубщь, а яе прадаужэннем з ’яуляецца вадаспад дня, г.зн. ймюпвасць, гучанне, 
праца: «Трубщь цпиа свт алъная / у  свой сярэбраны рог, /за ве  у  долг дальняя, /  да новых спрау 
i дарог. /  Трубщь щша свталъная, /  крыштальная, развипапъная, /  i патанае яна / у  вадаспад- 
зе дня». Дарэчы, гэты Урывак шюструе яшчэ адну харакгэрную для граф|чнага афармлення 
вершау А. Вярцшскага дэталь: радю пачынаюцца з в&шкай Л1тары талью тады, Kani пачатак 
радка супадае з пачагкам сказа, а у астатнйх выпадках выкарыстоуваецца малая лггара, што 
можна зразумець як першапачагювую увагу не сголыа да фармальнай сгруетурнай часто 
(радка), колью да сэнсава-антакачнай (сказа).

Асацыятыуную сувязь (не «ймггацыю», а  менавпа Унутраную сувязь на узроуш вобразау 
i характару маулення) з паслярэвалюцыйнай савецкай рускамоунай паэз1яй можна убачыць у 
вершы «Бурбоны вяртаюцца у Парыж», яю сам аутар вызначыу як «пстарычны эцюд»:

Што, рэеалюцыя,- гарыш! Радуйся, дикая Вандэя,
Дагарае твой сцяг чыреоны!.. перамагла контр1дзя.
Бурбоны еяртаюццау Парыж, А ты чаго невясёлы, плебс?
на трон вяртаюцца бурбоны. Щ табе хмурыща лети?
Ззяй, роялист, твоё узяло! У уябе такое уражанне,
Радуйся, люд забабонны! што не было дня учарашняга?
Бурбоны жыеучыя, ях зло, 
надз!ва жыеучыя бурбоны.
Прыведзены Урывак паказвае, што у азначаным паэтычным тэксце широка ужываюцца 

кшчныя (пытальныя i пабуджальныя) сказы, звернутыя да суразмоУцы-адрасата. Гэтая рыса 
на фоне выразнай сацыяльна-палгтычнай наюраванасщ верша таксама дазваляе гаварыць 
пра пэунае падабенства з рэвалюцыйнай рускамоунай паэзшй грамадскага характару, у пры- 
ватнасщ, з творам! У. Маякоускага (напрыклад, знакам лы я радю «Ешь ананасы, рябчиков 
жуй...», нашсаныя у  1917 г.).

Трэба аданачыць, што творчасць А. Вярщнскага давол! разнастайная у жанравых 
адносшах, i таму некагорыя вершы паэта шмат чаго маюць ад байю, напрыклад, верш «Пра 
воука памоука...». Але «звычайны» баечны характер твора абавязкова суправаджаецца азда- 
бленнем тэксту удалым!, трапным1, высокамастацюм! вобразнымг i экспрэсйуним! сродкам!. 
Так, мы бачым i сугучнасць лекЫчных адзшак на мяжы паранамазп (што праяуляецца у на- 
зве), i прыбм градацьп (Ды ён ока двойчы хамелеон <... > Ды  ён жа тройчы хамелеон), i знач- 
ную колькасць пауторау (Ай ды воуча! Ай ды ён!\ Стащь, усмЬсаецца i imn. ) I зноу жа верш 
сведчыць пра непарыуную сувязь грамадскага i асобаснага: наюраваны на выкрыццё заганау 
жыцця, верш асуджае двурушнасць, якая не толыа псуе жыций на узроуш сацыяльным, але i 
ганьбщь само чалавечае «Я», унутраны свет.

Яшчэ больш «баечны» харакгар праяв1уся У вершы «Аюян i лужына». Щкава, пгго у 
вершы нежывыя p3anii выступаю ць як дзейныя асобы, прычым гэтыя супрацьлетыя паняцщ 
(аюян як Ымвал велварнага i лужына як Ымвал маленькага) дапамагаюць у сатырычнай фор
ме выкрыць з’яву неадпаведнасщ унутранага свету (маюцца на У вазе здольнасш. магчымасщ, 
якасщ) i знешшх намаганняу-праяу, прычым гэтая неадпаведнасць вьпсмкае горю смех як у 
вышку замяншэння, так i у вышку завел!чэння рэальнай вартасш чалавечай асобы:

Ясказар:
«Аюян -  вялгкая лужына».

Якусхадзтуся аюян!
<...>
Я  моучю глядзеу, як шалее стыхЫ, 
i думау са скрухай:
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а ВялiKi maxi,
А крыудз^ща гэтак жа, як i другЫ,
Як дробиыя лужыны iручайа».
<...>
-  Лужына -  мЫраакын.
Словы мае пачула лужына.
Лоб наморшчыла напружана 
I начала падравляць свой зыб 
пад акитскую шыр i глыб.
<...>
Я  глядзеу, i мне было смешна, / мне было сумна за яе.

Уважгивы да разнастайнасцд не толыа жанрава-мастацкага боку паэзи, але i да яе 
змястоунага багацця, А. Вярцшсю не мог абысщ тэму вайны. Пры гэтым у некоторых вершах 
вайна з ’яуляецца «асноуным предметам» тэксту, а у некагорых яна шбыта «саступае» на друп 
план, але факгычна з ’яуляецца прычынай тых щ шшых падзей, з ’яу, фарм1руе харакгары i 
лёсы, што знаходзяць непасрэднае адлюсграванне у тэксце.

У вершы «Балада пра спаленую вёску i жывога пеуня» жах1 вайны перадаюцца, з аднаго 
боку, непасрэдна, яны не хаваюцца мЬк радкоу (Гэта была не проста вайна. / Гэта было не
шта бояьш страшное, бояьш дзгкае.), а з другога— бадай што яшчэ большы уплыу выюпкае 
Увядзенне у тэкст вобраза-сшвала здмчэлага пеуня на папялцпчы, што усё спрабуе i спра- 
буе абудзщь вёску, у якой не засталося шводнага жывога чалавека. Гэты певень «мвалнзуе 
нешта недарэчнае, чаго не павшна быць; з ’яуленне гэтага пеуня было вьпшкана вайной, i 
таму вышкае, што вайна -  гэта i ёсць самае недарэчнае, што толью можа быць, што павшна 
назаусёды застацца выключна у мшулым. Щкава, што з пункту гаеджання фармальнай па- 
будовы гэты тэкст адзначаны яшчэ адной давол1 характэрнай для творчасщ А. Вярщнскага 
рысай, а менавта -  спалучэннем празайчнага i вершаванага маулення. Так, пачатак верша 
складаецца з шасщ сказау, што падаюцца кожны з новага абзаца i не маюць дакладнага вер
шаванага памеру або рыфмы, але маюць пэуную унутраную рьплпчную арганЬацыю, якая, 
дарэчы, прымушае узгадаць знакам 1тыя вершы у прозе I.C. Тургенева:

Гэта была не проста вайна.
Гэта было нешта бояьш страшное, балыи дзЫае.
Помню, мш а маёй веса iuuii карт а -  маю вёску яны абышль 
А праз нейкг час мы пачулi страляшну, убачыл1 дым -  чорныя клубы дыму.
Назаутра мы daeedanicH, што спалена вёска Шсялёва (вы знойдзеце гэтую назву на могиках 

весок у  Хаты ui), а жыхары яе забты, ад старого да малого.
Iяш чэ мы пачу.п жахлгвы расказ пра тое, як некалг дзён «дыхала» магма, куды карта CKidajii 

тсялёуцау, як крычау на вогнШчы здзЫэлы певень.
(«Балада пра спаленую вёску i жывога пеуня») 

Яшчэ У адным вершы («Дынамш»), прысвечаным ваеннай тэматыцы, вайна непас- 
рэдна не атсваецца, але яна з ’яуляецца прычынай таго, што старая жанчына застала- 
ся адна: з трох яе сыноу двое 3ariHy.ni, а адзш  прапау без вестю. Важнай рысай гэта
га твора зяуляецца майстэрскае валоданне моунай характарыстыкай персанажа. якое 
прадэманстравау аутар: так, старая жанчына замест слова «радыё» ужывае фанетыч- 
ны дыялектызм «радз1ва». Невыпадкава, што у тэксце амаль адсутшчаюць словы, яюя 
адразу успрымаюцца як шшамоуныя (параун. з вершам «Бар’ер»: квант уе, сфера, эра, 
гравт ацы я  i шш.). Праца паводле адбору прыдатных лекЫчных адзшак праяуляецца i у 
тым, што у вершы часта сустракаюцца словы з памяншальна-ласкальным! суфжсам1 (сы
нок, крыкунок, малодш аньы , нож анью, сярэдненът, сярэбраньш , слауненът); В1давочна. 
гэта, з аднаго боку, раскрывав здольнасць аутара «ужывацца» У вобраз наваг у невялшм 
творы i выкарыстоуваць адпаведныя лекс1чныя адзшю, а з другога -  з ’яуляецца праявай 
фалькларызму, хоць i няяунага.
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Адным з паказчыкау таго, наколью творчасць паэта адпавядае свядомасш i душы на
рода, з’яуляецца песеннае жыццё вершау. У гэтым плане асабл1ва адметным з ’яуляецца 
твор «Два полЬ>: гэтая песня з п’есы-казю «Скажы свае 1мя, саддат» у выкананш вакальна- 
1нструментальнага ансамбля «Сябры» стала адной з найбольш вядомых i модных па уэдзеянш 
песень групы.

А. Вярцшсю у вялгкай колькасщ вершау разважае над тым, што азначаюць такш панящц, 
як чалавечнасць, любоу, спачуванне, i гэтыя разважанш маюць мэтай адно: спасщгнуць, 
што гэта за icrcrra такая -  «чалавек», што значыць быць чалавекам. Так, у вершы «Мы на- 
пачатку зазнаш страху...» легка прачытваецца думка, што чалавек -  найвышэйшая icrora, 
бо тольга яму уласщвая чалавечнасць, але права называцца чалавекам яшчэ трэба зараб|ць, 
а быць сапрауды чалавечным -  вельм1 ня про ста. Дарэчы, у гэтым вершы добра бачна роля 
с1нтакс1чнага узроушо: верш змяшчае значную колькасць рознага роду няпоуных канструк- 
цый, што стварае эфект эканомнасцг маулення, г.зн. з ’яуляецца магчымасць павял1чыць аб’ем 
шфармацьн, што перадаецца праз адносна невялпсую колькасць вербальных аданак:

Мы напачатку зазналг страху, мы вучылюя паляваць,
перад прыродаи палат нщ. шумець - у  ветра,
Потым лятаць вучыл!ся у  птахау, у  кракадзта
огонь здабываць -  у  навалътц. фальшывыя слёзы прапвацъ.
Плаваць—у  рыб, Быць задуменнымг -  у  воблак,
у  пароды кацшай Быць спокойным!—у  дрэу.

