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Кожная нацыянальная лiтаратура, як правiла, складаецца з шэра-
гу рэгiянальных. I чым больш разнастайнасцi у згаданым шэрагу, тым
яскравей i каларытней выглядае вербальнае мастацтва цэлай нацыi.
Вядома, рэгiянальныя лiтаратуры мусяць мець мiж сабой кропкi су-
дакранання, каб урэшце усе “пазлы” склалiся у адну карцiну. Калi ж
тыя сувязi па нейкiх прычынах губляюцца, то рэгiянальную лiтара-
туру у вынiку чакаюць самыя розныя наступствы: альбо яна слабее
i занепадае, альбо дрэйфуе у бок чужога культурнага канону i утварае
своеасаблiвы сiмбiëз з iншай нацыянальнай лiтаратурай, альбо мо-
жа стацца цалкам самадастатковым, незалежным культурна-мастац-
кiм комплексам з патэнцыялам надрэгiянальнага узроуню. Менавiта
такiм феноменам уяуляецца нам лiтаратура Беласточчыны – рэгiëна,
якi паводле цэлага набору характарыстык з’яуляецца беларускiм, але
у той жа час не мае трывалай сувязi (у сiлу палiтычных i некаторых
iншых абставiнау) з iншымi беларускiмi рэгiëнамi. Зрэшты, дзякую-
чы менавiта “адарванасцi” ад беларускага мацерыка, беластоцкая лi-
таратура здолела выпрацаваць даволi унiкальныя, рэдкiя для iншых
айчынных рэгiëнау спосабы спасцiжэння вербальнай прасторы. Адзiн
з такiх спосабау – зварот да сюррэалiстычных вобразау i матывау
у паэтычнай творчасцi.

Увогуле, сюррэалiстычнае мастацтва – вынiк i плëн шэрагу за-
ходнееурапейскiх гiсторыка-культурных працэсау, хвалi якiх, вядома,
дакацiлiся i да нас, аднак страцiушы пры гэтым сваю першапачатко-
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вую магутнасць. Прыгадаем, зараджэнне гэтага кiрунку пачынаецца
у мiжваеннае дваццацiгоддзе. Заснавальнiкам лiчыцца французскi паэт
Андрэ Брэтон – аутар знакамiтага “Манiфеста сюррэалiзму” (1924).

Зрэшты, для узнiкнення дадзенага феномену яшчэ задоуга да А. Брэ-
тона i яго аднадумцау (Луi Арагона, Пiлiпа Супо, Iва Тангi, Поля
Элюара i iнш.) у Заходняй Еуропе для гэтага была падрыхтаваная
шчодрая глеба: творчасць сiмвалiстау, дадаiстау, дэкадэнтау i iншых
прадстаунiкоу нерэалiстычнага мастацтва.

Лiтаратуразнауцы у адзiн голас сцвярджаюць, што галоуная мэта
сюррэалiзму – пошук “сапрауднай рэальнасцi”, якая выяуляецца праз

асабiста-пачуццëвую сферу суб’ектыунасцi, некантралюемую твор-

часць. У лiтаратуры (пераважна у паэзii) для сюррэалiзму харак-

тэрна “аутаматычнае пiсьмо” (запiс слоу, вобразау i фрагментау

маулення, што узнiкалi у вынiку спантанных асацыяцый), адмова ад

рыфмы, метрыкi, члянення на строфы, завершанасцi, граматыка-сiн-

таксiчнай i жанрава-кампазiцыйнай арганiзацыi1.

Вядома, пералiчаныя характарыстыкi не даюць магчымасцi аха-
пiць усю разнастайнасць сюррэалiстычных эксперыментау прадстау-
нiкоу прыгожага пiсьменства, аднак гэтага дастаткова для усведам-
лення “аутаномнасцi” беластоцкага лiтпрацэсу у кантэксце пошуку
“сапрауднай рэальнасцi”. Справа у тым, што тая ж асабiста-пачуццë-
вая сфера суб’ектыунасцi, згаданая вышэй, праяуляецца у беларускай
рэгiянальнай паэзii вельмi па-рознаму: лiтаратары Беласточчыны па-
водле гэтага чыннiка яшчэ у часы узнiкнення лiтаб’яднання “Бела-
вежа” (канец пяцiдзесятых гадоу ХХ ст.) абагналi сваiх усходнiх ка-
лег, замянiушы маналiтнае, аднатоннае лiра-эпiчнае “МЫ” на шмат-
галоссе асобных лiрычных “Я”. Патлумачыць такую сiтуацыю мож-
на аглянуушыся яшчэ на чвэрць стагоддзя назад – у трыццатыя
гады, калi уся Заходняя Беларусь, знаходзячыся у складзе Польш-

