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Паняцце “архетып” як праява калектыунага падсвядомага або
аб’ектыунай душы (К.Г. Юнг) – адна з лiтаратурных з’яу, якiя най-
выразней выяуляюць глыбiнныя iнтэнцыi мастака-творцы. У свой час
Юнг падкрэслiвау, што архетып ëсць неусвядомлены змест, што змя-
няецца, становiцца усвядомленым i успрынятым; змены у iм адбы-

ваюцца пад уплывам той iндывiдуальнай свядомасцi, на паверхнi якой

ëн узнiкае1. Навуковец адзначау комплексны характар гэтай з’явы, вы-
лучаючы сярод iншых такiя яе рысы, як непарыуную сувязь з мiфало-
гiяй, бясконцую разнастайнасць праяу2.

Беларуская паэзiя, як i паэзiя iншых народау свету, вызначаец-
ца наяунасцю шматлiкiх агульных архетыпау: дому, чужынца, мяжы,
трансфармацыi, ахвярнасцi i iнш. Для сучаснай паэзii характэрнай ры-
сай становiцца камбiнаванне архетыпау, суiснаванне некалькiх у ма-
стацкай прасторы аднаго твора, што значна узбагачае яго выяуленча
экспрэсiуны змест. Так у многiм адбываецца i у паэтычных творах
Яна Чыквiна, дзе часта назiраецца, што адзiн архетып з’яуляецца
сродкам акцэнтацыi iншага, i у той жа час сам паглыбляецца яго ко-
штам. Вылучэнне i даследаванне асноуных архетыпау нават у твор-

1 К.Г. Юнг, Об архетипах коллективного бессознательного, [в:] Архетип и сим-
вол, пер. А.М. Руткевича, Москва 1991, с. 99.
2 К.Г. Юнг, Душа и миф. Шесть архетипов, Москва: АСТ, Минск: Харвест 2005,
с. 141.
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часцi аднаго аутара – з ’ява складаная i працаëмкая, якая патрабуе
грунтоунага i аб’ëмнага падыходу. Разам з тым, на нашу думку, ар-
хетып дому у агульнай сiстэме унiверсальных архетыпау займае вя-
дучае месца, выступаючы своеасаблiвым сэнсава-эмацыянальным цэн-
трам Тут-быцця нацыi, i у той жа час ëн пастаянна перасякаецца з iн-
шымi архетыпнымi вобразамi, ствараючы непарыуную мастацкую цэ-
ласнасць.

Вобраз дому у творчасцi Я. Чыквiна канцэптуальна шматгранны,
эмацыянальна i сэнсава узбагачаны анталагiчна змястоунай напоуне-
насцю. Дом для паэта – гэта найперш космас Тут-быцця чалавека
у кантэксце антыномii быцця-небыцця, рэальнага i трансцэдэнтнага
светау:

Свет наш – родная зямля!
Поле, лес, рака, дарога,
Па якой вядзе нябачная рука
I стаяць на варце абярогi

Бачыць свет, жывы i каляровы,
Як мы з мамай сцежкаю iдзëм –
Нам адсюль ваколiц дах вiдзëн,
Краявiды нашай, чалавечай долi.

Разлiвае дзень мауклiвае святло,
А нябëсы – чысцiню трывогi...
Смерцi анiдзе нiякай не было,
А была у жыццë вялiкая дарога –
Пад адкрытым небам

у свеце Пталамея3.

