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Брэст

Нацыянальны вобраз свету i фiласофскi унiверсалiзм

паэзii Мiхася Рудкоускага

Творчымi вытокамi паэт з Берасцейшчыны Мiхась Рудкоускi
(1936–1991 гг.) належыць да лiтаратурнага пакалення шасцiдзесятнi-
кау, якое канцэптуальна, iдэйна-эстэтычна узбагацiла беларускi лiта-
ратурны працэс нацыянальна-патрыятычным, антываенным i гуманi-
стычна-фiласофскiм пафасам. Пра феномен пасляваеннага пакалення
творцау метафарычна i трапна выказауся вядомы даследчык лiтара-
туры Уладзiмiр Калеснiк: Без любовi народжаны, халодны бог вайны
Марс як бы знямогся i адумауся у агнi сусветнай бойнi цi напалохауся

прывiду новай, атамнай, калi пакiнуу столькi даравiтых, чулых сэр-

цам дзяцей, прызваннем якiх стала асуджэнне вайны, тварэнне но-

вага свету без войнау i сябе у тым свеце, дзе творчасць прызнаецца

адзiнаю мэтай i сутнасцю1.

Iдэйна-фiласофскiя набыткi паэта М. Рудкоускага вызначаюцца
нацыянальнай, рэгiянальна-палескай каларытнасцю, творча-эстэтыч-
най сталасцю у паэзii “сямiдзесятнiкау”, прадстаунiкоу “фiлалагiч-
нага” пакалення, сярод якiх ëн быу адметнай, пазнавальнай i чым-
сьцi загадкавай постаццю крыху самотнага “думаннiка”-палешука.
Паэт паходзiу з глыбiннага беларускага Палесся – з Ганцаушчыны.
Ëн нарадзiуся у вëсцы Вострау, недалëка ад якой знаходзiцца Люсi-
на, дзе працавау настаунiкам малады Кастусь Мiцкевiч – будучы
класiк нацыянальнай лiтаратуры Якуб Колас, якi у аповесцi “У глы-

1 У. Калесн iк, Вытокi шчырай думкi, (у:) М. Рудкоускi, Залатазвон: Выбр. лi-
рыка, Мiнск 1986, с. 3.
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бi Палесся” з цеплынëй пiсау пра мудрасць i “практычны розум”
палешукоу. Не так далëка ад Вострава i вядомая вëска Вялiкi Ражон,
дзе нарадзiуся i жыу знакамiты казачнiк Рэдкi, ад якога фалькларыст
А. Сержпутоускi запiсау многа народных казак i аповедау. Да сярэдзi-
ны ХХ стагоддзя, як мяркуе У. Калеснiк, усë таленавiтае, што нара-
джалася у запаветнай палескай Ганцаушчыне, iшло у фальклор, таму,
выказвае далей сваë меркаванне даследчык, М. Рудкоускi, бадай, пер-
шы па часе прафесiйны паэт Ганцаушчыны2.

У беларускiм лiтаратурным працэсе другой паловы ХХ стагоддзя
М. Рудкоускi займае адметнае месца як паэт-лiрык, таленавiты май-
стар слова, аутар дзевяцi кнiг паэзii, многiх публiкацый у перыя-
дычным друку, якi рэалiзавау свой паэтычны дар у многiх жанрах,
у тым лiку верлiбра, балады, санета, вянка санетау, элегii, трыяле-
та, раманса, драматызаванага, медытатыунага, лiра-эпiчнага верша.
Акрамя таго, ëн быу перакладчыкам з рускай, украiнскай, польскай
мовау, выступау у друку i як крытык, рэцэнзент, што давала магчы-
масць яму выказвацца па пытаннях бягучага лiтаратурнага жыцця.
Пакiнуу ëн прыкметны след i у тэлежурналiстыцы Берасцейшчыны.
Вершы М. Рудкоускага перакладзены на рускую, украiнскую, грузiн-
скую, англiйскую мовы i некаторыя iншыя, асобныя з iх пакладзены
на музыку.

Нарадзiуся М. Рудкоускi у сялянскай сям’iМарыiЮльянауны iМi-

хася Iванавiча Рудкоускiх. Акрамя Мiхася, у сям’i былi сëстры Iрына
i Лiда. Вось як успамiнае паэта яго сястра, Iрына Рудкоуская: З бра-
там Мiхасëм я заусëды адчувала роднасць душ. Казалi, што мы з iм

падобныя i абое удалiся у бацьку. Можа, у асобных рысах i так. Але

ж бацька наш быу мажнога целаскладу, вельмi дужы, а яго рукi, вялi-

кiя, з шырокiмi далонямi, выдавалi чалавека-працаунiка. Мiша ж меу

знешнасць iнтэлiгента: высокi, танклявы, рукi з вузкай далонькай

i доугiмi пальцамi. Правiльныя рысы твару, вельмi прыгожыя карыя

вочы. Пагляд яго разумных i уважлiвых вачэй адлюстроувау нату-

ру адкрытага, добрага, праудзiвага чалавека. Мець такiя вочы, як

у брата, я б лiчыла шчасцем...3.

Хата, дзе праходзiла дзяцiнства будучага паэта, знаходзiлася
у прыгожай мясцiне на беразе рэчкi Начы. З маленства ëн любiу лес
i рэчку, любiу хадзiць на рыбалку i у грыбы. Несумненна, гэта i фармi-
равала назiральнасць, чуласць да фарбау, гукау прыроды, кранаючую

2 Тамсама, с. 3.
3 I. Рудкоуская, I памяць, i радасць, i боль..., “Полымя” 2011, № 4, с. 166.
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любоу да родных мясцiн,што незвычайна пяшчотна i моцна увасобiцца
у яго паэзii. Згадваючы пазней свой радавод, паэт з гонарам успамiнау
свайго дзеда Яся, якi быу умелым i вядомым у ваколiцы кавалëм (верш
“Мой дзед быу сельскiм кавалëм”).

Першы зборнiк паэзii М. Рудкоускага меу назву “Першыя вëрсты”
i з’явiуся у 1963 годзе. Кнiгу з цiкавасцю сустрэлi чытачы, прыхiльна
зауважылi старэйшыя пiсьменнiкi, мiж iншым i Пiлiп Пястрак. Боль-
шасць чытачоу i крытыкау хвалiлi паэта за свежасць i арыгiнальнасць
вобразау, зычылi будучых творчых здзяйсненняу, а iншыя папра-
калi паэта за лëгка пазнавальныя лiтаратурныя уплывы. Сапрауды,
як слушна пiсау пранiклiвы даследчык творчасцi паэта У. Калес-
нiк: Рудкоускаму iмпанавалi рамантычная парывiстасць У. Карат-

кевiча i шырыня погляду на свет, арганiчная народнасць М. Тан-

ка4. Плëнныя, арыгiнальныя творчыя фiласофска-эстэтычныя пера-
зовы з Янкам Купалам, Максiмам Багдановiчам, Максiмам Танкам,
Аркадзем Куляшовым, Уладзiмiрам Караткевiчам, iншымi класiкамi,
а таксама сучаснiкамi з “фiлалагiчнага” пакалення сведчылi аб по-
шуках уласнай iндывiдуальнасцi, адметнасцi, аб далучанасцi да на-
цыянальных iдэйна-эстэтычных традыцый, аб сцвярджэннi свайго ба-
чання жыцця, яго сэнсу i прызначэння, сваëй асобаснай прысутнасцi
у свеце людзей i эстэтычных iдэй.

