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Таццяна Дубоуская

Вiцебск

З гiсторыi беларускага верлiбра

ХХ – пачатку ХХI стагоддзяу

Крызiс нацыянальнай, ментальнай самаiдэнтыфiкацыi, iдэнтычна-
сцi (у анталагiчным i аксiялагiчным планах) – канцэптуальная прабле-
ма, якую актыуна даследуюць сучасныя навукоуцы. Посткаланiяльны
свет разбурае не толькi метанаратывы, але i больш дробныя дыскур-
сы – можна сказаць, што усë цэласнае бясконца разбураецца. Цяпе-
рашняя эпоха як крызiсная характарызуецца якраз гэтай праблематы-
кай: чалавек страчвае цэласнае уяуленне пра свет i пра сябе. I тэа-
рэтыкi посткаланiялiзму, i лiтаратуразнауцы (М. Фуко1, I. П. Iльiн2,
М. У. Тластанава3, З. Бауман4, М. Н. Эпштэйн5, Т. I. Шамякiна6

i iнш.) адзначаюць, што асоба вымушана перажываць гэты свой стан
татальнай памежнасцi, гiбрыднасцi, падлегласцi хвалям глабалiзацыi,
якiя сцiраюць пэунасць памiж сваiм i чужым. Разам з тым цэласнасць
светаадчування i светаадлюстравання, душэуная гармонiя i духоуная
моц сучаснага чалавека застаюцца прыярытэтнымi каштоунасцямi як
у рэальным жыццi грамадства, так i у мастацтве. Апошняе як мадэль

1 М. Фуко, Слова и вещи: Археология гуманитарных наук, Санкт-Петербург 1994.
2 И. Ильин, Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм, Москва

1996.
3 М. Тлостанова, Жить никогда, писать ниоткуда. Постсоветская литерату-
ра и эстетика транскультурации, Москва 2004.
4 З. Бауман, Глобализация. Последствия для человека и общества, Москва 2004.
5 М. Эпштейн, Постмодерн в русской литературе, Москва 2005.
6 Т.Шамяк iна, Беларуская класiчная лiтаратурная традыцыя i мiфалогiя,Мiнск

2001.
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жыцця заусëды прэзентуе свайго творцу у яго этнiчнай, нацыянальнай
пэунасцi.

Адной з адпаведных мастацкiх форм для адлюстравання сучасна-
сцi у лiрыцы з’яуляецца верлiбр. У тых лiтаратурах свету, якiя раз-
вiвалiся у цэлым стабiльна, а не дыскрэтна (з вялiкiмi перыядамi
замаруджвання i нават рознаузроуневага перарывання нацыяналь-
на-культурнай традыцыi7, як гэта было у шэрагу славянскiх лiтара-
тур), верлiбр узнiк ужо у XVII стагоддзi8; у французскай лiтаратуры
быу уведзены у сталы ужытак паэтам-сiмвалiстам Гюставам Канам
у 1886 годзе; у XIX стагоддзi з’явiуся у амерыканскай i еурапейскай
лiтаратурах. Яго росквiт звязаны з iмëнамi Уолта Уiтмена, Томаса
Стэрнза Элiота (ЗША), Гiëма Апалiнэра, Жака Прэвэра, Поля Элюа-
ра (Францыя), Дэвiда Герберта Лорэнса (Англiя), Генрыха Гейнэ (Гер-
манiя), Артура Лундквiста (Швецыя), Вiтэзслава Незвала (Чэхiя), На-
зыма Хiкмета (Турцыя), Пабла Нэруды (Чылi), Янiса Рыцаса (Грэ-
цыя), Кавадзi Руко (Японiя), Сырбая Мауленава (Казахстан), Эду-
ардаса Межэлайцiса, Сiгiтаса Гяды (Лiтва), Iвана Драча (Украiна),
Аляксандра Блока, Валерыя Брусава, Уладзiмiра Салаухiна, Яугена
Вiнакурава, Уладзiмiра Бурыча (Расiя) i iнш. Гэтаксама у адрозненне
ад беларускай сiтуацыi пытаннi нацыянальнага адраджэння у лiтара-
турах з рэгулярным тыпам развiцця не былi актуальнымi настолькi,
каб мастакi разглядалi iх у творах усiх жанравых форм лiрыкi; у пры-
ватнасцi – у верлiбры, якi нарадзiуся як форма для выяулення най-
перш фiласофскага зместу. Пры гэтым у кожнай нацыянальнай (дзяр-
жауна-нацыянальнай, як у ЗША, i этнiчна-нацыянальнай, як у боль-
шасцi краiн свету) лiтаратурнай традыцыi верлiбр (верш, якi не мае
традыцыйнага рытмiчнага малюнка, рыфмы, пэунага метра, арганi-
заваны выключна iнтанацыйна, у якiм ключавую ролю адыгрываюць
выразны графiчны малюнак – графiчная разбiука верша на радкi –

