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Н.Я. АНАПРЭЕНКА 

ПАЭЗІЯ БАЛЯСЛАВА ЛЕСЬМЯНА І МАКСІМА БАГДАНОВІЧА І РУСКІЯ СІМВАЛІСТЫ 
Посвящена рассмотрению творчества польского поэта Б. Лесьмяна (1878−1937) и белорусского поэта М. Богдановича

(1891–1917) в контексте славянских литературных взаимоотношений начала ХХ в. в период усиления интеграционных
процессов, которые засвидетельствовали типологическую связь мировых литератур, их плодотворное и многогранное
взаимовлияние. Проводится анализ воздействия философии и эстетики русского символизма на мировоззрение и творческие
поиски Б. Лесьмяна и М. Богдановича. 

The article is devoted to examining works by Polish poet B. Lesmyan and Belarusian poet M. Bogdanovich in the context of  
Slavonic literary connections of the beginning of the 20-th century, in the period of  intensification of integration process which witnessed 
typological connection of the world literatures, their productive and many-sided reciprocal influence. The analysis of philosophy and 
aesthetics of Russian symbolism on the world outlook and aesthetic searches in poetry of B. Lesmyan and M. Bogdanovich is carried out. 

Славянскія літаратуры канца ХІХ – пачатку
ХХ ст. характарызуюцца суіснаваннем розных
мастацкіх напрамкаў: імпрэсіянізм, сімвалізм, 
неарамантызм, экспрэсіянізм, натуралізм, неа-
класіцызм і інш. Удакладнім, што яны рэдка
праяўляліся ў чыстым выглядзе: часцей перапля-
таліся, суіснавалі ў творчасці адных і тых жа
аўтараў, ствараючы адметны сплаў, які звычайна
называлі мадэрнісцкай лірыкай ці сімвалісцкай
паэзіяй настраёвасці. Як слушна адзначыла
М.А. Васкрасенская, «мысленне сімваламі нату-
ральна і арганічна вырастала з агульнакультур-
най пераарыентацыі памежжа стагоддзяў, калі
зместам мастацтва становіцца філасофскае
асэнсаванне канчатковых законаў быцця. Па сут-
насці, гэта было вяртанне на нейкім новым 

узроўні да спрадвечных традыцый нацыянальнай
культуры» (Воскресенская 2003, 116).  

Для славянскіх літаратур адным са стымулаў
пераходу да новай паэтыкі стаў уплыў заход-
нееўрапейскіх мадэрнісцкіх плыняў, у тым ліку
французскай сімвалісцкай школы, якая з яе ары-
ентацыяй на выратаванне праз прыгажосць і зва-
ротам да трансцэндэнтнага быцця адкрыла но-
выя далягляды. Эстэтызацыя разнастайных ба-
коў прыроднага і чалавечага жыцця, новая філа-
софія культуры, адлюстроўваючы ўнутраны лад
душы, зрабіла мастацтва больш асобасным, пер-
саналістычным. Знакам часу сталі незалежнасць
творчасці ад паўсядзённасці і прыярытэт індыві-
дуальнага над грамадскім, вызначыўшы новую – 
суб’ектыўную – пазнавальную арыентацыю. Ас-
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новай ідэйна-эстэтычнай канцэпцыі сімвалістаў 
з’яўляецца проціпастаўленне двух светаў: тутэй-
шага, зямнога, і тагасветнага, вышэйшага, даска-
налага, вечнага. Адсюль – прыналежнасць боль-
шасці з іх да чыстых лірыкаў, калі галоўным 
зместам творчасці становіцца адлюстраванне ў 
паэзіі пачуццяў. 

Адзінства гісторыка-літаратурнай і культурнай 
прасторы з’яўляецца немалаважным фактарам 
для параўнальнага даследавання творчай спад-
чыны польскага паэта Баляслава Лесьмяна і бе-
ларускага паэта Максіма Багдановіча. У твор-
часці гэтых мастакоў слова назіраюцца мадэр-
нісцкія тэндэнцыі, якія ахапілі тагачасны літаратур-
ны працэс, і ў гэтым кантэксце актуальным з’яўля-
ецца пытанне аб уплыве на фарміраванне іх 
канцэптуальных светапоглядных асноў філасофіі 
і эстэтыкі рускага сімвалізму. Аднак варта звяр-
нуць увагу на тое, што паэтычны сімвалізм і 
Б. Лесьмяна, і М. Багдановіча абапіраўся не 
толькі на еўрапейскую і рускую літаратурную тра-
дыцыю, але і на багатую спадчыну нацыянальна-
га фальклору з яго дасканала распрацаванай паэ-
тыкай сімвалаў і іншасказанняў. 

