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Ачышчальная сiла купальскага агню i белай вязi

(штрыхi да творчага партрэта Георгiя Валкавыцкага)

Сëння ужо складана уявiць лiтаратурную прастору Беларусi як

цэласную мастацкую з’яву без шматжанравых набыткау пiсьменнi-

кау Беласточчыны. Адметнасцi творчых iндывiдуальнасцей Алены

Анiшэускай,Мiхася Андрасюка, Надзеi Артымовiч,Юрыя Баены,Але-

ся Барскага, Яшы Бурша, Георгiя Валкавыцкага, Уладзiмiра i Мiко-

лы Гайдукоу, Юркi Генiюша, Янкi Жамойцiна, Мiры Лукшы, Жэнi

Мартынюк, Васiля Петручука, Зосi Сачко, Вiктара Стахвюка, Дзмi-

трыя Шатыловiча, Мiхася Шаховiча, Вiктара Шведа, Яна Чыквiна,

Сакрата Яновiча, iдэйна-праблемныя i эстэтычныя вартасцi наробкау

гэтых i многiх iншых аутарау досыць дэталëва разглядалiся i праця-

гваюць асэнсоувацца у артыкулах, рэцэнзiях, манаграфiях шматлiкiх

замежных i айчынных даследчыкау. Да прыкладу, сярод грунтоуных

выданняу акрэсленай тэматыкi апошнiх гадоу варта вылучыць кнiгу

Галiны Тварановiч “Пры брамах Радзiмы” (2012), дзе прасочваецца

станауленне i далейшае утрыманне дасягнутых пазiцый лiтаратур-

нага аб’яднання “Белавежа” праз прызму асобаснага спрауджвання

i вобразна-мастацкiя адметнасцi створанага яго прадстаунiкамi, а так-

сама падкрэслiваецца выключная роля часопiса “Тэрмапiлы” як свое-
асаблiвага фарпоста беларушчыны, захавальнiка традыцый i генера-
тара новых iдэй1.

1 Г. Тваранов iч, Пры брамах Радзiмы. Лiтаратурнае аб’яднанне “Белавежа”:
станауленне, праблемы, асобы, Беласток 2012, с. 232.
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Пры перажываннi станоучых эмоцый, радасцi за поспехi пiсьмен-

нiкау “Белавежы”, усë ж нельга не зауважыць, як iстотна за апош-

нiя гады парадзеу яе гаманкi лес. А ранняй вясной 2012 года паме-

нела у iм яшчэ на аднаго магутнага волата-зубра, памятлiвага на-

шчадка Сварога, адмауляльнiка усякiх п’едэсталау, таленавiтага ча-

лавечнасцю i ашчадным стауленнем да роднага слова i культуры

па-сапрауднаму шчырага беларуса, грамадскага дзеяча, паэта, праза-

iка, публiцыста Георгiя Валкавыцкага (13.03.1923–7.04.2013; выступау

пад псеуданiмамi Юрка Зубрыцкi, Сiдар Макацëр). Яго пяру нале-

жаць зборнiкi лiрыкi «Рознагоддзе» (1989), «Мiжчассе» (2003) i са-

тырычных вершау «Макатразмы» (1997), а таксама празаiчныя кнiгi

«Вiры. Нататкi рэдактара» (1991), «Белая вязь» (1998), «У каменным

крузе” (2000), «Ашчэпкi» (2002). Хацелася б нагадаць, як, разважаю-

чы пра асобу гэтага аутара i падкрэслiваючы мастацкiя вартасцi яго

аутабiяграфiчнай прозы, дасягнутага у iншых жанрах, звычайна стры-

маны ва ухвальных ацэнках паэт-iнтэлектуал i удумлiвы лiтарату-

разнавец Ян Чыквiн выяуляе надзвычайную узрушанасць, непрыхава-

нае захапленне дзейсным адраджэнскiм i адначасова штодзëнным ства-

ральным энтузiязмам “нiускага” рэдактара, хроснага бацькi Белаве-
жы. Прычым для крытыка уяуляюцца аднолькава цiкавымi i мараль-

на-духоуная сутнасць умудронага гадамi пiсьменнiка, адкрытага у но-
вую грамадска-жыццëвую прастору, i асветленасць яго таленту то

промнем лiрызму, то лëгкай iронiяй, а то i сарказмам над вялiкiмi i ма-
лымi “уладарамi свету”, што безупынна iмкнуцца ашчаслiвiць “раз-
губленае” чалавецтва2.

