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Беларускамоуную лiтаратуру Польшчы цяжка уявiць без Алеся

Барскага (Аляксандра Баршчэускага). У iм удала спалучылiся тале-

навiты паэт, празаiк, перакладчык, гiсторык лiтаратуры, педагог, гра-

мадскi дзеяч. Пачатак лiтаратурнай творчасцi Алеся Барскага прыпа-

дае на сярэдзiну 50-х гадоу ХХ стагоддзя, калi актыуна развiвауся

грамадска-культурны рух беларускай меншасцi у Польшчы. Рэаль-

ным плëнам гэтага руху было стварэнне Беларускага грамадска-куль-

турнага таварыства (БГКТ), выданне штотыднëвiка «Нiва» (1956),

выпуск штогоднiка «Беларускi каляндар» (1957), узнiкненне беларус-

кага лiтаратурнага аб’яднання «Белавежа», выхад шматлiкiх калек-

тыуных i аутарскiх зборнiкау. Лiтаратурна-культурная сiтуацыя бела-

руска-польскага памежжа, безумоуна, уплывала на станауленне све-

тапогляду паэта, прадвызначыла iдэйна-эстэтычную скiраванасць яго

вершау, настойлiвае памкненне спасцiгнуць сутнасць быцця чалавека,

асэнсаваць духоуную прастору яго iснавання. Найбольш удалося зра-

бiць гэта А. Барскаму у паэзii. Сведчанне – вершы, змешчаныя у кнiгах

«Белавежскiя матывы» (Беласток, 1962), «Жнiвень слоу» (Беласток,

1967), «Мой бераг» (Мiнск, 1975), «Блiзкасць далëкага» (Беласток,

1983), «Лiрычны пульс» (Мiнск, 1987).

Крытыкай неаднаразова адзначалася шматтэмнасць, шматпраб-

лемнасць паэзii “белавежца”. Кожны з пяцi зборнiкау характарызуец-

ца шчырасцю i непасрэднасцю пачуцця, прастатой думкi, схiльнасцю

да выкарыстання у сваëй творчасцi паэтычных форм i вобразау.
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Лiтаратурная дзейнасць беластоцкiх творцау, у тым лiку i Але-

ся Барскага, за апошнi час неаднойчы парауноувалася даследчыка-

мi з дзейнасцю беларускiх адраджэнцау пачатку ХХ ст. у плане

актыунага фармiравання нацыянальнага мiфастварэння архетыпа на-

цыi, у кантэксце сусветнай культуры. У творчасцi паэта вiдавочнае

месца займае архетып “малой радзiмы” – вëскi, якая мае канкрэтную

назву – Бандары. Галоуны герой зборнiкау – лiрычная асоба, што вы-

расла на Беласточчыне, назаусëды захавала у душы повязь з малой

радзiмай, яе людзьмi, родным наваколлем. Алесь Барскi перасцерагае

тых, хто адракаецца ад сваiх каранëу:

Лëс пакiне нас там, дзе ëн толькi захоча,
Але хай ëн аслепiць сынам усiм вочы,
Калi схочуць яны цi з бяды, цi з раскошы
Прамяняць родны край на хвалу цi на грошы1.

Патрыятычныя пачуццi i памкненнi скiраваны да родных вëсак, мя-

стэчкау, дзе да гэтай пары яшчэ можна пачуць беларускае слова.

Таму у творчасцi Алеся Барскага – песняра гэтага краю – гучыць

асаблiвая песня Бацькаушчыне:

Я толькi на роднай зямлi
Станаулюся свабодным.
Выключна у сваiх Бандарах
Да сонца й зямлi
Дастаю адначасна рукамi.
I толькi сярод землякоу
I дабро, i святло – мая уласнасць (ЛП, с. 21)

Родны кут, шчырая любоу да сваëй зямлi – асноуныя матывы

творау паэта у яго першай паэтычнай кнiзе «Белавежскiя матывы».

