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Творчасць беларускiх пiсьменнiкау Беласточчыны ëсць неад’емнай
часткай сучаснай беларускай лiтаратуры, само яе iснаванне спры-
яе стварэнню шматпалярнасцi i дэцэнтралiзацыi лiтаратурнага пра-
цэсу, неабходных для паунавартаснага развiцця нашай лiтаратуры.
Менавiта таму яна з цягам часу заняла трывалае месца i у наву-
ковых даследаваннях, хоць гэта адбылося i не адразу. Аналiзую-
чы узаемадачыненнi памiж лiтаратурным аб’яднаннем “Белавежа”
i беларускiм лiтаратуразнауствам, Анатоль Раманчук адзначыу: Пе-
ралом у сацыяльна-палiтычнай сiтуацыi, што адбыуся у сярэдзiне

80-х гадоу, спарадзiу i пэуныя змены у грамадскай свядомасцi. Зва-

рот да iдэй нацыянальнага самасцвярджэння, уздым патрыятыч-

ных настрояу выклiкалi пад’ëм у сферы культурнага i лiтаратур-

нага жыцця. Творчасцю «белавежцау» усур’ëз зацiкавiлiся беларус-
кiя даследчыкi1. Аднак застаецца актуальнай праблема уключанасцi
дасягненняу “белавежцау” у кантэкст беларускай лiтаратуры, як вы-
нiкае, напрыклад, з кнiгi Тэрэсы Занеускай «Вартавыя памяцi» (Za-
niewska T., Strażnicy pamięci. Poezja białoruska w Polsce po roku 1956,
Białystok 1997). Анатоль Раманчук лiчыць, што хоць гэтая фундамен-
тальная праца i паглыбiла узровень асваення iдэйна-эстэтычнай сут-
насцi польскiх беларусау, але

1 А. Раманчук, Гарыць мая свяча: творчая iндывiдуальнасць Яна Чыквiна, Бе-
ласток 2000, с. 10.
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пашыраючы межы ахопленага фактаграфiчнага матэрыялу, Т. Занеуская
застаецца тым не менш пераважна на ранейшых метадалагiчных пазi-
цыях: у творчасцi Я. Чыквiна i iншых «белавежцау» вызначаюцца перш
за усë тыя характарыстычныя прыкметы, што зблiжаюць iх з агульна-
еурапейскiм кантэкстам. Акрэслiваючы канцэптуальныя напрамкi развiц-
ця, даследчыца iмкнецца напрамую далучыць набыткi «белавежцау» да
сусветнага мастацтва i фiласофii, пры гэтым слаба закранаючы нацыя-
нальны аспект2.

Паэзiя Надзеi Артымовiч прыцягвае увагу даследчыкау i чытачоу
неардынарнасцю тэкстау. Арыгiнальных, безумоуна, але цi ëсць гэтая
арыгiнальнасць адарванай ад паэтычнага кантэксту беларускай лiта-
ратуры цi усë ж такi з’яуляецца яго натуральнай часткай i працягам
папярэдняга развiцця лiтаратуры? Гэтае пытанне закраналi многiя
даследчыкi. ЯнМаксiмюк, напрыклад, выказваецца наступным чынам:
Цяжка адназначна вырашыць, на якой глебе узрасталi яе незвычай-

ныя вершы, але ж напэуна не на той, на якой узрасталi i узрастаюць

вершы у Беларусi3. Што як мiнiмум спрэчна, хоць крытык i згадвае
беларускага паэта-эмiгранта Янку Юхнауца. Леанiд Галубовiч адзна-
чае: Цяжка сказаць, хто з беларускiх, польскiх цi замежных паэтау
пауздзейнiчау на паэтку, каго яна магла наследаваць. У яе вершах

на гэта няма анiякiх асаблiвых намëкау, як i у рэдкiх выказваннях на

тэму жыцця i творчасцi. Хiба, як уласна мне падаецца, падчас ëсць

нешта блiзкае да Я.Юхнауца4. Не зусiм пагаджаючыся з думкай, што
паэт у прынцыпе павiнен некага наследаваць, мусiм зауважыць, што
нiводная з’ява у лiтаратуры не узнiкае на пустым месцы. Таму нам
бачыцца мэтазгодным звярнуцца, прынамсi, да заходнебеларускай лi-
таратуры як да найбольш блiзкай у дыяхранiчным разрэзе i як да той
глебы, на якой узрасла паэзiя Беласточчыны. Ян Чыквiн адзначае i сiн-
хранiчную блiзкасць Н. Артымовiч да пэуных польскiх аутарау, то бок
некаторыя рысы яе творчасцi (такiя, як “праклятасць”) маюць тыпа-
лагiчную блiзкасць i у сваiм часе, i у еурапейскiм кантэксце. Даследчык
адзначае наступнае: нiчога дзiунага, што такую “бяскрылую” паэзiю