Яшчэ адной адметнай рысай гэтага верша з’яуляецца выкарыстанне прымауга (3 ваукаш 
жыцъ -  па-воучы выць). Выкарыстанне фразеалоги у паэзи А. Вярщнскага -  гэта з ’ява да
лека не адзшкавая,а пэуная «цьггатиасць» можа праяуляцца не толью непасрэдна у тэксце, 
але i праз эгаграфы. У гэтым плане абавязнова неабходна узгадаць цыкл вершау «Лясныя 
прымауш»: кожны твор з гэтага цыкла мае эшграф-прымауку, i гэтая фразеапапчная адз1нка у 
нязменным або У трансфармаваным выглядзе уключаецца у паэтычны тэкст: Ваукоу баяцца-у  
пес не хадзщъ ', Хто у  лес, а  хт о па дровы; Лес сякуць -  трэсю ляцяцъ, Далей у  лес -  болей дроу\ 
Колькi ваука Hi карм1 ~ усё  адно у  лес глядзщь. Щкава, што кожную з тагах парэм^ял алчных 
адзшак можна зразумець як у прамым, так i у вобразна-пераносным сэнсе, пры гэтым верш не 
страчвае сваей унутранай лопю, але прачьгганне творау агрымлшаецца зусш щшае,

Вядома, што пры размове (мауленш) найбольш запамщаецца тое, што сказана напачагку 
або напрыканцы тэксту. 3 гэтага л алчна вышкае мэтазгоднасць выкарыстання у паэзи такога 
прыему, як нечаканае заканчэнне твора. У якасщ прыкладу такога прыему (ад якога эфект 
узмацняецца за кошт пауторау на пачаггку аднолькава пабудаваных адрэзкау-строф) можна 
прывесщ верш «Спачуванне»:

Спачуваю чалавеку, Спачуваю чалавеку,
кал! у  яго праразаюцца зубы. калг ён багцца смерщ

У мяне самого праразапкя зубы, кал! ён пам^раць не хоча.
i хоць я  гэта не помню, Я  ж сам смяротны i ведаю:
але ведаю: балюча было тады. Не так гэта лёгка памерцi,

xaii над тобой такое сшяе-стяе неба, 
Спачуваю чалавеку, кал! вакол такая зяяёная-зялёная трава.

кал( ён б ’ецца над пытаннямi.
K a il  да яго прыходзяць сумнент, Спачуваю чалавеку,
калi яго спасцггаюць расчаравант. i гэта, в^даць, натуральна.

Я  зведау на уласным вопыце Бо хто ж яму паспачувае,
I тое, 1 другое, i трэцяе. К сип не я — maxi ж, як ён, чалавек!
<...>
Нечаканасць заканчэння у гэтым выпадку заключала у тым, што аугар, з аднаго боку, 

праводнць мяжу памЬк сабой i чалавекам (бо гаворыць аб чалавеку у форме трэцяй асобы), а 
з другога, безумоуна, далучае сябе да людзей. Прыведзены урывак перадае таксама яшчэ адну
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характерную асабшвасць творау А. Вярцшскага: думка выказваецца поунасцю адкрыта, але 
Hi у  малой ступеш не узшкае уражанне пубшцыстычнасщ або страты мастацкасцд маулення.

У паэзи А. Вярцшскага можна знайсщ i адб1тга рэлшйнай паэтыю i тэматыю, у 
прыватнасщ, верш «Бунт», ям  паводле зместу можна аднесш да алакрыф1чнай лгтарахуры. 
Важным фактарам струюурнай арганЬацьп тэксту з ’яуляецца тое, што мастацю расповед пра 
пэунае здарэнне-размову на працягу амаль усяго твора вядзецца у форме трэцяй асобы (анг
лы, xepyeiM = «яны», «6н»), але у самым канцы твора з ’яуляецца аутарскае (або Л1рычнае) 
«Я», якое нечакана падводздо рысу наступным! словами «...Яе ведаю я, як вырашыу бог, / 
якЫ прыняу ён меры». Наогул, у вершы лёгка прасочваецца паралель з жыццём грамацсш, 
дзе «усе як адзш», «як прынята», «не задумваючыся»; але чалавек -  толью тады сапрауды 
чалавек, кал! ен не адварочваецца ад жыцця, думае, унутрана расце; шакш кажучы, да сябе 
самога яшчэ трэба прыйсщ, i гэтая справа далека не простая i не хуткая.

Асэнсаванне паэтам чапавека, яго лесу у творчасщ А. Вярцшскага шчыльна звязана з 
асэнсаваннем узаемаадносш «чалавек -  прырода»; добрым прыкладам тэкстау такога юрунку 
можа служыць верш «Некалыа слоу пра лес»:

luuii мы у  лес па прахаяоду, А што дат ямуузамсн мы?
па кветт, ягоды, смалу. Што po6iM мы у  бары?
lumi мы у  лес па асалоду. Да нас ён
/  вось -  сякерай па стволу. з Mipav i пакорай.
Лес нас любщ А мы да яго

а мы не любш. з мячам.
А мы яго сячом i губш. А мы яго -  пад порань,
Не хочам мы jno6ei узаемнай. падкорань,
Ён нам -  свае дары. пад самы корань сячом...
Для разумения твора важна ушчваць, што ён быу натсаны  у шасшдзесятыя гады XX ст., 

Kani пра беражлшыя адносшы да природы гаварыць было зуЫм не прынята; наадварот; 
чалавек падазауся як «цар прыроды» i став|уся над прыродай, ён павшен быу яе скарыць, 
перараб1ць, перайкачыць у адоаведнасш з ceaiMi уяуленням! i 1нтарэсаш. Зыходзячы з гэтага 
верш атрымл1вае 3yciM не элепчна-пастаральную афарбоуку, а  вадавочную сацыяльную ад- 
значанасць, грамадскае гучанне; дарэчы, актуальнасць падобных творау зрабшася вщавочнай 
толью праз даесящгодда1, Kani у адносшах да прыроды ужо было зроблена шмат неразумнага, 
жорсткага, нават непапраунага

Kani разглядаць творы А Вярщнскага не оалявана адзш ад аднаго, а У сукупнасщ, ва 
Узаемнай сувязь можна зауважыць, што imnbi раз сустракаюцца вершы, давол) бл1зюя па
водле часу нашсання, што з ’яуляюцца своеаса&пвым! «дыпщхаш»: першы з таюх вершау 
узДымае праблему, акрэс.ивае пытанне, перадае пэуныя пачуцщ, прапануе меркаваннг i г. д., 
а друп -  тэматычна i вобразна звязаны з першым, з ’яуляецца своеасабшвым «дадаткам», яю 
дазваляе з1рнуць на прадмет верша з супрацьлегпага боку i змяшчае пры гэтым нечаканую, 
падчас процшеглую у параунант з першым вершам думку. Прыкладам! таюх своеасаблвнх 
«дыпщхау» могуць служыць вершы «Сустрэчы» i «Развп-анне», «Дзве паралельныя прамыя» 
i «Боту у Mi нуту азарэння...» i шш. Так, у шшасказальным вершы «Дзве паралельныя прамыл» 
сапрауды дзве паралельныя прамыя сгмвал1зуюць лёсы людзей, яюя могуць icui (= «жыць») 
побач, але не мець шчога агульнага i усё жыццё заставацца чужымг У вершы ж «Бачу у MiHyiy 
азарэння...» напрамую гаворыцца, што паралельныя прамыя (= «людзЬ>) могуць сустрэцца, 6о 
жыццё чапавека, яго унутраны свет значна багацейшыя i мацнейшыя у параунанш з «трыыа 
вымярэннямЬ -  даужынйй, шырынёй, вышынёй.

Выкарыстоуваючы нават традыцыйныя приемы i вобразныя сродю, паэт заусбды 
1мкнецца надаць im непгга новае, свежае, щкавае. Прыкладам у гэтых адносшах можа паслу- 
жыць верш «Высокае неба щэала», у яюм не проста шмат рознага тылу пауторау (што само 
па сабе далёка не наватарскае), але есць чахыры радю, у як1х пры аднолькавай сштакачнай 
(а таксама падобнай сэнсавай) будове замяняюцца два словы (першае i трэцяе); у вышку сэнс
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i экспрэси узмацняюцца не толыа за кошт пауторау, але яшчэ i за кошт зменнага лексгчнага 
складу: мауленне робщца больш шмапгранным i адначасова увага засяроджвас цца на паста- 
янным кампаненце:

Хмурэу- Старэу-
ты усмешку мне вяртала. ты свежасць мне вяртала, -

Звярэу — высокое неба гдэала!
ты мудрасць мне вяртала. («Высокае неба щэала»)

Х варэу-
ты сипя мне вяртала.

3 пункту гледжання тэорьи камушкацьп, мастацю твор уяуляецца як таю тып тэкстау, 
падчас «расшыфроую» аутарскай задумы яюх адрасату (г.зн. чытаяу) належыць найбольшая 
доля самастойнасщ: «ваганш» успрыняцця, разумения сэнсу могуць быць вельм1 значным1. 
Але в^давочна i тое, што мастацюя тэксты, у  сваю чаргу, могуць адрозмвацца «сгупенню 
свабоды» у ix штэрпрэтацьп. Глюстрацыяй мастацюх творау з надзвычай высокай сгупенню 
Удзелу чытача у сэнсавым i вобразным напауненш тэксту з’яуляецца верш «Мужчына Жан
чына Чаканне...»:

Мужчына. Жанчына. Чаканне. Мужчына. Жанчына. Дыхание.
Щуканне. Блуканне. Час. С'урцабщцё. Забыцце.
Жанчына. Мужчына. Спатканне. Жанчына. Мужчына. Каханне.
Втанне. Пытанне. Адказ. Мужчына. Жанчына. Жыццё

(«Мужчына. Жанчына. Чаканне...»)
Гэты верш складаеццаз васьМ1 радкоу i утвараецца сказам^ яюя маюць толью адно слова 

(назоушк), але з прычыны значнай сэнсавай нагрузю (дарэчы, гэтыя лекачныя адзшю для 
чалавека адзначаны канцэптуальным характерам) верш дазваляе у  пэунай ступеш намаля- 
ваць пэуную карщну падзей, дзе галоуным з ’яуляецца паяуцце. У гэтай карцше аутар абаз- 
начае толью самыя галоуныя сэнсавыя Kporoci, а  усе астатняе дадумвае i уяуляе сам чытач у 
адпаведнасщ з ceaiMi унутраным1 асабл1васцям1, жыццёвым вопытам; у вышку адбываецца 
так, што чытач у максимальна поунай ступеш Удзелылчае у  «HanicaHHi» мастацкага твора.

Пятрусъ Макаль (Пётр МЬсайлав1ч Макаль) паходзгць з сялянскай сям ’ 1 вёси Крушыняны 
(зараз адносщца да Польшчы). Пастушушы пас ля сям1гадовай школы у Гродзенсю будаушчы 
тэхшкум, праз два гады П.М. Макаль канчаткова вызначыуся з тым, што яго жыццёвы шлях i 
адукацыя пав1нны быць з вязаны з лггаратурай. Таму, не скончыушы поуны тэрмш навучання у 
тэхнжуме, будучы член Саюза nicbMeHHiKay СССР паступае у Гродзенсю педагапчны шстьпут; 
дзе i атрьшшвае у  1953 г. диплом аб вышэйшай адукацьп, а  пасля (у 1960-1962 гт.) вучыцца 
таксама на Вышэйшых лггаратурных курсах пры СП СССР. Працоуны шлях П. Макаля 
уключае таюя пасады, як рэдактар аддзела культуры i навую часотса «Маладосць», загадчык 
аддзела лпгарагуры у газеце «Лпаратура i масгащва», рэдакгар рэпергуарна-рэдакцыйнай 
калегп Миистэрства культуры БССР, памочшк галоунага рэжысёра па лггараяурнай частцы 
Беларускага рэспублжанскага тэагра юнага гледаяа, Л1таратурны кансультант СП БССР, 
старшы рэдакгар выдавецгва «Мастацкая .штаратура», рэдактар аддзела паэзи часошса 
«Маладосць».

