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«Крымскiя санеты» Адама Мiцкевiча – шэдэур як польскай, так
i сусветнай лiтаратуры, апублiкаваныя у Маскве у снежнi 1826 го-
да (у адной кнiзе разам з цыклам «Адэскiх санетау»). Санеты Мiц-
кевiча адразу звярнулi на сябе увагу польскай i расiйскай публiкi.
Польская крытыка да iх паставiлiся насцярожана – ад поунага непры-
няцця да здзiулення, а расiйская, з большага – выхад рамантычных
санетау вiтала. Ужо у сакавiку 1827 года, праз тры месяцы па выха-
дзе кнiгi, Пëтар Вяземскi друкуе у «Масковском Телеграфе» рэцэнзiю
i свой празаiчны пераклад усiх «Крымскiх санетау» i двух санетау
(VI. «Ранак i вечар» i IX. «Рэзыгнацыя») з Адэскага цыкла. Сучас-
ная лiтаратуразнауца Iрына Велiкодная адзначае, што пераклад Пят-
ра Вяземскага: ...своеадметны, здзiуляльны, неардынарны i дагэтуль

прываблiвае увагу даследчыкау1.

Пасля перакладу П. Вяземскага «Крымскiя санеты» А. Мiцкевiча
робяцца папулярнымi у Расii. Iх вобразы i матывы уваходзяць у рус-
кую лiтаратуру, што стварае адмысловы рускамоуны дыскурс гэтага
цыкла. Шырока вядомымi сталi радкi Аляксанда Пушкiна, прысвеча-
ныя санету, як вiду верша, дзе гаворыцца пра Адама Мiцкевiча i яго
«Крымскiя санеты»:

1 И. Великодная, Петр Андреевич Вяземский – переводчик «Крымских Соне-
тов» Адама Мицкевича, [online], http://sites.utoronto.ca/tsq/10/velikodnaya10.shtml,
[доступ: 19.04.2018].
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Под сенью гор Тавриды отдаленной
Певец Литвы в размер его стесненный
Свои мечты мгновенно заключал...2

У 1828 годзе Пушкiн пiша верш «Предчувствие», дзе выкарыс-
тоувае вобразы-сiмвалы, сугучныя з «Крымскiмi санетамi» Мiцкевiча:
бура,што вось-вось пачнецца, аднак яна зусiм нягрозная для лiрычнага
героя – паэта-блукара, – ëн яе нават чакае; таксама ëсць згадка пра
пакiнутую далëка каханую.

З-пад пяра Мiхаiла Лермантава у 1832 годзе паустае знакамiты
верш «Ветразь» – хрэстаматыйны прыклад рускага рамантызму. Тут
створаны вобраз мора-жыцця, супрацьпастауленне спакойнага над-
вор’я буры. Заключаюць верш радкi, якiя у рускай лiтаратуры сталiся
крылатымi:

А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!3

Своеасаблiвае абгрунтаванне гэтай клiчнай фразы, што сапрауды
у буры ëсць пакой, мы можам знайсцi у «крымскiм» санеце II. «Марская
цiша»:

O myśli! w twojej głębi jest hydra pamiątek,
Co śpi wpośród złych losów i namiętnej burzy –
A gdy serce spokojne, zatapia w niem szpony4.

М. Лермантау пераклау «крымскi» санет V. «Краявiд гор са стэпау
Казлова» – зрабiу гэта страфiчным вершам (1838 г.). Наагул «Крым-
скiя санеты» неаднаразова у ХIХ стагоддзi перакладалiся на рускую
мову. Звярталiся да гэтай працы вядомыя рускiя лiтаратары, на-
прыклад, I. Казлоу, У. Бенядзiктау, А. Фет i iнш.

Вiдавочна, iнтэртэкстуальны дыскурс «Крымскiх санетау» рыза-
матычна5 угрунтаваны у рускай лiтаратуры, што паслужыла не толь-
кi развiццю гэтай лiтаратуры, але i лiтаратуры беларускай.

