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Экзiстэнцыйнае падарожжа
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Характэрнай рысай, якая сëння вызначае рух цывiлiзацыi, з’яу-
ляецца спроба разбурэння усiх iснуючых межау. Зразумела, ëсць бар’е-
ры, вартыя пераадолення дзеля узаемаузбагачальных стасункау. Але
ëсць межы (маральна-этычныя, мастацка-эстэтычныя i некаторыя iн-
шыя), пераход якiх правакуе духоуную дэградацыю. Гэта вельмi бачна
на прыкладзе сучаснай лiтаратуры, асаблiва заходнееурапейскай.Што
да беларускай вербальнай прасторы, то у ëй, як i у Заходняй Еуропе,
найбольш распаусюджанымi метадамi руйнавання выступаюць дэка-
нанiзацыя класiкi, вульгарызацыя мовы, эстэтызацыя, а нават культы-
вацыя пошласцi, апеляцыя не да пачуццяу, а да iнстынктау. Аутары,
якiя не карыстаюцца падобным iнструментарыем, рызыкуюць апынуц-
ца па-за лiтаратурным працэсам, выпаушы з поля зроку выдауцоу i лi-
таратурных крытыкау.

Паэт Эдзiк Мазько (1970–2011) з той кагорты сучасных беларускiх
пiсьменнiкау, чыя творчасць адкрыла прынцыпова новыя перспектывы
для айчыннай лiтаратуры, але па прычынах, акрэсленых вышэй, не
сталася аб’ектам пiльнай увагi з боку рэцыпiентау слова.

Дэбютавау Э. Мазько у канцы 80-х на старонках газеты “Гродзен-
скi Унiверсiтэт”1. У тыя часы гэта была прывабная пляцоука не толькi
для мясцовых студэнтау-лiтаратарау, але i для маладых пiсьменнiкау

1 Гл.: Е. Мазько, Тут (дыпцiх), “Гродзенскi Унiверсiтэт” 1989,№ 25 ад 20 снежня,
с. 4.
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з iншых рэгiëнау, у тым лiку i са сталiцы: у “Коле”, лiтаратурным да-
датку да “Гродзенскага Унiверсiтэту”, друкавалi свае творы Алесь Ар-
куш, Вiтаут Чаропка, Змiцер Санюк, Сяргей Мiнскевiч, Вольга Акулiч
i iншыя аутары. Менавiта тады распачалося i згаданае пераадоленне
межау2. Прауда, тагачасныя маладыя творцы выдатна усведамлялi,
што iснуе своеасаблiвы “рубiкон”, якi нельга пераходзiць, бо за iм ня-
ма мастацтва. Iнакш кажучы, лiтаратурнае пакаленне, да якога на-
лежыць Э. Мазько, разумела, альбо прынамсi адчувала, што ëсць на-
цыянальны культурны канон, па-за якiм лiтаратура мярцвее, трацi-
ць прывабнасць як для айчыннага чытача, так i для чытача звонку.
На жаль, многiя прадстаунiкi гэтага пакалення вельмi хутка трапiлi
у цень крыху маладзейшых калегау, якiя не прызнавалi нiякiх межау.

Зрэшты, зусiм незауважаным Э. Мазько не назавеш. Хаця б з той
прычыны, што яго згадвае у сваëй манаграфii “Пiсьменства у ха-
лодным клiмаце: беларуская лiтаратура ад 70-х гг. ХХ ст. да на-
шых дзëн”3 англiйскi лiтаратуразнавец Арнольд Макмiлiн. Зразуме-
ла, даследчык не ставiу перад сабой задачу грунтоуна разгледзець
творчасць Э. Мазько. Таму меркаванне аб постацi яшчэ аднаго менш
значнага паэта, iмя якога звязанае з Гарадзеншчынай4, А. Макмi-
лiн дазволiу сабе сфармуляваць, маючы да дыспазыцыi фактычна
дзве крынiцы: лiтаратурна-мастацкi часопiс “Правiнцыя”5 i антало-
гiю гарадзенскай паэзii “Лябiрынты прывiднага замку”6. Што прауда,
спасылауся прафесар i на анталогiю беларускай паэзii ХХ стагоддзя
“Краса i сiла”7, аднак вершы Э. Мазько, якiя там знайшлiся, былi пе-
радрукаваныя з “Правiнцыi”. Але i гэтага хапiла, каб зрабiць слушную
выснову: вершы Э. Мазько разнастайныя паводле тэматыкi i формы,
у iх няма нiчога блазенскага. Ëн чуйны, далiкатны паэт, якi, бяс-

спрэчна, разумее сваë месца у доугай i пачэснай традыцыi Беларус-

кага Слова8. Да гэтых слоу А. Макмiлiна можна было б дадаць, што
месца Э. Мазько недзе памiж Алесем Разанавым i Надзеяй Артымовiч

2 Гл.: Ю. Пацюпа, Постмадэрнiзм, калыска мая, “Arche” 2004, № 3, с. 249–278.
3 Гл.: А. Макм iл iн, Пiсьменства у халодным клiмаце: беларуская лiтаратура ад

70-х гг. ХХ ст. да нашых дзëн, Беласток 2011, с. 637–641.
4 Тамсама, с. 637.
5 Гл.: “Правiнцыя” 2000, № 1–2, с. 84–88.
6 Гл.: Лябiрынты прывiднага замку: гарадз. клюб паэтау: [анталëгiя] / аут. пра-
екту, склад. i рэд. Ю. Гумянюк, Беласток 2000, с. 70–85.
7 Гл.: Краса i сiла: Анталогiя бел. паэзii ХХ ст. / склад. М. Скобла; навук. рэд.
А. Пашкевiч, Мiнск 2003, с. 822–823.
8 А. Макм iл iн, Пiсьменства у халодным клiмаце, с. 641.
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(асаблiва блiзкiя для гарадзенскага лiтаратара паэтыка i мастацкi све-
тапогляд пiсьменнiцы з Падляшша; да таго ж Э. Мазько i Н. Артымо-
вiч звязвалi сяброускiя стасункi, але гэта тэма для iншага артыкула).