Мастацкі досвед Б. Лесьмяна і М. Багдановіча ў 
значнай ступені сфарміраваны эстэтычнай пара-
дыгмай сімвалізму, а культура рускіх сімвалістаў 
(У. Салаўёва, В. Брусава, К. Бальмонта, А. Бло-
ка, А. Белага і інш.) аказала дастаткова моцны 
ўплыў на творчае развіццё польскага і беларуска-
га паэтаў. На прыхільнасць абодвух мастакоў 
слова да рускай культуры неаднаразова звярталі 
ўвагу даследчыкі. Напрыклад, Н. Багамолава 
адзначыла, што два рускамоўныя цыклы вершаў 
Б. Лесьмяна «Песни Василисы Премудрой» і 
«Лунное похмелье» напісаны «пад непасрэдным 
уздзеяннем рускай сімвалісцкай паэзіі», дзе 
«прыкметны ўплыў паэзіі рускіх сімвалістаў і не-
пасрэдна «Лунного света» Бальмонта» (Богомо-
лова 1987, 159), а В. Максімовіч звярнуў увагу, 
што істотны ўплыў на М. Багдановіча аказала 
«руская мастацка-эстэтычная і філасофская 
думка, тыя наватарскія тэндэнцыі, якія шырока 
захапілі і рускую паэзію “сярэбранага” веку» 
(Максімовіч 2000, 184). Прычым гэтае ўздзеянне 
адбывалася не толькі ў плане тыпалогіі або 
наследавання, але і ўнутранай эстэтычнай пале-
мікі (прыцягненне/адштурхванне).  

Сканцэнтруем увагу і на тым, што абодва 
паэты прымалі непасрэдны ўдзел у тагачасным 
літаратурным жыцці Расіі. На пачатку ХХ ст. імя 
Лесьмяна было дастаткова вядомым у расійскіх 
літаратурных колах. У сваіх дзённіках пра яго 
згадваюць В. Брусаў, К. Бальмонт, з якімі польскі 
паэт быў непасрэдна знаёмы, а С. Гарадзецкі 
стаў першым перакладчыкам лесьмянаўскай лі-
рыкі на рускую мову (вершы «У полі», «Свідрыга і 
Мідрыга»). З 1903 па 1906 г. Лесьмян жыў за 
мяжой, спачатку – у Мюнхене, затым – у Парыжы, 
дзе быў пастаянным госцем літаратурнага сало-

на, якім кіраваў К. Бальмонт. М. Багдановіч, які 
жыў у Расіі, супрацоўнічаў з такімі расійскімі 
выданнямі, як часопіс «Русский экскурсант» і га-
зета «Голос», дзе змяшчаў нататкі і артыкулы па 
грамадскіх справах. Беларускі паэт зачытваўся 
творамі А. Блока, і гэтае захапленне не прайшло 
бясследна. Шматлікія тэмы і матывы іх паэзіі 
пераклікаюцца: лірычна-філасофскія развагі, 
імпрэсіяністычныя замалёўкі прыроды і г. д. 

Такім чынам, творчасць Б. Лесьмяна і М. Баг-
дановіча стала сведчаннем блізкасці, а часам і 
супадзення развіцця братніх славянскіх літара-
тур. Аднак, выкарыстоўваючы лепшыя здабыткі 
сусветнага прыгожага пісьменства (у тым ліку і 
рускай літаратуры «сярэбранага» веку), яны за-
хоўваюць уласную своеасаблівасць і непаўтор-
насць. 