Надзеi Артымовiч адразу пачалi спалучаць з польскiмi “праклятымi”

паэтамi – як, напрыклад, Галiнай Пасьвятоускай цi Рафалам Ваяча-

2 Тамсама, с. 11.
3 Я. Макс iмюк, Улюбëная паэзiя з Падляшша, [online], http://litaratura.org/chytal
nya?artid=143, [доступ: 09.05.2018].
4 Л. Галубов iч, За прычыненымi дзвярыма, [online], http://lit-bel.org/by/news/66
24.html, [доступ: 10.05.2018].
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кам, – бо сама паэтэса гэту сваю нiбыта “праклятасць” volens nolens
выстауляе напаказ, робiць яе сэрцавiнай свайго мастацкага свету5.

Аднак пры усiм тым падабенстве, – працягвае Ян Чыквiн, – вершы
Надзеi Артымовiч адрознiваюцца ад творау згаданых польскiх паэтау,
насычаных таксама гiстарычнай i нацыянальна-вызваленчай праблема-
тыкай, найперш тым, што у яе паэзii гэты тэматычны абшар поунасцю
адсутнiчае. Вiдаць, таму яе паэзiя i звужаецца выключна да суб’ектыу-
на-экзiстэнцыяльных праблемау чалавека i таму, магчыма, набывае ха-
рактар цэнтрабежнага катастрафiзму6.

Можна сказаць, што адсутнасцю гэтага абшару паэзiя Н. Арты-
мовiч разыходзiцца i з традыцыяй нацыянальна-адраджэнскай плы-
нi заходнебеларускай лiтаратуры, але тым не менш усведамленне
сваëй нацыянальнай прыналежнасцi праз асэнсаванне акаляючага ася-
роддзя з часам уваходзiць у яе творчасць i стварае своеасаблiвы бела-
рускi/бельскi космас.

У якасцi папярэднiка Артымовiч Ян Чыквiн называе i не вельмi
вядомага беларускага паэта Яшу Бурша (Янку Анiсэровiча), якi нара-
дзiуся у Баранавiчах у 1929 годзе, а пасля пераехау на сталае жыхар-
ства у Польшчу. Сапрауды, як адзначае даследчык,

Яшу Бурша не цiкавiлi праблемы чалавека як сацыяльнай iстоты
i узаемаадносiны асобы з грамадою. Аутар зборнiка “Прамень думкi”
амаль дэманстратыуна адмауляу усю сферу соцыуму. Ëн быу паэтам, якi
лiтаратурнай творчасцю у форме i змесце, ужо у канцы пяцiдзесятых га-
доу заманiфеставау права на рост i станауленне аутаномii чалавечага “я”,
права на абжыванне – смакуючы – свайго iснавання, сваëй бiялагiчна-псi-
хiчнай экзiстэнцыi7.

Ян Чыквiн падкрэслiвае, што паэтычныя дасягненнi Яшы Бурша
не былi марнымi для “белавежцау”, прынамсi, у 1970 годзе свабодны-
мi вершамi дэбютуе Надзея Артымовiч. Рэха ягонай асацыятыунай
вобразнасцi i iдэйна-эстэтычных памкненняу адгукаецца у маладых

нашых паэтау i дагэтуль8. Калi ж гаварыць пра сучаснiкау, то Алесь
Бельскi лiчыць, што мастацка-фiласофская творчасць Я. Юхнау-
ца i Н. Артымовiч асаблiва цесна лучыцца з паэзiяй А. Разанава,

5 Я. Чыкв iн, Далëкiя i блiзкiя: Беларускiя пiсьменнiкi замежжа, Беласток 1997,
с. 149.
6 Тамсама, с. 156.
7 Тамсама, с. 126.
8 Тамсама, с. 128.
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паколькi для усiх гэтых паэтау характэрна iншасказальнасць, пад-