2 А. Пушкин, Полное собрание сочинений в 10-ти томах, т. 3,Москва 1963, с. 166.
3 М. Лермонтов, Парус, [online], http://ilibrary.ru/text/998/p.1/index.html, [до-
ступ: 19.04.2018].
4 A. Mickiewicz, Sonety Krymskie, Mińsk 2004, с. 16.
5 Падобна рызоме – падобна карэнiшчу.
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Пачынальнiкi беларускай лiтаратуры напачатку ХХ стагоддзя, вi-
давочна, ведалi i вывучалi рускую лiтаратуру, што асаблiва харак-
тэрна для Максiма Багдановiча. Вядома, паэт вялiкую увагу у сваëй
лiтаратурнай працы надавау санету. I дыскурс «Крымскiх санетау»
у рускай лiтаратуры мае адбiткi у яго творчасцi, што пацвярджае эпi-
граф да рускамоунага санета «Что с того, что стих в душе кипит?..»,
узятым з цытаванага вышэй пушкiнскага санета:

Суровы Дант не презирал сонета...6

Верагодна i непасрэднае знаëмства М. Багдановiча з арыгiналам
«Крымскiх санетау». Лiтаратуразнауцы А. Шэлемава i А. Федотау
адзначаюць, што у яго санетах «Что с того, что стих в душе ки-
пит?..» i «Прынадна вочы ззяюць да мяне...», дзе аутар выкарыстоувае
адзiн i той жа вобраз палючага метэора з халодным сардэчнiкам-ядром,
тыпалагiчна, а мажлiва i генетычна... вобразная карцiна адсылае да

II-га i ХII-га «Крымскiх санетау» Мiцкевiча7.

Аднак першым на беларускай мове апублiкавау санеты Янка Ку-
пала. Ëн пачынау лiтаратурны шлях на грунце польскай лiтарату-
ры, таму для знаëмства з «Крымскiмi санетамi» Мiцкевiча не патра-
бавалася пасярэднiкау. Разважаннi пра лëс сваëй айчыны мы бачым
ужо у польскамоуных санетах Купалы, што несумненна мае пара-
лелi з творчасцю Мiцкевiча i крымскiм цыклам. Гэтыя паралелi паэт
пераносiць у сваю беларускамоуную творчасць, i таксама у санеты.
У 1910 годзе Купала пiша санет «Запушчаны палац». Яго тэма i вобра-
зы адсылаюць да «крымскiх» санетау VI. «Бахчысарай» iXVII. «Руiны
замка у Балаклаве». Вось радкi з першага з iх:

Skróś okien różnofarbnych powoju roślina,
Wdzierając się na głuche ściany i sklepienia,
Zajmuje dzieło ludzi w imię przyrodzenia
I pisze Baltazara głoskami “RUINA”8...

6 А. Пушкин, Полное собрание сочинений в 10-ти томах,Москва 1963, т. 3, с. 166.
7 О. Федотов, А. Шелемова, Сонеты Максима Богдановича, «Вестник Рос-
сийского университета дружбы народов», серия: литературоведение, журналистика,
2015, № 4, с. 41–51.
8 A. Mickiewicz, Sonety Krymskie, с. 24.
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Санетны замок Купалавага твора пераклiкаецца з Мiцкевiчавым
катрэнам:

Так знiштажэнне у кожан гзымс паузе i кут
I зубы скалiць: «Моц мая i права тут!
На уход жыцця сюды ужо я кладу тут “veto”9.

Пазней, у 1923 годзе, Купала зноу вернецца да «Крымскiх сане-
тау». Падтэкст трывогi i горычы праступае у купалаускiм цыкле вер-
шау «Крым». У адным з вершау чытаем:

А я з далëкiх нiу пясняр –
Па Гаспры з кута у кут снуюся.
Гняце мне думкi Крыма чар,
Маркотна мне без Беларусi10.

Iнтэртэкстуальная сувязь з «Крымскiмi санетамi» А. Мiцкевiча вi-
давочная. Паэт – лiрычны герой мiцкевiчаускага цыклу – пiлiгрым, вы-
гнанец з роднага краю. Тут, у Крыме, усë нагадвае яму пра радзiму,
пра каханую. Найбольш блiзкiя Купалавы радкi да санета XIV. «Пiлi-
грым»:

U stóp moich kraina dostatków i krasy,
Nad głową niebo jasne, obok piękne lice;
Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice
Dalekie i – niestety! – jeszcze dalsze czasy?

