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“Не змоук раней я i не змоукну...”:

мастацкае асэнсаванне тэмы рэпрэсiй у паэмах

беларускiх паэтау

За мiтуслiвым бегам дзëн i падзей, на якiя так багата наша неспа-

койная сучаснасць, засталася незауважанай адна з сумных датау на-

шай нацыянальнай гiсторыi – 75 год ад разгару масавых рэпрэсiй

i тэрору. Гiсторыкi канстатуюць, што на 1937–38-ыя гады прыпадае

самая большая колькасць арыштаваных i знiшчаных асобау. Яны бы-

лi такiмi рознымi гэтыя людзi па сваiм лëсе, па сацыяльным статусе,

i было сярод iх шмат тых, хто iмкнууся сваiм мастацкiм словам гар-

манiзаваць гэты складаны i супярэчлiвы свет. Як вядома, 75 год таму

быу расстраляны Максiм Гарэцкi, арыштаваны Язэп Лëсiк, Леапольд

Родзевiч, i гэты сумны спiс можна працягваць i працягваць.

Магчыма таму, што назаусëды цi на доугiя гады з лiтаратуры бы-

ла выключана цi не самая яе яркая творчая частка, тэма рэпрэсiй так

рэдка усплывала у мастацкай творчасцi. Да гэтай прычыны дадавала-

ся i шмат iншых, якiя рабiлi названую тэму “persona non grata” у лiта-

ратуры. I толькi канец ХХ стагоддзя дау магчымасць выказаць наба-

лелае тым, хто выжыу, дау магчымасць успомнiць тых, хто не дажыу.

Успамiны Ларысы Генiюш, дзëннiкi Барыса Мiкулiча, аповесцi Сяр-

гея Грахоускага, Васiля Хомчанкi, Паула Пруднiкава змаглi вярнуць

хаця б частку той забытай i прыхаванай найтрагiчнейшай старонкi

нацыянальнай гiсторыi.

Не у меншай меры, чым у празаiчных творах, даюць адлюстра-

ванне рэпрэсiунай палiтыкi сталiнiзму i яе наступствау творы сучас-

ных беларускiх аутарау паэмнага жанру. Даследчыкi лiтаратуры кан-

статуюць, што ...у ранейшыя перыяды мастакi слова выходзiлi на
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гэту праблему – часцей iншасказальна, праз падтэкст, а дзе i ад-
крыта яна гучала у творах савецкага часу (напрыклад, тэма вынiш-

чэння “нацдэмаускiх” пiсьменнiкау – “Маналог” (1965) А. Куляшова,
раскулачвання – “Маучанне травы” (1974–1978) В. Зуëнка1.

Можна меркаваць, што, магчыма, гэты творчы вопыт i прыдауся

беларускаму паэту Алесю Бачылу, аднаму з тых аутарау, хто не-

пасрэдна працягнуу мастацкае асэнсаванне трагiчных наступствау

сталiнскай сiстэмы на лëс чалавека i цэлага народа. У 1978–1983 гадах.

пiсьменнiк стварае сваю паэму з красамоуна балючай назвай “Паэма

тугi”. Паэт не мог не напiсаць гэты твор аб важных падзеях у жыццi
вëскi канца 20-х – пачатку 30-х гадоу, бо тое, што адбывалася та-
ды, пауплывала на лëс родных яму людзей i глыбока запала яму у яго
юнацкую памяць, – так згадвае пра задуму твора ва уступным слове да

паэмы пiсьменнiк А. Русецкi. Паэма убачыла свет толькi у 1987 годзе

на старонках часопiса “Полымя”.

Твор А. Бачылы кранае дакладнасцю узнауленння жыццëвага ма-

тэрыялу. Адчуваецца, некалi перажытае i убачанае запомнiлася да

драбнiц, глыбока узрушыла яго душу, прымусiла задумацца над знач-

нымi праблемамi часу. Канкрэтна жыццëвае аутар умела пераплауляе

у агульназнакавае, агульначалавечае. Матыу вiны i пакарання, зада-

дзены у пачатку твора, праходзiць скрозь увесь яго сюжэт:

О колькi ж ты, жыццë, камення
На сэрцы ускласцi мне змагло:
Камення – доугага цярпення,
Камення – нiзкага падзення,
Камення, што масцiла зло.
Прыбраць яго б, спытаць за беды
Адказу у роспачы гадоу –
Але ж...няма ужо нi тых сведак,
Нi суддзяу тых, нi тых судоу...2