тэкставасць думкi, iмкненне раскрыць сэнсавую глыбiню слова9. Ду-
маецца, нiхто не ставiць пад сумненне улучанасць Алеся Разанава ва
уласнабеларускi лiтаратурны кантэкст, асаблiва прымаючы пад увагу
мастацкую эвалюцыю паэта. Нагадаем таксама аб сумесным зборнi-
ку “Дзверы. Тэкст i кантэкст” з паэтычнымi тэкстамi Н. Артымовiч
i каментарамi А. Разанава, якi пабачыу свет у 1994 годзе10. Хочац-
ца таксама у чарговы раз згадаць словы Я. Чыквiна, якi у артыкуле
пра Я. Юхнауца напрыканцы мiнулага стагоддзя адзначыу: На па-
этычных прасторах беларушчыны яны ствараюць своеасаблiвы трох-

кутнiк, якi кожным сваiм вуглом упiсваецца у iншы культурны кан-

тэкст: Алесь Разанау ва усходнеславянскi, Надзея Артымовiч – за-

ходнеславянскi, а Янка Юхнавец – англасакскi11.

Цi можна увогуле весцi гаворку пра традыцыю заходнебеларус-
кай паэзii? Вiдавочна, што калi мы гаворым пра заходнебеларускую
лiтаратуру, то маем на увазе найперш мiжваенны перыяд, да якога,
у прынцыпе, можна далучаць i ваенныя гады. М. Мiкулiч выдзяляе
у заходнебеларускай паэзii некалькi стылявых плыняу: лiрыка-апа-
вядальную, рамантычную i духоуна-iрацыянальную12. Апошняя была
звернута да асэнсавання духоуна-фiласофскiх, сацыяльна-маральных

i душэуна-псiхалагiчных аспектау узаемадзеяння чалавека i рэчаiсна-

сцi, асобы i сусвету, да пазнання глыбiнных асноу жыцця, яго склада-

най i супярэчлiвай унутранай сутнасцi13. Да гэтай плынi даследчык
адносiць паэзiю такiх аутарау, як Казiмiр Сваяк, Вiнцук Адважны, На-
талля Арсеннева. Думаецца, што менавiта у гэтай плынi варта шукаць
вытокi творчасцi Надзеi Артымовiч, прынамсi у тым, што датычыц-
ца тэматыкi i падыходу да асэнсавання рэчаiснасцi. Прадстаунiкi гэтай
плынi, на думку М.Мiкулiча, зыходзiлi з таго, што мастацкая твор-
часць развiваецца на асновах безумоунасцi i самазаконнасцi, не пра-

дугледжвае знешнiх намерау, не служыць пэунай карысцi i выгадзе.

Яна знаходзiцца над рэчаiснасцю, над сацыяльнымi мэтаiмкненнямi –

нават самымi актуальнымi i прагрэсiунымi, над грамадскiмi iнтарэ-

9 А. Бельск i, Паэзiя, [у:] Гiсторыя беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т.,
т. 4, кн. 2. 1986–2000, Мiнск 2003, с. 58.
10 Н. Артымов iч, А. Разанау, Дзверы. Тэкст i кантэкст, Беласток 1994.
11 Я. Чыкв iн, Далëкiя i блiзкiя..., с. 62.
12 М. У. М iкул iч, Духоуна-iрацыянальная стылявая плынь Заходняй Беларусi
як мастацкая сiстэма, [у:] Лiтаратурная карта Еуропы: кантакты, тыпалогiя,
iнтэртэкстуальнасць, Мiнск 2012, с. 232.
13 Тамсама, с. 233.
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самi i запатрабаванямi. Iх лiрычны герой не прадуцыравау сацыяльных

iдэй, непасрэдна не залежау ад грамадскага асяроддзя i не намагауся

падпарадкаваць яго сваiм прынцыпам i перакананням14.

Нам бачыцца, што у гэтай сувязi пэуныя кропкi судакранання
выяуляюцца з творчасцю Наталлi Арсенневай. Ужо першы зборнiк
паэткi “Пад сiнiм небам” (1927) паказау, на думку М. Мiкулiча, што,
бадай, як нiхто iншы з заходнебеларускiх аутарау, у тым лiку i прад-

стаунiкоу духоуна-iрацыянальнай стылявой плынi, яна iмкнулася дыс-

танцыявацца ад асаблiвасцей грамадскага асяроддзя, свету сацыяль-

най абумоуленасцi i рацыяналiзму, пазбягала лагiзаванага мыслення,

непасрэднага адлюстравання падзей i фактау, была далëкая ад пра-

мой аутабiяграфiчнасцi15.