Каб пераканацца у слушнасцi зробленых даследчыкам высноу, вер-

немся да жыццëвых першавытокау будучага пiсьменнiка. Нарадзiуся

ëн недзе на другi год пасля вяртання з бежанства бацькоу з галоднага
Паволжа на папялiшча3. Спачатку сям’я жыла з родзiчамi у прыста-

саваным пад жыллë змрочным i халодным хляве-катуху, што стаяу

на падземнай вадзяной жыле. З-за пастаяннай вiльгацi хлопчык моц-

на хварэу. I вынесены аутарытэтным лекарам Уласавым вердыкт пра

неабходнасць змены сямейнага вугла вымусiу бацькоу рашыцца на па-

зыкi i неадкладна пачаць будаунiцтва уласнай хаты. Ужо у новым доме

праз два гады нарадзiуся меншы брат Георгiя Коля, а затым сястра

2 Я. Чыкв iн, Па прызваннi i абавязку: Лiтаратурна-крытычныя артыкулы, Бе-
ласток 2005, с. 201–202.
3 Г. Валкавыцк i, Белая вязь, Беласток 1998, с. 59. Далей пры спасылцы на гэта
выданне у дужках падаецца старонка.
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Галя. Паступова дабрабыт Валкавыцкiх стау наладжвацца. Разжылiся

на карову, каня, займелi чацвяртуху зямлi, з цягам часу прыдбалi дру-

гую хату. Для гэтага бацьку даводзiлася шмат працаваць: спачатку

ëн малярнiчау, падраднiчау на лесасплаве або ездзiу у лес на вываз-
ку (60), затым грамадой быу выбраны солтысам. I усë ж на лëс сям’i

выпала шмат выпрабаванняу, цэлае нашэсце калясмертнiцтва (61):

доугая немач пакалечанага камлëм бацькi, цяжкая форма менiнгiта

у брата, пашкоджанне калена i працяглае лячэнне нагi першынца.

Справiцца з усiмi гэтымi бедамi дапамагла хiба толькi бязмежная сама-

ахвярнасць мацi, што заужды была самым надзейным апiрышчам...
сям’i (59), яе нязломнасць перад усiмi бедамi i хваробамi, гатоунасць

змагацца да апошняга за жыццë гаспадара сям’i i дзяцей.

З-за хваробы Георгiй вымушаны быу часта прапускаць урокi, таму

старауся самастойна i у поуным аб’ëме засвойваць школьны матэрыял.

Тым не менш, з прычыны залiшнiх прыдзiрак настаунiка пана Дроня,

яго пакiнулi у чацвëртым класе на другi год. Затое наступныя гады

навучання у панi Русiняковай Валкавыцкiм узгадваюцца надзвычай

светла. Менавiта гэтая выхавацелька выявiла разам з выключнымi ве-

дамi школьнiка яго лiтаратурныя здольнасцi.

Пасля сямiгодкi выдатнiк Георгiй прагне працягнуць вучобу, але

адразу яго не прымаюць нават у гайнаускую рамесную школу нiбыта

з “браку месцау” (67). Толькi дзякуючы намаганням былога дырэктара

Рудальфа Здажыля вакансiя для хлопца знаходзiцца. Час вучобы Вал-

кавыцкага у Гайнауцы скрашваецца частым наведваннем творчага на-

строю, што iм самiм тлумачыцца прысутнасцю ва уласным унутраным

свеце заусëднага жыццëвага спадарожнiка i незалежнага у меркаван-

нях фiлосафа-скептыка Сiдара. Ужо тады яго наведваюць празаiчныя

i рыфмаваныя думкi накшталт наступнага двухрадкоуя:

Свядомасць выплывае з быцця,
Быццë – з адкрыццяу (59).

Год у цëмна-сiнiм мундзiрчыку з жоутымi кантамi (59) Георгiй

ездзiу цягнiком з Белавежы у Гайнауку. А ужо 1 верасня наступнага

года, нiбы пацвярджаючы прадказаннi астралогii i стогадовага кален-

дара, пачынаецца вайна, якая адразу заяуляе пра сябе налëтамi варо-

жай авiяцыi, выбухамi бомбау, першымi ахвярамi. На роварах, а за-

тым, калi пачне працаваць чыгунка, зайцамi на пасажырскiх цягнiках,

а то i таварняках, са шматлiкiмi прыгодамi сын солтыса Валкавыцка-

га i яго таварышы усë ж працягваюць ездзiць на заняткi у Гайнауку,

каб завершыць навучанне у школе рамеснiкау.
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Будучы пiсьменнiк добра памятае той вiрлiвы час, калi услед за

польскай коннiцай у Белавежы з’явяцца чырвонаармейцы, i агiтатары

будуць спакушаць мясцовае насельнiцтва шчадротамi жыцця на са-

вецкiм баку. Яшчэ да Народнага сходу у Маскве выходзiць загад аб

дэпартацыi антысавецкiх элементау. Пра яго неадкладнае выкананне

Г. Валкавыцкi пазней напiша: Апусцелi i белавежскiя хаты. НКВД
выконвау план са строгай паслядоунасцю (81). А хутка, як вядома,

нечарговай сесiяй Вярхоунага Савета БССР 12 лiстапада 1939 г. За-

ходняя Беларусь была прынята у склад БССР. Пасля прыходу немцау

улада перайшла да палякау, быу сфармiраваны нацыянальны камiтэт.