Гэта з усëй вiдавочнасцю засведчана у наступных кнiгах паэзii:
“Сiнiя брады” (1967), “Позвы” (1971), “У краi тым” (1975), “Века-
вечная Бацькаушчына” (1976), “Трыгор’е” (1971), “Засцярога” (1984),

выбранай лiрыкi “Залатазвон” (1986), “Гарынь” (1992). Апошняя кнi-
га паэзii М. Рудкоускага выйшла ужо пасля яго смерцi. Яго не стала
летам 1991 года. Паэт пахаваны, як ëн i хацеу, у роднай вëсцы Вострау.

Мiхась Рудкоускi ляжыць у той зямлi, па якой басанож бегау маленькiм
хлапчуком, пад тымi роднымi яму бярозкамi, якiя помнiлi гэтага хлапчука,
якiя люлялi яго у дзяцiнстве i раслi разам з iм, пад тымi самымi хвойкамi,
пад якiм ляжаць яго бацькi, пад якiмi ëн сядзеу не раз i пад пошум якiх вëу
мауклiвыя дыялогi з роднымi яму людзьмi; ляжыць на тых кладах, з якiх
добра вiдаць яго Сiнiя Брады i Высокi Бераг – да скону дзëн любiмыя i так
хораша i цëпла апетыя iм куточкi яго векавечнай Бацькаушчыны5.

Паэзiя М. Рудкоускага дауно прываблiвае многiх чытачоу i кры-
тыкау кранаюча-узнëслай беларускасцю, яго паэтычнае слова перака-

4 У. Калесн iк, Вытокi шчырай думкi, с. 4.
5 I. Рудкоуская, I памяць, i радасць, i боль, с. 170.
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науча сведчыць, што аутар i яго лiрычны герой натхнялiся “запавет-
на-светлай” зямлëй бацькоу, красой родных мясцiн – “краю бярозау
i гонкiх соснау, лугоу i заток азëрных”, красой роднага Палесся, ду-
хоуна-этычнай прыгажосцю яго працавiтых, мудрых i мужных людзей.
Гэта дазваляе сцвярджаць, што паэт глыбока i ëмiста у сваëй творчас-
цi прэзентавау беларуска-нацыянальны вобраз свету, рабiу гэта тале-
навiта, натхнëна, спавядальна.Шчыра i узнëсла, без гучнага штучнага
пафасу паэт пiсау аб сваëй адданасцi вольналюбiвай “зямлi Скары-

ны”, “краю Купалы”, называу Беларусь “светлай радасцю i скрухай”.

Скразны лiрычны герой М. Рудкоускага – патрыëт i верны сын Бе-
ларусi, пераемнiк роду працаунiкоу i сейбiтау. Так, звяртаючыся да
Бацькаушчыны-Беларусi, паэт кажа:

У тваiх кузнях мой дзед
гартавау i сярпы, i нарогi,
У палях тваiх –
бацькi, што крочыу з сяунëю, сляды;
Я звiвау у сувой
i дарогi твае i трывогi...6

Строгi крытык i настаунiк У. Калеснiк (М. Рудкоускi закончыу фi-
лалагiчны факультэт Брэсцкага педiнстытута i быу студэнтам вядома-
га лiтаратуразнауцы), аналiзуючы “Першыя вëрсты”, злëгку ушчувау
паэта, што лiрычны герой яго першай кнiгi, i перадусiм праграмна-
га верша “Юнацтва”, ухваляе даброты калектывiзму, ëн гатовы за

кампанiю пагадзiцца на звычайнасць свайго жыцця7. Аутабiяграфiчны
герой прызнаецца, што юнацтва у яго такое ж, як у многiх: Не песцiу я
яго, / – Бывала, з мазалямi – / Праходзiла яно / Лугамi i палямi. / Ля-

тала у стэп, прывет / Цалiнным несла вëснам, / I там ягоны след, /

I там яго барозны...

Але так здавалася, сапрауды, толькi на першы погляд: толькi
знешне жыццë паэта i яго лiрычнага героя было звычайным “дэма-
кратычна-савецкiм”, з тыповым для паэзii таго часу багатым i дына-
мiчным унутраным светам, у якiм дамiнавала абагульнена-грамадская
iдэйнасць. Лiрычнае ж перажыванне вызначалася шчымлiвай пяшчо-
тай, пачуццямi далучанасцi да гiстарычнага лëсу краю i народа. У ран-
няй паэзii М. Рудкоускага iдэя з’яднанасцi лiрычнага героя з лëсам

6 М. Рудкоуск i, Залатазвон, Мiнск 1986, с. 19. Далей пры спасылцы на гэта
выданне у дужках падаецца старонка.
7 У. Калесн iк, Вытокi шчырай думкi, с. 4.
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Беларусi увасабляецца у балючым i глыбока асобасным пераасэнсаван-
нi мiнулай вайны, яе вялiкiх страт, ахвяр, незагойных ран, што жы-
вуць у памяцi i у сэрцы кожнага, i нават тых, хто у вайну былi дзецьмi.
У вершы “Памяць”, лiрычны герой якога радуецца прыгажосцi квеценi
бэзу (Бэз ломiцца у вокны, залiу усе вулiцы, / Мяцелiца сiняя кружыц-

ца, кружыцца / I сэрца да сэрца, трапечучы, тулiцца...), ад iмя свайго
пакалення паэт узгадвае бэзавы чэрвень, драматычны пачатак вайны
i варожай акупацыi, варожых салдат, калi Успыхнула наша дзяцiнства
трывожнае / Любовi i гневу калючымi iскрамi (23). Этычны i пат-
рыятычны iдэал сучаснiкау малады паэт увасабляе у вершы “Балада
пра мужнасць” праз вобраз партызанскага разведчыка, якi, паранены,
сцякаючы крывëю, знаходзячы апошнiя сiлы, дабiраецца да партызан-
скага лагера, каб выратаваць сяброу, папярэдзiць iх аб здрадзе.

Паэта прываблiваюць лëсы, на першы погляд, звычайных людзей,
у якiх ëн умее разгледзець i узнëсласць, i драматызм. Так, у вершы
“Бабiна лета” паэт задумваецца над лëсам салдацкай удавы, якая мно-
га год жыве самотна, бы вярба над ракою. Усе гады жанчына чакае
свайго салдата з вайны, не аднаго свата яна адправiла з хаты. Доугiя
гады салдатка верыла картам, цыганкам i снам, якiя абяцалi, што вер-
нецца любы дадому. Самоту яна заглушала цяжкай i нястомнай пра-
цай, зберагала сябе праз гады / Цiха i горда, бы у полi сасна. Верш
заканчваецца сэнсава-ëмiстай i драматычна абагульненай канстатацы-
яй, якая сведчыць аб далучанасцi паэта i яго лiрычнага героя да лëсу
роднай зямлi i людзей:

У нас на сяле у кожнай хаце дзесятай
Не прычакала жанчына салдата... (26).

Трагедыi i драматызм вайны жывуць не толькi у абпаленай дзiця-
чай памяцi, але i у эстэтыцы спасцiжэння паэтам багатай красы бела-
рускай зямлi i мнагастайнасцi мiрнага жыцця. Лiрычны герой верша
“Глядзеу, дзiвiуся: у стынi белай...”, адкрываючы для сябе пах род-
най травы-пракосу, памятае, што яе барвова-сiнiя кветкi дапамагалi
у партызанах матулi гаiць раны на целе бацькi.

