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У Беларусі рэалізаваны маштабны кнігавыдавецкі 
праект. Намаганнямі акадэмікаў НАН Беларусі, 
літаратуразнаўцаў Уладзіміра Гніламѐдава і Міко-
лы Мікуліча ўбачыла свет анталогія сучаснай рус-
камоўнай паэзіі Беларусі ў двух тамах. Выданне 
называецца "Поэзия русского слова". Набыць яго 
можна ў сталічных кнігарнях "Акадэмкніга". Ад імя 
Гродзеншчыны літаратурнай мы выказваем шчы-
рую падзяку ўсім, хто зрабіў магчымым выхад ан-
талогіі. Самы час бліжэй пазнаѐміцца з яе зместам. 

             
Уладзімір ГНІЛАМЁДАЎ  
Мікола МІКУЛІЧ 
 

СУЧАСНАЯ  
РУСКАМОЎНАЯ  
ПАЭЗІЯ БЕЛАРУСІ 
 

Рыхтуючы апошнім часам да друку «Анталогію сучаснай рускамоўнай паэзіі Беларусі», 
збіраючы і сістэматызуючы багаты і шматстайны матэрыял, пазнаѐміліся (вочна ці завочна) з 
вялікім мноствам розных і цікавых паэтычных асоб. Розных і цікавых каларытам і 
своеадметнасцю чалавечых лѐсаў, прафесійнай дзейнасцю, адносінамі да жыцця, грамадства і 
чалавека, філасофіяй мыслення, урэшце, характарам і методыкай працы з мастацкім словам. 
Пераканаліся, што сучасная рускамоўная паэзія Беларусі — унікальная з’ява на літаратурнай 
карце Еўропы. Прадуцыруючы на глебе беларускіх і рускіх духоўна-сацыяльных і ідэйна-
мастацкіх традыцый і каштоўнасцей, яна з’яўляецца неад’емнай часткай адначасова беларуска-
га і рускага грамадска-культурнага асяроддзя. Гэта творчасць рускіх па сваім менталітэце, выха-
ванні, нацыянальным генетычным кодзе, тыпе светаадчування і вобразнага мыслення, а такса-
ма рускамоўных беларускіх аўтараў. Развіваючыся на вастрыі інтэнсіўнага беларуска-рускага 
грамадскапалітычнага і сацыякультурнага дыялогу і ўзаемадзеяння, яна ўвасобіла эвалюцыю і 
фарміраванне самых розных, часам нават супрацьлеглых, а то і ўзаемавыключальных ідэйна-
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светапоглядных і мастацка-выяўленчых канстант і ліній. Адлюстроўваючы характэрныя 
асаблівасці беларускай сацыяльна-гістарычнай рэчаіснасці, выяўляючы тыповыя рысы ўнутра-
нага свету сучасніка, грамадзяніна Беларусі, рускамоўная паэзія Беларусі заключае ў сабе скла-
даны механізм спалучэння і ўзаемадзеяння багацця і шматстайнасці рускіх і беларускіх на-
цыянальна-культурных парадыгм, архетыпаў адвечнага народнага мыслення і мадэлей новай 
літаратурнай сітуацыі, спецыфікі постмадэрнісцкай свядомасці, мастацкіх метадаў, яркіх і 
арыгінальных творчых індывідуальнасцей, стылявых плыней, жанрава-структурных форм і інш.  

Канешне, гэта творчасць найперш тых паэтаў, якія нарадзіліся і выраслі ў Беларусі. З іх, 
напрыклад, А. Аўруцін, В. Паліканіна, М. Ганчароў, Ж. Мілановіч, А. Міхаленка, В. Норына, А. 
Скарынкін, А. Цяўлоўскі, Г. Мартынчык, А. Левіна, Л. Крыванос жывуць і працуюць у Мінску; М. 
Сяроў, В. Кудлачоў, В. Куц, А. Нікіфорская, Л. Шаўчэнка, Д. Радзівончык, М. Цітарчук, В. Агапо-
нава — у Гродне; М. Кавалевіч, Л. Красеўская, Ц. Ільеўскі, М. Назарук, М. Шадуя — у Брэсце; М. 
Намеснікаў, А. Крыклівец, М. Бабарыка — у Віцебску; Г. Лапацін, А. Асенчык, А. Ананьеў, Д. Да-
рошка, В. Смірнова, У. Шышыгін — у Гомелі; В. Грышкавец, Ж. Завацкая, А. Пігулеўскі — у Пін-
ску; І. Катляроў — у Светлагорску; Х. Гурыновіч — у Салігорску; Т. Скарынкіна — у Смаргоні; Т. 
Дашкевіч — у вѐсцы Валяр’янава Мінскага раѐна; Г. Нічыпаровіч — у вѐсцы Магільна Уздзенска-
га раѐна і г. д.  

Значнае месца ў нашай сучаснай рускамоўнай паэзіі належыць аўтарам, якія ў выніку 
розных жыццѐвых абставін і акалічнасцей пераехалі з іншых рэспублік былога СССР, галоўным 
чынам, Расіі на сталае месца пражывання ў Беларусь. Гэта М. Шыпілаў, С. Яўсеева, Ю. Фатнеў, 
Т. Краснова-Гусачэнка, Г. Кісялѐў, Ю. Сапажкоў, Т. Залеская, М. Аляксандраў, Н. Саветная, А. 
Ступнікаў, Л. Красеўская, М. Наталіч, А. Слашчоў, С. Кражава, А. Чубараў, А. Сяшко і многія 
іншыя. Для іх Беларусь стала па-сапраўднаму роднай і блізкай, другой радзімай. 

Некаторыя рускамоўныя паэты, наадварот, нарадзіўшыся ў Беларусі, пакінулі яе зямлю, у 
сувязі з рознымі прычынамі перабраліся ў Расію, Ізраіль, Злучаныя Штаты Амерыкі, некаторыя 
іншыя краіны. Аднак яны не парываюць сувязей са сваѐй Маці-Радзімай, удзельнічаюць у яе 
грамадска-культурным жыцці, друкуюцца ў беларускіх літаратурна-мастацкіх выданнях, 
публікуюць тут свае кнігі, праводзяць іх прэзентацыі, сустракаюцца з чытачамі і г. д. Да прыкла-
ду, І. Бурсаў, У. Арцѐмаў, П. Кошаль, В. Ліпневіч, Г. Паўлоўская, Н. Трэйя, М. Маліноўская цяпер 
жывуць і працуюць у Маскве, Г. Трэстман, Б. Вайханскі, Р. Айзенштат, М. Карпачоў, Ф. Чэчык, Ю. 
Драбкіна пераехалі ў Ізраіль, а Н. Татур, А. Габрыэль, Р. Лапушын — у ЗША. 

Што такое паэзія? Паэзія — гэта навакольны свет, тыя з’явы і працэсы, якія нас акру-
жаюць. Але не толькі, гэта яшчэ і нашы адносіны да навакольнага свету, выяўленыя ў слове 
паэта, у яго менталітэце, характары, канцэптасферы, у мастацка-вобразнай парадыгме. Г. Лорка 
ў сваіх клопатах і марах аб сапраўднай паэзіі пісаў наступнае: «Чаго паэзія не церпіць ні пад якім 
выглядам — гэта абыякавасці. Абыякавасць — трон д’ябла, а між тым менавіта яна выхваляец-
ца на ўсіх скрыжаваннях у крыклівай вопратцы “самаздаволення і культуры”». Вартая асуджэння 
і абыякавасць да нацыянальнага. Сѐння сустракаюцца наіўныя выказванні накшталт таго, што, 
маўляў, у культуры няма чаго рабіць з «нацыянальным інстынктам», нібыта галоўным тут 
з’яўляецца «агульначалавечы код». Гаворка ідзе, трэба разумець, пра нацыянальны характар і 
агульначалавечы пачатак. Але навошта іх супрацьпастаўляць, калі яны адно без другога абыс-
ціся не могуць. Паэт-бард М. Мерман, які з’ехаў са сваѐй неразлучнай гітарай у Ізраіль, але, 
апантаны незабыўным мінулым, спяваў, выліваючы да яго свае шчырыя пачуцці: 

 
В Ершалаимских далях евангельской местности  
Спросят: «Кто здесь?» — на языке Соломона.  
Я отвечу: «Солдатик российской словесности  
Иностранного легиона». 