Двойчы за гэты час старэйшы Валкавыцкi сядзеу у гестапаускiх за-

сценках. Але яго сыну усë ж верылася у лепшае, i толькi адчувальная

прысутнасць вайны стрымлiвала высокiя пачуццi i песенны настрой

маладога чалавека. Ëн працуе на розных пасадах i нават ва умовах

акупацыi працягвае займацца самаадукацыяй, шмат чытае.

У хуткiм часе з Белавежы, праз Бельск, Беласток, Багушы, Г. Вал-

кавыцкага разам з некаторымi сябрамi i iншымi маладымi людзь-

мi на таварняках адправяць на тэрыторыю Усходняй Прусii, за-

тым у Кенiгсберг у якасцi рабочай сiлы (арбайтарау). Менавiта тут,

з пачатку лiпеня 1943 г. i да вызвалення горада войскамi маршала

Васiлеускага, ëн будзе працаваць у розных цэхах вагоннай фабрыкi

i лагерах. Пра усе складанасцi побыту i вандраванняу, школу ваенна-

га выжывання i непрыдуманую абсурдную рэчаiснасць, якую аутар без
дай прычыны не прыпудрывау, без неабходнасцi не падчарняу4, Г. Вал-

кавыцкi напiша гранiчна шчыра, а недзе нават з гумарам, наколькi

гэта было магчыма у тых умовах, у сшыткавым жыццяпiсе “У камен-

ным крузе”. У значнай ступенi выцерпець наканаванае яму дапаможа

неадлучная унутраная прысутнасць Сiдара, што заужды працавау па

натхненнi, вышуквау дзiвосы у лятучых хмарах, а таксама уласныя

светлыя згадкi пра найпрыгажэйшыя белавежскiя краявiды, здоль-

насць, як прызнаецца сам пiсьменнiк, выключацца з рэальнага вы-

мярэння, душою лунаць над недасяжным5. Пры гэтым герой-апавя-

дальнiк бязмерна удзячны лëсу за тое, што апынууся у лiку рэдкiх

шчаслiуцау: Зведаушы смак волi, не толькi выбрауся з мëртвай паст-

кi, але спяваючы прайшоу i фiльтрацыю. А мог загрымець на Калыму6.

4 Г. Валкавыцк i, У каменным крузе, Беласток 2000, с. 5.
5 Тамсама, с. 48.
6 Тамсама, с. 65.
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I пазней яшчэ не раз кляймо, у тым лiку аздобленае нялëтным гры-
фам “Быу у акупацыi”7, будзе помслiва нагадваць пра сябе у жыццяпi-

се Г. Валкавыцкага. У тым лiку i тады, калi ëн, вызвалены з прускай
прымусоукi, канау на чужой зямлi пад дулам варашылаускага страл-
ка8 i мог быць выпадкова забiты дурной куляй п’янага камбата.Што ж,

сапрауды:

У кожнага пакалення
Свае бальшавiкi,
Свой блукаючы прывiд9.

Лiтаратурны дэбют Г. Валкавыцкага адбыуся у 1948 г. Плëнна

раскрыць прыроджаны талент, сцвердзiцца ва уласнай эрудыцыi i паэ-

тычных здольнасцях, пачаць натхнëна i разняволена – на узор пту-
шыны – выяуляць сябе, вылiваць Строгi радок, ... / У мадэрна хiст-

кае дас’е10, пачаткоуцу дапамаглi вучоба у Лiтаратурным iнстыту-

це у Маскве (1949–1954), адпаведны статусу установы разняволе-

ны творчы асяродак, цеснае сяброуства з перадзелкiнцамi, насычанае

i актыунае культурнае жыццë. Нягледзячы на iснуючую тады практы-

ку даносау, пэуную атмасферу “цвiлi” i падазронасцi, гады студэнцтва

– гэты ясны ветразь на быстрацечнай плынi часу11 – Г. Валкавыцкiм

заужды згадвалiся надзвычай светла:

Жылi дружнай сям’ëй. Спрыяла камернасць iнстытута. Вонкава нi-
чым ëн не рознiуся ад старой прыдворнай школы. А унутрана? Выклад-
чыкам, напрыклад, нагадвау царскасельскi лiцэй пушкiнскай пары, i яны
любiлi называць нас лiцэiстамi. I не скажу, каб гiстарычная аналогiя нам
не падабалася. (...) Сямейнасць мацавалi i творчыя семiнары. Фармавалi-
ся яны не па набытых ведах, а па творчых схiльнасцях. Першакурснiк
карыстауся правамi пяцiкурснiкау. Вядома, былi свае аутарытэты. Але
вызначау iх не студэнцкi стаж12.

