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Ян Чыквiн – паэт глыбокi i вельмi цэльны. Яго творчая ма-
нера пазнавальная за кошт iдэйна-мастацкага адзiнства (не блы-
таць з паутаральнасцю) усiх зборнiкау лiрыкi, якiя характарызу-
юцца агульнасцю анталагiчна-фiласофскай праблематыкi, падобнымi
вобразна-сiмвалiчнымi дамiнантамi (многiя даследчыкi сцвярджаюць
iх архетыповую прыроду), адметнай, iнтэлектуальна-вытанчанай, ма-
нерай пiсьма. Таму iмкненне прачытаць усе кнiгi лiрыкi творцы як
адзiн паэтычны макратэкст (Л. Машчэнская1, Л. Зарэмба2) цалкам
натуральнае. Цiкавай бачыцца i спроба Ю. Паталкова разгледзець на-
звы зборнiкау паэзii Я. Чыквiна у якасцi адзiнага сюжэту3. У гэтым
кантэксце трэба адзначыць, што зборнiкi 2010-х гг. – “На беразе Дубiч
Царкоуных” (2010) i “Здарылася быць” (2015) – вiдавочна, з’яуляюцца
этапнымi у творчасцi паэта. Яны выступаюць, з аднаго боку, арганiч-
най часткай i працягам папярэднiх творчых шуканняу Я. Чыквiна,
з другога – новай iх прыступкай, дэманструюць адмысловыя, не зау-
важаныя раней, падыходы паэта да арганiзацыi мастацкага матэрыя-

1 Л. Машчэнская, Ад назвы да мастацкага зместу: кнiга вершау Яна Чыквiна
“Жменя пяску”, [у:] Literatury Wschodniosłowiańskie. Z najnowszych badań, Białystok
2010, с. 49.
2 Л. Зарэмба, “Акрамя жыцця на свеце больш няма нiчога”: аб паэтычным све-
тасузiраннi Яна Чыквiна, “Тэрмапiлы” 2002, № 6, с. 201.
3 Ю. Паталкоу, Выратавальны боль: спаведнiцкая мiсiйнасць паэзii Яна Чыквi-
на, [у:] Literatury Wschodniosłowiańskie. Z najnowszych badań, с. 124.
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лу. Пра iдэйна-эстэтычнае адзiнства апошнiх дзвюх кнiг творцы свед-
чыць i той факт, што сем вершау i паэма “Гусак i гусыня” са зборнiка
“На беразе Дубiч Царкоуных” арганiчна упiсалiся у агульную канцэп-
цыю наступнага – “Здарылася быць”.

Ужо пры павярхоуным азнаямленнi з гэтымi кнiгамi няцяжка
зауважыць з’яуленне побач з вершамi празаiчных тэкстау пiсьменнi-
ка, i гэтае з’яуленне заканамернае; яшчэ пачынаючы ад кнiгi “Не-
спакой” (1977) i на працягу усëй далейшай творчасцi падрыхтаванае
вершамi верлiбравага цi версэтавага (у разанаускiм разуменнi) харак-
тару, такiмi як “Геаметрыя пятнiцы”, “Tessera Hospitalis”, “Два лi-
сты”, “Страла немiнучасцi”, “За тым мурам”, “Божая кароука” i iнш.

Маючы больш цi менш развiты сюжэт, празаiчныя творы апошнiх па
часе кнiг пiсьменнiка мала суадносяцца з лiрычным родам, хаця ча-
сам i праясняюць цьмяныя месцы у творах паэтычных (да прыкла-
ду, верш “Марная проза” i апавяданне “Ненапiсанае”). Адметна, што
у тых празаiчных тэкстах, у цэнтры якiх знаходзiцца суб’ект маулення
(“Незнаëмец”, “Несмяротны”, “Прысутнасць”, “Няскончанае маучан-
не”, “Ненапiсанае”), лiрызм праяуляецца менш выразна за тыя творы,
дзе аповед засяроджаны на пэуным аб’екце, што набывае рысы сама-
стойнага персанажа (“Падарожжа”, “Камень”, “Гасцiная”).