Iндывiдуалiзм, характэрны Наталлi Арсенневай, выявiуся, на-
прыклад, у праграмным вершы паэткi “Маладым паэтам” (1936):

Я, як жоутая восень, стаю над жыццëм
i гляджу на яго, хоць наукола – змаганне.
Мае вершы – над сонным балотам трысцë,
мгла сiвая асенняга рання16.

У пэуным сэнсе, такая пазiцыя абумоулена i сацыяльна-культур-
ным становiшчам аутаркi. Яе лiрычная гераiня адрознiваецца ад лi-
рычных гераiняу, створаных яе сучаснiцамi – паэткамi як Заходняй,
так i Савецкай Беларусi. Гэта, уласна кажучы, падкрэслiвае i Ян Чык-
вiн: Увядзенне у беларускую лiтаратуру вобраза светла-лiрычнай,

жаночай жанчыны – супрацьлеглага вобразу жанчыны прынiжанай,

запалоханай, прыгнечанай, забiтай i дамiнуючага у творах беларус-

кiх пiсьменнiкау – было найбольшай творчай заваëвай Наталлi Ар-

сенневай яе першага, “польскага” перыяду17. Тут можна дадаць, што
жанчына або лiрычная гераiня Наталлi Арсенневай супрацьстаiць i во-
бразу жанчыны нацыянальна свядомай i сацыяльна актыунай. Хаце-
лася б звярнуць увагу i на яшчэ адзiн аспект. У артыкуле “Жано-
чая паэзiя Заходняй Беларусi”18 мы спынiлiся на асноуных момантах
развiцця паэзii жанчын у мiжваенны перыяд, закраналi i твочасць ура-

14 М. У. М iкул iч, Духоуна-iрацыянальная стылявая плынь..., с. 234.
15 Тамсама, с. 247.
16 Н. Арсеннева, Выбраныя творы, Мiнск 2002, с. 101.
17 Я. Чыкв iн, Далëкiя i блiзкiя..., с. 43.
18 А. Дан iльчык, Жаночая паэзiя Заходняй Беларусi, “Acta Albarutenica”, т. 17,
Warszava 2017.
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джэнак Беласточчыны Веры Маслоускай i Ганны Новiк. Падкрэслiм,
што у iх творчасцi ужо не было прыгнечанай забiтай жанчыны, больш
за тое – гераiня Ганны Новiк пакутуе ад немагчымасцi самарэалiза-
цыi, а Вера Маслоуская (Мурашка) актыуна выступае за сацыяльную
i нацыянальную роунасць жанчын19.

Мы лiчым таксама, што iмя Наталлi Арсенневай павiнна згадвац-
ца у першую чаргу не у сувязi з эмiгранцкай паэзiяй, а у сувязi ме-
навiта з заходнебеларускай, асаблiва улiчваючы, што, па-першае, са-
мыя значныя яе творы былi створаныя у мiжваенны i ваенны перыя-
ды, а, па-другое, яе уплыу на развiццë беларускай лiтаратуры у гэты
час быу куды больш значным. Такiм чынам, вiдавочна, што Наталля
Арсеннева – найперш прадстаунiца заходнебеларускай паэзii. Дастат-
кова пагартаць тагачасную перыëдыку, каб зразумець, наколькi часта
друкавалiся яе творы, а таксама звярнуць увагу на лiтаратурна-кры-
тычныя агляды, каб пераканацца у тым, што творчасць Наталлi Ар-
сенневай займала значнае месца у лiтаратурным працэсе як Заходняй
Беларусi, так i Савецкай.

Думаецца, што творчасць Надзеi Артымовiч упiсваецца у кантэкст
“жаночай паэзii” Заходняй Беларусi з пункту гледжання стварэння
iнтэлектуальнай лiрычнай гераiнi з абвостраным пачуццëм часу, i пра-
цягвае у некаторым сэнсе лiнiю лiрычнай гераiнi Наталлi Арсенневай.
Супольнае у творчасцi паэтак – у адасобленасцi ад навакольнага ася-
роддзя (побытавага, бо прыроднае асяроддзе так цi iнакш уваходзiць
у iх тэксты) звязана, на нашую думку, хутчэй з “тыпалогiяй мыслення”
дзвюх паэтак.А. Сямëнава у дачыненнi да Н.Арсенневай падкрэслiвае:
(...) яе светапогляд, яе вызначанасць былi абумоулены i яе духоунай

адстароненасцю, яе незалежнай ментальнасцю, але – i размаiтым,

складаным культуровым i лiтаратурным жыццëм Заходняй Беларусi,

Польшчы, Еуропы20. Як бачым, гэты кантэкст актуальны i для Надзеi
Артымовiч.