Па-свойму пашыраючы абсягi жыццëвай рэчаiснасцi, далучылiся

да вяртання балючай памяцi iншыя пiсьменнiкi, тыя, што самi прай-

шлi сталiнскiя лагеры, сталi сведкамi небывалага дыктату над асобай

чалавека. У творчасцi паэтау-лагернiкау – С. Грахоускага, П. Пруднi-

кава – загучала тэма зняволення, якая моцна пераплецена з праблемай

1 Сучасны лiтаратурны працэс: тэндэнцыi i праблемы развiцця: дапаможнiк /
I. М. Гоуз iч, Т. К. Грамадчанка, А. С. Гурская i iнш.; пад агул. рэд. Т. К. Гра-
мадчанкi, Мiнск 2010, с. 33.
2 А. Бачыла, Паэма тугi, “Полымя” 1987, № 6, с. 139.
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выкрыцця сталiнiзму, таталiтарнай сiстэмы. Аутабiяграфiчнымi рыса-

мi пазначаны паэмы С. Грахоускага ”Балючая памяць”, П. Пруднiкава

“Таймыр”, “Кожны другi” i iнш. Творы названых аутарау пазначаны

тэматычнай i праблемнай роднасцю, але стылëва-мастацкая адмет-

насць у кожнага з iх свая, адпаведная самабытнасцi асобы, харак-
тару, тэмпераменту i шмат якiм iншым адзнакам iх непауторнага
светаадчування3.

Так, П. Пруднiкау яшчэ з часу канца 50-х гадоу выношвау заду-

му апiсаць тыя падзеi, сведкам якiх ëн быу. Тады ж ëн i пачау рабiць

першыя запiсы, але рэалiзаваць сваю задуму пiсьменнiку удалося толь-

кi у 80-я гды. Яго першая паэма “Таймыр”, над якой паэт працавау

у канцы 70 – пачатку 80-х гадоу, упершыню была надрукавана у 1988

годзе у часопiсе “Полымя”. Пазней была уключана аутарам у паэ-

тычны зборнiк “Познiя ягады” (1990). Твор П. Пруднiкава выраз-

на зарыентаваны на асабiстае, перажытае, пабудаваны у форме па-

дарожжа-успамiну, балючага i незагойнага. Адсюль захаванне у па-

эме дакладных геаграфiчных назвау тых мясцiн, дзе прыйшлося ад-

бываць пакаранне паэту: Нарыльск, Дудзiнка, Талнах i iнш. На па-

дзеi свайго мiнулага жыцця аутар аглядаецца ужо з дастаткова адда-

ленай адлегласцi, таму прысутнiчае у творы i сучаснасць, тая, што

убачылася паэту праз шмат гадоу. З дастатковай доля абурэння га-

ворыць паэт пра забытыя магiлы, пабудаваныя на былых могiлках

скверы i будынкi:

У iх целе – пакуты людзей,
У iх лоне – бясконцыя смерцi.
Гэта помнiкi дауняй бядзе,
Тым, што й сëння трывожаць нам сэрца4.

У паэме пераважае лiрычная, спавядальная плынь, голас паэта

гучыць надрыуна, часта абурана i гнеуна.

Яшчэ раз паэт звернецца да пакутлiвай памяцi пра перажытае

у сваëй апошняй вялiкай паэме “Кожны другi”, напiсанай у 1989–90-х

гадах. Гэты твор у большай ступенi апавядальны, чым папярэднi. Паэ-

ма складаецца з асобных частак – гiсторый пра тых, з кiм пiсьменнiка

звëу трагiчны лëс, хто стау ахвярай сiстэмы. Памяць узнавiла падра-

3 Тамсама, с. 29.
4 П. Прудн iкау, Таймыр, (у:) П. Прудн iкау, Познiя ягады. Вершы, паэмы,
Мiнск 1990, с. 131.
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бязнасцi лагернага жыцця, умовы, у якiх жылi зняволеныя, умовы раб-

скай працы, асобныя людскiя трагедыi. П. Пруднiкау сам вызначыу

жанр твора як паэма-аповесць. У той жа час пачатак i канец тво-

ра – гэта кранальныя па сваëй шчырасцi лiрычныя адступленнi. Не

у меншай меры асоба аутара-апавядальнiка прысутнiчае i у асноуным

змесце паэмы. Ëн дае ацэнку героям, падзеям, часам робiць трапныя

заувагi да апiсаных iм фактау лагернага жыцця. Ëн уздымае пытанне

безабароннасцi чалавека перад дзяржауным беззаконнем, спрабуе вы-

значыць яго прычыны, даследуе дыялектыку дабра i зла.

Дух часу аутару удаецца перадаць праз выкарыстанне турэмнай

тэрмiналогii (“туфта”, “вурка”, “оперы”), моуных штампау таго часу

(“класавы вораг”, “бацька народау”). Мастацкае мысленне паэта, яго

светабачанне выяуляюцца у традыцыйнай манеры пiсьма, прадметнай

дэталiзацыi i рэчыунай канкрэтыцы вобразау.