У ранняй лiрыцы паэт па-свойму спрабуе эстэтызаваць традыцый-
ныя для беларускай паэзii вобразы-сiмвалы i архетыпы. Напрыклад,
у вершы “У навальнiцу” бязлiтаснай прыроднай стыхii супрацьстаiць
магутны дуб: расправiушы плечы, ëн ступiу насустрач навальнi-
цы у адрозненне ад старога замшэлага вяза, якi побач укленчыу
пад ветрам i гатовы на зямлю звалiцца. Такiмi вобразамi-сiмваламi
з’яуляюцца бярозкi босыя i волаты-дубы у вершы “Залаты Бераг”.
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У вершы “Конi” згадкi пра падлеткавыя гады, калi хлопчыкi з гона-
рам i задавальненнем выпасвалi сваiх коней на начлезе, вобраз-сiмвал
iмклiвых коней выклiкае асацыяцыю з хуткаплыннасцю часу i жыцця
i узбуйняецца да нацыянальнага сiмвала пагонi з верша М. Багдано-
вiча “Пагоня”: Б’юць шлях капыты – нас нясуць у жыццi / Гарачыя

нашыя конi8.

Прыкметнай асаблiвасцю ранняй лiрыкi М. Рудкоускага стала ба-
ладна-рамантычная стылiстыка эстэтычнага асваення тэмы радзiмы.
Ëн адным з першых у нацыянальнай паэзii адкрывау непауторнае
хараство i абаянне Палесся, эстэтызавау рэгiянальна-адметнае, па-
ляшуцкае як прыгожую i каштоуную частку нацыянальнага свету
беларусау. Пра гэтую адметнасць паэзii М. Рудкоускага слушна пi-
сала даследчыца В. Зарэцкай: Рэгiянальны каларыт для паэта не
быу самамэтай. Ëн натуральны i арганiчны у яго паэзii як вяртанне

да першавытокау, адчуванне духу народнага вобразнага мыслення,

як праяуленне аднаго з бакоу яго мастацкага свету9. Эстэтычнае
узвышэнне, паэтызацыя родных мясцiн назiраецца у вершах першай
кнiгi “Над Начанкай-ракою ночы”, “Залаты Бераг”, “Нараука”, “Сiм-
фонiя пчалiная”, “У краi сасновым”, “У ночы борам хадзiлi лiунi”.У ба-
гатым укладзе народнага быцця, даводзiу паэт, пераважае эстэтычнае
хараство чалавека-працаунiка:

Гасцiну без чаркi, без добрае песнi
Не лiчаць гасцiнай у нас на Палессi.
Не лiчаць калiнай калiну без цвету,
Без ягад чырвоных на голлi улетку.

На лузе, у полi работу без поту
Мо жартам хiба назаве хто работай.
А без мазаля чалавека спрадвеку
Не лiчаць у нас, не завуць чалавекам (28–29).

Ужо у першай кнiзе паэт выразна, пераканана дэкларуе свае твор-
ча-эстэтычныя iдэалы i пошукi. Яго вабяць таямнiчая бясконцасць
i нязведанасць дарог, якiя адкрываюцца перад iм i вартыя паэтычнага
асэнсавання i яго асабiстага жыццëвага выбару. У адным з праграм-
ных вершау першай кнiгi “Шляхi-дарогi” лiрычны герой прызнаецца

8 У. Калесн iк, Выток i шчырай думкi, с. 27.
9 В. Зарэцкая, Рэгiянальныя адметнасцi як спосаб выяулення iндывiдуальна-ау-
тарскага i традыцыяналiсцкага у паэзii Мiхася Рудкоускага, “Веснiк Брэсцкага унi-
версiтэта”, № 2 (8) 2007, с. 64.
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Прыхапiушы томiк Танка, / Адпрауляюся шукаць я / Новых песень,

свежых ранкау. Гэты герой, як i сам паэт, рамантычны вандроунiк
па родным краi, якi iмкнецца да нястомнага i дасканалага спазнання
жыцця. Ëн перакананы, што родныя шляхi-дарогi, сустрэчы, ростанi,
трывогi, прапушчаныя праз яго сэрца, зробяць яго i чуйным, i вiдуш-

чым.
Другая кнiга паэзii “Сiнiя Брады” красамоуна выявiла творчую

сталасць М. Рудкоускага, якi тонка рэагавау на свой час i яго вызна-
чальныя грамадска-эстэтычныя, фiласофскiя iдэi, запыты i выклiкi.
Гэта кнiга прадставiла чытачу пераканаучае аблiчча паэта-патрыëта
з выразна нацыянальным, краëвым унутраным светам. Герой паэзii
М. Рудкоускага адначасова прэзентавау свету уласную далучанасць
да вострых праблем сучаснасцi, у прыватнасцi, да пагрозы новай вай-
ны, тэхнагенных атамных катастроф, што пагражаюць чалавецтву
знiшчэннем. Яго свядомасць, абпаленая памяць маленства захоуваюць
згадкi пра жахi мiнулай вайны, трагедыi спаленых вëсак, адчуванне
мiжвольнай вiны перад пакаленнем аднагодкау,што згарэла у ваенным
полымi (вершы “Балада пра маiх аднагодкау”, “Закладзены у кроплi
акiяны”, “Яны са мной, яны жывуць ва мне”, “Майданак”, “Балада
пра палаючы лiст”, “Каменнi цытадэлi”, “Была у хлапчука свая каз-
ка”, “Начны эскiз”, iншыя).

Творчы этап працы над кнiгай паэзii “Сiнiя Брады” вызначауся
iнтэнсiунымi духоуна-эстэтычнымi i фiласофскiмi пошукамi паэта. За
многiмi вершамi паустае аблiчча паэта, сарыентаванага не толькi
на нацыянальна-беларускiя, але i агульначалавечыя гуманiстычныя
каштоунасцi, мастака, адказнага за прагрэс чалавецтва, за захаванне
гармонii у свеце людзей, жывëл, дрэу, кветак i трау, якiм пачау пагра-
жаць спажывецкi прагматызм чалавека i грамадства.

Асэнсаванне тэмы прыроды у паэзii М. Рудкоускага мала нагад-
вае традыцыйную пейзажную лiрыку, бо вобразы i малюнкi наваколь-
нага свету у яго творах амаль заусëды падпарадкаваны выяуленню
пейзажа душы (Т. Чабан), светаадчування паэта. У многiх вершах
гэтая тэма набывае фiласофскую i быцiйную глабальнасць: прырода
– калыска i захавальнiца жыцця чалавека, яна ж – крынiца гармонii
i хараства, якая робiць чалавечую душу жывой, прыгожай, чулай; пры-
рода выхоувае пачуццë жыццястойкасцi у чалавека, дае узор бяскон-
цага абнаулення, адраджэння, прагi жыць, расцi, красавацца, нястом-
на пазнаваць неспазнанае. Паэт iдзе шляхам iнтэлектуальна-фiласоф-
скай эстэтызацыi жыцця чалавека, сваëй сям’i, роду, свету, прыроды
роднага краю, Палесся, пра што доказна сведчаць вершы “Сiнiя Бра-
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ды”, “Мой дзед быу сельскiм кавалëм”, “Лось”, “Кладуся. Засынаю.
Сплю...”, “Такi круты, высокi бераг...”, “Рву звычных дзëн зачараваны
круг”, “Дажджы”, “Трыпцiх дрэу”, iншыя). Менавiта такому, эстэ-
тычна-фiласофскаму асваенню свету паэтам М. Рудкоускiм спрыяла
яго жыццë, вучоба i праца у Брэсце, берасцейскае лiтаратурна-твор-
чае асяроддзе, дзе прызнанымi аутарытэтамi i патрабавальнымi лiта-
ратурнымi настаунiкамi былi М. Засiм i У. Калеснiк.

