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Ева Лявонава
Мiнск
Бiблейскiя алюзii у беларускай паэзii
пачатку ХХI стагоддзя (на матэрыяле кнiгi вершау
Леанiда Галубовiча «З гэтага свету», 2012)
Традыцыя звароту сусветнай мастацкай лiтаратуры да Кнiгi кнiг
з’яу
ляецца працяглай i надзвычай устойлiвай i ахоплiвае агульначалавечую культурную прастору ад старажытных апокрыфау
 да творау

сучасных пiсьменнiкау
. Аб выключнай прыцягальнасцi бiблейскiх пе слова зноу
 i зноу
 перадумваць
рыпетый, нястомным жаданнi майстроу
i ажыу
ляць iх дакладна сказау
 у свой час расiйскi фiлосаф В. Розанау
:
1
Бiблiя – бясконцасць .
на Бiблiя – насуперак сумненням, расчараванням, адчаю –
Здау
была i застаецца зыходным пунктам у дыялогах розных культур,
светабачанняу
, розных генерацый, нарэшце. Прычына гэтай прыцягальнасцi найперш – у невычарпальным маральным патэнцыяле Бiблii,
закладзеных у ëй адвечных этычных каштоу
насцях, патрэба чалавека
у
 якiх нiколi не згасала; мастакi розных эпох i народау
 iмкнулiся дапамагчы сваiм сучаснiкам нанава пераасэнсаваць змест Кнiгi кнiг, супасны вопыт з агульначалавечым, з правопытам.
тавiць асабiсты духоу
Безумоу
на, нельга не у
лiчваць i бязмежных эстэтычных магчымасцяу
, якiя адкрываюцца перад мастаком у працэсе асэнсавання iм
не толькi бiблейскiх вобразау
 i матывау
, але i закладзеных у Перша, навуковых i мастацкiх
кнiзе шматлiкiх жанравых форм i стыляу
скарбау
. Нездарма Францыск Скарына у
 прадмове да Бiблii зау
важыу
:
Тут научение седми наук вызволеных достаточнае...2 . Не апошнюю
1
2

В. Р о з а н о в, Апокалипсис нашего времени, Москва 1990, с. 23.
Францыск Скарына i яго час: Энцыкл. даведнiк, Мiнск 1988, с. 10.
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ролю адыгрывае i iмкненне творцау
 праз бiблейскую сiмволiку надаць сваiм аповедам абагульнена-фiласофскi або папераджальна-прагнастычны сэнс. Кнiга, у якой няма месца выпадковаму, формула
незлiчоных магчымасцяу, бездакорных пераходау сэнсу, ашаламляльных адкрыццяу, напластаванняу святла. Цi ж можна утрымацца ад
спакусы зноу i зноу на усе лады ператлумачваць яе?..3 – пiсау
 славуты
аргенцiнец Х. Л. Борхес.
 звярталася да бiблейскiх мiфау
 i беларуская лiЦягам стагоддзяу
таратура. Велiзарнае значэнне мае скарынау
ская адаптацыя Святога
Пiсання. Паводле У. Калеснiка, гэта духоуная ахвяра вялiкага гуманiста роднаму краю, праца, што здзяйснялася з тэалагiчна-асветнiцкiмi
мэтамi. На думку Ф. Скарыны, у Бiблii всее прироженое мудрости
зачало и конець, i служыць яна павiнна Богу ко чти и людем посполитым к доброму научению4. Найперш як крынiцу мудрасцi, што ест ма
ти всех добрых речей и учитель всякому доброму умению, разглядау
Ф. Скарына, у прыватнасцi, кнiгу прытчау
 Саламонавых: Ест бо в сих
притчах сокрита мудрость, якобы моць в драгом камени, и яко злато в земли, и ядро ув ореху; Пожиточьни же суть сие книгы чести
всякому человеку, мудрому и безумному, богатому и вбогому, младому и старому, наболей тым, они же хотять имети добрые обычае
и познати мудрость и науку...5.
У рэчышчы асветнiцкай традыцыi, з выразным акцэнтам на у
васкрасальна-адраджэнскiх евангельскiх матывах, iнтэрпрэтавалi бiблейскiя сюжэты беларускiя мастакi слова пачатку ХХ стагоддзя («Апо Егiпецкай зямлi...)» Максiма Багдановiкрыф», «Санет (Памiж пяскоу
ча, «Прарок», «Ужо свiтае», «Яна i я» Янкi Купалы i iнш.). Прау
да, як
падкрэслiвау
 У. Калеснiк з нагоды бiблейскiх рэмiнiсцэнцый у гэтых
ау
тарау
, яны рэдка бралi iх з першакрынiц i нiколi з багаслоускiх
трактатау. Часцей за усë яны запазычвалi iх з народнай паэтычнай свядомасцi: апокрыфау, казак-легендау, паданняу, прытчау, прыказак6, спалучаючы з фальклорна-язычнiцкiмi элементамi.
Пазней да Бiблii апелююць пiсьменнiкi беларускай эмiграцыi
(Н. Арсеннева, А. Салавей, М. Сяднëу
, Я. Юхнавец i iншыя), у творах якiх бiблейскiя рэмiнiсцэнцыi нярэдка суправаджаюцца матывамi
у
васкрэсення, абнау
лення, ажывання.
3

