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Вобраз горада у паэзii «белавежцау»

Большасць сяброу беларускага лiтаратурнага аб’яднання «Белаве-
жа» нарадзiлiся i узгадаваныя у розных вëсках Беласточчыны. Невы-
падкова, што назвы Белавежа, Крынкi, Бандары, Дубiчы Царкоуныя,
Мора, Полымя, Мокрае, Малiннiкi арганiчным шэрагам упiсаныя у во-
бразны свет гэтай беларускай паэтычнай выспы. Праз жыццëвы шлях
творцау прайшлi i розныя гарады, таму у паэзii «белавежцау» нату-
ральна паустае вобраз горада, якi выяуляе не толькi адметны воблiк
культурнае прасторы, але i асабiстае успрыняцце урбанiкi з яе культу-
ралагiчнымi, гiсторыясофскiмi, псiхалагiчнымi кодамi.

Найбольш увагi гарадской тэматыцы аддадзена у паэзii аднаго са
стваральнiкау “Белавежы” Яна Чыквiна. Ягоная гарадская геаграфiя
надзвычай разнастайная: Бельск, Беласток, Варшава, Лондан, Ленiн-
град, Любонь i iнш. Бельск у гэтым шэрагу першы невыпадкова. Сi-
ла, хай непасрэдна не выказанае, эмацыйна стрыманай, сцiшанай, але
вялiкае любовi, прывязвае героя да гэтага места, з якiм звязана ма-
ленства аутара, школьныя гады, ягонае сягоння. Любiць родны го-
рад няцяжка, бо гэта азначае любiць сваю маладосць, сваiх крэуных,
а вось вярнуцца туды, каб застацца у тым месце, – справа зусiм iнша-
га парадку, рашэння, душэуна выверанага, вынашанага. Зразумела,
пра творцу мусiць iсцi размова, калi мець на увазе выказванне рускага
даследчыка гарадскога тэксту У.В. Абашава: Асвойваючы месца, вы-
бранае для жыцця, чалавек не толькi пераутварае яго утылiтарна.
Зыходзячы з духу i нормау свае мовы i культуры, ëн арганiзуе новае
месца сiмвалiчна i тым самым, вырываючы яго з нямога да гэтага
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часу ландшафта, далучае да культуры1. А менавiта сучаснымi бела-
рускiмi паэтамi i творыцца новы тэкст Бельска, якi упэунена уводзiцца
у культурны кантэкст. Так, яны разумеюць сëнняшняе эксцэнтрыч-
нае становiшча (тэрмiналогiя Ю.М. Лотмана) Бельска у семiятычнай
прасторы, на ускрайку культуры. Бо на ускрайку аднае i за мяжою
другое краiнау. Бо невялiкi, знешне быццам застыу у сваiм развiццi,
страцiу былую славу. Але ужо стауся самадастатковай гарадской прас-
торай, выразнай, духоуна напоуненай.

Бельскiя вершы Яна Чыквiна хаваюць у сабе вельмi няпростыя
сэнсы. Звернем увагу на два творы, у якiх вобраз горада паустае з роз-
ных ракурсау, праз што вызначаюцца розныя iнтэрпрэтацыйныя ко-
ды: гiсторыясофскi (“З анахарэтавых запiсау”) i псiхалагiчны (“Божая
кароука”).

Кампазiцыя верша “З анахарэтавых запiсау” (тры трынаццацiрад-
ковiкi i абарванае з двух бакоу лiрычнае пасляслоуе) дасканала выпi-
свае (недарэмна ж – запiсы) пазначаны гiсторыясофскi код: у першай
страфе паустае стары Бельск, у другой ягонае сëння, у трэцяй – мара
пра вяртанне мiнулае славы. Сэнсавай завершанасцi спрыяе кальцавая
кампазiцыя, калi i у першай, i апошняй страфе паустае парадаксаль-
на-апрауданая мара: А што калi б купiць нам Бельск...

Заяуленым у назве твора вобразам героя, праз думкi i пачуццi яко-
га даносiцца уяуленне пра Бельск, з’яуляецца анахарэт. Нагадаем, так
здауна называлi пустэльнiкау, што аддалiлiся ад свецкага жыцця дзе-
ля хрысцiянскага падзвiжнiцтва, жылi у пустынных месцах, пазбяга-
ючы кантактау з iншымi. Анахарэт у вершы Яна Чыквiна – кнiжнiк,
свет ягоны абмежаваны i узбагачаны кнiжнай мудрасцю, а час увесь
аддадзены яе памнажэнню. Гэта мысляр, якi прапануе новыя, пара-
даксальныя iдэi: Зноу прамiльгнула ноч над горбай кнiжак // I думкi
уюцца нiбы хмель. Цалкам лагiчна, што твор напiсаны вершам, блiз-
кiм да александрыйскага. Ян Чыквiн выкарыстоувае не парную, як
у класiчным александрыйскiм вершы, а перакрыжаваную рыфму, i па-
мер не гекзаметр, а пентаметр. Затое цэзура пасля трэцяе стапы вы-
трымана усюды. Класiчныя узоры александрыйскага верша уведзены
у сучасную айчынную паэзiю яшчэ Максiмам Багдановiчам. Згадаем
ягоныя “Перапiсчык” i “Летапiсец” з нiзкi “Старая Беларусь”, героi
якiх тыя ж анахарэты. Вобраз, створаны Янам Чыквiным, з iх кагор-
ты. «Белавежскi» творца iдзе услед за «нашанiускiм» класiкам.