Будучы жанрава вельмi разнастайнымi – ад падарожных нататкау
да постапакалiптыкi, – усе празаiчныя творы пiсьменнiка арганiзава-
ны з дапамогай хранатопу сустрэчы. Я. Чыквiн i у эпасе застаецца
верным сабе: шэсць з васьмi сюжэтных тэкстау пачынаюцца з руху
героя – скразнога матыву яго творчасцi: Аднойчы я iшоу (тут i да-
лей вылучана намi – А. Б.) па лiпавай алеi парка нашага старога

горада4 (“Незнаëмец”); У старым парку шырокiм пасмам дзьмуу ад-
мысловымi калiдорамi жнiвеньскi час. Толькi тут трывалiлася усë

яшчэ праудзiвае лета. Па абодвух баках алеi, па якой я iшоу упер-

шыню, раслi сотнi гадоу рэлiктавыя фруктовыя дрэвы5 (“Несмярот-
ны”); Выйшаушы з магазiна канцылярскiх таварау, я на хвiлiну
затрымауся, каб прыкiнуць у памяцi, далëка не адышоушы ад мес-

ца, цi усë купiу, што трэба было мне мець пад рукою6 i iнш. Пры-
чым сустрэча, што становiцца тэкстаутваральным элементам, носiць
характар выпадковасцi, выступае не мэтай, а хутчэй нечаканым пры-
пынкам, замiнае руху персанажа.

4 Ян Чыквiн, На беразе Дубiч Царкоуных, Беласток 2010, с. 39.
5 Тамсама, с. 42.
6 Ян Чыкв iн, Здарылася быць, Беласток 2015, с. 107.
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Разам з тым гэтыя перашкоды гiпнатычна уздзейнiчаюць на ге-
роя, мяняюць кiрунак яго думак i уплываюць на падсвядомасць, вы-
клiкаючы мноства цьмяных асацыяцый, урыукау успамiнау, сноу, зме-
неных станау свядомасцi, кшталту галюцынацый, азарэнняу i эфекту
дэжа вю. Аб’яднаць гэтыя матывы з рэальным светам у адно арганiч-
нае цэлае (а на сувязь з сапраудным жыццëм, аутабiяграфiчную ас-
нову указвае нават назва адной з кнiг – “Здарылася быць”) дазваляе
матыу двайнiцтва – таксама заканамерны у творчасцi пiсьменнiка, якi
неаднойчы у ранейшых зборнiках прымервау маскi, пiшучы вершы ад
iмя iншых асоб (нават жаночага полу), бiблейскiх персанажау, жывëл,
дрэу, рэчау i г. д. Так, у хлопчыку, якога герой рэгулярна сустракае
пад час свайго звычайнага шпацыру у парку, ëн пазнае малога сябе
(“Незнаëмец”), вобраз старой кабеты з пошты злiваецца з вобразам
яго мацi (“Прысутнасць”) а, адшукаушы стары нататнiк, ëн раптам
зразумеу, што напiсанае належыць таму iншаму, каго я добра ведау,

хто быу амаль цi не мною, але каго я нiколi не хацеу слухаць i ра-

зумець...7 (“Падарожжа”). Прычым кожны з герояу-двайнiкоу валодае
звышнатуральнымi якасцямi. Хлопчык з апавядання “Незнаëмец” ма-
гiчным чынам з’яуляецца толькi у той момант, калi герой занураецца
ва успамiны дзяцiнства i гэтак жа загадкава знiкае; бабуля з твора
“Прысутнасць” пранiкае у яго сон яшчэ да сутыкнення на пошце; ся-
бар дзяцiнства Паулiк пры сустрэчы аказваецца жывым нябожчыкам
(“Ненапiсанае”).

Па-свойму праяуляецца феномен двайнiцтва i у лiрыцы. Так,
прыëм рамантычнай палярызацыi, трансфармаваны у паэзii Я. Чык-
вiна у iдэю трагiчнай раздвоенасцi, што неаднойчы было зауважана
даследчыкамi яго творчасцi, набывае у вершах апошнiх дзвюх кнiг
выгляд складана арганiзаванай цэласнасцi. Такiя пачуццëвыя станы
лiрычнага героя, як шчаслiвiнкi трывогi, туга-шчаснота (паэма “Гу-
сак i гусыня”), азарэнне нiцае, вольнiца шчымлiвая (верш “Немагчы-
масць”), чысцiня трывогi (верш “Бачыць свет”), харашынь, ад якой
душа халадзее8 (верш “Падарожжа”), радасцi, якая сталася тваiм
жалем i сумам9 (верш “Радасць”) i iнш. не утрымлiваюць, аднак, се-
мантыкi супярэчлiвасцi. Наадварот, яны транслююць iдэю складанасцi
унутранага свету асобы, немагчымасцi адназначнага спасцiжэння яе

7 Я. Чыкв iн, На беразе Дубiч Царкоуных, с. 41.
8 Я. Чыкв iн, Здарылася быць, с. 96.
9 Тамсама, с. 19.
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душэунага жыцця, бо яна сама сабе, на думку паэта, i ахвяра i злодзей
(верш “Сплiн”).