Х. Л. Б о р х е с, Коллекция: Рассказы, эссе, стихотворения, СПб. 1992, с. 35.
Францыск Скарына i яго час..., с. 36.
5 Тамсама, с. 36.
6 У. К а л е с н i к, Тварэнне легенды: Лiтаратурныя партрэты i нарысы, Мiнск 1987,
с. 5.
4
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Значна радзей, па вядомых прычынах, да Бiблii звярталiся мастакi
слова у
 самой Беларусi, тым не менш прысутнасць Кнiгi кнiг дае аб сабе знаць i у
 iх этыка-эстэтычных сiстэмах (асаблiва выразна – у паэзii
i прозе Уладзiмiра Караткевiча, у творах Васiля Быкава). Што да ай, то лягчэй, напэу
на,
чыннай лiтаратуры апошнiх трох дзесяцiгоддзяу
назваць тых пiсьменнiкау
, якiя не звярталiся да адвечных праблем Бо, спага i чалавека, веры i бязвер’я, да сiмволiкi Хрыста, апосталау
кушэння, уваскрэсення, крыжовага шляху, Галгофы i г. д. Уражанне
такое, што беларускiя мастакi на працягу доу
гага часу пакутавалi без
выратавальнай духоу
най вiльгацi i цяпер спяшалiся наталiць ëю сваю
: Э. Акулiн, I. Багдановiч,
смагу. Назавëм толькi некаторых творцау
Р. Барадулiн, Д. Бiчэль, Т. Бондар, Г. Булыка, А. Вольскi, I. Жарнасек, А. Мiнкiн, А. Разанау
, Л. Рублеу
ская, М. Скобла, А. Сыс, Г. Тварановiч, В. Шнiп... Нельга не прывесцi у
 гэтым пералiку i iмя вядомага
беларускага паэта Леанiда Галубовiча.
Пра тое, што Леанiд Галубовiч цудоу
на абазнаны у
 Бiблii, што
 фармiраваннi яго эстэтычнай сiстэмы,
яна адыгрывае важную ролю у
выразна сведчылi i ранейшыя кнiгi паэта – як зборнiкi вершау
, так
i яго добра вядомыя чытачу зацемкi. Бiблiя – адзiная кнiга, пра якую
ведаюць нават тыя, хто нiчога не хоча ведаць7, – пiша у
 сваiх «Зацемках з левай кiшэнi» Л. Галубовiч. I далей у гэтай кнiзе неаднойчы
прагучыць роздум пра Бога i яго у
заемадачыненнi з чалавекам i светам: Кожны сапраудны мастак стварае свой вобразны свет, але сам
СВЕТ, у сваiм абсалюце, больш цэльны, гарманiчны i непагрэшны, як
i быу у задуме генiяльнага яго творцы Госпада, якi стварау яго не ад
вялiкай сiлы, а адзiнствам i паразуменнем магчымых сiл...; Уся логiка павiнна пачынацца з Бога, толькi тады наша мысленне уступае
у дыялог з Сусветам; Усе – людзi, а усë – Бог...8.
Перадапошняя па часе апублiкавання кнiга Л. Галубовiча «З гэ» (2012), якая стала, на мой погляд,
тага свету: Вершы пасля вершау
адной з самых значных з’яу
 у сучаснай беларускай паэзii, лiтаральна спружынiць алюзiямi на Стары i Новы Запаветы. Увогуле, варта
зау
важыць, што эстэтычная прастора гэтай кнiгi, пачынаючы у
жо яе
назвай, iнтэгравала у
 сабе самыя розныя iмëны i бiяграфiчныя локусы,
 нацыянальных (песамыя розныя рэмiнiсцэнцыi i цытаты з тэкстау
радусiм пау
стае у
 памяцi назва зборнiка вершау
 Васiля Зуëнка «Лi-

7
8

Л. Г а л у б о в i ч, Зацемкi зь левай кiшэнi, Менск 1998, с. 71.
Тамсама, с. 5, 11, 71, 205.
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сты з гэтага свету», выдадзенага у
 1995 годзе) i замежных творцау
,
нават з розных мастацтвау
 (не толькi лiтаратуры, але i жывапiсу, музыкi). Аднак менавiта бiблейскiя алюзii з’яу
ляюцца сэрцавiнай кнiгi,
дамiнантным складнiкам яе асацыятыу
нага патэнцыялу.
У святле Бiблii бачыцца сама архiтэктонiка кнiгi. Да слова, яе
структурная арганiзацыя заслугоу
вае асобнай увагi, найперш – сваiм
выключным канцэптуальным i семантычным адзiнствам. Гэткая фенутраная цэласнасць не так часта бывае у
ласцiвая нанаменальная у
ват тым кнiгам вершау
, якiя свядома ладкуюцца ау
тарамi па цалкам
канкрэтным i адмыслова прадуманым прынцыпе. Я б сказала, кнiга
«З гэтага свету» – у пэу
ным сэнсе адзiн, адзiны тэкст, якi балансуе на
мяжы цыкла i лiрыка-фiласофскай паэмы; у кожным разе, па сваëй пабудове, па значна больш адчувальнай знiтаванасцi частак кнiга вельмi
адрозная ад традыцыйнага паэтычнага зборнiка. Сутнасць яе арганiзацыi можна, бадай, выкласцi радком аднаго з вершау
, што склалi кнiгу: звiваючы адзiнства пупавiну. Менавiта так звiу, саткау
 яе радно
Л. Галубовiч.
Кнiга месцiць у сабе, апроч верша-пралога, сем частак: «Нада
мною», «Пра мяне», «Са мною», «У маiх», «Маë», «Мае», «Мая». Ужо
праз самi гэтыя назвы частак увасоблена iх глыбокая сувязь-счэпле строгай i стройнай мастацкай сiстэме, у якой
насць, iх функцыяванне у
сэнсы i думкi нiбы перацякаюць з верша у
 верш, з аднаго паэтычнага
цыкла у
 наступны. Яно i зразумела: якiм бы лагiчным нi было размер суадносна з вядучай тэмай той або iншай часткi кнiгi,
каванне творау
цалкам размежаванымi гэтыя часткi не будуць па вызначэннi, бо пра
каго i пра што б нi iшла гаворка – пра Бога i веру, мацi i слова, каханне i смерць, дом i радзiму, – усë прапушчана праз сэрца i свядомасць
ау
тара i яго лiрычнага героя. У вынiку перад чытачом пау
стае драма душэу
на-духоу
нага жыцця чалавека у
 самых розных яе быцiйных
аспектах.
Падзел на сем частак, цалкам зразумела, невыпадковы: лiк «сем»
– сакральны, ëн нясе у
 сабе значэнне пау
наты быцця, дасканаласцi,
завершанасцi. У першую ж чаргу гэта алюзiя на старазапаветнае паданне: сем дзëн, паводле Бiблii, спатрэбiлася Усявышняму, каб стварыць свет, надаць яму часава-прасторавыя каардынаты, уладкаваць
згодна з уяу
леннямi Госпада аб гармонii. Прычым сëмы дзень займеу