Праца на Брэсцкай студыi тэлебачання, шматлiкiя творчыя каман-
дзiроукi дапамагалi глыбей спасцiгаць сучаснасць, грамадскае жыццë
з яго дасягненнямi i выдаткамi. Важна, што журналiсцкая праца, якая
вымагала найперш аператыунасцi у рэагаваннi на падзеi i людзей,
тым не менш, не павярнула паэта у бок публiцыстычнасцi, актуальнай
рытарычнасцi. Паэт не збiуся на позу “усяведа”, не здрадзiу пазiцыi
мастака-аналiтыка, фiлосафа, якi абрау сумленнае, творчае служэнне
жыццю. Яго роздум над светам i чалавекам набывау афарбоуку асабi-
стай адказнасцi паэта за усë, што адбываецца у грамадстве, на зямлi,
у душы чалавека, яго сучаснiка. Паэт умее без публiцыстычнага над-
рыву, сцiшана, каб выклiкаць давер у чытача, метафарычна эстэтыза-
ваць патрыятычныя пачуццi, як гэта, напрыклад, адбываецца у вершы
“Сiнiя Брады”. Вада з родных рэк, крынiц, брадоу дае лiрычнаму ге-
рою ачышчэнне, гоiць стомленую душу, дае iмунiтэт ад бруду (...калi

апускау ты далонi у тую ваду – рукi не могуць зрабiць справы бруд-

нае). Лiрычны герой прагне гармонii i шчырасцi у грамадскiх i мiж-
людскiх стасунках. Пачуццë прыналежнасцi да сваëй радзiмы i народа
дае герою адчуванне паунаты жыцця,шчасця жыць i быць абароненым
гэтым пачуццëм радзiмы, як матулiнай малiтвай-замовай, ад пошасцi,
нягод:

У хвiлiну трудную,
у часiну шчасную,
бы кулiк з навальнiчнага выраю,
ты вяртаешся зноуку i зноуку сюды.
Сiнiя Брады,
родныя Брады,
як замова матулi ад напасцi-бяды... (44)

У вершах М. Рудкоускага другой паловы 60-х гадоу фiласафiзм
паглыбляецца праз узбуйненне постацi лiрычнага героя, паэта-твор-
цы, якi не толькi асэнсоувае сваю прысутнасць у свеце, але iмкнецца
да актыунага пазнання быцця. Яго чулая душа здзiуляецца гармонii
i хараству жыцця, усведамляючы сябе часцiнай велiчнай вечнасцi (вер-
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шы “Такi круты, высокi бераг”, “Рву звычных дзëн зачараваны круг”,
“Дажджы”, “Я рос на плëсах. I не толькi у сне...”, “Перамагаючы сты-
хiй супрацiуленне...”). Герой-фiлосаф М. Рудкоускага названых i нека-
торых iншых вершау тыпалагiчна нагадвае лiрычнага героя вядомага
паэтычнага цыкла Э.Межэлайцiса “Чалавек”, асаблiва усведамленнем
крохкасцi, непауторнасцi жыцця на Зямлi, адчуваннем узаемазвязана-
сцi усяго жывога:

I ужо ва мне гамоняць салауi,
гудуць у несуцiшшы вечным дрэвы.
Мае слабыя, быццам нiцi, нервы
злiваюцца з магутнымi – зямлi.
Я чую, быццам свой, планеты боль,
я чую, як планету лiхаманiць.
Маю душу, бы жаваранка, ранiць
далëкi выбух вадародных бомб... (52)

Перамагаючы стыхiй супрацiуленне,
iмкнуся я да квантавай мяжы.
Што там за ëй, нябачнаю, ляжыць –
жыцця вiры цi змрочная пустэльня.
... ... ... ... ... ... ...
Шукаю, б’юся: к непадкупнай мэце
пакутлiвы, ды ëсць жа, знаю, шлях!
...Гарыць акно i сэрца па начах –
i крышачку святлее у Сусвеце (63).

У паэта вельмi рэдка сустракаюцца публiцыстычныя iнтанацыi,
дзе б нейкiм чынам дэкларавалiся палiтычна-грамадскiя iдэалы, як
гэта назiраецца у вершах многiх яго сучаснiкау. Творчасць для М. Руд-
коускага была найперш спосабам выяулення уласнага адчування ха-
раства, шчасця жыць годна на сваëй зямлi, натхняцца красой, рабiць
душы людскiя лепшымi, вышэйшымi. Сваë непрыняцце кансерватыз-
му, абмежаванасцi некаторых чыноунiкау-артадоксау, з чым, несум-
ненна, часта сутыкауся М. Рудкоускi як тэлежурналiст, ëн выказвае
з дастаткова выразнай, хоць i стрыманай iранiчнай мерай. Так, на-
прыклад, у вершы “Шчаслiвы той, хто усë жыццë сцярог” абаронцау
застарэлых догмау паэт парауноувае з непаваротлiвымi насарогамi.
Ëн вiтае iмкненне чалавека спасцiгнуць нязведанае, смела адкiнуць
мармур iсцiн, што скампраметавалi сябе, зрабiць смелыя здагадкi, вы-
лучыць новыя гiпотэзы, залатыя бiунi якiх праткнуць i насарога на-
вылëт.
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У паэтычным свеце М. Рудкоускага трывалае i важнае месца зай-
маюць звароты да каларытных мясцiн роднага краю – Прыпяцi, Пiны,
Гарынi, Давыд-Гарадка, Берасця, Ганцавiч, роднай вëскi Вострау, яе
ваколiц з рэкамi Нача, Цна, Лань, Нарайка... Паэту радасна вяртацца
сюды пасля далëкiх i блiзкiх дарог, ëн мае духоуную патрэбу у тым,
каб пабыць у родных сценах, убачыць i пачуць дарагiх сямейнiкау
i аднавяскоуцау, працавiтых i мудрых землякоу. Сярод iх яму хораша
адчуваць сябе паэтам, перажываць з iмi шчаслiвыя хвiлiны прызнання
(просяць людзi на сяле паэта / прачытаць надрукаваны верш).

У паэзii М. Рудкоускi кранальна i шчыра выказвау пяшчотнае ша-
наванне бацькоускай хаце, якую пакiнуу зусiм хлапчуком, паступiушы
пасля сямiгодкi у педвучылiшча, сваëй сям’i – дзеду-кавалю, бацьку,
сëстрам i асаблiва матулi. Сястра Iрына успамiнала пра вялiкую любоу
сына-паэта да матулi-сялянкi, пра вельмi цëплыя, кранаюча пяшчот-
ныя адносiны да яе: Незвычайным для “вясковага этыкету” было тое,
што Мiша пры сустрэчы цалавау мацi руку: спачатку яна неяк бян-

тэжылася, як бы саромелася, а потым прывыкла. Такое тады можна

было убачыць хiба што толькi у кiно, у вакольным для нас жыццi нi-

чога падобнага не назiралася10. Матуля заусëды перажывала за яго
здароуе, бо у маленстве сын цяжка перахварэу. Мацярынская трывога
засталася назаусëды як прадчуванне цяжкага лëсу сына. Многа крана-
ючых радкоу М. Рудкоускага прысвечаны мацi, у iх лiку верш балад-
нага гучання “Неадплатны доуг”. Мацi для паэта была увасабленнем
святасцi у жыццi, перад сiлай мацярынскай любовi, быу перакананы
паэт, адступае нават смерць:

Я перад табой у даугу
за кожную ноч,
што ты недаспала,
у калысцы мяне люляючы,
за кожны сон,
што ты недаснiла,
дзверы мне адчыняць
уставаючы,
за кожны хлеба акраец,
што ты не з’ела,
на дарогу мне пакiдаючы...
за кожны мазоль
на далонях тваiх пяшчотных,
на далонях самотных... (61–62)

