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Пачатак ХХ стагоддзя – гэта сапраудная эпоха у развiццi айчын-
най лiтаратуры. Па назве галоунага перыëдыка таго часу яго назы-
ваюць “нашанiускiм”. Як адзначыла вядомая даследчыца Iрына Багда-
новiч, ëн быу у поуным сэнсе класiчным перыядам беларускай лiтара-
туры, паколькi усе сферы народнага жыцця упершыню былi адлюстра-

ваны i увасоблены у прафесiйнай выяуленчай i рытмiка-iнтанацыйнай

форме з апорай на папярэднюю фольклорную i лiтаратурную трады-

цыю, а таксама з увагай да лiтаратурных набыткау суседнiх i больш

далëкiх культур1.

“Наша Нiва” займала важнае месца у станауленнi беларускай лi-
таратуры, была сапрауднай апорай для многiх пiсьменнiкау-пачаткоу-
цау. Актыуна друкавалiся на старонках газеты будучыя класiкi Янка
Купала, Якуб Колас,Максiм Багдановiч,Максiм Гарэцкi i iншыя тале-
навiтыя аутары. У 1908 годзе у рэдакцыю пачау дасылаць свае вершы
Гальяш Леучык (Ляуковiч Iлья Мiхайлавiч). Яго супрацоунiцтва з га-
зетай працягвалася да 1912 года.
Гальяш Леучык праз усë жыццë шукау шляхоу да красы, да гар-

монii. Калi тое, што здавалася iдэалам, паварочвалася далëка не

iдэальнымi гранямi, паэт скiроувау на iншы шлях2. Краса i гармонiя

1 Гiсторыя беларускай лiтаратуры: ХIХ – пачатак ХХ ст.: Падруч. Для фiлал.
фак. пед. ВНУ. Пад агул. Рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновiча, 2-е выд., дапрац.,
Мiнск 1998, с. 181.
2 А. Петрушкев iч, Некаторыя старонкi беларускай лiтаратуры пачатку ХХ
стагоддзя, Гродна 2010, с. 95.
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– што можа быць важнейшым для паэта. I гэта адносiцца не толькi
да Леучыка, але i да iншых пiсьменнiкау. Пошукi нечага iдэальнага,
часам нават нерэальнага, часта захапляюць чалавека, а тым больш
творчую асобу.

Паэт займауся таксама перакладамi творау польскай i сусветнай
паэзii. Засяродзiмся на трыялетах, сярод якiх ëсць перакладзеныя з iн-
шых моу. Трыялет “Жаваранкау песнi носяцца над нiвай” з’яуляецца
арыгiнальным творам паэта:

Жаваранкау песнi носяцца над нiвай.
Беларуса цяжкi раздаецца стогн –
Слëзна пот лiецца з галованькi сiвай...
Жаваранкау песнi носяцца над нiвай3

У iм аутар апiсвае становiшча селянiна-беларуса, якi вымушаны
нават у сталым узросце цяжка працаваць, але гэта праца яго не абця-
жарвае. Наадварот, чалавек старанна даглядае зямельку, якая кормiць
яго. У вершы мы сутыкаемся з кантрастам: побач з вобразам спрацава-
нага селянiна паустае вобраз свабодных птахау, якiя вольна лëтаюць
у чыстым небе i спяваюць свае песнi:

Беларус не мае вольнае, шчаслiвай
Бацькаушчыны, толькi вузкi свой загон.
Жаваранкау песнi носяцца над нiвай.
I ратай iх чуе, як прызыуны звон! (49)

Жаваранкау песнi носяцца над нiвай – гэтыя словы гучаць як пры-
зыуны звон для беларуса, як заклiк да свабоды, незалежнасцi. Трыя-
лет напiсаны шасцiстопным харэем. Мае двайную рыфму: абаа абаб.
Для большага эмацыянальнага узмацнення побач з эпiтэтамi вольная,
шчаслiвая (Бацькаушчына), выкарыстоуваецца вузкi (загон).