 
Верш (песня) называецца «Прощание с российским языком». Не менш красамоўна гучала 

і іншая яго песня: 
 

Лики святых невидимы,  
Ангелы чуть заметны. 
Русской тоски мне выдели. 
Разве она запретна? 
 

Сапраўды, куды яе дзець — гэтую рускую тугу? Яе толькі і можна субліміраваць у твор-
часць — у верш, песню... 

Спрэчкі аб нацыянальным генетычным кодзе не сціхаюць, пытанне аб нацыянальным 
элеменце працягвае абмяркоўвацца ўсімі і на ўсіх узроўнях. «Я лічу, — разважаў Д. Строцаў у 
інтэрв’ю 11 ліпеня 2008 г., — што, скажам, руская паэзія Мінска — шмат у чым яўрэйская 
паэзія...» Так гэта ці не так, не будзем спрачацца (хутчэй, усѐ ж не так). Але важна тое, што Д. 
Строцаў не адмаўляецца ад нацыянальнага пры характарыстыцы паэзіі. Справа ў тым, што тра-
гічнае адчужэнне чалавека ў сучасным свеце падрывае, анігіліруе і яго менталітэт, нацыяналь-
ную самасвядомасць. 

Кожны чалавек — унікум, а паэт — унікум тым больш. Нацыянальнае садзейнічае гэтай 
унікальнасці, узбагачае і праясняе яе. Малады мінскі рускамоўны літаратар Г. Грыневіч на пы-
танне «Вам бліжэй беларуская ці руская культура?» — адказаў: «Блізкасць вызначаецца, на мой 
погляд, ступенню адкрытасці. Я адкрыты для любой культуры. Мне аднолькава цікавая і руская, 
і беларуская культура, а таксама культура Францыі, Іспаніі, Аргенціны або Берага Слановай 
Косці. Сябе ж я адназначна адчуваю беларусам, хоць ува мне плѐскаецца і руская, і польска-
літоўская, і нават чуць-чуць французскай крыві. Прозвішча Грыневіч да многага абавязвае. Эн-
цыклапедыя Бракгаўза і Эфрона прысвяціла прозвішчу Грыневіч тры артыкулы. Грыневічы — 
гэта шэраг старажытных беларускіх родаў шляхецкага паходжання. Бясспрэчна, я адчуваю сябе 
беларусам. Больш канкрэтна, беларусам з Мінска, чые прадзеды і прапрадзеды пахаваны ў 
зямлі, па якой я хаджу. Аднак найбольш камфортна я адчуваю сябе менавіта ў рускамоўным 
кантэксце». 

Пагадзіцеся: цікавыя развагі, у іх — шмат слушнага. Выраз «рускамоўны паэт» з’явіўся 
адносна нядаўна, у 1970 — 1980-я гг. У цяперашні час гэта паняцце стала акрэсленым, 
устойлівым, тэрміналагічным. «Рускамоўнымі» прынята лічыць тых паэтаў, якія з’яўляюцца ня-
рускімі па сваѐй этнічнай прыналежнасці, нацыянальнай прыкмеце, але пішуць на рускай мове. 
Вядомы пісьменнік і навуковец А. Андрэеў на гэты конт сцвярджае наступнае: «...мне ўяўляецца, 
што ѐсць літаратура сапраўды рускамоўная, і гэтая літаратура — арганічная частка літаратуры 
беларускай. А ѐсць руская літаратура ў Беларусі, г. зн. яна, з аднаго боку, руская літаратура, 
але, з іншага боку, яна і ў іншую культурную парадыгму таксама ўпісваецца, яе адтуль не выцяг-
неш ніяк». 

Мы зыходзім з таго, што гэтыя паняцці — «руская» і «рускамоўная» — у дачыненні да 
паэзіі варта лічыць сінонімамі, таму што ў аснове аднаго і другога ляжыць адна і тая ж моўная 
сутнасць. Матэрыял пісьменніка — жыццѐ, рэчаіснасць, якія ѐн, так бы мовіць, апранае ў во-
пратку слова. Паэзія — гэта стыхія, і на якой мове яна завалодае табой, — справа лѐсу. 
Развіваць нацыянальную культуру на чужой, няхай сабе і блізкай, мове наўрад ці магчыма, ва 
ўсякім выпадку вельмі складана. Мова — суаўтар пісьменніка, паэта, з’ява ўніверсальнага па-
радку. У вершы адлюстроўваецца «моўная свядомасць» аўтара, «моўная карціна свету асобы» 
(выразы прафесара Л. Ю. Буянавай). Нікім не аспрэчана і другая важная думка пра тое, што 



паэт — зброя (орудие) мовы, што адзіным сродкам пазнання, спасціжэння жыцця з’яўляецца 
слова і асобны гук, звязаны з сэнсам. 

Анатоль Аўруцін кажа, «што мова ўсяго толькі інструмент для сапраўднага мастака». 
Сцвярджэнне, трэба сказаць, некалькі легкадумнае. Бліжэй да ісціны, на наш погляд, меркаван-
не народнага паэта Беларусі Пімена Панчанкі. «Усім жыццѐм даказана, — лічыў ѐн, — што мова 
не толькі сродак зносін паміж людзьмі, але і душа кожнай нацыі, аснова яе мудрасці, песень, ка-
зак, літаратуры». Душа — не інструмент, а нешта значна большае. 

А паэзія? «Калі двое, — зусім не жартам пісаў калісьці В. Бялінскі, — пачнуць тлумачыць 
адзін аднаму, што кожны з іх мае на ўвазе пад словам «паэзія», то і выходзіць на паверку, што 
адзін называе паэзіяй ваду, а другі — агонь...» Вызначэнняў паэзіі шмат, у тым ліку вызначэнняў 
вобразных. З аднаго боку, паэзія — у самім жыцці, у рэчаіснасці (або «ў траве», як сцвярджаў Б. 
Пастарнак), з другога — яна звязана са станам чалавечай душы. Сінтэз аб’ектыўнага і 
суб’ектыўнага, матэрыяльна-прадметнага і духоўнага. У эстэтычным сэнсе паэзія — гэта 
вобразнае выяўленне сутнасці ў кароткім выказванні, адлюстраванне ўнутранага свету 
чалавека. 

Беларускі чытач выхаваны не толькі на сваѐй, беларускай, паэзіі, яму блізкая таксама 
паэзія руская. Ды і з вершамі паэтаў іншых народаў ѐн знаѐмы пераважна дзякуючы рускім пе-
ракладам. Беларускія паэты і пісьменнікі ў асобных выпадках, часцей за ўсѐ пры вымушаных 
абставінах неаднойчы звярталіся да рускай мовы. На першым часе, пачынаючы свае літаратур-
ныя дарогі, аддалі даніну рускаму слову нашы класікі Якуб Колас, Максім Багдановіч, Змітрок 
Бядуля. К. Крапіва, знаходзячыся ў Чырвонай Арміі і супрацоўнічаючы ў армейскім друку, пісаў 
па-руску, але, апынуўшыся ў Мінску, у беларускамоўным асяроддзі, стаў пісаць толькі па-
беларуску. Такі ж шлях прайшоў і М. Чарот. Беларускамоўным паэтам ѐн стаў у 1918 г., калі 
апынуўся ў Мінску і паступіў у педінстытут. 

Пісаць па-руску пачынаў і вядомы беларускі паэт і драматург М. Грамыка, на рускай мове 
працавалі многія беларускія літаратары і журналісты, якія супрацоўнічалі ў франтавым друку ў 
перыяд Вялікай Айчыннай вайны. 

Па-беларуску і па-руску пісалі вядомыя паэты І. Васілеўскі (1911 — 1994), Д. Кавалѐў 
(1915 — 1977), І. Ласкоў (1941 — 1994) і іншыя. 

