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Сакралiзацыя вобразу Радзiмы

у творчасцi беларускiх пiсьменнiкау Польшчы

Сучасная рэчаiснасць практычна не пакiнула чалавеку такiх бакоу
быцця, што заставалiся б асвечанымi сакральным сэнсам. Разнастай-
ныя навуковыя адкрыццi сëння могуць развянчаць практычна любую
трансцэндэнтальную з’яву. I, здавалася б, атэiстычнае ХХ стагоддзе
павiнна было цалкам дэсакралiзаваць чалавечае iснаванне.

У той жа час шмат iншых фактарау сведчаць: у чалавеку не толь-
кi не знiкла вера у iснаванне нейкiх вышэйшых сiл, але i захавалася
унутраная патрэба напоунiць новым сакральным сэнсам свае асобныя
успрыняццi, думкi, успамiны i неаддзельныя ад iх аб’екты i падзеi.
Сакралiзацыя – (ад лац. sakralis – свяшчэнны), наданне прадме-

там, з’явам, людзям свяшчэннага, рэлiгiйнага зместу, падпарадка-

ванне сацыяльных iнстытутау, культуры i бытавых зносiн рэлiгiй-

наму уплыву. У аснове сакралiзацыi – вера у iснаванне свяшчэннага

(сакральнага), процiлеглага свецкаму1.

Сакральнасцю чалавек можа надзяляць прадметы наваколля, лю-
дзей, некаторую прастору. Пры гэтым у чалавечым успрыманнi назва-
ныя аб’екты набываюць каштоунасць самай высокай вартасцi. Яны ва-
лодаюць невытлумачальнай таямнiчай сiлаю i, адпаведна, патрабуюць
ад асобы своеасаблiвых павышана-эмацыйных адносiн.

Па сцвярджэннi навукоуцау, у сакральнай геаграфii адным з асноу-
ных палажэнняу з’яуляецца гiпотэза аб iснаваннi так званых сакраль-
ных цэнтрау, дзе пастаянна адбываецца нейкае свяшчэннадзейства,

1 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т.: Рэле – Слаявiна / Рэдкал.: Г. П. Пашкоу i iнш.,
Мiнск 2002, т. 14, с. 89.
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якое i надае гэтаму месцу асобы сэнс i вылучае яго з iншай прасторы.
У чалавека ëсць заусëдная патрэба захоуваць з iм непасрэдную сувязь
для абнаулення i падтрымання жыццëвай сiлы. Такой уласцiвасцю ва-
лодаюць агульнавядомыя i прызнаныя “святыя” мясцiны, якiх дастат-
кова на карце сусвету. Але ëсць месцы, што прызнаюцца унiкальнымi
не для многiх i усякiх, а толькi тых, хто звязаны з iмi сваiмi асобымi
сувязямi i адносiнамi.

У многiх народау назiраецца традыцыя надзяляць выключнымi
якасцямi тое, што складае такое шматзначнае i шматпланавае паняц-
це, як Радзiма.

Вобраз Радзiмы у творчасцi беларускiх пiсьменнiкау Польшчы,
членау лiтаратурнага аб’яднання “Белавежа”, з’яуляецца ад пачатку
вобразам знакавым, прыцягальным, калi не сказаць адным з самых
запатрабаваных i шматзначных. Гэта тэма неаднаразова станавiлася
аб’ектам лiтаратуразнаучага даследавання. Як правiла, у творах бе-
ларускiх аутарау з Польшчы вылучауся той канкрэтны рэальны свет,
якi быу напоунены пазнавальнымi дэталямi, запамiнальнымi рэчамi.
У розных пiсьменнiкау канстатавалася нават адносная блiзкасць i тое-
снасць у выяуленнi роднага i дарагога сэрцу месца. Характэрна, што
самi паэты заусëды ужываюць слова “Айчына”, тым самым як бы

iндывiдуалiзуючы дадзенае паняцце, пазбауляючы яго ад гучнай i за-

шмальцаванай пафаснасцi. Айчына, Бацькаушчына – гэта той куток

Падляшша, дзе вырас кожны паэт.Увесь час прыцягненне да родных

мясцiн адчувае лiрычны герой паэзii Яна Чыквiна, Алеся Барскага,

Вiктара Шведа, Надзеi Артымовiч i iнш.2

Сказанае дакладна фiксуе сваë асобае выяуленне вобразу Радзi-
мы у творчасцi гэтых пiсьменнiкау. Яна сапрауды практычна заусëды
выступае не як Радзiма-дзяржава, а як канкрэтнае лакальнае месца,
з якiм чалавек пажыццëва непарыуна звязаны.