Паэма С. Грахоускага “Балючая памяць” стала вынiкам напружа-

нага творчага пошуку пiсьменнiка, якi вылiуся спачатку у спавядаль-

на-аутабiяграфiчны зборнiк вершау “I радасць, i боль” (1988), куды

увайшла i названая паэма, пазней у дакументальна-мастацкую кнiгу

“Споведзь” (1990).

У паэме аутар засяроджвае увагу на асабiстым лëсе, але твор,

будучы глыбока асабiстым, спавядальным, падкрэслiвае вырачанасць

i безабароннасць перад сiстэмай любой творчай асобы. У творы да-

кладна перададзена атмасфера часу – злавеснага i трагiчнага.

Лiрычны герой спрабуе разабрацца, у чым вiна тых, хто, як ëн, быу

асуджаны на пакуты i смерць. У першай (“Пара сапрауднай прауды”)

i апошняй (“Спакойныя ночы”) частцы паэмы ëн аналiзуе, разважае

над асабiстым лëсам, лëсам сяброу па няшчасцi, даказвае, што за-

быццë перажытага iмi пагражае народу новай трагедыяй. Яшчэ адна

частка паэмы “Уцякач” – гэта трагiчнае апавяданне пра усяго толькi

адзiн эпiзод з былога лагернага жыцця, але у iм дакладна адлюстра-

вана сутыкненне дзвюх непрымiрымых сiл: чалавечнасцi i бязлiтасна-

сцi. У паэме С. Грахоускага сiнтэзуюцца лiрычныя, эпiчныя i публiцы-

стычныя адзнакi.

Рэалiзуючы свае мастацкiя задумы, кожны з беларускiх аутарау

выяуляе сваю жыццëвую i мастацкую непасрэднасць i майстэрства,

але блiзкасць закранутых iмi праблем дазваляе выявiць у iх творах

асобныя заканамернасцi.

Так, кожная з паэм пачынаецца з устаноукi аутарау на гранiч-

ную шчырасць i давер, якiя адразу настройваюць на адпаведнае

успрыманне гэтай своеасаблiвай споведзi:
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Не, сябры,
Больш маучаць не магу –
Не дае супакою сумленне.
Цераз сум-супакой i тугу
Добрым людзям нясу прасвятленне5.

Вядучай тэмай у паэмах становiцца лëс асобы у таталiтарнай

сiстэме, больш таго, у яе самай жорсткай i бесчалавечнай форме –

у працоуна-папраучых лагерах, дзе праходзiлi сваë “перавыхаванне”

мiльëны “ворагау народа”. Закранаецца пiсьменнiкамi тэма памяцi,

якая не дазваляе аутарам пазбыцца трагiзму перажытага i асабiста,

i усiм народам:

Толькi памяць нiшто не зацягне:
Нi iмгла, нi калючкi, нi iл!
Нам у памяцi – вязнi i цягла,
А яна – наш жэнь-шэнь, дзiвасiл6.

Памяць пра той трагiчны час патрэбна не толькi самiм пiсьменнiкам,

але i будучым пакаленням. Iнакш трагедыя пауторыцца зноу:

Перагартаушы памяць зноуку,
Для шчасця унукау i сыноу
Не змоук раней я i не змоукну,
Каб час той не вярнууся зноу7.

У творах П. Пруднiкава, С. Грахоускага выяуляецца шэраг адмет-

ных матывау, якiя дапамагаюць дакладна i праудзiва перадаць атма-

сферу часу i эпохi.

Найперш, выяуляецца у творах матыу пакутнага шляху, якiм

прайшоу кожны з аутарау. Гэты шлях асэнсаваны iмi як трагiчны

шлях усяго народа, над якiм здзяйсняла свае бяздумныя эксперыменты

сiстэма.

Трагедыйны пафас творау абумовiу яшчэ адзiн матыу – матыу

смерцi, бязмернай пакуты. У паэмах згадваюцца выключныя па

сiле уздзеяння эпiзоды гiбелi людзей ад хвароб, холаду, непасiльнай

5 Тамсама, с. 127.
6 П. Прудн iкау, Кожны другi: паэма-аповесць, (у:) П. Прудн iкау П., Пароша,
Мiнск 1996, с. 82.
7 С. Грахоуск i, Балючая памяць, (у:) С. Грахоуск i, I радасць, i боль: Вершы

i паэма, Мiнск 1988, с. 37.
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працы, маральных пакут, няшчасных выпадкау. Як на вайне, смерць

становiцца звыклай, амаль будзëннай з’явай, якую многiя з жывых па-

чынаюць успрымаць як збауленне ад яшчэ большых пакут.