Большасць вершау гэтага зборнiка – адкрыццë хараства бацькоускай

зямлi, якая дае крылы для паэтычнага палëту. Выразна адчуваецца

наследаванне лепшых дасягненняу класiчнай беларускай лiтаратуры

i, у прыватнасцi, паэзii Максiма Танка. Захоуваючы памяць страча-

нага дзяцiнства, паэт паустае першаадкрывальнiкам непауторнага ха-

раства роднага краю, вясковага побыту, якi па словах даследчыцы Беа-

ты Сiвэк часта пераносiць у стан мiфу, па-за рэальную i гiстарычную

часапрастору2. Так, параунаем матывы танкаускага асэнсавання Ра-

дзiмы у гучаннi верша Алеся Барскага.

1 А. Барск i, Лiрычны пульс, Мiнск 1987, с. 13. Далей пры спасылцы на гэта вы-
данне у дужках падаецца: ЛП i старонка.
2 Б. С iвэк, Алесь Барскi. Паклон малой Айчыне, Мiнск 2001, с. 4.
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У Максiма Танка:

Ëсць у сусвеце планета Зямля
Ëсць на Зямлi той краiна адна,
А у той краiне – прыстанiшча, дзе
Сэрца званчэйшыя песнi вядзе3.

У Алеся Барскага:

Ëсць на свеце такая зямля,
Дзе пачатак мой i канец.
Як не верыш, прыдзi ды глянь...
Радасць радасцi сэрца кране4.

Iдэйная пераклiчка вершау абумоулена любоую паэтау да сваëй

Айчыны i усяго, што з ëй звязана. Разам з тым, радкi беластоцкага

аутара вызначаюцца уласнай адметнасцю i самастойнасцю.

Любоу да Радзiмы не сузiральнае пачуццë, банальнае любаванне

краявiдамi. Гэта усвядомленае адчуванне трывалай, непарыунай повязi

з тым асяроддзем, з якога ëн пайшоу у шырокi свет:

Майго дзяцiнства i юнацтва
Не аддзялялi боты ад зямлi (...)
Таму у маiх нагах, руках i галаве
Ëсць сокi роднай глебы.
I пахi хлеба, i водар луга...
Усë з зямлi я увабрау

У сваю кроу5.

Дамiнантнае месца у творчасцi Алеся Барскага займае архетып

бацькоускай хаты, месца, дзе паэт нарадзiуся, дзе адчуу смак хлеба,

сеяу зярняты у раллю, звiнеу касою над лугамi, дзе сустрэу каханне,

– гэта яго шчаслiвы лëс, яго гонар:

Ля цiхай хаты, на галiнах,
Таму у маiх нагах, руках i галаве
I гэта ëсць мая Айчына,
Якой спяваю мае песнi (МБ, с. 13).

3 М. Танк, Мне пару крыл дало юнацтва, Мiнск 2003, с. 112.
4 А. Барск i, Белавежскiя матывы, Беласток 1962, с. 11. Далей пры спасылцы на
гэта выданне у дужках падаецца: БМ i старонка.
5 Алесь Барск i,Мой бераг,Мiнск 1975, с. 54. Далей пры спасылцы на гэта выданне

у дужках падаецца: МБ i старонка.
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Родная хата для паэта – гэта не толькi Бандары, пэуная прастора,

а, перш за усë, тая субстанцыя, якую стварылi яго мацi i бацька, гэта

тое месца, па якiм ëн сумуе i да якога iмкнецца усëй душой:

Далëкая, далëкая мiнуласць,
Атуленая матчынай далонню,
Ты з чымсьцi добрым,
З чымсьцi чулым,
Што не забыць i не запомнiць (МБ, с. 57).