1 В.В. Абашев, Пермь как текст, (в:) В.В. Абашев, Пермь в русской культуре
и литературе ХХ века, Пермь 2000, с. 5.
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Тэма дауняе гiсторыi, прамiнулай славы поруч з матывам су-
часнага заняпаду вызначаюць гiсторыясофскi код творау. Зразуме-
ла, што у цэнтры увагi аутарау, якiя успрымаюць горад з такiх
ракурсау, знакамiтыя мясцiны, якiя у лiтаратуразнаучай навуцы ат-
рымалi назву маркiравальныя кропкi. Такiм у Бельску з’яуляецца зам-
кавае узвышша. Зварот да дауняе гiсторыi, згадка пра колiшнюю сла-
ву горада (а быу ëн адным з буйнейшых цэнтрау вялiкае дзяржавы),
зразумела, выклiкае пачуццë гонару:

...З ягоным замкавым узвышшам,
Дауно дзе вырашалi бег падзей
Лiтоускiя княжаты, гетманы, баяры,
Адкуль спадарскаю рукой,
Бывала ж, вольным людам Вiцень правiу,
Куды сцякалiся павольнаю ракой
Купцы, блудзягi, басурманы,
Бо у Бельску быу для iх зацiшак
I буйны цэнтр вялiкае дзяржавы2.

Сëнняшнi воблiк Бельска, ягоная культурная прастора таксама
мусiлi б фармавацца вакол таго ж месца. Але тая маркiравальная кроп-
ка сталася цалкам iншай, змянiушы i назву (замест Замкавай – Лысая
гара), i знешнi выгляд. Ды справа анахарэта шукаць духоуныя скарбы,
вяртаць iх, напауняць адвечным, высокiм сэнсам. Вобраз сухотнае пу-
стэчы, а гэта перыфраза сучаснага заняпаду, як нельга лепей перадае
смяротную небяспеку, што пагражае духоуным скарбам:

Цяпер там толькi Лысая гара,
Увенчана сухотнаю пустэчай,
Якую усë ж не у моцы заараць
Праз шмат стагоддзяу плуг чужэчы (226)

Найперш гэтая небяспека навiсае над беларускай мовай, што
спрадвеку панавала тут: I зарастае поле чыстай мовы // Картавым
карканнем варонiм. Пад карканнем варонiм разумеем зневажальныя
закiды ворагау беларушчыны, крумкачоу, што кружляюць над жы-
вым, якiя i зблiзку не бачаць тое, што дадзена Небам гэтай зямлi адве-
ку, што дадзена кожнаму народу як найвялiкшы скарб. Аптымiстыч-
ныя высновы да жыццëвае моцы Беларусi падмацаваныя вераю у Божы
провiд:

2 Я. Чыкв iн, Адно жыццë: Выбранае, Беласток 2009, с. 226. Далей пры спасылцы
на гэта выданне у дужках падаецца старонка.
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I прамiне, мабыць, i Польшча, i Расея,
А Беларусь жывою застанецца.
Хай сыдзе боска мiласэрнасць! (226)

Вернемся да таго, што пазначана намi як парадаксальна-апрауда-
ная мара героя, якая названая парывам душы. Але не няясны ëн, а на-
ват вельмi зразумелы. Паняцце “набыць” тут зусiм не утылiтарнага
зместу. Бо толькi праудзiвыя анахарэты здольныя аднавiць у новым
часе, на новым вiтку даунюю веру, бо iм належаць веды. Невыпадкова
у фiнале слова купiць заменена на набыць. Гаворка не пра матэрыяль-
ныя багаццi горада, а пра духоуныя скарбы, аднауленне усëй гарад-
ское прасторы, засяленне яе наноу. Бо культура, i паэзiя у прыватна-
сцi, з чым цалкам пагаджаемся, не нейтральная да фiзiчнае прасто-
ры, яна яе iдэальна перабудоувае i трансфармуе, надае ëй структуру
i сэнс. У вынiку нараджаецца новая рэальнасць месца3. Дзеля гэтага
нараджэння-уваскрашэння i узнiкае парыу набыць... Бельск:

О, гэта мысль мяне кунежыць
I лечыць збалелае сэрца:
Набыць нам старажытны Бельск