Не у меншай меры выяуляецца у паэмах матыу здзiчэння ча-

лавека, страты людскасцi, спагады. Сама сiстэма, як даказваюць

творы пiсьменiкау, трымалася на дэманстрацыi сiлы i жорсткасцi, бяз-

лiтаснасцi. Гэта было уведзена у ранг закона, дапускала любыя адступ-

леннi ад агульначалавечай маралi. Асаблiва гэта выяулялi тыя, хто

здзяйсняу пакаранне, нагляд над зняволеным людам, а часам i такiя ж

нявольнiкi, якiх маральна знявечыла сiстэма.

Гучыць у паэмах матыу вiны перад загiнуушымi, як спроба вы-

звалiцца ад маральнай пакуты,што iм, нямногiм, выпау больш шчаслi-

вы лëс. Творцы бяруць на сябе яшчэ большую вiну, за тое, што дзесяцi-

годдзямi была замоучана прауда.

Пiсьменнiкi маладзейшых пакаленняу таксама не адмауляюцца

выказаць сваë бачанне i ацэнку трагiчных падзей мiнулага. Яшчэ

у 1989 годзе з’явiлася паэма С. Сокалава-Воюша “Пац”, дзе пiсьмен-

нiк звяртаецца да новай на той час тэмы – Курапаты8. У адроз-

ненне ад старэйшых аутарау у паэме С. Сокалава-Воюша адсутнiчае

прывязанасць да асабiстага, аутабiяграфiчнага. Больш таго, па свед-

чаннях навукоуцы, тут кантамiнуюцца умоунасць i рэалiстычнасць,
сумяшчаюцца трызненне i ява, дакументалiзм i домысел9, i таму мож-

на згадзiцца з прапанаваным даследчыкам варыянтам жанравага вы-

значэння гэтай паэмы як “паэма-фантасмагорыя”. Паэма С. Сокала-

ва-Воюша не у меншай меры, чым творы старэйшых аутарау, выяуляе

матыу безвыходнасцi i трагiчнай наканаванасцi.

Адпаведны – трывожна-драматычны тон10 – далучае да пералi-

чанага шэрагу творау i паэму С. Законнiкава “Цiвалi”, у аснове якой

яшчэ адзiн прыклад народнай трагедыi эпохi сталiнiзму. Вëска, што

дала назву твору, стала яшчэ адным пакутным месцам, дзе закончы-

лася жыццë нi у чым непавiнных людзей. Пiсьменнiк захоувае у сваëй

паэме форму, больш блiзкую паэмам А. Бачылы, С. Грахоускага, з iх

дакладна выяуленым лiра-эпiчным пачаткам.

8 Сучасны лiтаратурны працэс: тэндэнцыi i праблемы развiцця: дапаможнiк /
I. М. Гоуз iч, Т. К. Грамадчанка, А. С. Гурская i iнш.; пад агул. рэд. Т. К. Гра-
мадчанкi, с. 33.
9 Тамсама.
10 Тамсама, с. 35.
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Паэмы беларускiх аутарау, безумоуна, не вырашаюць кардыналь-

ных пытанняу выключна складанай па сваëй сутнасцi праблемы адно-

сiн асобы i сiстэмы, але з’яуляюцца творамi глыбока гуманiстычнымi,

яны валодаюць магутнай сiлай эмацыйнага уздзеяння на чытача, да-

памагаюць сфармiраваць магутнае па сваëй сiле непрыманне любога

дыктату.

S T R E S Z C Z E N I E

ARTYSTYCZNY OBRAZ REPRESJI W POEMATACH BIAŁORUSKICH POETÓW

W artykule omówiono poematy białoruskich twórców A. Baczuły, P. Prud-
nikowa, S. Hrachowskiego, poświęcone tragicznym wydarzeniom epoki stalinizmu.
Opisano indywidualne cechy i gatunkową specyfikę utworów. Zwrócono uwagę na
różnorodność motywów.

Słowa kluczowe: masowe represje, terror, poemat jako gatunek, los człowieka
i narodu, motyw winy i skruchy, demaskowanie stalinizmu. dialektyka dobra i zła,
cechy liryczne, epickie i publicystyczne.

S UMMARY

ARTISTIC IMAGE OF REPRESSION IN BELARUSIAN POEMS

Poems written by Belarusian poets A. Bachila, P. Prudnikov, S. Grakhovskiy
are analyzed. The author of the article describes individual features and genre
peculiarities in the works devoted to tragic events of the Stalin epoch, pays attention
to the variety of thematic motifs.

Key words: massive repressions, terror, poem as genre, the fate of man and nation,
fault and contrition, unmasking of Stalinism, good and evil, lyric and epic features.