Многае з асабiста перажытага беларускiмi творцамi стала той пер-
шапрычынай, якая абумовiла узнiкненне сакральных адзнак, якiмi ха-
рактарызуецца радзiнны свет. З другога боку, у творчасцi беларускiх
пiсьменнiкау ХIХ стагоддзя даследчыкамi ужо адзначана традыцыя
выяулення Радзiмы як полюса сакральнасцi3. Усë гэта разам узятае

2 А. Раманчук, Паэзiя “Белавежы”: сiнтэз нацыянальнага i агульначалавечага,
(у:) Актуальныя праблемы выкладання мовы i лiтаратуры у сярэдняй i вышэйшай
школе: Матэрыялы рэспублiканскай навуковай канферэнцыi, Гродна 2004, с. 242.
3 С. Дан iленка, Беларускi этнiчны Космас у творчасцi Я. Чачота, Я. Баршчэу-
скага i В. Дунiна-Марцiнкевiча, “Весцi АН Беларусi”, Серыя гуманiтарных навук
1997, № 1, с. 69.
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дазволiла яшчэ глыбей асэнсаваць родную прастору як рэальнасць,
што з’яуляецца вытокам iншых сакральных сэнсау.

У беларускiх пiсьменнiкау Польшчы Радзiма выступае сакраль-
ным месцам, у якiм замацавана свая канкрэтная мадэль iснавання, якая
вызначае спецыфiку сувязей чалавека з Сусветам. Роднае месца часта
узносiцца да пэунага iдэалу, якi з’яуляецца неабвержным на праця-
гу усяго iснавання чалавека. Гэта частка прасторы пачынае набываць
у свядомасцi чалавека не толькi адзнакi iдэальнага свету (Божага цар-
ства), але часам i успрымацца як увасабленне Раю.

I таму абсалютна натуральна тое, што практычна ва усiх творцау
Радзiма выступае як iдэальная прастора, у якой чалавек жыве у гар-
монii з самiм сабой, з прыродай i з творчасцю:

...Дзе лëгка зусiм заблудзiцца
I верыць: шчаслiвы ты уволю,
Дзе б’юць жыватворчы крынiцы,
Дзе кожнаму можа прыснiцца
Паэзii магнiтнае поле4.

Я. Чыквiн, Я жыць хачу, як вы жылi...

Успрыняушы з маленства родныя мясцiны як трывалы i дасканалы
свет, паэты не губляюць гэтага адчування i пазней, калi ужо пабачаць
iншае, сутыкнуцца з праявамi новага. Радзiма для беларускiх паэтау
нязменна застаецца прасторай для светлых i узвышаных пачуццяу,
а самае важнае: толькi тут чалавек здольны адчуць сябе вольным,
акрыленым, ачышчаным ад усяго наноснага i другараднага:

Калышашся у напевах песнi роднай,
I мыеш твар у промнях залацiстых,
I толькi тут я поунасцю свабодны,
I толькi тут душой заусëды чысты5.

А. Барскi, Беластоцкi край

Ужыванне паэтам эпiтэта “залацiсты” вiдавочна базуецца на даунiм
значэннi гэтага колеру: гэта тое, што з’яуляецца вобразам святла,
а таму i сiмвалiзуе святло6. I гэтаксама, як i у класiчнай лiтарату-

4 Я. Чыкв iн, Адно жыццë: выбранае, Беласток 2009, с. 5.
5 Беларускiя пiсьменнiкi Польшчы. Другая палова ХХ ст. / Укл.Я. Чыквiна,Мiнск

2000, с. 289.
6 А. Марчанка, Колеравая парадыгма успрымання i асэнсавання нацыянальнай
рэчаiснасцi у творах Якуба Коласа, (у:) Язык и социум: Материалы IХ Между-
народной научной конференции, 3–4 декабря 2010 г., Минск: В 3 ч., Минск 2011, ч. 3,
с. 150.
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ры, у вершы Алеся Барскага гэтае залатое ззянне успрымаецца як

адна з праяу зямной i нябеснай прыгажосцi. Сонечны бляск асвят-

ляе краявiды, адухауляе навакольны свет, дорыць радасць новага

дня i, здаецца, натхняе i чалавека на самыя светлыя i высокiя

памкненнi7.