Акрамя таго маем меркаванне яшчэ аднаго прафесiянала – гiсто-
рыка лiтаратуры Алы Петрушкевiч. У некаторых сваiх публiкацы-
ях, прысвечаных сучаснай гарадзенскай паэзii, даследчыца надзяляе
постаць Э. Мазько даволi станоучымi характарыстыкамi. Варта тут
адзначыць артыкулы “Пра гарадзенскi клуб паэтау, або Лабiрынты
прывiднага замка”9 i “Каханне i смерць Едруся Мазько”10. Апошнi
уяуляе сабой цiкавую iнтэрпрэтацыю адзiнай, пасмяротнай кнiгi па-
эта “Займеньнiкi” (Варшава 2012). Прауда, любая iнтэрпрэтацыя –

гэта погляд звонку. А што там “унутры” паэзii Э. Мазько, А. Пет-
рушкевiч часцей за усë мяркуе паводле “знешнiх” назiранняу. Зрэшты,
у гэтым няма нiчога дзiунага, бо нават калi сам аутар ласкава ад-
крывае даследчыку таямнiцы “нутранога жыцця”, варта помнiць пра
схiльнасць пiсьменнiкау да мiфалагiзацыi свайго творчага шляху, да
пэунай мiстыфiкацыi, што, зразумела, толькi аддаляе ад iсцiны.

Iсцiна, якую нясе чытачу Э. Мазько не ляжыць на паверхнi. Як
слушна зауважае Ю. Пацюпа, гэты паэт заусëды вылучауся загадка-
ваю эзатэрычнасцю11. Сапрауды, спосаб мастацкага светасузiрання
Э. Мазько вельмi спецыфiчны. Гэта шлях ад сябе да таямнiц сусве-
ту i наадварот, экзiстэнцыйнае падарожжа да унутраных адгалоскау
знешняй рэчаiснасцi. Паэтыка ягоных творау – форма, структура,
тэхнiка выканання верша, улюбëныя прыëмы, – усë гэта таксама адпа-
вядае той хаатычнай накiраванасцi, якую творца абiрае у якасцi маста-
цка-эстэтычнага арыенцiру. У залежнасцi ад “месца дыслакацыi” паэ-
та пад час гэтай своеасаблiвай вандроукi, мяняецца нават ягонае iмя:
Едрусь, Эдзiк, Эдуард. Так, да 1998 года, а дакладней да публiкацыi
у часопiсе “Калосьсе” нiзкi вершау “Каты i сабакi”12, паэт падпiсвауся
Едрусем Мазько. Апошнюю прыжыццëвую публiкацыю аздабляе iмя
Эдуард13. Дарэчы, нельга нi у якiм разе разбiваць творчасць паэта на
пэуныя перыяды паводле таго, як былi падпiсаныя яго вершы, хоць та-

9 Гл.: А. Петрушкев iч, Пра гарадзенскi клуб паэтау, або Лабiрынты прывiднага
замка, “Маладосць” 2011, № 6, с. 95–97.
10 Гл.: А. Петрушкев iч, Каханне i смерць Едруся Мазько, “Дзеяслоу” 2013, № 5,
с. 304–312.
11 Ю. Пацюпа, Постмадэрнiзм, калыска мая, с. 253.
12 Гл.: Э. Мазько, Каты i сабакi, “Калосьсе” 1998, № 6, с. 65–67.
13 Гл.: Россып: Зборнiк вершау, Гродна 2010, с. 34–37.
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кая перыядызацыя яуна напрошваецца. Змена iмëнау сведчыць аб вы-
шэй згаданым руху i, як гэта нi парадаксальна, аб цэласнасцi творчай
паставы. Падобны “парадокс” сустракаецца у хрысцiянскiм уяуленнi
Бога – адзiнага у трох асобах.

Максiмальна наблiзiцца да свету паэзii Э. Мазько дазваляюць
згаданыя раней “Займеньнiкi”, куды увайшлi творы з самых роз-
ных “перыядау”, аднак цэласнасць кнiгi здзiуляе сваëй бездакорна-
сцю. Не пабаюся гучнай характарыстыкi, але “Займеньнiкi” Э.Мазько
уяуляюць сабой сапрауды iдэальную кнiгу, прадуманую да найдраб-
нейшых дэталяу. Тут няма нiводнага выпадковага верша, вобраза,
слова. Пры гэтым кожны твор мае дакладна акрэсленае месца, як быц-
цам бы аутар расстауляу фiгуры на шахматнай дошцы, альбо збiрау
з вершау-пазлау адмысловы узор. Зрэшты, так яно i ëсць: са старанна
вывераных, адшлiфаваных творау (прыкладна трэць з iх у нязменным
выглядзе перавандравала у “Займеньнiкi” з розных часопiсау, антало-
гiй ды калектыуных зборнiкау) Э. Мазько будавау нi што iншае, як
мадэль свайго унутранага свету. Але паколькi унутраны свет чалаве-
ка, а тым болей паэта, мае зменлiвы характар, то i пабудова яго мадэлi
– гэта пастаянны працэс. Як бачым, ëсць пэуная логiка у тым, што кнi-
га пабачыла свайго чытача толькi пасля смерцi аутара. Адразу адзна-
чым: кнiга “Займеньнiкi” нi у якiм разе не з’яуляецца незавершанай.
Смерць не перапынiла над ëй працу, але паставiла апошнюю кропку,
стаушы у нейкiм сэнсе сааутарам.