У тэкстах падобнага плану, дзе гаворка iдзе найперш пра вечнасць
Сусвету i часовасць чалавека на зямлi, пра анталагiчныя канстанты
быцця, часта выкарыстоуваецца спалучэнне архетыпау трансфарма-
цыi i мяжы, калi духоуна-часавае перамяненне лiрычнага героя вы-
значае падзел памiж мiнулым i сучаснасцю, сучасным i будучым, як
у агульна-гiстарычным, так i у прыватна-iндывiдуальным плане. Само
па сабе зямное жыццë чалавека, народа, нацыi з’яуляецца прыкладам
непазбежнай духоунай i фiзiчнай трансфармацыi, якая паслядоуна вя-
дзе яго да жаданай мэты – перамогi дабра i справядлiвасцi:

3 Ян Чыкв iн, Здарылася быць. Лiрыка. Проза, Беласток 2015, с. 82. Далей пры
спасылцы на гэта выданне у дужках падаецца старонка.
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Нас мала. Ды гэта не значыць,
Што мы анiчога не варты
Нас крыудзяць. I гэта мы бачым,
Ды у гэтым змаганнi, не йначай,
Мацнее наш дух непераможна упарты.

Мы не згубiлiся у дзеях,
За намi сцягi слауных вояу,
Над намi iх неба гiсторыi.
Той шлях i цяпер нас вядзе.
З веку у век. I з намi надзея (83).

Спалучэнне некалькiх архетыпау уласцiва тэкстам Я. Чыквiна
рознай тэматычнай скiраванасцi, але найбольш яскрава выяуляецца
у вершах, першаснай асновай якiх выступае штодзëнны побыт чала-
века, навакольная рэчаiснасць, прадстауленая у традыцыйных ланд-
шафтна-прыродных краявiдах, абрадава-рытуальных праявах жыцця
(вершы “Пеунi Гайнаукi”, “Запрашаю у Бельск”, “Дзецi у альтанцы
п’юць гарабату...” i iнш).

Паэзiя Я. Чыквiна, як i кожны сапраудны мастацкi твор, ува-
сабляе унiкальны духоуны вопыт, нацыянальна-культурны код свай-
го народа. I найперш гэта адбываецца шляхам выкарыстання ар-
хетыпных вобразау i матывау, уласцiвых для беларускай культу-
ры. Унiкальнасць айчыннай лiтаратуры выяуляецца у адлюстраван-
нi анталагiчных асноу нацыянальнай свядомасцi праз прызму рэчыу-
най, матэрыяльна-вобмацкавай рэчаiснасцi. Нацыянальны вобраз све-
ту, узноулены беларускай класiкай, i у сучаснай паэзii уплывае на
аутарскае мадэляванне свету. Гаворка iдзе пра гiсторыка-культурныя
канстанты быцця беларускай нацыi, якiя у творчасцi Я. Чыквiна на-
бываюць сваю спецыфiчную iнтэрпрэтацыю:

Вецер хiстае дрэва,
дрэва хiстае аусянак,
аусянкi складаюць песнi
пра дрэва, што iх калыша,

А на двары нядзеля,
голас яе звонка-веснi,
яна нам дарогу пiша,
як паэму змагання.

У тым шуме i клiках нiшчымных
ëсць водгук вечнага ткання,
якое кладзецца дазвання
у высокае дрэва айчыны (6).
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У гэтай разгорнутай метафары выразна чытаюцца адсылкi да на-
цыянальна-знакавага вобразу раскiданага гнязда (адной з iнтэрпрэта-
цый архетыпу беларускага дому). Аднак сфера мастацкай змястоунас-
цi тэксту, апрача лакальнага, убiрае у сябе i глыбiнны унiверсальны
падтэкст (вобраз нядзелi – як сiнонiма хрысцiянскага уваскрашэння,
непадкупнай i мудрай вечнасцi, якая прадвызначае шляхi народау i па-
асобных людзей да спрадвечных iдэалау свабоды i роунасцi).