Многiя творы паэта напоунены прыгажосцю роднага краявiду, апi-

сваюць вясковы быт. Так, з вершау «Парог», “Няужо у дзяцiнства

не вярнуся”, «Бела-зялëныя стагi», «Беглi вятры» перад чытачом

паустае тое наваколле, у якiм знаходзiцца лiрычны герой, i яго пачуц-

цi, перажываннi праходзяць перад вачыма. Пачуццë любовi да роднага

дому захоплiвае сваëй прастатой i шчырасцю:

Не мала прайшоу я дарог,
I шляхоу, i нязведаных сцежак.
Ды успамiн пра вясковы парог
Аставауся у памяцi свежы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мне сягодня лягчэй уявiць,
У чым сiла традыцый i спадчын.
Спеу парога астауся у крывi,
Бо ëн бацькау, ëн матчын (МБ, с. 15).

Вiдавочна пераклiчка верша Алеся Барскага “Парог” з вершам

Максiма Танка Парог, вычасаны з успамiнау, // Астауся за мной...
Архетыповы вобраз парога, як катэгорыi духоунай, набывае акрэслены

характар, а вяртанне да яго становiцца галоунай дамiнантай творчасцi

Алеся Барскага, эквiвалентам роднага дома, Айчыны.

Творчы уплыу Максiма Танка на паэзiю Алеся Барскага прасоч-

ваецца у iмкненнi ахапiць i апаэтызаваць каларытныя дэталi родных

мясцiн, рэалii вясковага побыту (вершы “Снапы ляжалi на таку”, “На

далонях тваiх”, “А дзе ж той хлеб...”, “Лiсты да маткi” i iнш.). З шэра-

гу творау Алеся Барскага, быццам мазаiка з маленькiх каменьчыкау,

складваецца панарамны вобраз вясковага жыцця, якое iмпануе разна-

стайнасцю фарбау, багаццем духоунага жыцця лiрычных герояу. По-

бач са знакамiтымi вершамi нарачанскага песняра “Аусяны кiсель”,

“Смаленне кабана”, “Стол”, “Каб вы паслухалi” яны маглi б скласцi

этнаграфiчна-паэтычную анталогiю жыцця сялянскай вëскi.
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Паэт прызнаецца у сваëй любовi Беласточчыне, i гэта гучыць як

сапраудная сыноуняя споведзь:

Я сын зямлi беластоцкай.
I iншае мне мацi не трэба,
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Там рэчкi сiнiя-сiнiя
i ветры з далонямi кволымi
бягуць на зялëнай краiне,
як сябры, заусëды вясëлыя (МБ, с. 69).

Герой паэзii Алеся Барскага – iнтэлiгент з сялян, чалавек эмацы-

янальны i уражлiвы, якi спынiуся дзесьцi на паударозе памiж горадам

i вëскай, хоць дауно лiчыць сябе гарадскiм. Вëска настойлiва клiча

яго да сябе хараством прыроды, усiмi рэалiямi свайго жыцця i побыту.

Горад, – прызнаецца паэт, – завалодау толькi маëй фiзiчнай субстан-

цыяй, але нiколi духоунай. (...) у яго паэзii увасоблена душа земляроба,

душа вясковага чалавека, але з разуменнем горада – душа iнтэлiген-

та i сына сваëй зямлi з марамi, iмкненнямi, роспаччу, радасцю, спа-

дзяваннямi i надзеямi на лепшае, весялейшае, скажам так, – людскае

жыццë6.

Ва усëй паэзii творцы высвечваецца сыноуняя адданасць роднай

зямлi, тым вытокам, якiя узгадавалi яго, дапамаглi стаць сумленным

чалавекам, навучылi цанiць працу:

Трывогу нашу я у сэрцы:
Зрабiу для Айчыны так мала,
I сëння гатоу памерцi,
Каб толькi яна iснавала7.

Творчае крэда беларускiх пiсьменнiкау 50–60-х гг. ХХ стагоддзя

«Усе мы – з хат!» – не толькi прызнанне, а жыццëвая пазiцыя Алеся

Барскага, той вызначальны лейтматыу, якi праходзiць праз усю яго

творчасць.