На беларускай і рускай мовах сѐння даволі прадуктыўна працуе ў паэзіі Ала Нікіфорская з 
Гродна (нар. у 1957). Яе беларускамоўныя вершы выйшлі ў зборніках «Сляза і малітва» (2006) і 
«Пад бахаўскую такату дажджу» (2007), а рускамоўныя — у кнігах «На грани — счастья» (2010) і 
«Звуком единственным...» (2012). Свет лірычнай гераіні паэтэсы звяртае на сябе ўвагу 
арыентацыяй на высокія духоўна-маральныя каштоўнасці і мэтаімкненні, чысцінѐй і 
непасрэднасцю перажыванняў. У аснове яе верша — лагізаваная думка, нечаканае ўражанне, 
тонкі душэўна-псіхалагічны рух. Найбольш упэўнена А. Нікіфорская адчувае сябе, як нам здаец-
ца, у форме кароткага філасофскага выслоўя, лірыка-рамантычнай імпрэсіі: 

 
Листья на утренней аллее осыпались с каким-то тревожным шелестом,  
как будто они что-то говорили…  
Я даже остановилась от этого ощущения.  
Но душа ещѐ не достигла того совершенства, чтобы понять — что… 
 

Па-руску і па-беларуску таксама пішуць мінчане С. Ваганаў (нар. у 1941), М. Пазнякоў 
(нар. ў 1951), В. Паліканіна (нар. у 1958), В. Норына (нар. у 1965), паэт з Узды Д. Вінаградаў 
(нар. у 1943), яго зямлячка Г. Нічыпаровіч (нар. у 1950) з вѐскі Магільна Уздзенскага раѐна, Х. 
Гурыновіч (нар. у 1950) з Салігорска, М. Захаранка (нар. у 1949) з вѐскі Швабы Лагойскага раѐна, 
гамяльчанка Д. Дарошка (нар. у 1977) і інш. 



Як мы заўважылі, часам воляй жыццѐвых абставін некаторыя рускія паэты з Расіі пера-
язджаюць на пастаяннае месца жыхарства ў Беларусь. Ужо ў сталым узросце апынулася ў Бе-
ларусі руская паэтэса Тамара Краснова-Гусачэнка (нар. у 1948). Жыве ў Віцебску. У яе шмат 
паэтычных зборнікаў і ўдалых вершаў, насычаных рэальнымі, непрыдуманымі перажываннямі, 
якія адлюстроўваюць жыццѐвы шлях аўтара. 

 
Среди полей и трав высоких  
Я отыскала дом родной,  
Там выше крыш была осока  
И лопухи — глухой стеной. 
 

Такія радкі хвалююць сваѐй жыццѐвай праўдай, шчырым расповедам пра лѐс лірычнай 
гераіні. 

Для паэта дом — увесь свет, але Т. Красновай-Гусачэнцы, каб любіць свет, ніяк нельга 
забываць і бацькоўскую хату, родны падворак. Гэтая ісціна — у характары паэтэсы, якая імкнец-
ца захаваць гістарычную сувязь часоў, памяць пра бацькоў, пра нялѐгкую долю продкаў. Свядо-
масць і самасвядомасць многіх пакаленняў савецкіх людзей у нейкай дзіўна непасрэднай лірыч-
най форме адбіліся ў наступных разняволеных яе радках: 

 
Мы дети непонятых дней  
И неоцененных деяний,  
Судьбой заплатили своей  
За что, даже не понимаем. 
Всѐ отнято — вера, мечта.  
Где наша страна золотая?  
Решили за нас, что не та,  
А кто так решил, мы не знаем. 
Все блага скупив за гроши,  
Не мы захватили планету. 
Не отняли только души,  
Наполненной тающим светом. 
И, чтоб не сгореть от тоски, 
Неловко мы молимся Богу 
И пишем о счастье стихи, 
И песни поѐм понемногу — 
Чтоб память свою не сгубить,  
Чтоб бесам она не досталась. 
Нас можно, конечно, забыть.  
Нас мало сегодня осталось... 
Мы красное знамя своѐ 
Достанем на Первое Мая 
И песню про «утро» споѐм,  
Пусть юность  
                      над нами летает! 

 
Эмацыянальны верш. Не атрымалася, можа быць, завяршэнне, апошні, «суцяшальны», 

радок, — ѐн некалькі зніжае агульнае ўражанне ад лірычнага аповеду, але і гэты радок пра мно-
гае гаворыць. Паэтэса пераканана ў сваім праве на выяўленне вельмі асабістых, набалелых па-
чуццяў, упэўнена ў іх каштоўнасці, у тым, што яны не супярэчаць імкненню «гаварыць з небам». 
Паэзія стала для яе своеасаблівай формай тэрапіі, якая дапамагае перажываць беды і 
няшчасці, страты, пазбаўляцца ад уласных страхаў і крыўдаў. Бо свет у цэлым 
жыццясцвярджальны, цудатворны, непаўторны: яркае святло сонца, таямнічая глыбіня неба, 



чароўная навакольная прырода, дзівосныя пейзажы, летнія раніцы і зімовыя вечары... Хіба 
можна не даражыць усім гэтым? 

З Калінінградскай вобласці Расіі на Віцебшчыну, у Гарадок, перабралася Наталля Савет-
ная (нар. у 1956). Яна — урач, кандыдат псіхалагічных навук. Такое спалучэнне — лекар і паэт-
эса — вядомае здаўна, дастаткова прыгадаць лекара-пісьменніцу Саламею Пільштынову-
Русецкую (XVIII ст.). Мы ведаем, яна практыкавала і ў сябе на радзіме — у Вялікім Княстве 
Літоўскім, і ў Турцыі, і ў Расіі... Шмат дапамагала людзям па медыцынскай частцы самаахвярная 
Цѐтка — Алаіза Пашкевіч. Можна ўспомніць і іншых, у тым ліку нашых сучасніц. Творы Н. 
Саветнай, як і ў кожнага сапраўднага паэта, звязаны з непаўторнасцю яе жыццѐвага вопыту, 
асабістымі перажываннямі і пошукамі свайго, непазычанага слова. Усѐ гэта можна знайсці, 
напрыклад, у вершы «Цветок на морозе»: 

 
Безжалостно выброшен с корнем  
Герани цветок на мороз...  
Один на один с долей-горем  
Смиренно он тяготы нѐс: 
То сохнуть оставит хозяйка, 
То поит водой ледяной, — 
А он, будь хоть жарко, хоть зябко,  
Сияет румяной звездой... 
Не признан цветок и отвергнут,  
Но, брошенный в снег умирать,  
Алеет так жертвенно-верно: 
Вдруг выйдет хозяйка забрать?! 

 
Прыгажосць — безабаронная, і абавязак чалавека не даваць яе ў крыўду. Туга па красе, 

прыгажосці, па ідэале — дамінанта творчых памкненняў Н. Саветнай. Застаючыся ў цэлым 
свецкай, яе паэзія заключае ў сабе адначасова прыкметныя рысы і пафас паэзіі рэлігійнай, ад-
значанай зваротам да Усявышняга і малітоўнасцю. Аўтар, паэтэса, мае, як з іншай нагоды гава-
рыў апостал Павел, Бога ў розуме. Гэта, несумненна, дапамагае ў творчых пошуках, а таксама і 
ў жыццѐвапрактычных справах. 

Паэт Георгій Кісялѐў (нар. у 1939) — ураджэнец Валагодскай вобласці Расіі, зямляк Міка-
лая Рубцова, — воляю лѐсу апынуўся ў Беларусі, у Ваўкавыску, дзе і жыве. Беларуская тэма 
шырока і хораша загучала ў яго творчасці: 

 
Здесь, слава Богу, не трясет!  
И за рубеж не рвусь  
Поклонником чужих красот  
Я, русский белорус. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
И вдохновляют в унисон  
Народною судьбой  
Меня Грюнвальдской битвы звон  
И Куликовский бой. 
 

А гомельскі паэт Дзмітрый Кавалѐў, як мы заўважылі, у свой час пераехаў у Маскву і стаў 
паэтам сталічна-рускім, дарэчы, зусім не згубіўшыся ў такім буйным і аўтарытэтным літаратур-
ным цэнтры. «Дух дыхае, дзе хоча», — сказана ў Бібліі, і гэта праўда, але руская мова ў Бела-
русі, канечне, мае свае спецыфічныя асаблівасці, яна зусім не такая, як, напрыклад, у сярэдняй 
паласе Расіі. Далѐка не ўсе рускамоўныя паэты, ураджэнцы Беларусі, валодаюць ѐй глыбока, 
дасканала, па-майстэрску. 