Несучы у сабе кодавыя, сутнасныя прыкметы нацыянальанага све-
табачання, архетып дому у творчасцi Я. Чыквiна апелюе да вобра-
зу малой бацькаушчыны, якая, паводле вызначэння У. Конана, ста-
ла унiверсальным беларускiм мастацкiм архетыпам4. Усведамленне
беларускай этнiчна-нацыянальнай iдэнтычнасцi адбываецца праз са-
кральную духоуную еднасць, непарыуную спалучанасць з роднай
зямлëй, мясцiнай, якая цябе нарадзiла i дзе ты узрастау як асоба, сын
i патрыëт свайго роднага краю, сваëй Айчыны. Гэтая адметная рыса
ледзь не на падсвядомым узроунi выяулялася i у старадаунiх тэкстах
нацыянальнага фальклору, адкрыта заяулена у прадмовах Скарыны,
творах Адама Мiцкевiча, Якуба Коласа i Янкi Купалы, Максiма Баг-
дановiча i усiх беларускiх класiкау i сучасных творцау. Вобраз малой
радзiмы у творчасцi Я. Чыквiна можа быць пачуццëва-канкрэтным,
адлюстроуваць рэалii пэунай гiстарычнай эпохi:

У старым Бельску, дзе хвiлiны
стаюцца доугiм лëсам чалавечым,
а лëс – кволаю адной хвiлiнкай,
дзе дауно жывуць ценi Блока i Рыльке
i дзе бывау юны Адам Мiцкевiч,
адкрыты людзям тутэйшым ды iхнiм марам,
з кнiгай пад пахай пра янычара –
У старым Бельску, нават i пад ляхам,
шляхi крыжуюцца сваiм адметным шляхам (9).

Аднак той жа вобраз малой бацькаушчыны, насычаны побытавай
зрокава-асязальнай канкрэтыкай, можа быць абагулена-абстрактным,
калi паасобныя малюнкi i дэталi – толькi асацыятыуны фон для ства-
рэння эмацыянальна-псiхалагiчнага фiласофскага падтэксту:

4 Ул. Конан, Архетыпы беларускага менталiтэту: спроба рэканструкцы i па-
водле нацыянальнай мiфалогii i казачнага эпасу, (у:) Фармiраванне i развiццë нацы-
янальнай самасвядомасцi беларусау, матэрыялы Мiжнар. навук. канф., Маладзечна,
19–20 жнiуня 1992, Мiнск 1993, с. 24.
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У гэтай змарнелай хацiне,
Дзе у вокнах цвiлi алоэсы
А мак на стале з карзiны
Ад сталых рухау бярвення
Сыпауся нехаця у шчылiны крэсел,
Бы там сабе знайшоушы збавенне.
Стаяла руская печ, а на печы,
Ад якой iшла цеплыня па хаце,
Пад дзяружкаю сохла жыта. (...)

А нехта хадзiу па пакоях,
Сам нябачны для вока,
Нiбыта iшоу па свеце сваiм адзiным,
Дзе зноу, бы у каучэгу Ноя,
Жывыя iстоты зышлiся па двое,
Каб iм са свету не згiнуць (123).

У сучаснай беларускай паэзii архетып дому выступае, з аднаго бо-
ку, – дом як сям’я i сваяцкiя повязi, а з другога – дом як радзiма,
нацыя. Адметнасцю творау Я. Чыквiна з’яуляецца мiфалагiзацыя што-
дзëннага побыту, насычанасць тэксту анталагiчнымi i антрапалагiч-
нымi вобразамi i сiмваламi, што накладвае пэуны адбiтак на чытацкае
успрыманне тэксту, актывiзуе спецыфiчны кантэкст пры успрыманнi
асноуных архетыпау, у тым лiку i архетыпу дому. Так у прыведзеным
вышэй фрагменце паэтычнага тэксту прасочваецца анталагiчна-зна-
кавы асацыятыуны ланцужок вобразнасцi:

хацiна–алоэсы–мак–печ–жыта–мужчына–жанчына–каучэг

Ноя–пра-дау-жэн-не чалавечага роду.