Так ужо выйшла, i не без унутранай патрэбы самога аутара, яко-

га вабiлi многiя пачыны-дарогi, лiтаратурныя далягляды, радаснае

7 Г. Валкавыцк i, Ашчэпкi (1998–2000), Беласток 2002, с. 22.
8 Тамсама, с. 83.
9 Юрка Зубрыцк i, Мiжчассе, Беласток 2003, с. 11.
10 Юрка Зубрыцк i, Рознагоддзе, Беласток 1989, с. 29.
11 Г. Валкавыцк i, Белая вязь, с. 196.
12 Тамсама, с. 198–199.
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успрыманне адчутай бязмежнасцi свету, што Г. Валкавыцкi, працую-

чы пасля вучобы у Лiтаратурным iнстытуце на розных пасадах, цягам

усяго жыцця самааддана займауся праблемамi беларушчыны. Больш

дакладна: рэдагаваннем “Беларускiх календароу», альманахау i арыгi-

нальных выданняу, падрыхтаваных пiсьменнiкамi Беласточчыны, по-

шукамi талентау, стварэннем мастацкiх калектывау, БГКТ (1956), лi-

таратурнага аб’яднання “Белавежа” (1958), першым старшынëй яко-

га (1958–1960), гэтаксама як i шматгадовым рэдактарам тыднëвiка

беларусау у Польшчы “Нiва” (1956–1987), ëн з’яуляуся.

Дарэчы, мацi заужды з асцярогаю i смуткам папярэджвала ву-

чонага сына: На беларускай справе яшчэ нiхто добра не выйшау13.
Датавана-дзëннiкавая структурная арганiзацыя нататкау рэдактара

“Вiры” не перашкодзiла аутару звярнуцца да думкi-навукi самага род-

нага ды яшчэ i празорлiвага чалавека i у канцы кнiгi, блiжэй да фiна-

ла. Такi прыëм забяспечыу кампазiцыi твора фармальную кальцавую

завершанасць, а з другога боку – выразна пазначыу адкрытасць, ня-

вырашанасць набалелай праблемы як для Беласточчыны, так i краiны

у цэлым. З цягам часу тут нiчога не змянiлася: Беларусь? Выдумка!
Праваслауныя – так, “тутэйшыя” – так. А мова? “Простая!”14.

Не дзiва, што так хутка адвучылi рэдактара “Нiвы” пiсаць вер-

шы. Невыпадкова так моцна агортвалi яго душу адчай i разгубле-

насць перад кампанiямi абвiнавачванняу, вышукау “шкоднай гнiла-
ты”, аблiвання памыямi, бездапаможнасць перад атакамi на тавары-

ства, газету, сумленных людзей, сябе. I ужо тады пiсьменнiк напоунiцу

i з горыччу пераканауся, што горшага пачуцця, як бездапаможнасць,
– няма15. Мiж тым у паусядзëнным жыццi яму досыць часта даво-

дзiлася сустракацца з праявамi рознага кшталту культау, кампанiямi

абвiнавачванняу, абмежаванасцю, манкуртствам, неверагодна жахлi-

вымi паводзiнамi некаторых адказных асоб у грамадстве, якiя насу-

перак логiцы увасаблялi сабой дзейснасць так званага правiла перма-

нентнага адзiнства. Паводле яго няпiсаных законау, гаварылася ад-

но, думалася другое, рабiлася трэцяе. Ва усiх гэтых праявах абсурду

асаблiва ярка адкрывалася мiмiкрыя Задрыпонii16 i адзначаная вышэй

бездапаможнасць творцы i рэдактара “Нiвы”.

13 Г. Валкавыцк i, Вiры. Нататкi рэдактара, Беласток 1991, с. 41.
14 Тамсама, с. 173.
15 Тамсама, с. 77.
16 Тамсама.
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У “Вiрах” уважлiвы чытач таксама адчуе зачараванасць выключ-

най i шматпланавай вобразна-эмацыянальнай стыхiяй стылю пiсьмен-

нiка, дзе нейкiм дзiуным чынам мiрна суiснуюць лiрычна-усхвалява-

ны пачатак, усплëскава-пафасная перадача уражанняу, цëплы гумар,

iронiя ва усiх магчымых яе варыяцыях i сухая мова фактау, строгi да-

кументалiзм, лаканiчны характар паведамлення. Найпершая прычына

такога дружнага суседства хаваецца за сфармуляваным самiм Г. Вал-

кавыцкiм адметным творчым прынцыпам, што вынасiуся-выспелiуся

у безлiчы яго вандровак па радзiме, такой жа колькасцi сустрэч з са-

мымi рознымi людзьмi. Менавiта: Сабраны па дарозе настрой (як яго
наладжвау выпадковы спадарожнiк!) i быу тым зыходным пунктам,
з якога брау я быка за рогi17.

