
BIAŁORUTENISTYKA BIAŁOSTOCKA TOM 5, ROK 2013

VARIA

Зоя Мельнiкава

Брэст

Пераадоленне: iдэi экзiстэнцыйна-фiласофскага

самасцвярджэння у паэзii Нiны Мацяш

Чалавек вольны – калi вольны яго дух. Найвялiкую духоуную сiлу

дае кожнаму пачуццë Радзiмы. Творчасць Н. Мацяш уражвае прыго-

жым мастацкiм светам i аблiччам лiрычнай гераiнi – патрыëткi, ахвяр-

нiцы, абаронцы свайго краю i свайго народа, кiм i была сама паэтэса.

Рупнасцю нястомнай асветнiцы, любоую да роднай зямлi i людзей яна

нагадвае Еуфрасiнню Полацкую. Нацыянальнай годнасцю, духоунай

шляхетнасцю, вольналюбiвасцю i няскоранасцю – вядомых беларускiх

паэтак-патрыëтак, нязломленых рэпрэсiямi, маральным здзекам савец-

кай таталiтарнай сiстэмы, – Наталлю Арсенневу i Ларысу Генiюш. Як

i яны, Н. Мацяш сваiмi вершамi падымае слабых, нiцых духам.

На жаль, 19 снежня 2008 года Беларусь развiталася са сваëй вя-

лiкай паэткай i грамадзянкай, якой 20 верасня 2013 года споунiлася б

семдзесят год. Але засталося яе Слова – пяшчотнае i публiцыстыч-

на-палкае, далiкатна-стрыманае, кранаючае i па-фiласофску быцiй-

на-заглыбленае, устурбаванае лëсам бедных людзей маiх, якiя, па-ра-
нейшаму, не так Бога баяцца, як начальнiка... Засталося Слова, вы-

дыхнутае з мужнай i высокай душы, прасветленай любоую да жыцця,

да Бацькаушчыны.

Н. Мацяш была лаурэатам фестывалю “Берасцейская зорка-98”,

Лiтаратурнай прэмii iмя Аркадзя Куляшова (1984, за “Паэму жнi-

ва”), кавалерам медаля Ф. Скарыны, аутарам арыгiнальных кнiг паэзii

“Агонь” (1970), “Удзячнасць” (1973), “Ралля суровая” (1976), “Пры-

ручэнне вясны” (1979), “Поуны келiх” (1982), “Жнiвень” (1985), “Па-

варот на лета” (1986), “Шчаслiвай долю назавi” (1990), “Памiж усмеш-
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кай i слязой”(1993), “Палëт над жытам” (1997), “Я вас люблю...: Вер-

шы-прысвячэннi” (1998), “Душою з небам гаварыць”(1999), “Бога-

ва дрэва” (2004) “Адведзiны лета” (2004) i некаторых iншых. Яшчэ

яна была выдатнай дзiцячай пiсьменнiцай, таленавiтай перакладчы-

цай з нямецкай, польскай, французскай, украiнскай мовау, а таксама

драматургам, кампазiтарам, мастачкаю.

А з гадамi выразна убачыцца, што яна была i застанецца Мiсiя-

неркаю у лiтаратуры i духоуным жыццi Беларусi канца ХХ – пачатку

ХХI стст., а яе паэзiя указвае кожнаму шлях да спазнання сябе, людзей,

чалавечага быцця у свеце. Праз духоуна-фiласофскiя пошукi Н.Мацяш

прыйшла да усведамлення, дзеля чаго яна нарадзiлася на беларускай

зямлi. Уласнае прадзвызначэнне яна адкрыла у сваiм iменi: НIНА –

Асветнiца.

Яна iмкнулася спасцiгнуць “тайнапiс” свайго асабiстага лëсу, i ад-

крывала вялiкi сэнс жыцця для кожнага з нас. Пражываючы сваë дра-

матычнае жыццë, яна вучыла усiх быць годнымi, прыгожымi. Яе паэ-

зiя, сапрауды, дапаможа таму, хто будзе пранiклiва чытаць радкi, зра-

зумець жыццë i самiх сябе. Паэтка пераконвала, што быць годным ча-

лавекам ва усiм – у вялiкiм i у дробязях, не спыняцца у самаразвiццi,

багацець душой, дасканалiцца духам – гэта няспынная, абавязковая

штодзëнная работа сапрауднага чалавека. Сваiм паэтычным словам

Н. Мацяш даводзiла, што жыццë даецца нам, каб вучыцца прымiраць

радасць з адчаем i болем, каб умець мудра успрымаць асабiстыя по-

спехi, узлëты i удары лëсу.

