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У культурнай гiсторыi кожнага народа iснуюць творчыя асобы,
уплыу якiх на лiтаратурны працэс не спыняецца з заканчэннем жыццë-
вага шляху аутара, а, як нi дзiуна, нават узмацняецца. Да такiх асоб па
праву можна аднесцi класiка польскай i беларускай лiтаратуры Элiзу
Ажэшку. З цягам часу перавыдаюцца i па-новаму пераасэнсоуваюцца
крытыкай i лiтаратуразнауствам мастацкiя творы пiсьменнiцы, якiя
вывучаюцца у школах i ВНУ, робяцца новыя пераклады, праводзяцца
навуковыя канферэнцыi i лiтаратурныя экскурсii, працуюць музеi Элi-
зы Ажэшкi у Гродне i Мiлькаушчыне, яе проза рэпрэзентавана у кi-
нематографе i на тэатральнай сцэне. Творы Э. Ажэшкi працягваюць
iснаванне, у прыватнасцi, i праз цытацыi, рэмiнiсцэнцыi, алюзii, iн-
шыя шматлiкiя формы iнтэртэкстуальнасцi, шырока распаусюджаныя
у сучаснай лiтаратуры. Расце i колькасць творау-прысвячэнняу зна-
камiтай пiсьменнiцы, што не можа не выклiкаць даследчыцкую увагу
i патрабуе пэунага асэнсавання. Чаму менавiта творчасць гэтай пiсь-
меннiцы выклiкае такую актыуную зацiкауленасць сëння?

У сувязi з глабальнымi выклiкамi часу у сучасным грамадстве вы-
ключнае значэнне набывае праблема пошуку шляхоу да узаемаразу-
мення памiж народамi, дыялогу культур, якi, у прыватнасцi, адбыва-
ецца праз лiтаратуру. Яна змяшчае у сабе агульначалавечыя гуманi-
стычныя iдэалы i нацыянальную адметнасць, тыя непауторныя ры-
сы, што узбагачаюць агульныя духоуныя набыткi. Прагрэсiуны рух
па шляху вырашэння азначанай праблемы магчымы толькi праз дзей-
насць таленавiтых i адданых высокiм iдэалам Асоб – такiх, як Элi-
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за Ажэшка, каралева польскай прозы i пакутлiвай прауды (Ф. Ба-
гушэвiч)1, што уздымала праблемы, важныя як для польскага, так
i для беларускага грамадства канца ХIХ стагоддзя, у творах, дзеянне
якiх адбываецца на беларускай зямлi з яе прыродай, укладам жыцця,
звычаямi, мясцовым каларытам. Як зазначае Е. Лявонава у артыкуле
“Каралева жывога слова” (дарэчы, такую назву-рэмiнiсцэнцыю з Ба-
гушэвiча бралi у розныя часы для сваiх артыкулау пра Э. Ажэшку
i В. Гапава, i У. Содаль), усе важнейшыя праблемы жыцця польскага
грамадства – цяжкае становiшча сялянства, эканамiчная i мараль-

ная дэградацыя шляхты, жаночае пытанне, нацыянальна-вызвален-

чая барацьба – знайшлi увасабленне у кнiгах Ажэшкi. Шматстай-

на прысутнiчае у яе творах Беларусь2. Пiсьменнiца, якую Г. Тычка
справядлiва называе адной з самых знакамiтых iнтэлектуалак свайго
часу3, добра ведала беларускую мову, умела на ëй гаварыць i шырока
уводзiла народную гаворку, скарбы беларускага фальклору ва уласныя
польскамоуныя творы. Гэта была свядомая аутарская пазiцыя – не
толькi стварэнне нацыянальнага каларыту, а глыбокае разуменне на-
роднага жыцця, суперажыванне гаротнаму i бяспраунаму, але духоуна
годнаму народу, што добра падкрэслiу у вершы “Яснавяльможнай панi
Арэшчысе” яе сябар, паплечнiк i вучань Францiшак Багушэвiч: А Ты,
панi, смела / Заглянула у хату / Усë зразумела / I нашаму брату /

Працягнула руку / I сэрцам балела / Глядзеушы на муку...4. Твор-
чы плëн працы Элiзы Ажэшкi – больш за дзвесце творау: раманау,
аповесцяу, апавяданняу, нарысау – належыць перадусiм польскай лi-
таратуры, аднак мае прамое дачыненне i да беларускай. Пра значэнне
яе творчасцi добра i вобразна сказау Уладзiмiр Содаль: Ажэшка, як
нiхто да яе, апавядала свету пра беларусау i Беларусь. Яна для на-

шага краю, як Гогаль для Украiны. Той быу сувязны памiж Украiнай

i Расiяй, а яна – мiж Беларуссю i Польшчай5.

