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Духоуныя пошукi чалавека – адна з вядучых тэм у беларускай
лiтаратуры яшчэ са старажытных часоу. Аднак у пэуныя перыяды
свайго развiцця наша грамадства спрабавала перанесцi iдэi духоунасцi
на другаснае месца. Побач з духоунымi iдэаламi атрымалi шырокае
распаусюджванне тэрмiны сацыяльныя iдэалы, унiверсальныя iдэалы,

узнiкала пытанне аб iх зменлiвасцi1. Але ж, калi сацыяльныя iдэалы,
насамрэч, з’ява зменлiвая, то духоуныя iдэалы, як сведчыць i пера-
конвае гiсторыя, спрадвечныя. Гэта у першую чаргу тычыцца рэлi-
гiйных каштоунасцей, якiя якраз i набываюць найбольшую актуаль-
насць у крызiсныя часы. Так, у перыяд распаду савецкага грамад-
ства у канцы ХХ стагоддзя у беларускай лiтаратуры асаблiва яскра-
ва адлюстравауся працэс сцвярджэння думкi пра выратавальную мi-
сiю рэлiгiйных iдэй, якiмi павiнна поунiцца уся чалавечая культура2.

Калi у гiсторыi беларускай лiтаратуры амаль усяго ХХ стагоддзя тра-
дыцыйна рэлiгiйная тэма лiчылася з’явай маргiнальнай3, на палову
свецкай; ëй прысвячалiся толькi асобныя творы асобных аутарау, то

1 В.П.Жураул ëу, У пошуку духоуных iдэалау: на матэрыяле беларускай лiтара-
туры ХIХ–ХХ ст., Мiнск 2000, с. 14.
2 А. Века, “На Беларусi Бог жыве...”: бiблейскiя сюжэты i матывы у паэзii Ула-
дзiмiра Караткевiча, “Роднае слова” 1995, № 11, с. 24.
3 Я.Чыкв iн, Па прызваннi i абавязку: Лiтаратурна-крытычныя артыкулы, Бела-
сток 2005, с. 36.
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у канцы ХХ стагоддзя – пачатку ХХI-га пачалi шырока распрацоу-
вацца сюжэты i матывы з Бiблii, паусталi з небыцця вобразы рэлi-
гiйных асветнiкау i гуманiстау (Кiрыла Тураускага, Францыска Ска-
рыны, Сiмяона Полацкага i iнш.). Найбольш актыуна гэты працэс
адлюстравауся, на думку Я. Чыквiна, менавiта у паэзii – як вiдзе
духоунай дзейнасцi чалавека, якi найблiжэй судакранаецца з рэлiгiй-

ным вопытам4.

Увасабленне духоуных каштоунасцей у беларускай паэзii – з’ява
адметная. Асаблiвую цiкавасць уяуляе адлюстраванне гэтай праблемы
у творчасцi дзвюх беларускiх паэтэс мяжы ХХ–ХХI стагоддзяу – Нiны
Мацяш i Галiны Тварановiч, лiрыка якiх стала самабытным прыкла-
дам духоунай паэзii з яе нацыянальнымi асаблiвасцямi выяулення.
Творчасць абеiх паэтэс яднае высокая духоуная культура, якая сфармi-
равалася як пад уплывам народнай традыцыi, так i з улiкам сусветнай
класiкi – яны маюць вышэйшую фiлалагiчную адукацыю, Нiна Мацяш
ведала некалькi замежных моу, усë жыццë актыуна займалася перак-
ладамi, Галiна Тварановiч з’яуляецца выдатным даследчыкам лiтара-
туры, доктарам фiлалагiчных навук.

Нiна Мацяш прыйшла у лiтаратуру у 1960-я гады, яе зборнiк паэ-
зii “Агонь” быу надрукаваны у 1970 годзе, наступныя выходзiлi адзiн
за другiм: “Удзячнасць” (1973), “Ралля суровая” (1976), “Прыручэнне
вясны” (1979), “Поуны келiх” (1982), “Жнiвень” (1985), “Паварот на
лета” (1986), “Шчаслiвай долю назавi” (1990), “Памiж усмешкай i сля-
зой” (1993) i iнш. Адразу ж крытыкамi была вызначана духоунасць
як ярка выражаная рыса яе творчасцi. Дакладна зазначыу Р. Семаш-