Так склауся лëс, што з самага пачатку Н. Мацяш давялося заглы-

бiцца у фiласофска-экзiстэнцыйныя праблемы: сэнсу, змястоунасцi ча-

лавечага быцця, болю, наканаванасцi, сутнасцi зямных спрау, смерцi,

адыходу у вечнасць...

На канец 60-х гадоу прыпадае яе прыход у лiтаратуру. Несумнен-

на, што цяжкая фiзiчная немач абудзiла у душы таленавiтай дзяучыны

з Бярозаушчыны пытаннi да лëсу i да людзей: чаму так сталася? Чаму

менавiта з ëй?.. Такiя пытаннi задаюць усе, на каго нечакана абрынец-

ца бяда, трагедыя. Але фiласофская мудрасць i мужнасць яшчэ мала-

дой у 70-я гады паэткi нарадзiлася не толькi са смутку i нараканняу на

лëс, а з унутранай патрэбы пазнаваць жыццë, дапытлiва, пранiклiва

узiрацца у свет i людзей.

Гэта, сапрауды, мужна i мудра: фiзiчная кволасць не выклiкала

у дзяучыны адчай, яна знайшла у сабе сiлы, каб узвысiцца над ня-

могласцю – узвысiцца менавiта духоуна. I гэта надало вялiкi сэнс яе

жыццю i лiтаратурнай творчасцi. Хiба гэта не павучальна для кож-
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нага з нас?.. Мы часта упадаем у роспач i адчай ад нейкiх дробных,

паусядзëнных, нават побытавых няудач. Але ëсць вялiкi сэнс жыцця –

прымаць i любiць яго, рабiць свет лепшым, больш дасканалым, пры-

гажэйшым, а людзей, што побач з табой, – шчаслiвейшымi. Менавi-

та у гэтым, на мой погляд, важнейшы экзiстэнцыйны запавет i урок

Н. Мацяш.

Вядома, напачатку былi смутак i боль, што дзяучына-паэтка не

пракладзе сваiх сцяжынак па роднай зямлi, не пабяжыць па полi, лесе,

пяску, траве... Што не абыйдзены яе нагамi свет так i застанецца не

спазнаным, не пабачаным, што многае ëй не дадзена у жыццi... Але,

насуперак лëсу, паэтцы удалося дайсцi да кожнага чулага беларускага

сэрца, дакрануцца самой i далучыць iншых людзей да свету высокiх

iдэй, Гармонii i Красы (апошнiя два словы яна пiсала з вялiкай лiтары).

I не толькi праз уласную творчасць, але i праз лепшыя творы абраных

ëй для перакладау на родную мову братоу i сясцëр па духу з сусветнай

паэзii – французскай, польскай, нямецкай, украiнскай...

Яшчэ у 70-я гады яна пiсала аб хуткаплыннасцi жыцця, аб тым,

што нельга марнаваць жыццë, бо яно – дарунак лëсу i Бога. Вар-

та з годнасцю прымаць усë, што паслала доля, i знаходзiць сiлы для

узгадавання у сваëй душы саду надзеi i харашынi (Н. Мацяш), а гэты

сад – блiзкiя i далëкiя, але родныя па духу людзi:

Каб шануючы душы радню,
У сабе знайсцi апору й раду...1

Ведаем, жывëм занадта мала

Важнейшай жыццëвай апорай паэтка выбрала працу – працу ду-

шы, iнтэлекту, духу. У гэтым яна убачыла свой паратунак, сваë па-

клiканне – словам, паэтычным радком быць патрэбнай людзям:

Твайго палону прагну я –
Не пакiдай мяне, работа.