Кожнае звяно гэтага ланцужка уяуляе сабой апрабаваны часам
сiмвал з устойлiвым метафарычным значэннем, глыбiнны сэнс яко-
га даступны не толькi iнтэлектуальна падрыхтаванаму чалавеку, але
i чалавеку звычайнаму, на узроунi мiфа-паэтычный падсвядомасцi. Ха-
цiна – як асяродак пэунай надзейнасцi i абароненасцi сярод хаосу гэтага
свету, альясы за вокнам – як тыпова беларускi атрыбут укарэненасцi
чалавека у гэтую штодзëнную рэчаiснасць, мак – як сiмвал бясконцай
i бязмежнай вечнасцi, печ – як аснова асноу сям’i, роду, своеасаблiвы
эпiцэнтр дому, а побач – жыта, спаконвечны сiмвал жыцця i хрысцiян-
скага адраджэння пасля смерцi i урэшце мужчынска-жаночы вiтальны
пачатак, спалучаны з сiмволiкай Ноевага каучэгу – як захавальнiка ад-
роджанага i ачышчанага ад грэху новага свету.

У iмкненнi спасцiгнуць сэнс жыцця i сваë прызначэнне у гэтым
свеце лiрычны герой Я. Чыквiна арганiчна спалучаны са спадчынай,
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духоуным вопытам сваiх продкау, якiя для яго захавальнiкi i абаронцы
асновы асноу нацыянальнага дому – зямнога быцця, iндывiлуальнага
чалавечага лëсу, маральных законау сямейнага побыту i галоунае –

захавання нацыi, спалучанай у адно цэлае мовай, агульнасцю куль-
турных традыцый, вызначанай тэрытарыяльнай цэласнасцю. Вiдаць,
таму такiм знакавым у творчасцi паэта быу i застаецца вобраз Бацькi,
якi найчасцей выступае як унiверсальны архетып Прабацькi, часта апе-
люючы да хрысцiянскай традыцыi Бога-Айца, стваральнiка усяго iс-
нага. Безумоуна, адразу ж прыгадваецца хрэстаматыйны чыквiнаускi
тэкст, якi дауно стау класiкай:

Дауно нежывы бацька полем iдзе.
Ëн арэ
Ëн i плуг.
Ëн i скiба раллi, i зерне.
I водсвет далëкага раю.

Алесь Разанау у сваëй iнтэрпрэтацыi гэтага верша звярнуу увагу
на бацькоускую сутнасць быцця (падкрэслена намi – Г.Т.) якая
можа увасабляцца у постацях i нават у рэчах i нават можа зусiм

не увасабляцца, а быць толькi водсветам, водгукам, невiдочнай пры-

сутнасцю нечага, што мае да нас дауняе дачыненне5.

Пачуццë “невiдочнай прысутнасцi” Вечнага, надзейнага i нязмен-
нага, перадаецца i у пункцiры самога А. Разанава «***Не вернецца
воiн...»:

Не вернецца воiн,
вандроунiк не вернецца,
вернецца сейбiт...
Заусëды
вяртаецца сейбiт6.

Як у творы А. Разанава, так i у вершах Я. Чыквiна, сейбiт – спрад-
вечны сiмвал жыцця, вiтальнага пачатку чалавецтва, якi у хрысцiян-
скай iнтэрпрэтацыi набывае яшчэ i матыу ахвярнасцi – нараджэння
праз смерць, як адзiна магчымую форму iснавання жыцця iндывiдуаль-
най асобы, нацыi, чалавецтва як у матэрыяльна выяуленай абалонцы,

5 А. Разанау, «Безназоуны» верш Яна Чыквiна, [у:] Сляза пякучая Айчыны, Бе-
ласток 2000, с. 121.
6 А. Разанау, Рэчаiснасць, Менск 1998, с. 65.
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так i у трансцэдэнтнай iснасцi. Менавiта такi аспект найбольш харак-
тэрны для мастацкага светауспрымання Я. Чыквiна.