i умоуна-асацыятыуная вобразнасць) мае свае адметныя мадыфiкацыi,
звязаныя з iмëнамi вялiкiх паэтау.

Верш са свабоднай метрыка-рытмiчнай i iнтанацыйна-сiнтаксiч-
най арганiзацыяй можа быць дастаткова аб’ëмным (як верлiбр Уол-
та Уiтмена) або лаканiчным (як мiнiяцюра Кавадзi Руко), iмкнуцца
да дынамiзму (на Захадзе) або да парадыгматычнасцi (на Усходзе) –

7 Л. С iнькова, Памiж тэкстам i дыскурсам: беларуская лiтаратура ХХ–ХХI
стст.: гiсторыя, кампаратывiстыка i крытыка (лiтаратурная крытыка, арты-
кулы, гутаркi), Мiнск 2013, с. 11.
8 Metzler–Literatur–Lexikon: Begriffe und Definitionen, Stuttgart 1990, S. 489.
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усë залежыць ад творчай iндывiдуальнасцi таго класiка, якi стварае
вяршынi, узоры жанру у адпаведнасцi са сваëй ментальнасцю i нара-
джае цэлыя школы паслядоунiкау, пераймальнiкау. Такiм чынам у гi-
сторыi нацыянальных лiтаратур адбываюцца пераемнасць i замацава-
ванне старых жанравых форм, вядомых у свеце з часоу антычных паэ-
тык, i развiццë на iх аснове новых – у вынiку зместавых i фармальных
трансфармацый, мадыфiкацый.

Верлiбр ХХ стагоддзя на Захадзе у сваëй жанравай сутнасцi
аформiуся i замацавауся як з’ява авангарду (у прыватнасцi, у англа-
моунай паэзii), як форма прынцыпова свабодная ад канвенцыйнай дыс-
цыплiны, кананiчнай пэунасцi. Верлiбр невыпадкова стау самай рас-
паусюджанай лiрычнай формай у лiтаратурах Захаду, практычна вы-
цеснiу рэгулярныя формы верша. Ëн арганiчна адпавядае устаноукам
на максiмальную творчую свабоду паэта. У беларускай лiтаратуры
ХХ стагоддзя названая тэндэнцыя разняволення паэтычнага выказван-
ня таксама выявiлася надзвычай выразна. Яна прасочваецца най-
перш у творчасцi класiкау беларускага прыгожага пiсьменства: Вац-
лава Ластоускага, Максiма Багдановiча, Максiма Танка. Гэтыя паэты
найглыбока выявiлi такiя тэмы i матывы, актуальныя для мастацтва
ХХ стагоддзя, як адлюстраванне разбуранасцi быцця, раскрыццë аса-
бовай актыунасцi, пошукау суб’екта па гарманiзацыi свету у часы
навуковых адкрыццяу, сацыяльных катастроф i пераутварэнняу су-
светных маштабау. Пры аналiзе верлiбрау М. Багдановiча беларус-
кiя лiтаратуразнауцы (А. К. Кабаковiч, I. Я. Навуменка, В. П. Ра-
гойша, У. В. Гнiламëдау, Р. С. Бярозкiн, У. Ю. Верына, А. У. Ду-
броускi) адзначаюць iх вобразную лаканiчнасць, размоуную iнтана-
цыю, рэчыуна-прадметнае успрыманне творцам свету. Лiрычныя тво-
ры В. Ластоускага, на думку некаторых даследчыкау, прадстауляюць
сабой не уласна верлiбры, а пераходную форму ад сiлаба-танiчнага
да свабоднага верша (В. У. Барысенка), разнастопныя вершы без
страфiчнага члянення (Д. Я. Бугаëу), вершы у прозе (Л. Сiльно-
ва), неурэгуляваныя метрычныя вершы з аказiянальнай рыфмоукай
(В. В. Жыбуль).