Твайго палону прагну я (16)

Лiтаратурную творчасць Н. Мацяш назвала сваëй раллëй суровай,
а мудрыя радкi, у якiх яна шукала i здабывала адказы на вечныя пы-

таннi, – барознамi, параунаушы паэзiю з цяжкай i вельмi патрэбнай

1 Н. Мацяш, Душою з небам гаварыць. Выбраная лiрыка, Мiнск 1999, с. 15. Далей
пры спасылцы на гэта выданне у дужках падаецца старонка.
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працай хлебароба на зямлi. Паэтка, якая не магла самастойна хадзiць,

у гэтым жа вершы пiсала:

Сцвярджаць я свету не баюся
Сваëю кожнай баразной:
Жыву!
Люблю!
Не наталюся! (16)

Паэзiя Н. Мацяш яшчэ у 70-я гады стала фенаменальнай мастац-

кай з’явай у беларускiм лiтаратурным працэсе, бо вылучалася фiла-

сафiзмам мастацкага свету. Паэтку i яе лiрычную гераiню хвалявала

галоуная экзiстэнцыяльная праблема – лëсу чалавека i сэнсу жыцця,

пошукау суладнасцi i гармонii са светам.

Фiласофскi экзiстэнцыялiзм, пошукi фармулëвак-аксiëм сэнсу быц-

ця i прызначэння чалавека у паэзii Н. Мацяш, на наш погляд, прай-

шлi некалькi этапау. У раннi перыяд творчасцi дамiнантай паэтыч-

нага радка выступала жыццесцвярджальнасць. У душы лiрычнай ге-

раiнi пасялiлася перакананне, што жыццëвыя цяжкасцi з’яуляюцца

неад’емнай часткай чалавечага iснавання: Па жыццi не прайсцi, каб
не зведаць бяды. Культ пакорлiвай пакуты, па меркаваннi У. Калес-

нiка, стау адметнай рысай творчага самавыяулення Н. Мацяш. Яна

знаходзiць у сабе сiлы успрымаць усе удары лëсу, а выпрабаваннi да-

памагаюць ëй стаць больш глыбокай i духоунай асобай, вызвалiцца

ад штодзëннай мiтуснi, захаваць у душы спакой i у вынiку дасягнуць

сапрауднай унутранай свабоды. У жыццястойкасцi яна знайшла годнае

выйсце. У вершы “Амаль казка” (1979) паэтка пiша:

I адзiным выйсцем будзе
У безвыходнай той журбе:
Памагаць чым можаш людзям
I не плакаць аб сабе (381).

Як бачна, яна знайшла выйсце: спачуваць людзям, уласным цяжкiм

i пакутным лëсам паказваць iншым,што жыццë, нягледзячы нi на што,

– вялiкi, бясцэнны дарунак. Амаль як задачу яна фармулюе сабе, як
жыць iшто рабiць, каб слабы стау дужэйшым, каб i ëн дапамог, у сваю

чаргу, iншаму, слабейшаму:

I уласнай дарожкай
Стварыць хоць бы проблiск на выйсце
Знямогламу духам,
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Каб ëн,
Як пупышка – да лiсця,
Быу прагны да руху.

Людская доля (384)

Менавiта такiм шляхам iшла паэтка да актыунай вiтальнасцi,

жыццесцвярджэння. Яна здолела знайсцi у сабе зернi духоунай сiлы,

каб не зняверыцца:

Пазбiраю у жменю смутку зëрны,
I у цыганкi добрай на вачах
Аднясу, шпурну на дно азëрнае
Свой былы i будучы адчай.

Зноуку ноч цыганкай каля ганка (24)

У паэзii 70-х гадоу, часам, лiрычная гераiня Н.Мацяш яшчэ з вя-

лiкiм драматызмам паглыбляецца ва уласную экзiстэнцыю. Яна вост-

ра адчувае няупэуненасць у будучым, у магчымасцi рэалiзаваць сябе.

Гэта нараджала у сэрцы гераiнi пакорлiвыя адносiны да жыццëвых

бедау – як да наканаванасцi, якая выпрабоувае, гартуе i удасканальвае

дух чалавека:

Цi скажу, што жыццë – не удалося,
Што была неспагаднаю доля...

Як бы склауся мой лëс, каб не знала
То празрыстай,

то душнай маркоты
Па усiм тым, што мяне абмiнала,
Што не прыйдзе нi заутра, нi потым?

Цi скажу (44)

Iншы раз свет ва уяуленнi лiрычнай гераiнi здавауся пустэчай, не

здольнай зразумець, адчуць яе трагедыю.Жыццë як бы адварочвалася

ад яе. Паэтка шукае духоунай апоры, пераадольваючы адчай i разгуб-

ленасць:

Ды як набыць бясстрашнай сiлы
Без горычы, без наракання
Сысцi у нябыт, а што любiла –
Пакiнуць тут усë дазвання...