Архетып дому як сям’i сiмвалiзуе надзейнасць i непарушнасць веч-
нага, i, звычайна, перадаецца праз апiсанне дэталяу побытавай культу-
ры, характэрных заняткау насельнiцтва. Адначасова прысутнiчае i за-
сяроджанасць на iдэi пераемнасцi пакаленняу. Светасузiранню Я. Чык-
вiна, аднак, характэрна больш абстрагаваная вобразнасць, калi нейкая
дробная побытавая дэталь беларускага дому становiцца толькi нагодай
для роздуму над актуальнымi праблемамi iснавання сваëй нацыi.

Калi сонца зыходзiла з дахау,
Тата сядау курыць. Паклаушы
Нагу на нагу, здаецца, тады глядзеу
У свае маладыя гады, нямоулены свет
I нешта важыу усë на дакладнай вазе.

“Ну што ж, – аднойчы сказау, – i мы
Яшчэ раз зможам пайсцi па вадзе.
Збудуем свой лом. I з вокан сваiх
Будзем на увесь гэты дзiуны свет глядзець”.

I усiм, хто поруч быу з iм,
Салодкiм здауся бацькавы дым (56).

Як бачна з гэтага прыкладу, паэт арганiчна уплятае у знешне по-
бытавы тэкст хрысцiянскi матыу невычэрпных магчымасцяу чалавека,
якi навучыуся верыць, якi, як Хрыстос, у стане пайсцi па вадзе i збу-
даваць свой дом, якi увасабляе тут незалежную суверэнную Айчыну
(бо дом свой i вокны свае, з якiх будзем на увесь гэты дзiуны свет

глядзець).
Тым не менш, прысутнiчае у творы i адваротная – iранiчная тэн-

дэнцыя, якая зводзiць на нiшто аптымiстычныя мары, апелюючы да
вядомага выслоуя “И дым отечества нам сладок и приятен”, праз якое
архетып дому атрымлiвае адмоуную афарбоуку. Радок з камедыi Гры-
баедава “Горе от ума”, калi Чацкi, галоуны герой твора, вярнуушыся
з далëкiх вандровак. застае рускi свет нязменна дрэнным, i iранiчна
узнауляе гэтую вядомую з антычных часоу i распаусюджаную у лiта-
ратуры фразу. Такiм чынам “салодкi дым” – у вершы Я. Чыквiна –

гэта нешта эфемернае, нерэальнае, непраудзiвае, што зводзiць на нi-
што папярэднi кантэкст.

Сям’я – як увасабленне надзейнасцi i непарушнасцi найбольш гар-
манiчна i аптымiстычна паустае у лiрычнай паэзii Я. Чыквiна, пры-
свечанай тэме кахання. Верш “Двое” поунiцца атмасферай спакою
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i утульнасцi. У вершы “Спячая” ствараецца уражанне асабiстай пры-
сутнасцi, дзякуючы лаканiчнай дэталiзацыi апiсання:

Галя спiць. I рукi спяць –
Генiяльныя умельцы!
Рэчы у хаце цiшыняць,
Толькi б’ецца сэрца (97)

Тым не менш, у творчасцi паэта больш выразна выяуляецца
адлюстраванне безабароннасцi людзей i iх жытла перад жорсткай
непрадказальнасцю, несправядлiвасцю свету.

Дарагiя мае, бяспрауныя, замучаныя,
пакрыуджаныя лëсам, панявераныя,
не выслуханыя ля дзвярэй уваходных,
не атуленыя далонямi спагады,
замораныя цiскамi штодзëншчыны,
атручаныя паусюднай хлуснëю (48)

Гэты ж матыу несправядлiвай асуджанасцi, безаабаронасцi перад
выклiкамi гэтага свету гучыць i у вершах “Бар-рэстаран”, “Музей”,
якiя пры усë абстрактна-абагуленай вобразнасцi тым не менш апе-
лююць да беларускага кантэксту, найперш да рэалiй Беласточчыны.
Безабароннасць чалавека i яго дому гэта у першую чаргу – безаба-
ронасць краiны, нацыi перад знешняй агрэсiяй, увасобленай у самых
разнастайных пагрозах сучаснай цывiлiзацыi.