У Вiктара Шведа да такiх самых адчуванняу далучаецца яшчэ
пачуццë замiлавання i цеплынi ад сустрэчы з блiзкiмi людзьмi:

Скажу, бывала: еду да бацькоу,
I клопаты знiкаюць, абавязкi,
I адчуваю уцеху цëплых слоу,
I мора дабраты, i мора ласкi8.

Скажу, бывала: еду да бацькоу

Вершы Надзеi Артымовiч перадаюць думку пра выключна гаю-
чае уздзеянне на чалавека роднай зямлi, дзе кожны набывае не толькi
фiзiчную сiлу i моц, але i лекуецца духоуна:

П’ю прагна
Як цудадзейнае лякарства
Тваë неба мой Бельск (470)

П’ю прагна...

У той жа час вобразу Радзiмы-раю у вершах беларускiх паэтау
процiстаiць вобраз антыпод – Горад, якi увасабляе месца, дзе цалкам
парушаны запачаткаваны раней уклад жыцця:

А у веку дваццатым
Спяшаемся мы
З драулянае хаты
У гiганты-дамы (197).

В. Швед, У клетцы з бетону

I як вынiк гэтаму – адваротнае адчуванне чалавека: пакiнутасць, адзi-
нота, зняверанасць: Я не патрэбны тут нiкому // У калауроце гарад-
скiм.

Той свет,што знаходзiцца за межамi Радзiмы-Раю, у тым лiку i Го-
рад, асацыiруецца з Хаосам, месцам, дзе няма усталяванага парадку,

7 Тамсама, с. 150.
8 Беларускiя пiсьменнiкi Польшчы. Другая палова ХХ ст. / Укл. Я. Чыквiна,
Мiнск, 2000, с. 200. Далей пры спасылцы на гэта выданне у дужках падаецца ста-
ронка.
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дзе пануюць змрок i бязладдзе. Але у большасцi аутарау выяуляецца
думка пра магчымасць вяртання у Рай, пра духоунае ачышчэнне ад
судакраннання з iм.

У выяуленнi Радзiмы як месца сакральнага натуральна адчуваецца
уздзеянне своеасаблiвага рэлiгiйнага поля, дзякуючы чаму рэалiзуецца
думка пра Радзiму як месца для уваскрэшання, абнаулення:

Салëнымi жменямi дажджу
Ты абмываеш
Чужую вопратку
Сваiх дзяцей...
Разаграваеш iх скамянелыя сэрцы
Адмыкаеш iх зашнураваныя вочы
Развязваеш iх спутаныя рукi... (471)

П’ю прагна...

Так, Надзея Артымовiч пераканана сцвярджае: ëн, гэты свет,
здольны вярнуць чалавеку страчанае, ператварыць слабага у моцнага,
знявераную асобу у перакананага змагара цi чалавека з моцным ду-
хоуным стрыжнем. Праз прыëм метафары у вершы перадаецца аутар-
скае адчуванне той магутнай унiкальнай сiлы, якой валодае родны зям-
ны рай.

Менавiта радзiма робiць чалавека асобай, якая можа па-хрысцiян-
ску пакутаваць, прымаць на сябе чужы боль, вучыць дараваць, быць
цярпiмым, не адчайвацца, не губляць надзеi. Такiм матывам прасяк-
нуты вершы Мiхася Шаховiча, Юрыя Баены i iнш.

Прастора Радзiмы становiцца метафiзiчным ландшафтам, якi
здольны пераадолець нават саму смерць (“Мой краю вечны, краю неза-
менны” (289)) i перадаць адчуванне вечнасцi самому чалавеку (“На

роднай Беласточчыне я вечны” (289)).