чы, як i мае быць, цалкам належыць заходняму культурнаму арэалу,
у той час як на усходзе разарванай краiны паэтам забараняецца пра-
ва на асабiстую думку, асабiсты тон у iмя вышэйшай “грамадскай

прауды” i “грамадскага абавязку”. Паэтычнае “я”, што утрымлiвае

у сабе патэнцыял магчымасцей “прыватнага” бачання i адчуван-

ня свету, востра кляймуецца2. А потым разгортваюцца усiм вядо-

1 Е. А. Лявонава, С. У. Пешын, Сюррэалiзм, Беларуская энцыклапедыя. У 18 т.,
Мiнск 2002, т. 15, с. 331–332.
2 Я. Чыкв iн, Далëкiя i блiзкiя: Беларускiя пiсьменнiкi замежжа, Беласток 1997,
с. 9–10.
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мыя падзеi: выбухае другая сусветная вайна, далей маем пасляваен-
ны перадзел беларускiх этнiчных тэрыторый, у вынiку якога бела-
стоцкi рэгiëн канчаткова адрываецца, але неузабаве ажывае у плане
беларускасцi i на урадлiвай еурапейскай культурнай глебе паустае
лiтаратурная альтэрнатыва вербальнаму мастацтву “мацерыковай”
Беларусi.

Вядома, каб стварыць тое, што мае беларуская лiтаратура Бе-
ласточчыны, патрабавалiся адпаведныя умовы (некаторыя мы зга-
далi вышэй) i цэлая плеяда арыгiнальных творцау (аднаму-двум пiсь-
меннiкам цяжка было б стварыць магутны лiтаратурны комплекс,
а менавiта так выглядае сëння аб’яднанне “Белавежа”). Сярод гэтай
плеяды, калi разважаць над сюррэалiстычнымi тэндэнцыямi у паэзii
“белавежцау”, можна таксама вылучыць не адно яркае iмя, але вось
з якога аутара найлепш пачынаць падобныя разважаннi? Падказку зна-
ходзiм у Яна Чыквiна – хiба найлепшага знауцы лiтаратурнага працэ-
су у гэтым рэгiëне. Адзiн з раздзелау вядомай кнiгi “Далëкiя i блiзкiя:
Беларускiя пiсьменнiкi замежжа” прафесар пачынае адразу з цытаван-
ня вершау, а далей пiша: Так арыгiнальна у пяцiдзесятых i шасцiдзе-

сятых гадах мог пiсаць i фармуляваць сваë паэтычнае веравызнанне

толькi Яша Бурш, адзiн з найбольш цiкавых, таленавiтых мадэрнi-

сцкiх беларускiх паэтау у Польшчы3.Што ж, паэт i мастак Яша Бурш
(Янка Анiсэровiч) сапрауды з’яуляецца цi не першым “белавежцам”,
у творах якога асабiста-пачуццëвая сфера цалкам перакрывае сабой
усе узроунi мастацка-стваральнай прасторы:

Пiшу вершы
каб паутарыць сябе
навонкi
пiшу вершы
каб завязаць кантакт
з сабою
нявыказаным4

Працытаваныя радкi (на iх звярнуу увагу i Я. Чыквiн) цягнуць нi
многа, нi мала на своеасаблiвы манiфест, у якiм выразна прачытва-
ецца i прызначэнне мастака, i месца мастацтва у свеце, i роля свету
у мастацтве. Вiдавочна i тое, што пошук сябе i сваëй “нявыказана-
сцi”, дэклараваны Я. Буршам, у значнай ступенi супадае з пошукам