Яшчэ адзiн цiкавы момант, на якi варта звярнуць увагу – гэта су-
адносiны назвы кнiгi i назвау яе раздзелау. З аднаго боку, няма тут
нiбыта нiчога дзiунага: на вокладцы чытаем “Займеньнiкi”, а унутры
бачым раздзелы “Я”, “Ëн”, “Яна”, “Яны”. Але ж тады атрымлiваецца,
што i назвы нiякай няма. Бо нават калi не глядзець на вокладку i адра-
зу пачаць гартаць старонкi, будзе бачна: перад намi займеннiкi – “Я”,
“Ëн”, “Яна”, “Яны”. Гэта як кнiгу назваць “Кнiгай”. Зрэшты, пад
такой назвай маем цi не найважнейшую кнiгу у гiсторыi нашай цывi-
лiзацыi, кнiгу, якая таксама задумвалася як мадэль, але не свету асоб-
нага чалавека, а духоунага свету усяго чалавецтва. Гаворка, вядома,
iдзе пра Бiблiю. Дарэчы, у гiсторыi лiтаратуры (асаблiва у польскай)
не аднойчы сустракаем падобныя выпадкi, калi аутары адмауляюцца
ад традыцыйнай, функцыянальнай назвы, якая прыцягвала б чытац-
кую увагу i адкрывала прынамсi асобныя фрагмены мастацка-эстэ-
тычнай сiстэмы выдання. Так, напрыклад, першы двухтомнiк паэзii
Адама Мiцкевiча так i называуся: “Паэзiя”. Пад такой самай назвай
павыходзiлi зборнiкi у Юлiюша Славацкага, Антонiя Лянгэ, Казiмежа
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Пшэрвы-Тэтмаера, Яна Каспровiча, славенскага паэта Францэ Прэ-
шэрна i шэрагу iншых творцау. Падобным прыëмам скарыстауся ад-
нойчы Анатоль Сыс, выдаушы кнiгу “Сыс” (Мiнск 2002). Такую цiка-
вую паставу некаторых аутарау, сярод якiх i Э. Мазько, можна пат-
лумачыць iх усведамленнем нетрываласцi сувязi памiж мовай i мыс-
леннем. Дзiуна, але чым канкрэтней, здаецца, назва, тым менш яна
у рэальнасцi адпавядае iдэi, якую мусiць адлюстроуваць, становячыся
у адносiнах да апошняй нечым фальшывым, а часам нават варожым.
У вершы “Дзень шосты” Э. Мазько пiша менавiта пра такiя стасункi
памiж iдэяй i словам:

i кожны зь iх атрымау iмя
i увасобiуся сам у сабе
i зрабiуся iсным
i забыуся на пакору прад чалавекам

так першы раз падмануу чалавека Бог
i чалавек
падманууся14

Перш чым паглыбiцца у “Займеньнiкi”, ва усе чатыры раздзелы,
варта нагадаць, што дадзеную кнiгу стварыу паэт-сюррэалiст. Гэта
значыць, што у “Займеньнiках” сфера падсвядомага значна пераважае
над сферай разумовай. Таму многiя вобразы i матывы, якiя на першы
погляд могуць падацца блiзкiмi, знаëмымi, зразумелымi, з’яуляюцца
на самой справе толькi фантомамi, прывiдамi выпадковых, спантаных
асацыяцый аутара. Па вялiкаму рахунку, паэзiя сюррэалiзму уяуляе
сабой “аутаматычнае пiсьмо”, якое iмкнецца вызвалiцца з-пад кантро-
лю розуму. Таму вельмi часта у вершах сюррэалiстау адсутнiчаюць
знакi прыпынку, асаблiва коскi i кропкi. Гэта дазваляе пазбягаць узнiк-
нення у тэксце усякага роду разумова-лагiчных сувязей. Бо, на думку
сюррэалiстау, такiя сувязi яшчэ больш дэфармуюць, скажаюць све-
таадчуванне, у вынiку чаго узнiкае фальшывая рэальнасць, мутацыя
рэчаiснасцi:

я страцiу твар
згубiу яго на сьметнiку
задумëнашчаслiвадэбiльнасамотных
чужых фiзiяномiй

14 Э. Мазько, Займеньнiкi. Вершы, Варшава 2012, с. 47. Далей пры спасылцы на
гэта выданне у дужках падаецца старонка.
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i бязтвары
як tabula rasa
шукаю таго
хто вугольлем накрэсьлiць
абрысы вачэй, валасоу i вуснау
сфармуе тварнасць маю

я страцiу твар (18)

У дадзеным вершы, якi, дарэчы, так i называецца – “Мутацыя”,
паказваецца шлях iдэi (шлях паэзii ад аутара да чытача), яе матэ-
рыялiзацыя у слове i страта праз гэта сваëй першапачатковай сутна-
сцi. Матыу паустання фальшывай рэальнасцi сустракаем не у адным
вершы Э. Мазько. Трагiчнай атмасферай падмены рэальнага уяуным
поуняцца i iншыя творы аутара “Займеньнiкау”. Асаблiва вылучаецца
верш “Фальшывая адысея”. Тут, акрамя згаданага матыву, прачытва-
ецца яшчэ адзiн сюррэалiстычны матыу – аутар сцвярджае змрочную
залежнасць чалавека ад кону, лëсу, немагчымасць вызвалiцца ад па-
вуцiння стэрэатыпау, якiмi кiруецца свет:

увайсьцi у агонь палаючы
забыушыся на рэплiкi i словы
якiя напiсау мне рэжысëр

i я уваходжу
крычу
i гмахi рушацца
i рассыпаюцца у пыл
але памiж руiнау
не немата
й не воклiч жаху
а толькi сьмех
мне таварышыць (30)

Увогуле творчасць Э. Мазько вылучаецца тэматычна-iдэйнай
шматвектарнасцю: паэта цiкавяць цi не усе сферы, у якiх праяуляе сябе
чалавек. Не апошнюю ролю тут адыграла, вiдаць, пазалiтаратурнае
жыццë аутара “Займеньнiкау”, у якiм Э. Мазько прафесiйна займауся
гiсторыяй, сацыялогiяй, культуралогiяй i культурнай антрапалогiяй.