Наша «беларуская» руская мова, зарыентаваная перш за ўсѐ на забеспячэнне камуніка-
тыўных функцый, нямала страціла ў сваім вобразным змесце, метафарычнасці, семантычных 
адценнях, разнастайнасці лексіка-сінтаксічных канструкцый. Яна шырокаўжывальная ў жыццѐ-
вых стасунках, у бытавых адносінах, што называецца, правільная з граматычнага боку, аднак у 
плане мастацка-творчых патэнцый і патрабаванняў у значнай ступені збедненая, ардынарная, 
калі хочаце, «посная». Ну, вядома, яркія, буйныя паэты на тое і яркія, буйныя, што ў сваім 
развіцці і самасцвярджэнні здольны пераадольваць цяжкасці, яны актыўна шукаюць, загляд-
ваюць і ў Даля, і ў Фасмера, і ва Ушакова, узбагачаюцца ў моўнавыяўленчых адносінах, экспе-
рыментуюць і дамагаюцца свайго. Такім быў ужо згаданы намі Д. Кавалѐў, такім з’яўляецца, 
напрыклад, наш сучаснік А. Аўруцін і некаторыя іншыя. 

Вядомы англійскі паэт Уістэн Х’ю Одэн склаў даволі цікавы спіс пытанняў, на якія абавя-
заны адказаць літаратурны крытык, калі ѐн разглядае творчасць таго ці іншага паэта. Гаворка 
ідзе пра пейзаж у вершах паэта, клімат і этнічныя асаблівасці краю, дзе ѐн жыве, прыроду мовы, 
рэлігіі, адносіны да існуючага грамадскага ладу і дзяржаўнага кіравання, да экалогіі, архітэктуры, 
навакольнага побыту і інш. Тое, пра што кажа Одэн, якраз і складае нацыянальны, так бы 
мовіць, бок працэсу станаўлення і фарміравання творчай індывідуальнасці, яе духоўна-
псіхалагічнага менталітэту. Паэта, пісьменніка робіць паэтам, пісьменнікам, мастаком слова 
пачуццѐ радзімы, як бы яно ні выяўлялася ў яго творах — шырока, ярка ці сціпла, у маштабе, 
скажам, толькі гарадскога мікрараѐна ці вѐскі. «У першым сваім праяўленні патрыятызм, — пісаў 
М. Дабралюбаў, — нават і не мае іншай формы, акрамя прыхільнасці да палѐў, узгоркаў родных, 
залатых гульняў ранніх гадоў і інш., але даволі хутка ѐн фарміруецца больш пэўным чынам, 
заключаючы ў сабе ўсе паняцці гістарычныя і грамадзянскія». 

Праблеме русіфікацыі і адначасова беларусіфікацыі прысвяціла свой верш «Возрожде-
ние» Л. Якавенка: 
 

Я буду изгоем в родной стороне  
За то, что в краю белорусском  
Нелепое счастье даровано мне — 
Меня воспитали по-русски. 
На русской, 
                  шляхетской, 
                                     хохляцкой крови  
Замешана горькая доля —  
К родному народу не ведать любви  
И волю встречать как неволю.  
Убитое слово из гроба встает,  
Смелее раскройте объятья!  
Пусть мова очнется и вечно живет. 
...А душу мою закопайте. 
 

Радкі ўражваюць, няма ніякіх сумненняў, верш выпакутаваны…  
Некаторыя паэты лічаць, што ў іх некалькі «радзім». Напрыклад, Л. Турбіна кажа: «Так, у 

мяне дзве Радзімы. Дзе пражыў жыццѐ — там Радзіма. Я пражыла яго ў Беларусі. А ў Маскве 
жыла да маіх трох гадоў, пакуль у лістападзе 1945 бацькі не пераехалі ў Ленінград». 

Нацыянальная ідэнтычнасць — пытанне далѐка не другараднае, яно хвалявала і хвалюе 
паэтаў, але варта прызнаць, што вызначыць нацыянальны характар сучаснай рускамоўнай 
паэзіі Беларусі далѐка не проста. З нацыянальнага, так бы мовіць, пункту гледжання цікавы 
верш «Вместо биографии» таленавітай паэтэсы А. Чорнай (нар. у 1937): 

 

Над моей судьбою с минарета  
Прокричал молитву муэдзин  



В час, когда по холоду рассвета  
Шли, толкуя о судьбе поэта,  
Габдула Тукай и Насреддин. 
Но поверх тиснения Корана, 
Что учило древнему — 
                                    «рахмат», 
Ужасом блокадного тумана  
Праздник Уразы и Рамазана  
Отодвинул синий Ленинград.  
А судьбе того казалось мало: 
Укоряла — медленно плетусь  
К встрече, 
                что фатально предстояла  
С таинством названья — Беларусь. 

 
Галасы рускамоўных паэтаў Беларусі ўражваюць сваім каларытам, глыбінѐй і шчырасцю 

і, вядома, выклікаюць павагу. 
Я русским словом не наговорилась, Закинутая в дальние края, — прызнаецца ў адным са 

сваіх выдатных вершаў Марына Наталіч (нар. у 1950) — ураджэнка знакамітага порта Ваніна, 
што ў Хабараўскім краі Расіі. Яна ўжо даўно мінчанка, піша па-руску і па-беларуску, але памяць 
пра радзіму, памяць сэрца, засталася. 

 
Россия, как мама, меня потеряла во мгле,  
Мы ищем друг друга всю жизнь. 

 
Паэзія — адзін з дзейсных інструментаў вытворчасці нацыянальна-этнічнай ідэнтычнасці і 

яе носьбіт. У псіхалагічнай навуцы адрозніваюць два тыпы свядомасці — экстравертны і інтра-
вертны. З гэтага пункту гледжання руская паэзія больш інтравертная, звернутая да выяўлення 
ўнутранага свету асобы, беларуская — экстравертная, яна аддае перавагу аб’екту над 
суб’ектам, якому адводзіцца ў агульным і цэлым другарадная роля. Руская паэзія ў большай 
ступені маналагічная, беларуская — апісальная, у ѐй замест «я» часцей ужываецца «ѐн», гэта 
значыць, у вершах беларускіх паэтаў больш адчувальны эпічны, апавядальны пачатак. Яны 
напоўнены матэрыяльнасцю, плоцевасцю навакольнага свету, яго эмпірычнай рэальнасцю, 
прадметнасцю. 

У старадаўняй калядцы, якая спявалася на Раство ў часы Вялікага Княства Літоўскага і 
пазней, гэтак расказвалася пра нараджэнне Ісуса Хрыста: 

 
У Бэтлееме, убогім доме, 
У Іесіѐвым і Давідовым,  
Стварыцель ніне ляжыць на сене;  
Вол і асляця грэюць дзіцяця.  
Анѐлы з неба ўсім даюць знаці,  
Каб шлі пасполу Бога вітаці.  
Самай паўночнай глухой гадзіны  
Першы пастыры беглі к яскіні. 
Кузьма з Дзям’янам прад Хрыстам Панам,  
Пад самым дахам сталі са страхам. 
Першы Мікіта рад Бога віта, 
Пры яслях стаўшы, кучомку зняўшы.  
Саўка з Яхімам, сваім братымам,  
Скора прыспелі, зараз запелі. 
Карусь з Тарасам гудзелі басам, 



Бутрымка з Кантам пішчаць дышкантам.  
Дзямід з Данілам загралі міла. 
Барыс з Пратэсам спяшалі лесам, 
Міхайла долам спяшаў з Антонам,  
Грысь з Маланнѐю гналі раллѐю... 
 