Litwo! piały mi wdzięczniéj twe szumiące lasy,
Niż słowiki Bajdaru, Salhiry dziewice;
I weselszy deptałem twoje trzęsawice,
Niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna wabi mię ponęta!..
Dlaczegoż roztargniony wzdycham bezustanku,
Do téj, którą kochałem w dni moich poranku?

Ona w lubéj dziedzinie, która mi odjęta,
Gdzie jéj wszystko o wiernym powiada kochanku;
Depcąc świéże me ślady, czyż o mnie pamięta?11

9 Я.Купала, Запушчаны палац, [online], http://ttp://knihi.com/Janka Kupala/Zapus
cany palac.html, [доступ: 22.04.2018].
10 Я. Купала, Поуны збор творау у 9-цi тамах, Мiнск 1997, т. 4, с. 19.
11 A. Mickiewicz, Sonety Krymskie, с. 40.
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У Купалы мы не знаходзiм згадкi пра каханую, але ж пачуццi да
роднага краю, выказаныя у абодвух аутарах, супадаюць. Чаму Купала
у сонечным Крыме, будучы зусiм не выгнанцам, стварыу цыкл, у якiм
пераважае сумна-трывожны настрой? Адмыслова выкарыстаныя Ку-
палам паралелi з Мiцкевiчавымi вобразамi:

Гняце мне думкi Крыма чар,
Маркотна мне без Беларусi...

i «Мiлейшая за усе прыукрасы Крыма Лiтва» i «край адняты...» – дае
магчымасць зрабiць дапушчэнне, як адну з версiй раскрыцця прыхава-
нага сэнсу, што у гэтым цыкле Купала выказау сваю пазiцыю i смутак
па далучэннi Беларусi да СССР, фактычна асуджаючы страту неза-
лежнасцi, што робiць край безабаронным ад палiтычнага самавольства
цэнтру. У гэтым мы бачым прыклад таго, як мiцкевiчауская трады-
цыя паслужыла для паунейшага адлюстравання рэалiй iншага перы-
яду беларускай лiтаратуры i змагла прыадкрыць таямнiцу псiхалогii
творчасцi беларускага класiка.

Iнтэртэкстуальны дыскурс «Крымскiх санетау» перасякаецца
з арыгiнальнымi па форме вершамi Аркадзя Куляшова. Гэта вер-
шы-шаснаццацiрадковiкi, якiя сам аутар назвау «Снапы», што пачалi
з’яуляцца з-пад пяра паэта з сярэдзiны шасцiдзясятых. Яны функцы-
янальна адпавядаюць жанру санета. Гэта зауважае В. Рагойша, але
i супастауляе iх з санетамi Шэкспiра: генезiс трэба шукаць у сане-
тах шэкспiраускага тыпу...12 Не выключае В. Рагойша i iншыя шляхi
уздзеяння на творчасць А. Куляшова, прыкладам, праз пераклады
рамана «Евгения Онегина» з яго асаблiвай «анегiнскай страфой»13.
Апроч вiдавочных паралеляу з шэкспiраускiмi санетамi цi пушкiнскiм
творам, пры чытаннi «снапоу» А. Куляшова можна адчуць iнтанацыi,
якiя чуюцца у «Крымскiх санетах» А. Мiцкевiча.

У цыкле «Снапы», якi увайшоу у кнiгу «Сасна i бяроза» (1970 г.),
у некаторых вершах праходзiць вобраз акiяна, буры, падарожжа, вяр-
тання на радзiму, што нагадвае пэуную рэiнкарнацыю вобразау Мiц-
кевiча з санетау II. «Марская цiша», III. «Плаванне», IV. «Бура».Куля-
шоускiя шаснаццацiрадковiкi, збольшага занураныя у фiласофскiя раз-
вагi, у гэтым выпадку – рамантызуюцца. I узнiкае тэма кахання, якая,
як вядома, праходзiць i праз «Крымскiя санеты».

12 В. Рагойша, Беларускае вершаванне, Мiнск 2010, с. 119.
13 Тамсама, с 119.
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Wiatr! Wiatr! Dąsa się okręt, zrywa się z wędzidła,
Przewala się, nurkuje w pienistéj zamieci,
Wznosi kark, zdeptał fale i wskroś niebios leci,
Obłoki czołem sieka, wiatr chwyta pod skrzydła.