Б. Лесьмян сёння ўспрымаецца як адзін з 
загадкавых найарыгінальнейшых польскіх паэтаў 
ХХ ст. Пераадолеўшы ўласцівыя тагачаснай 
польскай літаратуры індывідуалістычна-дэка-
дэнцкія настроі, паэт узняўся на значна вышэйшы 
мастацкі ўзровень, здолеў стварыць мноства 
незвычайных і сугестыўных вобразаў наваколь-
най рэчаіснасці, што судакранаюць чытача з 
таямніцамі самой светабудовы. Яго паэзія – 
своеасаблівы сінтэз плыняў і стыляў (сімвалізму, 
экспрэсіянізму, рамантызму, імпрэсіянізму). Як 
слушна адзначыў М. Хмяльніцкі, «у гэтай непаў-
торнай па сваім складзе магме кіпяць і плавяцца 
цэлыя кавалкі польскіх і еўрапейскіх паэтык ХІХ і 
ХХ ст., паэтык самаго Б. Лесьмяна, а таксама 
фальклорнай скарбніцы» (Хмяльніцкі 2000, 231). 

Сваю творчасць М. Багдановіч бачыў у кан-
тэксце лепшых здабыткаў культуры народаў све-
ту. Гэта пацвярджаецца безумоўнай адкрытасцю 
яго паэзіі замежнаму вопыту сусветнай літарату-
ры, у тым ліку і сімвалісцкай эстэтыкі. Але пры 
ўсёй блізкасці да тагачасных мастацкіх тэндэн-
цый беларускі пясняр светапоглядна ставіў ін-
шую задачу. Максім-Кніжнік, па словах Ж. Шала-
донавай, «плённа і мэтанакіравана скарыстоўваў 
досвед сусветных інтэлектуальна-культурных 
традыцый на карысць справы нацыянальнага ад-
раджэння» (Шаладонава 2004, 19). Паэт і філо-
саф, ён, сінтэзуючы лепшыя літаратурныя зда-
быткі розных народаў, актыўна звяртаецца да 
ўзнаўлення і ўваскрашэння нацыянальнай памя-
ці. Багдановічу належыць выключная роля ў ду-
хоўнай гісторыі і культуры беларускага народа як 
носьбіта ідэі нацыянальнага ўзвышэння. 

Своеасаблівая аналогія душэўнага жыцця ча-
лавека з праявамі Сусвету, выяўленая ў канцэп-
цыі сімвалістаў, назіраецца ў творах Б. Лесьмяна 
і М. Багдановіча. У польскага і беларускага мас-
такоў слова знаходзім водгукі сімвалісцкай кан-
цэпцыі «ўсеадзінства» – вышэйшага адзінства 
духоўнага і прыродна-матэрыяльнага свету – 
расійскага філосафа і паэта У. Салаўёва. Па-
чынаючы з вершаў Салаўёва, рускімі сімва-
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лістамі пачалі ўжывацца цэлыя гнёзды слоў-
знакаў («неба», «зоркі», «світанкі», «узыходы», 
«блакіт»), якім надаваўся містычны сэнс. Тыпо-
вымі выявамі-знакамі ў творчасці Б. Лесьмяна і 
М. Багдановіча, з дапамогай якіх спазнаюцца 
вечныя таямніцы быцця, з’яўляюцца зоркі, месяц, 
сонца, вясна, восень, вечар, паўімгла, смуга, ве-
цер, цені, сон і інш.  

М. Багдановіч, адчуваючы блізкасць з касміч-
ным жыццём, паказвае яднанне чалавека з усім 
светам. Астральная тэматыка з’яўляецца адной з 
дамінуючых у творчасці беларускага мастака, які 
лічыцца самым «касмічным» і самым «зорным» з 
беларускіх паэтаў (вершы «Цёплы вечар, ціхі 
вецер, свежы стог…», «Блішчыць у небе зор 
пасеў», «Упалі з грудзей Пана Бога…», «Зорка 
Венера» і інш.). Менавіта ноч – час роздуму пра 
ўласнае жыццё, пра мінулае і будучае, час 
разважанняў пра вечнае: «Хто мы такія? // Толькі 
падарожныя, – папутнікі сярод нябёс. // Нашто ж 
на зямлі // Сваркі і звадкі, боль і горыч, // Калі ўсе 
мы разам ляцім // Да зор?» (Багдановіч 1992 І, 
278) («Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вулі-
цы…»). Таму зорная ноч у творчасці і Багданові-
ча, і рускіх паэтаў-сімвалістаў здабывае асаблі-
вы сэнс, гэта – час незвычайнага пагружэння ў 
сусветныя глыбіні, растварэння душы лірычнага 
героя ў касмічным ззянні. На думку расійскага 
даследчыка Л.А. Калабаевай, «паэтыка, якая 
спалучыла ў сімвале «прастору зорак» і «прас-
тору душы» <…> стала адкрыццём сімвалізму, 
які ўзбагаціў паэтычную культуру ХХ стагод-
дзя» (Колобаева 2000, 293). Астральныя планы 
светабудовы ў іх творах прыпадобнены шырока-
му акіяну адлюстраванняў думак, эмоцый і па-
мяці, іншымі словамі, гэта праекцыя тутэйшага 
свету ў астральнае вымярэнне.  