Добра разумеючы гэта i не жадаючы збiцца на нiколi непрымаль-

ную псеудапафаснасць, надуманасць, пiсьменнiк звяртаецца да самых

розных мастацкiх прыëмау стварэння iнтрыгi, абмалëукi вобразау,

моуна-стылëвых сродкау. З тым, каб больш адчувальна спасцiгнуць

спалучэнне рэалiстычнага i неверагоднага у творчасцi Г. Валкавыцка-

га, дазволiм сабе невялiкае лiтаратурнае адступленне. У адной з ка-

роткiх антыутопiй кнiгi Алега Мiнкiна “Праудзiвая гiсторыя Краi-

ны Хлудау” будучы народны пiсьменнiк Цьвiнтарэй, папярэдняй пра-

фесiяй якога было кантаванне бочак у шынку “Грукат сэрца”, спра-

буе дабiцца у iншаземнага мастака Шампанскага, што у гэты са-

мы час стварае чарговы шэдэур у выглядзе качана капусты, адказу

на пытанне адносна сутнасцi фантастыкi. I той з належнай моманту

урачыстасцю прамауляе: Фантастыка? Гэта калi пiшуць пра тое,
што у сапрауднасьцi не йснуе.... А праз нейкi час дадае: Або, найчась-
цей, фантастыка – гэта калi ня умеюць пiсаць пра тое, што ëсьць
у сапрауднасьцi18.

Калi пакiнуць па-за увагай сэнсава-стылëвую алегарычнасць ма-

стацкага тэксту А. Мiнкiна i адштурхоувацца толькi ад прамога зна-

чэння прыведзеных цытат, то адпаведна паслядоунасцi iх падачы мож-

на зрабiць наступныя вывады-характарыстыкi адносна творчай мане-

ры беластоцкага, як пра тое сведчыць запiс у дыпломе, “лiтаратур-
нага работнiка” Г. Валкавыцкага. Па-першае, аутар, што у дзiцячых
летуценнях увесь свет скалясiу i, мабыць, не толькi дзеля адкрывання

17 Тамсама, с. 102.
18 А. М iнк iн, Праудзiвая гiсторыя Краiны Хлудау: Кароткiя антыутопii, Мiнск
1994, с. 95.
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таямнiчых выспау19, якога у вайну да пяра пацягнула з нуды, а пасля

яе – па душэунай патрэбе пiсаць успамiны i вершы20, i якi робiць усë,

што магло б спрыяць прасоуванню беларускай справы, – не фантаст.

Ëн не пiша пра тое, што у сапрауднасьцi не йснуе. Па-другое, калi
трымацца катэгарыяльнасцi Шампанскага, Г. Валкавыцкi – двойчы

не фантаст. Пiсьменнiк не адносiцца да лiку тых, хто не умее пiсаць

пра тое, што ëсьць у сапрауднасьцi. I усë ж асмелiмся сцвярджаць,

што у светапоглядзе i творчасцi гэтага аутара шмат незвычайнага

i мiстычнага, пачынаючы з касмiчных сноу, зайздроснай здольнасцi

хуткага пераувасаблення “Я” апавядальнiка i гэткага ж умення яго

i суразмоуцау уваходзiць у iншыя вымярэннi. Пiсьменнiку i яго геро-

ям уласцiвы летуценнасць, палëт марау, перакананасць у тым, што

рэальнасць – у фантастыцы, а час у саркафагу прасторы21.
Нельга не зауважыць, i пра гэта асаблiва яскрава сведчаць нататкi

“Вiры”, што найчасцей з неверагодным – фантастыка у чыстым вы-
глядзе!22 – Г. Валкавыцкаму даводзiлася сустракацца у паусядзëннай

працы. Скажам, тады, калi раптам з аддзела прапаганды “нагадвалi”

тэрмiнова падрыхтаваць даклад аб Iнданезii цi “давяралi” выкананне

яшчэ якiх-небудзь абсурдных даручэнняу у форме ультыматумау,

непрыхаваных пагроз. У запiсах за 1985 год аутарам занатавана наба-

лелае за шматгадовую працу дзякуючы “апецы” вялiкiх i малых пры-

роджаных начальнiкау, тых псеударуплiуцау нацыянальнай справы,

што усе пытаннi звыкла вырашалi адным загадным росчыркам пяра.

Вось чаму знешняя двухсэнсоунасць наступнай рэплiкi пiсьменнiка –

Беларус, чым далей ад Беластока, тым большы фантаст23 – у кан-

тэксце “Вiроу” прачытваецца адназначна.