I mój duch masztu lotem buja śród odmętu,
Wzdyma się wyobraźnia, jak warkocz tych żagli,
Mimowolny krzyk łączę z wesołym orszakiem;

Wyciągam ręce, padam na piersi okrętu,
Zdaje się, że pierś moja do pędu go nagli,
Lekko mi, rzeźwo, lubo! wiém, co to być ptakiem14.

(Санет III. «Плаванне»)

Шторм акiянскi стрэу на трэцi дзень я...
....Нi перад злом, нi перад крывадушшам
Сцяг белы я нiколi не узнiму,
Нi перад хваль пагрозным хваляваннем,
Нi перад смерцю, нi перад каханнем,
Калi мяне не мужным мараком
Яно захоча бачыць, а рабом

Няхай злуюцца хвалi. Выклiк смелы
Я пасылаю сам насустрач iм15.

(з шаснаццацiрадковiка «Шторм акiянскi
стрэу...»)

Безумоуна, iнтэртэкстуальны дыскурс «Крымскiх санетау» пры-
сутнiчае у цыкле «Таурыда» Уладзiмiра Караткевiча. Цыкл быу на-
пiсаны у 1968 годзе i увайшоу у кнiгу «Мая Iлiяда» (1969 г.) Сло-
вы, вобразы, пачуццi вялiкага рамантыка спараджаюць адпаведныя
сабе у Караткевiчавых вершах. Сугучныя i назвы «Дрэва на Чатыр-
дагу», «Чатырдаг» (Караткевiч) – «Чатырдаг» (Мiцкевiч); «Гурзуф
у начы» (К.) – «Бахчысарай уночы», «Алушта уночы» (М.); «Чу-
фут-Кале» (К.) – «Над пропадняй у Чуфут Кале» (М.); «Штыль» (К.)
– «Марская цiша» (М.). Зауважаецца лiтаратурная гульня Караткевi-
ча з вобразамi Мiцкевiча. Кампазiцыйна пачатак верша Караткевiча
«Фантан слëз» – гэта працяг заключных тэрцэтау, згаданага вышэй
«крымскага» санета VI. «Бахчысарай». Вось яго заключэнне:

W środku sali wycięte z marmuru naczynie;
To fontanna haremu; dotąd stoi cało,
I perłowe łzy sącząc, woła przez pustynie;

Gdzież jesteś, o miłości, potęgo i chwało?
Wy macie trwać na wieki, źródło szybko płynie;
O! hańbo, wyście przeszły, a źródło zostało16.

Праз 140 год iншы паэт-пiлiгрым у тым жа месцы Крыма убачыу
гэтыя ж кроплi-слëзы... Так, у Караткевiча чытаем:

Капаюць слëзы, слëзы, слëзы,
Капаюць слëзы зусiм як калiсь, калiсь, калiсь, калiсь,
Нiбы успамiны аб сонцы, аб танцы вясеннiм бярозавым
I аб навекi далëкай зямлi, зямлi, зямлi...17

14 A. Mickiewicz, Sonety Krymskie, с. 18.
15 А. Куляшоу, Сасна i бяроза. Кнiга паэзii, Мiнск 1970, с. 58.
16 A. Mickiewicz, Sonety Krymskie, с. 24.
17 У. Караткев iч, Мая Iлiяда, Мiнск 1969, с. 141.
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У кожнай кроплi – гук якой алiтэрацыйна перадае Караткевiч – ад-
начасова паустаюць карцiны iншых «Крымскiх санетау» i сапраудныя
карцiны Беларусi:

О, божа нашы мiлы!
Дай нам радзiму, бо сэрцы аб ëй толькi б’юць...
...Плачам за краем, нiбыта за страчаным раем,
Тужым па лепшай на свеце сваëй старане...18

У гэтых радках чуецца матыу «страчанай радзiмы», якi гучыць
у Мiцкевiчавым санеце XIV. «Пiлiгрым».