(адкуль душы няясны гэтакi парыу,
калi кладуцца словы, як малiтва!?)
З яго прасторай навакольнай... (227)

Уваскрасенне колiшняе славы старасветнага горада мусiць адбыц-
ца лiтаральна праз усë, праз кожны найдрабнейшы аскепак. Не павiнна
быць нiчога, што б гучала дысанансам, што iснавала б чужародным
целам у адноуленай духоунай прасторы. Так можна прачытаць паэ-
тычны абрыу-пасляслоуе:

..........у кожным жыце-коласе
У безыменнай нат пясчынцы...
................................................... (227)

Праз гэты твор па-новаму раскрываецца вобраз лiрычнага героя,
асобы духоуна багатай, мастака, мысляра, заглыбленага у гiсторыю,
занепакоенага сëнняшнiм. Беларусацэнтрычны вектар паэзii Яна Чык-
вiна не лакалiзуе мастацкую прастору, а выводзiць да агульначалаве-
чага, вечнага.

3 В.Н. Топоров, Пространство и текст, (в:) В.Н. Топоров, Текст: семантика
и структура, М., 1983, с. 25.
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Верш “Божая кароука” насычаны яшчэ больш складанымi сэнсамi.
Насамрэч у створаным паэтам бельскiм тэксце не толькi няма Бель-
ска, якi iснуе у рэальнасцi, а наогул прысутнасць горада зауважна
тут толькi як неабходны, сугучны душы чалавека фон: Бельск пас-
ля вясенняга дажджу начнога // мокры уставау... Феномен гарадское
рэальнасцi адсунуты аутарам кудысьцi у акварэлi высяу. Гэта цалкам
новая метафiзiчная прастора. I гэта зразумела, бо галоуным з’яуляецца
тут матыу аднаулення, вяртання да жыцця па-за штодзëннасцю, па-за
утылiтарнымi клопатамi абаклуненых людзей. Герой кiруецца транс-
цэндэнтным досведам тых, у прастору iснавання каго ëн трапляе,
дзякуючы незвычайнай вiдушчасцi, дадатковаму зроку, што дадзены
яму па вяртаннi. Яму адкрываецца новая рэальнасць, вiтальны парыу
напауняе душу як кампенсацыя за пакуты у вынiку амаль смяротнай
траумы, калi скрозь цемру шлях выводзiць да святла:

I як бы трэцiм вокам бачыу, што жыццë бурлiла на усiх паверхах,
судакраналася i з кожнага яго найменшага скрылëчка
ва усе напрамкi пасылауся той жа таямнiчы iмпульс,
вестка-радасць iснавання, што i у iм не згасла.
А жывога шмат вiрлiла укола пад высокiм небам
i мяжы нiякай не было мiж iм i iмi (212).

Наогул, у паэзii «белавежцау» Бельску пашанцавала найбольш.

I гэта зразумела, бо гэты горад стауся родным, апроч Яна Чыквi-
на, цэлай паэтычнай плеядзе: Надзеi Артымовiч,Юрыю Баене, Галiне
Тварановiч, Жэнi Мартынюк, Лiдзii Малiноускай, Зосi Сачко. Вобраз,
створаны кожным паэтам, адметны, выяуляе iндывiдуальнае бачанне,
успрыманне дарагога месца, уплятаецца у агульную мазаiку. Спецы-
фiкай гiсторыi горада тлумачыцца парадаксальнае, на першы погляд,
ва успрыняццi параунанне у вершы “Бельску” Надзеi Артымовiч:

Мой родны горад маленькi
маленькi
як кропля дажджу кароткая

яна расплываецца

перастае iснаваць
калi упадзе на зямлю4.

Праз гэтае супастауленне далей сцвярджаецца жыццëвая моц гора-
да. У пачатку другой страфы паэтка змяняе адно слова: замiж маленькi

4 Н. Артымов iч, З неспакойных дарог. Паэзiя, Мiнск 1992, с. 6.
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– малы. Гэтая нязначная на першы погляд замена мае, аднак, iстотнае
значэнне. З яе пачынаецца трансфармацыя успрыняцця воблiку горада.
Ëн не расплываецца, не перастае iснаваць. Ëн жыве паунавартасным
жыццëм, ягоныя вузкiя вулкi напоунены людзьмi, ëн увесь у руху.
Жыццëвая плынь горада парауноуваецца з ракою. Бельск быццам вы-
растае, знiкае адчуванне “маленькасцi”, пачынае успрымацца як вечны
горад, у якога ëсць пачатак, але няма канца. Таму не падуладны ëн
нiякiм стыхiям:

Мой родны горад

малы

як кропля дажджу

але

не расплывецца ëн нiколi
не знiшчыць яго бура
агонь не спалiць5.