Пры гэтым, калi раней герой Я.Чыквiна паслядоуна асэнсоувау ся-
бе у свеце, то у 2010-я становiцца вiдавочным,што галоуным аб’ектам
вывучэння для яго становiцца свет у сабе. Лiрычны суб’ект пiльна
услухоуваецца у сваю душу, яго самарэфлексiя i iнтраспекцыя дася-
гаюць тут вышэйшага узроуню. У апавяданнi “Прысутнасць” Я. Чык-
вiн падрабязна раскрывае механiзм гэтага працэсу, называючы яго
“тайнапiсам”:

Я займауся, мiж намi гаворачы, тайнапiсам, як называу я тое, чым зай-
мауся, калi займауся, калi нiкога не было побач, калi нiхто не займау мяне
сваiмi справамi – я запiсвау тады шмат якiя думкi дзеля тых жа думак.
Любiу падслухаць, аб чым яны размауляюць, пра што спрачаюцца, чаго
шукаюць у чалавечым свеце, урэшце мяне моцна дзiвiла i цiкавiла, як
паварочваецца сама мысль, калi яна саму сябе абдумвае, абмыслiвае, iшто
з ëю робiцца, калi яна уваходзiць у сваю слоуную плынь, i адкуль яны –
думкi...10

Пiсьменнiк з уласцiвай яго мастацка-фiласофскай канцэпцыi11 ад-
метнасцю надзяляць рэчы (падтрымлiваючы хайдэгераускае i раза-
наускае разуменне iх як складнiкау Рэча-Iснасцi) нават называе думкi
сваiм жывым амаль двайнiком, з якiм яго герой iдучы i нiкуды не спя-

шаючыся, ахвотна любiу весцi спрэчку12.

Таму цалкам заканамернымi бачацца складаныя, сiнтэтычныя
Чыквiнавы вобразы кшталту: Але у той красе бязмернай // адгукаец-
ца дауно знаëмы боль13 (верш “Дзецi у альтанцы п’юць гарбату...”).
Як бачым, прыгажосць у такога апалагета хараства, як Я. Чыквiн, так-
сама набывае амбiвалентны характар: з аднаго боку, надае сэнс жыццю
яго лiрычнага героя (“Восень”), з другога – мае выгляд “балючай кра-
сы” (“Падарожжа”, “Дзецi у альтанцы п’юць гарбату...”). Заявiушы
яшчэ у “Жменi пяску” (2008) пра наяунасць гармонii у душэуных па-
кутах (верш “Гадоу мiнае новых чарада...”), паэт працягвае развiваць

10 Тамсама, с. 53.
11 Падрабязней пра блiзкасць фiласофска-эстэтычнай канцэпцыi Я. Чыквiна да гiла-
заiзму (ад грэч. hyle – рэчыва i zoe – жыццë) гл.: А. Брадз iх iна, Мастацкая мадэль
свету у паэзii Яна Чыквiна у кантэксце iдэi вiтальнасцi, [у:] Literatury Wschodnio-
słowiańskie. Z najnowszych badań, с. 19–25.
12 Я. Чыкв iн, На беразе Дубiч Царкоуных, с. 39.
13 Я. Чыкв iн, Здарылася быць, с. 13.
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гэтую думку у апошнiх па часе кнiгах, дзе канцэнтрацыя болю рэзка
узрастае, i найперш гэта боль няспрауджанасцi.

Заусëдная прыхiльнасць Я. Чыквiна да ужывання адмоуяу не-/нi-
у 2010-я, асаблiва у прозе, таксама набывае самую вялiкую частот-
насць у параунаннi з папярэднiмi кнiгамi, пра што сведчаць назвы
многiх творау – “Немагчымасць” “Незнаëмец”, “Несмяротны”, “Нена-
пiсанае”, “Няскончанае маучанне”. Мiж iншым, гэтая стылëвая ад-
метнасць можа у пэуным сэнсе праяснiць i даунюю палемiку сярод
даследчыкау адносна бунтарскай цi пакорлiвай натуры лiрычнага ге-
роя Я. Чыквiна. Вiдавочна, нагружанасць тэкстау адмоуямi сведчыць
пра унутраны пратэст – магчыма, падсвядомы – нават пры умове ад-
сутнасцi такiх матывау у самiм творы. Боль няспрауджанасцi у аутара
функцыянальна суадносiцца з катарсiсам.