асаблiвы сэнс, бо, здзейснiу
шы задуманае, Гасподзь мусiу
 пераканацца
у
 дасканаласцi у
чыненай iм справы: I закончыу Бог да сëмага дня усе
дзеi Свае, якiя Ëн учыняу, i дабраславiу Бог сëмы дзень i асьвяцiу яго;
бо у той дзень спачыу ад усiх дзеяу Сваiх, якiя Бог тварыу i стварау
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(Быц 2: 2–3)9. Адсюль вынiкае i сiмвалiчна-алегарычны змест лiку
«сем»: кожны чалавек, спасцiгаючы старыя, як Богам створаны свет,
iсцiны, узводзiць свой свет – для сябе i у
 сабе, са сваiмi набыткамi,
дасягненнямi, радасцю iснавання, але i стратамi, паразамi, расчараваннямi.
Канцэптуальна важную функцыю выконвае у
 кнiзе агульны да у
сiх
яе частак верш-пралог «Усе мае лепшыя вершы...»:
Усе мае лепшыя вершы
са мною павiнны памерцi,
калi ж я сканаю першы,
то вы iм паверце
i без маëй прысутнасцi,
проста на слова,
бо, калi браць па сутнасцi,
я – iх палова.
Не тая, што водзiць пяром
i строфы складае,
а тая, што у неба пралом
пагляды кiдае
i ловiць маланкi клiнок
натомленым духам,
зямны завяршы
ушы вiток
немачнай скрухай.
Калi ж пакарае Гасподзь –
i жыць буду до
уга,
чытач, не саромся, прыходзь
за паэтычным до
угам.
Цi хоць бы зiрнуць на таго,
хто зоркi вымольва
у з неба
не толькi для аднаго
духо
унага хлеба,
хто у цень ступа
у Сатаны,
душы сваëй не прада
ушы,
таго, што Бог затаi
у,
так i не разгада
ушы...10.

Твор гэты не толькi задае пэу
ны маральны iмператыу
 i атмасферу шчырай спавядальнасцi, але i нясе у
 сваëй лiрычнай сiстэме скраз9

Бiблiя: Кнiгi Сьвятога Пiсаньня Старога i Новага Запавету кананiчныя у беларускiм перакладзе / пер. В. Сëмухi, Duncanville, 2002. Далей цытаты з Бiблii падаюцца па гэтым выданнi.
10 Л. Г а л у б о в i ч, З гэтага свету: Вершы пасля верша
у, Мiнск 2012, с. 5. Далей
пры спасылцы на гэтую кнiгу у
 дужках падаецца старонка.
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ныя, лейтматыу
ныя тэмы i праблемы кнiгi, праз якiя – нароу
нi з сакраментальнай колькасцю яе частак, лексiчна акцэнтаванай агульнасцю iх назвау
 i iншымi кампазiцыйнымi i зместавымi складнiкамi –
дасягаецца у
сë тая ж цэласнасць выдання. Структура кнiгi, такiм чынам, як бы падпарадкоу
ваецца двум розным iмпульсам адначасова: яна
iу
стойлiвая, i у
 той жа час рухомая, дынамiчная, бо у
се часткi-цыклы
адкрыты для працягу, кожная наступная нiбы вырастае з папярэдняй.
 святле нашай тэмы, усе сем частак кнiгi так цi iначай
I, што важна у
карэлююць з бiблейскiм матэрыялам, а у
се экзiстэнцыяльныя рэфлексii
лiрычнага героя адзначаны гiперпрысутнасцю Бога.
Iнтэграванне бiблейскiх (як i iншых) алюзiй у мастацкую сiстэму
кнiгi адбываецца рознымi шляхамi i у
 розных формах: праз вершы-малiтвы, звернутыя непасрэдна да Госпада, праз назвы асобных творау
,
праз iмëны, што адсылаюць да тых цi iншых бiблейскiх персанажау
,
праз калiзiйнасць шэрагу вершау
, заснаваную на бiблейскай сюжэтыцы, праз эпiграфы, скрытыя цытаты, парафразы, асобныя дэталi, праз
ныя тэмы, нарэшце, што у
зыходзяць да Бiблii. Пры гэтым бiблейпэу
скiя алюзii у
 кнiзе Л. Галубовiча маюць вытокамi сваiмi як Стары, так
i Новы Запаветы, нiбы пацвярджаючы у
 каторы раз iх непарыу
ную сувязь, iх глыбiнную пераемнасць, якую падкрэслiвау
 у сваëй Нагорнай
казанi сам Хрыстос: Ня думайце, што Я прыйшоу парушыць закон,
альбо прарокау: не парушыць прыйшоу Я, а зьдзейсьнiць (Мац 5: 17).
Новы Запавет хаваецца у Старым, Стары – адкрываецца у Новым,
 Святы Ау
гусцiн. Адзiнства старазапаветнага i новазапа– гаварыу
ветнага светау
 здау
на дэкларавалася чалавечай думкай, успрымалася
як знак цеснай i неабвержнай повязi народау
, веравызнанняу
, культур.
Сусветная лiтаратурная традыцыя у
васабляла i у
васабляе гэтае адзiнства праз супакладанне у
 мастацкiх творах старазапаветных i новазапаветных алюзiй i рэмiнiсцэнцый, i кнiга «З гэтага свету» – не выклю Л. Галубовiч свядома акцэнтуе
чэнне. Больш за тое, у адным з вершау
непадзельнасць Святога Пiсання, дапау
няючы яе семантыку – згодна
з назвай, зместам i духам сваëй кнiгi – новым сiмвалiчным сэнсам:
А той i гэты свет
не адгародзiш строга,
як Новы Запавет –
старонкай – ад Старога (20).