Значная частка вершау П. Макаля адзначана спробай асэнсаваць лёс i прызначэнне чала
века, што добра бачна у вершы «У пафасным уступе...» (1966г.):

У пафасным уступе, Няужо мы тольт камят у  ф)тдамент,
як у  ступе, Каб гншыя дабудаваи гмах,

Воду вядамых слоу таучы штодня, Каб здолелг вышынны дах пакласщ?..
Пакуль алоукам па стале не стукне, Але ж i мне
Ш быталёс няумольны, старшыня. не потым, а цяпер,
Жыццё, жыццё, каропиа твой регламент. Таварыш бог,
Як разгарнуцца тут на увесь размах? адрзж акраец ш часця

J долю чалаеечую адмер!
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У прыведзеным тэксце адразу зауважаецца пашыранае ужыванне лексш, абумоуленай 
савецкай рэчагснасцю: старшыня, стукаць алоукам па стаде, рэгламент, таварыш бог 
(наогул, з пункту гледжання як атэгстычна-савецкай, так i рэл1гШна-хрысщянскай щэалоги 
апошняе спалучэнне знаходзщца за мяжой дапушчальнай спалучальнасщ). Выразна гучыць 
жаданне аказацца чымсыц больш значным, як звычайны камень у фундамент, у вышку чаго 
Узшкае своеасабшвае супярэчанне з агульнай пануючай грамадскай устаноукай на тое, што 
асобны чалавек з ’яуляецца не больш як «вшщкам» у скпэме. Вельм! паказальна, што шчасце 
разумеецца як нешта апрадмечанае, рэальнае, рэчыунае; яно павшна быць не у абстрактная 
«будучыш», а ужо у сённяшшм жыцщ кожнага чалавека; «...не потым, а цяпер /  Таварыш бог, 
адрэж  акраец гичасця / I  долю чалавечую адмер!»

У парыведзеным можна убачыць i схаваную крытыку аф^цыйных сходау, на яюх «таУкуць 
валу», покуль не скончыцца «рэгламент». Сучаснасць успрымаецца толью як уступ да больш 
светлай будучыш у жыцщ дзяржавы, але жыцце асобнага чалавека уяуляецца таксама як не
шта каигшунае, што не страчвае сваей значнасщ на фоне агульнай дзяржаунай заданы. Пры 
Уважл1вым чытанш узшкае насту гшая параде ль. жыцце дзяржавы -  гэта вялиа сход, на фоне 
якога працягласць жыцця асобнага чалавека -  толью каротю уступ.

Вщавочна узаемадзеянне сэнсавай i фармальнай складанай у астэме экспрэауных 
сродкау: тройчы ужываецца «лесв1чка Маякоускага», прытым падзел на «прыступю» гэтай 
лесв1чю прызначаны для канцэшрацьп увал на пэуных важных дэталях. Так, першы падзел 
радка праясняе для успрыняцця параунанне, пабудаванае на з ’яве амашмп (уступе- у  ступе)] 
друп -  падкрэсл!вае важнасць агрымання шчасця для кожнага (» мне) i менавгга зараз (не 
потым, а  цяпер); трэщ -  дапамагае зауважыць незвычайны з пункту гледжання левдчнай 
спалучальнасщ зваротак «таварыш боги.

Паказальна, што У астэме вобразных сродкау значнае месца займаюць параунанш, 
прычым яны могуць уключацца у тэкст як з дапамогай фармальных паказчыкау (як у  сту
пе; тбыта лёс няумольны), так i без ix, г. зн. за кошт выкарыстання слоу, што называюць 
параунёныя паняцщ, у якасщ граматычнай асновы: першае -  у функцьп дзейшка, другое -  
у функцьп выказшка, яю перадае клотную характарыстыку дзейнжа менавгга праз сэнсавае 
прыпадабненне двух паняццяу (мы тальм кам яш у фундамент).

Маючы разнастайную тэматычную наюраванасць, м ногтя вершы П. Макаля дэманстру- 
юць другасную паз1цык> формы, ступеш важнасщ яе захавання на працягу твора, у параунанш 
са зместам, неабходнасцю перадаць строга вызначаны, патрэбны сэнс. Пакажам гэта на пры- 
кладзе верша «Мой лес»:

Лес, як вода, наталяе смогу.
Задыхаючыся у  вутчнай MimycHi,
Я  лесу крычу,

як ратоунаму магу:
—Дай мне глыток сваей гиишш!

У бор, я к у  тайну, загляну я,
Каб зведаць сапраудную гпыбтю:
За авыякавасцю драулянаю 
Кольк! унутры схавана огню!

Kani да мары маёй стопавярховае 
3 паходняй падпалъшчыка

вораг лез,
Я  сказау:

-  Будзь маёй аховаю.
Самая многоствольная артылерыя -  
Лес.
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не умеючы клясгрся,
Заусёды маукягва прымалг бой.
На гэттх i сёння

можна пакласфся:
Не падвядуць у  службе любой.

Скрыпкай -  дык скрыпкай,
якая б пропела 

Крык, i надзею, i гора да дна,- 
Усё, што нямая лясная капэла 
Выказаць людзям хацела здауна.
Мачтаю —

ростам ад кроны да кораня.
Щ мала яшчэ высока пастоу?
Я  дрэвам самую бездакорную 
Характарыстыку выдаць гатоу.

Выстояли 
Не adcmynuii.

У акупацыЁ
HeJtbvtL
Вось што значыць як след акапацца,
Укаранщца на роднай зямлИ

CeKJti, палvii цябе наряду маю,
А ты зно$ -

галавой да нябёс.
Я  пра цябе часта думаю.
Мой лес -  
Мойлёс.

3 метрычнага пункту гледжання другаснасць формы праяуляецца у зменнай колькасш 
нащскных цэнтрау у радках: радю звычайна маюць 3 («Задыхаючыся у  вулгчнай мгтуснг»; 
«Самая многоствольная артылерыя»; «Характарыстыку выдаць гатоу,») або 4 («Лес, як  
вада, наталяе смогу»; «Скрыпкай -  дык скрыпкай, якая б  пропела»; «Крык, i надзею, i гора 
да дна») такЫ цэнтры. Агульная колькасць нащскных i ненащскных складов можа вагацца у 
вельм! значных межах, ад 1 да 13, хоць большасць складаецца з суку пн ай колькасш ад 9 да 12, 
найчасцей з 10. Па строфах, у т. л. умоуна вылучаных, размеркаванне наступнае:

Дубы i сосны,

10 12 12 9
10 10 11 9
13 10 10 13 1
12 10 12 9
11 10 11 10
12 10 11 10
4 11 3 10 10
12 9 9 2 2
У вершы зноу выкарыстоуваецца «лесв1чка Маякоускага», а таксама сустракаецца на- 

данне статусу самастойных радкоу сэнсава значным часткам паэтычнага тэксту, што падчас 
можа наваг зацямняць рытм1чна-1нтанацыйны бок пабудовы: «Выстояли /  Не adcmynuii. 
У акупацыг/ Не были /В ось што значыць як след акапацца, /  Укарангцца на роднай зямлИ» Як 
i У вершы «У пафасным уступе...», наз1раецца ужыванне партыйна-сходавай лексма: «Я дрэ
вам самую бездакорную / Характарыстыку выдаць гатоу»; «У  акупацыi не былЬк «Цг мала
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яш чэ вы сока пастоу». Не за кошт шматразовага пастору, але за кошт устошивага выразу не- 
пасрздна i адназначна выказваецца думка пра тое, што радзша (у або двух значэннях. «ма
лая радз!ма» i «РадзЫа як грамадства») займае выключна важнае месца у жыцщ, надае сшы, 
дзякуючы яюм можна перамагны любых ворагау: «Вось што значыць як след акапацца, / 
Укаранщца на роднай зямпН».

Зноу широка ужыты параунанш, прычым некаторыя з ix з’яуляюцца трэдыцыйным! i 
чаканым! (спаталяць смагу найбольш зручна вадой, таму у  першым радку узшкае параунанне 
лесу i вады), а некаторыя -  нечаканькп, нестандартным!, свежьпн {у трэщм радку лес не про
ста уяуляецца як асоба, да якой можна звярнуцца; ен парауноуваецца з ратоуным магам). 
Дарэчы, параунанш дапамагаюць не толыа «упрыгожыдь» верш, але i перадаць думку правы- 
ключную важнасць з ’явы, якая агасваецца: вядома, што пражыць без спаталення cMari чалавек 
можа значна меней, чым нават без ежы. Цисава, што у гэтым творы дарэчна падключаецца фа- 
нетычны узровень уздзеяння у апошшх двух радках, пабудаваных на вельм1 высокай ступеш 
сугучнасщ (першыя словы паутараюцца, а  друпя адрозшваюцца толыа адной лгсарай), якая 
знаходзщца на мяжы амашмп.

Сярод вершау П. Макаля можна знайсш i рьпъпчна дасканалыя, з дакладнай рыфмай, 
напрыклад, «Поле, поле...»:

Паяе, пале, Навалътца Hiey nanieae,
У свагм прыполе Iмаланку-тзяеграму мне
Кольт Щ'дау ты прыноЫш мне! Адбгвае
Да пары, Пошта паяявая:

як змогары у  падполлг, Ураджай даспеу на цалте.
Тояцца зярняты у  баразне. Мыузышлг,
У раю/i впъготнай валаконцы Шбы зярняты,
П 'юць жывую сщ> -  3 паяя
Сок зямиы. Iупадзём аноу у  пале мы.
Час праб е -  Поле,
I  niKOMi да сонца У твсам замкненым кале
3 уемрадп пракяюнуцца яны. Нашы душы, думы i дамы.
Выстащь у  naxi войска хлеба -  Сплю у  каменным сховтчы кватэры.
Мускулистых каласоу отрад, Але што там бухае,
Хоць свае налёты робщь з неба як уэп?
Бомбард]ip цяжю — Хто так гулка стукаецца у  дзверы?
Грымотны град. Гэта ты,

паслантк поля -
Хлеб.