кевiч: Гаворачы пра iндывiдуальнае творчае аблiчча Н. Мацяш, у iм

трэба вылучыць як галоунае iмкненне да духоунай напоуненасцi паэ-

зii5. Пры гэтым выяуляецца нацыянальная спецыфiка светаразумен-
ня, якая найперш заключаецца у цеснай сувязi хрысцiянскiх i народ-
ных культурных традыцый. З дахрысцiянскiх часоу прыйшло у бела-
рускую паэзiю адухауленне навакольнай прыроды. Н. Мацяш узвышае
значнасць кожнай травiнкi, самай маленькай жывой iстоты, па-жано-
чаму ласкава дае iм назвы (вершы “Павучок”, “Матылëк”, “Ялiна”,
“Лазiнка” i iнш.). Як прызнаецца аутарка, жыццю яна вучыцца у дрэу
(верш “Вучуся у дрэу”). Прырода, пейзажныя вобразы сагрэты па-
чуццëм замiлаванасцi, любоу яе да свету глыбокая i усëабдымная. Ад-
метна, што у вершы “Папараць-кветка” паэтэса робiць акцэнт не на

4 Я. Чыкв iн, Iдэя. Вобраз. Iнтэрпрэтацыя, Беласток 2014, с. 100.
5 Р. Семашкев iч, Выпрабаванне любоую, Мiнск 1982, с. 160.
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самiм свяце пошуку кветкi шчасця, а на самапачуваннi вечнай душы,
яе цiкавiць тое галоунае i сутнаснае, што прасвятляе маральна-гума-
нiстычны сэнс быцця, яе лiрычная гераiня уздымае пытанне аб вечным
i часовым:Шчыравала сотнi эпохау ты, // Агню спрадвечнага iскрын-
ка жывая // Пад гэтым часовым няудалым назовам // “Мая душа”? //
Бо плоць i мая для цябе – // Толькi чарговая – з безлiчы – абалонка6,

галоуная задача лiрычнай гераiнi – вырваць воблака душы з улады
тлуму...7.

Н. Мацяш неаднаразова у сваiх вершах вылучае паняццi “душа”
i “дух” паасобку, у адным са сваiх лiстоу да Я. Чыквiна яна зазначала:
Чым больш сталею, тым болей душа шукае такiх творау, дзе ужо не

душа, а дух грае першую скрыпку8. Узнiкаюць заканамерныя пытаннi
– чым адрознiваюцца паняццi “душа” i “дух”, якую паэзiю можна на-
зываць духоунай? Вучэнне аб тым, што чалавек мае душу i дух, знахо-
дзiцца у Бiблii: Бо слова Божае жывое i дзейнае, i больш вострае, чым
усялякi меч абеявостры: пранiкае да падзелу душы ад духа, суставау

i мозгу, i судзiць помыслы i намеры сардэчныя9. Па вялiкiм рахун-
ку, абодва гэтыя словы маюць тоеснае значэнне. Адрознiваецца душа
ад духа, калi гэта патрабуецца для тлумачэння нябачнага, глыбокага,
таемнага аскетычнага подзвiгу10. Дух – гэта вышэйшая здольнасць ча-
лавечай душы, праз якую чалавек пазнае Бога. Душа звязвае чалавека
са светам, дух накiроувае яе да Бога. Душа ëсць ва усiх жывых iстот,
духам валодае толькi чалавек.

Паступова паэтычнае слова Н.Мацяш усë больш звярталася да Бо-
га. Зразумела, у 1970-я – 1980-я гады адкрыта гэта зрабiць было немаг-
чыма, рэлiгiйная тэма была пад забаронай. Пагэтаму немагчыма ад-
назначна размежаваць паэзiю духоунага пошуку дадзенага перыяду нi
як уласна свецкую, нi як рэлiгiйную.

Увогуле, выклiкаюць цiкавасць меркаваннi беларускiх навукоуцау
пра рэлiгiйнасць беларускай нацыi. А. Века суадносiць дзве процi-
леглыя думкi. Адны даследчыкi, якiя вылучаюць у беларускiм мен-
талiтэце талерантнасць, спагадлiвасць11, сцвярджаюць, што белару-

6 Н. Мацяш, Памiж усмешкай i слязой, Мiнск 1993, с. 228–229.
7 Н. Мацяш, Богава дрэва, Мiнск 2004, с. 28.
8 Н. Мацяш, Гарнуся да вас удзячнай душою, “Тэрмапiлы”, № 13, 2009, с. 191.
9 Пасланне Апостала Паула да яурэяу, Яур. 4: 12.
10 https://azbyka.ru/biblia/?Hebr.4:12&cr&rus
11 А. Анц iпенка, Еурапейскасць i хрысцiянская iдэя беларускасцi, Мiнск 1993,
с. 259–262.