Звычайнасць пад мiрным небам (353)
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Самотна i мудра усведамляючы,што усë звычайна у гэтым свеце /

I першы усхлiп, i уздых апошнi, яна не хоча дачасна згарэць, пагаснуць,
прапасцi знiчкай. Лiрычная гераiня Н. Мацяш прыходзiць да высновы,

што яе пакуты – гэта жыццëвая наканаванасць. Яна прымае уласны

лëс, своеасаблiва эстэтызуе пакутнiцтва як духоунае падзвiжнiцтва:

Я рада, што так адбылося...
... ... ... ...
Я удзячна нялëгкаму лëсу:
Я рада, што мне сумаваць,
Што мне захлынацца тугою,
Нязбытнай нi удзень, нi уначы...

Я рада, што так адбылося (93)

Лiрычная гераiня унутрана узвышаецца праз свядомае прыманне

цяжкiх жыццëвых абставiн:

Ëсць адзiнае выйсце – жыць,

Кожнай хвiлечкай даражыць... (47)

I усë ж нельга сказаць, што трагiчнае выразна пераважае над

светлымi фарбамi у светауспрыняццi лiрычнай гераiнi Н. Мацяш

у 70-я гады. Нават востра адчуваючы душэуны боль, лiрычная ге-

раiня зборнiкау “Удзячнасць”, “Ралля суровая”, “Прыручэнне вясны”

мужна прымае свой лëс, без скаргау i крыуд:

На лëс цi варта наракаць?
Жыццëм нягоды не адужаць.
Жыццë заужды – iспыт на мужнасць.
Яе ж не возьмеш на пракат... (371)

Драматызм асабiстага лëсу дапамагае гераiнi Н.Мацяш зразумець

iншага чалавека, пачуць ягоную душу. Для яе важна сагрэць сэрцы

людзей сваiм святлом, цеплынëю шчырых адносiн суцешыць тых, каму

цяжка. У гэтым яна убачыла сэнс свайго жыцця i творчасцi:

Я проста уведала дауно,
Што неяк спраулюся з сабою.
Калi ж хоць трошкi мне дано
Кагосьцi абагрэць любоую,
Усмешкай, словам у пару
Або спагадлiвым маучаннем –
Ад сэрца гэта iм дару,
I тут – маë выратаванне

Я проста уведала дауно (392)
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У паэзii 80-х гадоу ужо выразна акрэслiваюцца духоуныя дамiнан-

ты Н. Мацяш. Паступова знiкаюць матывы безвыходнасцi, трагiзму

i нараджаецца уласная жыццëвая фiласофiя: пакуты даюць духоуныя

сiлы i трывушчасць. Праз экзiстэнцыйны матыу нязгоды з сабой паэт-

ка пераадольвае усведамленне сваëй недасканаласцi, пакоры зямному

быццю, якое перашкаджала рэалiзацыi яе духоуных парыванняу. Вось,

як, напрыклад, яна пiша у вершы “Мелодыйка” (1984):

Памру – забудуць хутка. Не змагла
Тут вартага зрабiць я анiчога,
Хоць i выпальвала душу датла
Пакутай за сябе i за другога (28)

Зрэдку у паэзii усë ж мiнорна гучаць матывы пранiзлiвай адзiноты,

хвiлiннай роспачы, якiя, напрыклад, прачытваюцца за вобразамi дзi-

кай яблынi (верш “Скарга дзiкай яблынi”), сухой, чорнай сасны (верш

“Адна...”, вершы “Будзе лета, як звон, пустое...”, “Непраглядна-чор-

ная вада...”).

Неадольная туга, усведамленне асабiстай пакiнутасцi нараджалi

у лiрычнай гераiнi кнiг паэзii “Поуны келiх” i “Жнiвень” адчуванне

недасканаласцi усяго iснага. Яна раздумвае: выпадковасцю цi закана-

мернасцю з’яуляецца чалавечае нараджэнне, адзiнота i пакуты людзей,

цi гэта толькi яе жыццëвы крыж:

Адно табе
Даводзiцца брысцi ледавiкамi гора?..
Няужо нiкога больш,
Адно цябе
Пякельная тут мучыць смага,
Бо усе жаданыя азëры
Апынаюцца саланчакамi,
Як толькi прыпадаеш ты да iх?..
Няужо адзiна ты
У знемагальным пошуку сцяжыны,
Якая вывела б з сiроцтва?..