У свой час У. Гнiламëдау выдзелiу у сучаснай беларускай паэзii
не менш шасцi мастацка-стылявых плыняу: лiрыка-апавядальную,
рамантычную, публiцыстычную, фiласофска-аналiтычную, мастацка-
сiнкрэтычную i унiверсальна-iнтэлектуальную21. Думаецца, што у да-

19 Гл. А. Дан iльчык, I не дбай аб цiхiм шчасцi..., [у:] Блiскавiцы: Анталогiя бе-
ларускай жаночай паэзii мiжваеннага перыяду, Мiнск 2017.
20 А. Сям ëнава, На шляху сусветау, [у:] Н. Арсеннева, Выбраныя творы, Мiнск
2002, с. 13.
21 У. Гн iлам ëдау, Ад даунiны да сучаснасцi: нарыс пра беларускую паэзiю, Мiнск
2001, с. 10.
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дзеных катэгорыях паэзiя Н. Арсенневай носiць таксама хутчэй унiвер-
сальна-iнтэлектуальны характар, прынамсi, фiласафiчнасць i медыта-
тыунасць некаторых яе вершау не выклiкаюць сумненняу22. Уласна
кажучы, менавiта самотны стан лiрычнай гераiнi i засяроджанасць на
унутраных i на знешнiх праявах быцця у вынiку прыводзяць да фiла-
софскага асэнсавання рэчаiснасцi.

Але калi самотнасць i адасобленасць Наталлi Арсенневай мы на-
звалi б “элегiчнай”, то Надзея Артымовiч, аднак, успрымае сваю ада-
собленасць больш востра, больш трагiчна:

штодня вiтаецца прыхiльна
самотнасць як прыпеу
шукае слова не знайду
каб зразумець сябе цябе
парэзаны твой час23

(***на небасхiле россыпы пейзажау)

Свет Надзеi Артымовiч – гэта посткатастрафiчны свет краявiда
з невiдочным дэфэктам24 i парэзанага часу. I калi Ян Чыквiн сказау
пра Арсенневу: Паэтэса летуценiць аб крылах, каб можна было сва-
бодна, хутка i лëгка перамясцiцца з небяспечнай зоны у прыхiльную

прастору, з гора у шчаснасць, як пералятаюць па клiчу свайго беспа-

мылковага iнстынкту птушкi з свету малога (зямля) у свет вялiкi

(неба)...25 то, падаецца, што Надзея Артымовiч прымае рэчаiснасць
у тым выглядзе, у якiм яна ëсць:

нерухома стаяць
мае днi
шчылiны у часе
усë большыя
мой каляндар патрэсканы
нерухома стаяць
мае днi
як перапалоханы цень
чалавека26

22 Гл.:А.Петрушкев iч, Наталля Арсеннева:Шлях да Беларусi: манаграфiя, Грод-
на 2013, с. 124.
23 Н. Артымов iч, Сезон у белых пейзажах, с. 22.
24 Н. Артымов iч, Жоутая музыка..., с. 11.
25 Я. Чыкв iн, Далëкiя i блiзкiя..., с. 147.
26 Н. Артымов iч, А. Разанау, Дзверы. Тэкст i кантэкст, Беласток 1994, с. 22.
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Разламанасць, растрэсканасць, парэзанасць – гэтымi словамi
Н. Артымовiч можна ахарактарызаваць яе свет. А яшчэ – статыч-
насцю лiрычнай гераiнi у дачыненнi да навакольнага асяроддзя, якое
таксама часцей за усë вонкава не рухаецца, як само жыццë у правiнцыi.
Але i у вершы Наталлi Арсенневай “Маладым паэтам” таксама назi-
раецца статычнасць аутаркi у дачыненнi да навакольнага асяроддзя.

Такiм чынам, творчасць Надзеi Артымовiч можна змясцiць у на-
ступную сiстэму каардынатау: свабодны верш – экзiстэнцыялiзм / ка-
тастрафiзм – iндывiдуалiзм. Сама паэтка вызначыла iх наступным
чынам: Знаходжуся у паэтычным трохкутнiку: вершы – жыццë –

Бельск27.