Сімвалізм наклаў выразны адбітак на мастац-
кую сістэму М. Багдановіча, аднак у яго, па сло-
вах І. Навуменкі, «не варта шукаць поўнага сім-
валісцкага аксесуара», бо «сімвалістам у дэка-
дэнцкім разуменні слова ён ніколі не быў» 
(Навуменка 1997, 55). Даследчык звяртае ўвагу, 
што ў паэтычным мысленні беларускага песняра 
пераважае рэалістычнае бачанне: «Пры ўсім 
сяганні думкі паэта ў паднябесныя высі ён 
бачыць свет у канкрэтных вобразах, адчуваннях. 
Няма расплыўчатасці, няпэўнасці, абстрактнасці 
вобразаў паэтаў-сімвалістаў. Эпітэт у Багданові-
ча канкрэтны і прадметны» (Навуменка 1998, 
52). Яго лірыка – шматгранны паказ чалавека ў 
сувязі з грамадствам і прыродай. Выхаваны на 
ўзорах сусветнай класічнай і сучаснай паэзіі, 
Багдановіч выкарыстоўваў іх лепшыя здабыткі 
для ўзбагачэння роднай літаратуры перадавымі 
ідэямі і багатым эстэтычным вопытам. 

Міфапаэтыка сімвалістаў трансфармуе што-
дзённую рэальнасць, калі або ў мікракосме 
ўвасабляецца ўся светабудова, або мікракосм 
становіцца часткай касмічнай містэрыі. Адным з 

сімвалаў такой мадыфікацыі рэчаіснасці з’яўля-
ецца сон, які, быццам паралельная рэальнасць, 
ёсць адначасова і дар анталагічнай волі, і час-
прастора зносін з тагасветнымі сіламі. Падобнае 
тайнабачанне, якое злучае два светы: зямны і 
нябесны, яднае Лесьмяна з расійскімі паэтамі-
сімвалістамі (А. Белым, В. Брусавым, А. Блокам, 
К. Бальмонтам і інш.). У сваіх шматлікіх творах 
(«Новолунницы», «Волны живые», «Ува сне»/ 
«We śnie», «Сон»/«Sen», «Вясковы сон»/«Sen 
wiejski», «Шум вёслаў»/«Szmer wioseł», «Размо-
ва»/«Rozmowa» і інш.) польскі паэт дае адметную 
інтэрпрэтацыю сну як спосабу зазірнуць у алагіч-
ную падсвядомасць. Падобная рэальнасць у 
Лесьмяна мае свае законы, непадуладныя зям-
ной рэчаіснасці: прадметы «бачаць сны»; сон мо-
жа адасабляцца ад таго, хто яго бачыць, перас-
тае быць вытворным іх дзейнасці, набываючы 
незалежнасць, пранікаючы ў знешні свет. Лету-
ценне ў творах Лесьмяна з’яўляецца сферай, якая 
існуе сама па сабе, што, напрыклад, адбываецца 
ў фантасмагарычнай «Зялёнай гадзіне» («Zielona 
godzina»), калі герой, «носьбіт летуценняў», 
адчуваючы сябе часткай адзінага прыроднага 
цэлага, чакае сваю сустрэчу з персаніфікаваным 
лесам: «Rozechwiały sie szumne gałęzi wahadla // 
Snem trącone! Wybiła Zielona Godzina!» («Расхіста-
ліся, нібы маятнік, шумныя галіны, // Кранутыя 
сном! Адбіла Зялёная гадзіна!») (Leśmian 2006, 
139). Такі спосаб спасціжэння ісціны быцця, рас-
пачаты на самым пачатку творчасці не без уплы-
ву рускага сімвалізму, сустракаецца ў польскага 
мастака на працягу ўсёй паэтычнай дзейнасці. 
Аднак, пераняўшы сімвалісцкі вопыт папярэднікаў, 
паэт імкнуўся выйсці за межы іх мастацкай 
сістэмы, ствараючы свой уласны мастацкі свет – 
«фантастычны, алагічны, як сон, нерэальны, 
дзіўны <…> свет “адчалавечы”, населены дзіўны-
мі стварэннямі, калекамі, якіх нараджала ўяўлен-
не паэта, не прыстасаванага да жыцця ў тым 
свеце, у якім яму прыйшлося жыць» (Hutnikiewicz 
2000, 140). Сімвалізм стаўся для Лесьмяна толькі 
той прыступкай, з якой ён распачынаўся як 
арыгінальны і самабытны паэт. 

