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Тэма вечара i ночы у паэзii

Наталлi Арсенневай

Паэтычныя прыярытэты выдатнай беларускай эмiграцыйнай паэ-
тэсы Наталлi Арсенневай выявiлiся ужо на самым пачатку яе твор-
чага шляху. У прыватнасцi, праз усë жыццë яна пранесла захапленне
хараством прыроды. Ужо у рэцэнзii на першую яе кнiгу «Пад сiнiм
небам» (1927) М. Чэмер адзначае: Наталля Арсеннева мае усë, каб

зрабiцца першарадным творцам у паэзii, – мае глыбокi i шырокi грунт

пад сабой – у пачуццi спачатных, асноуных стыхiяу Жыцця i Прыро-

ды (...) Яна мае выплываючую з гэтай кроунай неразрыунай сувязi

з Прыродай i моцнай у ëй апоры – магутную сiлу душы i бязмежна,

бязмерна удзячную любоу да Жыцця i веру да гэтае прыроды1. Пры
гэтым на працягу усëй паэтычнай дарогi Н. Арсенневай уласцiва мi-
лаванне, нават апалогiя восенi2, што дало падставы гiсторыкам лiта-
ратуры назваць яе як «пясняркай прыроды», так i «паэтэсай восенi».

Аднак Н. Арсенневу можна таксама лiчыць, пра што сведчаць яе
шматлiкiя вершы, паэтэсай вячэрняй пары, незвычайнай, непауторнай
лiтаратурнай мастачкай ночы. Зацiкауленне гэтай тэматыкай у Ар-
сенневай праяуляецца ужо у першых яе вершаваных спробах. У яе паэ-
тычных радках з часоу Першай Вiленскай Беларускай гiмназii, лiрыч-

1 М. Чэмер, Верная дачка Сонца i «шчырай зямелькi», «Родныя гонi». Месячнiк
лiтаратуры й культуры Заходняй Беларусi, Вiльня 1927, кн. 5, с. 36.
2 Я. Чыкв iн, Нязменна верная жыццю (Творчасць Наталлi Арсенневай),

[у:] Я. Чыкв iн, Па прызваннi i абавязку. Лiтаратурна-крытычныя артыкулы, Бе-
ласток 2005, с. 69.
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ная гераiня ляцiць думкамi у час змяркання, калi сонца кранаецца зямлi
на захадзе. Гэты пейзаж захапляе яе душу:

Аджываюць нячутна жаданьнi
у гэты час, час мауклiвы зьмярканьня.

Я хачу на часiнку забыцца аб горы
i глядзець, як у рожавым захаду моры

сонца косы бярэцца тапiць.

Я памерцi хачу вось такою парою,
хваляй сонца залiтая уся залатою,

больш каб слова ня чуць: «Пацярпi!»3

У творах, напiсаных Н. Арсенневай годам пазней, у 1921, раскры-
ваецца прычына яе захаплення начной парой. У вершы «Ночы й думкi»
паэтэса прызнаецца, што гэтая тэматыка прыцягвае яе таму, што нач-
ная пара адкрывае перад ëю свае таямнiцы, вабiць сваëй прыгажосцю,
захоплiвае спакоем, цiшынëй, але i выклiкае трывогу:

Ëсьць ночы белыя, ëсьць цëмныя, глухiя.
Ëсьць гаманлiвыя – i ëсьць зусiм цiхiя.
Iх – больш за усë люблю зь лядзяным зьзяньнем зор,
што на шаукох нябëс празрысты ткуць узор.
Люблю за супакой, хоць сонны, а чароуны,
люблю за сiнi змрок, за смутак невыслоуны (...) (12).