Вобраз Элiзы Ажэшкi працягвае актыуна iснаваць у сучаснай бе-
ларускай паэзii, i гэта сведчыць не толькi пра iнтэлектуальную памяць,

1 Э. Ажэшка, Выбраныя творы, уклад., прадм. i камент. В. Гапавай, Мiнск 2000,
с. 5.
2 Е. Лявонава, Каралева жывога слова, “Роднае слова” 1996, № 6, с. 42.
3 Г. Тычка, “Прымi нашу дзяку...” Штрыхi да партрэта Э. Ажэшкi, “Роднае
слова” 2001, № 6, с. 18.
4 Ф. Багушэв iч, Творы, Мiнск 1987, с. 99.
5 У. Содаль, Каралева жывога слова, “Беларуская мова i лiтаратура у школе”

1991, № 6, с. 70.
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але i пра эмацыянальнае уздзеянне асобы i творчасцi выдатнай поль-
скай пiсьменнiцы на сучасных беларускiх майстроу паэтычнага слова.
Гэты вобраз набывае абагульнена канцэптуальнае значэнне, увасабля-
ючы у сабе iдэю высакароднага служэння iдэалам свабоды, роунасцi,
вернасцi сваëй Радзiме i беларускаму народу.

Паэтычнае асэнсаванне ролi i месца Элiзы Ажэшкi у беларускай
лiтаратуры, пачатае Ф. Багушэвiчам, годна працягнула Данута Бi-
чэль, падкрэслiваючы iдэйна-мастацкую пераемнасць творчасцi двух
класiкау лiтаратуры:

Варшаускi свет не раскусiу Арэшку –
Якой зямлi была яна дачка.
Так рызыкоуна стала на сумежку,
На градку пасадзiла Бурачка6.

У гэтых радках выдатна падкрэслена беларуская адметнасць
i асаблiвая значнасць дзейнасцi польскай пiсьменнiцы для беларускай
лiтаратуры. Праз выразна матываваныя метафары, у якiх абыгрывац-
ца беларускае гучанне i сэнс прозвiшча Ажэшкi, Д. Бiчэль рэпрэзентуе
грамадзянскую пазiцыю i чалавечыя рысы характару, што сапрауды
былi уласцiвы Элiзе – прынцыповай, непакорнай, рызыкоунай. Пра
тагачасны варшаускi свет, чужы пiсьменнiцы па духоунай сутнасцi,
Д. Бiчэль гаворыць з яуным сарказмам.

Вобраз Э. Ажэшкi для Д. Бiчэль невыпадковы, яму прысвеча-
ны многiя вершы (“На Арэшчыным ганку”, “Праменне дзëн на вулi-
цы Ажэшка”, “Арэшка” i iнш.). Сучасная паэтэса яуна шукае рысы
сваëй духоунай еднасцi з выдатнай зямлячкай: Ноч перайму на Арэ-
шчыным ганку / рэхам апошняй далëкай сваячкi7. Таму так балю-
ча успрымаюцца паэтэсай бяздомныя тлустыя качкi на самотнай Га-
раднiчанцы, дзiкiя душы нiякага роду8, таму узнiкае у яе вершах во-
браз зруйнаванай вулiцы Ажэшка9, як знак неразумення наступнасцi
з даунiм. Невялiкi верш, у якiм паралелi з лëсам Э. Ажэшкi-Гаспа-
дынi асэнсоуваюцца у фiласофска-абагульненым сэнсе (Я за жыццë

гэты брук перайшла10), мае незвычайна доугую для верша i вельмi сiм-

6 Д. Б iчэль, Д. Арэшка // Персанальны сайт “Данута Бiчэль”. – Рэжым доступу:
sukvecce.narod.ru/index/0–6. – Дата доступу: 12.10.2016.
7 Д. Б iчэль, Снапок: выбраныя вершы, Мiнск 1999, с. 379.
8 Тамсама, с. 70.
9 Тамсама, с. 51.
10 Тамсама, с. 422.
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валiчную назву, сэнс якой падкрэслiваецца наумысным выкарыстан-
нем толькi “вялiкiх” лiтар: “ВОКНЫ ПЕДIНСТЫТУТА ЗАУСËДЫ
ГЛЯДЗЯЦЬ У ВОКНЫ ЭЛIЗЫ АЖЭШКI”. Так сцвярджаецца неаб-
ходнасць пераемнасцi пакаленняу.