У 1920-я гады верлiбр стау запатрабаванай мастацкай формай
у творчасцi паэтау «Маладняка» i «Узвышша» (У. Дубоука,М. Чарот,
У. Жылка). Затым, пачынаючы з 1960-х гадоу, у рэчышчы новай паэ-
тычнай формы актыуна працавалi С. Дзяргай, К. Кiрэенка, М. Ароч-
ка, М. Стральцоу, А. Куляшоу, Я. Юхнавец, А. Вярцiнскi, У. Карат-
кевiч, Р. Барадулiн, Я. Сiпакоу, М. Купрэеу, А. Науроцкi, Я.Чыквiн,
А. Лойка,Ю.Голуб, Н. Загорская, Н.Артымовiч, Г.Тварановiч-Сеурук,
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М. Лукша, М. Рудкоускi, А. Нiкiпорчык, А. Мiнкiн, А. Сыс, Л. Сом,
А. Спрынчан, I. Бабкоу, В. Аксак, I. Жарнасек, В. Слiнко, А. Чобат,
М. Шчур i многiя iншыя айчынныя паэты.

На сучасным этапе верлiбр узбагацiу жанравую палiтру многiх ма-
ладых беларускiх паэтау (М. Башура, В. Бурлак, З. Вiшнëу, В. Гапе-
ева, У. Гарачка, В. Жыбуль, А. Iвашчанка, А. Кавалеускi, В. Куста-
ва, М. Мартысевiч, В. Морт, В. Трэнас, А. Туровiч, А. Хадановiч,
В. Чайкоуская i iнш.). Свабодны верш у сучасных паэтау мае разна-
стайнае фармальнае «аблiчча»: палiндромы С. Мiнскевiча i В. Жыбу-
ля, пагер-вершы Г. Лабадзенкi, антырымы А. Хадановiча i iнш.

Вiдавочна, аднак, што менавiта Максiм Танк (1912–1995) зрабiу
верлiбр у айчыннай лiтаратуры формай не рэдка ужывальнай, а агуль-
напрынятай (як паэма, санет, балада i iншыя жанравыя формы, ста-
тусныя у еурапейскай лiтаратуры). I найважнейшым укладам Максi-
ма Танка у развiццë беларускага свабоднага верша, беларускай паэзii
i культуры у цэлым стау той факт, што М. Танк стау заснавальнiкам
новай традыцыi: пачау свядома i спецыяльна звязваць у свабодным вер-
шы падкрэсленую, тэндэнцыйна вылучаную нацыянальна-культурную
канцэптуальнасць з унiверсальна-фiласофскiм iдэйным зместам.