216 IRYNA SZMATKOWA

сы – самыя паслядоуныя хрысцiянскiя падзвiжнiкi12. У гэтым выпад-
ку прасочваюцца глыбокiя каранi хрысцiянскай традыцыi, пачынаючы
з часоу асветнiцкай дзейнасцi Ф. Скарыны, у якога дамiнуе галоуная
iдэя Новага Запавету – любовi да блiжняга. Ф. Скарына у адной са
сваiх прадмоу да кнiг Бiблii пiсау: ...То чинити иным всем, что са-
мому любо ест от иных всех, и того не чинити иным, чего сам не

хацеши от иных имети13. Гэта традыцыя была працягнута у творчас-
цi Сымона Буднага, Васiля Цяпiнскага, Афанасiя Фiлiповiча (дарэчы,
нездарма менавiта да яго звяртаецца у адным са сваiх вершау Н. Ма-
цяш), Сiмяона Полацкага, Адама Мiцкевiча i iнш.

Другiя ж даследчыкi, наадварот, лiчаць, што усе беды беларусау
з-за недастатковай хрысцiянскасцi14. Пасля 1917 года вера была пад
забаронай, разбуралiся цэрквы. Спатрэбiуся час, каб людзi апамяталi-
ся, павярнулiся да Бога. Пачалося духоунае адраджэнне. Нездарма
у беларускай лiтаратуры другой паловы ХХ стагоддзя так ярка вы-
явiлася iмкненне выратаваць людзей ад бездухоунасцi, дэгуманiзацыi.
Для паэзii Н. Мацяш першай паловы яе творчага шляху характэр-
на агульная гуманiстычная дамiнанта, услауленне агульначалавечых
каштоунасцей; рэлiгiйнасць значна глыбей выявiлася у апошнiя два
дзесяцiгоддзi яе творчасцi: у 1999 годзе выдадзены зборнiк “Душою
з небам гаварыць”, у 2004 годзе убачыу свет зборнiк духоунай лiрыкi
Н. Мацяш “Богава дрэва” (у серыi бiблiятэкi часопiса “Наша вера”),
у 2009 годзе пасмяротна быу надрукаваны зборнiк вершау, перакладау
i эсэ “У прыгаршчах ветру”, у якiм у найбольшай ступенi засведчана
яе памкненне да вышэйшых чалавечых i Боскiх цнотау15.

Паэтычная творчасць Галiны Тварановiч адразу з першага яе збор-
нiка вызначаецца як уласна духоуная. На сëнняшнi дзень надрукаваны
яе кнiгi вершау: “Ускраек тысячагоддзя” (1996), “Верасы Дарагана-
ва” (2000), “Чацвëртая стража” (2004), “Бурштынавы яблык” (2010).

Высокая духоуная заглыбленасць яе лiрыкi, яе аднакiраванасць i агуль-
ны мiнорны лад патрабуюць ад чытачоу, даследчыкау засяроджанай
увагi.

12 А. Века, “На Беларусi Бог жыве...”: бiблейскiя сюжэты i матывы у паэзii Ула-
дзiмiра Караткевiча, “Роднае слова” 1995, № 11, с. 34.
13 Гiсторыя беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т.: 1955–1965, Мiнск: 2001,
т. 3, с. 109.
14 Р. Радз iк, Рэлiгiйныя перадумовы фармiравання беларускай нацыi, Мiнск 1992,
с. 272–279.
15 Г. Пранев iч, “Трымацца скалы любовi...”, [у:] У прыгаршчах ветру, Мiнск 2009,
с. 3.
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Г. Тварановiч прыйшла у лiтаратуру, у параунаннi з Н. Мацяш,

у час, калi забарона рэлiгiйнай тэмы была знята i, наадварот, лiта-
ратура духоунага пошуку стала вельмi папулярнай. Што гэта, дань
модзе? У чым вытокi яе духоунай паэзii?

Аналiзуючы беларускую духоуную лiтартуру, лiтаратуразнауца
Я. Чыквiн вылучае у ëй два полюсы – антропацэнтрычны i тэацэн-
трычны16. Адпаведна, да уласна рэлiгiйнага кiрунку адносiцца другi.
Калi першы можна ахарактарызаваць як свецкая беларуская паэзiя
з усiмi яе рэлiгiйна зафарбаванымi, “пераходнымi”, варыянтнымi фор-

мамi у напрамку хрысцiянскiх каштоунасцей i iдэалау, то другi – рэд-
кая з’ява – духоуная, рэлiгiйная, канфесiйная, малiтоуная, трансцэн-

дэнтная або паэзiя яулення цi паэзiя хрысцiянскай правiдэнцыйнасцi17,

прыкладам якой i з’яуляецца лiрыка Г. Тварановiч.
Г. Тварановiч нарадзiлася i выхоувалася у савецкi атэiстычны час,