Што ж датычыцца Гродзенскага педiнстытута (цяпер унiверсiтэт),
якi сапрауды знаходзiцца насупраць дома-музея Э. Ажэшкi, то тут iмя
слыннай зямлячкi жыве у паэтычным слове Алы Петрушкевiч i яе вы-
хаванак – маладых паэтак НаталлiШкут,Юлii Стрыжовай, Алесi Бя-
ленiк i iнш., якiя змясцiлi вершы, прысвечаныя пiсьменнiцы, у зборнi-
ку “Лiтаратурная Гарадзеншчына у постацях i лëсах” (Гродна 2009).

Варта зазначыць, што А. Петрушкевiч творча сумяшчае паэтычнае
асэнсаванне вобраза Э. Ажэшкi з навукова-краязнаучым, яна – аутар
грунтоуных артыкулау пра творчасць польскай пiсьменнiцы i яе месца
у сучаснай лiтаратуры рэгiëну.

Звяртаючыся да памяцi слыннай зямлячкi у вершы “Ты сярод
нас”, гродзенскi паэт Мар’ян Дукса называе яе чуйным сумленнем краю
i падкрэслiвае духоуную адметнасць беларусау, нашу неканфлiктную
шматканфесiянальнасць i нацыянальную талерантнасць:

Мы – хрысцiянская суполка,
яе глыбокае злучэнне...
Цi беларуска ты, цi полька –
не мае спрэчнага значэння11.

Паэт эмацыянальна сцвярджае значэнне гiстарычнай спадчыны
Э. Ажэшкi для роднага краю: I без цябе няма Гароднi, / з табой Га-
родня ажывае12.

Пра высокую грамадзянскую мiсiю творчасцi Э. Ажэшкi, якая пе-
раканальна сцвердзiла, што беларусы – не быдла, не хамы, / iм хапiла

пагарды i слëз, разважае у вершы “Да 170-годдзя з дня нараджэння
Элiзы Ажэшка” Людмiла Кебiч:

Ах, Элiза, шляхетная панi,
не было хiба iншых турбот? –
Кожны твор твой – да Бога лiтанне
за святы беларускi народ13.

11 На нëманскай хвалi: лiтаратурны альманах, № 3, Гродна 2012, с. 17.
12 Тамсама.
13 Тамсама, с. 23.
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Шляхетнасць у дачыненнi да асобы пiсьменнiцы – сiнонiм высака-
родства i духоунай годнасцi.

Вершы-прысвячэннi, асаблiва напiсаныя з нагоды юбiлейных дат,
вымагаюць пэунай стылiстыкi i вобразна-выяуленчых сродкау: рыта-
рычных пытанняу, зваротау, узвышанай лексiкi i iнтанацыi. Iмкнучы-
ся разнастаiць свой верш, паэтка Алена Руцкая знаходзiць нечаканы
ход: мадэлюе сiтуацыю, калi у шарую гадзiну да дома Э. Ажэшкi iдзе
вядомая польская пiсьменнiца Зоф’я Налкоуская (яна сапрауды жыла
у Гароднi у 1922–1927 гг.). Такi прыëм дазваляе паразважаць пра лëс
самотнiцы, якой душа балела / за гэты край у змагарныя гады14, за-
цiкавiць чытача асобамi абедзвюх пiсьменнiц, стварыць нейкую асаблi-
вую таямнiчую, суцiшаную i крыху самотную атмасферу далучанасцi
да высокiх iсцiн:

Пастукайце у акенца, як у вечнасць,
I голас адгукнецца з даунiны15

Яшчэ болей выразна выяуленае iмкненне сказаць пра Э. Ажэшку
сваë адметнае слова, якое не зблытаеш са сказаным раней, уласцiва
Але Нiкiпорчык:

Я ж дачка краiны крыжоу...
Э. Ажэшка

Я – дачка краiны крыжоу
I кругоу
I крыгау – Нëманавых
I зëлак – амаль што нябесных
сэрцау вольных
i доляу цесных
бо iнакш
цi стала б я
Перамогай16

Працытаваны цалкам верш робiць належнае уражанне на чытача
i арыгiнальным эпiграфам, якi выдатна характарызуе сутнасць твор-
часцi пiсьменнiцы, i яго мастацкай iнтэрпрэтацыяй, для якой аутар-
ка умела выкарыстоувае разнастайныя прыëмы: смелую метафарыч-

14 Тамсама, с. 48.
15 Тамсама.
16 Тамсама, с. 44.
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насць, багатыя эпiтэты фальклорнага гучання, гукапiс, iнверсiю, пау-
торы, адсутнасць знакау прыпынку. Невялiкi па памеры верлiбр кан-
цэнтруе значны мастацкi сэнс, падключаючы чытача да нацыянальнай
i сусветнай паэтычнай традыцыi.