Гэтая метамарфоза зразумелая: адчуванне вечнасцi i велiчнасцi на-
дае маленькаму гораду пачуццë вялiкай любовi паэткi-патрыëткi, знi-
таванасць з тутэйшым людствам, жыццядайная сiла роднасцi: Дрэва
без кораня // усыхае // чалавек без паветра // памiрае.

Бельск для лiрычнай гераiнi паэзii Надзеi Артымовiч паустае рата-
вальнай, гаючай сiлай. Адбываецца штосьцi неверагоднае, калi транс-
фармуюцца прасторава-часавыя сувязi:

П’ю прагна
Як цудадзейнае лякарства

Тваë неба мой Бельск
Затрымау ты для мяне

Свой час

I свецiць ясна
Тут

Мой промень6.

Адметнае адчуванне месцiча выказана пра Бельск Юрыем Баенам,
калi перададзена годнае пачуванне, спакой гаспадара у сваiм горадзе,
у сваiм доме: жыву // зусiм звычайна // нармальна, адчуванне надзей-
най захаванасцi сябе у сваëй прасторы i адначаснай далучанасцi да
тутэйшага людства праз натуральную гасцiннасць:

5 Тамсама.
6 Тамсама.



ВОБРАЗ ГОРАДА У ПАЭЗII «БЕЛАВЕЖЦА У» 65

калi нехта
пастукае у дзверы

адкрываю

калi ласка
заходзьце у дом7.

Лiрычнае выказванне падфарбавана iронiяй. Гэта зразумела: верш
называецца “Анкета”, стылiзаваны пад гэтую афiцыйную паперу,
уяуляе сабой кароткiя адказы на пытаннi. Творцы заусëды з iронiяй
ставяцца да афiцыйных паперау. Але прыхаванае насмiханне не замi-
нае выказаць сур’ëзныя думкi, балеснае адчуванне насельнiка памеж-
жа. Размова iдзе пра месца беларуса у сваiм свеце, у сваiм доме, якi
воляю гiстарычнага лëсу апынууся мiж захадам i усходам. А беларус
усяго толькi iмкнецца застацца сабою, паважаючы гэтае права для iн-
шых. Таму у фiнале верша за вымауленым (нiкому не замiнаю // быць
чалавекам // у Бельску) чытаецца i непрамоуленае: не замiнайце ж
i мне.

Не абыдзены увагаю «белавежцау» вобраз Варшавы. Так, ëн пау-
стае на самым пачатку творчасцi Яна Чыквiна, бо тут прайшла мала-
досць паэта. Псiхалагiчны код Варшавы, горада як прасторы унутра-
най засяроджанасцi пачуцця, адметна пазначаны аутарам. Адметнасць
выяуляецца не у адлюстраваннi пачуцця, а у мроi пра яго, у чаканнi,
якое бывае больш прыцягальным i вартасным, чым само пачуццë. Лi-
рычны герой з тых рамантычных асобау,што зачараваныя красою, па-
дуладныя яе поклiчу. У агульным кантэксце першай кнiгi з назвай-ру-
хам “Iду” (1969 г.), у якую малады паэт уклау нязгоду з застойнымi
працэсамi тагачаснага грамадскага iснавання, гэты вектар (шлях-по-
шук кахання) упiсваецца натуральна. Ëн быу скiраваны у глыбiнi
душэуных памкненняу, перажыванняу, да пошуку iдэалу жаноцкасцi.
Гарадская прастора акрэслена пэунымi тэрытарыяльнымi характары-
стыкамi (алеi у знакамiтых Лазенках), але пазбаулена вобразнай кан-
крэтыкi. Настрой «зачараванасцi падманам» пануе паусюль: i у парку,
i у душы героя. Прыгажосць прывiдная, размыты яе абрысы. Неда-
рэмна у кожнай страфе галоуную сэнсавую нагрузку выконвае вобраз
туману, што нязменна рыфмуецца з словам “падман”:

Каго шукаю, куды iду,
Калi ногi расплываюцца у тумане?

7 Ю. Баена, Вечар над светам, Беласток 1998, с. 28.
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Што у пустым парку ранiцай знайду,
У Лазенках, зачараваных падманам?
Iду, прыгажосцi паслухмяны (23).

Тут вiдавочны адзiн з двух вылучаных У.М. Топаравым псiхала-
гiчных тыпау у адносiнах да прасторы, якi характарызуецца асаблi-
вай зацiкауленасцю да яе, здольнасцю разумець яе сэнсы, (“прыслухоу-
вацца” да прасторы)8. У вершы Яна Чыквiна гэтае “прыслухоуванне”
– аж да поунага вобразнага паяднання, злiцця, пераплаулення пры-
роднага i чалавечага. Так, воблiк дзяучыны сатканы з расы ранняй
i туману, паразвешваны на кветках i галiнах.