10 I. Рудкоуская, I памяць, i радасць, i боль, с. 168.
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З нязменнай узнëсласцю i пяшчотай лiрычны герой М. Рудкоускага
ставiцца да каханай, якая увасабляе красу i хараство жыцця. Жан-
чына, каханая у лiрыцы паэта нагадвае багдановiчаускую Мадонну,
прышэсце якой лiрычны герой чакау цэлую вечнасць з верай i надзеяй:

У тысячы воч
пазiрау я з надзеяй,
Тысячы рук
пацiскау я з надзеяй,
дыханне тысяч вуснау лавiу я
з надзеяй адзiнай –
спаткаць твае шэрыя вочы,
спаткаць твае цiхiя рукi,
спаткаць твае губы-калiны... (65)

Каханне у паэтычным свеце М. Рудкоускага – сiнонiм чысцiнi, вер-
насцi, адданасцi, ахвярнасцi, узнëсласцi жыцця. Праз гэта пачуццë, пе-
ракананы паэт, раскрываецца чалавек як дзiця красы i гармонii. Паэт
як верны рыцар захапляецца жаночым хараством. Яго лiрычны герой
упэунены,што каханне трэба заслужыць, заваяваць, зберагчы.Менавi-
та такiм прадстае закаханы герой у вершах “Балада пра маю каха-
ную”, “Паядынак аленяу”, “Паклiч мяне”, “Чэрвень – месяц мядовы”,
“Бяссмерце”, “Як iшла у касцëл паненка”, “Дыханне тваë” i некаторых
iншых.

Наступная кнiга паэзii М. Рудкоускага “Позвы” стала выраз-
ным мастацкiм увасабленнем асабiстых духоуна-эстэтычных пошукау
i iдэйна-грамадскага жыцця таго часу – канца 60-х – пачатку 70-х га-
доу. Тут засведчана тая ж непарыуная сувязь паэта i яго лiрычнага
героя з роднымi вытокамi, з гiстарычным мiнулым краю i народа, жы-
выя вобразы i малюнкi якiх спрыяюць нараджэнню новых творау. Са-
ма назва кнiгi паэзii глыбока сiмвалiчная: позвы – гэта вечны поклiч
мiнулага, перазовы стагоддзяу, легендарных герояу, з якiх пачынала-
ся айчынная гiсторыя, на чым грунтуецца i сучаснасць. Так у вер-
шы “Берасцейская былiна”, якi мае падзагаловак “Там, на пачатку...”,
уяуленне паэта малюе вобраз дауняга абаронцы Прыбужжа – высо-
кага i дужага Берасцеi. Гэты герой, сапраудны асiлак, паклау пер-
шыя камянi, каб на мяжы Белай Русi паустау новы горад, каб злы дух
абмiнау гэта месца, каб не ведау дарогi сюды!.. Сыны-дубы Берасцея
пайшлi у бацьку, яны умелi усë – будаваць, сталь каваць, паляваць,
баявых коней сядлаць... Так паэт iмкнецца па-мастацку актуалiзаваць
мiнулае роднага краю, каб сучасныя пакаленнi не адракалiся ад гiста-
рычнай памяцi свайго народа, каб бераглi у душах гонар i годнасць
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сваiх продкау. У многiх вершах i гэтай кнiгi паэт звяртаецца да ге-
роiкi i трагедыi мужных абаронцау Брэсцкай крэпасцi, подзвiг якiх
назаусëды застанецца легендай у гiсторыi не толькi беларускага наро-
да (верш “Бугам легенды плывуць”). Побач з рамантызацыяй мiнула-
га, гiсторыi i героiкi Берасцейшчыны, Прыбужжа у вершы “У квеценi
вясновай новай”, своеасаблiвым звароце да Брэста, горада, якi стау
месцам здзяйснення творчых i прафесiйных задум паэта, дзе нарадзi-
лiся яго сыны Алесь i Сяргей, выказваецца гонар, што жыве, iснуе
гiстарычная i патрыятычная пераемнасць: памяць пра герояу перада-
ецца з пакалення у пакаленне, iх iмëнамi называюцца новыя вулiцы,
удзячныя нашчадкi адшукваюць магiлы невядомых герояу. Лiрычны
герой – патрыëт, якi адчувае сябе далучаным да мiнулага i будучага
берасцейскай i усëй беларускай зямлi. Ëн шчаслiвы адчуваннем у сабе
духу годнасцi, непакоры мужнага i трывушчага беларускага народа.

Але часам лiрычны герой кнiгi “Позвы” выглядае непераканауча,
занадта афiцыйна-святочна. Часта у яго светаадчуваннi знiкае драма-
тызм, менее фiласофскай засяроджанасцi, а пераважае рыторыка iдэй-
на-патрыятычнай канстатацыiжыцця (вершы “Прыйшоу я у Разлiу да
Iльiча”, “У Горках ленiнскiх”, “Рыцары рэвалюцыi”). У кнiзе змешча-
ны вершы-уражаннi, вершы-роздумы з вандровак па розных выдат-
ных мясцiнах вялiкай савецкай краiны: “Снегапад”, “Мне сняцца ма-
ладыя камiсары”, “Лiпеньскi роздум”, “Ялта”, некаторы iншыя. Паэт
больш пераканаучы, калi позiрк яго лiрычнага героя звяртаецца да
родных палëу, лясоу, краявiдау Бацькаушчыны. Выдатнымi паэтыч-
нымi адкрыццямi варта лiчыць вершы “Вырай”, “Апошнi блакiтны
алень”, “Балада пра пушчанскi спакой”, дзе жывымi легендамi, сiмва-
ламi волатнасцi, нерушнай спрадвечнай красы краю паустаюць зубры,
дубы, аленi, ласi. Мастацкай арыгiнальнасцю, глыбiнëй i гарманiчна-
сцю увасаблення паэтавай задумы вылучаюцца вершы “Зубр-адзiнец”,
“Сустрэча у лесе”, “Чучала арла”, “О, высокага верасня радасць”,
“Дзiулюся, дрэвы, вашай дабраце”, “Ляснiк”. Лiрычны герой мацуец-
ца сiлай i мудрасцю роднай зямляi, на скразняках эпох яго трымаюць
трывушчыя родныя каранi, што прыкметна вызначае скразную iдэй-
насць i эстэтыку творчасцi паэта:

Хаця вятры у няласкавых стагоддзях
зямлю маю астуджваюць-халодзяць,
не прападу я – унукам прарасту,
як поле жытам, як застолле песняй, –
упаду – устану, згiну – уваскрэсну,
як колас, я жыву начыстату (115).
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Жывым сонцам, якое давала сiлы паэту у драматычныя моман-
ты жыцця пераадолець “багну”, расплюшчыць вочы, устаць на ногi,
былi матуля, матулiна малiтва, родная хата. Матуля вымалiла жыццë
сыну у маленстве, калi ëн быу безнадзейна хворы. I сëння перад да-
рогай / мауклiва прашу цябе я: / – Травам, дрэвам i сонцу / за мяне

памалiся, / мама! (103).

Адчуваецца, што iдылiчнасць светасузiрання, публiцыстычная ры-
торыка, шматлiкiя патрыятычныя прысягi, зададзеныя эпохай застою
70-х гадоу, стамляюць паэта. Невыпадкова у творчасцi гэтага часу
М. Рудкоускага з’яуляецца ëмiсты вобраз-матыу чалавека-карабля, да
якога паэт будзе звяртацца i у вершах пазнейшага часу. У вершы “Я
у тытунëвым дыме, бы у тумане” паэт знаходзiць трапнае увасабленне:
ëн парауноувае сябе з караблëм, якому надакучыла стаяць ля прычала
i бясконца гойдацца у дыме-тумане. У вершы выразна прачытваецца
мара паэта-карабля аб другiм мерыдыяне:

Прасторы iншай прагне ëн, i часам,
калi усходзiцца на моры бура,
рве якарны ланцуг, i, горды, хмурны,
выходзiць у нязнанасць дальнiх трасау.
I доуга у стыхiях ëн блукае –
свае ëн атлантыды адкрывае... (92)

Несумненна, што застойная грамадска-iдэалагiчная атмасфера
стрымлiвала узвышана-фiласофскую творчую думку аутара. Душа
паэта, як лiрычнага персанажа яго верша – карабля, прагнула iншай

прасторы, парывалася разарваць якарныя ланцугi абавязковай iдэйна-
лiтаратурнай зададзенасцi. Бунтарную душу паэта вабiлi стыхii жыц-
ця i быцця, яна iмкнулася адкрываць свае атлантыды.

