
М. p. Ларчанка 

(СЛОВА АБ ПАЛКУ ІГАРАВЫМ» 
I БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА 

«Слова аб палку І г а р а в ы м » — в ы д а т н ы паэтычны 
П О М Н І К с т а р а ж ы т н а й рускай І сусветнай л ітаратуры. Ён 
быў створаны перадавым чалавекам , геніяльным паэтам 
С т а р а ж ы т н а й Pyci, вялікім патрыётам Кіеўскай дзяр-
ж а в ы канца XII ст. 1мя аутара «Слова» і сёння невядо-
ма, але пафас, з якім ён у непаўторных самабытных воб-
разах глыбока раскрыў палітычныя і д з я р ж а ў н ы я ідэі 
і настроі свайго часу, ідэі барацьбы з іншаземнымі за-
хопнікамі за землі ўсходніх славян, паўстае ў «Слове» 
ва ўоёй велічы агульнарускага патрыятызму, што зрабі-
ла гераічную паэму неўміручай і ў пэўным сэнсе блізкай 
нашай сацыялістычнай сучаснасці . 

У аўтара «Слова», як перадавога дзеяча сваёй эпохі, 
сапраўднага патрыёта, д з я р ж а ў н ы я інтарэсы стаяць на 
першым плане. Ен з 'яўляецца прадстаўніком усёй Ста-
р а ж ы т н а й Русі, а не якога-небудзь аднаго княства або 
князя. Яго ц ікавяць усе рускія землі, княствы, што ўва-
ходзілі ў склад Кіеўскай д з я р ж а в ы , і таму для аўтара 
«Слова» аднолькава значымы Гал іцка -Валынская зям-
ля, П о л а ц к а е княства, як і іншыя землі і княствы Ста-
р а ж ы т н а й Русі . EH надае вял ікае значэнне Галіцка-Ва-
лынскаму і П о л а ц к а м у княствам, паэтызуючы вобразы 
князей-—гал іцкага Яраслава Асмамысла і полацкага 
Усяслава , якія, таксама як і кіеўскі князь Святаслаў , за-
кл ікаюць пастаяць «за з я м л ю Рускую, за р а н й Ігаравы 
буйнага Святаслаўл іча» ' . 

В а ж н а адзначыць, што, відаць, не выпадкова цэлая 

' Купала Янка. Збор твораў у 6-ці тамах, т. 5. Мінск, 1962, 
с. 262. 

126 



песня ў «Слове» прысвечана Полацкаму княству, кня-
3(0 Усяславу і яго ўнукам. Тут ж а падаецца каларытны 
щалюнак бітвы на берагах старажытнай рэчкі Нямігі, 
ад якой цяпер захавалася ў Мінску толькі назва вулі-
цы — Няміга. Бітва, якая адбывалася ў далёкія часы 
ца тым месцы, дзе цяпер горад Мінск, дзе была рэчка 
Няміга, прыток нашай сучаснай Свіслачы, апісваецца 
так: «На Немиз-Ь снопы стелют головами, молотят чепи 

!харалужными, на тодЪ живот кладут, вЪют душу от 
гйла. НемизЪ кровавы брез-Ь не бологом бяхуть, посЬяны 

',костьми руских сынов»^. 
Значную цікавасць аўтар «Слова» праяўляе да гіста-

^рычных падзей Полацкага княства, на якое бесперапын-
на нападалі ў той час кіеўскія І літоўскія князі. Ей па-
пракае І асуджае ўнукаў Усеслава за тое, што яны, 
раздзяліўшы Полацкую зямлю на некалькі княстваў, 
іслабілі яе такім чынам настолькі, што не раз былі 
«перабіты літоўскімі мячамі». Прычыну вайсковай сла-
басці Полацкай зямлі, як і іншых княстваў, складаўшых 
сабой Старажытную Русь, аўтар «Слова» бачыць у 
раз'яднанні, у феадальнай раздробленасці, у сепаратыз-
ме і сварках унукаў Усеслава. Пра гэта ў «Слове» га-
ворыцца: «Яраславе и вен внуци Всеславли! Уже пони-
зить стязи свои, вонзить свои мечи вережени; уже бо 
выскочисть из д-Ьдней славЪ. Вы бо своими крамолами 
нечясте наводите поганых полъки на землю Рускую, на 
жизнь Всеславлю, которую бо б-Ьше насилие от земли 
Половецкыи!»® 