Iмкненне да паэтычнага эксперыменту заусëды было уласцiва гро-
дзенскаму паэту Юрку Голубу. Праз трапную мастацкую дэталь (ды-

мок эпохi у доме Ажэшкi) ëн перадае значэнне творчасцi пiсьменнiцы
у вершы “Камiн у доме Ажэшкi”, падкрэслiваючы яе еднасць з сялян-
камi жытнiмi i глыбiню разумення жыцця:

У гаспадынi мудры позiрк,
У панi з мудрасцю тамы17.

Камiн – адзнака шляхетных багатых дамоу, аднак у вершы у iм
жыве агонь надзеi i касы як сiмвал непакоры i змагання (нагадаем,
што у паустаннi К. Калiноускага актыуны удзел брала Э. Ажэш-

ка). Асэнсоуваючы духоуны запавет пiсьменнiцы, Ю. Голуб выказвае
упэуненасць у яго дзейснасцi i сiле: Спытаць з надзеяй давялося: /

– Маучыць камiн? / – Гудзе камiн!18

Акрамя найбольш частых вершау-прысвячэнняу i лiрычных мана-
логау, у якiх вобраз Элiзы праецыруецца на сëнняшнi дзень i уласны
лëс паэтау, асоба i творчасць пiсьменнiцы знаходзяць мастацкае ува-
сабленне i у такiх даволi рэдкiх для сучаснай беларускай лiтаратуры
жанрах, як балада i паэма.

Прызнаным майстрам баладнага жанру у беларускай паэзii з’яу-
ляецца Вiктар Шнiп. Яго “Балада Элiзы Ажэшкi” напiсана у фор-
ме звароту да выдатнай пiсьменнiцы, якую паэт, выкарыстоуваючы
прыëм iнтэртэкстуальнасцi, называе каралевай народнага слова. Як
калiсьцi Ф. Багушэвiч, сучасны паэт падкрэслiвае духоуную блiзкасць
Элiзы да простага люду тутэйшага краю, якому яна па крывi не чу-
жая, свабодалюбства, высакароднасць i вялiкую ролю пiсьменнiцы
у беларускай гiсторыi i культуры:

I ты, каралева народнага слова,
Збiраеш не золата, золата – тло,
А песнi i казкi тутэйшаю мовай.
У мове тутэйшай жывое святло,

17 Ю. Голуб, Сын небасхiлу: вершы, Мiнск 1988, с. 51.
18 Тамсама.
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Што дадзена Богам i не забярэцца
Нiкiм i нiколi, бо тут – ëсць народ,
I ëн, хто тут свой, хто чужы, разбярэцца,
Калi не цяпер, дык праз тысячу год19.

Балада В. Шнiпа шчодра насычана мастацкiмi дэталямi, якiя
надаюць твору гiстарычны каларыт: Магiлы паустанцау, курганнi
дзядоу. Пафаснасць удала адцяняецца эмацыйна насычанымi пяшчот-
нымi вобразамi мiлай сэрцу шляхетнай Гароднi; гаючага бярозавага
шуму, па кантрасце з якiмi балюча успрымаюцца карцiны народнага
гора, слëзы i кроу, над якiмi воук вые. Апошнiя радкi балады гучаць
аптымiстычна i жыццясцвярджальна:

Не будзе нiдзе прыгажэйшага краю,
Чым край,

да якога спазнана любоу20.

Цiкавы факт лiтаратурнага жыцця – з’яуленне вялiкага мастацка-
га твора пра Элiзу Ажэшку, лiра-эпiчнай паэмы гродзенскай паэтэсы
Любовi Русiлкi “Зямлi i людзям”, напiсанай паводле мемуарау, пiсьмау
i урыукау з творау выдатнай польскай пiсьменнiцы.