Самыя розныя тэксты Старога Запавету адгукнулiся у
 новых вершах Л. Галубовiча: Кнiга Быцця з яе аповедамi аб стварэннi свету,
грэхападзеннi чалавека, аб першым у гiсторыi чалавецтва братаза-
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бойстве, а таксама прысвечаная пытанням тэадыцэi Кнiга Ëва, Кнiга Выхаду, Псалтыр, Кнiга выслоу
 яу
 Саламонавых, Найвышэйшая
песня Саламонава, Кнiгi прарокау
. Найважнейшую сэнсаспараджальную функцыю выконваюць у кнiзе «З гэтага свету» настроi i матывы
сведамленнем хуткаплыннасцi часу i абсурднасцi
Эклезiяста – з яго у
свету, скепсiсам у дачыненнi да чалавечых магчымасцяу
 i высiлкау
,
скрушным веданнем непазбежнага канца зямнога iснавання.
Наймарнейшая марнасьць, сказау Эклезiяст, пустая марнасьць, –
усë марнасьць! (Экл 1: 2) – гэткай роспачнай канстатацыяй пачынаецца адпаведны бiблейскi тэкст. Роспачныя думкi старажытнага мудраца пазнаюцца i у
 вершах Л. Галубовiча – у радках аб спрадвечнай,
адпачаткавай вiне перад Усявышнiм, аб непазбыу
най адзiноце i бездапаможнасцi чалавека у безданi Сусвету, аб крохкасцi i кволасцi жыцця
i немiнучасцi завяршэння зямнога вiтка. Ад усведамлення смяротнасцi
чалавека блякнуць усе яго незлiчоныя магчымасцi:
... Вось выгул наш кароткi па жыццi,
тэр’ер,
тым больш, на повадзе кароткiм, –
i гэты шлях мы змушаны прайсцi
да вызначанай лëсам павароткi... (50).

Да Эклезiяста у
зыходзiць i матыу
 абмежаванасцi чалавека у
 яго
iмкненнi да пазнання, якое абяртаецца прымнажэннем тугi i смутку,
разуменнем уласнай слабасцi i маласцi, каб супрацьстаяць свайму выраку. “Во многом знании – немалая печаль”, – / Так говорил творец
Экклезиаста. / Я вовсе не мудрец, но почему так часто / Мне жаль
весь мир и человека жаль?11 – так увасобiу
 свае роспачныя перажываннi Мiкалай Забалоцкi. Гучыць гэты матыу
iу
 кнiзе Л. Галубовiча,
спалучаючыся, як гэта найчасцей бывае у
 яго вершах, з iншымi матывамi i тэмамi:
... Хаце
у не iсцiну знайсцi,
а завязь сутнасцi жывога,
з якой магчыма у свет прыйсцi
i дасягнуць вянца зямнога.
Ды зразуме
у, што чалавек
вышэй сябе па
устаць не можа,
бы глянуць з-пад чужых павек
на у
сë, што нiшчы
у тут i множы
у...
11

Н. З а б о л о ц к и й, Избранные сочинения, Москва 1991, с. 263.
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Не здольны выявiць пакуль
мяжу, дзе дух стае над плоццю, –
таму й сыходзiць ëн адсюль
як i належыць ягамосцю...
I гэты самы чалавек,
што сам спазнаць сябе не можа,
спазнаць жадае цэлы свет,
якi яму ствары
у Ты, Божа?! (6–7).

Апошнi раздзел Эклезiяста месцiць у сабе, як вядома, словы пра
наканаваны чалавеку зыход – неадменны i неаспрэчны: I вернецца
тло у зямлю, чым i было яно; i вернецца дух да Бога, Якi дау яго
(Экл 12: 7). Словы гэтыя вяртаюць нас да Кнiгi Быцця – таго яе месца,
калi Усявышнi пасля грэхападзення Адама абвяшчае яму сваю волю:
У поце твару твайго будзеш есьцi хлеб, пакуль ня вернешся у зямлю, зь якое ты узяты; бо пыл ты i у пыл вернешся (Быц 3: 19). Як
i у
 мностве творау
 сусветнай лiтаратуры, алюзiя на прысуд Госпада
чалавеку знаходзiць увасабленне i у
 кнiзе «З гэтага свету»:
Сок падкорны – дра
уляная кро
у.
Пiлаванне – дра
уляны прах.
Колькi ж спалена намi дро
у,
каб зямны агонь не ачах?!
Але дрэва мкне у
 вышыню,
людзi увыш глядзяць з-пад павек...
Прагне у
сë жывое агню –
i прырода, i чалавек.
Што ж, пад сонцам усе згарым.
Попел наш забярэ зямля
i душу у
 нябëсы, як дым,
лëгка выдыхне апасля... (30).

ляецца i яшчэ
Гэткiм жа прамым наследаваннем Эклезiясту з’яу
адзiн верш з кнiгi беларускага паэта:
пачынаецца з нябëс,
дзе Усë канчаецца зямлëю,
хоць не табою i не мною
людскi рахуецца наш лëс...
I анiякае надзеi,
апроч таго,
што нехта Звыш
нас,
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быццам буднi да нядзелi,
збярэ
i вынесе свой крыж (94).

лiчваць, што палiтра настрояу
 у кнiзе «З гэтага
Аднак важна у
свету» не вычэрпваецца адно самотай i роспаччу – зноу
 жа, у згодзе
сiм
з Эклезiястам, бо i бiблейскi тэкст заклiкае сыноу чалавечых, пры у
трагiзме iх долi пад сонцам, жыць у радасьцi сэрца, карыстацца зямнымi дабротамi, кахаць, рабiць па сiле, памятаючы толькi, што за усë
гэта Бог паклiча на суд (Экл 11: 9). Адзiн i той жа лëс гвалтуе, змолвае жыццë, бы у жорнах, i яго ж, здзiраючы струпы, узнау
ляе – праз
навагi, праз самападнiманне. Гэтаксама
пакуты, усë новыя пошукi рау
i лiрычны герой Л. Галубовiча намагаецца адшукаць духоу
нае апiрышча, прагне бясконцасцi, марыць пра Горнi Свет i працяг у Вечнасцi,
спадзяецца быць пачутым i зразуметым Госпадам:
... Бывае, й вера пакiдае
i у Божы свет, i у
 свет людскi, –
ды у падсвядомасцi у
знiкае
свяшчэнны жэст Яго рукi...
Бо хто ж яшчэ з нябëс вячыстых
забраць гатовы у
 нас без сло
у
той дух, што да
у калiсьцi чыстым,
каб нас зямлëй пакiнуць зно
у?..
I чым я больш прад Богам млею
i ледзь жыву, бы ява у сне,
тым больш i больш я разумею,
што – разумее Бог мяне... (21).