Надзвычай шырока i арганiчна гучыць у лiрыцы Алеся Барска-

га паэтызацыя прыроды роднага краю – крынiцы мудрасцi, смутку

i радасцi. Паэт iдэалiзуе прыроду i лiчыць сябе яе часцiцай. У ад-

ным з першых iнтэрв’ю малады пiсьменнiк прызнауся: Я так глыбока

разгубляюся, што нават часта не магу выдзелiць сябе з Белавежы

6 Я. Адамов iч, Вучоны, паэт, грамадзянiн, (у:) Культура беларускага замежжа,
Мiнск 1993, с. 65.
7 Алесь Барск i, Выбраныя творы, Мiнск 2011, с. 37



164 IRYNA SAMATOJ

у нешта самастойнае. Цi Вам не здаецца, што я з’яуляюся адным

з дрэу белавежскiх?

Ад палëу мы сябе не аддзелiм,
Не пакiнем нiколi дубровы,
Лес нам ложа лiстотай пасцеле,
Закалыша лiрычнаю мовай (ЛП, с. 58).

Аднаму з першых у беларускай лiтаратуры паэту удалося ства-

рыць эмацыянальныя, пластычныя малюнкi наднарвенскай прыроды,

скласцi урачыста-прыузнятую оду Белавежскай пушчы. Прыгадаем,

што гэты натхнëны вобраз дау назву яго зборнiку “Белавежскiя ма-

тывы”. Узорамi своеасаблiвай малiтоунай лiрыкi з’яуляюцца вершы

“Белавежа – анëлау гурт”, “Белавежа, ты, як малiтва”, “Мой лесе,

мой зялëны браце”, “Лясы – душа маëй краiны”. Архетыповы вобраз

пушчы, лесу прысутнiчае ва успамiнах, выклiкае настальгiю аб мiну-

лым, фармiруе каштоунасныя арыенцiры лiрычнага героя, дапамагае

знайсцi унутраную раунавагу. Непасрэдна звяртаючыся да iх, iдэнты-

фiкуючы сябе са светам прыроды, паэт шчыра прызнаецца:

Я прыйшоу абарваны,
пусты i прыбiты,
бо горад сарвау

рукой дабрабыту

з плячэй маiх кужаль.
Пушча, мяне не ганi ты,
Дай вопратку целу,
Дай сэрцу дужасць8. (ЖС с. 159)

Аутар уважлiва спасцiгае зменлiва-трапяткi прыродны стан пуш-

чы, якую халоднай далоняй кастрычнiк абняу; дзе ногi у агнi па ка-

лена; маркоцяцца гнëзды у трысцi; снег елкi па рукi; дыван травы,

усквечаны дажджамi. Прыродныя змены услаулены паэтам у лiрыч-

ных медытацыях “З-пад снегу зноу”, “Белавежская зiма”, “Цiхутка

з каронау злятаюць лiсты”, “Нядзеля, зноу восень у пушчы у гасцях”,

“Прычасцi мяне, клëне зялëны”. Уяуляецца, што храм прыроды – пуш-

ча – не прахадны вобраз, а iнтуiтыунае адчуванне акаляючага свету,

крынiца паэтычнага натхнення:

Змяшауся я сëння з пушчанскiм накцюрнам,
Не знаю, дзе песня, дзе я i дзе пушча (БМ, с. 91).

8 А. Барск i, Жнiвень слоу, Беласток 1967, с. 159. Далей пры спасылцы на гэта
выданне у дужках падаецца: ЖС i старонка.
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Цесная повязь чалавека i прыроды асаблiва адчуваецца у вершах,

населеных жыхарамi пушчы – дрэвамi, раслiнамi, птушкамi, жывëла-

мi. Трэба адзначыць, што уключэнне iх у пейзажныя замалëукi пры-

водзiць да стварэння глыбока канкрэтнай, знаëмай паэтычнай кар-

цiны i служыць сродкам раскрыцця гарманiчнага светабачання: ку-

рапатак пасеяла восень / на полi бульбяным; жураулi дзесь гало-

сяць / над летам скананым; паходняй рыжай, агнiстай / мiльганула

вавëрка у галiнках; i заяц вылецiу з дубровы, / як моль, у рунi дзiр-

ку выеу; лiсiца рыжая прабегла праз пралеску / не, не лiсiца, толькi

восень.