Няцяжка зауважыць, што пераважная большасць маладзейшых
айчынных аутарау сëння успрымаюць верлiбр як заходнюю традыцыю,
як форму, у якой дамiнуе iнтэлектуальна-фiласофскi пачатак i якая нi-
бы супрацьпастауляецца як традыцыйнай сiлаба-тонiцы, так i цеснай
сувязi з нацыянальна-маркiраванай вобразнасцю. Верлiбр для боль-
шасцi з iх – гэта спосаб «самавыявiцца» напоунiцу праз адмауленне
звыкла-свайго, быць «модным», непадобным да астатнiх, а часам ша-
кiраваць пэуным вобразам цi думкай чытацкую публiку i да канца
застацца незразумелым. Авангардная вобразнасць, перфоманснасць,
эротыка, эстэтызацыя пачварнага, да чаго вельмi часта схiляюцца
маладыя паэты у сваiх верлiбрах, супрацьпастауляюцца нацыяналь-
ным маркiроукам, якiя успрымаюцца iмi як састарэлае, сялянскае,
нямоднае сëння. Адзiнае этнiчнае, што застаецца у творах маладых
пiсьменнiкау, – гэта мова. Разам з тым нацыянальна-культурныя артэ-
факты – самы моцны падмурак у свабодных вершах любога творцы.
Бо выйсцi у сусветны кантэкст можна толькi тады, калi форма верлi-
бра будзе не проста адточанай, але калi у iм будзе яшчэ i нацыяналь-
ны змест, цiкавы замежнiкам. Менавiта апошнi выразна выяуляецца
у творчасцi Максiма Танка, а таксама прадаужальнiкау яго традыцыi
– тых паэтау, якiя праз верлiбр свядома транслююць нацыянальна-па-
трыятычнае. Такiмi майстрамi свабоднага верша у беларускай паэзii
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другой паловы ХХ – пачатку ХХI стагоддзя, на нашу думку, сталi
Алесь Разанау i Уладзiмiр Арлоу.

Аналiтычнае даследаванне танкаускай традыцыi у беларускай лi-
рыцы дае падставы зрабiць наступныя высновы.

Свабодныя вершы М. Танка – творы, у якiх выразна выяуляецца
нацыянальная канцэптуальнасць. Гэтая канцэптуальнасць акцэнту-
ецца М. Танкам праз наступныя прыëмы i спосабы мастацкага вы-
казвання у паэтыцы яго верлiбрау: бiблейскi падтэкст, якi рэалiзуецца
у метафарах, заснаваных на беларускiх рэалiях («Мой каучэг», «Тай-
ная вячэра»); рознаузроуневыя асацыятыуныя адсылкi да агульнасла-
вянскай i уласнабеларускай мiфалогii («Кажаны», «У часы шматсе-
рыйных фiльмау...»); рознаузроуневыя асацыятыуныя адсылкi да на-
цыянальнай гiсторыi («Тут Беларусь была», «Вы абмiнаеце асеннi
лес...»); яскравыя фальклорна-паэтычныя вобразы, якiя могуць уклю-
чацца у традыцыйныя рытуалы («Ëсць на маëй Радзiме...», «Над
акопам»); выяуленне этнаграфiчна-побытавай характэрнасцi з рэчыу-
на-прадметнай дэталëвасцю («Помню: мацi заусëды клалася спаць...»,
«Барана», «Узыход сонца»); шырокае выкарыстанне такiх фальклор-
ных рэмiнiсцэнцый, бiблейскiх матывау, мiфалагiчных вобразау, якiя
адлюстроуваюць унутраны свет беларусау, iх уяуленнi пра жыццë,
духоуныя першакаштоунасцi («Працягласць дня i ночы», «Спас – уся-
му час», «Заклiнанне»); аутарскае паэтычнае – паводле уласнай, «мяс-
цовай» этымалогii – тлумачэнне фразеалагiзмау, бiблейскiх сюжэтау,
прыказак, прымавак («Асiна», «Балада пра глiну», «Бяссмерце»); тэн-
дэнцыйная падкрэсленасць нацыянальна-абраднага, этнакультурнага
(«Centauria», «Узору не знаю я прыгажэйшага...», «Закалыхваючы, /
Пэуна, стомленая...»); паэтызацыя рыс нацыянальнага характару, ты-
пу («Хата з краю», «Канцэрт у сене», «Мадонны на арэлях»); падкрэс-
лiванне традыцыйных першакаштоунасцяу, роднага дому, бацькоускiх
запаветау, духоунай культуры продкау i увогуле патрыятызму як лю-
бовi менавiта да этнiчна-маркiраванага («Заусëды можна знайсцi...»,
«Не толькi узяу таму я гэту мову...», «Ля старой хацiны»).