Рытшчния выверанасць асабшва добра адчуваецца пры успрыманш тэксту «на слых»; 1фы 
воуальным жа чыганш разбщцё паэтычнага тэксту на радю у пэунай ступеш зацямняе рылмчную 
аргатзацыю. Зноу цэнтральнае месиа У сктэме вобразных сродкаУ займаюць параунанш: зяр
няты У баразне парауноуваюцца са SMarapaMi у  падполш; зямны сок -  з жывой стай; усходы -  
з пжаш; каласы у noni- з  войскам i атрадам; гр ад -з  цяжюм бамбардшрам; навальшца-зтэлегра- 
май-маланкай; людз! з зярнятам! (пры гэтым узшкае наваг друп узровень параунання: нараджэнне 
прыпадабняецца да усходау а смерць -  да падзення у  поле); квагэра -  з каменным сховшчам; стук 
у дзверы -  з изпам. Выкарыстоуваюциа У вершы i йншыя выяуленчыя сродн:

-  фразеалапзм («замкнёнае кола»);
т- увасабленш (поле У прыполе прыноЫць цуды; хлеб у якасщ пасланшка поля стукаецца 

Удаверы);
-  лекс1чныя пауторы (шмагкратна выкарыстоуваецца назоушк поле, прычым замесг 

яго шводнага разу не ужываецда асабовы займеннж шякага роду «яно», што падкрэсшвае 
адухаулбнасць гэтага паняцця: вядома, што да шякага роду звычайна адносяцца неадушау- 
лйныя назоунш, таму выкарыстанне наз ван ага займеншка у  гэтым выпадку непажаданае);
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-  аднародныя члены, пры гэтым вщавочна узаемадзейшчаюць планы Ынтаксйчны 
(пералш словаформ з аднолькаеай спггакЫчнай функцыяй), семантычны (азначаныя слова- 
формы называюць кантэкстуаль на роднасныя паняцц!) i фанетычны (наз1раецца не проста 
сугучнасць слоу, а навах так званая метаграма -  г.зн. ланцужок слоу, у яюм кожнае наступнае 
адрозшваецца ад папярэдняга толыи адной лггарай: душы -  думы -  дамы).

Няппедзячы на разнастайнасць ужьпых сродкау, галоунае месца у  вобразна-экспрэсйунай 
структуры разгледжанага твора займаюць менавгга параунанш. Аднак у творчай спадчыне 
П. Макаля мы можам адзначыць i паэтычныя тэксты з шшым размеркаваннем «удзельнай 
eari» мастацюх прыбмау, напрыклад, у вершы на ваенную тэму «Двацдаты год»:

Свой doyzi сум иясе дамоу яма — Ворочай успамшау збипы куль,
У гмах зфкасты, што у  зяяёных словах. Вышукваючы зерт дарагЫ.
Адзт сшпы квадрат яе акна Шбыта уваскрашаючы, адтуль
Чарнее м як  агнёр шматпавярховых. Дващаты год вяртаюцца друга...
А недзе у  шафе пахавалъны тот -  Ёй кроу, як токам, скрот апячэ,
Яеударства мандат бестэрмтовы. Kani к суседзям нехта грукнеу дзверцы.
...1зноу з пупышт выбухае тст -  Дык, значыща, не скончана яшчэ
Атожылак вясновае абновы. Война, што замМравала сэрцы!
Дваццаты год яе цяжкой бядзе. Агнёу оконных 31хатл1вы шыфр
Не верачыу круты прысуд паперы, Высвечвае ж ыццёярчэйза словы...
Дващаты год яна адна idle А xi6a глЫыш, кольт чорных шыб,
Па вулщы сваей жаночай веры. 3 яюх трывога не зияла заслоны?
Мы бачым, што У тэксце няма непасрэднага ашсання вайны з яе падзеямЦ самаахвярнасцю, 

нечалавечай жорсткасцю, жахам! Але усе гэта давол1 зразумела «прачытваецца» праз указание 
на лёс жанчыны, чыё жыццб палам ала вайна: яна ужо 20 гадоу таму (а верш нашсаны у 1965 г., 
i «двадцати год» лёпса прачытваецца як «дваццашгоддзе Перамоп у Вял1кай Айчыннай вайне») 
атрымала пахавалъны л!ст на мужа, але яшчэ працягвае чакаць i у  якойсыд ступеш не страч- 
вае надзет Уздзеяние на чытача у гэтым тэксце ажыццяуляецца пераважна за ношт лекачных 
сродкау. СапраУды, памер верша (пяцгстопны ямб у няцотных радках i таюя ж стопы з адным 
дадатковым ненацюкным складам напрыканцы цотных) на працягу твора не парушаецца. Рыф- 
ма таксама дакладная i вывераная, прычым паэт знаходзщь магчымасць зрыфмаваць словы або 
розных часщн мовы, або адной i той у розных грамагычных формах. 3 боку ж лекачных адзшак 
мы зауважаем ужыванне напрыканцы 5-га i 7-га радкоу слоу-амоммау («Л1ст» як дакумент i 
«Л1ст» як частка расшны), што у пэунай ступеш закранае i узровень фанетычнай аргашзацьп. 
Зноу сустракаюцца словы, яюя больш звыклыя для афщыйнай грамадска-палпычнай сферы, 
чым для паэтычнага маулення (спалучэнне «мандат бестэрмтовы» выканвае у тэксце функ- 
цыю параунання у даяыненш да назвы дакумента «пахавалъны лют»), Задзейшчана у тэксце 
таксама i аетан!м1я, прычым пададзеная у апрацаванай мастацюм мысленнем форме: паняцце 
«адзш» супрацьпастауляецца паняццям «мнопя», «шшыя», «астатшя», а спалучэнне «сляпы 
квадрат» (= «чорны, яю не свещцца») прощстауляецца паняццю «алий» (= «светлы, запалены, 
яю гарыць»), Цдкава, што разам з параунанням! У гэтым тэксце вельм1 шырокае распаусюджанне 
i самую вял1кую частотнасць у супастауленш з iHuibiMi сродкам! атрымл1ваюць эпггэты: сум 
doyzi, гмах згркасты, сховы зялёныя, квадрат сляпы, агш шматпавярховыя, л!ст пахавалъны, 
мандат бестэрмтовы, абнова вясновая, бяда цяжкая, прысуд круты, в&ра.жаночая, куль збт ы , 
зерш дарагЫ, агш аконныя, шыфр зсхатпгвы, шыбы чорныя.

Ьипчэ адна важная дэталь сэнсавай аргашзацьп верша: хоць у пачатку верша давол1 лег
ка прасочваецца супроцьпастауленне «яна» (г.зн. л[рычная гера1ня верша) i «шшыя» (г.зн. 
тая, хто жыве побач), у апошшх двух радках адназначна выказваецца думка пра тыповасць 
лесу гэтай жанчыны: «хгба злгчыги, кольт чорных шыб, /  3  я к а  трывога не зняпа заслоны».

Як сведчыць сказанае вышэй, П. Макаль закранае традыцыйныя для беларускай na33ii 
тэмы: вайны, роднай зямл!, прыроды, фшасофскага асэнсавання часу, лёсу i г.рызначэнння
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чалавека. Разам з  тым паэт спрабуе знайсщ свай паэтычнае мауленне, прычым для уздзеяння 
на чытача ен задзейшчае магчымасщ розных узроуняу моунай сиггэмы: фанетыю, лексш, 
марфалоги, cwraxcicy. Але цэнтральнае месца у  экспрэауна-эсгэтычнай скпэме П. Макаля 
займае, безумоуна, слова; шшыя сродю i магчымасщ -  сштакск, падаел на радю i г.д. -  пры- 
значаюцца у асноуным для таго, каб сканцэнтраваць у вагу чытача на тым ц> шшым слове, 
яюм абазначана найбольш важнае у сэнсавым плане (на пэуным адрэзку масгацкага гэк- 
сту) паняцце. 3 «класйчных» вобразных сродкау у паэзп П. Макаля найбольш прадстаулены 
параунанш i эпггэты, прычым у розных творах вядучае месца можа напежаць як першаму, так 
i другому моуна-выяуленчаму сродку.

Раман Тармола-MipcKi (Раман Якаулев1ч Тармола) нарадз1уся у сям'г рамесшка у 
гарадсюм пасёлку Mip, адсюль i узшкла другая частка прозвшча, што разам з сапраудным 
прозв(шчам i утварыла псеудашм.

Атрымаушы дыплом аб заканчэнш псторыка-фталалчнага факультэта MiHCKara педа- 
гапчнага ш сш туга, Р. Тармола звязау свай жыцце не толыа з лггаратурай, але i з тэлеба- 
чаннем: пералис яго пасад уключае старшага рэдакгара, загадчыка лггарагурна-мастацкага 
аддзела, галоунага рэдакгара лггарасуряа-драмагычных праграм, каментагара па лгсаратуры i 
мастацгву Беларускага тэлебачання. Акрамя гэтага, паэт шчыльна супрацоушчау з сцэнарна- 
рэдакцыйным) калепям! (мастацкк фшьмау кшастудьн «Беларусьфшьм», тэлевЫйных фшь- 
мау Беларускага тэлебачання), з Саюзам тсьменш кау СССР [IP, №  18].

Ужо ранни вершы Р. Тармолы паказал!, што аутар у высокай ступеш валодае май- 
стэрствам беларускага пазтычнага слова, а  кожны, нават невялжй, твор адкрывае шыроия 
магчымасш для щкавых наз1ранняУ лшгвагэксталапчнага характару. У якасщ прыкладу возь
мем верш «Сэрца», яю датуецца 1962 годам {Тармола, 1994]:

Сэрца плача наузрыд, IIерад сэрцам чужую вшу загладжвай.
як д'пця малое, Во у  гневе сэрца сябе не памнщь,

Чалавек стараецца I, бывае,
яго супакощь -  невшаватаму памарць...

Гладзщь сэрца цёплай рукою. Чалавек свайго сэрца
Чалавека нехта пакрыудзгу, вгдаць, еедае норау:
А цяпер вось Не, яно не сцшыцца скора.

сэрца рукою гладзь Чалавек што Hi крок
1  адносшы лепшыя з  ш  спыняецца:

наладжвай, Зараз лес яго вырашаецца.
3 пункту гледжання формы мы адразу зауважаем, што прыкладна палова (7 з агульнай 

колькасщ 13) радкоу верша пададзена у форме «лесв!чкх Маякоускага», а  астатнш прыводзяц- 
ца у «звычайным» выглядзе, як «непадзеленыя». Яшчэ больш увал прыцягвае тое, што радю 
маюцьзначныяразыходжаню У колькасщ складоу ( 1 2 / 1 3 / 9 / 1 1 / 1 0 / 1 2 / 1 2 / 1 0 / 1 2 / 1 2 / 9 /  
10 /  10); у першую чаргу гэта тлумачыцца тым, што аутар пры неабходнасщ выкарыстоувае 
пропуск» або усгауй ненацккных складоу. Таю характер пазтычнага маулення прыводзщь 
да таго, што рытмйса верша трымаецца толью на нащскных складах, г зн. павялйчваецца роля 
рьгшу унутранагау параунанш сазнеш нш . У  сваю чаргу, гэта вымушае зрабщь выснову пра 
вiлавочную перавагу сэнсава-экспрэаунага боку твора над фармальна-метрычным, што фак- 
тычна азначае перавагу унутранага над знешшм, зместу над формай.

У гэтым жа вершы дакладна раскрываецца ктотная рыса пазтычнага крэда Р. Тармолы: 
выкрыць таямшцу Унутранага свету чалавека, у яюм самае важнае месца займаюць пачуцщ. 
Невыпадкова сэрца чалавека выступав як самасгойная асоба, з якой не проста трэба л1чыццз, 
але якая наваг юруе чалавекам да такой ступени што здольна прывесщ да вызначальных 
крокау, выращыць яго лес.