Шлях героя-рамантыка уяуляецца не канкрэтнай дарогай, сцяжы-
най, алеяй, а як блуканне мiж навакольным i унутраным, дакладней
праз навакольнае да унутранага. Поклiч красы – гэта не толькi за-
патрабаванасць эстэтычнага плану, прага эстэтычнае насалоды, але
i разуменне, што прыгажосць скiроувае да iдэалау дабра, святла. Ду-
шу героя напауняе глыбокае задавальненне, што менавiта такi шлях
абраны: Добра, што iду я, яму паслухмяны.

Наогул, у вершах варшаускага цыклу аддадзена багатая данiна ха-
раству. Найперш красе жаночай, калi яна, сучаснiца, парауноуваецца
з самымi пекнымi тварэннямi сусветнай культуры, сiлаю чарау сваiх
роуная мiфалагiчным персанажам. Таму кволасць i далiкатнасць яе
цалкам натуральна спалучаюцца з незвычайнаю, незямною сiлаю:

Ëсць у Варшаве хараство
Грэцкiх нiмф i рымскiх карыятыд,
Калi з неонавых кастроу,
Вечарам,
Сiрэнай з Вiслы, голая,
Выходзiш ты

I неба зорнае
Рукою кволаю,
У ручнiку разгорнутым,
Трымаеш над сабой (60).

З пазнейшых варшаускiх вершау вылучым “Здаецца мне,што я iду
па Саскiм...” Твор напоунены прасветлена-балесным настроем i дзя-
куючы адпачатковай умоунасцi, прывiднасцi лiрычнага дзеяння i разу-
менню сваëй адасобленасцi i у прасторы, i у часе ад таго кульмiнацый-
на-узнëслага, якое паэт называе гады велiкодныя у сонечным ззяннi.

8 В.Н. Топоров, Пространство и текст, с. 250.
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Лiрычны герой па-за тым святам жыцця, дзе пануе радасць уваскра-
сення, гучыць мелодыя любовi i цеплiцца надзея на рух у бясконцасць.

Фiнальны катрэн вяртае да скрушнага разумення свайго шляху,
наканаванага звыш, фатальна непазбежнага, што нельга змянiць нi-
якiмi высiлкамi, нiякiм рухам, напоуненага адвечным болем, бо усë
мусiць адгарэць, незваротна знiкнуць. Асабiстае тут праецыруецца i на
той колiсь мацярык, а зараз невялiкую выспу беларушчыны, што на
ускрайку вялiкае дзяржавы няухiльна рухаецца да нябыту:

I як нi iдзi ты, а будзе твой шлях заужды на ускрайку,
Бо ты адтуль, дзе толькi актавы болю i скрухi...
I ты, як кастрычнiк, палка успылаушы,
Сваю маладосць у вогнiшча дзëн ярэмных кiдаеш (258).

Розным, з самых разнастайных ракурсау: прыродных, пачуццëвых
– паустае у паэзii Яна Чыквiна вобраз Беластока. Горад можа быць раз-
вiтальна-самотным, як у “Беластоцкай элегii”, дзе пераплецена столькi
пачуццëвых нюансау: захапленне i расчараванне, радасць i самота. Сы-
ход так чаканай i такой заусëды кароткай цëплай пары праецыруецца
на асабiстыя праблемы, страты:

Лета мiнае. Апошняе лета.
Багрова-лiловае, цiха-замглëнае,
Радасна-кволае, велiчна-сумнае.
Лета маë. Неурадлiвы палетак (91).

Верш “Лета 1980” вобразна фiксуе дакладны час, пакiдае у запi-
сах сучаснага мастака-летапiсца канкрэтныя звесткi, што вядуць да
шырокiх абагульненняу, выклiкаюць iмкненне дайсцi да прычынау та-
кога сырога, абрыдлага, знелюбелага стану у прыродзе, што адпавед-
на уплывае на чалавечую душу, не спрыяе росту жывой актыунасцi,
знiшчае прагу тварыць. I нават усемагутны час, што ляцiць, не зва-
жаючы нi на якiя катаклiзмы, мусiць адпаведна рэагаваць на шэрасць
абрыдлага:

Час задрыжау i звiнiць, як струна!
Жывых не растуць уяуленняу сцяблiны.
Хто гэта месiць воду i глiну?
Хто гэта кiнуу пракляцце на нас? (98)

А у вершы “Навальнiца у Беластоку 1981” вобраз горада ад па-
чатку бачыцца незвычайным таму, што парушаны сам прыродны, га-
давы рух: сярэдзiна зiмы, што старанна фiксуецца паэтам-летапiсцам
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(пазначана дата – 21.01.1981). Карцiна, намаляваная аутарам, носiць
фантасмагарычны характар. Стыхiя успрымаецца як кара, калi адчы-
няюцца нябëсы i у адно злiваюцца вада i агонь, а разам iх сiла памнажа-
ецца у разы, палохае, руйнуе усë. Нат сонца, магутнае, жыццядайнае,
недасяжнае у сваëй вышынi, змяняецца, дэфармуецца:

Нiбы прабегла вулiцаю дзетвара –
Праехала пажарная машына:
Гарэлi сцены пачарнелых хмар,
I з вогнiшча тырчау асколак сонца (99).