Міфатворчасць еўрапейскіх і рускіх сімва-
лістаў таксама мела пэўныя адрозненні. Калі пер-
шыя, па словах М.А. Васкрасенскай, «паглыбля-
ліся ў пошуках новага міфа ў «мікракосм», то 
рускі сімвалізм «па-новаму адкрываў “макракосм” 
і ўтоеныя, глыбінныя сувязі з ім чалавека» 
(Воскресенская 2003, 155). Можна весці размову 
пра цэласнасць і ўзаемадзеянне ў рускім сімва-
лізме зямнога і нябеснага, рэальнага і ідэальнага 
светаў.  

Міфалагічныя і казачныя элементы, успрыня-
тыя пад уплывам творчасці рускіх сімвалістаў, у 
паэзіі Б. Лесьмяна і М. Багдановіча выяўляюць 
сябе перш за ўсё праз стварэнне аўтарамі сістэ-
мы міфалагічных вобразаў. Матэрыял, які стаў 
асновай стварэння такіх вобразаў, вёў да шыро-
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кіх філасофскіх абагульненняў, дазваляў выйсці 
за прасторавыя і часавыя межы ў «вечнае». Вы-
карыстанне міфаў, фальклорных матываў 
адыгрывала важную ролю ў мастацкім даследа-
ванні рэальнага гістарычнага жыцця і вызначэнні 
месца чалавека ў ім, спрыяла ўвасабленню 
найбольш агульных заканамернасцей і канфлік-
таў грамадскага развіцця. 

Міфалагічны кампанент у творчасці Б. Лесьмя-
на мае істотнае значэнне, выконваючы ролю 
злучнага звяна паміж быццём і нябытам, светам 
існуючым і светам выдуманым, рэальнасцю і 
сном. Вобразы, якія маюць аўтэнтычнае па-
ходжанне: біблейскае, міфалагічнае, народ-
нае (Ілія, Васіліса Прамудрая, Пурурава і 
Урвашы) – суседнічаюць са створанымі ўяў-
леннем паэта і ажыўлёнымі шляхам называння 
(Дусёлак, Знікомак, Палудніцы, Снітрупак, 
Снігробак, Срэбронь, Свідрыга і Мідрыга, Тапе-
лец і інш.). Непрыманне рэчаіснасці, антыфі-
лістарскі бунт, пачуццё трагізму, беспрасветнасці 
існавання, трывога за ўсё жывое абумоўліваюць 
устойлівы зварот паэта да вобразаў нацыяналь-
най і пазанацыянальнай міфалогіі, імкненне да 
міфатворчасці. Лесьмян глыбока вывучаў нацыя-
нальны, еўрапейскі і экзатычны фальклор, і гэтая 
зацікаўленасць мела значны ўплыў на яго 
арыгінальную творчасць, дзе ён стварае свой 
фантастычны і непаўторны свет, які насяляюць 
дваістыя напаўістоты, што належаць ці то да ту-
тэйшага, ці то да тагасветнага быцця. Прыдума-
ныя Лесьмянам недаўвасобленыя, раздвоеныя 
стварэнні адкрываюць трагізм існавання сучасна-
га яму чалавека.  