але з даволi ранняга узросту, аб чым сведчаць яе дзëннiкавыя запiсы
(“Пайсцi, каб вярнуцца”, Беласток 2014), яна у сваëй душы спрычынi-
лася да адкрыцця глыбокiх крынiц18. Кнiга дзëннiкавых запiсау аутаркi
дапамагае зразумець шляхi фармiравання духоунай заглыбленасцi лi-
рычнай гераiнi паэтычных зборнiкау Г. Тварановiч, якiя яна друкуе
пазней. “Пайсцi, каб вярнуцца” складаецца з трох раздзелау: “З запiсау
вучанiцы”, “З запiсау студэнткi”, “З запiсау аспiранткi”; цiкава што
апошнi запiс датуецца 7 чэрвеня 1996 года: Забрала з “Мастацкай лi-
таратуры” свой паэтычны зборнiк “Ускраек тысячагоддзя”, з нiбы

грамнiчнай свечачкай на вокладцы, якраз у Духау дзень!...19. З гэтага
моманту усе духоуныя пошукi аутаркi адлюстраваны у яе вершах.

У згаданых дзëннiкавых запiсах уражвае апiсанне духоунага пе-
рараджэння, якое адчувала будучая паэтэса пасля наведвання святых
мясцiн – Суздалi, Троiца-Сергiевай лауры у Загорску: Што у нас ча-

лавечае?! Дзе яно, гэтае чалавечае, пачынаецца i канчаецца?! Чым

рознiмся ад iншых жывых клетак (...) Не хапае пачуцця веры, вышы-

нi, якiя не заслугамi i поспехамi знешнiмi вызначаюцца i найчасцей

скрыуджанымi штодзëннай мiтуснëй аказваюцца20. Ужо значна паз-
ней, праз гадоу 20, аутарка дае адказы на гэтыя пытаннi у аднаймен-
ным артыкуле “Да праблемы духоуных каштоунасцей”: Духоунасць,

16 Я. Чыкв iн, Iдэя. Вобраз. Iнтэрпрэтацыя, Беласток 2014, с. 101.
17 Тамсама, с. 102.
18 Г. Тваранов iч, Пайсцi, каб вярнуцца, Беласток 2014, с. 182.
19 Тамсама, с. 214.
20 Тамсама, с. 187–188.
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як вытворнае ад духу, ахоплiвае самы шырокi спектр чалавечай свя-

домасцi i дзейнасцi21. На думку аутаркi, духоунасць рауназначна чала-
вечнасцi, чалавек жа створаны па вобразе i падабенстве Божым i трэ-
ба любiць дар жыцця у сабе. Галiна Тварановiч сугучна сцвярджае як
у сваiм лiтаратуразнаучым даследаваннi: ...усе мы адбываемся у сваiх

лëсах пад засенню Крыжа Збауцы22, так i у вершы, надрукаваным яш-

чэ у 1996 годзе:

Абпаленая i перасохлая
у iлжывай бясконцасцi
тлумнага дня
зацята шукаю адзiнае месца,
дзе яшчэ можна жывою вадою

душу наталiць –
iмкнуся у засень Крыжа23.

У паэтычных творах Г. Тварановiч “гучаць” спрадвечныя тэмы
пошуку духоунага у душэуным, барацьбы любовi i нянавiсцi, дабра
i зла, цемры i святла; адаленне спакусау, адчаю, самоты, гардынi, го-
рычы, роспачы, недаверу; узрошчванне лагоды, спачування, мiласэр-
насцi, веры, надзеi, любовi.

Пошукi шляхоу асабiстага маральнага удасканалення хвалююць
Г. Тварановiч, пачынаючы яшчэ з маладога узросту. Пазнаëмiушыся
у снежнi 1979 года з Н. Мацяш, яна была у захапленнi ад яе: Нi-
на Мацяш. Шчасце, што чалавек гэты ëсць! Адчула сябе “жывою”!

Яна, да слëз кволая фiзiчна, такая моцная духам!24 Дзве паэтэсы ад-
чулi духоуную еднасць. Н. Мацяш, ужо больш сталая паэтэса, ста-
ла для Г. Тварановiч крытыкам i дарадцай. У лiставаннi Н. Мацяш
з Г. Тварановiч i Я. Чыквiным сустракаем словы-водгукi на вершы
Г. Тварановiч: Балючыя у цябе вершы, Галю. Але пакуль душа хо-

ча гаварыць, хай выказваецца. Дай бы табе i у сабе разабрацца,

i да людзей не астыць (27.10.1990), Радуюся сутнаснаму твайму,

якое моцна выяуляецца у вершах, i чым далей, тым мацней i ураз-

лiвей... (30.09.1991)25. Абедзвюх паэтэс аб’ядналi менавiта духоуныя

21 Г. Тваранов iч, Пад небам Айчыны, Беласток 2005, с. 38.
22 Тамсама, с. 37.
23 Г. Тваранов iч -Сеурук, Ускраек тысячагоддзя, Мiнск 1996, с. 6.
24 Г. Тваранов iч, Пайсцi, каб вярнуцца, с. 171.
25 Н.Мацяш, Гарнуся да вас удзячнай душою, “Тэрмапiлы” 2009, № 13, с. 177, 179.
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пошукi; паэзiю Н. Мацяш i Г. Тварановiч лучыць iх iмкненне да сама-
удасканалення, высокая ахвярнасць, цярпенне.