На шчасце, жыццë кожнага з нас безаглядна шчодрае на самыя

розныя фарбы i эмоцыi. Багатая на адценнi палiтра уражанняу, шы-

рокi дыяпазон iх у аутабiяграфiчнай прозе Г. Валкавыцкага сцвяр-

джаюць гэтую iсцiну яшчэ раз. Выяуленыя пераважна у дзëннiкавым

i эсэiстычным жанрах, што надзвычай плëнна прадэманстравалi свае

зместава-фармальныя i мастацкiя магчымасцi ва усëй лiтаратуры дру-

гой паловы ХХ – пачатку ХХI стагоддзяу, творы пiсьменнiка годна

прадстауляюць праблемна-сацыяльныя i духоуна-фiласофскiя аспекты

19 Г. Валкавыцк i, Вiры, с. 5.
20 Тамсама, с. 6.
21 Г. Валкавыцк i, Белая вязь, с. 172.
22 Г. Валкавыцк i, Вiры, с. 88.
23 Тамсама, с. 175.
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светабачання, быцця i паусядзëннасцi людзей Беласточчыны, сучасна-

га чалавека наогул. I манера “эпiзадыста”, калi адштурхоувацца ад

некалi пачутага акрэслення жанру звышуважлiвым, заужды пiльным

да слова, гука, колеру, кожнай праявы светабудовы Янкам Брылëм,

якi шмат у чым блiзкi да нашага аутара арганiчнай повяззю лiрыч-

нага i гумарыстычна-iранiчнага, нiколькi не перашкаджае Г. Валка-

выцкаму у перадачы i стварэннi карцiн i характарау абагульненых,

тыповых.

Якраз з гэтай мэтай i узяуся творца за напiсанне прысвечанай зем-

лякам “Белай вязi”. Сам князь Белавежжа, тутэйшы гаспадар, ляс-
ны пасаднiк24, даручыу месцiчу Г. Валкавыцкаму скласцi кнiгу пра
Белую Вязь, а Сiдара назначыу сваiм блазнам25. Яе змест, як i усë,

што створана пiсьменнiкам, прадстае не толькi увасабленнем рэалi-

стычнай i адначасова фантастычнай казкi наратара пра сваю Планi-
ду26, але i у значнай ступенi уяуляе сабой сакральны тэкст, здольны

засцерагчы яшчэ не адно пакаленне нашчадкау Сварога ад пачуцця

непаунавартаснасцi, рэнегатства, бяспамяцтва дзякуючы правiдчаму

запавету яе складальнiка, барацьбiта з няшчырасцю i шэрасцю, бе-

рагчы родавую вязь, Белую Вежу, свой край. Зрэшты, Г. Валкавыцкi

заужды ведау, наколькi гэта няпроста:

Цяжка без радзiмы.
З радзiмай яшчэ цяжэй.
Замнога адказнасцi27.

Лiтаральна палонiць вызначаная вышэй стылëвая разнапланавасць

кнiгi “Белая вязь” Г. Валкавыцкага, што адкрытая для прыëмау ка-

зачнай умоунасцi, iншасказальнасцi, персанiфiкацыi, аутарскiх версiй

паходжання назвы Белавежы, гiстарычных звестак, урыукау з дзëн-

нiкау, асобных элементау мiстычнага, памежных сiтуацый мiж явай

i сном, устауных эпiзодау, шматлiкiх рэтраспекцый, канчатковым

рэалiстычным падсумаваннем папярэднiх фантастычна-неверагодных

з’яу i лëсау яе герояу. Так, у навеле “Цуд” iнтрыга, звязаная з ад-

крыццëм Ноева каучэга, дуба, што выпраменьвае энергiю i змяшчае

24 Г. Валкавыцк i, Белая вязь, с. 23.
25 Тамсама, с. 25.
26 Тамсама, с. 5.
27 Юрка Зубрыцк i, Мiжчассе, с. 45.
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на зрэзе тоустай галiны выяву чалавечай галавы, завяршаецца iранiч-

ным аутарскiм паведамленнем пра агульнавядомую падзею у Вiску-

лях, у вынiку якой быу пахаваны вялiкi, магутны i непарушны су-
седскi Эдэм28. У “Сустрэчы з князем” творца пры апiсаннi дуба i яго

ахоунiка паглыбляецца ад фактау сучаснасцi, грамадзянскай вайны

да часоу паганства, святога месца сонцавiтау з левабярэжнага яцвяж-

скага племя. Князь пушчы, ëн жа стары, аброслы белым мохам, але

з устаунымi зубамi дзед, гаворыць: Многа можаце ад нас навучыцца.
Хоць бы веры. Раней вана больш памагала, бо мы яе у сэрцы насiлi.
Цяпэр нiма шчырасцi, усë падман, крывадушша. Ходзiце у свяцiлiшчы,
каб паказацца, а паступкi вашы пярэчат навучанню жрацоу. А i ва-
ны... I далей: Адышлi вы ад старых звычаяу i не знашлi лепшых. Ось
i скачаце параз купальскi вагонь для забавы. А у яго святая моц, вон
ачышчае ад злых духау29.