Шэраг вершау
, пераважна змешчаных у цыкле «Са мною», суадносiцца з Найвышэйшай песняй Саламонавай – вядома, праз тэму кахання, галоу
ную у
 гэтым славутым бiблейскiм тэксце, пра якi Ë. В. Гëтэ
у
 свой час i сказау
 як пра Песню Кахання, самую старажытную
i найцудоуную песню Усходу12. У Бiблii чалавек увасоблены ва у
сëй
сваëй складанасцi i душэу
на-духоу
най пау
наце, ва у
сiх сваiх пачуццях,
з якiх каханне – адно з самых глыбокiх i моцных перажыванняу
, Богам
дадзенае i з любоу
ю да Бога супакладзенае. Невыпадкова генiяльны

12 И. В. Гë т е, Статьи и примечания к лучшему уразумению “Западно-восточного
дивана” / пер. А. В. Михайлова, [у:] И. В. Гë т е, Западно-восточный диван, Москва
1988, с. 484.
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нямецкi пiсьменнiк i мысляр Ë. Г. Гердэр сцвярджау
: Iснуе толькi адна Любоу як адно Дабро, адна Iсцiна. Любоу да бацькоу, да сястры,
да сябра, да нявесты – адна, i той, хто любiць не можа, – не можа любiць нiчога13. Гэтая супакладзенасць дае аб сабе знаць i у
 кнiзе
Л. Галубовiча; паказальна, што аднаму са сваiх вершау
 паэт i назву
дае адпаведную – «Каханне i любоу
». Гэты верш з празрыстым прысвячэннем В. – своеасаблiвы гiмн адданасцi i вернасцi, узаемапрыналежнасцi – да скону i нават пасля яго:
Калi каха
у, то прагну
у я любвi,
калi любi
у, то мроi
у пра каханне.
Што ж, жарсць за
ужды заложнiца крывi,
адданасць жа – душы выпрабаванне.
Народжаная ты, найперш, – кахаць,
а я – любiць...
На
услед маланцы й грому,
мы здольныя былi перадаваць
каханне i любо
у адзiн другому,
якiя у
раз спляталiся у
 адно,
звiваючы адзiнства пупавiну,
i ткалi лëсу нашага радно,
што ляжа палатном на дамавiну (43).

Адзiн з самых шчымлiва-кранальных творау
 у кнiзе «З гэтага свету» – верш, якiм увянчаны цыкл «Са мною»:
“Люблю” нi разу не сказала,
не у
спыхнула ад пачуцця...
Халодным каменем ляжала
у
 падмурку нашага жыцця.
I стыласць губ тваiх цнатлiвых,
нiбы свiтальную расу,
я пi
у, як вязень сiратлiвы
з-за крат саснëную красу...
А ты трывала i трымала
i дому крэн i лëсу схiл,
па-над усiм мяне уздымала,
пакуль тваiх хапала сiл...

И. Г. Г е р д е р, Песни любви: Библейская книга / пер. А. Эфроса, [у:] Песнь Песней, Москва 2001, с. 266–267.
13

 БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗII ПАЧАТКУ ХХI СТАГОДДЗЯ...
БIБЛЕЙСКIЯ АЛЮЗII У

85

Вiдаць, адно – калi наверсе
пачую клiч анëльскiх труб,
сама у
 адчаi ты кранешся
маiх амаль халодных губ...
I з той пары мы будзем злiты
да неразлучнасцi, да тла...
I нашы каменныя плiты
зазелянеюць ад цяпла... (44).

Вiдавочна, мы не знойдзем у гэтым вершы нi фармальнага падабенства з Найвышэйшай песняй Саламонавай, нi незвычайна смелай
яе метафорыкi, нi маладой пачуццëвай палкасцi, нi падкрэсленага эратызму. Але ëсць нешта iншае, што роднiць верш з бiблейскiм тэкстам,
– пранiкнëнасць, глыбiннае перапляценне лiрычнага i драматычнага
, а таксама наяу
насць аднаго з топасау
 Песнi, няхай i транспачаткау
фармаванага па волi беларускага паэта: гарачы пацалунак, якi мроiцца
 самым пачатку Найвышэйшай песнi Саламонавай (Няхай
закаханай у
вусны яго мяне пацалуюць! Бо лепшыя за вiно твае ласкi; 1: 2), абяртаецца пацалункам амаль халодных губ дзеля вечнай неразлучнасцi
у
 пасмяротным iншабыццi.
 многiх iншых верНарэшце, у гэтым вершы Л. Галубовiча (як i у
шах з кнiгi) нау
прост увасоблена антыномiя «каханне – смерць», адна
з ключавых у Найвышэйшай песнi Саламонавай. Цi не самы вядомы
выраз з яе: Пячаткай мяне пакладзi на сэрца сваë, пакладзi на рукi, як
пярсьцëнак: бо каханьне, як сьмерць – моцнае... Вялiкiя воды ня могуць
любоу патушыць, i рэкi яе не затопяць (8: 6–7) – творча iнтэрпрэтаваны Л. Галубовiчам. Перадусiм думка аб непераможнасцi, несмяротнасцi кахання, з якiм па моцы i таемнасцi можа парау
нацца хiба што
смерць, але якой нават яна не у
 стане абарваць, i гучыць у апошняй
страфе верша беларускага паэта: I нашы каменныя плiты / зазелянеюць ад цяпла.
Не менш разнастайныя i шматсэнсавыя перазовы у
 кнiзе Л. Галубовiча з Новым Запаветам, найперш з Евангеллямi з iх асаблiвай мiсiяй
– Хрыстовым вучэннем i весткай аб Выратаваннi, але таксама з Дзеямi
, Адкрыццëм Яна Багаслова i iншымi новазапаветСвятых Апосталау
нымi тэкстамi. Да прыкладу, новымi канатацыямi у
складняецца тэма
кахання у
 адным з самых моцных вершау
 кнiгi – «Прадчуваю: з нябесных высяу
...», скрозь пранiзаным алюзiямi на Бiблiю, гэтым разам –
на Новы Запавет; тут тэма кахання i любовi пераводзiцца у
 метафiзiчны план:
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Прадчуваю: з сусветных выся
у,
працiнаючы неба сiнь,
Сам Гасподзь мне насустрач выйша
у,
каб па
устаць адзiн на адзiн.
Я з сустрэчы той не вярнуся
анi мëртвым, анi жывым,
ау
сëй сутнасцю застануся
у вышняй Вечнасцi разам з Iм.
Не шукай майго духу месца,
бо не знойдзеш яго нiдзе,
толькi у
 спратах таемных сэрца,
пад тугiм пагоркам грудзей...
Вось адтуль ты мяне i клiкай,
i не зводзь бяссонных вачэй
над святой евангельскай Кнiгай
сорак дзëн i сорак начэй...
Як адчуеш усëй iстотай,
што пачну я у
 табе расцi –
значыць, з пятнiцы на суботу
яу
васкрэсну у
 тваiм жыццi... (39).