Духоуныя пошукi паэтэс цесна звязаны з катэгорыяй часу. Згодна
з псiхалагiчнымi даследаваннямi, час належыць разглядаць як атры-
бут пачуццяу26. У адным з iнтэрв’ю Н. Мацяш зазначыла: Час – суб-
станцыя пастаянная. Ëн нiбыта i не рухаецца. Гэта мы яго сячэм на

нейкiя перыяды, адрэзкi27. А у вершы “Прыцяжэнне часу” паэтэса раз-
важае пра уплыу часу на чалавека: Ты стау дасведчанней сягоння, //
А шчаслiвейшы быу учора...28.

У паэзii Г. Тварановiч, увогуле, вобраз часу – адзiн з вядучых,
сэнсаутваральных. У зборнiку “Ускраек тысячагоддзя” час паустае
у метафарах часу келiх (с. 50), човен часу (с. 53), у аднаiменным вер-
шы “Мой час” (с. 122), у сiнанiмiчнай замене “iмгненнi” – iмгненне...

бясконца... трымцiць (с. 126), прамянiстае iмгненне (с. 130), усë – нат

век – iмгненне (с. 137); у зборнiку “Верасы Дараганава” – пераводзiш

стрэлкi гадзiннiка (с. 52), з чаго хварэе час (с. 77), Дат – сiло. // Па-
куль дарогу // сiл стае // трымаць // сваю – // спрэчка часу // ува
мне i па-за мною. // Каляндар – знутры (с. 55); у зборнiку “Чацвëртая
стража” – на кроснах лëсу час (с. 5), вопыт – ручнiк часу (с. 43),

прыпынiуся час (с. 54) i iнш. Праз вобраз часу Г. Тварановiч вызначае
i сэнс жыцця чалавека:

Жыццë –
Час, узяты у дужкi падзей,
Падзеяй народжаны,
Па падзеях раскладзены,
У падзеi уштукаваны.
Падзея сведчыць пра час
I па ëй час вызначаецца –
Час нараджэння i час смерцi,
Прамiнанне, успамiн i надзея.

Вось i я
Прытаiлася за выпадкова нiбыта
Адкрытаю дужкай свайго жыцця.
Разумнейшы за мяне
Майго часу пачатак –

26 Ю.Молчанов, Труды международного общества по изучению времени, “Вопро-
сы филологии” 1977, № 5, с. 164.
27 Таленавiтыя жанчыны Беларусi у культурнай, навуковай i мастацкай прасторы
свету, Мазыр 2007, с. 190.
28 Н. Мацяш, Памiж усмешкай i слязой, с. 175.
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Невыпадковасць iмгнення,
Якому заключнаю дужкаю
Суджана стаць –
Ведае29.

Уключаючы жыццë асобнага чалавека у кантэкст часу, вечнасцi,
аутаркi прыходзяць да высноу аб яго бясконцасцi. Н. Мацяш заклi-
кае помнiць пра вечнае: О, калi б кожны памятау, што вечны ëн! //
...Што побыт наш зямны – усяго луска...30. Вера пазбауляе чалаве-
ка страху перад невядомасцю i смерцю. Памiрае цела чалавека, душа
вызваляецца для вечнага жыцця. Калi чалавек у зямлю сыходзiць, //
Вылушчваецца з яго // Зерне Духу31, – робiць выснову Н. Мацяш. Яна
верыць у бессмяротнасць: Бяссмертны ты, i я не умру32. У трыпцiху
“Тры каласкi любовi i смутку” яна пiша: Смерць – яна не у кожным

разе драма... // Родны дол абдымкi расхiне, // I ступлю я у ростул

Вечнай Брамы...33.