Гальяшом Леучыкам быу складзены зборнiк “Мудра прыгаворка –
соладка i горка”, куды увайшло каля ста пяцiдзесяцi трыялетау усход-
неславянскай мудрасцi. Але рукапiс не удалося выдаць i, за выключэн-
нем некалькiх творау, ëн быу страчаны. Чатыры наступныя трыялеты,
да якiх мы звернемся, з’яуляюцца перакладамi з японскай, арабскай
i персiдскай моу.

Верш “Як ты мудрэц – вучы другога” напiсаны чатырохстоп-
ным ямбам. Аутар плëнна выкарыстоувае гукапiсны малюнак: часты

3 Г. Леучык, Доля i хлеб, [у:] Г. Леучык, Выбраныя творы, склад. В. Саламе-
вiч, Ляшковiч, Мiнск 1980, с. 49. Далей пры спасылцы на гэта выданне у дужках
падаецца старонка.
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паутор зычных гукау [д], [р] спрыяе адметнасцi паэтычнага выказ-
вання:

Як ты мудрэц – вучы другога:
вось гэта будзе труд галоуны;
i лепш пайдзе жыцця дарога –
Як ты мудрэц – вучы другога (88).

Фiласофска-гуманiстычны змест трыялета яшчэ раз нагадвае нам
аб iдэi роунасцi усiх людзей перад Богам:

Папраудзе роуны усе у Бога:
усiм людзям свет сонца роуны –
Як ты мудрэц – вучы другога:
вось гэта будзе труд галоуны (88).

Аутар звяртае нашу увагу на тое, што сонца свецiць для усiх i для
кожнага. Няма чалавека, якi б меу нейкiя асаблiвыя правы цi увогуле
не меу бы iх. У сваiм жыццi Гальяш Леучык шукау мажлiвасцi даказ-
ваць такiя iсцiны. Лiрычны герой апавядае нам пра мудраца, якi яуна
шмат ведае i многае перанëс у гэтым жыццi, але ëн не павiнен хаваць
свае уменнi. Тройчы гучыць заклiк як ты мудрэц – вучы другога. Яму
надаецца асаблiвае значэнне у тым плане, што гэта дапамога будзе
ацэнена: Гэта будзе труд галоуны. Таксама гэты заклiк дапамагае
усвядомiць тое, што людзi не павiнны аддзяляцца адзiн ад аднаго. Да-
памога блiжняму прынясе толькi добрыя вынiкi i лепш пайдзе жыцця
дарога.

Звяртаючыся да наступнага перакладу “Перасцярогi не купiш на
рынку”, мы зноу сутыкаемся з фiласофскай тэматыкай. Лiрычны ге-
рой заклiкае сына быць асцярожным у жыццi, таму што яно вельмi
складанае i цяжкае. Якiм бы чалавек нi быу: Цi мудры, цi часам дурны
ты, мой сынку, // хоць робiш мо спрытна i гладка (88), але заусëды
неабходна асцерагацца:

Перасцярогi не купiш на рынку,
на ярмарцы, быццам цялятка,
цi там ягнятка, цi мо як свiнку,
перасцярогi не купiш на рынку (88).

Трыялет мае дзве рыфмы паводле сумяшчальнасцi паэтычных
радкоу. Першае чатырохрадкоуе мае кальцавую цi апаясаную рыфму,
а другое – перакрыжаваную. Выкарыстаны памяншальна-ласкальныя
формы назоунiкау: цялятка, ягнятка, свiнка.
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Гэтыя трыялеты, як i два наступныя, маюць дыдактычны, паву-
чальны змест. У аснову кожнага з iх пакладзена вядомая прыказка цi
прымаука, альбо проста вядомае выслоуе. Трыялет “Мала варты кот
такi” заснаваны на тым, што чалавек павiнен у жыццi заранëу пра-
думваць свае крокi. Яму неабходна навучыцца бачыць праблему з усiх
бакоу. Iнакш можна прапусцiць нешта вельмi важнае:

Мала варты кот такi,
што у адну глядзiць нару, –
не зiрне на усе бакi,
мала варты кот такi.

Iншы – мышы, пацукi
ловiць з кожных нор у пару.
Мала варты кот такi,
што у адну глядзiць нару (88).