Адна з галоу
ных тэм, што лучыць кнiгу Л. Галубовiча з Бiблiяй,
– гэта тэма слова, Слова. На пачатку было Слова, i Слова было у Бога, i Слова было Богам. Яно было на пачатку у Бога: усë празь Яго
 святле гэтых славутых бiблейскiх
пачалося... (Ян 1: 1–3). Менавiта у
радкоу
 прачытваюцца многiя вершы з кнiгi Л. Галубовiча, пачынаючы
першымi ж яе старонкамi.
Лiрычны герой разважае пра слова, якое рэальней за рэальнасць,
бо яе зберагае; слова накiроу
вае чалавека у
 яго жыццëвым пошуку,
пошуку Духу, якi толькi i ëсць адзiным гарантам несмяротнасцi, пра Вечнасцi, iснавання «па той бок» смерцi (зноу
 узгадаем бiблейцягу у
скае: ...i вернецца дух да Бога, Якi дау яго; Экл 12: 7). Слова, прызванае у
звышаць, маральна у
дасканальваць чалавека, падтрымлiваць
яго i рыхтаваць да iншабыцця, ëсць своеасаблiвым пасрэднiкам памiж
зямлëю i нябëсамi. Такiм яно замыслена было ад часу стварэння чаланае дзеянне, праз якое жывое аддзяляецца ад нежывога;
века – як духоу
такiм яно прызначана быць i сëння, бо на кожным кроку свайго жыцця
чалавек мусiць адрознiваць-адасабляць дабро ад зла, святло ад цемры. Слова ж, якое перастае быць духаносьбiтам, якое страчвае сваю
жыццядайную сiлу, сваю функцыю чалавекатворчасцi, – такое слова
асуджана на бездапаможнасць i смерць:
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...Вядома, можна змыслiць адмыслова
будову свету i ягоны лад,
але каменным стане тое слова,
што спараджае злобу i разлад... (12).

Праз многiя вершы кнiгi «З гэтага свету» праходзiць матыу
 паэтычнага слова як неацэннага Боскага дарунку, як магчымасцi паразужо iм дапамагчы у
зняцца i адкрыцца:
мецца з наступнiкамi i у
...Магчыма, хто, растрацi
ушы майно,
аточаны бяспра
уем i бязвер’ем,
наткнецца на прагал жыцця майго
iу
сë на тым здзiчэ
уi пераверне,
паранi
ушы i сэрца i душу,
ëн сэрцам прачытае пераемна
усë, што я цяпер яму пiшу,
пра тое, што i ëн бы неадменна
пiса
у бы мне, трывожачы мой прах... (10).

Дбаючы пра лëс Слова, пра лëс боскай паднебнае мовы, якой не
можа сцерцi, зруйнаваць нават смерць, ахвяравалi сабою, гiнулi у поцемках свету паэты, пакiдаючы жывым
велiч высокага духу,
мройнага шчасця хiмеру,
смерцю касуючы скруху,
вершам мацуючы веру (8–9).

Гэтая ж, па сутнасцi, тэма – несмяротнасцi Боскага слова, прызначэння слова паэтычнага – знаходзiць увасабленне i у
 вершах, якiя мес. У гэтым
цяць у сабе алюзii на творчасць тых або iншых пiсьменнiкау
сэнсе кнiга Л. Галубовiча бачыцца своеасаблiвай iнтэгратыу
най прасторай, месцам сустрэчы самых розных творцау
 – айчынных i замежных, тых, хто падае свае галасы з гэтага свету, i тых, хто у
жо
пакiнуу
, часта зарана i трагiчна, свет ясны. Антычнасць, У. Шэкспiр
 i С. Цвейг, М. Багдановiч i Я. Купала, А. Разанау

i А. Хаям, Ф. Цютчау
i многiя iншыя у
ступаюць у палiлог з ау
тарам кнiгi i, адначасна, адзiн
з адным, не кажучы пра асацыяцыi i паралелi з паэтамi–папярэднiкамi i iх творамi, выклiканыя пэу
нымi вобразамi i матывамi з вершау

Л. Галубовiча (у прыватнасцi, з «П’яным караблëм» А. Рэмбо, з «Кнiгай гадзiн» Р. М. Рыльке).
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Абвостранае стау
ленне паэта i яго лiрычнага героя да мастацкага
слова як да прыстанку духу вельмi выразна дае аб сабе знаць у перадапошняй частцы кнiгi – «Мае». Кожны з вершау
, што склалi гэтую
частку, прысвечаны творчым асобам (пераважна пiсьменнiкам), якiя
важны след i у
 душы ау
тара, i у
 беларускай лiтаратуры.
пакiнулi зау
З мiнулага... у гэты час вяртаюцца i пау
стаюць са старонак кнiгi Мi i Анатоль Сыс, Уладзiмiр Марук i Аркадзь Куляшоу
,
хась Стральцоу
Барыс Бур’ян i Мiкола Купрэеу
, Iван Лагвiновiч i Уладзiмiр Караткевiч – праз iх iмëны, праз вызначальныя бiяграфiчныя локусы, учынкi i нават жэсты, прамоу
леныя некалi i запомненыя словы, назвы прэ, цытаты з iх, у адных выпадках
цэдэнтных кнiг або асобных творау
пададзеныя у
 якасцi эпiграфау
, у iншых – выкарыстаныя у
 самiх тэкстах вершау
, але вылучаныя курсiвам дзеля iх сэнсавага акцэнтавання.
Так, вершу, прысвечанаму А. Сысу, папярэднiчаюць яго радкi: Мама,
такога народзiць не кожная, / мама, / не перажывай! (82), У. Караткевiчу – На Беларусi Бог жыве! (92).
ласна бiблейскай сiмволiкi, то i яе багата у
 вершах,
Што ж да у
прызначаных стварыць мемуарныя аблiччы знаных беларусау
, лëс
кожнага з якiх адзначаны бязмежным трагiзмам. Пры гэтым у мастацкай сiстэме Л. Галубовiча, зноу
 жа, сiнтэзаваныя старазапаветныя
i новазапаветныя матывы. У вершы-прысвячэннi Анатолю Сысу невыпадкова згадваецца Хрыстоу
 узрост (I зор над грудам – “трыццаць
тры”...; 83), упамiнаюцца вобразы-матывы церняу
 i пекла, у чарговы
жо цытаваныя вышэй радкi з Кнiгi Эклезiяраз мае месца алюзiя на у
ста (I вернецца тло у зямлю, чым i было яно; i вернецца дух да Бога,
Якi дау яго; 12: 7):
...i кро
у пайшла з яго ракой,
iу
 дол Айчыны з сэрца бегла...
Цяпер яна цячэ у Дняпры,
а дух ягоны – над вадою... (83).