Iнтэртэкстуальны дыскурс «Крымскiх санетау» праявiуся у бела-
рускай лiтаратуры ХХI стагоддзя. Пасля гасцявання Андрэя Хада-
новiча у Сакрата Яновiча у падляскай вëсцы Крынкi паустау санет-
ны трыпцiх «Крынскiя санеты» (апублiкаваны у кнiзе «Лiсты з-пад
коудры», 2004 г.)19. Падарожжа у Крым асацыятыуна перагукаец-
ца з падарожжам у вëску да беларускага лiтаратара, якi адыгры-
вае ролю праваднiка для паэта-пiлiгрыма. Але разам з тым творцу
даюць палемiчны iмпульс лiтаратары-класiкi – Шэкспiр, Гëтэ, фiлоса-
фы старажытнай Грэцыi – карцiна перакульваецца, замест патрыяр-
хальнага спакою – падарожны трапляе у буру дыскусii i адпрауляецца
у плаванне па акiяне разваг. Iдзе постмадэрнiсцкая гульня з асацыя-
цыямi, выклiканымi лiтаратурнымi i гiстарычнымi алюзiямi. Як бач-
на, нават у назве – каламбур выступае пераемнай сувяззю. Падоб-
нае ëсць i у «Мiнскiх/Менскiх санетах»20 аутара гэтага артыкула.
У гэтым выпадку адбываецца падарожжа па сучаснай сталiцы Бела-
русi, па мясцiнах, звязаных з яе гiсторыяй. Паралелi з «Крымскiмi са-
нетамi» «закадаваны» не толькi у назвах – «Акерманскiя стэпы» –

«А кiрмаш Камароускi як стэп», «Байдары» – «Байдаркi», «Алуш-

та удзень» – «Мiнск у будзень. 17 00», «Алушта уночы» – «Мiнск
уначы. Крокi», «Аюдаг» – «Ау, дах» i г.д., але у радках i замкáх
санетау; экзатычны крымскi антураж пераносiцца у гарадскi, урбанi-
стычны. Як i «Крымскiя санеты» могуць быць падарожнай кнiгай
для вандроунiкау па Крыме, гэтак паводле «Мiнскiх/Менскiх санетау»
можна арганiзоуваць тур па сталiцы Беларусi. Леанiд Галубовiч, якi
выступiу крытыкам гэтых санетау, назвау iх «Крыускiмi» – чым ка-
ламбурна яшчэ больш зблiзiу iх з «Крымскiмi санетамi».

18 Тамсама, с. 141.
19 А. Хаданов iч, Лiсты з-пад коудры, Мiнск 2004, с. 39–40.
20 С. М iнскев iч, Менскiя/Мiнскiя санеты, Мiнск 2002.
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Адно з цэнтральных месцау у iнтэртэкстуальным дыскурсе
«Крымскiх санетау» у беларускай лiтаратуры належыць вянку санетау
«Святая студня» Яна Чыквiна. У гэтага вянка санетау сëлета юбiлей
– ëн быу закончаны амаль роуна 50 гадоу таму (першым быу створаны
магiстральны санет, пазначаны датай 6.I.1967 года, апошнiм паустау
чатырнаццаты санет – 10.V.1968 г.). Паводле словау аутара, вянок
санетау «Святая студня» быу напiсаны пад уражаннямi ад падарож-
жа у Крым i «Крымскiх санетау» Адама Мiцкевiча. Даты напiсання
санетау сведчаць, што Ян Чыквiн амаль цягам года вяртауся у думках
да сваiх успамiнау, якiя прыносiлi перажытыя эмоцыi.

Вянок санетау «Святая студня» быу надрукаваны у аднайменнай
кнiзе вершау21 у 1970 годзе. Аутар санетнага вянка стварае вобраз лi-
рычнага героя – паэта-падарожнiка, iнтэлiгента, фiлолага, – якi пад
час сваëй выправы у Крым супастауляу адчуванае i ведамае з выяу-
ленымi у «Крымскiх санетах» пачуццямi паэта-пiлiгрыма, прататыпа
самога Адама Мiцкевiча. Лiрычны герой «Святой студнi» становiц-
ца пунктам судакранання некалькiх гуманiтарных кагнiтыуных пра-
сторау:
– геаграфiчнай;
– гiстарычнай, у якой спалучаюцца бiяграфiя Мiцкевiча плюс гi-
сторыя Польшчы, гiсторыя земляу Вялiкага Княства Лiтоускага,
Расiйскай iмперыi i крымскага паувострава ХIХ ст.;

– фiлалагiчная/лiтаратуразнаучая прастора, у тым – гiсторыя лiта-
ратуры i версiфiкацыя.