Такiм чынам, у цэнтры увагi Э. Мазько – чалавек, яго iмкненне
да волi, да творчасцi, да жыцця, да Бога. Паэта цiкавiць чалавек, якi
кахае, верыць, марыць, змагаецца, ненавiдзiць, здраджвае, нараджа-
ецца, жыве, памiрае. Паэта цiкавiць кожны рух унутранага i знешняга
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шляху чалавека, шляху ад сябе i да сябе. I гэты шлях, гэтую няпро-
стую дарогу чалавечай, а перадусiм уласнай экзiстэнцыi, Э. Мазько
спрабуе зафiксаваць, выкарыстоуваючы iнструментарый куды больш
складаны, чым мае на узбраеннi навука – праз мову паэзii.

На мапе свайго сюррэалiстычнага падарожжа аутар “Займень-
нiкау” абазначыу чатыры пункты, праз якiя лëг шлях – “Я”, “Ëн”,
“Яна”, “Яны”. Нельга сказаць, што раздзел “Я” – нейкi цэнтр, альбо
пункт адлiку, як можа падацца на першы погляд. Гэтаксама як раздзел
“Яны” нельга лiчыць апошнiм этапам, завяршэннем экзiстэнцыйнай
вандроукi паэта. Яшчэ раз падкрэслю: “Я”, “Ëн”, “Яна”, “Яны” – уся-
го толькi пункты, праз якiя пралягла дарога пазнання i самапазнання,
своеасаблiвыя кiламетровыя слупы, што абазначаюць адлегласць.

У раздзел “Я” патрапiлi вершы, найбольш складаныя для iнтэр-
прэтацыi. Парадокс, аднак, у тым, што нiякага iншага дзеяння, апроч
iнтэрпрэтацыi, да iх не прыменiш – усе гэтыя творы абсалютна герме-
тычныя. Раздзел “Я” – гэта своеасаблiвы дзëннiк паэта, у якiм з да-
памогай мастацка-выяуленчых сродкау зашыфраваныя асабiстыя са-
крэты i таямнiцы. А знешне усë выглядае як добрая, густоуная, фiла-
софская лiрыка. Каб не быць галаслоуным, зробiм невялiкую “разгер-
метызацыю” двух вершау з прысвячэннем П. Л.

Першы верш – “Туга па агню”. Для нагляднасцi працытуем твор:

я попелам стану
на ускрайку крывых дарог
на душы –
толькi дождж
кладзецца няутульным сьвятлом
пыл адзiноты
з адцятага паветранага языка
сплывае чужая мова
мова мокрага ветру
i сыплецца
насоуваецца туга
туга па агню (9)

Пра што верш? Пра унутраную катастрофу? Пра страту духоуных
арыенцiрау? Пра марнасць iснавання? Пра адчужанасць i самаадчужа-
насць паэта? Пра неузаемнае каханне? Проста пра каханне? Адказау
можа быць мноства – столькi, колькi чытачоу, а нават значна больш.

Напрыклад, А. Петрушкевiч, аналiзуючы твор, пiша наступнае: Ге-
рой, якi ведае, што такое холад, асаблiва прагне цяпла. Ëн здольны

знiшчыць, спапялiць сябе, каб толькi даляцець да агню (...) дзе агонь –
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каханне15. I, канешне, даследчыца мае рацыю, бо гэта яе прачытанне...
самой сябе. Так менавiта задумвауся першы раздзел “Займеньнiкау”:
схаваць аутарскае “я” за люстранымi сценамi агульначалавечых праб-
лем i каштоунасцей, каб кожны чытач мог бачыць толькi уласны ад-
бiтак, сваë “я”. Дык што на самой справе схавана унутры верша?
Ключ да разгадкi – iнiцыялы П. Л, за якiмi хаваецца... вышэй зга-
даны А. Сыс, аутар кнiгi “Пан Лес” (Мiнск 1989). Дык вось аднойчы
у Э. Мазько разгарэуся з А. Сысом пэуны канфлiкт, пасля чаго быу
напiсаны верш “Туга па агню”, якi зафiксавау гiсторыю гэтага непры-
емнага здарэння. Так што агонь у дадзеным вершы не увасабляе ка-
ханне. Гэта хутчэй агонь пякельны, агонь злосцi, крыуды, нават ня-
навiсцi. З часам, прауда, Э. Мазько даравау А. Сысу, якi быу вiнаваты
у тым канфлiкце, што зафiксавана у чарговым вершы з вядомымi ужо
iнiцыяламi П. Л.:

я – рыбiна
i гэта мой лëс
я – рыбiна
i вочы мае
не агонь
я – рыбiна
а гэта –
i слабасьць
i моц

паверце:
я – рыбiна
выцягнутая з вады (15)

Безумоуна, вобраз рыбiны, якi узiкае у творы, можна трактаваць
па-рознаму, асаблiва улiчваючы той факт, што Э. Мазько быу куль-
туролагам i мог скарыстацца з любога вядомага у гiсторыi сусвет-
най культуры сiмвалiчнага значэння рыбы. Але тут прысутнiчае вы-
ключна хрысцiянская сiмволiка, паводле якой рыба можа сiмвалiза-
ваць Хрыста, яго паслядоунiкау, Святую Троiцу (тры пераплеценыя
рыбы) i iнш. Нагадаем таксама, што з рыбай звязаны многiя еван-
гельскiя гiсторыi, якiя маюць вялiкае значэнне для зразумення асноу
хрысцiянскага вучэння. Так, прыкладам мiласэрнасцi служыць гiсто-
рыя пра тое, як Хрыстос пяццю хлябамi i дзвюмя рыбiнамi накармiу
тысячы людзей (Мацф. 14: 15–21). У вершы Э. Мазько рыбiна таксама

15 А. Петрушкев iч, Каханне i смерць Едруся Мазько, с. 306.
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сiмвалiзуе хрысцiянскую мiласэрнасць. Называючы сябе рыбiнай, паэт
абвяшчае, што даруе свайму крыудзiцелю. Прауда, у заключных рад-
ках бачым, што такая пастава даецца аутару верша вельмi нялëгка,
гэтак, як нялëгка рыбiне, выцягнутай з вады.