Як падумаць: сабе самой (369)

За гэтай самапатрабавальнай размовай з сабой адчуваецца вы-

спяванне унутранага стаiцызму, нясхiбнасцi i вялiкай, глыбока сха-

ванай тугi па духоунай узаемнасцi, па пераадоленню самоты, менавiта

духоунага i душэунага сiроцтва. Надзвычай складаная, тонкая i далi-

катная гама перажыванняу, экзiстэнцыйных роздумау лiрычнай гераi-
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нi: побач з моцным iмкненнем пераадолець уласны боль праз злiццë

з сусветным болем прарываюцца матывы пакорлiвасцi лëсу:

Лëс мой,
лëс мой –
цяжкi колас,
часам –
цяжкi камень...
Мне люляць цябе
да скону
кволымi рукамi (46)

Iнтэнцыя душэунай адкрытасцi свету, шчырасцi, спавядальнасцi

перад людзьмi i жыццëм з яго выпрабаваннямi дае лiрычнай гераiнi

унутраную раунавагу i сiлы жыць годна:

Не скрывiць душой нi разу...
I любiць ажно да болю, як матулiн голас,
Беларусь – i сонца, й долю...
Лëс мой –
цяжкi колас!

Лëс мой (46)

I у 80-я гады у мастацкiм свеце Н.Мацяш прыкметны экзiстэнцый-

ны драматызм светауспрымання i светабачання. Жыццë у яе уяуленнi

– спалучэнне iмгненнасцi i вечнасцi. Матыу iмгненнасцi жыцця яшчэ

успрымаецца трагедыйным знакам. Чалавек, на думку аутаркi, знахо-

дзiцца пад ценем часу, безабаронны перад яго плынню, што выклiкае

адчуваннi непрадказальнасцi i трагiзму:

Умее Час, вялiкi дабрадзей,
З канвы нiчога не пусцiць на глум.
Мая пара спяванак, мук, надзей
Перарасла у пару мауклiвых дум

Умее Час, вялiкi дабрадзей (177)

Стан мауклiвых дум часта пераходзiць у адмауленне свету, ня-

здольнага выбавiць Чалавека з палону смутку i трывогi. Вобразы “ня-
мой зямлi”, “нямых дзëн” становяцца у 80-я гады тыповымi у творчасцi

Н. Мацяш, што сведчыць аб пошуках суладнасцi з сабой i са светам.

Духоунае адоленне жыццëвых выпрабаванняу прыводзiць паэтку

да думкi пра неабходнасць сцвярджаць гармонiю у сабе. Яна пера-
канана даводзiць, што любоу да людзей, жыцця i свету, маральнае
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i духоунае удасканаленне – гэта i ëсць паратавальны шлях да спасцi-

жэння сэнсу жыцця, да выканання высокай быцiйнай мiсii. А любоу –

тая сiла, якая узнiмае чалавека над бязлiтаснай рэальнасцю, ажыуляе

яго душэуныя сiлы i красу:

Любоу мая, укрый мяне
Хоць позiркам замiлаваным:
Хай зноу табой паратаваная,
Душа хоць трохi адпачне...

Любоу мая, укрый мяне (153)

Лiрычная гераiня навучылася ратавацца: праганяць змрок, зазi-

раць у сваю душу, знаходзiць там радасць, волю i святло (“Зазiрнi

у сябе”). Нават калi свет часам здаецца турмой, а людзi бязлiтасны-

мi, злымi, пыхлiвымi, паэтка пераканана, што у кожнай душы, якая

нам можа падацца злой i малой, ëсць зерне дабрынi, чалавечнасцi,

мiласэрнасцi. Свет павiнен стаць лепшым, прыгажэйшым ад нашых

думак, пачуццяу i спрау. Неабходна перамагаць боль. Нельга вырош-

чваць крыуду на лëс i людзей. З крыуды можа вырасцi помста. Трэба

умець дараваць, верыць у дабрыню. Там, дзе злосць i раздражненне,

няма месца шчасцю. Боль, лiчыць паэтка, – нябесны знак абраных,

каб дасканалiць сябе i такiм спосабам боль перамагчы. Сваëй мудрас-

цю лiрычная гераiня Н.Мацяш вучыць жыць спакойна, немiтуслiва, не

баяцца, што жыццë хутка мiнае. Паэтка звярталася да чытача: жывi

душой, дасканалься сумленнасцю i працай:

Пакуль на белы свет глядзiш вачыма,
Павер сабе: усë адалець магчыма,
Але, як вока, беражы святло,
Каб тое, што цябе тут абмiнала,
У чалавеку болей дасканалым
На долю промнем радасным лягло.