Алесь Барскi свядома пазбягае у вершах прыроднай экзотыкi за-

межных краiн, захапляючыся сцiплымi карцiнамi, хараством i пры-

вабнасцю родных пейзажау. Успрымаючы прыроду як нешта жывое,

дынамiчнае аутар прадстауляе яе у адушаулëных вобразах-сiмвалах.

Так, клëны, бярозы – браты i сëстры у каронах, вербы-плачкi – свед-

кi кахання, вяз – няшчасны закаханы, ялiны – панi вяльможныя, елкi

– трывожныя субяседнiцы. Вобраз танкаускай сасны з нарачанскага

краю, якi стау сiмвалiчным у беларускай паэзii, часта сустракаецца

у лiрыцы Алеся Барскага як сiмвал зямлi беластоцкай:

Тут па кожнай сасне

можаш узняцца у неба

i стацца анëлам,
i забыць, што ты быу чалавекам
са злосцю i звадамi у сэрцы (ЖС, с. 136).

Пантэiстычнае светаадчуванне пранiзвае пейзажную лiрыку, абу-

моулiваючы важнейшую адметнасць паэзii Алеся Барскага.

У вершах паэта вельмi моцны сузiральны пачатак – стан самапаг-

лыблення, спакою i душэунай цiшынi знайшоу увасабленне у трады-

цыйнай структуры вершаванага твора, псiхалагiчна насычанай пла-

стыцы, асацыятыунай вобразнасцi, экспрэсiунай тропiцы, уважлiвым

стауленнi да дэталяу i падрабязнасцей.

Менавiта праз прызму спасцiжэння сутнаснай красы жыцця род-

ных людзей i прыроды iдзе у паэзii беластоцкага аутара асэнса-

ванне уласна-спадчыннага, спакавечнага, засвойванне коласауска-тан-

каускай традыцыi выяуленчай малюнкавасцi.

У сiстэме нацыянальных архетыпау паэзii Алеся Барскага вялiкае

месца займае жанчына, якая паустае у наступных архетыповых вобра-

зах: жанчына-мацi, жанчына-каханая. Усе гэтыя архетыпы у творчас-

цi паэта з’яуляюцца суб’ектыуна пададзенымi, гэта значыць праз яго
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уласнае успрыманне. Праз iх iдзе глыбокае фiласофска-мастацкае спас-

цiжэнне жыцця, часу. Звяртаючыся да традыцыйнага у беларускай

лiтаратуры вобраза мацi, паэт шукае яго вытокi у мiфалогii, фалькло-

ры, дзе мацi – сiмвал жыцця, сiмвал вечнасцi. Архетып мацi у твор-

часцi Алеся Барскага годна упiсваецца у жаночую галерэю нашай на-

цыянальнай лiтаратуры поруч з апаэтызаванымi вобразамi жанчын

Якуба Коласа, Янкi Купалы, Петруся Броукi, Нiла Гiлевiча, Максiма

Танка, Рыгора Барадулiна. Зауважым, што у творчасцi беластоцка-

га паэта вобраз мацi адметны рамантычнай узвышанасцю, лiрычнай

прачуласцю.

Выключнай шчырасцю, i далiкатнасцю напоунены вершы, прысве-

чаныя высакароднаму вобразу мацi, якi з’яуляецца сiмвалам жаночай

дабрынi, ласкi, клопату:

Твой твар быу сонцам

над маëй калыскай,
якое я крануу рукою,
к якому прыглядауся зблiзку (МБ, с. 55).