Гэтую ж алюзiю знаходзiм у вершы «Развiтальнае», прысвечаным
Уладзiмiру Маруку, эпiграфам да якога у
зяты радкi Мiколы Купрэева:
Там, у тым далëкiм сельсавеце, / ляжыць зямля сырая на паэце: тло,
пыл – зямлi (Апушчаны у прамерзлую зямлю...), дух – небу (...я дух
яго улаулю на усякiм свеце...; тут згаданая алюзiю у
складняецца iншай бiблейскай сiмволiкай (апраметнай i брамы раю, Райскага сада,
Эдэму):
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На мове нашай павiтайся Там
з Апосталам на браме запаветнай.
Скажы, што у
сiм ты сëстрам i братам
прынëс паклон ад грэшных з апраметнай.
Калi не спатрабуюць пераклад
iу
 свой Эдэм прапусцяць памылкова,
ты палюбi, як бацька
у, Райскi сад,
каб там квiтнела матчыная мова (84).

 палiтру тэм у працытаваным вершы у
плеВiдавочна i тое, што у
цена тэма слова, роднай мовы, як улучана яна у
 сукупнасць цэлага
шэрагу бiблейскiх алюзiй у вершы, прысвечаным Уладзiмiру Караткевiчу з яго ж славутым радком у якасцi эпiграфа: На Беларусi Бог
жыве! –
Бог не жыве на Беларусi,
але Ëн любiць Беларусь.
Наш дух Яму у
 нябëсах гусi,
як дар зямны, перадаюць...
Яго па
усюднасць страшыць нас,
таму, здымаючы пакровы
з грахо
у сваiх у Судны час,
мы просiм мацярынскай мовы...
О, як знайсцi Яму тут кут,
каб Ëн сышо
у з нябëс абруса
i увасобi
уся у радку
таго празорцы-беларуса,
якi пiса
у, што “Бог жыве!”,
iу
дакладня
у: “На Беларусi”...
Там, дзе “за Гомлем людзi е”
i “пчолы большыя, чым гусi”... (92–93).

Прыклады выкарыстання бiблейскiх алюзiй у цыкле «Мае» можна доу
жыць; звернем, аднак, асаблiвую у
вагу на падкрэсленае суаднясенне (традыцыйнае, трэба сказаць, для паэзii) тэмы слова з тэмамi Прарокау
 i Апосталау
; невыпадкова гэтыя вобразы (Апостала,
 вобразныя сiстэмы
Хрыстова вучня, прарока, празорцы) убудаваныя у
многiх вершау
.
Не можа не звярнуць на сябе у
вагi паэтава бачанне Бога – Ëн
у вершах Л. Галубовiча розны, i гэта, як нi парадаксальна, суадносiцца у
 пэу
ным сэнсе з Бiблiяй: нездарма Бог-Абсалют Старога Запавету
пау
стае Богачалавекам у Новым Запавеце. У кнiзе «З гэтага свету» Ëн,
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з аднаго боку, iрацыянальная сiла, iсцiна i таямнiца, неспасцiгальная
для недасканалага, незавершанага чалавека. Вiзii такога Бога суправаджаюцца адпаведнай топiкай. Прырода i чалавек, усе з’явы i лëсы
у
 свеце з-пад Яго / апекi вымкнулi i улады; Ëн недасягальны у
 сваëй
першароднай чысцiнi; Яго дзеi i дарогi непадуладныя разуменню грэшнага чалавека, як бы апошнi нi iмкнуу
ся у
ведаць Яго – у твар, да ногця, да драбнiцы (амаль што як сябе самога); свяшчэнны жэст Яго
 выратоу
ную iснасць Госпада,
рукi здольны вярнуць чалавека да веры у
Яго вышэйшага промыслу, усталяваных Iм маральных законау
:
...I чым я больш прад Богам млею
i ледзь жыву, бы ява у
 сне,
тым больш i больш я разумею,
што – разумее Бог мяне... (21).

Да Бога лiрычны герой у празе спачыну для сваëй натомленай душы прыносiць сумненнi i скаргi, звяртаецца з бязлiтаснымi у
 сваëй
невырашальнасцi экзiстэнцыяльнымi пытаннямi. Чым ëсць жыццë –
мiласцю Боскай або пакараннем? Дзе праходзiць мяжа памiж сiлай
i слабасцю i хто дужы, а хто нямоглы у
 вачах Госпада? Дзе канчаецца воля Усявышняга i пачынаецца грэх чалавека? Як трымацца Бога
у
 абязбожаным свеце? Чаму кожны смяротны лiчыць менавiта свае
пакуты адно вартымi у
вагi Збау
цы?
З iншага боку, Бог i яго атачэнне празаiзуюцца, прызямляюцца;
яны не пазбягаюць зносiнау
 з апошнiмi шаленцамi без прытула (i, зноу

жа, гэта не супярэчыць Бiблii, бо не грэшнiкi, а грахi ненавiсныя Госпаляецца Ëн у самых нечаканых месцах: вось Гасподзь ходзiць
ду). I паяу
вясковым выганам; вось золак зраселаму Богу сцiрае бачныя рысы
(згадваецца Сiмяон Полацкi: Хрыстос – раса нябесная...14); вось з Яго
у
зыходжаннем на пасад... душу сваю знаходзяць / i нiшкам моляцца
Яму няшчасныя насельнiкi хутара Рай блiз Мiнска – гаротнiца Ларыска i яе муж i сын – згрызот аскепкi, i браму гэтага Раю Бог даверыу

сцерагчы сабаку Рэму, якi будзе адданы сваëй службе аж да тае пары,
пакуль iх душы з таго краю / не адляцяць за небакрай... (55–56); вось
распнуты Хрыстос... / упарта чапляецца / за павучыну / жыцця (57)
на покуцi сiраты-хаты у
 спусцелай вëсцы; а вось херувiм, у аблiччы
бабыля вясковага, светлага i убогага (40), наглядае за дваром адзiнотнiцы Хрысцiны...