Матыу незавершанасцi становiцца скразным i у прозе пiсьменнiка.
Так, герой апавядання “Незнаëмец” у чарговы раз так i не рашыу-
ся спынiць незнаëмага хлопчыка, хаця увесьчасна шкадуе пра гэта;
персанаж апавядання “Прысутнасць” так i не загаварыу з бабуляй,
якую бачыць у сне пра мацi; “няскончаным маучаннем” завяршылася
знаëмства героя аднайменнага твора з яго былым цэнзарам Фелiксам
i iнш.

Разам з тым, як i у празаiчных тэкстах, зрэдку вобраз двайнi-
ка з’яуляецца у лiрыцы у персанiфiкаваным аблiччы (“Дзень пражыу
– i слава Богу...”, “Хмялiць i цвярозiць...”):

Раптам – нiбы глухаваты –
Прывiд з рысай майго твару
Мiж ваконня, мiж дзвярыма,
Як святлiсты пэндзаль сонца,
Што жыццю дае бясконцасць,
Прапускаючы усë мiма...14

(“Дзень пражыу – i слава Богу...”)

Дваiстыя адчуваннi звязваюцца i з феноменам кахання. I хаця коль-
касна iнтымнай лiрыкi крыху паменела у кнiгах 2010-х гг., тут з’явiлiся
досыць цiкавыя вобразы, што раскрываюць яго сутнасць: Мая Ма-
русенька, Марысь, // Ствары са мною ноч у дзень! // I дзень у ноч

ствары са мною!15 (паэма “Гусак i гусыня”). Любоу здольная нават

14 Тамсама, с. 7.
15 Я. Чыкв iн, На беразе Дубiч Царкоуных, с. 36.
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згаданым вышэй адмоуям надаць станоучы сэнс, гарантуючы погляд
з несмяротнай вышынi16 (“Праца. Дом. Пасцель...”) або папауняючы
слоунiк вытанчаных камплiментау: – Якi ты цудоуна няумелы! //
Якая ты усë невагома!17 (“Двое”). Цiкавай уяуляецца i мадыфiка-
цыя уласцiвага творчасцi паэта матыву сакралiзацыi жанчыны. Калi
у зборнiку “Светлы мiг” (1989) вобраз аголенай дзяучыны у вачах лi-
рычнага героя не дазваляе яму наведаць царкву, бо святыя убачаць

голае цела // дзяучыны у вачах маiх, // у вачах – кахання блiскавi-

цы. // З iконай сваëю у царкву не прыходзяць18, то у вершах 2010-х гг.
асэнсаванне жаночага хараства i карэляцыя любоунага i сакральнага
набывае зусiм iншую праекцыю, хаця i тут захоуваецца характэрная
аутару афарыстычнасць:

Хто ëн, той чалавек
Жаночага роду,
Якi нясе сваë цела,
Як галаву Iаана?

Душа глядзiць з iконы
На свет той бездапаможны,
У якiм мiраносiцам-жонкам
Галаву насiць гэтак можна19.

(“Хто ëн, той чалавек...”)

Аднак у цэлым канцэпцыя кахання у лiрыцы 2010-х гг. захоувае
рысы, сфармiраваныя у ранейшай творчасцi Я. Чыквiна: любоу су-
адносiцца з сэнсам жыцця, верай, катэгорыяй прыгажосцi, святлом,
бяскрайнасцю i бясконцасцю. Да разумення узаемнага пачуцця ад-
ным шляхам на дваiх дадаецца усведамленне крохкасцi, нетрываласцi
вобразау закаханых падарожнiкау, што уяуляюцца як два на ветры
матылi, // на вадзе дзве чарацiны20 (“Праца. Дом. Пасцель...”).

Магчыма, актуалiзацыя матыву двайнiцтва (у вершы “Вечар бя-
жыць на сустрэчу...” узнiкае нават копiя каханай) – гэта спосаб паз-
бавiцца ад адзiноты, пра якую лiрычны герой прама згадвае не так i ча-
ста, як у папярэднiх зборнiках, але яго самотнасць вынiкае з кантэкс-
ту многiх вершау. Як i каханне, што прадугледжвае iснаванне дзвюх

16 Я. Чыкв iн, Здарылася быць, с. 14.
17 Тамсама, с. 63.
18 Я. Чыкв iн, Светлы мiг, Мiнск 1989, с. 62.
19 Я. Чыкв iн, Здарылася быць, с. 113.
20 Тамсама, с. 14.