***
з вулiц
з неба
з...
з пекла
...i прадчуванняу
...........
...........
...........
мой верш28

Можна сказаць iнакш: духоуна-iрацыянальны аспект – экзiстэн-
цыяльнасць – лакалiзаванасць. I вось гэтая канкрэтная лакалiзацыя
паэтычнага быцця яднае i адначасова адасабляе ад папярэдняй за-
ходнебеларускай паэзii, у асноуным засяроджанай на вясковым ася-
роддзi (паэзiя Нiны Тарас, напрыклад). Пры гэтым цяжка весцi га-
ворку аб патрыятызме у традыцыйным сэнсе слова, аднак Ян Чык-
вiн зауважае: У чорна-снëных творах Надзеi Артымовiч там-сям
з’яуляуся i прасвечвауся светлымi плямамi, усë адзiн i той жа, дру-

гi свет – жывы, радасны, цэласны свет роднага кута, роднага па-

рога, бацькоускага дому, Бельска. “i цэлы свет – сiмфонiя”, скажа

яна у творы «У руках нашых»29. Гэтая тэма выявiлася у такiх тво-
рах, як «Беларускiя паэты у Бельску», «***Над Бельскам шэрае не-
ба» i iнш.

27 Н. Артымов iч, З Надзеяй Артымовiч гутарыць Тэрэса Занеуская (Расповед
Надзеi Артымовiч), “Крынiца” 1994, № 12, с. 32.
28 Н. Артымов iч, Жоутая музыка..., с. 34.
29 Я. Чыкв iн, Далëкiя i блiзкiя..., с. 163.
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***
Над Бельскам шэрае неба
шэры брук шэры парог забыты музык

на шэрым парозе

Бельск
мястэчка памежжа мястэчка бязмежжа

на шэрым парозе
стары музык
заснуу30

Шэры колер правiнцыi дамiнуе, але не абмяжоувае, бо адкрывае
дзверы у iншы свет, можа быць не заусëды неабходны для аутаркi, але
i абысцiся без якога нельга. Як лiчыць Леанiд Галубовiч: Сама твор-
часць паэткi як бы па-за грамадскiм жыццëм, але само грамадскае

жыццë сваiм зрушным i актыуным атачэннем змушае яе пэуным чы-

нам адгукацца на уцiск сваëй незалежнасцi (са знешняга боку тых

дзей i праяу часу)31.

Гэтаксама, як i патрыятычная тэма не была зусiм чужой для На-
таллi Арсенневай, пачынаючы з самых першых гадоу яе творчасцi, але
у адрозненне ад Н. Артымовiч, у яе не адбываецца той канкрэтызацыi
месца, ад любовi да якога шчэмiць сэрца:

Нават адзiн абразок гэткi у полi –
Й сэрца цябе не забудзе нiколi,
Родны мой край!32 (1924)

Л. Галубовiч, дарэчы, звяртае увагу на яшчэ адзiн аспект ада-
собленасцi, звязаны з рамантычным уяуленнем аб ролi i асобе паэ-
та у соцыуме: З кантэксту большасцi вершау Н. Артымовiч выраз-
на выяуляецца праекцыя яе адстароненасцi ад людзей, хутчэй, адда-

ленне, а не зблiжэнне з iмi (па вядомым пушкiнскiм запавеце: “Поэт

– ты царь. Живи один”). I гэтай аурай адзiноты, стрымана-непе-

раборлiвым вобразам жыцця прапiтаная аснова усëй яе паэзii33. Але,
думаецца, у выпадку Н. Артымовiч гэта звязана хутчэй з немагчымас-
цю выбудоування нармальных чалавечых стасункау у посткатастра-
фiчным свеце. Ломкасць яе радка адлюстроувае крохкасць чалавека

30 Н. Артымов iч, Жоутая музыка..., с. 25.
31 Л. Галубов iч, За прычыненымi дзвярыма [online], http://lit-bel.org/by/news/66
24.html, [доступ: 10.05.2018]
32 Н. Арсеннева, Выбраныя творы, с. 29.
33 Л. Галубов iч, За прычыненымi дзвярыма...
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у свеце яму непадуладным нi у якой ступенi. Такiм чынам, мы па-
дыходзiм да моманту, якi можна лiчыць вузлавым. Гэта Другая су-
светнай вайна, што у пэуным сэнсе раздзяляе паэзiю дзвюх аутарак.
Iнакш кажучы,Наталля Арсеннева у першую чаргу адлюстроувае свет
да вайны/катастрофы i свет у час вайны, Надзея Артымовiч – свет
пасля вайны/катастрофы. Свет Наталлi Арсенневай даваеннага часу
– гарманiчны, на гэта звярталi увагу многiя даследчыкi, напрыклад
тая ж А. Сямëнава34. У Н. Артымовiч свет у прынцыпе негарманiчны,
але i у Н. Арсенневай гарманiчнасць разбураецца з пачаткам Другой
сусветнай вайны.