У вершы выкарыстана алегорыя, што дазваляе аутару паказаць
чалавека пад вобразам ката, што у адну глядзiць нару. Сэнс гэтай фi-
ласофii жыццëвай мудрасцi у тым, каб важную праблему не разглядаць
з аднаго боку, а шукаць iншыя шляхi для яе вырашэння.

У аснову трыялета “Хто ваукоу баiцца” легла усiм вядомая прыказ-
ка: Ваукоу баяцца – у лес не хадзiць. Вось якое тлумачэнне дае ëй вядо-
мы мовазнауца, аутар слоунiка прыказак I. Я. Лепешау: Ваукоу (ваука,
воука) баяцца – у лес не хадзiць. Калi баяцца цяжкасцей, небяспекi,

то не варта i пачынаць што-небудзь4.

Хто ваукоу баiцца,
той ягнят патрацiць, –
воук таму прыснiцца,
хто ваукоу баiцца.

Як з вауком пабiцца –
смеласцi не хвацiць;
хто ваукоу баiцца,
той ягнят патрацiць (89).

Сэнс гэтага трыялета у тым, што калi чалавек баiцца нечага, то
на яго жыццëвым шляху увесь час будуць з’яуляцца нейкiя перашко-
ды i цяжкасцi. Заусëды патрэбна змагацца да канца i тады усë будзе
вырашацца вельмi хутка i лëгка.

4 I. Я. Лепешау, М. А. Якалцэв iч, Слоунiк беларускiх прыказак, Мiнск 2002,
с. 81.
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Адным з пачынальнiкау беларускага трыялету быу таксама паэт-
“нашанiвец” Алесь (Ануфры) Петрашкевiч. Пра гэтага аутара вядома
вельмi мала. Небагатая i яго лiтаратурная спадчына: да нас дайшлi
толькi тры трыялеты ягонага аутарства. Але i яны, несумненна, вар-
тыя увагi.

Верш “Хацеу бы ветру быць я братам” напiсаны чатырохстопным
ямбам. Мае наступную рыфму: абба ббаб.

Хацеу бы ветру быць я братам,
Гуляць, як ëн, па свеце белым,
Быць шустрым, дзiкiм, усюды сьмелым
Хацеу бы ветру быць я братам5.

Алесь Петрашкевiч таксама не абмiнуу фiласофскую тэматыку. Лi-
рычны герой верша дзелiцца з намi сваiмi жаданнямi i марамi. Вобраз
ветру звычайна сiмвалiзуе свабоду i незалежнасць, якое так прагне
лiрычны герой. Ëн марыць “быць шустрым, дзiкiм, усюды смелым”,

“гудзець над борам застарэлым”. У прыгнечаным краi цяжкае жыццë,
а вецер можа гуляць па свеце белым:

Гудзець над борам застарэлым,
Над краем песьнi пець заклятым,
Хацеу бы ветру быць я братам,
Гуляць, як ëн, па свеце белым6.

Закляты край – на гэты вобраз, зразумела, найперш звяртаецца
увага. Аутар выдатна ведау, у якiм стане знаходзiцца родны край i не
мог маучаць. Тым больш, што побач ëсць белы свет – вялiкi, вольны,
незалежны. Вобраз ветру выкарыстаны аутарам недарэмна, бо менавi-
та праз яго лепш за усë можна перадаць iмкненне да волi, свабоды,
незалежнасцi.

Трыялет “Калiсь i я сасе быу брат” прымушае нас задумацца над
тым, якое месца чалавек займае у гэтым жыццi. Маналог лiрычнага
героя адлюстроувае стан душы народа. Заусëды на першым месцы
у беларускага селянiна была зямелька, якая яго кармiла:

Калiсь i я сасе быу брат,
З ей часта у полi днi праводзiу,
Шукау там долi – й ня знаходзiу,
Калiсь i я сасе быу брат.

5 А. Петрашкев iч, Хацеу бы ветру быць я братам, “Наша Нiва”, штотыднëвая
газета, № 41, 1913, Факсiмiльнае выданне, Мiнск 2009.
6 Тамсама.
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Ды ужо разстауся: сьвет сазводзiу
Цяпер успомнiць толькi рад:
Калiсь i я сасе быу брат,
З ей часта у полi днi праводзiу7.