Пакуль глядзiш на белы свет (393)

Пра сваю творчасць у 80-я гады Н. Мацяш пiсала:

Я не ару, не сею i не жну я,
I не праду, не тку i не будую –
Выводжу толькi думкi на папас,

Над словам прауды зболенай шчырую (67; курсiу – З.М.)

Яшчэ на мяжы 70–80-х гадоу у творчасцi Н.Мацяш з’явiлiся экзi-
стэнцыйныя матывы смерцi (вершы “Ведаем, жывëм занадта мала...”,
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“Назаутра” i iнш.). Думкi аб смерцi узнiкаюць у жыццi кожнага чалаве-

ка, i гэта натуральна, бо чалавек не павiнен жыць бяздумна, бязмэтна,

як набяжыць.

У гэты час Н. Мацяш з захапленнем пазнаëмiлася з iдэямi “жывой

этыкi”, фiласофскiм вучэннем М. Рэрыха. Паэтка пачынае асэнсоуваць

смерць як этап на шляху бясконцага пошуку неспазнанай iснасцi, як
моманту падрахункау сваiх жыццëвых наробкау перад актам адыходу

у “вечнасць”. Яна думала аб тым, што застанецца пасля яе:

А што пакiну? Толькi жменьку слоу, –
Мелодыйку любовi i змагання
За усë, што выбауляе з кайданоу
Абездухоуленага працвiтання.

Мелодыйка (28)

“Жменька слоу”, “мелодыйка” – так вельмi сцiпла гаворыць аб

сваëй творчасцi Н. Мацяш, а далей раскрывае свой iдэйна-фiласофскi

пасыл: ëю кiруе любоу да людзей, змаганне за тое,што робiць чалавека

годным, узвышае яго i напауняе жыццë стваральным сэнсам.

Думкi аб смерцi узнiкаюць у лiрычнай гераiнi, калi яна знаходзiцца

у стане журбы, самоты. Пераадольваючы iх, яна спасцiгае красу жыц-
ця, прагне абнаулення, верыць у бессямяротны свой працяг i, разам
з тым, прызнае таямнiцу чалавечага быцця, а смерцi як збавення ад
фiзiчных пакут:

На свеце гэтым шмат харашынi.
Хоць людзi у свеце гэтым – тое голле,
Па-над якiм вятрам бяды скуголiць
Усцяж, i ноч у ноч, i дзень пры днi.
Цi чалавек задуманы для болю?
Як ëн жадзëн харашынi!..

Не пасягнуць мне розумам маiм
Тваiх намерау велiчных, Прырода.
Жыццë дала – не папытала згоды.
Усе цацанкi-абяцанкi – дым.
Жыццë бярэш, – i мне зусiм не шкода
Аднойчы развiтацца з iм

А ты жывi, каханы мой, жывi (175)

Пад уплывам “жывой этыкi” у паэзii 80-х–90-х гадоу да лiрыч-

най гераiнi Н. Мацяш прыходзiць разуменне таго, што зямное жыццë

– толькi адзiн з этапау iснавання. У яе фармiруецца уяуленне пра



ПЕРААДОЛЕННЕ: IДЭI ЭКЗIСТЭНЦЫЙНА-ФIЛАСОФСКАГА... 437

жыццë, як ланцуг шматлiкiх пераувасабленняу душы. Так, сцвярджа-

ючы iдэю рэiнкарнацыi духу, у размове з уласнай душою паэтка прыхо-
дзiць да высновы, што смерць – галоуная “памежная сiтуацыя”, у якой

выяуляецца суаднесенасць чалавека з будучыняй, што душа чалавека

– iскрынка вечнага агню жыцця.

У вершах гучыць перакананне, што важныя дамiнанты жыцця ча-

лавека – адчуванне Гармонii i Красы, якiя павiнен узрасцiць кожны

чалавек у сваëй душы. А для гэтага трэба любiць гэты свет, хараство

вечнай i велiчнай Прыроды, дарагую Бацькаушчыну-Беларусь. Свя-

цiць сваëй душой, саграваць сваëй цеплынëй, пакуль сам жывеш –

толькi гэта, па перакананнi паэткi, надае высокi сэнс жыццю i справам

чалавека.