Падобна рускім сімвалістам, М. Багдановіч, 
арыентуючыся на старажытныя міфалагічныя 
сюжэты, адводзіць чытача ў іншую рэальнасць, у 
іншае вымярэнне – «зачарованае царства», на-
селенае вобразамі, што прыйшлі ад нашых да-
лёкіх продкаў. У дадзеным выпадку міфалагіза-
цыя як сродак сімвалізацыі – гэта своеасаблівы 
мост часоў, калі старажытныя паданні адкры-
ваюць чалавеку вечныя эстэтычныя і духоўныя 
каштоўнасці. «Як і паэты-сімвалісты Белы, Бру-
саў, Бальмонт, Багдановіч цікавіцца сваёй мі-
нуўшчынай, міфалогіяй з яе вобразамі-зданямі, 
напаўняе свой верш філасофскім роздумам аб 
сутнасці існага» (Навуменка 1997 [а], 4). 

Аднак калі міфатворчасць для рускіх сімва-
лістаў з’яўлялася адным са сродкаў мастацкай 
шматзначнасці, то прыродны свет міфалагічных 
вобразаў і матываў (Лясун, Вадзянік, Змяіны цар, 
Падвей, русалкі) створаны М. Багдановічам пера-
важна для адлюстравання ідэі нацыянальнага 
адраджэння, якое аўтар звязваў з адраджэн-
нем народнай памяці, занатаванай у міфалагіч-
ных уяўленнях. У фантастычным свеце прыро-
ды «зачарованага царства» ярка, пластычна 
праявілася народнае светаадчуванне, адухоў-
ленае лірычнай думкай паэта. Міфалагічныя 

вобразы з’яўляюцца ў вершах Багдановіча не 
толькі таму, што паэт змалку быў знаёмы са 
шматлікімі героямі беларускага фальклору: яны 
выкліканы да жыцця няўстойлівым, хісткім часам, 
песімістычнымі грамадскімі настроямі, якія асаб-
ліва ўзмацніліся пасля паражэння народніцкага 
руху і першай рускай рэвалюцыі. «Эмацыйнае 
адчуванне перамен было разліта ў прасторы 
эпохі, і мадэрнісцкі метамарфізм хаваў у сабе 
неадольнае імкненне наблізіць утапічны ідэал 
уласным духоўным намаганнем, праз стварэнне 
ідэалу (міфатворчасць) або праз ператварэнне 
ідэалу ва ўласным міфалагізуючым абліччы 
(суб’ектыўная міфатворчасць)», – слушна адзна-
чыў В. Максімовіч (Максімовіч 2001, 46). 

Паэты-сімвалісты былі наватарамі паэтычнага 
верша, напоўніўшы яго новымі яркімі і выразнымі 
вобразамі, і, спрабуючы дамагчыся арыгінальнай 
формы, яны вялікае значэнне надавалі рытму і 
музычнасці твора. Сімвалісты імкнуліся адчуць 
няўлоўнае, трансцэндэнтнае, што немагчыма 
выказаць словамі і што з усіх мастацтваў здольна 
выявіць адна толькі музыка.  

Кажучы пра моцныя сувязі канцэпцыі паэзіі 
Б. Лесьмяна і М. Багдановіча з эстэтыкай рускай 
паэзіі памежжа стагоддзяў, трэба адзначыць 
стаўленне да рытму, музычнасці верша, калі 
форматворчасць выходзіла на першы план, дзе, 
па словах А. Белага, адбіваецца «не мёртвы ака-
дэмізм, а імкненне да яшчэ глыбейшага ўвасаб-
лення зместу вобраза ў самім матэрыяле, з якога 
ён пабудаваны» (Белый 1994, 258). 

Для Б. Лесьмяна рытм быў не толькі ствараль-
ным прыёмам, але спосабам успрымання свету, 
калі паэт бачыў першасную гармонію ва 
ўзаемасувязі слоў. Паэт выказаў свае погляды ў 
эсэ «Рытм як светабачанне», «Ля крыніц рытму», 
«З роздумаў пра паэзію», вылучыўшы тэзіс пра 
дваістую прыроду слова. З аднаго боку, існуе па-
няційная мова прозы, якая адпавядае абагуль-
няючаму інтэлекту і служыць толькі для паразу-
мення з іншымі людзьмі; яна аддзяляе нас ад 
сапраўднага існавання і зачыняе ў бяздушным 
свеце думкі. З другога боку – інтуітыўная мова 
паэзіі, у якой слова нанізана «на шнур рытму». 
Найважлівейшай асаблівасцю паэтычнай мовы 
Б. Лесьмян лічыў рытм, бо ён з’яўляецца ад-
люстраваннем рытму свету і нават космасу. 
Згодна з канцэпцыяй польскага паэта, верш дзя-
куючы рытму выяўляе ўтоены парадак светабу-
довы. Падобныя погляды былі ўласцівыя і рускім 
сімвалістам. Напрыклад, А. Белы ў пісьме да 
А. Блока пісаў: «Рытм – як паўторнасць часовага 
пульса звязаны з ідэяй Вечнага Вяртання, музыч-
най па сваёй сутнасці» (Белый, Блок 2001, 25), а 
К. Бальмонт у працы «Паэзія як чараўніцтва» 
сканцэнтраваў увагу на тым, што «свет ёсць 
усегалосая музыка» (Бальмонт 1922, 19). 