Захапленне паэтэсы гэтай тэматыкай пачынаецца у 20-ыя гады.
Найбольш аднак вячэрнiмi i начнымi матывамi насычана паэзiя Натал-
лi Арсенневай 30-тых гадоу – польскага часу, хэлмна-равiцкага перы-
яду: «Часта увечары» (1930), «Тае вечар» (1932), «Калi» (1932), «Вя-
чорная мiстэрыя» (1932), «Вячорныя часiны» (1933), «Ноч» (1933), «Зi-
мовая ноч» (1935), «Месячнай ночай» (1935), «Зоры» (1935), «Асеннi
вечар» (1936), «Часiны творчасцi» (1935), «Фэстываль» (1936), «Калi
скончыцца дзень» (1936), «Вячорны абразок» (1936), «Начныя гадзi-
ны» (1936), «Месяц» (1935), «Ноч» (1936).

Уздзеянне мауклiвага часу змяркання ды ночы адгукаецца у ëй
шматлiкiмi душэунымi пералiвамi, водгукамi i асацыяцыямi. У адных

3 Н. Арсеннева, Мiж берагамi. Выбар паэзii Наталлi Арсенневай 1920–1970,
Нью-Ëрк – Таронта 1979, с. 15. Далей пры спасылцы на гэтае выданне у дужках
падаецца старонка.
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вершах ноч намалявана Арсенневай як час гармонii жыцця, дзе ня-
ма нiякiх жыццëвых турботау i жахау, дзе пануе адначасова цнатлi-
вая цiшыня. У другiх вершах вячэрняя пара нясе у сабе сум, тугу
i нейкi неназваны страх. У шэрагу iншых ноч спрыяе развагам над
жыццëм – людскiм быццëм-небыццëм, бо ноч, як вынiкае з вершау,
гэта найлепшая пара для рэфлексii, роздумау пра агульначалавечыя
ды свае праблемы. Гэта час, калi змяняецца успрыманне штодзëнных
рэчау. I сапрауды, як адзначае даследчык Дар’юш Куляс: Noc przez
swoją bezkształtność, brak konturów, zaciemnienie rysów dnia i porządków
społecznych, otwiera się na wymiar metafizyczny4. Ноч для Арсенневай –

гэта асаблiвы час душы, калi яшчэ больш, чым увечары, абвастраюц-
ца унутраныя перажываннi, спраектаваныя паэтэсай у свет прыроды,
адкрытай стыхii. Гэтай парой чалавеку хочацца зразумецi сусветныя
сумы й жалобы i самога сябе у гэтым свеце.

Захацелася у ночы
У змрок зiмовы не глядзець,
А спусцiушы твар i вочы,
Ня любiць i не цярпець (30).

У начны час, як вынiкае з вершау, людская душа адрываецца ад
штодзëншчыны i апынаецца перад нязведаным. Ноч дае Арсенневай
магчымасць пабыць сам-насам са сваiмi думкамi, сваiмi уяуленнямi
i пачуццямi.

Матывы змяркання, вечару, ночы у вершах Наталлi Арсенне-
вай выступаюць у значнай ступенi абавязковымi элементамi яе лю-
бiмага восеньскага пейзажу, якi вабiць вока сваëй маляунiчасцю, за-
хоплiвае гамай колерау, выклiкае шматлiкiя пачуццi, успамiны. Ды
у вершы паэтэсы уваходзяць таксама i вясеннiя, летнiя, зiмовыя ночы,
i кожная з iх па-свойму арыгiнальная, насычаная глыбокiмi перажыван-
нямi i роздумамi аутаркi. Аднак, як падкрэслiу Станiслау Станкевiч
у артыкуле “Аб беларускай лiтаратурнай сучаснасцi у Заходняй Бе-
ларусi”, (...) найбольш натхненьняу знаходзiць яна у чароуных абра-