Пры тым, што у свеце жанравы канон верлiбра арыентаваны
найперш на абагульнена-фiласофскае бачанне рэчаiснасцi без спецы-
яльных акцэнтау на нацыянальным (этнаграфiчным i ментальным),
М. Танк смела робiць менавiта верлiбр аптымальнай формай для ад-
люстравання акцэнтаванай нацыянальна-культурнай iнфармацыi. Та-
кiм чынам ëн распачынае цэлую традыцыю развiцця беларускага сва-
боднага верша з патрыятычным пафасам. Гiсторыя беларускага на-
рода, яго менталiтэт, спецыфiчныя рысы характару беларусау, куль-
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турна-побытавыя асаблiвасцi, духоуная спадчына – усë гэта стала
канцэптуальнай асновай верлiбрау паэта. Разам з гэтым танкаускi
верш захоувае спецыфiчную унiверсальнасць i фiласафiчнасць жанру,
гарантуючы беларушчыне высокае гучанне у кананiчным рэгiстры.
У сваëй творчасцi М. Танк знаходзiць яскравыя вобразы (часцей – ме-
тафары) i звязвае iх па асацыяцыях. Вобраз-метафара, якi вырастае
у вобраз-канцэпт (з акцэнтаваным нацыянальным складнiкам), – вы-
разная стылëвая рыса, той «фундамент», на якiм грунтуецца паэзiя,
творчая iндывiдуальнасць М. Танка. Паколькi праз канцэпт адкры-
ваецца вертыкальны зрэз культуры, у свабодных вершах пiсьменнiка
прысутнiчаюць вобразы з разгалiнаванай беларускай ментальнай се-
мантыкай, якiя дапамагаюць найбольш поуна раскрыць i глыбей зра-
зумець характар беларускага народа. Прэзентацыя у творчасцi паэта
рознаузроуневых нацыянальных артэфактау (ад рэчау да мовы) свед-
чыць пра багатую матэрыяльную i духоуную спадчыну беларусау9.

А. Разанаву-лiрыку уласцiва менш аптымiстычнае, у параунаннi
з танкаускiм, светаадчуванне: ëн належыць iншаму пакаленню. У лi-
рычнага героя А. Разанава менш веры у гарантаваную будучыню бе-
ларушчыны, больш iндывiдуалiзму, засяроджанасцi на свеце адзiнкi,
асобы, якой некамфортна у соцыуме. У творах А. Разанава вiдавочныя
уплывы экзiстэнцыяльнага светаразумення: з абсурдам, неспасцiжна-
сцю i патойбочнасцю сэнсау, пошукамi паратунку унутры сябе. Сва-
бодныя вершы паэта – гэта адлюстраванне крызiснага свету, у якiм
чалавек страчвае, але i набывае сэнс свайго жыцця. Як i у свабодных
вершах М. Танка, у паэзii А. Разанава апiрышчам i выйсцем, «святлом
у канцы тунэля» робяцца канцэпты з агульнаславянскай i нацыяналь-
на-беларускай семантыкай. Гэта апеляцыя да роду, радаводу, тры-
валых канстантау быцця, традыцыйнай, этнаграфiчнай рэчыунасцi.
Праз аутарскiя канцэптуальныя вобразы горада, дрэва, радзiмы, род-
ных людзей i рэчау (парог, кладкi, ночвы i iнш.) чытач засвойвае на-
ступную iдэю: чалавек можа адшукаць сваю цэласнасць найперш на
грунце ментальнасцi (бо яна – нешта аб’ектыуна зададзенае), на грун-
це нацыянальным10.