Творчасць пiсьменiкау Польшчы дае магчымасць сказаць, што
кожны з аутарау вызначае дакладную лакалiзацыю сакральнага цэн-
тра, якi цесна звязаны з паняццем Радзiмы: у Надзеi Артымовiч – гэта
Бельск (Бельск – iкона малiтва сон жыццë (469)); у Вiктара Шве-
да – вëска Мора (Снiшся мне ты, вëска Мора (200)), а Юрый Баена
сцвярджае: Толькi у Пушчы маучым мы. // У Белавежы нашай, // Свя-
тынi нашай!.. (541). У Яна Чыквiна сакральнае месца напачатку ад-
значаецца дастаткова агульна: На Гайнаушчыне дыхаецца уволю9, паз-

9 Я. Чыкв iн, Адно жыццë: выбранае, с. 8.
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ней яно канкрэтызуецца адпаведным прызнаннем: Дубiчы, Дубiчы... /
...Як сон залаты. / Штодзëнна любячы, / Я заужды гатовы / Ваш

след цалаваць, / Якi не астыу10. Не у меншай меры дарагiм месцам
з’яуляецца радзiма i для Алеся Барскага, якi канстатуе,што вышэйшае
прызначэнне чалавека (...) быць заусëды пры айчыне // Сваëй блiзка. /
I паутараць яе святое // Заужды iмя11.

У канкрэтнай геаграфiчнай кропцы аутарамi дакладна адзначаюц-
ца праявы сакральнай прасторы, у якой адбываецца пастаяннае дзей-
ства свяшчэнных сiл. Гэтыя сiлы глыбока уздзейнiчаюць на асобу, вы-
клiкаючы у ëй унутраную патрэбу захоуваць прамую сувязь з гэтым
месцам.

Сiмволiка сакральнага цэнтра часта увасабляецца у самых розных
прыродных вобразах, часцей тых, якiя падказвае нацыянальны ланд-
шафт. У пауднëвых народау такiмi сiмваламi часта выступаюць гара,
стэп, рака i iнш.

Натуральна, што у беларускай культуры сакральнасцю надзяля-
юцца свае прыродныя адзнакi: курган, возера, камень. Але асаблiвай
знакавасцю надзялялi беларусы лес. Лес выхавау характар беларуса, –
пiсау Уладзiмiр Караткевiч, – наш лес i чалавек – родныя, i таму

беларус любiць яго12. Таму, па сведчаннi даследчыка Алеся Бельскага,
беларуская паэзiя спавядаецца лесу, молiцца яму i услауляе яго ачыш-

чальную сiлу13.

Гэта традыцыя прасочваецца i у творчасцi беларускiх пiсьменнiкау
Польшчы. Ужо тым жа навукоуцам канстатавалася: Даволi характэр-
ны i у той жа час своеасаблiвы паэтычны погляд выяуляе Алесь Бар-

скi у вершы “О лес...”. Гаворачы пра генетычную роднасць з лесам,

паэт бачыць у iм магутнага атланта, якi трымае свет. Лес – нiбы

галоуная апора жыцця, прадаужальнiк усяго чалавечага на зямлi14:

О лес,
ты брат,
ты бацька мой i дзед;
i песняй ты,
i марай ты,
i хлебам.

10 Тамсама, с. 12.
11 А. Барск i, Блiзкасць далëкага: паэма, Беласток 1983, с. 74.
12 У. Караткев iч, Зямля пад белымi крыламi: нарыс, 2-е выд., Мiнск 1992, с. 50.
13 А. Бельск i, Свет ад травы да зор: Беларуская паэзiя: сiстэма вобразау пры-
роды, паэтыка пейзажу, Мiнск 1998, с. 40.
14 Тамсама, с. 38.
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Ты нада мной,
каб не упау на плечы свет,
падпëр рукамi неба (291).

Гэты ж аутар перажывае у лесе яшчэ адно дзiунае пачуццë:
духоунае ачышчэнне i абнауленне, вяртанне да iснасцi i веры у даб-
ро. З лесу, як з храма, iдзëм, як анëлы, / З паднебнага вянчання, /

Аддаушы Богу божае, / А чалавеку усë людское... (294)

Мiхась Шаховiч увогуле самой назвай твора падкрэслiвае сакраль-
ны характар гэтага прыроднага асяродку. Яго верш называецца “Свя-
ты лес”. У iм таксама падаецца думка аб ачышчальнай, выратаваль-
най сiле лесу. А яшчэ праз лес паэт адчувае сувязь з продкамi, для якiх
менавiта гэтае месца заусëды было i прытулкам, i духоуным апiрыш-

чам. Таму i душа сучаснага чалавека цягнецца да дауняга, сакраль-
нага:

Iду туды,
Iду напiцца,
Ачысцiць
Душу здзервянелую
I веры
Продкау
Пакланiцца15 (511).