Неабходна аозначыць таксама, ппо на працягу твора рьпм чны  малюнак змяняецца: 
алошшя два радю маюць не 4 нащскныя склады, а  толыа 3, пгго прыцягвае увагу чытача да 
сказан ага у ix (вядома: непадобнае да астятняга заусёды вымушае звярнуць на сябе увагу).
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Наогул, калькасць радкоу у вершы няцотная, бо на фоне парнай рыфмы пачатак верша, яю 
абмалвувае спуацыю (што паслужыла прычынай разважанняу у творы), складаецца з трох 
зрыфмаваных суседшх радкоУ; гэта вылучае пачатак у асобную, самастойную структурную 
частку.

Яшчэ больш значную ступень свабоды у фарм)равант радковай структуры можна адзна- 
чыць у вершы «Дождок верасовы»:

Верасы...
Верасы...
Шчасця голос разносщь бор двойчы,

тройчы.
Б'юць зялёнымi кроплям! буйной расы
Верасы
Па коленях муги, дзявочых.

А дзярчына хутчэй i хутчэй бяжыць.
У вачах расшка гскрыща.
Напрасткi ляцяць па косым дажджы
Дзве наг1,

як дзве блгскаещы.
У гэтым творы мы зауважаем ужо не проста «лесв!чку Маякоускага», а вельм! вольны 

падзел тэксту на ради: так, рытшчна цэласны радок можа разб)вацца на два асобныя з мэтай 
надання кожнай частцы большай сэнсавай самастойнасщ, прычым Kani у першай страфе пад- 
мацавана фанетычнай мэтазгоднасцю (г.зн. «разбпыя» на асобныя части ради усе ж  рыфму- 
юцца; можна гаварыць, пгш Унутраная рыфма Hi быта павяшчвае сваю значнасць да ступеш 
самастойнай рыфмы напрыканцы радка), то у трэцяй страфе т аи  падзел ажыццяуляецца вы- 
ключна на сэнсавай падставе. Дарэчы, гэта у  вершы з рыфмай тылу А -В -А -В  прыводзщь 
зноу жа да няцотнай колькасщ радкоу.

У абагульнена-змясгоуным плане гэты верш з’яуляецца замалеукай падаем нагадвае фо- 
таздымак або урывак юнастужю, якая на самой справе абазначае спробу перадаць пачуцщ; 
у вышку у  чытача застаецца вялисая прастора для «дадумвання» пэуных падзей (здарэнняу, 
размоу i imn.), яюя i crani прычынай абазначанага стану шчасця.

Прыведзеныя вышэй вершы сведчаць яшчэ пра адну icromyio асаблйвасць паэзи Р. Тар- 
молы, а менавгга -  пра структурную разнастайнасць аугарскага маулення: кал1 у вершы 
«Сэрца» бн вядзе размову ад трэцяй асобы (дарэчы, можна толыи здагадвацца, сам ui не 
сам аутар з ’яуляецца тым чалавекам з пакрыуджаным сэрцам), то у  «Дажджы верасовым» 
выкарыстоуваецца форма займеншка першай асобы мяне, прыналежнага займенжка мая i 
дзеяслоуная форма п ’ю.

Паэт; ранняе дзяшнства якога прыпала на гады вайны, не мог абысщ у сваей творчасщ 
i ваенную тэматыку. У гэтым намрунку можна назваць шмат вершау, напрыклад -  «Балада 
пра асколю i росы», якая стваралася, перараблялася i Удасканальвалася на працягу нязвыкла 
вял!кага часу для творау адносна невялжага aff ёму5. Вайна перадаецца не проста як нешта 
жахлгва-жудаснае, але як аб’ект нянав)сщ:

Калыа у  сэрцы нянавгсщ, гневу кояыа Не прымацъ каб дзецям расу за асколю
Да страшэннай вайны -  праз жыццё I  асколю — за раншнюю расу.

пранясу,
Наогул гэты твор вызначаецца высокай ступенню экспрэсц, што у пэунай меры тлу- 

мачыцца ужываннем неразв1тьгх сказау: агрымл1ваецца, што адносна невялш адрэзак тэк
сту змяшчае шмат шфармацьп ( /  асколм -  раса, /  i раса  -  аскалкг). Узмацненне уздзеяння 
на чытача ажыццяуляецца не толью праз змену месца дзейшка i выказнйса, але i дзякуючы

1У зборншу «Зярняты з каллсоу», яю i era у для нашага доследования крылцай вершау Р. Тармолы, гэты верш 
латуецца 1959-1962 гг.

Прыпынглася.
Легка на сэрцы у  мяне.
Твор дзявочы то гасне,

то успыхвае.
П'ю паветра. Н т т  не nip так раней: 
Наваяънща мая побач цяжка дыхае.

Hozi босыя коле гглща, як нож.
Ад кояеняу вады струмеиьчыкп цягиуцца... 
Толь кi н1зам прайшоуся руплгвы дождж, 
Верасовы дождж,
Вераснёвай ран1цай

237

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



супрацьпастауленню выражаных i.Mi паняццяу, што дазваляе канстатаваць цеснае узаема- 
дзеянне лекЫчнага i сштакЫчнага узроуняу У стварэнш вобразнасш верша.

Насамрэч, Р. Тармола па-майстэрску суадноаць тэматычную наюраванасць вершау i тыя 
мастацки сродю, яюя У найвял!кшай ступеш будуць адпавядащ. патрабаваниям кожнага кан- 
крэтнага твора. Добрым прыкладам у гэтым плане з'яуляецца верш «Песню слухаем...»: 

Песню слухаем: Узляцеу спявак,
я, не чакаючы воплескоу.

дрэва, Застапся са мной
сонца яркое. талью дзгва-гум.

Я -  шапку зняушы з такое прычыны, Застаюцца так
Дрэва,- крону схШушы зялёнай хмархай, у  вачах ад вясё.ли вод&нею...
Сонца, -  I  да дрэва caMi

рассунууиш премиямi абяачыны. пацягнутся рую:
Песня недзе на дрэве сядзела, —Дай аддзякаваць выканауцу,
Птушыная песня шчырая. Ён сядзеу на одной
Гэту шчырасць адчуу я  з тысячы

yciM целом -  meaix галшак.
Кожны нерв вгбрыруе. А можа, самого лети дачакоща?

Можа, ён прыляцщь сюды на спачынак? 
П риведены  верш прысвечаны тэме стаулення чалавека (паэта) да прыроды, ен змяшчае 

вщавочнае выражэнне поунай еднасщ з ёю. Адсюль лапчна вышкае вядучы вобразны сро- 
дак -  увасабленне: дзякуючы яму, у якасщ «раунапрауных асоб» выступаюць аб’екгы, ямя 
маюць прынцыпова розны рэальны маштаб: асобны чалавек, дрэва, сонца, туш ка.

Паэзш Р. Тармолы сцвярджае думку, што унутраны свет чалавека -  л<рычнага героя, 
аутара, шшых людзей -  насыпаны разнастайным1 пачуццям!, эмоцыям1, адчуванням1 i шш., 
прычым гэтыя пачуцщ бывае не толыа цяжка перадаць словам^ але наваг i вызначыць, зра- 
зумець: менавгга гэта вышкае з двух апошшх радкоу, яюя уяуляюць сабой пытальныя сказы 
i змяшчаюць няпэуна-разважл!вае, меркавальнае слова можа. Цпсава, пгго апошш пытальшк 
суседшчае з шматкроп’ем, бо гэта выюикае патрэбную асацыяцыю: унутранае жыццё чалаве
ка -  гэта бесперапынны звязаны (злггны) праще, яю не у поунай ступеш усведамляецца нават 
сам1м чалавекам, i таму вылучыць, дакладна акрэсл1ць, «клаЫфжаваць» асобную аутаномную 
частку унутранага свету проста иемагчыма.

Сутыкненне (з’яднанне або супрацьпастауленне) рознамаштабных з ’яу у адным творы -  
гэта давол1 характэрны прыём у творчасщ Р. Тармолы. Напрыклад, у вершы «На катку» мы 
наз<раем щкавае Узаемадзеянне двух планау маштабнасш: касмйчнага i рэальна-бытавога. 
Менавгга на супастауленш гэтых планау будуюцца вобразныя параунанш: каныа -  гэта ра
кеты; каток -  неба або аюян; нав1чю у каганш -  метэарыты. Вщавочнае несупадзенне рэаль- 
ных памерау надае вобразнай структуры верша гпыбшю, аб’ёмнасць, незвычайнасць, што у 
вышку павял1чвае ступень эмацыянальнага уздзеяння на чытача

Трэба адзшныць, што параунанш у вобразнай мстэме творау Р. Тармолы займаюць знач- 
нае месца: напрыклад, дрэвы могуць парауноувацца з падлеткам!, неба пам1ж  маланкам! -  
з вокнаш, хмара -  з перасоуным душам (верш «Лшень-л1вень»), дароп -  з рукаш, на яих 
намацоуваецца пульс восеш (верш «Пульс восеш») i г.д. Пры гэтым прыём параунання най- 
часцей ужываецца у цесным узаемадзеянш з тш ым! сродкамг так, у вершы «Лшень-Л1вень» 
значную ролю адыгрываюць таксама увасабленж (иаланка неба расчарцта; дрэуцы лапочуць 
л 1сцем; л 1пень-лгвень частуе струменямг воды) i гукашс (праяуляецца ужо у назве); у вершы 
«Пульс восеш» -  эпггэты (лгеток паж оуклы; самотны ж уравель; стэп шырот; хаподныя 
зоры; восемь працоуная) i увасабленне (восемь стэпам пила).

Нягледзячы на тэматычную разнастайнасць паэзи, цэнтральнае месца у творчасщ Р. Тар
молы належыць, безумоуна, асэнсаванню прызначэння чалавека; характерным прыкладам у 
гэтых адносшах можа паслужыць верш «Адкрыць сябе...»:
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Лдкрыцъ сябе -  Усё умецъ -
таксама адкрыццё. тчога не зраб/ць.

1 радавацца ёсць усе прычыны, На дробязг растрачваць толью сглы
Бо можна доугае пражыць жыццё / адчувацъ пакуттва,
I  быць сляпым з вгдушчымi вачыма, Шбы

Сам засыпаем золотую жыяу...
Мы бачым, што у  прыведзеным тэксце думю выказваюцца непасрэдна, прама, але ад- 

цення «павучапьнасш» паэтычнага маулення не узшкае Hi у малой ступеш. 1ншасказальнасць 
таксама адсутючае, хоць i выкарыстоуваюцца два шмаганачныя выразы, яюя маюць пера- 
носнае вобразнае значэнне: сляпы з в1Ьушчым1 вачыма (гзн. таю, хто не зауважае сутнасщ, 
галоунага, а звяртае увагу толью на паусядзйнныя бытавыя дробязй) i залатая жыла (г.зн. 
галоунае у  жыцш; тое, у чым заклю чает» прызначэнне чалавека, сэнс i сутнасць яго жыцця). 
3 пункту гледжання метрьна, гэта верш дакладна вывераны: ямбавае чаргаванне ненащскных 
i нащскных складоу не парушаецца шводнага разу.