– «прастора уласнага я паэта-шасцiдзясятнiка» з прагай волевыяу-
лення i свабоднага пазнання свету, у чым назiраецца рэзкае сутык-
ненне чужога i свайго.
Ужо у першым санеце пазначаюцца геаграфiчныя мясцiны:

Дзе Крым, дзе Рым, а дзе мая айчына...22

(санет 1)

Падаецца вектар мысленнага пагляду – з Усходу на Захад. Падоб-
на як i у падарожжах Адама Мiцкевiча, у якога Крым стауся самай
усходняй мяжой планеты i лëсу, адкуль пачауся яго шлях на захад.
У санетным вянку згадваюцца горы Крыма (Аю-Даг i Ай-Петры), iм

21 Я. Чыкв iн, Святая студня, Беласток 1970.
22 Я. Чыкв iн, Адно жыццë. Выбранае, Беласток 2009, с. 39. Далей пры спасылцы
на гэта выданне у дужках падаецца старонка.
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супрацьпастаулена вяршыня Польшчы – Рысы. Нiбыта сiмвал узвы-
шэння Мiцкевiча у Польшчы, якi, калi можна так сказаць, сваiмi рыса-
мi-лiтарамi дасягнуу Рысау – найвышэйшага пункту краiны. У творы
Яна Чыквiна адзначаны населеныя пункты – Завоссе, Коуна, Рым,
Парыж, Стамбул. Яны звязаны з бiяграфiяй Мiцкевiча, лiрычны герой
у думках аглядае жыццëвы шлях вялiкага паэта. Да самага заканчэн-
ня – у Стамбуле. У вянку падтрымлiваецца версiя, што халера сталася
прычынай смерцi Мiцкевiч (хоць сëння ëсць i iншыя меркаваннi ад-
носна прычыны смерцi Мiцкевiча, мауляу, нябожчыка, якi загiнуу ад
хваробы, няможна было потым транспартаваць праз усю Еуропу у Па-
рыж). Факты бiяграфii Мiцкевiча спалучаюцца з фактамi яго творау.
Мы чытаем пра Марылю, каханую Мiцкевiча:

Пяшчотна спяць успамiны аб Марылi... (45)

(санет 7)

Яна таксама i гераiня вершау i паэм вялiкага рамантыка, у ëй
персанiфiкуюцца перажываннi, думкi, вера i сама творчасць. Таксама
рысы Марылi бачацца у iншых жаночых вобразах, створаных Мiцкевi-
чам:

Ты мая рэлiгiя i мая паэзiя,
Ты мне Патоцкая, ты мне Гражына –
Ëн чуе, ëн бачыць гэту жанчыну! (45)

(санет 7)

Такiм чынам, гiстарычная прастора вянка санетау плауна (ды-
фузiйна) спалучаецца з фiлалагiчнай. Напрыклад, згадваюцца фiлама-
ты, а «падсвечвае» яе iмя Пушкiна. Лiрычны герой «Святой студнi»
нiбыта чуе словы Мiцкевiча:

Ах, Пушкiн, колькi ж намi пройдзена! (44)

(санет 6)

Ян Чыквiн захоувае знешнiя прыкметы санета i вянка санетау, але
яны вiзуальна i рытмiчна разгайданыя. Дарэчы, у самога Адама Мiц-
кевiча ëсць арыгiнальны вершаваны твор – «Do Somotności», якi быу
апублiкаваны пасля смерцi паэта. Паколькi гэта лагiчна завершаная
паэтычная рэч, то можна аддалiць версiю,што перад намi пачатак ней-
кай новай часткi чагосьцi недапiсанага. Тады гэты твор выяуляецца
асобным чатырнаццацiрадковым вершам. I хоць у польскiм лiтаратур-
знаустве iснуюць розныя меркаваннi наконт яго (i паустае пытанне – цi
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дарабляу бы верш Мiцкевiч, бо не публiкавау), фактычна, перад намi
узор iрэгулярнага санета, у якiм не захоуваецца строгi аднатыпны ра-
док. Мы можам казаць, што нават па смерцi Адам Мiцкевiч iнспiравау
наватарства у паэзii сваiх наступнiкау.