Акрамя выкарыстання хрысцiянскай сiмволiкi, якая з’яуляецца
ключом да прачытання многiх вершау Э. Мазько, паэт, маючы досвед
культуролага, умела карыстаецца вобразамi, запазычанымi з антыч-
най спадчыны. Яны таксама вельмi арганiчна уплятаюцца аутарам
“Займеньнiкау” у сiстэму беларускага культурнага коду i эмацыйна
узмацняюць усе прысутныя у кнiзе мастацка-эстэтычныя спецэфек-
ты. Цiкавы у гэтым сэнсе верш “Аiд”. Перад чытачом паустае плынь
свядомасцi лiрычнага героя, якi апынууся у адным з гарадзенскiх
пастарункау, дзе

сьмярдзiць трупехласьцю
i ценi сьледчых i мянтоу
гайсаюць мiж бамжоу
непауналетнiх злодзеяу
грабежнiкау
i п’яных прастытутак (29)

На першы погляд працытаваныя радкi выглядаюць як даволi
непрыглядная, цалкам рэалiстычная замалëука. I толькi параунанне
у другой частцы верша будзëнай рэчаiснасцi з Аiдам (царствам
мëртвых у старажытнагрэцкай мiфалогii), а лiрычнага героя з Пра-
метэем змяшчае усе рэалiстычныя акцэнты. У вынiку паустае цалкам
iншая, сюррэалiстычная карцiна.

Экзiстэнцыйнае падарожжа паэта да спробы спасцiжэння агульна-
чалавечых законау, ад якiх усë часцей адмауляецца сучасны свет, ля-
жыць праз лабiрынты самапазнання. А у iх вельмi лëгка заблукаць,
страцiць сэнс пошукау iсцiны:

i страцiушы сэнс
шуканьне сваë
праклiнаю
i прыракаю
жаданьнi прагнаць
а ранiцай –
зноу пачынаю
шукаць (27)

Гэта радкi з верша “Дао”. Назва твора, як i у выпадку з вер-
шам “Аiд”, дае знаць, што пошукi iсцiны не абмяжоуваюцца толь-
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кi шляхамi уласнага “Я”. Не будзем падрабязна спыняцца на катэ-
горыi “дао”, якая з’яуляецца самай складанай у кiтайскай класiчнай
фiласофii. Звернем увагу на тое, што увëушы гэты канцэпт у сiстэму
сваëй мастацкай прасторы, Э. Мазько як мiнiмум сцвярджае неацэн-
ную каштоунасць беларускай iдэi, а у адначассi усю складанасць, пара-
даксальнасць i хаатычнасць беларускага шляху. Дарэчы, матыу шля-
ху яшчэ з нашанiускiх часоу – адзiн з вядучых, цэнтральных матывау
айчыннай лiтаратуры. Ëн фактычна сфармавау аблiчча нашага вер-
бальнага мастацтва. Гэты самы класiчны беларускi матыу, як бачым,
з’яуляецца скразным i у паэзii Э. Мазько. Ягоны лiрычны герой зна-
ходзiцца у тым самым адвечным пошуку, што i героi Янкi Купалы
i Якуба Коласа, Максiма Багдановiча i Вацлава Ластоускага. Прауда,
да Э. Мазько нярэдка прыходзiць думка, што гэты шлях – сусьветная
немата (6), што няма i не было нiколi сэнсу // у руху, у гэтай спрад-
вечнае таукатнi (25). Аднак помнiм: для паэзii сюррэалiзму сэнс, ра-
цыянальнасць, логiка – атрыбуты падману. Таму яе лiрычны герой, не
зважаючы на унутраныя i знешнiя пасткi i пусткi, смела заяуляе:

не пакiдаючы знакау на дрэвах
не астауляючы у пыле слядоу
не азiраючыся на крыкi твае
я буду iсьцi наперад
да зор (6)

Нельга не зауважыць тут пэунае перагуканне з вядомым Багдано-
вiчаускiм вершам “Я хацеу бы спаткацца з Вамi на вулiцы”. Увогуле,
паэзiя М. Багдановiча аказала вялiкi уплыу на фармаванне творчай
свядомасцi аутара “Займеньнiкау”. Перадусiм урбанiстычная лiрыка
класiка, роунай якой няма нi у сучаснiкау, нi у большасцi спадкаемцау
песняра чыстай красы. Сярод сучасных беларускiх паэтау, Э. Мазько,
магчыма, найбольш выразны i цiкавы майстар урбанiстычнага пей-
зажу, здольны у адно цэлае аб’яднаць гiсторыю i сучаснасць гораду,
пры гэтым захаваць усе яго колеры, мелодыi i нават пахi. У кнiзе “Зай-
меньнiкi” ëсць вершы, прысвечаныя Вiльнi i Мiнску, Люблiну i Бель-
ску. Ëсць у паэта i вершы, у якiх прачытваеццца абагулены вобраз
гораду (найбольш багатую палiтру чыста гарадскiх матывау маем
у раздзеле “Яны”). Аднак у кожным вершы Э. Мазько (i не толькi
у тых творах, што аздобiлi кнiгу) прысутнiчае нешта, што можна бы-
ло б умоуна назваць “гарадзенскiм духам”. Якi б верш мы нi узялi –
з яго пазiрае Гародня. Зрэшты, дзiунага тут мала: з Гародняй звязана
усë духоунае жыццë Э. Мазько – з чэрвеня 1987 года, калi учорашнi
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школьнiк прыехау у гэты горад працягваць адукацыю i да чэрвеня
2011 года, калi душа паэта адляцела у гарадзенскiя нябëсы. У Гароднi,
нагадаем, адбыуся творчы дэбют Э.Мазько, тут ëн спаткау сяброу-ад-
надумцау i проста братоу па пяру, з якiмi утварыу у 1989 годзе даволi
унiкальнае для тагачаснай культурнай сiтуацыi паэтычнае аб’яднанне
пад назвай верш-гурт “Дыяген”16.У Гароднi Э.Мазько спраудзiуся i як
прафесiйны вучоны, пра што было згадана вышэй. Урэшце, у гэтым
горадзе паэт спаткау сваë каханне i стварыу сям’ю.Што да “Займень-
нiкау”, то асаблiва прасякнуты “гарадзенскасцю” другi раздзел гэтай
кнiгi – “Ëн”. Паколькi Гародня падарыла Э. Мазько фактычна УСË,
то i у вершах паэта яна становiцца УСIМ. Гэта i каралеуства чор-