У лëсах дзвюх жанчын – Элiзы Ажэшкi i аутаркi паэмы, якая на-
радзiлася на сто гадоу пазней, – нямала цiкавых супадзенняу. Мален-
ства i юнацтва Л. Русiлкi прайшло на радзiме Э. Ажэшкi, у вëсцы
Мiлькаушчына Гродзенскага раëна, а сям’я будучай паэтэсы займала
адзiн з пакояу вялiкага панскага дома, якi называлi “Ажэшчыным до-
мам”, бо тут нарадзiлася Элiза. Асоба Элiзы Ажэшкi з дзяцiнства хва-
лявала Л. Русiлку, i яна, настаунiца-фiлолаг з адукацыяй двух класiч-
ных унiверсiтэтау, у 2005 годзе напiсала i выдала паэму “Алея Элiзы”,
якая стала часткай апублiкаванай у 2013 годзе новай паэмы “Зямлi
i людзям”. Твор, натхнëны успамiнамi маленства, вызначаецца асаблi-
вым пранiкнëным лiрызмам i усхваляванасцю.Мэта гэтай вялiкай пра-
цы, якой папярэднiчалi краязнаучыя пошукi, знаëмства з аутабiягра-
фiяй i мемуарамi Элiзы Ажэшкi, выдадзенымi у пачатку ХХ стагоддзя
маскоускiмi выдавецтвамi “Русское богатство” i “Орион”, з навуковы-
мi працамi Г. Тычкi, В. Гапавай, У. Содаля, А. Марцiновiча, з гiста-
рычнай лiтаратурай, – папулярызацыя жыцця i творчасцi выдатнай

19 В. Шн iп, Проза i паэзiя агню: вершы, аповесць, эсе, Мiнск 2010, с. 61.
20 Тамсама, с. 61.
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пiсьменнiцы, прызнанне у любовi да яе i да Радзiмы, выказванне удзяч-
насцi i павагi да асобы, якая пакiнула значны след у гiсторыi Беларусi
i у людскiх сэрцах.

Паэму Л. Русiлкi можна назваць сур’ëзным гiстарычным творам,
таму невыпадкова на яе публiкацыю у часопiсе “Полымя” першым ад-
гукнууся доктар гiстарычных навук А. Русецкi, якi адзначыу факта-
графiчную аснову “Алеi Элiзы”, багатую канкрэтыку твора i зрабiу
вывад аб тым, што ëн вызначаецца глыбокiм спасцiжэннем жыцця
i творчасцi польскай пiсьменнiцы Элiзы Ажэшкi (1842–1910), высо-

камастацкiм афармленнем яе бiяграфii21.

Змест паэмы найперш абумоулены тым, што у багатай польска-
моунай спадчыне Э. Ажэшкi ëсць выдатныя творы, дзе славутая пiсь-
меннiца адлюстравала жыццë беларускага сялянства у 60–80 гадах
ХIХ стагоддзя. Гэта апавяданнi, сярод якiх першае – “Малюнак з га-
лодных гадоу” (1866) i “Тадэвуш” (1885), аповесцi “Нiзiны” (1884),

“Дзюрдзi” (1885), “Хам” (1889); нарысы “Людзi i кветкi над Нëманам”
(1888–1892). Названымi творамi Э. Ажэшка, па сутнасцi, першай паве-
дамiла шырокаму свету аб тагачасным беларускiм народзе, выказала
яму, прыгнечанаму i абяздоленаму, павагу i спачуванне, раскрыла леп-
шыя чалавечыя якасцi беларусау.

Творчая задума аутара паэмы – сцвердзiць, што Элiза Ажэшка,
якая у сваiх творах пра мiнулае беларускага народа пакiнула бага-
тую духоуную спадчыну, заслужыла яго удзячнасць i пашану, а вядо-
масць творау пiсьменнiцы сярод сучасных чытачоу вартая падтрымкi
i пашырэння. З гэтай мэтай Л. Русiлка стварыла мастацкую бiягра-
фiю Элiзы Ажэшкi i ажыццявiла сцiслую паэтычную рэпрэзентацыю
асноуных яе творау.

Паэма складаецца з трох частак – “Алея Элiзы”, “З Нëманам мi-
лым” i “Гараднiчанка”. Па агульным кампазiцыйным прынцыпе вы-
значана чатырнаццаць раздзелау, якiя пабудаваны з асобных, закон-
чаных па iдэйным змесце, рытмiчнай схеме i сродках мастацкай вы-
разнасцi кароткiх эцюдау. Улiчваючы аддаленасць прадмету апiсання
у часе ды iншыя акалiчнасцi, да кожнага з раздзелау даюцца празаiч-
ныя каментарыi. Яны прадстаулены у форме аутарскiх разважанняу,
паведамленняу, звернутых да уяунага чытача, звязаны памiж сабой
i добра уплываюць на знiтаванасць раздзелау i частак паэмы. Часам
тое цi iншае тлумачэнне узбагачае чытача i новымi ведамi, якiя дазва-
ляюць лепш зразумець паэтычны тэкст.