9 Т. Дубоуская, Акцэнтаваная нацыянальна-культурная канцэптуальнасць
у свабодных вершах Максiма Танка, «Полымя» 2014, № 10, с. 149–159.
10 Т. Дубоуская, Канцэпцыя нацыянальнага у свабодных вершах Алеся Разанава,
[у:] Актуальные проблемы современной филологии и преподавания филологических
дисциплин: сб. науч. ст., Могилев 2013, с. 27–29.
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У. Арлоу услед за М. Танкам зрабiу менавiта верлiбр формай-нось-
бiтам нацыянальна-культурнай канцэптуальнасцi. У свабодных вер-
шах У. Арлова асэнсоуваюцца надзвычай важныя для беларускага гра-
мадства праблемы, звязаныя з захаваннем такiх асноуных кампанентау
нацыянальнай самаiдэнтыфiкацыi, як уласная дзяржаунасць, родная
мова, памяць пра гiсторыю. Значная роля належыць пiсьменнiку
у сцвярджэннi сучаснага беларускага мастацкага мыслення, ства-
рэннi яскравых, канцэптуальных вобразау: iдэальнага горада, чужой
зямлi, сутоння, цягнiка, жорнау, лëхау i iнш. Як прафесiйны гiсто-
рык, У. Арлоу выдатна ведае гiстарычныя рэалii сваëй краiны, i iх
непасрэдная паэтызацыя вылучае яго з шэрагу сучасных айчынных
пiсьменнiкау. Вядомы празаiк, У. Арлоу паспяхова засвоiу паэты-
ку верлiбра: ëн iмкнецца медытатыуна, эмацыянальна-iнтэлектуаль-
на асэнсаваць знакавыя артэфакты, аб’екты з гiстарычным следам,
з рэтраспектывай. Паэт звяртаецца у сваiх творах да культурных
феноменау духоунага жыцця праз рэчы i вобразы, якiя сiмвалiзуюць мi-
нулае i уяуляюць сëння гiсторыка-нацыянальную каштоунасць. Асаб-
лiвасцю iнтымнай верлiбравай лiрыкi У. Арлова з’яуляецца тое, што
пачуццi i перажываннi лiрычнага героя «завуаляваныя»: яны пададзе-
ны праз дэталëвыя апiсаннi з’яу прыроды, якiя асацыiруюцца з вобра-
зам каханай, што адпавядае традыцыi. Свабодныя вершы пiсьменнiка
скiраваны на свядомую прапаганду, узвелiчэнне i сцвярджэнне усяго
беларускага як вызначальнага фактара ментальнай сталасцi суайчын-
нiка, яго нацыянальнай самаiдэнтыфiкацыi11.

Нямецкамоуная творчасць А. Разанава, прадстауленая жанравай
формай Wortdichte, характарызуецца беларускай нацыянальна-куль-
турнай вобразнасцю. УWortdichte паэт часта выкарыстоувае нямецкiя
лексемы, у якiх актуалiзуецца семантыка, звязаная з беларускай куль-
турай. У нашым успрыняццi гэта рэчы i прадметы быту не столькi
немцау, колькi беларусау (der Ofen (печ), Töpfe (чыгуны), der Reifen
(абруч), das Fass (бочка), die Truhe (куфар)), а таксама канцэпты з ка-
натацыямi беларускай ментальнасцi (дуб, шлях, дарога, чарапок, сон-
ца, месяц). Пазначаныя вобразы i канцэпты займелi пачатак у раней-
шай творчасцi пiсьменнiка, найперш у такiх верлiбрах (вершах, у якiх
адсутнiчаюць традыцыйны рытмiчны малюнак, рыфма, пэуны метр,
якiя арганiзаваны выключна iнтанацыйна i маюць графiчную разбiуку

11 T. Dubovskaya, The concept of «Homeland» in Vladimir Orlov poetry, [in:] The
Youth of the 21st Century: Education, Science, Innovations: materials of the International
Conference for Students, Postgraduates and Young Scientists, Vitebsk 2014, p. 164–165.
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тэксту на радкi; за такой мастацкай формай у французскай традыцыi
замацавалася жанравае найменне верлiбра), як iндывiдуальна-аутар-
скiя вершаказы, i атрымалi свой працяг у яго нямецкамоуных вершас-
ловах. Усе яны адлюстроуваюць асаблiвасцi светапогляду беларусау
(мiфалагiчныя уяуленнi, этнакультурную спецыфiку, гiсторыю наша-
га народа).
Wortdichte А. Разанава маюць жанрава-стылëвае падабенства з бе-