Задача твора -  не намаляваць вобраз, а фактычна падзялшца думкам1 -  выклжае пэУную 
асабл1васць марфалапчнага харакгару: назоунш маюць абагульнена-адцягненае значэнне, 
адносна мала прыметакау; разам з тым батата дзеясловау i звязак дзеяслоунага характеру: 
радавацца, ёсць, пражыць, быць,умецъ, зрабщь, растрачваць, адчувацъ, засыпаеш.

Будова гэтага тэксту адметная i у антакичным плане: верш складаецца з трох сказау, 
велым няроуных паводле аб’йму, а таксама паводле мэтавай нагрузю. Першы -  самы карала 
(адзш радок з улисам «лесв!чю»), змястоуна з’яуляецца ёмгсгым выказваннем абагульнена- 
афарыстычнага харакгару. Два астаття -  гэта евоеасабл1вы «выжк», развшцЁ думю, разва- 
жанне пра тое, што можа здарыццд [фаз няуважтва-бяздумныя адносшы да свайго жыцця. 
Цйкава таксама, што трэщ (i апошш) сказ сэнсава i структурна няпоуны, г.зн. ен складае не- 
падзельнае цэлае (зноу жа -  i сэнсавае, i грамагычнае) з папярэдшм; гэта баяна асабл1ва вы- 
разна, Kani кропку пасля другога сказа замяшць коскай.

Сярод творау Р. Тармолы можна знайсщ i вершы зуым шшага харакгару: яны не 
наюраваны на павучанне, выказванне яюойсьщ думю, напрыклад, «Асенш гром»:

Ён сапрауды быу з  яснага неба, Крога людзей i дажджу
Гэта ж бывае не кожны год... па бруку
Громаадводау болей не трэба! Глушыць оркестра журботны гром.
Людзг,

прыдумайце бстеадвод. Мокрыя вочы,
суха губы...

Ён аж под хм арам {рэхам груму, Мама, tр вачыш у  вечным сне?
Падау, тбыта з высока стром, Тупаюць людзг,

Шскаюць трубы -  
Паляць яны, як маяанш, мяне.

Прыведзены тэкст не мае прызначэння уздзейшчаць на чытача строга вызначаным чы- 
нам. Верш выкликаны горам ад сграгы, i таму уяуляе сабой неабходнасць проста «выгаварыц- 
ца», хоць бы частюэва зменшыць унутраны боль праз словы; шакш кажучы, у аснове твора 
ляжыць не столью мэта, молью прычына. Юпочавым словам для разумения гэтага служыць 
aJrapcKi наватвор бстеадвод. НапоУнщь верш канкрэтным зместам, дакладна вызначыць пры- 
чыну Унутранага стану чытачу дапамагаюць складанае словазлучэнне «аркестра журботны 
гром» i сказ са звароткам: «Мама, ц! бачыш у  вечным сне?»

.Шгвкпычнае майстэрства праяуляецца, м1ж шшым, ва ужыванш на невялшм адрэзку 
(суседшя радю) двух слоу, пабудаваных па адной словаутваральнай мадам, прычым другая 
частка у  гэтай пары складаных слоУ аднолькавая, параун.: громаадвод -  болеадвод. ЗаУважым, 
што аутарсю наватвор, па-першае, зразумелы i па-за каитэкстам верша, а па-другое, поунасию 
мэтазгодны, бо яго ужыванне асвяжае паэтычнае мауленне, не надаючы пры гэтым твору 
ашякай штучнасщ, ненатуральнасш. I яшчэ адна дэталь: назва твора («AceHHi гром» фактычна

239

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Уутварае з радкаш аданае сэнсавае цэлае. Яна не столью «называв» тэкст, колью з ’яуляецца 
яго часткай: займеннж ён, што ужываецца у тэксце у 1-м i S-м радках, вынонвае замяшчаль- 
ную функцыга i прызначаецца для замены назоушка гром, яю перад гэтым ужыты у назве.

Анал1з вершау Р. Тармолы паказвае, што, перадаючы малюма наваколля, аутар 1Мкнецца 
выкарыстаць усе магчымасш «успрышшдя рэальнасщ» органам! пачуццяу: праз зрок, на- 
вобмацак, праз абанянне, на слых. Пры гэтым часта успрыняцце адзначана чымсьщ нечака- 
ным, арыгшальным, незвычайным. Так, у тэксце можна сустрэць нечаканыя эпггэты колеру: 
мядзведзi зялёныя, cm i М есяц («Грузавиа сена возяць...»); датыкальных якасцяу: зорю, насты- 
лыя за восеньскую ноч («Агонь кастра адагравае зори...»); абаняльныя характарыстыю: Сет 
пахне моцна, як воцат, /  Таму не чуваць поту («Грузавм сена возяць...»); гукавыя асабл1васщ: 
чах-чах, чах-чах («Настрой»), бах -  тах-тах («Кашуся дзень ад рашцы да ночы»),

Пры yciM лбгка зауважыць дзве аса&пвасщ. Па-першае, у адным творы таюх «канала}1 
успрыняцця» можа быць адразу некалыа: напрыклад у вершы «Грузавш сена возяць...» гэта 
зрок (мядзведз! зялёныя), дотык (сена сухое, сена лёгкое, стама важ кая), нюх (сена пахне моц
на, духмяных нт к{). Па-другое, якасць падчас можа прызначацца для «нечаканых» органа]? 
пачуццяу, найчасцей па тыпу «зрокавае або датыкальнае на слых», напрыклад: звтеу, як ха- 
яодныя у  небе зоры  («Пульс восеню), мароз не трашчыць («Белы агонь i Biciub i кружыц- 
ца»), цэлым! дням! патрэскваюць промш  («Крыл»),росы, здаецца, дзшькал1 («Кош»), званчзй 
залацщ ца восенъ («Журавель»).

У беларускай (i не толыа у  беларускай) паэзи давол1 распаусюджаны прыем пауторау, у 
прыватнасщ -  пауторау радкоу. У  Р. Тармолы на лершы план у экспрэауна-вобразнай струк
туры выходзщь гэты прыем, напрыклад -  верш «Век дваццаты...»:

Век дыаццаты пракладвае новыя трасы Быццаы дзед, гаа^яа; як паулгн, ен стракаты.
Па зямлг i па небе -  да зорок нямых. Век усё ж не дайшоу да развагау maxix:
I  бядуе каш век, што да гэтага часу Дасягненнем была б Ц1 вял1каю стратай
Найцяжэйшая траса -  Найцяжэйшая траса -

да сэрцау людских. да сэрцау людска?
Век спюлёвыярут свае навярэдзу. Я ку казках дзщячых об горы i шчасщ,
Усё болей напружвае зрок свой i слых. Сёння свет падзяляюць на добрых i злых...
Недзе нешта i некаяi ён недагледзеу: Ой, нялёгка пракласщ, ды трэба
Найцяжэйшая траса — пракласщ

да сэрцау людсюх. Найцяжэйшую трасу -
да сэрцау людска.

Твор складаецца з 16-щ радкоу, умоуна -  з чагырох строф па чатыры радо, пры гэтым у 
якасцд кожнага 4-га радка ужываецца адзш i той жа: Найцяж эйшая траса -  да сэрцау людска 
(у апошшм выпадку выкарыстана склонавая форма найцяж эйшую трасу). 3 улжам таго, што 
рыфма у вершы крыжаваная (А -В -А -В ) i дакладная, атрымлйваецца, што усе цотныя ради 
зрыфмаваны пам1ж сабой: ням ы х-лю дскгх-слы х-лю дскЬ с-т акгх-лю дскис-злы х-лю дсш . 
Такая структура верша, каб пазбегнуць адцення аднастайнасщ або штучнасщ, павшна змяш- 
чаць якуюсыц асаблйвасць супрацьлеглага характару -  г.зн. тое, што будзе надаваць форме 
гпыб1КЮ i разнастайнасць. У выпадку з прыведаеным вершам такой асабл1васцю з ’яуляецца 
марфал алчная характарыстыка апошшх (зрыфмаваных) слоу, што праяуляецца як ва ужо 
Узгаданых радках з пауторам!, так i у няцотных радках. Мы бачым, што часцшамоуная адне- 
сенасць, а таксама форма склону i л1ку апошшх слоу у цотных радках наступная: прыметшк 
(Р.с., мн.л.) -  прыметшк (Р.с., мн.л.) -  назоушк (B.C., адз.л.) -  прыметшк (Р.с., мн.л.) -  займеншк 
(Р.с., м нл.) -  прыметшк (Р.с., мн.л.) -  субстангываваны прыметшк (Р.с., мн.л.) -  прыметшк 
(Р.с.). У няцотных, таксама дакладна зрыфмаваных, але са сваей, асобнай рыфмай у кожнай 
пары радкоу, гэтыя характарыстыю паказваюць яшчэ больш значную ступень варыятыунасщ: 
назоушк (B.C., мн.л.) -  назоушк (Р.с., адз.л.); дзеяслоу (пр.ч., адз.л.) -  дзеяслоу (пр.ч., адз.л.); 
прыметшк (Н.с., адз.л.) -  назоушк (Т.с., адз.л.); назоунис (М.с., адз.л.) -  дзеяслоу (шфшггыу).
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Пастор, безумоуна, прыцягвае увагу чытача, але асаблйвы акцэнт у гэтым пауторы зро- 
блены на слове траса, гэта слова набывае у какгэксце твора шмагзнаннае амвал1чнае значэн
не, прытым можна зауважыць некаторую ступень кантэкстуальнай энантыясемН: траса пра- 
сторавая (= «дарога, шлях, напрамак руху») супрацьпастауляецца трасе да сэрцау людскис, 
пры гэтым пракласщ апошнюю значна больш складана, хоць, вщавочна, наваг больш патрэб- 
на у  параунанш з трасай фшчнай6.

Таетм чынам, мы бачым, агш творчасць Р. Тармолы сведчыць, па-першае, пра выдат- 
нае валоданне беларускамоУным паэтычным мауленнем, у яюм на той час ужо выпрацавашся 
пэуныя нормы i традиций а па другое -  пра ймкненне знайсш магчымасць сказаць у  рэчышчы 
традыцьп нешта свай, новае, арыпнальнае.

ВЫтар Ж ыбуль належыць да найбольш щкавых, ярюх беларусшх паэтау сучаснасщ, i 
яго 1мя часта узгадваецца як Ымвал эксперыментатарства.