У некаторых вершах М. Рудкоускага адчуваецца напружаны дра-
матызм i духоуны разлад у адносiнах з каханай. Лiрычнаму герою
бракуе даверу, той надзейнай духоунай блiзкасцi i узаемнасцi, якiя
даюць сiлы жыць i тварыць, якiя мацуюць веру i надзею. У лiрыч-
нага героя бы пахiснулася пад нагамi зямля, драматычныя сумненнi,
непаразуменнi у адносiнах з каханай пазбауляюць душэунай раунавагi,
акрыленасцi, упэуненасцi. Так у вершы “Чытала ты...” лiрычны ге-
рой зноу парауноувае сябе з караблëм, якi разбiуся аб скалы, бо
у шторм адмовiу яго штурвал. Верш успрымаецца драматычнай ба-
ладай, баладай адчужэння, калi незваротна страчана душэуная чу-
ласць i блiзкасць, калi знiкла “сонца” узаемнасцi. Для лiрычнага ге-
роя – гэта драма, бо ëн перакананы, што без любовi чалавек – што
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камень. Толькi напоуненая любоую i вернасцю кахання душа будзе
верным штурвалам, якi не дазволiць разбiцца на вастрыi падводных
скал:

Зямля без сонца – прах, а не зямля,
а без любовi чалавек – што камень...
Чытала ты учора на змярканнi
легенду пра пагiбель карабля.
У шторм адмовiу у яго штурвал,
а акiян бурлiу, грымеу шалëна –
i карабель у барацьбе няроунай
упау на вастрыë падводных скал...

Чытала ты... Я ж думау, што зямля
без сонца –
прах у халадах сiберных,
што людзям трэба i любоу, i вернасць,
нiбы штурвал у шторм для карабля... (92–93)

У вершы “Ганцавiчы” паэт не толькi выказвае любоу да родных
мясцiн, але i удзячнасць лëсу за шчасце быць паэтам i выказацца у род-
ным слове, бо без гэтага не такой была б Айчына i песня б незакон-

чанай была. Думка паэта ластаукай ляцела да родных мясцiн, вокнау
бацькоускай хаты, да дарагiх людзей, сяброу маленства i юнацтва.

Пытаннi лiтаратурнай творчасцi, мастацкай эстэтыкi сур’ëзна
турбавалi паэта у застойны савецкi час. Верш “Пра форму” уяуляецца
заклапочаным роздумам М. Рудкоускага пра класiчнае, традыцый-
нае i наватарскае, авангарднае у творчасцi. Аутар выказвае сваë пе-
ракананне у тым, што мастацтва, паэзiя не павiнны ператварацца
у самамэтнае эксперыментаванне. Самому паэту удавалася дэман-
страваць гарманiчную меру класiчнасцi i авангарднасцi у творчас-
цi. Часта звяртаючыся да багдановiчаускiх традыцый, эстэтыкi кра-
сы i формы, жанравай разнастайнасцi верша, М. Рудкоускi, як i яго
старэйшы сучаснiк М. Танк, пераканауча паказвау сваë майстэрства
у жанры белага верша, дэманструючы яго выяуленчыя магчымасцi.
М. Рудкоускаму надзвычай iмпанавала творчасць яго сучаснiка У. Ка-
раткевiча: абодва паэты, кожны па-свойму, таленавiта рамантызавалi
i гераiзавалi беларускае мiнулае, а тыпалагiчна падобныя лiрычныя
героi iх паэзii узнëсла прысягалi “векавечнай Бацькаушчыне” у ахвяр-
най любовi i адданасцi (у абодвух паэтау ëсць узаемныя вершы-пры-
свячэннi), абодва эксперыментавалi у паэзii з густам, разумна, смела,
эстэтызавана.
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У iдэалагiчна рэгламентаваныя 70-я гады берасцейскi паэт зноу
“пераклiкаецца” з М. Танкам: варта параунаць вершы М. Танка
“Трактат аб паэзii” i М. Рудкоускага “Пра форму”. У гэты час, звяр-
таючыся да кожнага, але найперш да творцау, М. Танк папярэджвау:
Не забывайцеся ж, якiя / Вы пакiдаеце сляды. Раздумваючы над
сутнасцю творчасцi, М. Рудкоускi не прымау манернай прафанацыi,
якая часам выдавалася за наватарства. Спробы псеуданаватарства ëн
iранiчна парауноувау са слядамi з-пад лап гусiных, гумавых. I паэтау
Пегас не здраджвау, рвучы ланцугi рэгламентаванасцi у мастацтве,
у спосабах самавыяулення творцы i, вядома ж, у грамадскiм жыццi:

Няхай сëй-той i на руках ужо ходзiць
I пробуе хадзiць на галаве, –
мой конь б’е капытамi берагi!
I усë ж прагаласую за рэформу
I буду я крышыць i нiшчыць форму,
што закуе мяне у ланцугi (98).

У наступнай кнiзе паэзii “Векавечная Бацькаушчына” (1976) развi-
ваюцца i паглыбляюцца патрыятычныя матывы, шматаспектна пера-
даецца шчаслiвае адчуванне паунаты жыцця паэта i яго лiрычнага
героя на сваëй зямлi. Самаусведамленне лiрычнага героя вызначаецца
па-ранейшаму патрыятызмам i гiстарызмам, мацуецца памяццю пра
вольналюбiвых продкау. Ëн чуе мячы i ржанне коней / У прадон-

нi цëмным курганоу. Памяць абпаленага вайной маленства часта вы-
значае характар паэтычнай лексiкi: дубы у пушчы паэт парауноувае
з крэпасцю-змагаркай, вепрау у лясных нетрах – з танкамi. Родныя
дубровы, бары, травы, жыццядайнасць векавечнай Бацькаушчыны –

тое, без чаго паэт i яго лiрычны герой не могуць паунацэнна i шчаслiва
жыць. Гэта шчыра i узнëсла дэкларуецца у першым вершы гэтай кнiгi
“Шчаслiвы той, хто у дарозе”.

У творчасцi гэтага перыяду М. Рудкоускага набывае новую адмет-
насць тэма вяртання да родных вытокау: яна драматычна узбуйняецца
бiблейскiмi матывамi вяртання блуднага сына. Паэт знаходзiцца на но-
вым жыццëвым крузе вяртання дадому, да родных палëу, сосен, бяроз,
у родную хату. Ëн стомлены пылам жыццëвых дарог, клопатам i ця-
жарам пражытых гадоу. Лiрычны герой доуга не быу у краi сваiм
дарагiм. У вершы “Вяртаюся я у край свой дарагi” невыпадкова дзень
вяртання, як падкрэслiвае паэт, супау з днëм сонцавароту – парой,
калi калi сонца пакiдае зенiт i усë на зямлi пачынае паволi рыхтавац-
ца да адцвiтання, завядання. Вяртанне ужо не маладога, здарожанага
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сына праз многа год у родную хату успрымаецца пакаяннем лiрыч-
нага героя за жыццëвыя памылкi i пралiкi, духоуным ачышчэннем:
для яго адчынены вароты, для яго вымыты парог. Гэтымi важнымi
вобразамi-дэталямi падкрэслiваецца, што блуднага сына тут заусëды
чакаюць, прымуць, зразумеюць, даруюць усе грахi. У гэтым вершы
з вялiкай мастацкай выяуленчай сiлай рэалiзуюцца два сэнсава ëмiстыя
цэнтры, два вобразы-архетыпы: блудны, са стомленай душой сын i усе-
даравальная, цярплiвая матуля:

Я доуга-доуга выцiраю ногi,
А можа выцiраю i душу.
Што маме добрай я сваëй скажу?
... ... ... ... ...
Калi я i навекi анямею,
Мяне ва усiм матуля зразумее (121).