Большасць вершау Алеся Барскага напiсана ад першай асобы,што

сведчыць аб “аутабiяграфiчнасцi” сюжэтау i вобразау. У сваëй публi-

цыстычнай кнiзе “З пабачанага i перажытага” ëн, узгадваючы мiну-

лае, шчыра прызнаецца: Прайшло многа часу з таго дзяцiнства. Ужо

чатырнаццаць гадоу не жыве мая мацi. Аднак яе вобраз не зблякнуу

i не пацямнеу у маëй удзячнай памяцi. Асаблiва у часе бяссонных на-

чэй, а часта i у снах бачу яе пры кудзелi, дзяжы, жорнах. Бачу неза-

менную, незабыуную i святую. Мучанiцу, якая пусцiла мяне на вольны

свет, надзялiушы пэунымi уласцiвасцямi, дзякуючы якiм магу аддзя-

лiць дабро ад зла9. Успамiны аб мацi сталiся крынiцай натхнення паэта

i увасобiлiся у пранiкнëных паэтычных радках:

Як толькi рассее
у жытнëвых разлогах
валошку з хусцiнкi
рука Беларусi,
мама, ты клiкнi
цiхутка з парога,
я у Лодзi пачую
i з Лодзi вярнуся (МБ, с. 60–61).

9 А. Барск i, З пабачанага i перажытага, Мiнск 1992, с. 16.
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У вершах Алеся Барскага мацi паустае у вобразе жанчыны-пра-

цаунiцы, захавальнiцы сямейнага дабрабыту, вернымi спадарожнiкамi

якой былi цiхi спеу калаурота; пах прэлага жыта на печы, маленькi

серпiк; бруiстая песня-былiна для сына. Жыццесцвярджальныя рысы

святла i цяпла уласцiвы паэтычнаму вобразу жанчыны-мацi, асаблiва,

калi гаворка iдзе пра яе рукi, вочы, усмешку – дамiнуючыя мастацкiя

дэталi, якiя дапамагаюць паэту узнавiць дарагi з маленства воблiк.

Рукi мацi у вершах Алеся Барскага (“Шчырыя рукi растуць проста

з сэрца”, “Колькi разоу рукi мацi прагналi трывогу”, “Лiст да маткi”)

маюць сiлу сонца: яны саграваюць i ахоуваюць, iм ëн прыпiсвае аб-

страктныя пачуццi: шчырасць, пяшчотнасць, чуллiвасць:

Колькi раз рукi мацi прагналi трывогу,
Колькi раз паказалi у шчасце дарогу,
колькi раз адагналi з парога вы голад,
колькi раз абагрэлi у сцюжу i холад,
колькi раз былi цiшай i сном на павеках,
колькi раз павучалi як быць чалавекам (ЖС, 70).

Ва унiсон гэтаму вершу гучаць радкi Рыгора Барадулiна, якi уве-

кавечыу у беларускай лiтаратуры вобраз сваëй мацi Кулiны Андрэеу-

ны:

Нам прыпомняцца рукi матчыны,
Што люлялi калыску, рукi.
Тыя добрыя рукi першымi
Ад зямлi нас паднялi угору10...

У сталым узросце Алесь Барскi шукае позiрк мацi, яе вочы, якiя

з’яуляюцца самымi дарагiмi:

I зноу дзяцiнства
Радасны блакiт,
Матчын з-пад далонi
Позiрк сiнi
Шукаю я канца

Бясконцае ракi,
Хоць скронi серабрыць
Халодны iней (ЛП, с. 83).

10 Р. Барадул iн, Збор творау. У 5-цi т. Вершы, Мiнск 1996, т. 1, с. 29. Далей пры
спасылцы на гэта выданне у дужках падаецца: Б. i старонка.
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Сузор’ямi дабрынi i цяпла бачацца мацярынскiя вочы у паэтычных

радках Рыгора Барадулiна:

Вочы твае
Нада мной узышлi
Сузор’ямi цiшынi,
Сусветамi дабрынi... (Б., с. 216)

Вобраз мацi праходзiць праз усю творчасць паэта, канкрэтызуецца

i набывае новыя рысы. Мацi паустае Мадоннай, Святой Заступнiцай,

паэт шукае яе падтрымкi у спасцiжэннi Айчыны i вяртаннi да родных

вытокау, чакае матчынай малiтвы супраць злосцi, хваробы i войнау

i бiтвау, неураджаяу... (ЖС, с. 69), просiць абароны ад чорнай зграi

бяспамяцтва:

Мама,
стань перад iконай
i пацер цiхутка вышапчы...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I памалiся за роднае слова –
над словам навiсла чорная зграя –
каб жыло,
каб расло,
каб квiтнела аднова
песенным ураджаем (ЖС, с. 69).