Шмат увагі Б. Лесьмян надаваў рытмамелоды-
цы сваіх твораў, іх метру і ладу. Самым улюбё-
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ным жанрам мастака была народная балада, 
першапачаткова прызначаная для чытання ўслых
і спеваў. Б. Лесьмян лічыў, што паэтычны рытм, 
уплываючы на чытача, дазваляе яму адчуць
значна больш, чым можна паказаць пры дапамо-
зе ізаляваных моўных знакаў, адлучаных ад
першакрыніцы мовы.  

Мастацкі пошук М. Багдановіча таксама закра-
наў не толькі змест, але і форму твора. Беларускі
паэт у артыкуле «Краса і сіла» выказваў такія
меркаванні: «Галоўным фарміруючым пачаткам
усякага верша, бясспрэчна, варта прызнаць
рытм; зацвярдзеўшы ў сваім найбольш правіль-
ным, закончаным выглядзе, ён становіцца мет-
рам. Усе астатнія элементы верша адыгрываюць
у адносінах да таго або іншага ролю другарад-
ную, іншы раз – чыста службовую, дапаможную і
ва ўсякім разе могуць быць зразумелыя і ацэне-
ныя толькі ў цеснай сувязі з імі абодву-
ма» (Багдановіч 1993 ІІ, 231). 

Адна з галоўных асаблівасцей паэзіі М. Багда-
новіча – гэта яе меладычнасць, сугестыўнасць, 
што дасягаецца дзякуючы гармоніі гуку, рытму і
сэнсу. Лейтматывам праз усю творчасць бела-
рускага паэта праходзіць музычны пачатак, пры
раскрыцці якога творца надае вялікае значэнне
мастацка-выяўленчым сродкам і гукапісу, што
збліжае яго з рускімі паэтамі-сімвалістамі. В. Бру-
саў у працы «Пагоня за вобразамі» адзначаў, 
што «паэт, па ўласцівасці свайго мастацтва, паві-
нен прымусіць чытача ўспрымаць свае словы не
як паняцці, а як нешта непасрэдна дзейснае на
пачуццё. Паэт павінен вярнуць слову яго перша-
пачатковае эмацыйнае значэнне» (Брюсов 1974, 
533). Таксама і Багдановіч, аддаючы даніну му-
зычнаму, рытмічнаму боку паэзіі, перадае бага-
тую эмацыянальную гаму настрояў, пачуццяў і
псіхалагічных перажыванняў – ад усеахопнай ра-
дасці і замілаванасці жыццём да ціхай тугі і глы-
бокай расчараванасці.  

Блізкасць пошукаў Б. Лесьмяна і М. Багданові-
ча да творчасці рускіх сімвалістаў заключаецца ў
эстэтызацыі разнастайных бакоў прыроднага і
чалавечага жыцця. Мастацкая практыка рускіх
паэтаў дапамагла беларускаму і польскаму твор-
цам вызначыць уласныя шляхі развіцця, узбага-
чэння паэтыкі. Бясспрэчным фактам з’яўляецца 

ўплыў рускага сімвалізму на нязменную зацікаў-
ленасць абодвух мастакоў слова да праявы і
функцыянавання міфаў, нераскрытых таямніц
быцця, асаблівага стаўлення да фальклору, да
якога яны звярталіся на працягу ўсяго творчага
шляху. Характэрныя для польскага і беларускага
паэтаў такія асаблівасці лірыкі, як эмацыяналь-
ная выразнасць, рытмічнасць і музычнасць вер-
ша, разнастайнасць паэтычных форм, сведчаць
пра іх далучанасць да мастацкага вопыту як
еўрапейскага, так і рускага сімвалізму.  
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