зох летняе ночы. Калi беларуская вясна сваiмi ласкамi i магутным

прылiвам новага жыцьця парывае за сабой уражлiвую душу поэт-

кi i напауняе яе натхнëнымi узьлëтамi i няустрыманымi парывамi,

то густы змрок ночы, бляды сьвет месяца, таемнае мiрганьне зорау

4 D. Kulas, Noc w kulturze – noc kultury, [w:] J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko,
Noc. Symbol – temat – matafora. Wokół straży nocnych Bonawentury, Białystok 2011,
t. I, s. 94.
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i сiня-сiвы туман, – усе гэтыя ночныя зьявы на фоне мëртвае цiшынi

й супакою сплятаюць у увабражэньнi поэткi чароуную казку, што

вабiць яе сваëй фантастычнасьцю5. I зразумела, што у той фанта-
стычнай чароунай казцы, магiчнай пары пераходу дня у ноч, у якой
яна, мабыць, адчувае сябе на улоннi роднай прыроды, Арсенневай пi-
шацца найлепш:

Растуць у лесе вершы увечары...
Разьлëгся лес iмхамi, плесьняю.
Iду сьцяжынкай непрыкмечанай
i цешу сэрца новай песьняю.
(...)
А усë ж люблю тварыць я увечары! (69)

У Арсеннеускiм бачаннi ночы галоуную ролю адыгрывае прыга-
жосць начнога роднага краявiду. Для перадачы найбольш дакладнай
карцiны вячэрняй прасторы, начнога пейзажу ды настрою, выклiкана-
га гэтымi з’явамi, паэтэса карыстаецца трапнымi вобразамi-дэталямi,
якiя ствараюць арыгiнальны малюнак. Найбольш паказальнымi вер-
шамi гэтага тыпу з’яуляюцца «Вячорная мiстэрыя» (1932), «Вячорны
абразок» (1924), «У небе палаюць чырвоныя хмары...» (1922), «Но-
вая зiма» (1933), «Незгаданае» (1934). У iх выяляуецца па-майстэр-
ску выпiсаны арсеннеускi начны свет, якi ствараюць гарачыя колеры
неба, чырвоныя рабiны, залатыя пшанiчныя палеткi. Частымi элемен-
тамi начной паэтычнай карцiны Н. Арсенневай з’яуляюцца iскрыстыя
зоркi i месяц-вартаунiк. Зорка увасабляе сабой паспяховасць, надзею,
шчасце, неумiручасць, наканаванне. Месяц – гэта вока ночы, апякун
сонных марау, тугi, пачуццяу i думак, закуты у срэбра зброi ры-

цар // – вартуе места й нас да дня (221). Ëн сiмвал тайных, невя-
домых бакоу прыроды, як нямы сведка уважлiва наглядае за чала-
векам i яго учынкамi. Месяц можа сваiм ясным святлом разагнаць
глыбокi змрок, раскрыць тайнiцы ночы, а тым самым вызвалiць ча-
лавека з трывогi. Месяц Арсенневай «круглаваты, зялëна-сiнi», «мок-
ры i срэбны», «белы», «сцюдзëнны i чысты», маляунiча «прыбраны
у iмглу», сплятае «прывабныя сецi», а зоры нiбыта «вочы малых за-
смучаных анëлау», «смяюцца праз слëзы». Гэтыя два элементы нач-
нога краявiду бачацца невыпадковымi у паэзii Арсенневай. Яны вы-
ступаюць як сiмвалы надзеi вярнуцца на родную зямлю – па зорах

5 Ст. Станкев iч, Аб беларускай лiтаратурнай сучаснасьцi у Заходняй Беларусi,
«Нëман», 1932, кн. 5, с. 168, 169.
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можна ж вызначыць дарогу на Радзiму, а месяц асветлiць гэты шлях.
Вячэрнi i начны пейзаж Арсенневай – гэта рознаколерныя, насычаныя
шматлiкiмi фарбамi i адценнямi жывапiсныя карцiны, дзе дамiнуюць
каралеускiя колеры – чырвань i золата. Летняя ноч у вершах паэтэ-
сы захапляе сваiм злоуленым па-жаночаму хараством, чараунiчасцю
i месцамi як бы сваëй дэманстратыунай асацыяльнасцю. Н. Арсенне-
ва выдатна валодае каляровай палiтрай, што забяспечвае стварэнне
карцiны маляунiчага роднага вячэрняга краявiду:

Сплëу вечар вянок прамянiсты
з шыпшыны i макау чырвоных,
у небе павесiу прачыстым,
на ясных нябëсных загонах...
А сонцу вянок спадабауся,
у чырванi сонцу да твару...
Так – захад у фарбы прыбрауся,
так вечар заняуся пажарам.
Усë, што такiм было знаным,
адразу зрабiлася дзiвам:
настольнiкам, золатам тканым,
паслалiся жытнiя нiвы,
агнëм загарэлiся стрэхi,
сады i вяршалiны бору,
i густа праз хмарау узрэхi
сыпнулi, як зерняты, зоры (57).

Вятраны змрок... Старыя вербы
над рэчкай пранiкамi пяраць
па шэрай воднай палатнiне.
Угары, праз хмарау рэдкiх шчэрбы,
зiркае месяц круглатвары,
зялëна-сiнi (72).

Вобраз зiмовай ночы ствараецца у вершы «Цiха плыу месяц»
(1921). Але i цяпер, як i у летнюю пару, у прыродзе гаспадараць лаго-
да i хараство, якiя выклiкаюць у лiрычнай гераiнi самыя пазiтыуныя
эмоцыi, уражаннi, бо Прырода i, вiдаць, тая ж Ноч, як той лекар,
аздарауляе душу, дапамагае дараваць крыуды, вярнуць адчуванне ха-

раства жыцця, яго многалучнасцi, аптымiзм, актуалiзуе духоуныя

i фiзiчныя сiлы лiрычнага персанажа, жаданне рэалiзаваць мары i па-

мкненнi6. I таму арсеннеуская лiрычная гераiня верша шчаслiвая, яна

6 В. Я. Зарэцкая, М. I. Ян iцк i, Гендэрнае светаразуменне у паэзii Наталii
Арсенневай, [у:] Гуманiстычны пафас заходнебеларускай лiтаратуры: манаграфiя,
Брэст 2007, с. 36.
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адчувае прылiу новых жыццëвых сiл, фiзiчную i псiхiчную дужасць,
якiя хоча бескарыслiва скiраваць на паляпшэнне навакольнага свету,
жыцця людзей:

Долi пайшла б паляваць далëка
я для зямлiцы, што сьпiць без прасьвету,
i разьлiла б, як сягнуць можа вока,
шчасьце над белым, асьнежаным сьветам (17).

Пад знакам прыроднай цiшынi, маучання адбываюцца несупынныя
змены у прыродзе, у настроi7:

Сыплюцца з клëнау лiсты,
сыплюцца цiха, мауклiва,
крыюць зямлю i кусты
пражаю жоутай, шасьцiвай (19).

Ды час змяркання, вечару i начная пара выклiкаюць у Н. Арсенне-
вай тугу, тое пачуццë, якое iшло побач з паэтэсай амаль усë жыццë
i якое паглыбляецца пад уплывам успамiнау пра родныя краявiды
бацькаушчыны, якiя запiсалiся у яе памяцi у часы, калi магла яшчэ
хадзiць па зялëных нiвах сваëй радзiмы, купацца у промнях яе сонца,
слухаць спевы родных птушак. Пачуццë тугi мучыць яе душу, ад яго
немагчыма дзесьцi схавацца:

Не уцячы ад тугi. (Залацiстыя сецi
ясны вечар накiнуу на нiвы й лугi.)
Затрымалiся, у вышу ня хочуць ляцецi
мае думкi крылатыя, дзецi (31)

для тугi няма адлежнасьцяу, нi часу:
усюды i заужды яна iз намi, тут! (138)