Не толькi культуралагiчны код Беластока аутар узнауляе у вер-
шы-роздуме, што выклiканы сузiраннем помнiка Пiлсудскаму. Разва-
гi над тым часам, калi роля гэтай асобы была выключнай у гiсто-
рыi Польшчы, i ягонымi уплывамi на сягоння, прыводзяць да скруш-

най высновы пра лëс Беларусi. Постаць кiраунiка дзяржавы паустае
ва успрыняццi паэта зусiм не у арэоле дзяржаунае велiчы (Пiлсуд-
скi-дзед). Эстэтычная знiжанасць вобраза знанае асобы прыадкрывае
аутарскае стауленне да яго.

Што ляжала у аснове палiтыкi Пiлсудскага на усходзе, якi лëс
вызначауся Беларусi, цi сапрауды: як роуны з роуным?.. Пытаннi не
з’яуляюцца рытарычнымi. Яны патрабуюць глыбокага аналiзу:

З намi ëн быу цi толькi марыу
Польшчу пабольшыць на тлусты кусок,
А калi не – множыць смерць i пажары?! (187)

Аказвавецца, што Беласток у Чыквiна i «балотны». У вершы “Мы
уехалi у балотны Беласток” прастора горада чужая, варожая асобе.
Зрэшты, i сябе герой зусiм не прыхарошвае. Ягоны маналог наскрозь
прасякнуты песiмiзмам, у полi зроку – бадай толькi негатыунае. Ад-
чужанасць мiж людзьмi перарастае у непрыхаваную варожасць:

Па усiм паселiшчы паусюль зачыненыя дзверы.
Нiхто нам не адчынiць iх – няхай яны б згарэлi...
Свайго шкадуем соладка, а iншых шлем у халеру (261).

Колазваротны шлях, выпiсаны у фiнальным тэрцэце, не дадае ап-
тымiзму. Бо гэта таксама наканаванне, на аутарства якога могуць прэ-
тэндаваць i Тварэц Саваоф, i Мiкола-цудатворац:

А я важу сябе туды й сюды – з паувëскi у паугорад,
Бо усë на свеце упiсана у форму вогненнага кола,
Якое круцiць Саваоф, а часам i святы Мiкола (261).
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Адзiн з культуралагiчных кодау Беластока – палац i парк Бранiц-
кiх, якiя надаюць гораду непауторны воблiк. Менавiта дзякуючы
гэтаму знакамiтаму архiтэктурнаму ансамблю у паэзii «белавежцау»
выразна вылучаецца матыу горада-раю. Да прыкладу, успрыняцце
дзiвосау горада як раю, якi ствараецца дзiцячым зрокам, сустракаем
у вершы Вiктара Шведа “Райская птушка”. У творы паустае згадка
з далëкага, яшчэ даваеннага часу. Перададзена пачуццë незвычайнага
хвалявання, перажытага юным героем, калi помнiк архiтэктуры быу
успрыняты як нябесны цуд:

Бранiцкiх парк нiбыта рай
Тут успрымауся мною.
Такая прыгажосць – зважай!
Было мне усë святое9.

Зусiм не лiрычную мелодыю навявае гэты горад герою верша Юр-
кi Буйнюка “Беластоцкая калыханка”.Матыу горада-драпежнiка,што
паустае злавеснай, знiшчальнай сiлай, адпавядае восеньскаму змроч-
наму пейзажу. У такi час асаблiва неабходна мець сiлу да супрацiву
холаду, змроку, страху:

Важнае – быць бацькам новых надзей,
якiя нараджаюцца у цяжкiя днi восенi,
канаючай на тратуарах

бяссоннага ваука-горада,
якi праглыне не адну веру у душы

i не апошнюю надзею у сэрцы...10

Два вершы Мiры Лукшы пра Беласток – “Белы Сток” i “Выходжу
з цела...” успрымаюцца як праудзiвы дыстых, дарма што раздзеленыя
яны паэткай, праз многа вëрстау-старонак змешчаныя у зборнiку “Пад
знакам Скарпiëна”. Белы Сток – i зранены, i зроднены з душою i целам
лiрычнай гераiнi, знахаркi, чарадзейкi:

з белай раны выплываю

белым патокам

абмываю сябе з чорнага сну

выпалоскваю

замоваю

9 В. Швед, Адплываем з Мора, Беласток 2010, с. 33.
10 Ю. Буйнюк, Самота дажджу, Беласток 2009, с. 34.
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замауляюся

замываюся

займаюся нямею11.