Тэма вяртання блуднага сына знаходзiць далейшае паэтычнае
увасабленне i бiблейска-архетыпнае узбуйненне i у вершы “Дома”. Род-
ны дом, Бацькаушчына для паэта i яго лiрычнага героя – рай, эдэм,
дзе спаталяюцца усе згрызоты i сцiхае душэуны боль. Дома усë ды-
хае мацярынскай пяшчотай: нават таполя з мацярынскай пяшчотай
“кладзе свой лiст на лоб гарачы мой”.

У вершы «Дома» паэт зноу звяртаецца да вобраза каня, увасаб-
лення творчасцi, творчага натхнення, Пегаса (мой добры, мой рахма-

ны белы конь), якi iдзе напiцца да родных крынiц. Так метафарычна
паэт гаворыць аб празе i шчасцi творчасцi, якiя дае яму родная зямля
– невычэрпная крынiца духоунасцi i хараства. Толькi тут срэбрагрывы
Пегас зноу набывае крылы. У вершы “Глядзi, махае з-за акна рукою”
М. Рудкоускi называе родныя мясцiны эдэмам – адвечным райскiм кра-

ем (144).

Сапраудным i найлепшым эдэмам паэт называе родную вëску
Вострау у вершы “Мой родны Вострау”. Эпiграфам да гэтага вер-
ша паэт узяу радкi Э. Межэлайцiса “Ëсць лiра у мяне!”, тым самым
падкрэслiушы, што родныя мясцiны – яго лiра, яго натхненне, дзяку-
ючы iм паэт пазнау шчасце жыцця i творчасцi:

Ëсць Вострау у мяне. З нягод i скрух
Я да яго лячу, як да святынi:
Ëн дау дыханне мне, i зрок, i iмя
I, разамкнуушы небасхiлу круг,
“Iдзi, – сказау i вывеу на разлог, –
Перад табой адкрытая дарога.
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Iдзi i зведай дух жыцця зямнога
I мудрым стань, нiбы мужыцкi бог...”

Я не мудрэц. Але адрозню усë ж
Здалëк i сталь нарога i рапiры...
Ëсць Вострау у мяне – у мяне ëсць лiра... (125–126)

У вершах М. Рудкоускага асабiста перажытае, паэтавы думкi, рас-
чараваннi, спадзяваннi выказваюцца па-мастацку дасканала, эстэтыч-
на узважана, з вялiкай мерай густу, этычнасцi,што сведчыць аб тален-
це i творчай сталасцi творцы. Так, напрыклад, верш “Апошняя даро-
га”, якi напiсаны з трагiчнай нагоды – смерцi бацькi, перадае не толь-
кi асабiстыя боль i самоту. Лiрычнае перажыванне узбуйняецца у фi-
ласофска-эстэтычным накiрунку, i верш пачынае гучаць сапраудным
рэквiемам чалавеку-працаунiку, якi любiу сваю зямлю i аддау ëй усе
свае сiлы. I яго любiлi i будуць помнiць зямля, сонца, жытнëвыя гонi,
лугi, якiя зараз аплакваюць апошнюю дарогу земляроба. Верш гучыць
баладай развiтання роднай зямлi са сваiм сейбiтам i аратым:

Калi бацьку за вëску няслi мы,
Усцiлау луг дарогу кiлiмам,
Каб, як ëн, быу ласкава спакойны
Шлях апошнi ягоны.

Як труну мы у зямлю апускалi,
Хвоi рэквiем у пушчы iгралi.
I плыла над абшарам жалоба
Па табе, бацька мой, земляробе,
Што увесь век на зямлi гэтай весняй
Сеяу жыта, а з жытам i песнi (123).

Пачуццë радзiмы, ментальнае адчуванне векавечнай Бацькаушчы-
ны як самай вялiкай святынi, нястомна сцвярджаючы i перадусiм узвы-
шаючы, паэт iмкнууся перадаць нашчадкам. Пры гэтым важна пад-
крэслiць, што М. Рудкоускага не хвалявала праблема уласнага бяс-
смерця. Ëн турбавауся, каб сыны сталi годнымi людзьмi i перадалi па-
мяць пра бацьку у будучыню (верш “Калi я падаю руку”). Запаветам
нашчадкам у вершы “Трыпцiх жаданняу” успрымаюцца радкi:

Свайго не вырачыся роду,
Сябе у родзе не згубiць (152).

Для паэта важна было мець пэунасць, што яго жыццëвая дарога
знойдзе працяг у будучынi дзяцей: Сцяжынай той пойдзе сын мой, /
За iм – унук i унукау сын.
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Дасканала услауляючы неруш i велiчную красу роднага краю,
паэт, паводле назiранняу даследчыцы В. Зарэцкай, раскрывае свае ма-
ральныя i эстэтычныя iдэалы... Дрэвы – сябры i настаунiкi лiрычнага

героя. Яны скiроуваюць яго памкненнi да высокага, ... светлага, до-

брага i прыгожага..., засцерагаюць ад зайздрасцi i зла (58).

Сцiпла i узнëсла апаэтызавау свой род: дзядулю, якi не проста быу
сельскiм кавалëм, але кавальскай справы каралëм у вершы “Мой дзед
быу сельскiм кавалëм”, прысвечаным У. Калеснiку: Стары, а сiла у ру-
ках: / рукi узмах – душы размах... / ... Яшчэ i сëння на сяле / Нас

Кавалëвымi завуць (40–41).

Кранаючыся у творчасцi лëсау бацькi i мацi, М. Рудкоускi сцвер-
дзiу вечную этыку i прыгажосць чалавека i яго працы на зямлi. У ду-
шы, у геннай памяцi паэт бярог поклiч продкау, якiя былi узгадаваны
велiчнай прыродай, беларускай зямлëй. У вершы “У лясах”, прысве-
чаным сястры Iрыне, паэт з цеплынëй называе яе дзiцëм прыроды...
у кажушку нямодным.

У творчасцi апошняга перыяду М. Рудкоускага зноу сустрака-
ецца вобраз зубра-адзiнца. Але адбываецца эстэтычна-выяуленчая
перакадзiроука гэтага вобраза. Калi у ранейшых творах гэты во-
браз быу пераважна увасабленнем велiчнасцi роднага пушчанскага
краю, вернасцi у парах зубрыных, то у апошнiя дзесяцiгоддзi вобраз
зубра-адзiнца паэт, несумненна, праецыруе i на сябе. Абвастраюцца
матывы адзiноты, прагi узаемнасцi, паразумення: Цябе няма. I адзiн-
цом-зубром / Блукаю я у тлуме шматгалосым.

У вершы «Бяссмерце» М. Рудкоускi разважае аб вялiкай таямнi-
цы жыцця: О таямнiца таямнiц – зачацце / Травiнкi кволай, звера,

чалавека!