21 А. Русецк i, Вехi гiстарычнай бiяграфii, “Маладосць” 2006, № 7, с. 128.
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Вобраз Элiзы Ажэшкi, яе маналог аб сваiм жыццi i творчасцi, што,
пачынаючы з другога раздзела, гучыць на працягу усяе паэмы, тры-
мае на сабе усю унутраную структуру твора. Цэласнасць кампазiцыi
уласцiва i першаму раздзелу паэмы, заснаванаму на дыялогах, бо усе
яны – пра Элiзу цi з яе удзелам.

Асаблiва выразна творчая задума Л. Русiлкi i майстэрства яе ува-
саблення вiдаць пры параунаннi аутабiяграфii Э. Ажэшкi, якая была
надрукавана у зборнiку “Русское братство” у 1910 годзе, i адпаведнага
тэксту паэмы, у якiм расказваецца пра радасць ад першых творчых
вопытау пiсьменнiцы.

Аутабiяграфiя Элiзы Ажэшкi Тэкст паэмы

Я памятаю хвiлiны, калi блакiтнае Блакiтнае свiтанне
свiтанне, падаючы на мой стол, Зноу падае на стол –
рабiла святло лямпы, падобным да I свечкай лямпа стане,
святла грамнiчнай свечкi. Схаваецца у прастор.

Я ускоквала, выбягала з дому, Ускокваю – i з дому.
адпраулялася на палоску лугу. На луг! Туды уцячы!

I вось нiякай стомы
Ад працы i уначы.

У траве, расе пад лiсцем дрэу, Раса у траве i лiсцi
нiбы пазалочаных касымi Ужо золатам дрыжыць.
праменямi сонца, я стаяла, Мой новы дзень так блiзка,
хадзiла – бадзëрая, вясëлая, Як хочацца у iм жыць!22

перапоуненая радасцю жыцця.

Такiя тэкстуальныя супадзеннi, якiя можна было б доужыць, пе-
раконваюць у тым, што Л. Русiлка нiдзе не адступае ад сваëй кан-
цэптуальнай задумы: напiсаць паэму паводле успамiнау самой пiсь-
меннiцы, зрабiць больш блiзкiм для чытача вобраз Элiзы Ажэшкi
i адначасова узвысiць, апаэтызаваць яго. Iдэйнай задуме адпавядае
i змястоунасць формы: прыведзены паэтычны урывак вызначаецца яр-
кiм рытмiчным малюнкам, рытм энергiчны, аптымiстычны, лëгкi, ëн
перадае радасць ад мастацкай творчасцi, ад маладосцi; радкi карот-
кiя, лаканiчныя i насычаныя дзеяннем; рыфма гучная, змястоуная (свi-
танне – стане, стол – прастор, уцячы – i уначы). Асаблiва узмацняецца
эмацыянальна-вобразнае уздзеянне гэтага урыука паслядоуным выка-
рыстаннем аутарскага iнтанацыйнага кантрасту: папярэднi урывак,

22 Л. Рус iлка, Зямлi i людзям: Паэма, Гродна 2013, с. 41.



84 ВОЛЬГА РУСIЛКА

якi перадавау пакутлiвыя развагi, разлад i супярэчнасцi памiж побы-
там i творчасцю, напiсаны у зусiм iншай i павольнай iнтанацыi: Год
прайшоу, i праходзiць другi. / Гаспадарка у знясiллi. Даугi...23 Калi ж
дадаць, што кожны з суседнiх чатырох урыукау напiсаны сваiм паме-
рам, выбар якога iнтуiтыуна абумоулены зместам, то становiцца вiда-
вочным iдэйна-мастацкая цэласнасць паэмы i майстэрства яе аутара.

Другая частка паэмы “Зямлi i людзям” ахоплiвае амаль дваццаць
гадоу жыцця Элiзы Ажэшкi у Гродне. Трэцяя – дзесяць год дзевятнац-
цатага стагоддзя i дзесяць год пачатку дваццатага. Сюжэтная знiтава-
насць трох частак абумоулена храналагiчнай асновай паэмы i адзiным
скразным вобразам гераiнi твора, пастауленым у цэнтр усiх падзей.