Рэч — тое, што гаворыць, да чаго мы звяртаемся і што звяртаецца да нас. Яна займае 
вялікае месца ў мастацкай свядомасці беларускага паэта, у яго выразным вобразным мысленні. 
Рэчыўнасць, прадметнасць, адчувальнасць, якія змяшчаюць у сабе ўнутраны духоўны патэн-
цыял, — традыцыйныя рысы нацыянальнай мастацкай свядомасці. Выдатны мовазнаўца ХІХ ст. 
А. Патабня справядліва бачыў у асобным слове зародак мастацкага твора. Народнае беларус-
кае слова заўсѐды было прадметна-рэчыўным, густа метафарычным, што не страціла «сваѐй 
унутранай формы». Яно, можна сказаць, «гарантавала» аўтарскай паэзіі своеасаблівую паэтыч-
насць, адмысловую канкрэтнасць мастацкага адлюстравання жыцця, вобразнага выяўлення 
асобы, што яе заўсѐды і адрознівала. У сваіх «Лістах з Украіны» С. Палуян паведамляў: 
«Асабліва дзівуе ўкраінцоў сьвежасьць і моц беларускай поэзіі. У гутарках кажуць, што народ, 
каторы с самаго пачатку свайго національнаго жыцьця мае змогу вырабіць такую паэзію, зможэ і 
перэмагчы ўсе перэшкоды на пуціне свайго развіцьця; зможэ дагнаць на гасьцінцы поступу тые 
народы, што даўно ідуць далѐка ўперадзі. Зможэ многа чаго ўзяць ад іх і многа чаго даць ім. 
Зможэ і сваю дань палажыць у скарбніцу ўсесьветных культурных здабыткоў». Сучасныя 
даследчыкі лічыць «прыроджанай» асаблівасцю беларускай мовы яе «інтанацыйную эпічнасць», 
якая «характэрная нават нашай лірыцы. Узнікае яна з асаблівасцей нашай мовы, прадметнасці 
нашага народнага слова, у якім на першым сэнсавым плане стылістычна замацаваны значэнні 
канкрэтныя, бытавыя…» У беларускім слове сапраўды ярка выяўлена мастацкая функцыя. 
Гэтая традыцыя жывая і не страціла свайго ідэйна-стылявога значэння ў беларускай паэзіі і ў 
наш час, аказваючы істотны ўплыў на эстэтычны выгляд слова і верша, прадметнасць і канкрэт-
насць яго вобразнай структуры. Вось як выразна яна праяўляе сябе ў вершы М. Танка «Мне па-
гаварыць бы»: 
 
Мне пагаварыць бы  
З бацькам, з маці...  
Кажаце, даўно іх  
Няма ў хаце... 
Што ж... Тады 
Пагавару хоць з плугам, 
Што ржавее  
Польны валацуга. 
Мусіць недзе 
Яшчэ быць сякера 
I вядро, што 
Бразгала з асверам, 
Сярод лому, 
Жаляззя старога — 
I падкова 
З цуглямі Гнядога. 
А пад столлю, 
Скрытая шалѐўкай,  
З торбай паляўнічаю  
Жвіроўка. 
I пагаварыць яшчэ 
Ў ахвоту 
З матчыным 



Гуллівым калаўротам, 
З дзяжой, з печчу — 
Можа, ацалелі,  
З якіх хлеб  
Запрацаваны елі. 
А калі няма іх, —  
Родных, вешчых, —  
Мне больш гаварыць тут  
Не з кім, не з чым. 
 

Крамяное, сакавітае, «роснае», як гаварыў А. Вялюгін, знятае з народных вуснаў слова 
заўсѐды было даспадобы беларускім паэтам і пісьменнікам. 

У рускай літаратуры адлюстраваліся веліч гістарычнага шляху, духоўнасацыяльная са-
мадастатковасць Расіі, вялікай і багатай краіны, крэатыўны характар народа, метафізічныя 
асаблівасці яго лѐсу, у беларускай, трэба меркаваць, — павілястыя шляхі-дарогі нашага народа, 
яго адвечнае імкненне «людзьмі звацца», пошукі сваѐй нацыянальнай самабытнасці. А ў руска-
моўнай паэзіі Беларусі? Адразу на гэтае пытанне і не адкажаш, гэта — праблема, якая запрашае 
да роздуму. Зразумела адно: рускамоўная паэзія Беларусі адчувала і адчувае велізарнае ўздзе-
янне рускай паэзіі, класічнай і сучаснай. 

 
Зачем ты, российская муза, 
Когда день не стар и не нов, 
Приходишь в предел белоруса  
С космической песней без слов? — 

 
не без долі наіўнасці пытаўся таленавіты гомельскі паэт Фелікс Мысліцкі (1950 — 2008). Гэтыя 
ноткі рэфлексіі ў яго, думаецца, шмат у чым ад рускай паэзіі, паэзіі Сярэбранага веку, ад Б. Пас-
тарнака, якога ѐн літаральна абагаўляў. 

У пачатку 1960-х гг. з Масквы ў Мінск перасялілася маладая руская паэтэса Святлана 
Яўсеева (нар. у 1932), выйшаўшы замуж за беларускага паэта Артура Вольскага, з якім пазна-
ѐмілася ў Літаратурным інстытуце імя А. М. Горкага. І ва ўнісон з часам, і вельмі асабіста гучалі 
яе вершы, у якіх арганічна паядналася сваѐ і агульнае: 

 
Я с мужчиной рядом иду. 
Век двадцатый с двадцатым веком.  
Ты поверь в мою доброту  
И со мною будь человеком. 

 
Творы С. Яўсеевай вызначаюцца характэрнай лірычнай мяккасцю, цеплынѐй і 

добразычлівасцю ў адносінах да навакольнага свету, да іншых людзей. Яе паэзія пераконвае ў 
тым, што зусім не страцілі свайго значэння празрыстая яснасць верша, напеўнасць і меладыч-
насць, задушэўнасць слова, якія выступаюць як неабходныя сродкі раскрыцця характару лірыч-
най гераіні з уласцівымі для яе свежасцю назіранняў і вернасцю асноватворным жыццѐвым 
прынцыпам і каштоўнасцям. 

З сярэдзіны 1980-х гг. літаральна на нашых вачах разбуралася, здавалася б, вельмі 
ўстойлівая сацыяльна-палітычная і грамадска-культурная агульнасць, якая сведчыла эпоху 
аўтарытарызму і таталітарызму, і на яе руінах нараджалася новая рэчаіснасць. Паэзія ў гэты час 
паглыбляецца ў індывідуальна-чалавечае, непасрэдна перажытае творцам, аўтабіяграфічнае. 
Тэндэнцыі нешта прапагандаваць, да чагосьці заклікаць, ярка і гучна прамаўляць, выказваць 
«перадавыя» сентэнцыі відавочна пайшлі на спад. Высакамоўны, напышлівы, «прароцкі» тон у 



вершах паступова выцясняецца шчырай інтанацыяй, даверлівай сяброўскай гутаркай, словам 
простым і кранальным. 

У вершы Навума Кісліка (1925 — 1998) краіна, у якой ѐн жыве, пры бліжэйшым разглядзе 
аказваецца толькі «средой обитанья». 

 
Ночами подкрадывается исподтишка  
похолоданье... 
Давай-ка подкинем в огонь сушняка,  
среда обитанья. 
И сучьев смолистых веселый пожар,  
и пламя из кружек  
озябшей ладонью приемлю как дар  
за все твои стужи. 
За век громогласный — часы тишины, —  
не так уж и скудно! 
И вздох облегченья за чувство вины,  
томившей подспудно. 
 

Лірычны герой Н. Кісліка — гэта ўжо не «шасцідзясятнік», а чалавек з «падпольнай 
свядомасцю», цяпер яна выходзіць наверх і суправаджаецца смуткам і прыгнечанасцю. Дыялог 
з «холодной средой обитанья» вельмі асабісты і досыць агульназначны. Мы бачым, паэт 
успрымае свет шырока, аб’ѐмна, сінтэтычна: 

 
Я знаю, что должен земле бытия,  
растеньям и водам… 
Но правда ль, что больше я взял у тебя,  
чем сам тебе отдал? 
Мой долг очевиден, а я не слепой,  
среда обитанья. 
Но мы ведь взаимно друг другу с тобой  
даны в испытанье... 