Архетып дому, як сiмвалу радзiмы, мае шмат увасабленняу, але
пры усëй кнiжнасцi у добрым сэнсе слова (гл. вершы “Байран у Грэ-
цыi”. “Каменьчыкi”. “Фаун” i iнш) паэзiя Я. Чыквiна геаграфiчна ак-
рэсленая: у ëй прысутнiчаюць шматлiкiя тапонiмы, якiя дазваляюць
лакалiзаваць творчасць паэта у межах беларускай Беласточчыны:
вулiца Мальмэда у Беластоку, Бельск, Гайнаука, Дубiчы Царкоуныя,
Брэст-Лiтоуск, Варшава i iнш.

Кожны чалавек адчувае нейкую натуральную патрэбу мець Ра-

дзiму-мацi, не быць без Бацькаушчыны. Цяжка жыць без Айчыны.

у гэтым плане для нас тых, хто па нацынальнасцi беларус, агуль-

ным домам з’яуляецца, вядома, Беларусь, – сказау Я. Чыквiн у адным
са сваiх iнтэрв’ю7.

7 Я. Чыкв iн, Iдэя. Вобраз. Iнтэрпрэтацы, Беласток 2014, с. 147.
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Такiм чынам, як вынiкае з вышэйсказанага, архетып дому – гэта
адзiн з асноуных сродкау адлюстравання iдэi нацыянальнай самасвя-
домасцi у паэзii Яна Чыквiна. Ëн выступае сцверджаннем неабходнасцi
шанавання уласных каранëу, беларускасцi дзеля захавання самога сябе
як асобы у сучасным зменлiвым свеце.
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2000 [Разанау А., «Безназоуны» верш Яна Чыквiна, [у:] Сляза пякучая
Айчыны, Беласток 2000].
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S UMMARY

ARCHETYPE OF HOME AS AN EMBODIMENT OF THE IMAGE OF HOMELAND
IN JAN CZYKWIN’S OUVRE

Belarusian poetry is defined by the presence of many common worldwide lite-
rary archetypes: the House, the Stranger, the Boundaries, the Transformation, the
Sacrifice, and others. It is believed that in poetic works of J. Czykwin one arche-
type often means an emphasis of the other. A combination of several archetypes is
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clearly manifested in the verse, the primary basis of which serves a daily human life
and its surrounding reality. The image of the House in the works of J. Czykwin is
conceptually multidimensional, emotionally and spiritually rich, full of ontological
content. J. Czykwin’s poetry embodies a unique spiritual experience, national cul-
tural code of the Belarusian people, which occurs through the use of archetypical
images and motives inherent to the Belarusian culture.

Key words: Belarusian poetry, archetype-images, national cultural code, national
identity.

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

ARCHETYP DOMU JAKO UOSOBIENIE OBRAZU OJCZYZNY
W TWÓRCZOŚCI JANA CZYKWINA

Poezja białoruska charakteryzuje sie licznymi archetypami obecnymi również
w literaturze świtowej, takimi jak dom, obcy, granica, transformacja, poświęcenie
i inne. W utworach poetyckich Jana Czykwina jeden archetyp jest środkiem do za-
akcentowania innego. Połączenie kilku archetypów najbardziej widoczne jest w poe-
zji, której podstawę stanowią codzienne zmagania człowieka i otaczająca rzeczywi-
stość. Obraz domu w twórczości J. Czykwina jest wielowymiarowy, emocjonalnie
i duchowo wzbogacony ontologiczna treścią. Poezja J. Czykwina uosabia unikalne
duchowe doświadczenie, narodowo-kulturowy kod Białorusinów.

Słowa kluczowe: poezja białoruska, archetyp-obraz, narodowo-kulturowy kod,
tożsamość narodowa.