Трэба сказаць, што у начной прасторы вершау Арсенневай выяу-
ляюцца вобразы двух гарадоу, два кантрастныя краявiды, якiя выклi-
каюць у паэтэсы, несумненна, наплыу розных пачуццяу i памiж якi-
мi разыгрываецца своеасаблiвая бiтва. З аднаго боку, стаiць любiмы
горад роднай Мацi-Беларусi, з другога – эмацыянальна чужы для Ар-
сенневай горад Амерыкi. Першы вобраз выклiкае у свядомасцi паэтэсы

7 А. Петрушкев iч, Шляхi у паэзii Наталлi Арсенневай i Максiма Танка, “Studia
Wschodniosłowiańskie”, Białystok 2006, t. 6, s. 103.
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тое ж пачуццë тугi, якое не адпускала яе у час першай разлукi з радзi-
май, калi прыйшлося сям’i Н. Арсенневай жыць у Хэлмне на Памор’i:

Сонца заходзiць... На вежах кляшторных
скрозь загараюцца тысячы зорных
зырка-чырвоных агнëу...
Хораша... Сэрца-ж мiжвольна iмкнецца
у край, што яшчэ харашэйшым здаецца,

родны, найлепшы з краëу.
Там... Там усë быццам так, а iначай
хваляй у сэрца лiецца гарачай,

там... Там усë мне мiлей (27).

У вершы «Родны край» з 1924 года, а таксама у пазнейшым («Ве-
чар у Вiльнi», 1944), малюецца вобраз дарагой яе сэрцу Вiльнi, сха-
ванай у цëмным тумане ночы. I тут Ноч абвастрае пачуццi любовi
да свайго любiмага горада, бестурботнага дзяцiнства, аазiса спакою
у маладыя гады з глыбокай вечаровай цiшшу, калi не спiць яшчэ ма-
лая кавярня. Усë тут, кожная вулiца, кожны завулак, так блiзкiя сэрцу
паэтэсы, усë так добра знаëмае, мiлае аж да самазабыцця. Менавiта
тут начною парою, па-лермантауску, марыцца Арсенневай развiтацца
са светам, каб адысцi у вечнасць:

Манюся тут сваю апошнюю зару
я сустракаць,
адсюль –
пайсьцi адвечным шляхам (133).

А горад у чужой Амерыцы не выклiкае у Арсенневай нiякiх пазiтыуных
эмоцый («Меставы вечар», «Сон»). Ëн для яе у найлепшым выпадку
абыякавы,шэры, а то i цалкам адчужэлы сваiм ненатуральным шумам
i рытмам.

Шумiць, гудзе, грымiць
вялiзны молах –

горад,
нат найдзiчэйшы джаз
такi ня выб’е рытм (274).

А мне хочацца такое цiшы,
Якое тут няма,

А толькi у нас (215).

У еурапейскай паэзii, асаблiва у перыяд рамантызму, вечар i ноч
паказваюцца майстрамi слова як час мауклiвы, змрочны, трывожны,
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напоунены драматычнай цiшынëй, якi выклiкае у свядомасцi чалаве-
ка маркотныя перажываннi i думкi. Паэзiя Н. Арсенневай таксама не
пазбаулена паказу такога вобразу вечара i ночы. Вершы гэтага тыпу
напiсаны паэтэсай якраз у найбольш трывожныя часы Другой сусвет-
най вайны. У iх няма ранейшага прыгожага начнога краявiду, у iх ноч
раскрывае усë тое нялюдскае, што вайна прынесла людзям:

Дзень гас цьмяным агнëм прыкручанай газьнiцы..
(...)
А усюды –

тут i там – ня хвояу верхавiны,
ня спаленыя пнi – ваенным днëм данiны –
запраудныя крыжы растуць уздоуж дарог.
Пад крыжам, без крыжа, падцятаю галiнай
на жорсткi, гойстры жвiр спаць цi адзiн прылëг... (82)

У час вайны ноч спалучаецца па агульнай асацыяцыi з восенню
i яе цемраю. Яны ствараюць новае арсеннеускае трыадзiнства. Палiтра
верша цямнее:

Спрауляюць восень, ноч i цемра
глухi, распачны фэстываль (71).