 
Разумныя, глыбокія думкі! Яны наводзяць на пэўны гістарычны роздум... 
Паглыбляецца сацыяльна-філасофская аснова паэтычнай творчасці, пашыраецца па-

няцце сучаснасці, якая да гэтага часцей за ўсѐ разумелася як толькі тое, што адбываецца ў 
дадзены час, сѐння, фіксуюцца асаблівасці траўматычнай свядомасці і вопыту постсавецкага 
грамадства. Паэзія імкнецца «развеять тоску и беду» (выраз І. Бродскага). 

Асаблівую цікавасць і актуальнасць набыла тэма Вялікай Айчыннай вайны, гераічны і тра-
гічны вопыт якой уплываў на светапогляд людзей, фарміраваў і вызначаў сучасны погляд на 
рэчы. Напрыклад, па-новаму напісаў пра вайну, пра чалавека на вайне, рускамоўны Іван Бурсаў 
(нар. у 1927), які даўно жыве ў Маскве: 

 
Они белели сквозь пургу,  
пронзая снеговые дали, —  
босые ноги на снегу  
ему покоя не давали. 
Врываясь белой вспышкой в сны,  
они в груди взрывались толом...  
Рука былого старшины  
искала тюбик с валидолом. 
И с потом уходила жуть,  
скрипел воспоминанья полоз —  



в командном окрике: 
                                «Разуть!»  
он узнавал свой юный голос.  
Он видел валенки на них  
и бурые на ворсе пятна.  
Разуть, чтобы согреть живых, —  
Ведь это было так понятно. 
Так почему же 
                       в темноте  
Сейчас приходят вместе с болью  
не им спасѐнные,  
                          а те,  
разутые посмертно в поле?.. 
 

Цікава, што ў гэты ж час у Мінску жыў і тварыў, пісаў у асноўным «у стол» выбіваючыся з 
«ідэйнага адзінства» малавядомы шырокай публіцы паэт Веніямін Блажэнны (1921 — 1999) — 
чалавек цяжкага і дзіўнага лѐсу. Д. Строцаў у сваіх успамінах пра яго паведамляе: «паэт нарад-
зіўся ў яўрэйскім мястэчку Копысь, на ўсходзе Беларусі. Дзіцячыя і юнацкія гады правѐў у Віцеб-
ску. Неўзабаве пасля вайны пасяліўся ў Мінску. З сярэдзіны саракавых амаль штодня пісаў 
вершы — пакінуў пасля сябе вар’яцкі (сумасшедший) архіў». Яго сапраўднае прозвішча — Ай-
зенштат. Веніямін Міхайлавіч да вайны скончыў адзін курс настаўніцкага інстытута, працаваў 
настаўнікам гісторыі (у эвакуацыі), чарцѐжнікам, пераплѐтчыкам, фатографам-лабарантам у ін-
валіднай арцелі. 

Ён перапісваўся, а таксама сустракаўся, сябраваў з Б. Пастарнакам, А. Таркоўскім, В. 
Шклоўскім і іншымі аўтарытэтамі ў літаратуры і мастацтве. Б. Пастарнак дапамагаў яму 
матэрыяльна, высока цаніў яго творчасць, зрэшты, гэта было ўзаемна.  

Паэзія В. Блажэннага здзіўляла сваѐй апалітычнасцю, адсутнасцю класавай, партыйнай 
ідэалогіі, яна сцвярджала выразны агульначалавечы, духоўна-маральны пачатак. Публікавацца 
ѐн пачаў у 1982 годзе. Вершы друкавалі часопісы «Новый мир», «Знамя», «Звезда», «Нѐман» і 
інш. Выходзілі яны і асобнымі зборнікамі — «Возвращение к душе» (1989), «Слух сердца» 
(1990), «Сораспятье» (1995 ), «Скитальцы духа» (2000). 

У 1956 годзе В. Блажэнны напісаў верш-успамін пра час і пра сябе, калі знаходзіўся ў эва-
куацыі, у глыбі Расіі. 

 
О, старая заветная сосна!.. 
Давно-давно уехал я из края,  
Где вялым шагом, словно бы со сна,  
От дома брел я к дому, побираясь... 
В те дни была великая война, 
А я с котомкой ночевал в сарае, 
И голод, мой двойник, садился с края  
И пировал с бродягой допьяна… 
А летом, когда душный падал зной,  
Я ночевал под старою сосной…  
Неспешно ночь всходила на пригорок. 
Сгорал закат. 
                    В вечерней тишине  
Мне грезилось, что дорог я сосне — 
И целый мир с сосною был мне дорог. 
 



Аўтар, паэт-мудрэц В. Блажэнны, імкнецца да ідэалу, да цэласнага спасціжэння свету. Ён, 
як і да яго В. Мандэльштам, зыходзіў з таго, што ўсѐ ў гэтым свеце неабходна, узаемаабумоўле-
на і ўзаемазалежна. Свет у вершах В. Блажэннага ажывае, адухаўляецца, падае голас... 

У яго паэзіі нямала аўтабіяграфічнага, праз якое добра відаць маральнае аблічча паэта. 
Лірычны герой паэзіі В. Блажэннага (сам ѐн не любіў гэты літаратуразнаўчы тэрмін, цалкам ата-
ясамліваючы сваѐ паэтычнае «я» з самім сабой) прагне здабыць поўную меру чалавечага: со-
раму і сумлення, доўгу і спагады, імкнецца пранікнуцца «почтением к бытию», «благоговением 
перед жизнью». Яго паэзія — гэта несупыннае развіццѐ асобы ва ўсѐй яе духоўна-маральнай 
змястоўнасці. Арсеній Таркоўскі пісаў яму: «Вашы вершы зноў узрушылі мяне. Вашы вершы чы-
таю і перачытваю». Віктар Шклоўскі: «Дарагі сябар! Вы сапраўдны паэт. Гэта не ордэн. Гэтыя 
словы амаль сумныя. Сапраўдны паэт — адзінокая істота. Але ѐн патрэбны як птушка. Людзі і 
птушкі правяраюцца палѐтам». 

Паэзія, творчасць былі для В. Блажэннага сэнсам жыцця. І яшчэ — вера. Бог, боскае 
заўсѐды заставаліся часткай свядомасці гэтага паэта. Ва ўзросце сямідзесяці пяці гадоў В. 
Блажэнны прыняў хрышчэнне. Пра свой духоўны шлях расказваў у вершах: 

 
Нехорошо бродить так далеко от Бога, 
Чтобы не видеть рук, простертых в высоте,  
Когда под тенью их лежит твоя дорога,  
И даже за предел уходят руки те. 
Нехорошо уйти отшельником на гору, 
Нехорошо забыть, как странствовал Христос. 
Как листья на ветру, доверь себя простору, 
Доверь семи ветрам росу недавних слез… 
 

Веніямін Блажэнны імкнуўся асэнсаваць «сябе ў свеце і свет у сабе», як сказаў з іншай 
нагоды М. Бахцін. Паэт стварае вершаваныя (і празаічныя) тэксты, якія па сутнасці становяцца 
сродкам пазнання свету ў шырокім і цэласным кантэксце. Яму было даступна тое, што назы-
ваюць сістэмнасцю Космасу і ўніверсальнасцю яго законаў. Прычым «абагульненасць» маста-
цкіх меркаванняў і ацэнак у В. Блажэннага не пераходзіць у «адцягненасць», разумовае хораша 
ўраўнаважваецца праўдай і шчырасцю. 

 
Сколько лет нам, Господь?.. Век за веком с тобой мы стареем... 
Помню, как на рассвете, на въезде в Иерусалим,  
Я беседовал долго со странствующим иудеем, 
А потом оказалось — беседовал с Богом самим. 
Это было давно — я тогда был подростком безусым, 
Был простым пастухом и овец по нагориям пас,  
И таким мне казалось прекрасным лицо Иисуса, 
Что не мог отвести от него я восторженных глаз. 

 
Красамоўнічаў як сучасны біблейскі прарок, сцвярджаючы адзінства ўсяго існага, поўны 

прадчуванняў і быццам бы знаходзячыся на сувязі з Вышэйшай духоўнай сілай. Паэзія праяўля-
ецца ў яго вершах не проста як частка чалавечай душы — у ѐй знаходзяць сваѐ адлюстраванне 
ўсѐ яго жыццѐ і лѐс, уяўленне пра дабро і ліха, зразумелыя ў іх сацыяльна-духоўным, анталагіч-
ным змесце. Цяжка, а хутчэй за ўсѐ, немагчыма прымірыць супярэчнасці сучаснага свету, але В. 
Блажэнны ставіў перад сабой такую мэту! 