Паэтка, засцерагаючы i сябе, i суайчыннiкау ад нечаканасцей лëсу

у вершы “Усë паутараецца”, успрымае фiласофiю “вечнага звароту”
i непазбежнасць свайго лëсу у часе i прасторы:

Ды усë паутараецца... Не прамiнае.
I тауры на лëсах гараць:
Даецца жыццë нам, каб радасць з адчаем
Вучылiся мы прымiраць (25).

У апошнiя гады паэзiя Н. Мацяш гучала, пераважна, пацiшэла,

“флейтава”, набыла рысы духоунасцi. Па словах самой паэткi, чалаве-
чая душа – зерне духу. Яе радкi набываюць глыбейшую малiтоунасць
i спавядальнасць. Жыццëвае суцяшэнне лiрычная гераiня Н. Мацяш

пачала шукаць у зваротах да Усявышняга: Божа, / Ты й дзеля мяне /

Расхiнуу белы свет. / Дзякуй... (379). Многiя вершы гэтага часу за-

гучалi iнтанацыйна узнëсла.

Неабходна падкрэслiць: пра што б нi пiсала Н. Мацяш, на першае

месца у яе паэтычным свеце вылучауся нацыянальны аспект, думка

пра Беларусь, маладыя пакаленнi, пра iх годнасць, духоуную i нацыя-

нальную велiч i самадастатковасць:

О, каб далося i мне
Стацца для вас
травою,
Той травой,
Што на горка-зняможлiвай
Сцюдзëнай вярсце
Рызыкоуна праточваеца
Праз кару буралiсту,
Цвiце.
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... ... ...
О, каб далося i вам
Стацца нямаркай надзеяй,
Што, як бы нi мэнчыу усiх
Злыбедны турботаварот,
Вы будзеце помнiць, што вы –
БЕЛАРУСКI НАРОД,
Жывы на нябëсах,
Якi i на прахлай зямлi
Не згiбее.

Усемагутныя Сiлы Усявышнiя!
Вамi трыманая i прасвятляная,
Сëння за усiх малю:
Уздольнiце нас,
Коснаязыкiх i запамарочаных,
Прамауляць ачышчальнае i найлучлiвейшае:
“Люблю”!..

Малiтва за усiх (442)

Як бачым, нягледзячы на выпрабаваннi i жыццëвы драматызм, лi-

рычная гераiня Н. Мацяш здолела узняцца да усведамлення гармонii
як вышэйшага сэнсу быцця. Яна прыйшла да важнай для усiх высновы:

гармонiя даецца не са знешняга свету, яна рэдка з’яуляецца прыроджа-

ным дарам чалавека, яна здабываецца працай духу i iнтэлекту. Уласны

“дар гармонii” (У. Калеснiк) паэтка засведчыла у фiласофска-экзiстэн-

цыйным самавыяуленнi i жыццясцвярджэннi.

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

PRZEZWYCIĘŻENIE: EGZYSTENCJALNO-FILOZOFICZNE IDEE
W POEZJI NINY MACIASZ

W artykule przeprowadzono analizę podstawowych motywów filozoficznych
w twórczości wybitnej białoruskiej poetki Niny Maciasz. Prześledzono etapy egzy-
stencjalno-filozoficznego rozwoju jej bohaterki lirycznej w poezji lat 70–90: prze-
zwyciężenie samotności, bólu fizycznego i duchowego, zdobycie przez poetkę i jej
bohaterkę życiowego optymizmu, wzmocnienie uczuć patriotycznych, miłości, har-
monii i piękna, które stanowią istotę ludzkiej egzystencji.

Słowa kluczowe: bohaterka liryczna, dramatyzm losu, sens życia, poszukiwania
filozoficzne, egzystencjalizm, ofiarność, patriotyzm, harmonia, piękno.
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OVERCOMING: EXISTENTIAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS
IN NINA MATIASH’S POETRY

In the article the author analyzes elementary philosophical ideas in the works of
a prominent Belarusian poetess Nina Matiash. Existential and philosophical stages
in the development of the poetess and her heroine have been investigated: over-
coming loneliness, physical and psychological pain, becoming an optimist, streng-
thening patriotic feelings, love, harmony and beauty, which take central position
in life.

Key words: lyrical heroine, tragedy of fate, sense of living, philosophical search,
existentialism, liberality, patriotism, harmony, beauty.