Для Наталлi Арсенневай вайна стала тым пераломным момантам
жыцця, якi меу непасрэднае дачыненне да змены тэматыкi творау. Вiя-
лета Нiкiцюк-Пэркоуска у артыкуле, прысвечаным экзiстэнцыяльнай
праблематыцы у творчасцi паэткi, адзначае:

У трагiчныя часы творчасць з’яуляецца для аутарау i своеасаблiвым
выратаваннем, i вялiкiм абавязкам. Трэба зразумець сутнаснае: дзеля чаго
жыць, калi рушацца найважнейшыя каштоунасцi, калi чалавечае жыццë
упадабняецца сухой траве, а вечныя iдэалы – збураным мурам. Пiсьменнiк
сваiмi творамi iмкнецца надаць адпаведны накiрунак чалавечым памкнен-
ням, здабыць сiлы для барацьбы з рознымi выпрабаваннямi лëсу i падзя-
лiцца вопытам з чытачом. Пэуна, у такiя драматычныя, нават трагiчныя
часы, як вайна, цi не кожны чалавек задаецца пытаннем пра сваë сцiплае
месца у светабудове.Таму цалкам зразумела,што менавiта у першай пало-
ве ХХ стагоддзя актуалiзуюцца фiласофскiя, духоуныя пошукi, звязаныя
з вызначэннем сэнсу жыцця, што з’яуляецца штуршком для узнiкнення
экзiстэнцыялiзму35.

Пры гэтым аутарка лiчыць, што у беларускай лiтаратуры экзi-
стэнцыялiзм як цэласная сiстэма светабачання не выявiуся, але рысы
гэтай фiласофii зауважныя у эмiграцыйнай лiтаратуры ХХ стагоддзя.
Што датычыцца Наталлi Арсенневай, то, на думку лiтаратуразнауцы:

Экзiстэнцыяльныя праблемы у творах Н. Арсенневай выяуляюцца
асаблiва яскрава у вершах ваеннай пары, якiя найперш змешчаны у зборнi-
ку «Сягоння» (1944 г.). Праз усю кнiгу праходзiць тэма прызначэння паэта
i паэзii, фiласофскi роздум пра сутнасць мастацтва i яго значнасць наогул

34 А. Сям ëнава, На шляху сусветау, [у] Н. Арсеннева, Выбраныя творы, с. 12.
35 W. Nikit iuk-Perkowska, Экзiстэнцыяльная праблематыка у творчасцi На-
таллi Арсенневай, [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii
niezwykłości: studia pod red. Wandy Supy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
2013, с. 6.
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у жыццi чалавецтва i у часы такой катастрофы, якой з’яуляецца вайна.
Як i кожнага мастака, паэтэсу непакоiць становiшча, у якiм аказауся свет.
I яна звяртаецца да сыноу сваëй зямлi i заклiкае iх апамятацца i зразумець,
што чалавечае жыццë мае найвышэйшую каштоунасць36.

Сiтуацыя пауплывала на тое, каб у творчасцi Наталлi Арсенневай
узнiклi вершы, якiя да вайны i уявiць сабе было немагчыма – нацыяль-
на-патрыятычныя. I, як звяртае увагу ва уступным слове да кнiгi вы-
браных вершау Н. Арсенневай “Мiж берагамi” Антон Адамовiч, амаль
усе гэтыя вершы напiсаны на “выпадак”. Што ж датычыцца мастац-
кiх сродкау, то крытык падкрэслiвае iх традыцыйнасць. Але гэта ме-
навiта той выпадак, калi у кантэксце усеагульнай трагедыi тэма ролi
творчага чалавека-iнтэлектуала набывае асаблiвае значэнне.