Ён вырашаў складаныя задачы маральна-светапогляднага, духоўнага характару. Глыбіня 
паэтычнага абагульнення ў яго імкнецца адпавядаць абагульненню філасофскаму. Паэт паста-
янна скіраваны да вечных, паўтаральных сітуацый быцця, да чалавека-асобы як прадстаўніка 



чалавечага роду. Адзіноцтва і ізаляванасць чалавека, — сцвярджае В. Блажэнны, — ілюзорныя, 
таму што на самай справе кожны чалавек належыць Богу як іманентна ўласцівай Сусвету 
крэатыўнай сіле. 

 
Блеснет господний свет во мраке преисподней... 
Господь, — я вопрошу, — не тот ли это свет,  
Что всюду разлился по милости господней,  
Которому нигде преграды в мире нет?.. 
Не тот ли это свет, что пронизает душу, 
Всем горестным ее соблазнам вопреки, 
И все ее грехи торчат в душе наружу, 
Как у зверей торчат разбойные клыки… 

 
Тут нават тэму цяжка вызначыць, яна выступае як нешта глыбока ўнутранае, інтымнае. 

Паэт не проста фіксуе рэальнасць, ѐн стварае яе нанова — вялікімі намаганнямі, цяжкой працай 
душы, сінтэзуючы фізічнае і метафізічнае, усѐ бліжэй падступаючы да таямніц быцця і ча-
лавечых адносін. Хаця фактаў навакольнай рэчаіснасці ў паэзіі В. Блажэннага, здаецца, няшмат, 
але гэта, не будзем забываць, лірыка, і прастора лірычнай, унутранай тэмы ў паэта надзвычай 
шырокая. Тэма ў яго не адлюстроўваецца, а выяўляецца, і яе па сутнасці можна атаясамліваць 
з паняццем «праблема», якая раскрывае сябе канцэнтравана, усѐй сукупнасцю жыццѐвага 
вопыту паэта, яго ведамі, памяццю, ментальнасцю. 

Веніямін Блажэнны па-свойму глыбока адчуваў крызісны стан свету, ѐн чытаў і пера-
чытваў Біблію. Біблейскія тэмы і матывы — матэрыя тонкая, якая патрабуе асаблівага падыхо-
ду. Гэтым падыходам ѐн валодаў. Біблія паўплывала на лад мыслення паэта, на яго све-
таўспрыманне, своеасаблівасць рэлігійнай метафізікі, яна для В. Блажэннага — крыніца натх-
нення і вобразнасці, якая дазваляе пашырыць і ўзбагаціць сэнсавую ѐмістасць прамаўлення. 
Вершы яго часта нагадваюць экзегетыку, своеасаблівы каментар да Святога Пісання — Бібліі 
або працяг яе тэксту. 

Іосіф Бродскі лічыў, што існуе «тры метады пазнання: аналітычны, інтуітыўны і метад, 
якім карысталіся біблейскія прарокі — з дапамогай «откровения». Адрозненне паэзіі ад іншых 
форм літаратуры ў тым, што яна карыстаецца адразу ўсімі трыма (маючы схільнасць пераважна 
да другога і трэцяга), бо ўсе тры дадзены ў мове...» Метад В. Блажэннага меў выразную цягу да 
трэцяга — біблейскага адкравення, знаходзячы стылѐвае ўвасабленне ва ўсіх элементах 
паэтычнай формы, уключаючы запаволены тэмп маўлення і нават знакі прыпынку. Яго вершы 
часта падобныя да евангельскіх прыпавесцей, у якіх аўтар на падставе свайго жыццѐвага вопы-
ту разважае над таямніцамі Быцця, спасцігаючы яго метафізічную глыбіню і ствараючы сваю ду-
хоўна-паэтычную рэальнасць. 

Творчасць гэтага выдатнага паэта, несумненна, уплывае і будзе яшчэ доўга ўплываць на 
рускамоўную паэзію Беларусі. 

Немалаважным нам уяўляецца пытанне аб перыядызацыі сучаснай рускамоўнай паэзіі 
Беларусі, аб яе эвалюцыі, якая менш за ўсѐ залежыць ад фактаў знешняй біяграфіі паэтаў. 
Развіццѐ літаратуры, паэзіі адбываецца не адасоблена ад развіцця грамадства. Перыядызацыя 
па вялікім рахунку вызначаецца гістарычнымі выклікамі і рэакцыямі на іх з боку грамадства, якія 
адбіваюцца і актуалізуюцца ў пісьменніцкай творчасці. З сѐнняшняга пункту гледжання сучасную 
рускамоўную паэзію Беларусі можна падзяліць на два перыяды: першы — «перабудова» і 1990-
я гг.; другі — пачатак ХХІ стагоддзя. У канцы 1980-х — 1990-я гг. грамадства і паэзію ахапіў па-
фас перабудовы жыцця на новых, асабовых, «прыватных» пачатках, мяняўся грамадска-
эканамічны ўклад жыцця, духоўная атмасфера грамадства. 



Гэтая складаная, супярэчлівая эпоха ў Беларусі адзначана ў творчасці рускамоўных 
паэтаў. Адзін з іх — Аляксей Жданаў (1948 — 1993), чыя муза валодала сваім, арыгінальным 
«лица необщим выраженьем» (Я. Баратынскі), непаўторным бачаннем свету і стаўленнем да 
яго. Гісторыя ХХ стагоддзя ў яго паэзіі паўстае як «эпоха крайнасцей», жорсткіх эксперыментаў 
над чалавекам, выпрабаваннем на выжыванне. Лірыка А. Жданава настоена на нялѐгкіх перы-
петыях асабістага лѐсу паэта, яго складанасцях і драматызме, барацьбе за духоўную свабоду. 
Гэта важна адразу прыняць пад увагу, таму што першае пытанне, якое ўзнікае пры знаѐмстве з 
паэтам, — не тое, як ѐн піша вершы, а хто ѐн такі. 

У пачатку 1970-х гг. А. Жданаў вучыўся на філасофскім аддзяленні Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, перажываў глыбокі духоўна-псіхалагічны крызіс. У сувязі са шматлікімі 
парушэннямі вучэбнай дысцыпліны, непакладзістасцю характару і многім іншым не давучыўся, і 
вырашыў выпрабаваць сябе жыццѐвымі цяжкасцямі — з’ехаў жыць на Калыму. Цяжкасці, як ка-
жуць, не прымусілі сябе доўга чакаць, і духоўнай апорай яму стала паэзія. 

 
Слишком злы здесь морозы зимой. 
Слишком лето колымское люто.  
Слишком просто — вернуться домой,  
оставаться нельзя ни минуты. 
Отчего же так сердце болит?  
Так тоска овладела душою?  
Ничего мне зима не сулит, —  
ей за это спасибо большое. 
Замело... замело... замело...  
Скрылась заметью тропка крутая…  
Вот и красное лето прошло... 
Вот и осень прошла золотая... 
 

«Я думаю, — піша пра паэзію крытык В. Казлоў, — што паўнавартасны мастацкі свет — 
гэта галоўны крытэрый добрага верша». У вершах А. Жданава такі свет, як адлюстраванне све-
ту рэальнага, «калымскага», ѐсць. Якраз у ім жыве яго лірычны герой. Гэта — чалавек увогуле 
звычайны, ѐн не прэтэндуе на нейкі асаблівы статус. Паэт кажа пра яго: «слепым цыганским 
дождиком ударен». Гэта — двайнік паэта, а1tеr еgо, рамантычны максімалізм якога даў рас-
коліну. А. Жданаў і яго герой па характары рамантыкі, але іх рамантызм увайшоў у непрыміры-
мы канфлікт са светам, яны ведаюць пра гэта і не шукаюць згоды, тым больш кампрамісу. Паэт 
мысліць апазіцыямі: жыццѐ — смерць, свабода — турма, неба — зямля, герой — злыдзень. У 
яго лірыцы арганічна зліліся паэтычны і філасофскі пачаткі, светапогляд аўтара — светапогляд 
стоіка, які не здае сваіх пазіцый. 