ларускiмi вершаказамi. У абедзвюх жанравых формах ключавая роля
належыць гукавой арганiзацыi твора, слову, яго патэнцыяльным маг-
чымасцям. Некаторыя Wortdichte паэта выглядаюць як перастварэн-
нi напiсаных раней вершаказау: адна i тая ж думка, толькi розны-
мi сродкамi рэалiзаваная, выказаная у нямецкамоуным i беларуска-
моуным творах. Адрозненне вершаказау iWortdichte паэта выяуляецца
у фармальнай лаканiчнасцi апошнiх. Нямецкiя вершы А. Разанава
адлюстроуваюць агульную тэндэнцыю сучаснай культуры да лаканiз-
му, iнтэнсiфiкацыi у сродках перадачы iнфармацыi. Важнымi адроз-
неннямi з’яуляюцца таксама статычнасць першых i дынамiзм, анiма-
цыйнасць, вiзуальнасць апошнiх12.

Вершы А. Разанава з кнiг-бiлiнгвау «Гановерскiя пункцiры»
i «Трэцяе вока» па сваëй мастацкай сутнасцi знiтаваныя з ранейшай
верлiбравай паэзiяй пiсьменнiка.Мiнiяцюры змяшчаюць шмат пейзаж-
ных замалëвак, якiя па сваëй вобразнасцi i жывапiснасцi падобныя да
выяу у беларускiх пункцiрах. Яны «апраменены» настальгiяй паэта
па Радзiме, што выяуляецца у традыцыйных для беларускiх мiнiяцюр
вобразах (дзьмухавец, крапiва, бульба, ручай, бяроза, туман, груша,
сланечнiк, качка, чарот, рабiна), а таксама у безэквiвалентнай лексiцы.

У «Гановерскiх пункцiрах» А. Разанау стварыу урбанiстычныя ма-
люнкi. Адметнасць той прасторы, у якой знаходзiцца паэт-вандроу-
нiк, падкрэслiваюць тапонiмы. У кнiзе-бiлiнгве «Трэцяе вока» храна-
топ больш унiверсальны у параунаннi з творамi «гановерскага» цыкла.
У гэтай кнiзе няма тапонiмау, якiя б указвалi на «швейцарскую» рэ-
чаiснасць.

Вышэйпрыведзеныя адзнакi нямецкамоунай творчасцi А. Разана-
ва спрыяюць замацаванню беларускага у iншанацыянальным кантэкс-
це. Еурапейскiя каранi, еурапейскi урбанiстычны характар беларускай
ментальнасцi сугестыуна перадаецца чытачу разанаускiх пункцiрау,

12 Т. Дубоуская, «Der Mond denkt, die Sonne sinnt», або ментальна-нацыянальныя
вобразы у вершасловах Алеся Разанава, «Полымя» 2013, № 12, с. 92–99.
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замацоуваючы у чытацкай свядомасцi высокi статус айчыннай куль-
туры. Паэт нiбы нанова сцвярджае беларусау на законным пасадзе
мiж еурапейцамi, разбурае псiхалагiчныя бар’еры у мiжэтнiчнай ка-
мунiкацыi13.