нага спакою // i музыка небыцьця // зачараваная у кола уцëкау (34),

i свой Дом // утульны й гасьцiнны // да прыблуднага сына (44), па-за
якiм нават кроплi дажджу па-iншаму грукаюць у шыбы (46). Зразуме-
ла, жыццë мае i свае непрывабныя бакi: яму спадарожнiчаюць i боль,
i трывога, i расчараванне. Таму Гародня у паэзii Э. Мазько паустае
не толькi як мацi, гатовая заусëды прыняць свайго пакамечанага сы-
на (35), альбо добрая бабуля-чараунiца, якая звычайнага, будзëнага
i нецiкавага мiнака робiць вялiкiм паэтам // нязнаным i разам славу-

тым // генiем у кожным iмгненьнi самоты (40). Гародня – гэта яшчэ
i валадарства нематы // i глухаты // i слепаты (45), i буркаценьне

тэлефону // з якога галасы сяброу // радзей чуваць // за лямант
незнаëмых (48). Так цi iнакш, Гародня запауняе сабой усю мастацкую
прастору вершау Э. Мазько, паступова ператвараючыся са звыклага
вобраза у шматзначны сiмвал духоунага жыцця паэта. Такiм чынам
“Ëн” у кнiзе – не толькi горад, але i край, i свет, i Бог, i, нарэшце,
сам аутар. Менавiта таму у дадзеным раздзеле былi змешчаны вершы,
якiя не маюць нiчога агульнага з матывам гораду, напрыклад, верш
“Дзень шосты”, створаны паводле бiблейскага сюжэту, альбо верш
“Мур”, якi адлюстроувае усю складанасць i парадаксальнасць спосабу
чалавечага iснавання у гэтым свеце. Дарэчы, верш “Мур” цiкавы не
толькi iдэйна-эстэтычным напауненнем, але i сваiм месцам у кнiзе. За
“Мурам” пачынаюцца раздзелы “Яна” i “Яны”, у якiх эстэтыка сюр-
рэалiзму паступова саступае месца эстэтыцы дэкадансу. Зразумела,
правесцi дакладную мяжу памiж гэтымi плынямi немагчыма, паколь-
кi у нерэалiстычнага мастацтва адна прарадзiма – эпоха рамантызму.
Таму тэматыка, праблематыка, iдэалогiя творау сюррэалiзму i дэка-

16 Гл.: Ю. Пацюпа, Постмадэрнiзм, калыска мая, с. 253–255.
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дансу амаль iдэнтычныя. Што iх адрознiвае, дык гэта тэмперамент:
паэт-сюррэалiст – бунтар, ваяр, рэвалюцыянер, ëн бачыць недаскана-
ласць свету i прагне яго змянiць, стварыць новую рэальнасць (над-
рэальнасць); паэт-дэкадэнт бачыць свет тымi самымi вачыма, у тым
самым святле, аднак у яго няма жадання нiчога мяняць – ëн не ве-
рыць у надрэальнасць. Зрэшты, дэкадэнт не верыць нi ува што – нi
у каханне, нi у сяброуства, нi у радзiму, нi у сябе. Адзiная рэальнасць,
у якой ëн не сумняецца – гэта смерць. Матывам смерцi i яе спрадвеч-
нымi атрыбутамi – адзiнотай, тугой, трывогай, асуджанасцю i безвы-
ходнасцю прасякнуты “Займеньнiкi” па-за “Мурам”. Сам жа “Мур”,
якi раздзяляе сюррэалiзм ад дэкадансу, узведзены такiм чынам, што
у iм арганiчна спалучаюцца неутаймаваная ваяунiчасць i трагiчнае
бяссiлле, святло надзеi i змрок расчаравання, дынамiка i статыка:

выходжу на бiтву
меч
у рукох трымаю
i у цела ворага
цэлю
аднак –
у сябе трапляю
выходжу у поле
зерне
поунiць сеуку маю
шчодра сею наукола
ды вецер
зносiць яго у пясок
выходжу
i спыняюся –
мур (49)