 
Отчего так черны вечерами дворы,  
не слыхать ни людей, ни собак? 
Неужели собаки и люди добры?  
И хочу — и не верю никак. 
Расскажи, наблюдатель, как люди живут,  
о любви, так и быть, — расскажи! 
Что такое добро, обиход и уют?  
Отчего вкруг меня ни души? 
Укажи мне, приятель, на зыбкую грань,  
ту черту между злом и добром. 
Только лучше молчи, лучше душу не рань,  
не тревожь на рассвете сыром. 
 



Аляксей Жданаў і яго герой, аднак, не робяць трагедыі са сваѐй адзіноты. Любоў да 
жыцця і дзейсная, валявая натура дапамагаюць ім пераадолець страх адзіноты. Не меншае 
дапытлівая цікавасць да навакольнага. «У юнацтве пераважае інтуіцыя, — лічыў А. Шапенгаўэр, 
— у старасці — мысленне; вось чаму першая — час для паэзіі, другое — больш для філасофіі». 
А. Жданаў, на жаль, не дачакаўся старасці, але ў вершах добра відаць яго філасофскае 
стаўленне да жыцця. Роздум, аналіз, сумненні — усѐ гэта ў значнай меры вызначала падыход 
паэта да асэнсавання рэчаіснасці. Тут праявіліся такія яго якасці, як рэалістычная ўчэпістасць, 
сацыяльна-псіхалагічная і маральная праніклівасць. Яшчэ ў студэнцкія гады ѐн сумняваецца ў 
«праўдзе перадавіц», яму здаецца, што ўжо не засталося такіх каштоўнасцей, якія не былі б 
скампраметаваны злой воляй або жахлівымі памылкамі папярэдніх эпох. Паэт бачыў пацвер-
джанне гэтаму на кожным кроку, яму было відаць, што свет занадта рухомы і зменлівы, адволь-
ны і свавольны, што ім завалодваюць тэндэнцыі адчужэння. Каб перадаць гэтыя адчуванні пе-
раканаўча ў паэтычных вобразах, ѐн звяртаецца да міфалагізацыі рэчаіснасці, згушчае фарбы, 
завастрае сітуацыі. Вершы гэтага, «калымскага», перыяду населены ведзьмакамі, ведзьмамі, 
упірамі, якія ўвасабляюць тыпы разнастайных «начальнікаў», чыноўнікаў усіх рангаў, на якіх 
трымаецца ўся нялюдская дзяржаўная сістэма. 

Углядаючыся ў жыццѐ, ѐн шмат чаго пачынае разумець па-іншаму, глыбей, прыходзіць 
адчуванне таго, што, як казалі ў канцы 1980-х, страчана дарога да Храма. 

Час «перабудовы» выяўляецца ў А. Жданава і апасродкавана, і непасрэдна, праз шчы-
расць самога паэта, для якога паэзія была і заставалася не толькі спосабам выказвання, але і 
без перабольшання можна сказаць, спосабам жыцця. «Пісаць — як жыць», — такім было яго 
«сrеdо». У многіх выпадках вершы яго адзначаны безнадзейнасцю, адчаем. Самасвядомасць 
паэта і яго лірычнага героя носіць інтравертны, спавядальны характар, бо скіравана да самаа-
налізу, самапазнання, суадносін ведаў пра свет і пра сябе, пра свае жаданні і намеры, свае ма-
ральныя межы. У памяці — сталінскія часы. Лірычны герой адчувае сябе вінаватым і прагне 
збавення ад віны і адплаты за правіны пакалення бацькоў, якія парушылі маральныя і прававыя 
нормы. 

Паэт шмат разважае пра лѐс Расіі, звязваючы гэтую тэму з эканамічным развалам і за-
няпадам нораваў у другой палове 1980 — 1990-я гг. Адольваюць дэрываты страху. 

Вярнуўшыся з Калымы, А. Жданаў жыў у Мінску, шмат пісаў, але яго не друкавалі. Ён ужо, 
здавалася, і не разлічваў на гэта, аднак працаваў, пісаў «у стол». Як паэт і філосаф, ѐн разумеў, 
што жыццѐ немагчымае без трагедыі, але ўхваляў жыццѐ, зямное быццѐ, бясстрашна ўзіраўся ў 
грозныя супярэчнасці рэчаіснасці, якія асабліва агаліліся ў гады «перабудовы». Ён імкнуўся вы-
явіць сябе — сапраўднага, жывога і складанага, адчуваючы пры гэтым разлад з сабой, тугу і 
безвыходнасць. Пакутуе ў жыццѐвых заломах душа, пакутуе, выпраменьваючы непазбыўную і 
непераўзыдзеную чалавечнасць. У вершах гучаць драматычныя матывы, яго героем авалод-
ваюць трагічныя прадчуванні. Лірычны герой А. Жданава пры ўсѐй філасафічнасці яго светапо-
гляду не ў стане растлумачыць логіку жыцця, логіку быцця. Логіка быцця аказваецца страчанай. 
 
Вокруг необъятный дремучий мир —  
насколько хватает глаз. 
Сквозные крапинки звездных дыр —  
глаза неизвестных рас. 
Все это — смотрит, и все молчит. 
И ужас уже пророс. 
Растет тяжелый древесный стыд. 
И так не хватает слез. 
 



Аляксей Жданаў дабіваецца не толькі эфекту спыненага часу, але і спыненага жыцця. Ён 
паўстае тыповым «праклятым паэтам» (накшталт П. Верлена, А. Рэмбо і інш.), песняром страху, 
адчаю, бяды і віны. У яго вершах нямала ясенінскіх рыс, алкагольнага чаду і наступнага за ім 
працверажэння, але гэта паэт мяжы XX — XXI стст. Свет паэта — гэта свет-дрыгва, свет-пастка, 
у якім ѐн імкнецца намацаць хоць нейкі пункт апоры, каб зразумець, дзе, на якіх жыццѐвых каар-
дынатах ѐн знаходзіцца. 
 
Чаянья, в сущности, были сводимы к дыму,  
который вставал над трубой,  
к дому, где я бы являлся собой,  
то есть — к тому же бездомному дыму. 
 
К дыму, который встает над трубой,  
к дому, куда еще путь не заказан.  
Разновременье, смутившее разум,  
разум и дым — становились судьбой. 

 
Гэты верш — глыбокае выяўленне светаадчування аўтара, выяўленне часу, калі ѐн жыў, 

а ѐн, гэты час, выклікаў усѐ болей і болей вострай горычы. Узмацняецца пачуццѐ горычы, і гэтая 
горыч становіцца паэтычным характарам. Праўда пачуцця і характару адчуваецца ў самім ды-
ханні радка, у яго фоніцы і інтанацыі, вонкава даволі простай, немудрагелістай, але ўнутрана 
вельмі напружанай, багатай на эмацыянальныя адценні, падтэкст, які караніцца дзесьці ў геннай 
памяці. 

Кажуць, што паэт — гэта лѐс. Змагаюцца жыццѐ і лѐс. Відаць, А. Жданаў над гэтым шмат 
думаў. Барацьба са светам і з самім сабой не скончылася для яго духоўным самаразбурэннем. 
Паэт шмат у чым захаваў сваю індывідуальнасць. «Але хто ведае, — пісаў ѐн пра сваю паэзію, 
— ці няма ў маіх вершах макулінкі аб’ектыўнай ісціны, я нікога не кляну, не абвінавачваю ні ў 
чым, але кажу толькі: вось маѐ жыццѐ, прачытайце яго, яно пачварнае, яно выдатнае. Кожны з 
нас вольны па-свойму бачыць свет. Кожнаму дадзена неаддзельнае права бачыць свет па-
свойму і свая індывідуальная згода ці нязгода з ім. Таму імкнення да аднастайнасці я не разумеў 
і не разумею. У гэтым плане я веру ў чалавека, у яго жыццѐвую моц і сілу розуму». 

Сѐння гэта гучыць як завяшчанне. 
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