Рускi лiтаратуразнауца i фалькларыст Я. Меляцiнскi лiчыць, што

дзякуючы мiфалагiчнаму архетыпу “мацi – дзiця” пераадольваецца

улада часу, адзiнкавая свядомасць i асобны лëс уздымаюцца да ней-

кага архетыпу жаночай долi i бессмяротнасцi11 Гiмн жанчыне i яе

долi гучыць у вершах А. Барскага “Лiст да маткi”, “Матчын хлеб”,

“Як лета паклiча...”, “Бi мяне бiткай”. Увасабленнем ахвярнай i свя-

той любовi з’яуляецца постаць мацi, не выпадкова вылучаная творцам

у архетыповыя сiмвалы сваëй паэзii.

У зборнiку “Жнiвень слоу” вобраз мацi яднаецца з вобразам малой

радзiмы – Беласточчыны i набывае узвышанае, маштабнае значэнне.

Да архетыпу мацi далучаецца архетып Мацi-Зямлi – прарадзiцелькi

усяго жывога.

Уменне напоунiць змест твора унiверсальным сэнсам, праз уласнае,

асабiстае закрануць i усхваляваць чытача адчуваецца у драматычных

радках памяцi роднага чалавека:

11 Е. Мелетинский, Поэтика мифа, Москва 1995, с. 68.
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I чорны я,
Як ноч начэй у лiстападах,
Бо не магу сказаць

Нiколi болей – Мама12.

Паэт успамiнае матчыны слëзы i надзеi, з пакораю гаворыць пра

свае нягодныя учынкi i памылкi, просiць за iх прабачэнне:

...прабач усë тое, матуля,
што сам я сабе не прабачу (ЖС, с. 65).

Матыу прабачэння, раскаяння гучыць i у паэзii Рыгора Бараду-

лiна:

Даруй, што спазнiуся
Пачуць тваë апошняе слова...
Даруй, што шчырасць тваю
Выстуджвау, як сiвер, сурова13.

Паэтычны вобраз у паэзii Алеся Барскага выступае як адзiная фор-

ма iснавання думкi i перажывання. Адным з асноуных архетыпау у лi-

рыцы паэта з’яуляецца вобраз мацi: яго разнастайныя архетыпiчныя

уяуленнi. Па-першае, мацi-ахоунiца сямейнага дабрабыту, па-другое,

захавальнiца роднага слова, аберагальнiца традыцый, па-трэцяе, мацi

атаясамлiваецца з вобразам малой радзiмы – Беласточчыны. Усе гэтыя

архетыпiчныя увасабленнi устойлiва прысутнiчаюць у паэтычнай кан-

цэптасферы творцы.

У мастацкiм кантэксце паэзii Алеся Барскага архетыповы вобраз

каханай жанчыны паустае як увасабленне чалавечнасцi, вышэйшай

праявы адухоуленасцi свету:

Ты створана небам,
Шчодрай яго жменяй,
Пахнеш навальнiцай,
Сонечным праменнем.
Ва усiм свеце гэтым
Толькi ты адна (ЛП, с. 110).