3 Тамсама, с. 123.
4 Цыт. паводле: Я. Чыкв iн, Далëкiя i блiзкiя, с. 123.
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“сапрауднай рэальнасцi” прадстаунiкамi сюррэалiзму. Як супадаюць
i iншыя важныя атрыбуты кiрунку – адмысловы спосаб складання
вершау, заснаваны на запiсу iнстынктыуных вобразау i стыхiйных аса-
цыяцый, адмова ад традыцыйнай метрыкi, рыфмы, пунктуацыi:

З тонi долi
выцягваю будучыя днi
каб прыгледзецца блiжэй
расцягнуць свае нервы
да тонкасцi
нiтак шаукапрада
ды навiваць
на катушку цярпення
каб хапiла завязаць
за апошнi
пульс сэрца5

Гiсторыя лiтаратуры сведчыць, што вельмi рэдка у свеце вербаль-
нага мастацтва сустракаюцца творцы, якiя працуюць у нейкiм толь-
кi адным стылi, а iх набытак можна суаднесцi выключна з адным
накiрункам. Бо прыроду натхнення растлумачыць немагчыма, таму
творчы працэс, па сутнасцi, не падлягае кантролю i канчатковы вынiк
прадбачыць немагчыма. Ды i лiтаратары, як правiла, не задумваюцца
(прынамсi, не зацыклiваюцца) над прыналежнасцю уласнай творчасцi
да пэуных мастацка-эстэтычных плыней, асаблiва у працэсе працы над
тэкстамi – пiшуць так, як на душу кладзецца, а ужо потым крытыкi
i лiтаратуразнауцы сартуюць напiсанае, ды раскладваюць па розных
палiчках. Але вось паэзiю Я. Бурша па розных палiчках не раскладзеш.

I не таму, што паэтычная спадчына прадстаулена адносна нешматлi-
кiмi публiкацыямi у беластоцкай перыëдыцы, ды адзiным аутарскiм
зборнiкам “Прамень думкi” (1964) – справа тут не у колькасцi вершау,
а у рэдкай цэльнасцi творчай паставы першага сярод “белавежцау”
мадэрнiста-сюррэалiста.

Сюррэалiстычныя творы Я. Бурша, якiя не былi у свой час належ-
ным чынам ацэнены непадрыхтаваным да падобнай лiтаратуры чыта-
чом, адыгралi мiж тым станоучую ролю: сталi своеасаблiвым арыенцi-
рам для наступнага пакалення эксперыментатарау. Сярод iх – Надзея
Артымовiч, адна з найбольш запамiнальных беластоцкiх мадэрнiстак.

5 Я. Бурш, Вершы, [у:] Краса i сiла: Анталогiя бел. паэзii ХХ ст., Мiнск 2003,
с. 400.
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Запамiнальная перш за усë дзякуючы сюррэалiстычнай настраëвасцi,
якой паэтка паслядоуна насычае сваю творчасць. Кожны яе верш ста-
раецца максiмальна адарвацца ад звыклай рэальнасцi. Пры гэтым ня-
важна, у чым гэтая рэальнасць увасобленая – у форме твора, у тэма-
тыцы i праблематыцы, альбо у выбары мастацкiх сродкау. Па гэтай
прычыне чытач, маючы свой “гарызонт чаканняу”, рызыкуе увогуле
нiчога не дачакацца, сутыкнуушыся з паэзiяй Н. Артымовiч. Бо сут-
насць сюррэалiстычнага метаду – у разбурэннi падобных гарызонтау,
з чым прадстаунiца “Белавежы” спрауляецца заусëды толькi на вы-
датна:

i нiчога не адбудзецца
было ëсць будзе i нiчога я не знайшла
у кнiжках марах жыццi
каб памерцi
без слоу без музыкi
у маучаннi як камень
кiдаю перадапошнi гук
гэта кепскi фон
час6

Заканамерная адметнасць сюррэалiстычнасцi вобразау Н. Арты-
мовiч грунтуецца перадусiм на iх нечаканай парадаксальнасцi: амаль
кожны яе верш здольны збянтэжыць сваëй непрадказальнасцю, нестан-
дартнасцю асацыятыунага мыслення аутара, якое праяуляецца на фо-
не, здаецца, самых звычайных матывау:

праплыла па вячэрнiм небе
Аднакрылая птушка.
Праспявау за маiм акном
Самотны вецер.
Незнаëмы падарыу мне сëння
Дзевяцiмесячны каляндар
... без вясны...7