Вялiкая роля мастацкай фантазii у тэксце кнiгi, уяуная лëгкасць

выяулення “Я” апавядальнiка нiяк не выступаюць парушэннем раней

прамоуленага пiсьменнiкам лозунга аб патрэбе трымацца дакладна-

сцi жыцця. Сягаючы у далëкую даунiну, сплятаючы-выбудоуваючы

генеалагiчную вязь свайго роду, разважаючы аб мiнулым i сучасным

пушчы, усяго белавежскага краю, звяртаючыся да легендау, паданняу,

сказау, лiтаратурных помнiкау, творау сëнняшнiх аутарау, не закрыва-

ючы вочы на сацыяльныя i экалагiчныя праблемы радзiмы, аднолькава

трымаючыся прауды i выдумкi, Г. Валкавыцкi тым не менш вымуша-

ны прызнацца: Гэтае iмкненне – кожны факт пацвердзiць – расце
у маëй лiтаратурнай практыцы з поступам гадоу. Таму i пiшацца
цяжка. I рвецца белая вязь. Я зноу у тупiку лабiрынта30.

Дык што ж, апрача першаштуршка-Белавежы, утварае, тчэ бе-

лую вязь пiсьменнiка? Чым яна з’яуляецца для самога мастака? На

наш погляд, першаступеннае прызначэнне белай вязi Г. Валкавыцкi

бачыць у абуджэннi свядомасцi, звароце тутэйшых да каранëу свайго

роду праз адчуванне асабiстага сораму i гнятлiвага настрою за уласнае

няведанне i страту iх. Памяць пра вытокi, родавая вязь31, успрыманне
непарушнай прыроды подыхам вечнасцi, роунасць кожнага i усiх перад

гэтай самай вечнасцю, адзiнства у разнароднасцi32, веданне гiсторыi

28 Г. Валкавыцк i, Белая вязь, с. 7.
29 Тамсама, с. 26.
30 Тамсама, с. 46.
31 Тамсама, с. 52.
32 Тамсама, с. 53.



АЧЫШЧАЛЬНАЯ СIЛА КУПАЛЬСКАГА АГНЮ I БЕЛАЙ ВЯЗI... 21

багатага беларускага дрэва, вернасць мацi i сямейнай калысцы, народ-

наму эпасу i песнi, шчасце вучнëуства у таленавiтага настаунiка, само

жыццë з усiмi яго абставiнамi, выпрабаваннямi, прадказаннямi, адным

словам, фiласофiяй i ëсць умовай неперарывiстасцi вязi у вышэйшым

сэнсе. Вязi, што вызвалiць нас ад пачуцця непаунавартаснасцi, выра-

туе ад рэнегатства, двурушша (гэта калi душою за царкву, а сэрцам
за партыю!33), ад беларусападобнай мiмiкрыi, захавае стары святы

калодзеж. Якраз для гэтага так настойлiва прытулку шукаюць / на
сцiшаных беллю / прасеках жыцця34 словы мудрага чалавека i пiсь-

меннiка Г. Валкавыцкага.

Усë жыццë пiсьменнiка было звязана з Белавежай i Беластокам.

У адным з артыкулау сваëй кнiгi “Творцы беларускага лiтаратурнага

руху у Польшчы у 1958–1998 гадах” паэт i даследчык А. Баршчэускi

падкрэслiвае думку аб прыярытэтнай пазiцыi Белавежы у паэтыч-
ным мысленнi аутара, (...) дамiнацыi гэтай незвычайнай прыроднай
з’явы ва усëй духоунай тоеснасцi Ю. Зубрыцкага i нават настойвае на

зауважным зняволеннi Белавежай35 пiсьменнiка, якому належаць “Ба-

лада пра зубра”, вершы “Ля вытокау”, “Пад лесам”, “Як я выратавау

месяц” i многiя iншыя творы адпаведнай тэматыкi. Сам Г. Валкавыц-

кi называе сябе сонцапаклоннiкам з Белай Вежы, адкуль найблiжэй
да Сонца36. Але пры усiм прыцягненнi да нябеснага свяцiла творцу

аднолькава прываблiвае i адваротны бок часапрасторы. Невыпадкова

Г. Валкавыцкi заусëды па-фiласофску адносiуся да магчымага сыходу,

немiнучасцi смерцi.

Час, як рака,
Плыве нястрымна.
I не пытае куды.