Нацыянальна-культурная канцэптуальнасць надзвычай выразна
выяуляецца у мастацкiх перакладах, дзе узнiкае iншародны фон, ад-
бываецца мiжкультурная камунiкацыя. У замежным кантэксце, у якiм
пераствараецца беларускае паэтычнае слова, адбываецца непазбежная
трансфармацыя некаторых элементау нацыянальна-культурнай кан-
цэптуальнасцi. Гэта пацвярджаецца праведзеным аналiзам перакладау
верлiбрау М. Танка на рускую мову. Найбольш вядомыя i прызнаныя
з iх зроблены Я. Хялемскiм. Кнiга «Нарочанские сосны» М. Танка
у яго перакладзе прэзентуе рускамоунаму чытачу беларускую паэ-
зiю з характэрнай для яе нацыянальна-культурнай маркiраванасцю,
якая выразна выяуляецца у свабодных вершах паэта. Нацыяналь-
ныя маркiроукi танкаускага верлiбра стварылi максiмальныя цяж-
касцi для перакладчыка пры вырашэннi такой задачы, як пошук
адпаведнiкау для безэквiвалентнай лексiкi, што пазначае культур-
на-побытавыя асаблiвасцi, фальклорныя традыцыi беларусау. Я. Хя-
лемскi у большасцi выпадкау захавау нацыянальна-маркiраваныя ка-
натацыi у паэтычным слове М. Танка як асноуныя, базiсныя для вер-
лiбравай асацыятыунай вобразнасцi. Гэтым здабытак перакладчыка
адрознiваецца ад большасцi перастварэнняу танкаускiх верлiбрау на
рускую мову (М. Браун, П. Сямынiн, Б. Iрынiн, К. Алтайскi, I. Бурсау,
П. Шубiн, В. Колычау, А. Андрэеу, I. Васiлеускi i iнш.), у якiх акцэнт
на нацыянальным складнiку iгнаруецца або перадаецца неадэкватна.
У падобных выпадках рускамоуны чытач пазбаулены магчымасцi ад-
чуць i зразумець не толькi паэзiю М. Танка, але i iдэйна-мастацкую
спецыфiку класiчнага беларускага верлiбра у цэлым14.

13 Т. Дубоуская, Беларуская ментальнасць на фоне нямецкага кантэксту у кнiгах
А. Разанава «Гановерскiя пункцiры» i «Трэцяе вока», “Вес. Беларус. дзярж. пед.
ун-та. Сер. 1, Педагогiка. Псiхалогiя. Фiлалогiя”, Мiнск 2014, № 3, с. 62–67.
14 Т. Дубоуская, Акцэнтаваная нацыянальна-культурная канцэптуальнасць...,
с. 158–159.
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S T R E S Z C Z E N I E

Z HISTORII BIAŁORUSKIEGO WIERSZA WOLNEGO
W XX I NA POCZĄTKU XXI W.

W artykule przedstawiono przegląd historii białoruskiego wiersza wolnego XX
– początku XXI w.: od Maksyma Bahdanowicza i Wacława Łastowskiego – inicja-
torów tego eksperymentu w poezji narodowej – do współczesnych młodych poetów.
Szczególnie dużo miejsca wiersz wolny zajmuje w twórczości M. Tanka. To właśnie
M. Tank w białoruskim wierszu wolnym położył nacisk na obrazowanie z konota-
cjami narodowo-kulturowymi. Taka cecha jego poezji stała się jedną z wiodących
cech jego liryki. Stwierdza się, że w utworach A. Razanowa i U. Arłowa białoruski
wiersz wolny tę tradycję Tanka jeszcze bardziej utrwala.

Słowa kluczowe: wiersz wolny, tradycja, obraz-koncept, obraz-symbol, semantyka
narodowa, artefakt.

S UMMARY

THE HISTORY OF THE BELARUSIAN VERSLIBRE
IN THE 20th AND THE BEGINNING OF THE 21st CENTURIES

In the article there is a review of the history of the Belarusian verslibre in
the 20th and the beginning of the 21st centuries: from Maxim Bogdanovich and
Vatslav Lastovski – the initiators of verslibre experiment in the native poetry –
to modern young poets. It is worth mentioning that it was M. Tank who put an
emphasis in the Belarusian verslibre on images with national-cultural connotations.
Such a feature of the writer’s style has become one of the leading characteristics
in his poetry – the tradition of Tank. It is established that the Belarusian versli-
bre in the 20th and the beginning of 21st centuries fixes this tradition in works by
A. Ryasanov and V. Orlov. National connotations are more obvious in other cul-
tures: they can be seen in German poems by A. Ryazanov and works by M. Tank
in Russian translations.

Key words: verslibre, tradition, national and mental connotations, character-
metaphor, character-soncept, character-symbol, national semantics, artefact.