Э. Мазько не любiць рэзкiх кантрастау. Таму i пераход да дэка-
дансу у яго плауны. Нават назва самага дэкадэнцкага раздела кнiгi
(а гэта раздзел “Яна”) перш за усë асацыюецца з жанчынай, а зна-
чыць з каханнем, з пяшчотай, з надзеяй, у рэшце рэшт. Аутар яшчэ
i быццам падыгрывае гэтым асацыяцыям, ачолiушы раздзел трыма лi-
рычнымi вершамi пра жанчыну (жонку-каханку-мацi). Аднак, не забы-
вайма, што маем справу з займеннiкамi. У кнiзе Э.Мазько яна – гэта...
Паставiм пакуль шматкроп’е, бо каб зразумець, што крыецца за зай-
меннiкам “Яна”, трэба прайсцi праз... смерць. Яна запауняе сабой усе
тыя пусткi экзiстэнцыi паэта, якiя па законам рацыянальнасцi павiнны
былi б запоунiцца чым заугодна, але толькi не ейнай iрацыянальнасцю.
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Што да першых трох вершау у раздзеле “Яна”, то гэтыя творы сiмвалi-
зуюць своеасаблiвы шлях да пустэчы (пустэча у нашым выпадку тоес-
ная гармонii, бо увасабляе стан абсалютнай нейтральнасцi у дачыненнi
да акаляючай рэчаiснасцi). Вобраз жанчыны дапамагае аутару максi-
мальна развiць дадзеную iдэю, зрабiць яе даступнай на самых розных
узроунях свядомасцi, у тым лiку на асацыятыуным узроунi. Так, у пер-
шым вершы, лiрычны герой (сам аутар), перапоунены жыццëм (жарс-
цю, каханнем, самотай), прагне вызвалiцца ад усяго гэтага i вярнуцца
да гармонii. Скептык, дарэчы, можа запярэчыць, мауляу у першым
вершы няма жаднай жарсцi, таму i пра спусташэнне казаць не вар-
та. Варта! Перад намi не проста верш, але акраверш. Адзiнае, у кнiгу
выпадкова трапiу чарнавы яго варыянт. Аднак i у iм, няхай не цал-
кам, але захавалiся зашыфраваныя словы кахання. Справядлiвым бу-
дзе прывесцi чыставiк згаданага твора:

Галi

Кроплi зiмовага дажджу
Адбiваюць мелодыю суму
Хутка ноч
Ападзе на Вiльню
Ноч сьляпая як дождж
Ападзе на Вiльню
Я стаю ля вакна
Я гляджу на усход
Сам-насам ля вакна
Углядаюся у дождж
Моучкi ноч
Упадзе на Вiльню
Юркi дождж
Пазмывау усе знакi
Абабiу лiхтары i дрэвы
Толькi ноч
Ападзе на Вiльню
Безсэнсоуна скасуе дзëнны
Енк i плач17.

Другi верш, як i першы, утрымлiвае у сабе далiкатны эратызм, але
цяпер з дапамогай няулоунай эротыкi паказваецца стан героя адразу
пасля вызвалення: пустэча акрыляе яго, робiць (прынамсi на нейкi час)

17 З архiва Галiны Мазько.
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валадаром сувету. Трэцi верш, “Старая”, сцвярджае iдэю нетрывалас-
цi валадарства таго, хто прагне спусташэння. Бо над светам i жыццëм
можа валадарыць толькi той, хто напоунены жыццëм i светам. Адсюль
рацыянальны аптымiзм i iрацыянальны песiмiзм дадзенага верша:

на вулiцы – дождж, лагоднае надвор’е
сьнег i холад –
усë зьмяняецца, бы хуткацечнае кiно
i толькi старая
нязьменная як вечнасаць
штовечара у 9:40
молiцца Богу

i я, убачыушы яе у вакне суседняга дому,
цешуся сэрцам –
жыцьцë iдзе наперад (53)

Нарэшце, чацвëрты верш перадае стан поунай пустэчы, калi ужо
не важна, што чакае наперадзе i чым гэтая пустэча напоунiцца – ра-
цыянальнасцю жыцця, альбо iрацыянальнасцю смерцi:

там такое усë як i тут
проста
у iншы павернута бок –
мiтусьня
пустата
анiчога цiкавага

аднолькава марныя
жыцьцë i сьмерць (54)

I толькi з пятага верша пачынаецца паэзiя чыстага дэкадансу: пу-
стэчу запоунiла смерць. Але паколькi Э. Мазько не з’яуляецца амата-
рам рэзкiх кантрастау, то спачатку перад чытачом паустае не сама
смерць, а толькi яе сляды. “Сьляды сьмерцi” – трыпцiх, якi павольна,
паступова аддаляе ад iманентнага i наблiжае да трансцэндэнтнага. За
“Сьледам трэцiм” паустае царства Плутона18, дзе вечны змрок // сваë
пасеяу пустазельле // па берагох няулоунае ракi (57). Далей iдзе верш
“Жаданьнi”, якi па-за кнiгай “Займеньнiкi” мог бы сысцi за лëгкi лi-
рычны верш пра каханне. Зрэшты, ëн сапрауды пра каханне, толь-
кi паэт прызнаецца у сваiх палкiх пачуццях не жанчыне, а смерцi.

18 Плутон (грэц.Πλούτων, лац. Pluto) – у старажытнагрэцкай мiфалогii адно з iмëнау
бога – валадара царства мëртвых.
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Дзiунага тут нiчога няма: перад намi нерэалiстычнае мастацтва, ство-
ранае паэтам-дэкадэнтам. I вось адбываецца першае спатканне лiрыч-
нага героя з аб’ектам жарсцi (верш “Спроба iдэнтыфiкацыi сьмерцi”),
але у iрацыянальным свеце усë выглядае зусiм не так, як дыктуе звы-
клая логiка. Таму

сьмерць – гэта тралейбус
з патушанымi фарамi
i бяз сьвятла у салëне
пусты тралейбус
нерухомы i стомлены
тлумам i мiтуснëю (59)

А далей паэт знаëмiць чытача з усiмi аблiччамi, якiя прымае
смерць, прынамсi тымi, што сам аднойчы бачыу. Так, напрыклад,
смерць амаль заусëды мае аблiчча безнадзейнасцi, калi не чутно
званоу // i сьвет робiцца дробным // як раструшчанае шкло (60).