АСНО УНЫЯ ВЕКТАРЫ МАСТАЦКАГА ПОШУКУ ЯНА ЧЫКВIНА... 119

самастойных асоб i адначасова адзiнага цэлага, вобраз iншага заклi-
каны ператварыць маю самоту у нашу (верш “Спячая”). Улiчваю-
чы заусëдную прадуманасць кампазiцыi кнiг Я. Чыквiна, выверанасць
парадку размяшчэння вершау, абумоуленага не столькi храналагiч-
най паслядоунасцю, колькi унутранай логiкай разгортвання паэтыч-
най рэфлексii, асаблiвую увагу трэба звярнуць на лiрычныя тэксты,
якiя знаходзяцца у моцнай пазiцыi, то бок адкрываюць i закрываюць
зборнiкi. Як правiла, у мастацкай сiстэме Я. Чыквiна яны канцэн-
труюць кола магiстральных iдэй, матывау, вобразау канкрэтнай кнi-
гi. У гэтым сэнсе цiкава, што загалоуныя вершы зборнiкау “На беразе
Дубiч Царкоуных” i “Здарылася быць” рэпрэзентуюць вобраз самотна-
га вандроунiка. Як i у празаiчных тэкстах аутара, тут манiфестуецца
матыу руху як цэнтральны i тэкстаутваральны:

I ссесцi прыйдзецца з ладдзi...
О, гонкая мая ладдзя,
Вяшчуння сама-насам!
Пакуль ëсць шчэ хвiлiна часу,
Я пры канцы хачу табе сказаць,
Што усë жыццë я быу адзiн21.

(“Ладдзя”)

I хаця вобраз ладдзi у беларускай культурнай прасторы нязмен-
на успрымаецца у цеснай знiтаванасцi з роспаччу, завяршаюць кнiгi
(у выпадку са зборнiкам “На беразе Дубiч Царкоуных” – нiзку новых
творау), так бы мовiць, вельмi чыквiнаускiя лiрычныя тэксты жыццес-
цвярджальнага, вiтальнага характару, дзе пераадольваецца адзiнота.
Так, фiнальным акордам “Здарылася быць” стала iдылiчная карцi-
на у вясковай хаце, кранальны клопат дзяучыны пра свайго каханага
(“У гэтай змарнелай хацiне...”). Кнiга “На беразе Дубiч Царкоуных”
(дакладней, нiзка новых творау) заканчваецца вершам “О, як чароуна
на Зямлi...”, дзе усход сонца асвятляе шлях закаханым. Самотны
вандроунiк знаходзiць пару амаль па бiблейскiх законах, бо Жывыя
iстоты зышлiся па двое, // каб iм са свету не згiнуць22.

Трэба падкрэслiць, што матыу шляху, заяулены у загалоуным
вершы кнiгi “Здарылася быць” i даволi распаусюджаны у творах
Я. Чыквiна у цэлым, пачынаючы з першай кнiгi з красамоунай на-
звай “Iду” (1969), сустракаецца у апошнiм па часе зборнiку большую

21 Я. Чыкв iн, Здарылася быць, с. 5.
22 Тамсама, с. 123.
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колькасць разоу, чым ва усiх папярэднiх кнiгах. Разам з варыятыунымi
вобразамi дарогi, сцежкi, вандроукi, лабiрынта, падарожжа, блуканняу
i пад. ëн фiксуецца у 31 вершы, што сведчыць пра яго выключную ро-
лю у сëнняшняй iдэйна-мастацкай канцэпцыi паэта (для параунання
– у “Светлым мiгу” – 5 разоу, у зборнiку “Свет першы i апошнi” – 9,

“Крэйдавае кола” – 9, у “Жменi пяску” – 17).

Традыцыйны для Я. Чыквiна прыëм надання дынамiкi нерухомым
рэчам таксама арыгiнальна вырашаецца у лiрыцы 2010-х гг. (“Пыл”,
“Корч”, “Iду на чыстую рэчку...” i iнш.).

Iдзе па лузе корч,
Стагоддзямi iдзе.
I хоць сляпы i моуч,
Вялiкi ëн вiдзень.

Па полi корч паузе
Яшчэ адно стагоддзе.
I ноч адзета у дзень
За iм лiхтарняй ходзiць.

I корч у лес залез,
Патрацiушы карэнне.
I тут жа з’еу яго жалез
Як непатрэбнае найменне23.