Iнтымная лiрыка М. Рудкоускага перадае розныя iпастасi кахан-
ня – драматычнага, трывожнага i светлага, новага, народжанага па-
чуццëм глыбокай узаемнасцi, калi у адно-адзiнае злiлiся / Каханне,

i жаданне, i давер:

Пераплялося усë: галiны рук,
Агонь i холад вуснау, мiг i вечнасць... (130)

Лiра паэта гэтага творчага перыяду, па прызнаннi лiрычнага ге-
роя, мае крануты светлым смуткам твар. У важным творча-эстэтыч-
ным прызнаннi, якiм з’яуляецца верш “Я не любiу i не люблю фанфар”,
паэт тлумачыць, што яму больш да спадобы цiхi, са светлым смуткам
голас флейты. У вершах паэта часам гучыць стрыманая, але трап-
ная iранiчнасць, асаблiва, калi паэт пiша аб дэфiцыце дабрынi у мiж-
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людскiх адносiнах, аб усемагутнасцi i хамстве бюракратау экстра-
класа. Болем душы напоунена iранiчнае выказванне свайго расчара-
вання у сябрах, для якiх у паэта былi адчынены усе дзверы / У кiшэню

i у душу, нiбыта у храм (верш “Урок”).
Уласным бiяграфiзмам напоунены верш М. Рудкоускага “Зды-

мак”. Рэнтгенздымак паказау, як многа на паэтавым сэрцы рубцоу,
калючак, драпiн, балючых кропак-уколау, якiмi жыццë i людзi, хто
груба, а хто цiшком, “тактоуна”, ранiлi яго у розныя часы. Знакi-адме-
цiны пакiнулi на сэрцы паэта словы паганых людзей, слëзы матулi
(...ахвярнай слязы след. / Яе мая мацi уранiла, / калi я ляжау пры

смерцi):

Драпiнкi ж (iх умеюць рабiць i кацяняты)
Выносiу я з розных пасяджэнняу, сходау, лятучак:
Сëй-той памагау мне
“Уразумець”
Тэмпы-рытмы i звышзадачы
Маiх артыкулау, вершау i тэлеперадач,
Хоць сам быу дубiна дубiнай.
... ... ... ... ...
А тыя вось гарачыя шрамы
Засталiся таксама мне у напамiнак
Пра кроуных маiх, пра блiзкiх,
Людзей ужо незваротных...(150)

У кнiгах паэзii “Трыгор’е” (1981), “Засцярога” (1984) i апошняй
“Гарынь” (1992), якой паэт не дачакауся, усë часцей гучыць спро-
ба падсумавання жыццëвых i творчых набыткау. Паэт услауляе стан
творчага натхнення, якi прыносiць нi з чым не параунанае шчасце (вер-
шы “Звярыны след. I гон. I голас снегу”, “Ля вытоку”, “Яно непазбеж-
на, растанне”, iншыя). Прыходзiць усведамленне высокага прызнач-
эння жыцця, у тым лiку жыцця творцы, якi павiнен жыць “шырака-
крыла”, а калi надыдзе час – таксама “шыракрыла узняцца у неба

жураулëм... Ад сонца узяць глыток i упасцi / На курганы дзядоу

сваiх (153).

Аднак неабходна падкрэслiць, што у творчасцi апошняга перыя-
ду побач з матывамi “непазбежнага расстання” вызначальна гучаць
вiтальныя матывы. Духоунае аблiчча паэта i яго лiрычнага героя ха-
рактарызуецца жыццесцвярджэннем, неутаймоуным вiтаннем жыцця
ва усiх яго праявах, бунтоунай воляй да жыцця усяго iснага (вершы
“Вясна прыносiць дух неутаймавання”, “Балада вясновай ночы”, “Ра-
ка iдзе”, iншыя). Душа лiрычнага героя перапауняецца прагай жыць,
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сузiраць i радавацца мнагастайнасцi жыцця, што уплывае на стылi-
стыку паэтычнага выказвання, узмацняючы камунiкатыунасць, дыя-
лагiчнасць паэзiiМ. Рудкоускага.Паэт у такiх выпадках часта ужывае
словы-звароты “глянь”, “зiрнi”, пабуджаючы чытача суперажываць
i радавацца жыццю разам з iм:

Глянь: быццам бы цыклоп, дыхнуу цыклон.
Глянь: стрэлау дождж з гары пусцiу Ярыла –
I загуло, i грымнуу крыгалом,
I завiрыла усë, i заярыла!

... ... I зноу я у захапленнi.
Гляджу на свет, якi бурлiць, бруiцца
Акордамi, калëрамi вясны.
Трывожуся адно, каб не спазнiцца,
Як грак, на свята першай баразны (155).

Побач з вiтальнасцю i “флейтавасцю” тэмбру паэтычны дыяпа-
зон творчасцi М. Рудкоускага апошняга перыяду дапауняуся нязмен-
най элегiчнасцю: матывамi хуткаплыннасцi жыцця, “былых мiражоу”,
“засмужанай памяцi”, вяртаннем душой у “маладосцi белы сад”, успа-
мiнамi пра каханую, якую паэт пяшчотна называе яблынька мая у пер-
шацвеце. Паэт са шчымлiвым шкадаваннем, але мудра i стрымана вы-
казвае сваë дараванне няумольнаму часу:

Адляцелi лепшыя гады,
I шкада дзëн, што пусцiу на вецер.
Ды усë заканамерна у свеце:
Зацвiлi ужо новыя сады,

У якiх блукаюць нашы дзецi (157).

Творчасць М. Рудкоускага вызначаецца высокай паэтычнай куль-
турай i не страцiла сваëй прывабнасцi, прыцягальнасцi i у нашы днi,
узрушаючы людзей новага тысячагоддзя кранаючай чысцiнëй i шчы-
расцю патрыятычных iнтанацый, ахвярнай любоую да Бацькаушчы-
ны, непадробнай даверлiвасцю да унутранага, духоунага аблiчча паэта
i яго лiрычнага героя. Захаванне вернасцi чалавека свайму роду, сваëй
зямлi, перадача духоунай годнасцi, гiстарычнай памяцi нашчадкам,
лiчыу паэт, з’яуляецца умовай непарыунасцi, вечнасцi жыцця.
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S T R E S Z C Z E N I E

NARODOWY OBRAZ ŚWIATA I UNIWERSALIZM FILOZOFICZNY
W POEZJI MICHASIA RUDKOWSKIEGO

W artykule omówiono twórczość znanego białoruskiego poety Michasia Rud-
kowskiego. Pokazano, że bohater liryczny poety przedstawia otaczającą go rzeczy-
wistość na wielu płaszczyznach. Poeta rysuje narodowy obraz świata przez pryzmat
domu rodzinnego, piękna Polesia, przodków, którzy są najważniejszym autorytetem
moralnym. Podkreślono również etyczno-filozoficzny uniwersalizm poety.

Słowa kluczowe: pokolenie sześćdziesięciolatków, poeta liryczny, biografizm, po-
szukiwania duchowo-estetyczne, ojczyzna, piękno, miłość.

S UMMARY

THE NATIONAL IMAGE OF WORLD AND PHILOSOPHICAL UNIVERSALISM
IN MIKHAS RUDKOVSKY’S POETRY

In the article literary creation of Belarusian poet Mikhas Rudkovsy is di-
scussed. His lyrical hero perceives the world from various perspectives. The poet
presents the national image of the world using the idea of family home, the beauty
of Polesye, parents and ancestors who are the most important moral imperatives.
Ethic-philosophical universalism of the poet’s approach to his homeland is empha-
sized.

Key words: sexagenerians, lyrical poet, biographism, spiritual-esthetic pursuit,
homeland, beauty, love.