Зрэшты, сакрэт такой нязвыклай творчай манеры паэтка спрабуе ча-
сам растлумачыць, вядома, на свой, зноу жа вельмi загадкавы, няпро-
сты лад:

6 Н. Артымов iч, Жоутая музыка, [online], http://kamunikat.org/download.php?
item=3921-1.html&pubref=3921, [доступ: 20.05.2018]
7 Тамсама, [доступ: 20.05.2018].
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з вулiц
з неба
з...
з пекла
...i прадчуванняу
мой верш8

Увогуле, каардынаты мастацка-эстэтычнай лакацыi Н. Артымовiч
вызначыць даволi цяжка.Прауда, калi у якасцi дадатковых арыенцiрау
узяць некаторых iншых творцау, ды пэуныя моманты, звязаныя з удзе-
лам у лiтаратурным працэсе, то можна крыху праяснiць сiтуацыю.
Адным з такiх важных момантау, на нашу думку, з’яуляецца запа-
чаткаванне у 1990 годзе Янам Чыквiным кнiжнай серыi “Бiблiятэка
Беларускага лiтаратурнага аб’яднання “Белавежа””, у якой першай
кнiгай быу выдадзены зборнiк Н. Артымовiч “Сезон у белых пейза-
жах”. Наурад цi заснавальнiк серыi кiравауся усяго толькi алфавiт-
ным прынцыпам. Канешне, ключавым фактарам стала неардынарная
постаць самой паэткi, якая мусiла увасобiць адметнасць лiтаратур-
най традыцыi беларускай Беласточчыны, заахвоцiць да творчага ды-
ялогу увесь навакольны свет – блiзкi i далëкi. Што у вынiку i ад-
былося. Варта згадаць хоць бы з’яуленне у 1994 годзе кнiгi “Дзве-
ры”, у якой паралельна з вершамi Надзеi Артымовiч змяшчаецца
i прачытанне iх – маргiналii паэта Алеся Разанава: удакладняючы

тапаграфiю вершау i актывiзуючы сэнсы, што тояцца у iхняй, да-

волi герметычнай, прасторы, яны уводзяць вершы у кантэкст дыя-

логу9. Цiкава, што яшчэ да стварэння згаданай кнiгi, паэтка прызна-
ецца: Я так баялася // I дзверы зрабiлiся сцяной // Я так баяла-
ся // I усë прайшло10. Iзноу маем неадназначную сiтуацыю: страх
перад узнiкненнем сцяны маучання i непаразумення грунтуецца на
усведамленнi часовасцi i абсурднасцi з’яулення на месцы дзвярэй сця-
ны. А iнакш не напiсауся б i верш пад назвай “Беларускiя паэты
у Бельску”, вельмi важны для адчування сябе сярод iншых, блiзкiх па
духу творцау i для разумення iхняй прысутнасцi ва уласнай творчай
прасторы:

8 Тамсама, [доступ: 20.05.2018].
9 Н. Артымов iч, А. Разанау, Дзверы, Беласток 1994, с. 5.
10 Н. Артымов iч, Жоутая музыка, [доступ: 20.05.2018].
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толькi у Бельску
можна пiць гарбату
сказау малады паэт Эдзiк Мазько
толькi у Бельску
у маучаннi чытаюцца вершы
сказала васiльковая Данута Бiчэль
i ты пабачыш
у кожнай птушкi
твой твар
сказау Алесь Разанау11

Кампанiя у вышэй працытаваным творы сабралася зусiм не выпадко-
вая, бо не бывае у добрых мастацкiх тэкстах, як i у жыццi, выпад-
ковых рэчау. Трох паэтау, якiя прадстауляюць розныя творчыя пака-
леннi, розныя мастацка-эстэтычныя традыцыi, збiрае (у сябе i у сабе)
чацвëртая паэтка, аб’ядноуваючы так лëгка i чароуна Усход i Захад,
Беларусь i Польшчу, экзальтацыю сусветных авангардных тэндэнцый
(у тым лiку сюррэалiстычных) i адвечны спакой айчыннага традыцыя-
налiзму. У гэтым сумоуi i нараджаецца сапрауднае, чыстае мастацтва,