Цэласнасць i прадуманасць зместу падкрэслiваюць i эпiграфы у па-
чатку кожнай часткi. Дрэвы хаваюць таямнiцы – расказваюць людзi24

– сцвярджае “Алея Элiзы.” I рэкi хаваюць таямнiцы – расказваюць

людзi25 – даводзяць часткi “З Нëманам мiлым” i “Гараднiчанка”.
У другой частцы паэмы аутар на пярэднi план выводзiць творы

Элiзы Ажэшкi, стварае своеасаблiвую мастацкую рэпрэзентацыю iх су-
часнаму чытачу, кожны раз знаходзячы для гэтага адпаведныя сродкi
выразнасцi: цi то паведамленне самой пiсьменнiцы (раман “Марта”), цi
меркаванне знауцау (“Меiр Эзафовiч”), цi пiсьмо сяброуцы (аповесць
“Нiзiны”), цi iмправiзацыя да заключнага эпiзоду аповесцi “Дзюрдзi”,
цi характарыстыка найпрыгажэйшага з герояу Э. Ажэшкi (аповесць
“Хам”).

Такое адметнае мастацкае прадстауленне творау выдатнай пiсь-
меннiцы, як i сама прысутнасць iх у паэме, абгрунтавана творчай
задумай паэтэсы, якая прадугледжвае папулярызацыю творау Элiзы
Ажэшкi сярод сучасных чытачоу.

Аутар паэмы пераконвае чытача, што Элiза Ажэшка з высокай
патрабавальнасцю ставiлася да якасцi сваiх творау: чатыры з дзесяцi,
напiсаных у 1864–1869 гадах, яна спалiла, не задаволеная iх мастацкай
вартасцю. З паэмы вiдаць таксама, як паважлiва адносiлася пiсьмен-
нiца да лiтаратурнай крытыкi, чакала ад яе водгукау на свае кнiгi,
прыслухоувалася да зауваг.

У пiсьменнiцкiм лëсе Элiзы Ажэшкi было нямала i расчараванняу.
Двойчы (у 1905 i 1909 гадах) яна вылучалася на атрыманне Нобелеу-

23 Тамсама, с. 40.
24 Тамсама, с. 19.
25 Тамсама, с. 51.
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скай прэмii, i кожны раз перавага аддавалася творам Генрыка Сянкевi-
ча. Ды пiсьменнiца з годнасцю успрымала усë, i славу спазнала пры
жыццi. Сваю ж творчую дзейнасць яна разглядала як службу радзiме:
Для радзiмы i трэба – пiшы26.

У паэме надаецца вялiкая увага грамадскай дзейнасцi Э. Ажэшкi
i яе асабiстаму жаночаму лëсу. Ëн не песцiу яе, ды i яна не часта пака-
ралася яго волi, а тварыла сваë жыццë сама, не заусëды укладваючыся
у рамкi iснуючай тады мадэлi жаночага прадназначэння. Не магла
не адбiцца на асабiстым лëсе Э. Ажэшкi яе барацьба за эмансiпацыю
жанчыны у сям’i i грамадстве. Яе жаночае сэрца адпаведна паказана
у паэме: яно добрае i пяшчотнае, але i смелае, рашучае.

Элiза Ажэшка – асоба незвычайная, выключная па маштабе пiсь-
меннiцкага дару, дзейсная i самаахвярная, незалежная i свабодалюбi-
вая. У паэме Л. Русiлкi “Зямлi i людзям” яна паустала перад чытачом
яшчэ i велiчнай. Такой вызначыла пiсьменнiцу яе вялiкая духоуная
спадчына. Зусiм не выпадковым з’яуляецца факт напiсання менавiта
паэмы пра Элiзу Ажэшку. Яна па самой сутнасцi свайго жыцця, па сiле
i значнасцi характару тыповая паэмная гераiня. У планах Л. Русiлкi –
працяг паэтычнага асэнсавання творчасцi польскай пiсьменнiцы, напi-
санне тэкста араторыi па паэме i лiбрэта оперы па рамане Э. Ажэшкi
“Над Нëманам”.

Урыукi з паэмы Л. Русiлкi перакладзены на польскую мову Яуге-
нiяй Кузьмiцкай, твор выкарыстоуваецца у афармленнi музея Э. Ажэ-
шкi, якi ëсць у Мiлькаушчыне.