У паэтычнай скарбонцы В. Жыбуля можна знайсщ творы, у  яюх адсупнчае рыфма, а так
сама вершаваны памер у звыклым разуменш гэтага слова, хоць i наз!раецца пэуцая унутраная 
рьпшчная арганиацыя, напрыкпад, яго вядомы верш «Лесвща» [IP, №  3]:

Адзт чалавек амаль дасягнуу жаданай вышыш,
cmyniy на лесьв!цу хоць да найвышэшиай прысщта
свайго разьещьця, заставалася яшчэ шмат крокау.
але спышуся
на першай жа прыступцы. Так яно й працягвалася:

адзш стаяу унае,
Друг! чалавек разгублена аираючыся вакол,
падняуся mpoutKi вышэй, dpyzi неподалёку войкау ад болю,
але астутуся трымаючыся за пабппы бок,
i кулём паляцеу унп. трэщ горда й вел^чна

глядзеу зьверху.
Трэщ чалавек,
яютрымарся I  нат о з  га ня еедау,
за парэнчы мэтанаюраванасъщ, што у  гэтым дзхвосным вел1ч,чым будынку

ёсьць Л1фт.
Прыведзены твор можна клаафжаваць як белы верш, адзначыушы у im поунасцю воль- 

нае разбщце на радо, кожны з як1х  уяуляецца як адносна аутаномны у семантычным плане 
адрэзак, структурна роуны простаму або складанаму словазлучэнню, але з пункту гледжання 
формы толью умоуна з ’яуляецца «радком» (пра што сведчыць, дарэчы, i ужыванне вял!кай 
л!тары: толью тады, кал! пачатак радка супадае з пачаткам сказа).

Пазтычнае мауленне у вершы мае йншасказальны харакгар: лесвща давол> легка 
«расшыфроуваецца» як рух наперад у самаразвщщ (насамрэч, трэщ радок i есць азнаяэнне 
да слова «лесвща»), таму тры чалавек!, якм щуць розным1 шляхам!, абумоуленым1 розным! 
ж унутраным) Устаноукам1, выступаюць у якасщ амвалау, што перадаюць тры розныя тыпы 
адносш да жыцця. Гэтыя тыпы размяркоуваюцца паводле павел!чэння ступеш ix прывабнасщ 
для а^тара (што павшна азначаць аднадушнасць чытача з паэтам): першы не робйць шчога, 
друп спыняецца пасля першай балючай няудаяы, а трэщ рухаецца наперад, хоць так i не да- 
сягае пастауленай мэты’. Аднак асноуная думка, выказаная аутарам, яго уласнае стауленне да 
унутраных пошукау высвятляюцца толыа у anomHix радках верша, яюя выюпкаюць у чытача 
пэуную ступень разгубленасщ: аказваецца, наваг трэщ чалавек, што мэтанаюравана рухауся

‘ Такое ужыванне шматзначных сшвалау з кантэкстуальныи прощстауленнем вымушае узгадаць творчасць 
А. Вярцшскага, юа пачынау ствараць i друкавацца прыкладна у той жа час, i у прыватнасцг -  верш «Бар'ер», ята 
змяшчае, аднайменны ашатзначны ымвал з кантэкстуальным супрацьпастаУлеюкм: бар’ер прасторавы -  бар’ер 
адчужакасщ у адносшах пашж людчьы!

7 У янойсьщ стулеш гэта нагадвае знакампую «галерэю вобразау памешчыкау» з паэмы М. В. Гогаля 
«Мёртвыя душы», толыа пададзеную у адваротным парадку.
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наперад, усё жыцце iuioy памылковым шляхам: ен упарта лез па лесвщы, не ведаючы, што у 
будынку есць Л1фт, з дапамогай я ко га можна было сэканом1ць i час, i сшы, а  самае галоунае -  
дасягнуць большага8.

Ёсць у В. Жыбуля i такхя тексты, яюя да апошняга радка могуць успрымацца як л1рычныя 
вершы на тэму кахання, напрыклад, «Я хачу паварушыць..» [IP, № 4]:

Я хт у паварушыць твагм хвостам. Ты лямпавыя промт збграеш у  cmazi.
я  мару падыхдць meami жабрамi Навучы мяне так. Я  не умею.
I, каб шырай наглядзецца тваш хараствам,
з вачэй ceaix cyeptfi водарасц1 шваброю. Мы сядзш i чакаем, што ж будзе далей,

не хаваючы закаханыя творы.
На вадзе ад цябе расплываюцца кругi Я  хачу да цябе дакрануцца, але
з-за цятстага куста зладэг. мы жывем у  розных окварыумах.
Знаёмячыся з творам у той паслядоунасщ, як щуць рада , чытач баяыць выказанае 

л1рычным героем жаданне з ’яднацца з каханай, нават пачаць успрымаць свет праз яе ор
ганы пачуццяу. У лексщы парадаксальна спалучаюцца выключна вобразныя i прыгожыя 
метафарычныя выразы тылу «Ты лямпавыя промт зб1раеш  у  cmazi» з дакладна-простым!, 
штодзённым!, але вельм1 шчырым! словам! «Навучы мяне так. Я  не умею». Спачагку, 
безумоуна, выказванш тылу «паварушыць т ваш  хвостам» i «падыхауь meaiMi жабрамт 
Успрымаюцца як вельм1 нечаканыя, вобразныя, незразумелыя да нелапчнасщ (адкуль жа у ка
ханай хвост i жабры?), i толыа апошш радок (больш дакладна -  апошняе слова) стварае яшчэ 
адзш наюрунак разумения тэксту: аказваецца, ен натсаны  ад 1мя акварыумнай рыбкц i таму 
метафарычнасць маулення прачытваецца ужо У больш рэальным, прамым значзнш, дзякуючы 
приёму адухаулення. Сапрауды: сядзець i чакаць некаторыя жывёлы яшчэ у пэунай ступеш 
могуць (толыа не рыбы), але Ужо хаваць закаханы твар — гэта здольнасць толыа чалавека9.

3 фармальнага пункту гледжання твор -  ужо не белы верш, а рьтнчна арганваваны (хоць 
i  з пэуным) адхшенням1 У чаргаванм нащскных i ненащскных складоу) паэгычны т э к с т  з давол1 
дакладнай рыфмай, якая звязвае словы як адной i  той часщны мовы (наваг у адной i той грама- 
тычнай форме: хвостам -  хараствам), так i розных, што стварае эфекг нечаканасщ, свежасщ, 
прыгажосщ У сугучнасщ: аладэ/ -  не умею', далей -а ле ; твары -  акварыумах. Щкава, што У ме
жах кароггкага дванаццащрадаовага твора В. Жыбуль знаходзшь магчымасць выкарыстаць усе 
вядомыя кяас1чныя тылы рыфмы: мужчынскую (усе няцотныя радю верша), жаночую (цотныя 
ради у  другой страфе), дахтышчную (цотныя у першай сграфе), гшердактьиичную (апошш ра
док чацвёртай страфы). Вщавочна, такая разнастайнасць паэтычнага маулення у пэунай стужа 
тлумачыцца агрыманай адукацыяй: вядома, што паэт снончыу фшал алчны факультэт Беларускага 
дзяржаунага утверспэта, а акрамя гэтага, ен цесна звязаны з дзейнасцю розных творчых пазтыч- 
ных ( i  не толыа пазшчных) аб’яднанняу, i  ш матиая знаёмствы з вадомым! i не велыш вядомым1 
майстрам! масгацкага слова пэуным чынам уплывал! на творчасць самога паэта [Щ N° 2].

Значная юэлькасць творау В. Жыбуля уяуляецца як вщавочная гульня слоу10, якая ад- 
бываецца у зрыфмаванай i рытшчна аргашзаванай форме, напрыклад, верш «Варыяцьп на 
вольную тэму» [IP, №  20]:

* Асацыятыуная сувязь жыцця i руху па лесвщы або у шфде для паэтычнай творчасщ далёка не новая. 
Напрыклад, можна узгадаць -тэкст песш А.В. Макарэв^ча (лидера рок-грулы «Машына часу») пад назван «Шфт», у 
якш прыпыню лгфта на розных паверхах (лмвашзуюць адпаведкыя этапы у жыцщ чалавека; дзящнетва, маладосць, 
сталасць, сгарасць. Сэнсавая лабудова тэксту у адпаведнасщ з прьпщыпаы «шхто не у правах, a icuifia заключат 
у нечым шшым» таксама ужо су страна лас* раней: У таго ж Л.В. Макарэв^ча есць песня «Разговор в поезде» 
(«Вагонные споры»), у якой расказваецца пра успрыняцце жыццёвага шляху двумя пасажырам1 (ахпш -  выключна 
naciyfibi i асцярожньц друп -  активны, смелы i уи&рти) i якая заканчваецца иаступньш словам!: «И оба сошли где- 
то под Таганрогом, /  Среди бескрайних полей, /  И каждый пошел своею дорогой, / А поезд пошел своей».

9 Аднак icHye i яшчэ адна магчымасць разумения твора: «аквариум» можна расшыфраваць як жыццбвш 
абставшы, якша зносш, 1нтарзсау, абавячклу; у такш выпадку немагчымасць быць побач вышпкана не матэрыяльнай 
рэча!снасцю у выгаядзе сапрауднага акварыумнага шкла, а сацыяльна-пс1халалчным] yCTanoyKaui, традыцыяш, 
забаронам! i гд.

16 Цагадаем, ппо В. Жыбулю иалежаць нават паэма у пашндромах «Pori гор», якая ятрымала высокую ащнху 
Р. Барадул1на [IP, № 2].
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Пралог
Я не чую спеу птушыны 
тут.
I размазваюць машыны 
бруд.
I
Цреа плыу каля тошны лёд. 
Аблаауусю свш ну кот.
Лёг на цвёрдую цаглшу ёг.
! утоптаны у  глыб сцяжыны мох.

1Цха пяыу каля плаишы ёг. 
Аблаауусю свШну мох.
Лёг на цвёрдую ниг п'ну лёд 
I  утоптаны углыб сцяжыны кот.
V
Щха тыу каля иаглты мах. 
Аблаауусю сцяжыну ёг.
Лёг на цвёрдую свМну лёд.
Iутоптаны углыб плацшы кот.

IV

[I VI
Ц1ха плыу каля ппацты мох. 
АбпЬауусю свШну ёг.
Лёг на цвёрдую цаглйиу кот.
]утоптаны углыб сцяжыны лёд. 
III
Щха плыу каля плацЫы кот. 
Аблаауусю сешшу лёд.
Лёг на цвёрдую цагтнумох.
Iутоптаны углыб сцяжыны ёг.

Цаа плыу каля сцяжыны лёд. 
Аблаарусю цаглшу кот.
Лёг на цвёрдую плац/ну мох.
Iутоптаны углыб свшшы ёг 
Эшлог
Я  не чую спер машыны 
тут.
Iраэмазваю птушыны 
бруд.

Выкарыстоуваючы абазначэнш сашх дзеянняу (плысцi, аблоаць, легчы, утаптаць 
углыб), суб’ектау дзеянняу (лёд, кот, ёг, мох), а таксама аб’екгна-акашчнасных харакгары- 
стык дзеяння^ (ппацта, свшта, цаглта, сцяж ына), аутар як з канструкгара «зб1рае» магчы- 
мыя спалучэнш. Дарэчы, колькасць магчымых варызнпау строф дал£ка не абмяжоуваеица 
тым1, што Уваходзяць у верш; так, можна утварыць шмат i шмат радкоу типу «Ц аа плыу каля 
свтты кот», «Абляау у а о  сцяж ыну мох», «Лёг на цвёрдую сцяжыну кот», «I  утоптаны 
углы б цаглшы мах» i г.д. Вщавочна, што туг не можа быць гаворю пра «высокую паэзио», 
гэта -  менавгеа гульня са словам, у якой можна наваг паспрабаваць адшукаць нейК1 пагаыбле- 
на-паггаемны сэнс, але якая з’яуляецца перш-наперш менавгга жартам. Дарэчы, асноунае прыз- 
начэнне таюх жаргтау заклю чает»  у прыцягванж увал чытача, уздзеянш на яго, i менавпа 
таим 1мкненнем i вьшнкана сгварэнне некагорых (не ycix, але MHorix) творау В. Жыбуля” .