дзе цiхiя вершы
дзе праудзiвая твая лiрыка
дзе наша месца глыбокае
дзе нашы сны спакойныя
дзе мы
дзе ты
дзе я12

Зауважым, вербальная формула “дзе мы дзе ты дзе я” вельмi дакладна
адлюстроувае сутнасць творчай свядомасцi Н. Артымовiч (уменне за-
даваць пытаннi без пытальнiкау, шукаць сваë “ego” сярод iншых “я”,
але абстрагавацца ад “мы”, быць для усiх i чужой i сваëй у адначассi,
ставiць межы, каб тут жа разбураць iх). Зрэшты, гэтая формула пады-
ходзiць i для некаторых iншых “белавежцау”, схiльных да сюррэалi-
стычнай рэфлексii, увасобленай у паэтычнай форме. Напрыклад, зга-
даны вышэй даследчык лiтаратуры, прафесар Я. Чыквiн, будучы акра-
мя усяго выдатным паэтам, неаднойчы у сваiх вершах ажыуляе скла-
дана-метафарычныя карцiны, у якiх будзëннасць злiваецца з дзiунай
рэальнасцю, падобнай на сон:

11 Тамсама, [доступ: 20.05.2018].
12 Тамсама, [доступ: 20.05.2018].
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Дауно нежывы бацька полем iдзе.
Ëн арэ.

Ëн i плуг.
Ëн i скiба раллi, i зерне,
I водсвет далëкага раю.

Вочы, якiмi ëн глядзiць на свет,
Тыя самыя вочы, што яго сузiраюць13.

У пошуках iлюзорнай звышрэальнасцi, схаванай па-за звыклым
уяуленнем аб прасторы i часе, нярэдка знаходзiцца i лiрычная гераiня
Галiны Тварановiч, даследуючы парадоксы нутраной i знешняй света-
будовы:

Урослыя дзiрваны забыцця
тояць у сабе адкрыццë
даляглядау, сапхнутых часам,
што
праз людзей варагуе з сабою,
а хоча быць пуцявiнай,
ветлаю для усiх народау14.

А увогуле, разважаючы над сюррэалiстычнымi тэндэнцыямi у паэ-
зii прадстаунiкоу Беларускага лiтаратурнага аб’яднання “Белавежа”,
варта адзначыць, што многiя яго аутары (Мiра Лукша, Лiдзiя Малi-
ноуская, Юрка Буйнюк, Юстына Каролька i iнш.) схiльныя да скла-
даных, нерэалiстычных спосабау перадачы уражанняу ад убачанага.
Аднак дадзеную схiльнасць не заусëды мусiм адразу ж суадносiць
з сюррэалiзмам. Напачатку трэба зрабiць вельмi няпростую справу:
вызначыць тую хiсткую мяжу, за якой скончваецца звыклая (а нават
i нязвыклая) паэтызацыя “белавежцамi” уласнай бiяграфii i пачынаец-
ца пераход у трансцэндэнтнае.
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S UMMARY

SURREALISTIC TRENDS IN THE POETRY OF THE AUTHORS OF
THE «BELAVEZHA» ASSOCIATION

Belarusian literature in Poland is a unique phenomenon resulting from the
merging of various cultural and aesthetic traditions, which in turn has established
good prospects for surreal experiments. The article discusses individual elements
of the surrealistic artistic system, which are found in the poems of the authors of
the «Belavezha» association.

Key words: Belarusian literature in Poland, Belarusian Literature Association
«Belavezha», modernism, surrealism, sphere of subjectivity.

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

TENDENCJE SURREALISTYCZNE W POEZJI „BIAŁOWIEŻAN”

Literatura białoruska w Polsce jest zjawiskiem wyjątkowym, wynikającym
z połączenia różnych tradycji kulturowych i estetycznych, co z kolei stworzyło do-
bre perspektywy dla eksperymentów surrealistycznych. Niniejszy artykuł analizuje
niektóre elementy surrealistycznego systemu artystycznego spotykane w utworach
poetów-„białowieżan”.

Słowa kluczowe: literatura białoruska w Polsce, Białoruskie Stowarzyszenie Li-
terackie „Białowieża”, modernizm, surrealizm, sfera subiektywności.