Беларускiя паэтэсы звяртаюцца да чытачоу з напамiнам аб iсна-
ваннi вечнага жыцця i вечных каштоунасцей, далучэнне да якiх маг-
чыма толькi шляхам духоунага самаудасканалення. Я. Чыквiн вылу-
чае два эстэтычна-мастацкiя спосабы выяулення тэацэнтрычнага
светабачання – паскалеускi – праз уласны, непауторна-асабiсты

прыклад жыцця хрысцiянскай вернiцы i праз вызваленне ад мноства;

i авакумаускi – праз зварот да апрыëрнага аутарытэту Праваслау-

най Царквы i “узбагачэнне” душы мноствам34. Згодна з дадзенай
класiфiкацыяй, духоуная паэзiя Н.Мацяш i Г. Тварановiч адносiцца да
“паскалеускай”. Адкуль узнiкла дадзеная тэрмiналогiя? Яшчэ у сваiх
дзëннiкавых запiсах за 1983 год будучая паэтэса згадвае пра “царскi
падарунак” – томiк-ксеракс брусельскага выдання 1966 года “О жизни
преизбыточествующей” Н.С. Арсеннева, якi аутарка назвала нечака-
ная, а доугачаканая сустрэча, яе захапiла асоба вялiкага матэматыка,
фiзiка, якi вынайшау шлях пошуку Прычыны Прычын: пустота серд-
ца, бесконечная бездна может быть заполнена только предметом

бесконечным, непреходящим, т. е. только Богом35. Гэта кнiга стала

29 Г. Тваранов iч, Чацвëртая стража, Беласток 2004, с. 47.
30 Н. Мацяш, Памiж усмешкай i слязой, с. 232.
31 Тамсама, с. 230.
32 Н. Мацяш, Душою з небам гаварыць, Мiнск 1999, с. 239.
33 Н. Мацяш, Памiж усмешкай i слязой, с. 278.
34 Я. Чыкв iн, Iдэя. Вобраз. Iнтэрпрэтацыя, Беласток 2014, с. 111.
35 Г. Тваранов iч, Пайсцi, каб вярнуцца, с. 211.
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маяком для аутаркi, уся яе лiрычная творчасць адпавядае духоунай
канцэпцыi Блеза Паскаля.

Н. Мацяш таксама, як i яе малодшая сяброука, стварае цэлы пласт
духоуна заглыбленай лiрыкi. Лiрычная гераiня яе верша “Голас ча-
цвëртай” iмкнецца да аднаго: Хацелася аднаго ад долi: // Душою
з небам гаварыць36. Яна услауляе Уменне жыць не у спаняверцы //
У сэнсе земнага жыцця, // Уменне вераваць да смерцi // У бессмярот-
ны свой працяг!37. Н. Мацяш заклiкае сваë сэрца да веры: Замацуй
у глыбiнях сваiх // Знакам веры у жыццë гэты мiг38. Сапрауды, заха-
ваць веру у сэрцы – для чалавека вельмi нялëгкая задача, гэта патра-
буе пастаянных намаганняу, працы над сабой. Аутарка змагаецца са
сваëй недасканаласцю, просiць Усявышняга не зацемiць свядомасць //
Сумненнем! // Хоць бы зноу не сарвацца // У прорву зняверы! // Пром-
нiк Iсцiны, // (...) Быць вiдушчай, // Быць памкнëнай толькi да вечна-
га – // Памажы!39. Пры жыццi Н. Мацяш было наканавана пакутаваць
ад цяжкай хваробы, але яна вельмi стойка пераносiла выпрабаваннi,
не дазваляючы сабе нават скардзiцца: Гасподзь схiляецца да усiх, //
ды духам нiцых Ëн не чуе...40, паэтэса сваiм жыццëм праiлюстрава-
ла адзiн з асноуных пастулатау хрысцiнскай этыкi – ачышчэнне праз
пакуты.

Чалавек сам па сабе – слабая i недасканалая iстота, якая не заусëды
здольная вытрымаць выпрабаваннi. Гэта яскрава паказала лiтарату-
ра экзiстэнцыялiзму. Магчымасцi чалавека не бязмежныя. У вершы
“Што ацямiць?” Н. Мацяш прыгадвае знакамiтыя словы “Няма дас-
каналасцi у свеце”, выказаныя французскiм пiсьменнiкам Антуанам
дэ Сент-Экзюперы, каб далей сказаць пра сучасны стан грамадства:
Людзi адварочваюцца ад Бога, // Бо не бачаць, каб Ëн пакарау вi-

наватага // За забойства, цi гвалт, цi бяздушша. // А Бог у душы
знябыты41.

Знаходзячыся у такiм асяродку, лiрычная гераiня апынулася у раз-
губленасцi: Адвярнулiся святыя! // Цi не так, як трэба, клiкала...42.
I як вынiк чуем запытанне: Хiба Гасподзь сцярпець бы змог, // Калi б