На карысць сказанага сведчыць таксама ужыванне у тэксце твора таюх частак, як «Пралог»
i «Эпшог», Вщавочна, гзтыя часпа з’яуляюцца вышкам спробы дасягнуць арыгшальнасцг. пра
лог i эпшог могуць быць дарэчна выкарыстаны У таоры прынцыюва imuara аб’ёму, а У творы, 
яю без ix Hani4Bae толыа 24 рада, ужо за кошт натсання слоу «пралог» i «эпшог» ствараецца 
жартауллва-кашчны эфект. Акрамя таго, «Пралог» i «Эшлог» таксама уяуляюць сабой гуль- 
ню у перастауленыя словы: на фоне мшмальных неабходных змен грамашчнага афармлення 
выказванняу проста мяняюцца месцаш словы «птушыны» i «машыны».

Найхутчэй рады у  пралогу i эгалогу щуць менавпа у таим  парадку невыпадкова Вышэй 
мы ужо адзначал1 уласщвае В. Жыбулю (мкненне да нечаканасщ, парадаксальнасш паэтычна
га маулення, i Kani «спеу птушыны» -  гэта вeльмi звыкла i для мастацкага маулення давол1 трэ
ды цыйна, то «спеу машыны» -  гэта ужо нова i для паэзи у таим  кантэксце нязвыкла; птушт 
ж у эпшогу падаюцца не як узнёсла-прыгожыя спевам (дарэчы, вельм1 нехарактэрныя для 
сучаснага шдустрыяльнага ладу гарадскога жыцця), а як крынща бруду. Такая перастаноука 
прыродна-узнеслага i тэхналапчна-прыземленага (птушы i машыны) прыводз^ць да стварэн- 
ня камиму ciTyaubii, што тлумачыцца парушэннем чаканага («птуши спяваюць») i разввдём 
падзей у супрацьлеглым напрамку («птушм прыносяць бруд»),

Наогул, В. Жыбуль размауляе з прыхшьшкам1 сучаснай беларускамоунай паэзн не толью 
са старонак ceaix друкаваных выданняу або праз размешчаныя у сетцы 1нтэрнэт матэрыя-

11 Адзначьш, што тай  напрамак у паэзи сёння назваць «новай плынню» иельга: дастаткова узгадаць хоць бы 
вядоыы верш Д. Хармса «Иван Топорышкин», яю датуецца 1928 г.
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лы. Для паэта, безумоуна, важным момантам творчай самарэалвацьп з ’яуляецца жывая, не- 
пасрэдная размова са слухачам1, i такую магчымасць даюць розныя сустрэчы, вечарыны, 
Л1таратурна-мастация конкурсы, у яюх В. Жыбуль актыуна прымае Удзел. Вщавочна, гэта у 
пэунай ступеш адбшася на тым, што у вершах В. Жыбуля для уздзеяння часга падключаецца 
фанетычны узровень. У вы тку у некаторых творах атрымлшаецца так, што на першы план 
выходаiub непасрэдна гучанне, а сэнс або адыходз1ць на друп план, або Увогуле саступае мес
ца «чыстай экспрэсп», што можа паказаць урывак з верша «Кана-Лва»:

Мона Л аа Мона Л аа Мона Л аа парарарарал1л1лЫзазазазавававал1
заманал! заманал! заманал1 гшрарсниилыиазазспававававава!!
Кана ЛЬа Кана Л аа Кана Лгза папапапаралЫлЬЬазазазазазавапг
заканалг шканап заканалг папарарарараралшмтзазазазазазаза...
Трэба адзначыць, што В. Жыбуль у сучаснай беларускай na33ii уяуляе з ’яву давол! яркую, 

арыгшапьную, самабытную. Сэнс i экспрэсш у вершах паэта часта Уступаюць у своеасабл1вае 
супярэчанне, прычым сэнсавая складаная падчас выступав як другасная у дачыненш да 
экспрэЫунай. 1мкненне да арыгшальнасш пазтычнага маулення у творчасщ В. Жыбуля у 
значнай ступеш падмацоуваецца высоюм узроунем валодання беларусюм паэтычным словам.

Як адзначае у сваей манаграфп Г. Кгслидана, беларуская культура напрыканцы XX -  па- 
чатку XXI стст перастала быць лп-аратурацэнтрычнай [Юсгицына, 2006, с. 5-24,204-206]. Той 
фаю; што лпарагура страчвае свой статус у астэм е вщау масгацгвау, адб1уся i на тым, пгго у 
самой лггаразуры узмацняюцца экстралшгвгстычныя складаныя: падчас знаёмства з тэкстам1 
творау пачынаюць адыгрываць усе большую ролю в<зуалйзацыя, гукашс i шш.

У гэты час, на мяжы стагоддзяу, вщавочна прасочваецца адмауленне ад «клаЫчных» 
канонау успрыняцця (i адлюстравання) рэчаюнасщ; Л1таратурнь[я творы шмаг у чым 
пераутвараюцца у вербашзаваную гульню. Дарэчы, у гэтай гульш слова (= «уласна тэкст») вы
ступав Kani i вядучым, то не адзйным сродкам перадачы шфармацьп ад аутара да «спажыуца» 
мастацкага твора; акрамя таго, ажыуляецца словатворчасць, у т.л. стварэнне безумоуна ппуч- 
ных, гукапераймальных слоу.

Канец XX -  пачатак XXI стст. адзначаны акгыунасцю У стварэнш рознага роду лггара- 
турна-мастацкгх суполак, асноуным1 задачам! яюх (акрамя аф!цыйна машфеставаных) 
бьш  наступныя: 1) самапрэзентацыя аутарау; 2) з ’яднанне аднадумцау (зноу жа: каб было 
прасцей выконваць першую задачу); 3) супрацьпасгауленне Ьлпым аб’яднанням (зноу жа: каб 
прыцягнуць увагу менавта да сябе).

Першым з таюх аб’яднанняу з ’явшася таварыства «Тутэйшыя», якое хоць i ставша мэ- 
тай разбурэнне тсьменшцкай iepapxii (ппо факгычна азнанапа канчагюэвае разбурэнне прака- 
мушсгычнай щэалоги) з адначасовым наюрункам на нацыянальнае адраджэнне, але узшкла i 
юнавала пры СП БССР. Нават у назве дакумента, яю дэкларавау погпяды членау аб’яднання, 
можна зауважыць уплыу традыцыйнай стстэмы: «Машфест». Ццсава, што мова, якой карысташся 
аугары аб’ядиання «Тутэйшыя», -  гэта так званая «гарашкевща»; вщавочна, Taxi варыянг 
мастацкага маулення дазвапяу ужо проста за юэшт ужывання лшгвклычных сродкау, па-першае, 
рэашзаваць наюраванасць на нацыянальнае адраджэнне, а  па-другое -  правесщ своеасабл1вую 
мяжу памЬк сабой i л1таратарамй<традыцыянал1стам1>>, яюя належаги да старэйшага пакалення.

Разам з тым у творчасщ «Тутэйшых» можна убачыць i с пробу узяць лепшае ад 
творчасщ лгеаратарау-папярэднжау; тут дастаткова узгадаць творчасць А. Сыса, яю ствары? 
шэраг вершау-маналогау («Маналог Апеся Гаруна», «Маналог Уладамйра Жылю» i шш.), 
нашсаных ад 1мя паэтау ранейшых пакаленняу. Гэтыя творы, заклгкаючы да адраджэння 
мовы як найашпкшага скарбу, 6uni наюраваны далека не толыа на адмауленне ад састаралай 
сацыяльна-палпычнай астэмы, але i наусталяванне эстэтычнага мастацка-паэтычнага щэалу, 
янога павшны прытрымл1вацца i сучасныя лгсаратары.

Адзначым, ппо 1мкненне данесш свае масгацкае слова да чытача у канцы 80-х -  пачатку 
90-х гг. XX ст. агрымала больш знанныя магчымасщ для рэалвацы!, а  гэта тлумачьшца зменай
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палггачнай спуацьп у кршне, а  таксама новьпн эканам1чньш умовамц у якасш прыкладу такой 
з’явы можна назваць выдавецкую дзейнасць А. Глобуса, С. Дубайца i шш. [Юслщына, 2006, с. 75].

Своеасабл1вым рэхам на дзейнасць «Тутэйшых» з ’явмася етварэнне f  пачачку 1990-х гг. 
«Таварыства вольных лп-арагарау» (ТВЛ), настроенага у адносшах змен i далейшага лёсу бе- 
ларускай лгсаратуры яшчэ больш радыкальна Г. Юслщына зазначае: «Кал! правакатыунасць 
у тэкстах “Тутэйшых” выяулялася толыа на змястоуным узроуш, то для тэвээлауцау яна 
дэмансграгыуная. <...> Кал1 “тутэйшыя” адчувагн сябе пераемшкаш “нашашуцау”, то 
тэвээлауцы прэзентават сябе як “ваяры альтэрнашвы”» [Тамсама, с. 77]. Важнай у дзейнасш 
ТВЛ з ’яулялася 1дэя дэцэнтралпацьи (г.зн. «рэпяналЬацьп») лпаратурнага жыцця, якая фак
тычна была л алчным працягам тагачаснага краху татаппарнай скхэмы, адлюстраванне пад- 
зей палггычных у жыцщ агульнакультурным, у т.л. лггаратурна-мастацюм.

Найпазнейшым, сгвораным праз 4 гады пасля абвяшчэння незалежнасщ Беларуси, 
прадстаушчым аб’яднаннем з’явшася таварыства «Бум-Бам-Лгг». Абвясщушы у якасщ 
шляхоу дасягнення ceaix мэт эпатаж i буйнамаштабныя правакацьп, члены «Бум-Бам-Лгг» з 
пазщый адмаулення ставился не толыа да мшулага з яго матэрыяльнай i духоуна-эстэтычнай 
спадчынай, але i да сучаснасщ. У вышку У творчасш MHorix бумбамлггауцаУ прасочваюц- 
ца павял1чаная увага да формы i гульнёвы пачагак (словы-вакашзмы, пашндром, метаграма i 
iran.) з адначасовым занягтадам сэнсу, яю у мнопх творах ведавочна саступае чыстай экспрэсп, 
наюраванай на самапрэзентадыю аутара лпаратурнага твора

На нашу думку, змену культурная (i як прыватны выпадак -  лггаратурна-мастацкай) па- 
радыгмы на сенняшш дзень л1чыць у поунай ступеш завершайай яшчэ рана. Сучасныя падзе! у 
жыцщ грамадства паказваюць, што у лпгарагурнай творчасш амаль штодзень з ’яуляюцца новыя 
iMSHbi, i таму канчатковая ацэнка сённяшняй лпарагурнай спуацьп -  гэта справа будучыш.
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