Рух-палëт, знiтаванасць з душою горада вiдавочныя i у другiм вер-
шы. Алюзiя на Шагалаускiя праменады дадае вобразнага каларыту, на
першы погляд, пашырае паэтычную прастору. Але толькi на першы
погляд. Бо вочы гераiнi прыкаваны у гэтым руху да аднаго, выхо-
плiваюць адну кропку – Белы Сток. Тут ужо не асабiстыя жаночыя
мары-мроi, а роздум над лëсам месца, што адарвана ад радзiннага.
Адарвана незваротна, назаусëды. Ды толькi жыве у iм генная памяць,
што не адпускае: А нiяк // не адарвацца // ад тае пупавiны12.

Па-рознаму малююць «белавежцы» чужыя, далëкiя гарады. Так,
самы злавесны партрэт горада, створаны Янам Чыквiным, належыць
Ленiнграду. Паэт паустае разбуральнiкам велiчнага Пецярбургскага
мiфу горада-iмперыi. Тут велiч не вабiць, а палохае, прыгнятае. Над-
звычай трапная перыфраза – балотны дракон – выяуляе i гнiлую ба-
гнавую аснову месца, i ягоную магутную знiшчальную сiлу, варожасць
асобе. Чалавек, якi жыве у еурапейскiм кантэксце, пачуваецца сва-
бодным у сваiх стасунках са светам, у гэтым месце ператвараецца
у маленькага чалавека, што апынууся у чужародным асяроддзi. Iм
апанавау адчай, страх, што перарастае у жах. Невыпадковыя тут во-
бразныя рэалii “ваеннага” плану:

Траншэi вулiц з танкамi трамваяу,
Жалезная вантроба балотнага дракона –
Маленькi чалавек я, бегаю у адчаi,
Мяне тут душаць – Лаакона (145).

Культуралагiчны код горада, калi у цэнтры увагi творцы – помнiкi
культуры, архiтэктуры, якiя ствараюць непауторны воблiк, што най-
перш прываблiвае у Санкт-Пецярбурзе, у вершы таксама разбураны.
Не таму, што герой не бачыць архiтэктурных вабнотау, а таму, што
напауняюцца яны сэнсам злавесным.

Верш быу напiсаны у 1976 годзе, у часы ваяунiча-атэiстычныя, калi
царкоуныя званы на храмах прыдушана маучалi. Велiчная музыка-пе-
разоу званоу заусëды стварала адметны гукавы фон, без чаго душа

11 М. Лукша, Пад знакам Скарпiëна, Беласток 2011, с. 12.
12 Тамсама, с. 38.
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горада бачыцца спустошана-самотнай: О горад-клавiятура, сумны го-
рад! // Чаму царквы твае не звоняць? (145)

Паустае пытанне: чаму вобраз гэтага горада такi злавесны. Пада-
ецца, адказ можа быць лаканiчным: Ленiнград знiшчыу Санкт-Пецяр-
бург. У горадзе вялiкiх мастакоу слова, якiя стварылi ягоны мiф, герой
не адчувае iх прысутнасцi, без чаго Ленiнград паустае абяздушаным,
абездухоуленым:

Нi Пушкiна няма, нi Гогаля, нi Блока...
Той анëл, што на плошчы Эрмiтажа,
Як той Гапон. А трэба iм прарока (145).

Поунай супрацьлегласцю савецкаму Ленiнграду аказваецца далëкi
Лондан. У душы героя верша Чыквiна узнiкае светлае, малiтоунае па-
чуццë. Супакаяльная прысутнасць Творцы, малiтоуная далучаснасць
да вечнасцi:

Пятру спавядаемся й Паулу

З кнiг скону. I кленчачы молiм...
Прыгожы, Усëдаравальны
Iдзе па зямной юдолi (142).

Мiж вобразамi вядомых, знаëмых гарадоу сустракаем проста го-
рад, зусiм незнаëмы, чужы, бо паэт iмкнууся перадаць уражанне ад
сустрэчы, выказаць пачуццë надзвычайнае лëгкасцi у чужым горадзе,
калi чалавек не абцяжараны нiчым, калi ëн можа проста заставацца
сабою, мець асалоду вандроунiка. Менавiта гэты верш цытуе даслед-
чык творчасцi паэта А.А. Раманчук, сцвярджаючы, што горад для лi-
рычнага героя Яна Чыквiна – не бяздушныя стандартныя гмахi, фаб-
рычныя карпусы, атрутныя артэрыi камунiкацый, муры, вуглы i люд-
ская адчужанасць, а палëт чалавечай думкi i працы, гэта магчымасць
неверагодных сустрэч, помнiкi, храмы, цудоуная архiтэктура розных
эпох13:

Як прыемна iсцi па чужым горадзе без спеху,
Спрау не маючы i нiякiх клункау,
Паддаючыся салодка-дымнай плынi вулiц,
Быццам човен пушчаны на вiры скрыжаванняу,
На пацвiлыя затоннi плошчау абамлелых,
На зялëны шквал акварыумау-паркау... (103).