36 Н. Мацяш, Памiж усмешкай i слязой, с. 154.
37 Тамсама, с. 212.
38 Тамсама, с. 225.
39 Тамсама, с. 228.
40 Н. Мацяш, Богава дрэва, Мiнск 2004, с. 8.
41 Н. Мацяш, Памiж усмешкай i слязой, с. 240.
42 Тамсама, с. 233.
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ëн iснавау на свеце – Бог?!43. У чым прычыны такога дэiзму (Бога-
пакiнутасцi) – сумненне, роспач, крок назад? Не, паэтэса трывожыцца,
што на зямлi узвысiуся чалавек, якi уявiу сябе чалавекабогам: Бо ме-
рай усяго ëсць чалавек: // Сам вершыць суд, сам творыць цуд i здзек44.
Як зазначае М. Бярдзяеу, любiць чалавека, калi няма Бога, – значыць
чалавека шанаваць за Бога. I тады падсцерагае чалавека вобраз ча-

лавекабога, якi павiнен паглынуць чалавека, пераутварыць яго у сваю

зброю. Так немагчымай з’яуляецца любоу да чалавека, калi няма лю-

бовi да Бога45. Гэту праблему няпэунасцi чалавека уздымае Н. Ма-
цяш у вершы “Неунiкнëнасць”. Паэтэсе шкада людзей, што заблукалi,
страцiлi праведны шлях: Няпэуны час, // Няпэуная душа. // Зацемра-
ных людзей нясцерпна шкода... // Святое Слова, што было спярша, //
Не як любоу у iх, // А як выгода46.

Паэтэсы-праудашукальнiцы Н. Мацяш i Г. Тварановiч праходзяць
складаны духоуны шлях. Але ж Г. Тварановiч нiбы падагульняе, што
нiчога сваëй маральна-этычнай сутнасцю актуальней, унiверсальней

за яшчэ старазапаветныя дзесяць запаведзей, а таксама прагра-

мы-поклiчу да узрастання у духоуных магчымасцях, выказанай у На-

горнай пропаведзi Хрыстом, чалавецтва дасюль не вынайшла47.

Неабходна звярнуць увагу на слова-зварот да Бога – малiтву.
У паэзii Н. Мацяш i Г. Тварановiч такiх зваротау вельмi шмат. У вер-
шаваных маленнях паэтэсы просяць аб вечным, неумiручым, высока-
духоуным як асабiста для сябе, так i для чалавека увогуле.

Н. Мацяш свой верш “Калi б на свеце меуся Бог” будуе у форме
пераказу вядомай малiтвы Опцiнскiх старцау, з захаваннем прынцыпу
траiчнасцi: – О Божа, дай мне сiлы не змяняць // Таго, чаго змянiць
не у сiле я; // – I дай мне мужнасцi зрабiць усë, //Што я у жыццi маiм
зрабiць павiнна; // – I дай мне мудрасцi, каб разлiчыць, // Што – не

пад сiлу мне, а што – мой абавязак...48. Узнiкае пытанне да назвы
верша: што гэта – сумненне? Цi своеасаблiвае усведамленне паняцця
веры, якую цяжка змерыць? У вершы “Гуканне у пустынi” паэтэса
звяртаецца да Бога з просьбай паказаць сваë аблiчча: З’явiся, Збауца

43 Тамсама, с. 291.
44 Тамсама, с. 291.
45 Н.А. Бердяев, Философия творчества, культуры и искусства: в 2 т., Москва
1994, т. 1, с. 327.
46 Н. Мацяш, Памiж усмешкай i слязой, с. 236.
47 Г. Тваранов iч, Пад небам Айчыны, с. 37.
48 Н. Мацяш, Памiж усмешкай i слязой, с. 64.
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мой, з’явiся! // (...) З’явiся, выбау з утрапення! // I хай хвiлiнай той
святой // Усë, што мкнецца да здзяйснення, // Па веры спраудзiцца
маëй49. У вершы “Пасля” Н. Мацяш хвалюецца за будучых людзей,
наступнiкау, просiць для iх у першую чаргу веры: Дай чалавеку ве-
ры, Божа, // Што хоць пасля, пасля, пасля, // Ужо у аблiччы iн-

шым, можа, // Ëн быць папраудзе шчасным зможа, – // Бо вопыт,
горкi i варожы, // Якiм сiлкуе Дух зямля, // Яму стаць мудрым да-
паможа // Хоць недзе, некалi, пасля...50. Паутор слова “пасля” надае
спакой, урачыстасць, нават нейкую упэуненасць гэтаму малiтоунаму
звароту да Бога.

Малiтва надзелена магутнай сiлай. Як пiша У. Салауëу, верыць
у божыя вытокi дабра i малiцца Яму, аддаючы Яму сваю волю ва усiм,

ëсць сапраудныя мудрасць i пачатак маральнай дасканаласцi51. Са-
прауды, у малiтве чалавек яднаецца з Найвышэйшым, знаходзiць па-
каянне у грахах, пераадоленне спакусы, утаймаванне гневу. Да малiт-
вы спрадвеку чалавек прыходзiць у самыя адказныя моманты жыцця.
Ю. Лабынцау адзначае, што у малiтвы, як пэунага слоунага жанру,
шмат агульнага з развiтай лiтаратурай сучаснасцю, з мастацкай

творчасцю. Агульнага шмат, вельмi шмат. Бо сама паэзiя, лiры-

ка нарадзiлася з гiмна, з малiтвы, малiтоунага iмпульсу. Малiтва –

гэта высокая духоуная творчасць. Узыходжанне52.