Сакралiзаванае успрыманне лесу можна знайсцi i у iншых аутарау.
Георгiй Валкавыцкi у вершы “Пад лесам” гаворыць пра лес як пра жы-
вое стварэнне, якое можа даць чалавеку адчуванне абароненасцi i за-
спакаення. Гэтым тлумачыцца прысутнасць у творы матыву вяртання
блуднага сына.

А. Бельскi не выпадкова адзначыу у сваiм артыкуле, што лес
у беларусау мае некалькi аблiччау, выступае, так бы мовiць, у чаты-

рох асноуных iпастасях: пушча, бор, гай, дуброва16. Але незалежна ад
назвы адносiны да гэтага прыроднага асяродку у беларускiх творцау
застаюцца нязменнымi. Уладзiмiр Гайдук пранiклiва разважае пра ка-
зачнасць лесу у вершы “У бары”, а Юрый Баена самой назвай падкрэс-
лiвае выключнасць беларускай пушчы, абазначыушы яе як “Святыня”.

15 Тамсама, с. 511.
16 А. Бельск i, Свет ад травы да зор: Беларуская паэзiя: сiстэма вобразау пры-
роды, паэтыка пейзажу, с. 35.
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Як бачыцца, выказванне А. Бельскага пра тое, што у беларускай
паэзii пачуццë лесу – пачуццë глыбока духоунае, нават пантэiстыч-

на-сакральнае, iнакш кажучы, гэта адчуванне прыроды як святынi,

Боскай iснасцi, высокага хараства17 цалкам пацвярджаецца творчас-
цю беларускiх пiсьменнiкау Польшчы.

У культуры многiх народау здауна iснавала традыцыя надзяляць
надзвычайнымi уласцiвасцямi дрэвы. А у старажытных славян цэн-
трам свету было прызнана так званае Сусветнае дрэва, якое увасабляе
з’яднанасць Неба i Зямлi, жыццястойкасць i сiлу усяго жывога. Гэта
i дало штуршок для успрымання дрэва як сакральнага аб’екта. Тое ж
адзначыу i вядомы еурапейскi даследчык мiфалогiiМiрча Элiяде: дрэва
становiцца рэлiгiйным аб’ектам дзякуючы сваëй моцы, сiле, здольна-

сцi;...дрэва насычана сакральнасцю, таму што яно мае вертыкальную

форму18.

У творчасцi пiсьменнiкау-“белавежцау” дрэва часта выступае ме-
навiта як сакральны аб’ект, якi з’яуляецца неад’емнай часткай роднага
навакольнага свету. У гэтай iпастасi выступаюць то клëн (А. Бар-
скi, “Прычасцi мяне, клëне зялëны...”), то вяз (Я. Чыквiн, “Вязе, мой
слауны...”). А М. Шаховiч увогуле адмяжоуваецца ад раслiннай кан-
крэтыкi, чым якраз i наблiжаецца да разумення той выключнай сiлы
дрэва, якую абагаулялi нашы продкi:

Са страхам i верай
Стаю на каленях,
Б’ю ночы паклоны
Пад падсвечнiкам неба,
Малюся да дрэу –
Усрымiце маленне,
Адпусцiце грахi
Майго дзëннага быту,
Што саграшыу
Не сваëю малiтвай (499).

Сакральным статусам беларускiя пiсьменiкi надзяляюць не толькi
аб’екты i прадметы, звязаныя з родным для iх асяродкам. Не у меншай
меры сакральнасць выяуляецца i у вобразах тых людзей, што нася-
ляюць гэтя прасторы. У аблiччы, дзейнасцi, ладзе жыцця пiсьменiкам
бачыцца праявы святасцi, высокага Боскага пачатку. Алесем Барскiм
гэты элемент зауважаецца у звычайнай сялянскай працы:

17 Тамсама, с. 36.
18 М. Элиаде, Трактат по истории религий, СПб 1999, т. I, с. 92.
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Селянiн, як тварэц.
задумëнна,
натхнëнна
iдзе па загонах.
У правай руцэ
жыватворнасць – зярняты,
рассыпае у раллю
ëн пшанiцу (293).