(верш “Корч”)

Раней фантасмагарычныя малюнкi выкарыстоувалiся паэтам для
данясення iдэi абсурднасцi свету, як правiла, пры рэалiзацыi сацыяль-
най тэмы. У кнiгах “На беразе Дубiч Царкоуных” i “Здарылася быць”
падобныя алагiчныя карцiны служаць вырашэнню самых разнастай-
ных праблем у фiласофскай плоскасцi (“Свята”, “Перада мною свет
панылы...”, “Расцвiлi каштаны тысячамi свечак...” i iнш.).

Аднак часцей шлях набывае канкрэтнае увасабленне – выгляд да-
рогi цi сцежкi, што прадугледжвае мiнiмалiзацыю свабоды выбару, ад-
сутнасць альтэрнатывы. Герой крочыць у межах зададзеных дарогай
прасторавых абрысау, бо сысцi з яе – гэта значыць страцiць кiрунак
цi апынуцца на узбочыне. Даследчыкi творчасцi Я. Чыквiна неаднара-
зова выказвалi палярна адрозныя версii адносна усведамлення лiрыч-
ным суб’ектам канечнай мэты шляху цi дэманстрацыi яе падкрэсленай
адсутнасцi, а значыць, хаатычных блуканняу. Спрабуючы прымiрыць

23 Тамсама, с. 77.
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прыхiльнiкау абодвух тэзiсау, зауважым, што рух можа мець не толькi
знешнюю (дасягненне пэунай кропкi у прасторы праз перамяшчэнне),
але i унутраную мэту, i шлях героя Я. Чыквiна бязмэтны у сваëй нату-
ральнасцi роуна у такой ступенi, як бязмэтнае цячэнне ракi цi “ляценне
вясны” (верш “Перад сном”). Iншымi словамi, гэта не броунаускi рух,
а упарадкаваная вандроука у пошуках сябе:

А мы усë iдзëм сляпым лабiрынтам
У пошуках сонечных дзëн, кахання i веры –
Не у змозе адолець бязмерную цемрадзь24.

(“Сабака ляжау сабакай ля ног...”)

Падобнае правiдэнцыяльнае уяуленне пра лëс, долю чалавека як
прыватную рэалiзацыю матыву шляху зауважнае i у папярэднiх кнi-
гах. Iдэя немагчымасцi прадухiлiць падзеi, iх Боскай наканаванасцi
гучыць у шматлiкiх вершах паэта (“У старым Бельску, дзе хвiлi-
ны...”, “Каменьчыкi”, “Сплiн”, “Не ведаем, стаецца што без нашага
удзелу...” i iнш.). Аднак Я. Чыквiн арыгiнальна трактуе гэты тра-
дыцыйны для усëй гiсторыi развiцця лiтаратуры архетыповы вобраз.
Да прыкладу, калi дарога у культуралагiчным сэнсе звычайна атая-
самлiваецца з “чужой” прасторай, то у Я. Чыквiна – мадыфiкуецца
у “сваю”, бо кожны шлях мае уласцiвыя толькi яму унiкальныя абры-
сы, а таму герой iдзе па свеце сваiм адзiным25 (верш “У гэтай змарне-
лай хацiне...”), а Душа, што йдзе па родным свеце // I чуе, як гучыць
у паутонах // Свет жывы, ëй дауным-дауно знаëмы26 (“Бывае зрэдзь
такi ажурны дзень...”). Падобныя думкi гучаць i у прозе.Маiм жыццëм
ты не памрэш27, – знаходзiць напiсаны быццам бы чужой рукой перас-
церагальны надпiс на першай старонцы свайго нататнiка герой апавя-
дання “Падарожжа”.

У вершы “Як не мае...” узнiкае цiкавы вобраз узбочча долi з нядо-
ляй, дзе можна схавацца ад iх чэпкiх позiркау. Уцëкi таксама высту-
паюць адным з распаусюджаных варыянтау шляху у творчасцi аутара.
Эскапiзм выяуляецца пераважна праз матыу вяртання у часы дзяцiн-
ства цi юнацтва, i гэта цi нi адзiны выпадак у сëнняшняй паэзii Я. Чык-
вiна, калi ëн апелюе да фiгуры кола – самай устойлiвай у мастацкай