14

Симеон П о л о ц к и й, Вирши, Минск 1990, с. 375.
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Л. Галубовiчу у
вогуле у
ласцiва зау
важаць найважнае – у звыкла-будзëнным, значнае – у нязначным, вялiкае – у малым. Усë ва у
сiм
– вось яго канцэпцыя свету, бо дрэва i рыба, колас i птушка, аслеплы крот, якi капае зямлю, i чалавек, якi яе засее, – складнiкi аднаго,
адзiнага, Богам створанага у
нiверсуму.
Гэтаксама, па прынцыпе «вялiкае – у малым», ставiцца ау
тар да
 да якой лакалiзуецца перадусiм на роднай вëсцы ВаРадзiмы, любоу
ронiна, на бацькоу
скай хаце, на у
сiм, што кроуна знiтаванае з iм; прихотливо узок – сказау
 у свой час У. Набокау
 пра вядомага англiйскага
паэта Руперта Брука, якi кiравау
ся такiм прынцыпам. Ва у
 яу
леннi
лiрычнага героя Л. Галубовiча родная хата нясе на сабе водсвет бiблейскага святла, дае адчуванне паяднанасцi з зямлëй, сваëй у ëй укарэ светлай памяцi
ненасцi, чалавечага уваскрашэння. Нездарма, як пiсау
незабыу
ны У. М. Конан, у народных уяуленнях гняздо, “родны кут”,
свая зямля – гэта жывыя сiмвалы зямнога Раю15. Дзеля наталення душы чакае ëн сваëй сустрэчы з роднай вëскай, роднай хатай i – з мамай,
згадкi пра якую прасякаюць усю кнiгу.
Вобраз мамы у
 кнiзе Л. Галубовiча – адзiн з вызначальных, адначасна iндывiдуалiзаваны i абагульнены; пры жыццi на ëй трымалася
хата, маснiцы у
 якой i пасля смерцi гаспадынi мамiнай хадою гавовала паразуменне сваiх дзяцей, сваëй
раць; мама гуртавала сям’ю, ахоу
радзiны – адзiную – родную для усiх – мову; яе ахвярнасць, пакорлiвая годнасць i мудрасць, бязмежная пяшчотнасць былi i засталiся
най падтрымкай сыну (Калi няма больш анiякага паратунку –
духоу
успамiнаеш мацi...16). Паказальна, што у
 вершы «Несмяротнасць» паэт
вуснамi свайго лiрычнага героя звяртаецца – праз адпаведную графiку
i iнтанацыю – да Мамы як да Бога:
...I вось грэюся ля прысаку сэрца Твайго
i ла
улю апошняе дыханне Тваë... (25).

Неяк самi сабою у
спамiнаюцца радкi В. Блажэннага: Пусть сначала простит меня мама, / А потом уже – люди и Бог17. Увогуле ж,
паводле кнiгi «З гэтага свету», паводле у
сëй творчасцi Л. Галубовiча,
паняццi Бог, Радзiма, Мама для яго – роу
навялiкiя.

15

У. К о н а н, Бiблейскiя i хрысцiянскiя матывы у беларускай лiтаратурнай традыцыi, “Наша вера” 1999, № 4, с. 19.
16 Л. Г а л у б о в i ч, Зацемкi зь левай кiшэнi..., с. 8.
17 В. Б л а ж е н н ы й (А й з е н ш т а д т), Скитальцы духа: Стихи, Минск 2000, с. 49.
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Цалкам вiдавочна, што няма у
 кнiзе нiводнага канцэптуальнага
вобраза, нiводнай значнай праблемы, якiя так цi iначай не транспануюцца у
 парадыгму стасункау
 чалавека з Богам. Бiблейскiя алюзii надаюць творам Леанiда Галубовiча сэнсавую глыбiню i шматмернасць,
носяць у iх шкалу духоу
ных каштоу
насцяу
, якiя сëння, у наш выпрыу
стылы час, неабходныя як нiколi.

STRESZCZENIE
ALUZJE BIBLIJNE W BIAŁORUSKIEJ POEZJI XXI WIEKU
(W OPARCIU O ZBIÓR WIERSZY LEANIDA GALUBOWICZA
„З ГЭТАГА СВЕТУ” 2012)

Autorka artykułu omawia zbiór wierszy Leanida Galubowicza „З гэтага свету” 2012. Ich głęboka treść wynika z dialogu z biblią, w którym pojawiają się
różnorodne formy percepcji materiału biblijnego, takie jak wiersze skierowane do
Boga, interpretacja biblijnej fabuły, motywów i obrazów.
Słowa kluczowe: tradycja, Stary Testament, Nowy Testament, prorok, aluzje,
reminiscencje, Bóg, człowiek, słowo, miłość.

SUMMARY
BIBLICAL REFERENCES IN BELARUSIAN POETRY OF THE 21ST CENTURY
(BASED ON LEANID GALUBOVICH’S COLLECTION OF POEMS
“З ГЭТАГА СВЕТУ”, 2012)

In the article Leanid Galubovich’s collection of poems “З гэтага свету” is
analyzed. Their deep semantic content results from a dialog with the Bible. Various
forms of perception of biblical material (poems directed to God, interpretation of
biblical plots, motifs and images) are discussed.
Key words: tradition, Old Testament, New Testament, prophet, reference, reminiscences, God, man, word, love.