Аутар нiбыта даслоуна паутарае бiблейскае вось, выйшау сейбiт сеяць
(Ев. ад Мацьвея 13:3). Нават згадка пра пшанiцу у вершы Алеся Бар-
скага не выпадковая. У хрысцiянстве каласы пшанiцы – гэта праведнае
дабро, Божы дар. У Алеся Барскага, безумоуна, прачытваецца думка
аб святасцi працы хлебароба, але ж яна дапауняецца i сцвярджэннем:
Хто ведае трывогу сяубы... / ...той ведае вартасць / хлеба, / песнi, /

Айчыны.

Сакральнае напауненне маюць у вершах паэтау Беласточчыны
i жаночыя вобразы. Так, Яну Чыквiну бачацца у беластоцкiм краi
незвычайнай прыгажосцiжаночыя твары. Але не толькi зямной вабна-
сцю прыцягваюць яны: надзеленыя вышэйшай святасцю, яны здольны
на надзвычайнае:

Як ад агню, ад iх займаюцца чэрствыя душы
I, згарэушы датла, стаюцца велiкадушнымi19.

У гэтага ж аутара у вершы “Малiтва” гучыць кранальная прось-
ба аб магчымасцi пазнаць хараство, дабро i прауду, адрасаваная ма-
донне-славянцы, велiч i красу якой аутар парауноувае з iконай Бага-
мацi.

Згаданыя у творах беларускiх аутарау сакралiзаваныя аб’екты
выступаюць як транслятары высокiх маральных каштоунасцей, якiя
здауна жылi у беларускiм народзе, як носьбiты духоунага пачатку i на-
цыянальных асаблiвасцей.

Несумненна, паняцце “радзiма” з’яуляецца вызначальным у света-
поглядзе чалавека. Асаблiвае напауненне яно атрымлiвае у творчасцi
беларускiх пiсьменiкау Польшчы. Для гэтых творцау Радзiма вызна-
чаецца не толькi канкрэтна-побытавымi праявамi i прыродным ланд-
шафтам, што захавала памяць, яна становiцца сапрауды сакральным
месцам, якое з’яуляецца невычэрпнай крынiцай сiлы, духоунай моцы,

19 Я. Чыкв iн, Адно жыццë: выбранае, с. 105.
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месцам далучэння да святога. У iх мастацкiм асэнсаваннi вобраз Ра-
дзiмы набывае адзнакi, адпаведныя паняццю сакральнасцi: гэта месца
самага высокага узроуню рэальнасцi, непауторнае, дзiвоснае, да канца
непазнавальнае i, важна, глыбока шануемае i бязмежна дарагое.

Творчасць пiсьменнiкау-“белавежцау” сведчыць, што духоунае
жыццë сучаснага чалавека, нягледзячы на усе дасягненнi навуковага
прагрэсу, характарызуецца нязменнай патрэбай знаходзiць сакральнае
у паусядзëнным быццi.

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

SAKRALIZACJA OBRAZU OJCZYZNY
W TWÓRCZOŚCI PISARZY BIAŁORUSKICH W POLSCE

W artykule omówiono problem sakralizacji obrazu ojczyzny w twórczości pisa-
rzy białoruskich w Polsce. Obserwacja obiektów sakralnych, które składają się na
pojęcie ojczyzny, pozwala sformułować wniosek, że ojczyna jest dla członków Biało-
ruskiego stowarzyszenia „Białowieża” wartością najwyższą, pozostającą w zgodzie
z wartościami chrześcijańskimi.

Słowa kluczowe: pisarze białoruscy w Polsce, ojczyzna, sakralizacja, raj, symbo-
lika, las, drzewa, wartości moralne.

S UMMARY

THE SACRALIZATION OF THE IMAGE OF HOMELAND
IN WORKS OF BELARUSIAN WRITERS IN POLAND

The article considers the problem of sacralization of the image of homeland in
works of Belarusian writers in Poland. In the process of the examination of sacred
objects which constitute the notion of homeland, the idea that homeland being
their highest value is consistent with basic Christian values has been confirmed.

Key words: Belarusian writers in Poland, homeland, sacralization, paradise, sym-
bolism, forest, trees, moral values.