Мне кажуць, што пiсаць заусëды, усюды можна.
Папера, алавiк, натхненьне... верш гатоу.
Паэт, абы прысеу, а верш змайструе, зложыць
з радкоу, як зь сена, умiрг патрапiць скiдаць стог.
Але пра што пiсаць?37

Уласна кажучы, тэма актуальная для многiх творцау. I не кож-
ны творца здолее выжыць i захаваць свой творчы патэнцыял. У сваю
чаргу Н. Артымовiч сведчыць:

***
паэты памiраюць тады
калi першы раз
заблудзiць жывое слова
i разаб’ецца пшанiчнае рэха
аб камень
паэты памiраюць тады
калi усмiхаецца добры час для паперы
паэты памiраюць тады
калi знойдзены дакладныя адрасы

сытыя жэсты

паэты памiраюць тады
калi нараджаюцца чорныя лiстапады – – –38

36 Тамсама.
37 Н. Арсеннева, Сягоння, [у:] Н. Арсеннева, Мiж берагамi. Выбар паэзii На-
таллi Арсенневай 1920–1970, New York–Toronto 1970, с. 81.
38 Н. Артымов iч, Сезон..., с. 42.
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Такiм чынам, мы можам выдзелiць наступныя кропкi судакранан-
ня творчасцi Надзеi Артымовiч з паэзiяй Наталлi Арсенневай:
1. Iндывiдуалiзм/адасобленасць
2. Экзiстэнцыяльныя матывы
3. Тэма паэта i паэзii
4. Стрыманы патрыятызм
Безумоуна, гаворка iдзе хутчэй аб тыпалагiчных супадзеннях, цi

аб супадзеннях у «тыпалогii мыслення». Але наколькi творчасць На-
таллi Арсенневай можна лiчыць вызначальнай для фармiравання тра-
дыцыi заходнебеларускай паэзii? Яна хутчэй выключэнне, але такое
выключэнне, якое, несумненна, уплывала на агульны кантэкст.

Зразумела, пытанне уплыву традыцыi заходнебеларускай паэзii на
творчасць Надзеi Артымовiч мае патрэбу у паглыбленнi, аднак, дума-
ецца, абсалютна правамоцна шукаць вытокi яе паэтычнага светапо-
гляду у тым лiку i ва уласна беларускай лiтаратуры.
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S UMMARY

TRADITIONS OF WESTERN BELARUSIAN POETRY
AND NADZEYA ARTYMOVICH’S OUVRE

Literary creation of Belarusian writers in Bialystok region is an integral part
of modern Belarusian literature. In fact, its existence contributes to the creation of
multiple polarity and decentralization of the literary process necessary to complete
the development of our literature. And its further development can be considered
a continuation of earlier processes, which applies to Nadzeya Artymovich’s interest-
ing poetry.
The article examines the possible points of contact between Nadzeya Arty-

movich’s poetry and the poetry of Western Belarus, of Natalya Arsennyeva in
particular. The analysis is based on both literary studies and the original texts,
The author concludes that such features as individualism/isolation, existential mo-
tives, the theme of the poet and poetry, and reserved patriotism are connected with
general typological coincidence or “typology of thinking”.

Key words: individualism, existential motives, patriotism, white verse, spiritu-
ally irrational stylistic current, Western Belarusian poetry, typology of thinking,
autobiography.

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

TRADYCJE POEZJI ZACHODNIOBIAŁORUSKIEJ
I TWÓRCZOŚĆ NADZIEI ARTYMOWICZ

Twórczość białoruskich pisarzy na Białostocczyźnie stanowi integralną część
współczesnej literatury białoruskiej. Jej istnienie jest elementem procesu kreowania
literackiej wielobiegunowości i decentralizacji, niezbędnych dla pełnowartościowego
rozwoju literatury. Współczesny rozwój literatury, w tym oryginalnej poezji Nadziei
Artymowicz, można uznać za kontynuację procesów wcześniejszych. W artykule
omówiono punkty styczne poezji Nadziei Artymowicz z poezją zachodniobiałoru-
ską, a w szczególności z poezją Natalii Arsenniewej. Analizę oparto zarówno na
materiale literaturoznawczym, jak i tekstach oryginalnych. Zdaniem autorki arty-
kułu takie cechy jak indywidualizm, motywy egzystencjalne, temat poety i poezji,
powściągliwy patriotyzm w twórczości obu poetek są uwarunkowane typologiczną
zbieżnością lub „typologią myślenia”.

Słowa kluczowe: indywidualizm, motywy egzystencjalne, patriotyzm, wolny
wiersz, duchowo irracjonalne prądy stylistyczne, literatura zachodniobiałoruska,
typologia myślenia, autobiografia.