Прыëм паэтычнай рэпрэзентацыi творау Э. Ажэшкi, выкарыстаны
у паэме Л. Русiлкi, вызначае i спецыфiку верша А. Петрушкевiч “ПА-
ВОДЛЕ НАВЕЛЫ ЭЛIЗЫ АЖЭШКI “GLORIA VICTIS”, у якiм паэ-
тэса асэнсоувае лëс паустанцау Калiноускага i сцвярджае, што тым,
хто за волю загiнуу – пашана i слава27.

Такiм чынам, у сучаснай беларускай паэзii iснуе дастаткова вялi-
кая колькасць творау розных жанрау (вершы-прысвячэннi, лiрычныя
маналогi, верлiбры, балады, паэма), у якiх даецца мастацкае асэнса-
ванне жыцця i творчасцi Элiзы Ажэшкi. Яны напiсаны пераважна яе
землякамi, гродзенскiмi паэтамi, для якiх вобраз выдатнай пiсьменнiцы

26 Тамсама, с. 40.
27 Творчество Элiзы Ожешко в эстетическом пространстве современности: сб.
науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: С. Ф. Мусиенко (гл. ред.), Е.П. Нелепко
(зам. гл. ред.) [и др.]; под научн. ред. С.Ф. Мусиенко, Гродно 2011, с. 379.
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з’яуляецца сiмвалам любовi да роднага краю, шляхетнасцi i дабрачын-
насцi. Для многiх аутарау зварот да iмя Элiзы Ажэшкi – форма ува-
саблення уласнага паэтычнага крэда i грамадзянскай пазiцыi, сцвяр-
джэння гiстарычнай пераемнасцi i дзейснасцi лiтаратурнай традыцыi.
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S T R E S Z C Z E N I E

REPREZENTACJA ARTYSTYCZNA OBRAZU ELIZY ORZESZKOWEJ
WE WSPÓŁCZESNEJ POEZJI BIAŁORUSKIEJ

W artykule omówiono artystyczną specyfikę kreślenia obrazu klasyka litera-
tury polskiej Elizy Orzeszkowej we współczesnej białoruskiej poezji. Eliza Orzesz-
kowa miała białoruskie pochodzenie i wywarła znaczący wpływ na historię i życie
kulturalne obu narodów. Na podstawie analizy literaturoznawczej wierszy Danuty
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Biczel, Aly Nikiporczyk, Jurki Gołuba, Wiktora Sznipa, poematu Lubowi Rusiłki
i dzieł innych autorów sformułowano wniosek, że obraz Elizy Orzeszkowej ma dla
literatury białoruskiej wartość koncepcyjną, zawiera ideę wierności korzeni ideałom
wolności i sprawiedliwości społecznej. Ustalono, że utwory, w których pojawia się
obraz Elizy Orzeszkowej, są zróżnicowane pod względem gatunku i rodzaju obrazu.
Są to wiersze-inicjacje, poetyckie monologi pisarki, ballady i poemat. Reprezenta-
cja artystyczna obrazu znanej pisarki nie byłaby możliwa bez szerokiego stosowa-
nia technik intertekstualności: cytowania, reminiscencji i aluzji, odwoływania się
do dokumentacji historycznej, co wyróżnia przeanalizowane utwory współczesnych
autorów.

Słowa kluczowe: dziedzictwo ideowo-artystyczne, konceptualny sens obrazu, na-
rodowa odmienność, wiersze-dedykacje, poetycka reprezentacja utworów, podstawa
dokumentalna.

S UMMARY

ARTISTIC IMAGE OF ELIZA OZHESHKOVA
IN MODERN BELARUSIAN POETRY

The author of the article discusses artistic features in the image of Polish wri-
ter Eliza Ozheshkova in modern Belarusian poetry. Ozheshova, who was of Bela-
rusian origin, influenced the history and culture of both nations. The poems by
Danuta Bichel, Ala Nikiporchyk, Jurka Golub, Viktor Shnip, Lubova Rusylki and
other writers have been analyzed, which enabled to conclude that the image of
Eliza Ozheshkova has conceptual value in Belarusian literature. It contains loyal-
ty to the principles of freedom and social justice. The works in which the image
of Eliza Ozheshkova appears are different in terms of genre and type. These are
poems-initiations, a writer’s poetic monologues, ballads and narrative poems. A va-
riety of intertextual devices such as quotations, reminiscences, allusions, reference
to historical documents have been employed.

Key words: idea-artistic heritage, conceptual meaning of the image, national di-
stinctness, poems-dedications, poetic representation, historical documents.