Падобная iрэгулярнасць зауважаецца у санетах «Святой студнi»
Я. Чыквiна. Тут няма аднаго абранага памеру, як для радка, так i для
верша цалкам, кожны санет непауторны па мелодыцы i тэмпу. Уяу-
ляецца, што бачыш i чытаеш санеты праз паверхню вады, па якой
прабягаюць хвалi ад подыху (малога цi вялiкага) ветру.

А мажлiва, гэта парывы-перажываннi самога лiрычнага героя, вы-
клiканыя успамiнамi i думамi пра былое i будучыню, – своеасаблi-
выя хваляваннi-флуктуацыi яго незастылага, неспакойнага унутранага
свету.

Лiрычны герой «Святой студнi» азiрае вокам i верафiкуе на фоне
бiяграфii Мiцкевiча i яго творау свой жыццëвы шлях:

Дзяцiнства босае, замурзанае лета,
Святая студня з жураулëм успамiнау,
Сезам, дзе усë маë ляжыць у фрагментах... (39)

(1 санет)

Гэты шлях з самага пачатку вянка санетау сiмвалiзуе дарога
уздыму на Аю-Даг:

Iду сваëй нятоптанай дарогаю
I чую праайчыны усюды подых –
Бягу на Аю-даг, гляджу на Чорны воды (39).

(1 санет)

I чым вышэй лiрычны герой падымаецца (дарога усë вышэй, вы-

шэй пад гору) – тым ямý, нiбы з наступнай часавай прыступкi, ле-
пей бачыцца пражытае, дзяцiнства, родная старана i Польшча, якая
называецца краем Капернiка, Шапэна. У крымскiх гарах, як некалi
Мiцкевiчу бачылася Лiтва, лiрычны герой «Святой студнi» – уяуляе
падляшскiя пушчы, чуе нараускi гоман, песнi дзяцiнства, згадвае да-
крананнi матчыных рук.

Пры чытаннi «Святой студнi» трапляеш у асацыятыуны калейдас-
коп, дзе малюнкi могуць быць рознымi: ад яркiх да ледзь прыкметных,
якiя адлюстроуваюць эмоцыi i настрой лiрычнага героя. А гэта чала-
век звонку вытрыманы, але у душы сваëй – шукальнiк. Яго непакояць
пытаннi з гiсторыi, з лiтаратуры, з бiяграфii творцау, ëн даследуе сваю
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прагу да падарожжау, бо калi малады чалавек недзе далëка – ëн азi-
раецца, як мы паказвалi вышэй, на сваю родную старану, на жыццë
продкау, сваякоу, на пройдзеную сваю дарогу, але ëн разумее:

Нам нельга у часе бацькоускiм спынiцца,
Нам у нову краiну адкрыта дарога,
Хоць косцю у горле стае загранiца (51).

(санет 13)

Апошнi радок у вянку санетау паутараецца тры разы: у 13-м, 14-м
i 15-м санетах, так сталася паводле формы вянка, узнiкае падобная
да лейтматыву сэнсавая формула. Яна замыкае магiстральны санет,
а значыць i увесь вянок:

А чалавеку так цяжка спынiцца!
Рэжа па сэрцы нудзьга безупынна,
Косцю у горле стае загранiца (53).

(санет 15)

Iнтэлiгентны малады чалавек – вобраз якога мы бачым у творы
Яна Чыквiна – спрабуе сам знайсцi адказы на бачанае i вычуванае –

гэта сэнс яго падарожжау як геаграфiчных, так i мысленных. Сiмвалiч-
ная назва вянка санетау – «Святая студня». Наогул студня, як архетып
– гэта акно у iнакшы свет – у магiчны, цi у мiнулае, цi у будучыню.
Аднак нi столькi мiстычнасць i метафiзiчнасць зямнога жыцця, як яго
заканамернасць, прыгажосць i парадаксальнасць – ëсць, як нам па-
даецца, асноунай мэтай думкавага даследавання маладога чалавека.