А чалавек – дым.
Нат вялiкi памерам,
Iдзе з ветрам37.

Думаецца, што такое мудрае успрыманне згасання як аднаго

з немiнучых законау светабудовы шмат у чым падрыхтавана самiм

33 Тамсама, с. 159.
34 Тамсама, с. 179.
35 А. Баршчэуск i, Творцы беларускага лiтаратурнага руху у Польшчы у 1958–
1998 гадах, Мiнск 2001, с. 92.
36 Юрка Зубрыцк i, Мiжчассе, с. 24.
37 Тамсама, с. 10.
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лëсам забранага красавiцкiм ветрам Г. Валкавыцкага, багатым, акра-

мя адданых блiзкiх i сяброу, хiба толькi на шматлiкiя выпрабаваннi. На

шчасце, жыццë з яго сацыяльнымi, маральнымi i духоуна-фiласофскiмi

праблемамi не стаiць на месцы i заусëды утрымлiвае зрухi да лепша-

га. Шматпланавая па змесце i стылëвай афарбоуцы аутабiяграфiчная

i мастацкая творчасць чуйнага як да адмоуных, так i станоучых праяу

быцця Г. Валкавыцкага – з нязменна прысутным у яго эга, паэзii i про-

зе камiчна-з’едлiвым Сiдарам Макацëрам – выразна пацвярджае гэтую

iсцiну.

Надзвычай адказнае стауленне да Бацькаушчыны i даручанай

справы ганаровага чальца Саюза беларускiх пiсьменнiкау, цяпер ужо

насамрэч нябеснага вандроунiка38, якi усë жыццë у самых розных жан-

рах малявау свой загадкавы, часта у iранiчных фарбах, аутапартрэт,

але пры гэтым свята верыу у ачышчальную сiлу купальскага вогнiш-

ча, святасць вады i белай вязi неумiручай памяцi, падкрэслiваюць жур-

ботныя i адначасова заслужана удзячныя словы, прамоуленыя былымi

калегамi i аднадумцамi у хуткiм часе пасля назаусëднага развiтан-

ня з iм. Больш дакладна: Г. Валкавыцкi – сапраудны валун у галiне
пiсьменства i журналiстыкi на Беласточчыне (Яуген Вапа); чала-
век-iнстытуцыя, якi трымау на сабе шмат якiя справы беларусау
Падляшша, але пры гэтым сам заставауся у ценю (Ян Мордань);

пiсьменнiк-эрудыт, сумленны i сцiплы пушчанскi чалавек, што у та-
кi цяжкi час правëу “Нiву” праз “рыфы”, тым самым дазволiушы ëй

застацца незалежнай (Мiра Лукша).

Пры жыццi Г. Валкавыцкi з уласцiвым яму пачуццëм гумару умеу

адмахнуцца ад празмерна высокiх цi, як на яго погляд, незаслужаных

ацэнак у свой бок. Але сëння перарваная смерцю вязь дзëн, шчырая

данiна памяцi гэтаму самаахвярнаму i ад пачатку зарыентаванаму

на высокiя адраджэнскiя iдэалы пiсьменнiку дазваляе з неаспрэчнай

праудзiвасцю i без усякай шматсэнсоунасцi прачытання прыняць ад-

нойчы зазначанае яго двайнiком – А я, якi быу, такi i астауся – чы-
сты, як сляза39 – за узор той вычарпальнай характарыстыкi, што цал-

кам тоесная яго светланоснай чалавечай i творчай сутнасцi.

38 Г. Валкавыцк i, Белая вязь, с. 97.
39 Тамсама, с. 207.
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S T R E S Z C Z E N I E

SZKICE DO PORTRETU TWÓRCZEGO GEORGIJA WOŁKOWYCKIEGO

W artykule omówiono główne etapy drogi życiowej poety, prozaika, publicysty
i działacza społecznego Białostocczyzny Georgija Wołkowyckiego. Dokonano anali-
zy tematów, problematyki i barwnego świata licznych gatunków twórczości pisarza,
scharakteryzowano typowe cechy jego utworów, takie jak synteza faktu i fantastyki.

Słowa kluczowe: poeta, prozaik, publicysta, redaktor, proza autobiograficzna,
humor, dokumentalizm, cechy realistyczne i fantastyczne.

S UMMARY

CREATIVE PORTRAIT OF GYEORGIY VOLKOVITZKIY

Main stages in Gyeorgiya Volkovitzkiy’s life are analyzed. He is a poet, prose
writer, and social worker of Byelostokskiy region. The author of the article discusses
themes and problems presented in his multi-genre works, describes their particular
features such as synthesis of fact and art, biographical and general questions, reality
and fantasy.

Key words: poet, prose writer, editor, autobiographical prose, humour, documen-
tation process, real and fantastic.