Менавiта гэты час Другой сусветнай вайны быу асаблiва цяжкiм
для маладых дзяучат i жанчын, мужчыны якiх апынулiся на вайне.
Iх Ночы сталi цяпер доугiя, чорныя. Арсеннеуская лiрычная гераiня
таго часу у начной прасторы адчувае сябе самотнай, жыве у роспачы
па страце каханага, мужа. Аднак успамiны аб радасных ранейшых па-
хучых чаромхавых ночах суцiшаюць яе унутраны боль. Яна, як i раней,
жыве надзеяй, што кожная ноч калiсьцi закончыцца, надыдзе сонечны
дзень i гора прамiне:

Цi сяньня будзе гэта, цi
тады, калi ужо зложым крылы –
ня нам гадаць,
але зьляцiць
калiсь бяду скасiць Ярыла!
На край зньямоглы,
на людзей
сыпне ëн сонечныя стрэлы (97).

Аднак ранейшая эстэтызацыя прыродных з’яу, у прыватнасцi ве-
чара i ночы, з цягам часу выразна зацiхае у творчасцi Наталлi Ар-
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сенневай. Развiтаушыся назаусëды з Радзiмай, яна не можа быць уз-
боч нацыянальных праблем, i у яе вершы рашуча уваходзяць пы-
таннi этычнага характару, i яны перабудоуваюць лiрычны настрой
«арсеннеускiх» творау – «чыстая краса» родных малюнкау i часткова
замежных пейзажау усë болей насычаецца iдэйна-маральнай падсвет-
кай. Ды з поуным правам можна сказаць, што, як зоркi начной парою
асвятляюць зямлю, так вершы паэтэсы упрыгожваюць беларускую лi-
таратуру.

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

TEMAT WIECZORU I NOCY W TWÓRCZOŚCI NATALII ARSIENNIEWEJ

Białoruska poetka emigracyjna Natalia Arsienniewa znana jest w literaturze
przede wszystkim jako „miłośniczka rodzimej przyrody”, „poetka jesieni”. W arty-
kule zwrócono uwagę na jeszcze jeden istotny fakt, mianowicie na to, że Arsienniewa
to także „poetka pory wieczorowej”, nadzwyczajna „malarka nocy”. Zafascynowa-
nie nocnym pejzażem jest widoczne już w jej pierwszych wierszach i nie gaśnie wraz
z upływem lat. Noc Arsienniewej, w odróżnieniu od tradycyjnego jej ukazania, nie
jest ciemna i mroczna, wręcz przeciwnie, zachwyca swym pięknem i wielobarwno-
ścią. Nieodłącznymi elementami nocnego krajobrazu poetki są księżyc i gwiazdy.
Ponadto noc dla Arsienniewej to czas refleksji, przemyśleń, marzeń.

Słowa kluczowe: białoruska poetka emigracyjna, temat wieczoru i nocy, egzysten-
cja, Ojczyzna, pejzaż nocny, gwiazdy, księżyc.

S UMMARY

EVENING AND NIGHT IN NATALYA ARSENEVA’S POETRY

In literature Belarusian emigrant poetess Natalya Arseneva is famous for her
love to native nature and autumn. The article discusses another crucial fact –
Arseneva is a poetess of evening and night. Her fascination with night landscape
observed in her first poems can be found in her entire creation process. Arseneva’s
night is neither dark nor gloomy. On the contrary, the night excites by its beau-
ty and multicolor. The moon and stars are an inseparable element of the night
landscape. For Arseneva night is the time of reflection and dreams.

Key words: Belarusian emigrant poetess, subject of night and evening, existence,
homeland, night landscape, stars, moon.