Цыкл санетау «Святая студня» – твор шматгранны, нетрывiяльны
паводле формы, у нечым нават супярэчны, аднак, безумоуна, унiкаль-
ны, наватарскi (не толькi для свайго часу). Арнольд Макмiлiн, дасле-
дуючы гэты вянок санетау, зауважае: Чыквiн – паэт сучасны i ка-

рыстаецца рыфмамi, якiя былi б зусiм непрымальнымi два стагоддзi

назад; часам рыфмы цалкам знiкаюць. Асаблiвасць санетау беларус-

кага паэта нiчога не трацiць з-за таго, што ягоныя рыфмы нашмат

разнастайней, чым у Мiцкевiча23.

Некалi Ян Чыквiн, таксама у санеце, зрабiу такое параунанне:

Пад лiпамi душна, як у форме санета...24

23 А. Макм iл iн, Беларускi санет у дыяспары, «Тэрмапiлы» 2001, № 4–5, с. 204.
24 Я. Чыкв iн, Светлы мiг: Вершы, Мiнск 1989, с. 9.
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Можна дапусцiць, што у адвечным супрацьстаяннi «рацыi» i «эмо-
цыi» у паэзii аутар «Святой студнi» на першае месца ставiць суплëт
эмоцый; парыунасць асобы, пачуццi – першаснае ва успрыманнi/па-
знаннi свету, а розум iдзе следам, каб з дапамогай аналiзу паспраба-
ваць растлумачыць адчутае, i не заусëды разнастайную гаму эмоцый
без страты можна скампанаваць у строгую форму. Ëсць адметнасць
i прывабнасць у плаунасцi i асiметрычнасцi, а не толькi у матэматыч-
на дакладнай агранцы.
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Čykvin J., Adno žyccio. Vybranaje, Belastok, 2009 [Чыквiн Я., Адно жыццë. Вы-
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S UMMARY

“SONETY KRYMSKIE” BY ADAMMICKIEWICZ AND THE CROWN OF SONNETS
“ŚWIĘTA STUDNIA” (SVIATAYA STUDNIA) BY JAN CZYKWIN:

VERSIFICATION, INTERTEXTUALITY

The article explores an intertextual discourse of “Sonety krymskie” by Adam
Mickiewicz in Russian and Belarusian literature, its development in the Belarusian
literature (20th-21st centuries). Themes, images, subjects that occur in “Sone-
ty krymskie” by A. Mickiewicz have been found in separate works of Belarusian
authors – Y. Kupala, M. Bagdanovich, A. Kulyashov, U. Karatkevich, A. Kho-
danovich. The analysis of different levels of connection between crown of sonnets
“Święta studnia” by Jan Czykwin and “Sonety krymskie” by Adam Mickiewicz
shows that a hero of the crown of sonnets – undoubtedly a person with a rich inner
world – verifies his worldview and life experience, his individual cognitive space
with ideals, moral guidelines, that appear in A. Mickiewicz’s works and biography.

Key words: sonnet, crown of sonnets, versification, intertextuality, hero, author,
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S T R E S Z C Z E N I E

„SONETY KRYMSKIE” ADAMA MICKIEWICZA
A WIENIEC SONETÓW „ŚWIĘTA STUDNIA” JANA CZYKWINA:

WERSYFIKACJA, INTERTEKSTUALNOŚĆ

W artykule omówiono powstanie dyskursu intertekstualnego „Sonetów krym-
skich” Adama Mickiewicza w literaturze rosyjskiej i białoruskiej, oraz jego roz-
wój w literaturze białoruskiej (XX–XXI w.). Motywy, obrazy, tematy podobne do
tych występujących w „Sonetach krymskich” można odnaleźć w odrębnych pracach
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białoruskich autorów: J. Kupały, M. Bagdanovicha, A. Kulashova, U. Karatkievi-
cha, A. Chadanovicha. Podczas analizy różnych poziomów zbieżności między so-
netami „Święta studnia” («Sviataya studnia») Jana Czykwina a „Sonetami krym-
skimi” Adama Mickiewicza wskazano jak liryczny bohater sonetów – niewątpliwie
osoba z bogatym światem wewnętrznym – weryfikuje swój światopogląd i doświad-
czenie życiowe, swoją indywidualną przestrzeń poznawczą z ideałami i wskazówka-
mi moralnymi zawartymi w pracach i faktach biograficznych Adama Mickiewicza.

Słowa kluczowe: sonet, wieniec sonetów, wersyfikacja, intertekstualność, bohater
liryczny, autor, proces literacki.