24 Я. Чыкв iн, На беразе Дубiч Царкоуных, с. 10.
25 Я. Чыкв iн, Здарылася быць, с. 123.
26 Тамсама, с. 95.
27 Я. Чыкв iн, На беразе Дубiч Царкоуных, с. 41.
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мадэлi свету усëй папярэдняй лiрыкi пiсьменнiка, якая транслюе цэ-
лы спектр значэнняу, звязаных з цэласнасцю, замкнëнасцю, зачарава-
насцю, завершанасцю, гармонiяй, абярэгам. Ужо у зборнiку “Крэйда-
вае кола” (2002) гэты сiмвал часам пазбауляецца сакральнасцi i нават
губляе сваю гарманiчнасць, становiцца увасабленнем безвыходнасцi.
Лiрычны герой у адзiночку намагаецца разарваць кола падзей (верш
“З анахарэтавых запiсау”) i усведамляе, што Закрыуленая лiнiя свету
больш не выгiнаецца для жывых28 (“Свет, як адна мiска на стале для
наймiтау...”).

У кнiгах “На беразе Дубiч Царкоуных” i “Здарылася быць” кола,
нарэшце, размыкаецца i ператвараецца у вектар, бо наукол шляхi пра-
мыя29 (верш “Сплiн”). На карысць гэтага тэзiса гаворыць i указаная
вышэй схiльнасць да выкарыстання аутарам матыву незавершана-
сцi, i ужо асэнсаваная яго лiрычным героем адзiнаскiраварнасць ру-
ху, якi Б. Сiвэк, трансфармуючы хайдэгераускi выраз, трапна акрэс-
лiла як “жыццë к смерцi”, г. зн. к трансцэндэнцыi, волi, к Богу30.
Герой фантастычнага апавядання “Несмяротны” Я. Чыквiна – бiя-
робат, жыццë якога бясконцае, – здолеу парушыць нават замкнëнае
кола неумiручасцi насельнiкау планеты: Цяпер я ужо ведау, што

трэба рабiць з сабою, каб у свой час зысцi з беспрасветнай лiнii

жыцця i прыдаць яму хоць якi-небудзь сэнс31. Як бачым, Я. Чык-
вiн у апошнiх па часе кнiгах адкрывае новыя гранi сэнсу i мэты
жыцця.

Больш за тое, побач з разамкнëным колам узнiкае яшчэ адна фi-
гура – крыжа, прычым на самых розных узроунях мастацкага тэксту:
i праз з’яуленне вобраза распяцця, i у спосабах арганiзацыi прасто-
ры, дзе шляхi крыжуюцца сваiм адметным шляхам32, i у стылëвым
афармленнi паэтычнага выказвання. Так, акрэсленая вышэй тэндэн-
цыя да выкарыстання аутарам адмысловага супярэчлiвага адзiнства
у стварэннi псiхалагiчнага вобраза, сумяшчэнне у iм антытэтычных
характарыстык таксама мае у аснове фiгуру крыжа. Архетып даро-
гi, увасабляючы чалавечае жыццë, набывае у такiм выпадку выгляд
шляху на Галгофу:

28 Я. Чыкв iн, Крэйдавае кола, Беласток 2002, с. 49.
29 Я. Чыкв iн, Здарылася быць, с. 11.
30 B. Siwek, Człowiek w świecie wartości. O poezji Jana Czykwina, [w:] Literatury
Wschodniosłowiańskie. Z najnowszych badań, s. 43.
31 Я. Чыкв iн, На беразе Дубiч Царкоуных, с. 44.
32 Тамсама, с. 5.
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Жухла на двары i у хаце.
Ноч не спiць i ты не спiш –
Чыстае душы распяцце!
Засталося завяшчанне напiсаць,
Пакуль нясеш свой крыж33.

(“Штовечара сузор’е Арыëна...”)

Адзiнавектарны рух лiрычнага суб’екта больш нагадвае вандроу-
ку мiж берагамi (паказальная у гэтым сэнсе i назва зборнiка “На беразе
Дубiч Царкоуных”). Такi вiд шляху з’яуляецца у вершах “Ладдзя”,
“Перад сном”, “Хмялiць i цвярозiць...”, дзе гучаць правiдэнцыяль-
ныя матывы i сцвярджаецца мiзэрнасць чалавека перад усемагутным
лëсам.