Лiрычны герой цяпер успомнiць толькi рад аб той цяжкай працы,
якая засталася недзе далëка.

Наступны трыялет адрозны ад папярэднiх тым, што тут закра-
нута тэма мастака i мастацтва. Герой гаворыць пра “ахвяры” (свае
творы), якiя ëн паклау на “ахвярнiк” (падразумяваюцца творчасць,
мастацтва). Мастак звяртаецца да тых, хто прыняу i палюбiу яго “пе-
сьнi”. Таму для iх яго “ахвяры” недарэмныя.

I мой ахвярнiк не астыу.
Гарыць ешчэ агонь на iм
I рвецца у горку сiнi дым...
I мой ахвярнiк не астыу,

Магу сказаць во гэта усiм,
Хто мае песьнi палюбiу:
I мой ахвярнiк не астыу, –
Гарыць ешчэ агонь на iм8.

Два апошнiя трыялеты напiсаны чатырохстопным ямбам. Маюць
дзве рыфмы: абба бааб.

Трыялеты Гальяша Леучыка i Алеся Петрашкевiча блiзкiя сваiм
пафасам, магчыма, таму, што пiсалiся яны у адзiн час i аутарау хва-
лявалi прыкладна аднолькавыя праблемы. Прыведзеныя вершы Галья-
ша Леучыка, як ужо адзначалася, у асноуным дыдактычнага зместу.
Яго, вiдаць, цiкавiла паэзiя iншых народау, таму ëн i рабiу перакла-
ды. Алесь Петрашкевiч быу у сваëй творчасцi блiжэй да народных
вытокау. Паэт выкарыстау форму трыялета, каб адлюстраваць тэму
мастака i мастацтва.

Творчасць Гальяша Леучыка, Алеся Петрашкевiча i iншых “на-
шанiуцау” – гэта цiкавая старонка айчыннай лiтаратуры, якая яшчэ
доугi час будзе прыцягваць увагу даследчыкау.

7 “Наша Нiва”, № 48, 1913.
8 “Наша Нiва”, № 1, 1914.
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S T R E S Z C Z E N I E

TRIOLET W POEZJI GALIASZA LEWCZIKA
I ALESIA PIETRASZKIEWICZA

Trudno przecenić rolę gazety „Nasza Niwa” w procesie kształtowania się lite-
ratury białoruskiej czasów najnowszych. Oprócz przyszłych klasyków na stronach
gazety swoje teksty publikowało wielu autorów, których twórczość zasługuje na
szczególną uwagę. Galiasz Lewczik nie tylko sam pisał triolety lecz także tłumaczył
je z innych języków. gatunek ten zajmował też istotne miejsce w twórczości Alesia
Pietraszkiewicza. W artykule omówiono triolety w poezji Galiasza Lewczika i Ale-
sia Pietraszkiewicza. Wskazano na dydaktyczny charakter utworów G. Lewczika
i zbliżenie do narodowych źródeł trioletów A. Pietraszkiewicza

Słowa kluczowe: literatura białoruska, „Nasza Niva”, triolet, bohater liryczny,
dydaktyzm, artysta i sztuka.

S UMMARY

THE TRIOLET IN GALYASH LYEVCHIK’S AND
ALES PYETRASHKYEVICH’S POETRY

The role of “Nasha Niva” newspaper in the development of Belarusian lite-
rature in modern time cannot be underestimated. In the newspaper texts of past
and future authors are published. Galyash Lyevchik wrote triolets and translated
them from other languages. The genre of triolet occupied an important place in
Ales Pyetrashkyevich’s poetry. The article discusses Galyash Lyevchik’s and Ales
Pyetrashkyevich’s triolets. Didactic character of Lyevchik’s poetry and national
values of Pyetrashkyevich’s triolets are emphasized.

Key words: Belarusian literature, “Nasha Niva”, triolet, lyrical hero, didacticism,
artist and art.