Сiнонiмам смерцi становiцца кастрычнiцкая ноч, што як злодзей
у сад // залезла // i абрывае лiсьце з яблыняу (61). Самае ж страш-

нае увасабленне смерцi знаходзiм у вершы “Дзень волi”. Гэта верш
пра смерць радзiмы i смерць свабоды. Зрэшты, для мастака, чыю пу-
стэчу аднойчы запоунiла смерць, усе яе маскi аднолькава жахлiвыя
i аднолькава прыгожыя, паколькi яна замяняе УСË – i любоу, i свабо-
ду, i радзiму. Аднак мастак не забывае i пра тое, што некалi ëн быу
пустым, а перад тым перапоуненым, але не iрацыянальнасцю смерцi,
а рацыянальнасцю жыцця. А гэта азначае, што ëсць нешта больш ма-
гутнае i за жыццë, i за смерць, нешта, што рассычае у сабе боль i паку-
ты, хавае пад покрывам вечным // пошукi шляху // фобii й жахi // ро-
спач (63), што соiць вечнай надзеяй // нязбыунымi марамi // пэунасьцю
у марнасьцi // сьмерцi й жыцьця (63). Нельга адназначна сцвердзiць,
што Э.Мазько тут мае на увазе Бога, як не можам i адхiлiць дадзеную
версiю, улiчваючы усю непрадказальнасць i парадаксальнасць творчай
свядомасцi паэта. Так цi iнакш, гэтае НЕШТА увасоблена у вобразе
цемры, да якой лiрычны герой молiцца у заключным вершы раздзела
“Яна”:

будзь блаславëнай
ад сëньня й назаушы
цемра
зь якой пачалося
i скончыцца усë
iснае (63)
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Такiм чынам, мы маем адказ на пастауленае вышэй пытанне: пад
займеннiкам “Яна” хаваецца ЦЕМРА, якую можна суаднесцi калi не
з Богам, то з першаасновай быцця: А зямля была нябачная i пустая

i цемра над безданню, i Дух Божы лунау над вадою (Быццë 1:2).

Дарэчы, апошнi раздзел “Яны”, выглядае якраз той безданню, над
якой распрасцëрлася цемра першых трох раздзелау кнiгi. Гэта вершы,
якiя могуць iснаваць без аутара: па-першае, яны пазбауленыя баласту
патаемных сэнсау, вядомых толькi творцу, альбо вузкаму колу блiз-
кiх да яго людзей i нясуць у сабе пераважна фiласофска-эстэтычны
зарад; па-другое, яны адлюстроуваюць пэуныя этапы жыцця паэта,
вяртанне да якiх альбо немагчымае, альбо непажаданае. Калi б, на-
прыклад, Э. Мазько назвау кнiгу не “Займеньнiкi”, а “Катэгорыi ча-
су”, то раздзел “Яны” мог бы атрымаць назву “Мiнулы час”, альбо
нават “Плюсквамперфект”. Цэнтральная iдэя раздзела, iдэя “невяр-
тання”, бачная з першага ужо верша пра мокры вугаль, якi нiчым
ня пахне // можа толькi згарэлым жытлом // i сумам па стра-

чаным доме (65). Наступны верш, верш “На выгнаньнi”, паглыбляе
гэтую iдэю, паказваючы, як лëгка размываюцца, губляюцца непаруш-

ныя, здаецца, сувязi, як тое, што учора было блiзкiм, сëння становiцца
чужым i незразумелым. Чарговыя творы толькi узмацняюць трагiч-
нае адчуванне нетрываласцi гэтага свету. Многiя вершы нагадваюць
старыя фотаздымкi, на якiх жыве дауно страчаная рэальнасць. Та-
кiм чынам, галоуная праблема, якую аутар “Займеньнiкау” уцеляс-
няе у раздзеле “Яны”, гэта праблема часу. Прауда, не толькi мiну-
лага (хоць ëн i пераважае), але часу увогуле. Паколькi дадзены раз-
дзел, як i папярэднi, вытрыманы у духу эстэтыкi дэкадансу, то i час
выступае тут як варожая, знiшчальная сiла, супрацьстаяць якой ня-
ма сэнсу. На гэтай трагiчнай ноце i скончваецца кнiга паэзii “Зай-
меньнiкi”:

час працiнае мае вершы
i няма iх ужо
толькi блядныя ценi
дым цыгарэтны
разсычаны у паветры (86)

На падставе вышэй сказанага можна зрабiць наступныя высновы:
– Творчасць Э.Мазько уяуляе сабой цiкавы, аднак мала даследаваны
феномен у сучасным беларускiм вербальным мастацтве;

– Паэзiя Э. Мазько абапiраецца на лепшыя традыцыi заходнееура-
пейскага сюррэалiзму i дэкадансу, а таксама на мастацка-эстэтыч-
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ныя пошукi айчыннага прыгожага пiсьменства пачатку ХХ ста-
годдзя;

– Даволi поуна i паслядоуна светапогляд Э. Мазько адлюстраваны
у невялiкай па аб’ëме кнiзе “Займеньнiкi”, якая дае мiж тым магчы-
масць наблiзiцца да адэкватнага успрымання усëй творчасцi пiсь-
меннiка, раскiнутай па самых розных беларускiх i замежных вы-
даннях.

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

PODRÓŻ EGZYSTENCJALNA EDZIKA MAŹKO

W artykule zwrócono uwagę na szereg pierwiastków artystycznych w poe-
zji jednego z niedocenionych współczesnych poetów białoruskich Edzika Maźko
(1970–2011). Spuścizna literacka przedwcześnie zmarłego poety jest z pogranicza
estetyki surrealizmu i dekadentyzmu.

Słowa kluczowe: poeta białoruski, surrealizm, dekadentyzm, zaimek osobowy,
miłość, śmierć, miejski pejzaż.

S UMMARY

EDICK MAZKO’S EXISTENTIAL PEREGRINATION

In the article the attention is concentrated on the specific art of Edick Mazko’s
poems (1970–2011). He is one of the underestimated modern Belarusian poets
whose heritage is located in the esthetic area of surrealism and decadence.

Key words: Belarusian poetry, surrealism, decadence, pronouns, love, death,
urban landscape.