Ад абмежаванасцi прасторы дарогай можа вызвалiць палëт, пад
час якога шляхi пракладае сам вандроунiк. Суадносячыся са свабодай,
магчымасцю выбару, гэта метафара жыцця таксама утрымлiвае пад-
войнае дно. Як i плывец, акрылены герой не пакiдае у паветры слядоу.
I такi, здавалася б, парадокс можна вытлумачыць, прасачыушы ка-
натацыi, звязаныя у Я. Чыквiна з памкненнем уверх. У найбольш аба-
гульненым выглядзе яны зводзяцца да духу жывога (паэма “Гусак i гу-
сыня”, вершы “О, як чароуна на Зямлi...”, “Жнiвень – душны, балю-
чы...”). Iншымi словамi, палëт як метафара лëсу чалавека у лiрыцы
паэта карэлюе не столькi з лëгкасцю, бесклапотнасцю фiзiчнага iсна-
вання, колькi з абуджэннем жыцця духоунага i, як вынiк, дасягненнем
суб’ектам жаданай свабоды:

Скiнуць хочацца няволю –
I ляцець кудысь на крылах,
Дзе, мабыць, расце шчаслiвасць,
Дзе красуе поуня iснавання34.

(“Немагчымасць”)

Такiм чынам, кнiгi Я. Чыквiна 2010-х гг. “На беразе Дубiч Цар-
коуных” i “Здарылася быць” сведчаць пра новы этап творчасцi паэ-
та. У цэлым застаючыся у гэтых зборнiках верным сваiм твор-
чым прынцыпам, ëн знаходзiць новыя iдэйна-эстэтычныя падыходы
i выяуленчыя магчымасцi у арганiзацыi мастацкага матэрыялу. Най-
перш зауважаецца наяунасць у згаданых вышэй кнiгах празаiчных

33 Я. Чыкв iн, Здарылася быць, с. 118.
34 Тамсама, с. 64.
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тэкстау, у аснову якiх пакладзены хранатоп сустрэчы, што упiсваецца
у канцэпцыю руху як тэкстаутваральную ва усëй творчасцi Я. Чык-
вiна. Феномен двайнiцтва бачыцца спосабам пераадолення унутранай
адзiноты i па-свойму рэалiзуецца у прозе i паэзii. У першым выпад-
ку – у выглядзе уцялесненай копii, у другiм – праз складана ар-
ганiзаванае адзiнства вобраза. Матыу шляху, увасоблены у цэлым
шэрагу варыянтау – дарогi, сцежкi, вандроукi, лабiрынта, падарож-
жа, блуканняу, палëту, пошуку, уцëкау, лëсу, руху мiж берагамi –

у апошнiх па часе кнiгах пiсьменнiка набывае сваë максiмальнае коль-
каснае увасабленне. Якасна ëн сведчыць пра размыканне фiгуры ко-
ла – устойлiвай мастацкай мадэлi папярэднiх кнiг паэта, што пад-
трымлiваецца тэндэнцыяй да выкарыстання прыëму незавершанасцi
i з’яуленнем формы крыжа на розных узроунях мастацкага тэксту.
Пры гэтым гнасеалагiчныя пошукi паэта у 2010-я гг. засведчылi змяш-

чэнне каардынатау са знешняга быцця на унутранае, пераключэнне
з асэнсавання сябе у свеце на рэфлексiю свету у сабе.
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S UMMARY

MAIN VECTORS OF JAN CZYKWIN’S ARTISTIC SEARCH IN THE 2010S

The article explores “На беразе Дубiч Царкоуных” and “Здарылася быць”
by Jan Czykwin. and discusses main tendencies in his poetic and prosaic works
of the 2010s. The author explains major modifications in the poet’s worldview and
artistic system, highlights new approaches and visual possibilities in text organi-
zation. The conclusion is drawn that the books demonstrate a qualitatively new
stage in the poet’s creative evolution.

Key words: lyrics, intimate lyrics, lyrical subject, image, motive, art system, the
image of the double.

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

GŁÓWNE WEKTORY TWÓRCZYCH POSZUKIWAŃ JANA CZYKWINA
W PIERWSZEJ DEKADZIE XXI WIEKU

Wartykule omówiono „На беразе Дубiч Царкоуных” i „Здарылася быць” Ja-
na Czykwina, przeanalizowano główne tendencje w jego twórczości poetyckiej i pro-
zatorskiej z pierwszej dekady XXI wieku. Autorka wyjaśnia modyfikacje w świato-
poglądzie i systemie artystycznym poety, podkreśla nowe podejścia do organizacji
tekstu, formułuje wniosek, że uwzględniane w analizie utwory stanowią jakościowo
nowy etap w twórczej ewolucji Jana Czykwina.

Słowa kluczowe: liryka, liryka intymna, podmiot liryczny, obraz, motyw, system
artystyczny.