Нiбы дапауняючы словы даследчыка, Г. Тварановiч зазначае:
(...) кожны чалавек нараджаецца “ветхiм”, “плацяным” i мусiць знай-

сцi у сабе магчымасцi, каб стаць жыхаром новазаветнай прасто-

ры. I якраз перыпетыi гэтых пошукау складаюць цi не асноуны

змест усяго прыгожага пiсьменства, прынамсi, пра тое сведчыць во-

пыт класiчнай лiтаратуры53. Як пацверджанне гэтаму заключэнню –

амаль усе паэтычныя творы самой аутаркi, якiя прысвечаны самаму
галоунаму – пошуку Iснага.

Такiм чынам, адвечныя агульначалавечыя каштоунасцi у спалу-
чэннi з маральна-хрысцiянскiмi iдэаламi склалi аснову мастацкага
светаразумення Н. Мацяш i Г. Тварановiч, якiя пераасэнсоувалi веч-
ныя iсцiны i катэгорыi быцця, пры гэтым адбывауся працэс сама-

49 Тамсама, с. 219.
50 Тамсама, с. 239.
51 Ю.А. Лабынцау, “Напой росою благодати...”: малiтоуная паэзiя Кiрыла Ту-
раускага, Мiнск 1992, с. 5.
52 Тамсама, с. 6.
53 Г. Тваранов iч, Пад небам Айчыны, с. 164.
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пазнання, паглыблення маральна-гуманiстычнага зместу iх лiрыкi.
Аутарская манера Н. Мацяш i Г. Тварановiч вызначаецца экзiстэн-
цыяльнай заглыбленасцю, духоуна-рэлiгiйным зместам, медытатыу-
на-роздумнымi iнтанацыямi, мастацкi свет iх лiрыкi элегiчны i спа-
вядальны. Iх паэзiя характарызуецца тыпалагiчным падабенствам ва
увасабленнi канцэпцый часу i свету, у гуманiзме i фiласафiчнасцi мыс-
лення. Чалавек стау асновай творчасцi беларускiх паэтэс, iх духоу-
на-фiласофскага асэнсавання свету; у iх вершах увасобiлася разуменне
таго, што хрысцiянская вера – крынiца маральнага удасканалення
i духоунага узбагачэння.
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tu: zb. matèryâlaǔ Mı̀žnar. navuk.-prakt. kanf., Mazyr 2007 [Таленавiтыя
жанчыны Беларусi у культурнай, навуковай i мастацкай прасторы све-
ту: зб. матэрыялау Мiжнар. навук.-практ. канф., Мазыр 2007].
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Čykv̀ın Â., Ìdèâ. Vobraz. Ìntèrprètacyâ, Belastok 2014 [Чыквiн Я., Iдэя. Вобраз.
Iнтэрпрэтацыя, Беласток 2014].

S UMMARY

“ВОБЛАКА ДУШЫ З УЛАДЫ ТЛУМУ...”: SPIRITUAL SEARCH
IN NINA MATYASH’S AND HALINA TVARANOVICH’S POETRY

The article explores the embodiment of spiritual search in the poetry of Bela-
rusian poetesses of the second half of the 20th century and the beginning of
the 21st century – Nina Matyash and Halina Tvoronovich, whose verses are a clear
example of Belarusian spiritual poetry with its national characteristics. On the
example of their poetry the ways of their personal moral progress and the search
how to save the mankind have been conceptualized.

Key words: spirit, soul, spiritual, religious, man, universe, spiritual poetry, Nina
Matyash, Nalina Tvaranovich.

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

„ВОБЛАКА ДУШЫ З УЛАДЫ ТЛУМУ...”: DUCHOWE POSZUKIWANIA
W POEZJI NINY MACIASZ I HALINY TWARANOWICZ

W artykule omówiono duchowe poszukiwania w twórczości białoruskich poetek
II połowy XX wieku i początków XXI wieku – Niny Maciasz i Haliny Twaranowicz,
których wiersze są wyraźnym przykładem poezji duchowej z jej cechami narodo-
wymi. Autorka artykułu pokazała sposoby ich osobistego moralnego doskonalenia
oraz próby odnalezienia drogi do uratowania całej ludzkości.

Słowa kluczowe: duch, dusza, duchowy, religijny, człowiek, ludzkość, poezja du-
chowa, Nina Maciasz, Halina Twaranowicz.