13 А. Раманчук, Гарыць мая свяча. Творчая iндывiдуальнасць Яна Чыквiна, Бела-
сток 2000, с. 45.
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Назва верша “Веравызнанне”, здавалася б, не адпавядае зместу.
Тут iзноу варта прыгадаць меркаванне У.М. Топарава: У многiх мi-
фапаэтычных i рэлiгiйных традыцыях мiфалагема шляху выступае...
як абазначэнне лiнii паводзiнау (асаблiва часта маральных, духоуных),
як пэуны звод правiлау, закон, вучэнне, своеасаблiвае веравызнанне,
рэлiгiя14. Такое веравызнанне, веды пра сябе i прастору, адпаведнасць,
каардынацыя рытму свайго шляху з навакольным дасягаецца героем
Яна Чыквiна.

Стасункi асобы з чужым горадам, дзе галоунае – адчуванне адзi-
ноты, адчужэння, адлюстравау Юрый Баена у вершы “На вакзале чу-
жога горада”. “Дэкарацыi” да лiрычнага дзеяння адпаведныя, пейзаж
выконвае функцыю узмацнення журботнага стану душы самотнiка:

Познi вечар.
Стаю на вакзале

Чужога горада.
Пралiуны дождж
Балюча сячэ мой твар.
Журботна тут,
Холадна ды сонна...15

Цiкавую iнтэрпрэтацыю бiблейскага сюжэта аб выклятым i знiш-

чаным горадзе прапануе Мiра Лукша у вершы “Садом”. Нiшто не
змянiлася з тых прадауных часоу у людской грамадзе, дзе нельга
знайсцi чалавека, што слова шануе, i робiць дабро, не чынячы зла.
Блазнаванне, якое дапускае аутарка (Лот – муляр Iгар Б., жонка, што
маучала сëння незвычайна, не называючы псiхам ненармальным i iнш.),

ненаумыснае. Яно адлюстроувае змiзарнелы людскi свет, з’iначаныя
асабiстыя, сямейныя стасункi, калi нават жонка Лота з iм не пайшла;
i кватэра з ëй асталася у астылым доме высокiм. Нязменны толькi
лëс праклятага горада перад Небам. Быццам застаецца ëн жыць, але
гэта толькi прывiд жыцця, iснаванне, бо у граху. I выйсця з такога
стану няма:

I сцелецца над местам буры смуродны дым –
цi то гар спаленых касцей, цi душау чад.
Чорную пляму бачаць на сваiх картах птушкi
замест таго горада i яго абмiнаюць...16

14 В.Н. Топоров, Пространство и текст, с. 267.
15 Ю. Баена, Вечар над светам, Беласток 1998, с. 33.
16 М. Лукша, Пад знакам Скарпiëна, Беласток 2011, с. 46.
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Нават гэты невялiкi агляд урбанiстычнай паэзii “белавежцау”
сведчыць пра яе багацце i разнастайнасць. Мастацкае асэнсаванне во-
браза горада выяуляе не толькi адметнасць засвоенай iмi культурнай
прасторы, не толькi узбагачае новым досведам, але па-новаму раскры-
вае вобраз лiрычнага героя творцау. У адносiнах да гарадской прас-
торы мы не сустрэнем раунадушша, абыякавасцi, калi горад паустае
толькi нiкчэмным фонам для лiрычнага дзеяння. Паэты ставяцца да го-
рада з асаблiвай цiкаунасцю, iмкненнем асэнсаваць яго коды, сiмвалы,
незалежна ад таго, станоучую цi адмоуную рэакцыю ëн у iх выклiкае.

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

OBRAZ MIASTA W POEZJI TWÓRCÓW
STOWARZYSZENIA BIAŁOWIEŻA

Artykuł omawia topos miasta w poezji twórców Stowarzyszenia „Białowieża”.
Autor analizuje najbardziej charakterystyczne dla osobistej percepcji miasta ko-
dy interpretacyjne: kulturowy, historiozoficzny, psychologiczny. Szczególną uwagę
zwraca na poezję Jana Czykwina, w której temat ten zajmuje wiele miejsca.

Słowa kluczowe: obraz miasta, kontekst kulturowy przestrzeni miejskiej, kod hi-
storiozoficzny.

S UMMARY

THE IMAGE OF THE CITY IN THE POETRY OF
BIALOWIEŻA LITERARY CIRCLE

The article discusses the author’s reflection image of the city so the “Bialowie-
za”, analyzes the various interpretative codes: cultural, historiosophical, psycho-
logical, which are characteristic of personal perception Urbanik different creators.
Special attention is paid analyze poetry Yan Chikvin, in whose works the image of
the city occupies a particularly important place.

Key words: image of the city, the cultural context of urban space, historiosophical
code, poetry.