У нiзцы “У глыбiнi вачэй тваiх зялëных” далiкатна, ва усеабдым-

ным сваiм пачуццi, з налëтам таямнiчасцi i загадкавасцi паэт малюе во-

браз Яе, поуны асалоды незабыунага, непараунальнага. У вершах “Ты

12 А. Барск i, Блiзкасць далëкага, Беласток 1962, с. 28.
13 Р. Барадул iн, Маучанне перуна: Новая кнiга, Мiнск 1986, с. 61.
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была, як гронкi вiнаграду”, “Цябе стварыу Бог”, “Ты – белая бяро-

за маiх сноу” вобраз жанчыны раскрываецца паступова, у параунаннi

з навакольным краявiдам, з’яуляецца сiнонiмам да слоу шчасце, ка-

ханне, лëс. Лiрычны герой Алеся Барскага нястомны у слоуных до-

казах вернасцi каханай, у захапленнi яе вонкавай i душэунай прыга-

жосцю:

Усе мае радасцi
I усе мае смуткi
Выплываюць з адной крынiцы.
Ты яе пачатак

I яе канец
Адначасна (ЛП, с. 114).

Каханая жанчына у паэзii Алеся Барскага часта выступае на

фоне прыроды. Характэрная асаблiвасць гэтага фона – яркiя, сонечныя

вясновыя вобразы: светласць ранняя, квецень вясны, добрая просiнь,

васiльковасць матчынага неба пакiдаюць надзею на узаемнае пачуццë

i радасць сустрэчы. I нават ноч, спадарожнiца закаханых, у вершах

“У гэтую чорную ноч”, “Нiколi гэтай ночы памяць не пакiне” падкрэс-

лiвае таямнiчасць пачуцця, iнтымнасць узаемнай блiзкасцi, а не спрыяе

роспачы i безнадзейнасцi.

Бязмежная радасць у вершах пра каханне саступае месца лëгкаму

суму, расчараванню, журбе. Паэт сцвярджае, што сапрауднае пачуццë

не можа iснаваць без болю, без трагедыi (“У тваiм каханнi я не бачу

болю”). У вершах з цыклу “Настальгii”, напiсаных у час расстання

з каханай жанчынай, аутар з непадробным лiрызмам разважае над

сутнасцю i сэнсам кахання. Пераадольваючы трагедыйнае светаадчу-

ванне, Алесь Барскi далiкатна разважае пра трывожнае, выпрабаванае

часам, iнтымнае пачуцце маладых людзей (“Ствараю цябе, як яблы-

ня яблык”, “Замест пасагу”, “Хацеу бы аб табе”, “У табе ëсць такое

святло”). З налëтам таямнiчасцi i загадкавасцi паэт стварае вобраз

жанчыны, якая прыцягвае сваëй прыгажосцю i далiкатнасцю, робiць

мужчыну багатым духоуна, упрыгожвае яго жыццë:

З тваëй рукi
Бяру я промнi
I вышываю iмi
Сваю дарогу (ЛП, с. 109).

Рамантызаваны вобраз жанчыны з’яуляецца сiмвалам i адначасова

рэальным адбiткам свайго часу i выклiканага iм настрою. Гэты вобраз
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пераадольвае адлегласцi, творыць гiмн каханню, без якога i з якiм, па

словах Алеся Барскага, Як жабрак я убогi, – i, як князь, я багаты

(ЛП, с. 112].

Такiм чынам, у творчасцi беластоцкага паэта прадстаулены устой-

лiвыя архетыпы, першавобразы: Радзiма, родная хата з парогам-мя-

жой, пушча, жанчына-мацi, жанчына-каханая. Праз iх iдзе глыбокае,

фiласофска-мастацкае спасцiжэнне жыцця, яны нясуць абарону i ра-

таванне, выконваюць функцыi духоунай тэрапii для заклапочанага су-

часнага чалавецтва.
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S UMMARY

ARCHETYPICAL IMAGES IN ALES BARSKI’S POETRY

The author of the article investigates stable archetypes in Ales Barski’s –
Belarusian poet – oeuvre. She points out that all archetypical images are subjective,
i.e. created through the author’s perception. Ales Barski addressing images of home,
forest, matter that traditionally function in Belarusian literature looks for the origin
in mythology and folklore. They help to find philosophic-artistic understanding of
life, time and creative beginnings. It is emphasized that archetypes perform the
function of mental therapy for preoccupied modern mankind.

Key words: literature of Belarusian-Polish border, author, archetypical images,
lyrical poetry, oeuvre, style.