I калі ўнукі Усяслава асуджаюцца аўтарам «Слова», 
!го сам Усяслаў, пры якім Полацкае княства было мод-
ным, паэтызуецца, яму спяваецца хвала ў форме фальк-
(юрнай багатырскай быліннай песні: «Всеслав князь 
людем судяше, князем грады рядяше, а сам в ночь 
|влъком рыскаше: из Киева дорискаше до кур Тмуторо-
каня, великому Хръсови влъком путь пересекаше. Тому 
в ПолотскЪ позванише заутреннюю рано у святыя Co-
j)eH в колоколы, а он в Киев^Ь звон слыша. Аще и вЪща 
іуша в дрЪз тЬлЪ нъ часто беды страдаше»^. 

2 Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры. Мінск, 
11959, с. 63. 

' Там жа, с. 62. 
* Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры, с. 63. 

127 



«Слова аб палку Ігаравым»—вялік і паэтычны шэ-
дэўр старажытнай літаратуры ўсходніх славян тых ча-
соў, калі яшчэ не існавала адасоблена рускай, украіц-
скай І беларускай народнасцей, іх моу. Даведзена са-
вецкімі гісторыкамі і філолагамі, што ў той час была 
агульнаруская мова старажытнай рускай народнасці, 
агульнаруская культура і літаратура для ўсяго насель-
ніцтва Старажытнай Русі. Д л я той эпохі мастацтва і 
літаратура былі даволі развітымі, стаялі на высокім 
узроўні, займалі адно з 'першых месц у гісторыі сусвет-
най культуры. Пра гэта сведчаць не толькі многія архі-
тэктурна-мастацкія помнікі Старажытнай Pyci XI— 
XII ст., але і «Слова аб палку Ігаравым»; яго высо-
кае паэтычнае майстэрства, яго ідэйна-мастацкі пафас, 
патрыятычныя ідэі яднання ўсіх сіл для абароны ўсход-
не-славянскіх земляў ад іншаземных захопнікаў ставяць 
гэты твор у першыя шэрагі сусветнай старажытнай лі-
таратуры. Пад плённым уплывам яго грамадзянска-па-
трыятычных і мастацкіх традыцый развіваліся не толькі 
старажытныя літаратуры рускага, украінскага і бела-
рускага народаў, але гэтыя традыцыі і паэтычныя ма-
тывы часам знаходзілі творчае пераўвасабленне ў асоб-
ных пісьменнікаў і паэтаў нашай сучаснасці. 

V Будзе адпавядаць ісціне, калі мы скажам, што ста-
ражытная беларуская літаратура ў яе прагрэсіўным на-
п р а м к у ^ з я л а свой пачатак ад «Слова аб палку Irapa-
вым»^ /^ыватворная ідэя «Слова» аб адзінстве Русі, аб 
еднаокН"'руекіх земляў з мэтай даць адпор розным інша-
земным захопнікам і адстаяць незалежнасць радзімы 
ўсходніх славян яскрава праходзіць праз прагрэсіўную 
старажытную рускую, украінскую і беларускую літара-

Jтуры і родніць іх між сабой. 
Гэта асабліва ясна відаць па старажытных спісах 

рускіх, беларускіх і ўкраінскіх летапісаў, у якіх разві-
ваюцца традыцыі і мастацкія матывы летапіснай літа-
ратуры Старажытнай Русі, пачынаючы з «Повести вре-
менных лет». Гэта можна бачыць і па такіх жанрах, як 

Ж Ы Ц І Я , апокрыфы, хаджэнні, палемічная літаратура, ле-
тапісныя аповесці і інш. Ідэя «Слова» аб адзінстве Py-
сі, аб еднасці ўсходніх славян, калі разглядаць яе ў гіс-
торыка-тыпалагічным аспекце, з 'яўляецца асноўнай дум-
кай ва ўсёй асветніцка-выдавецкай дзейнасці беларус-
кага асветніка-гумаі;іста Францыска Скарыны, які у 

128 



0ершай палове XVI ст. друкаваў кнігі «Бібліі» «рускими 
;ловами, а словенским языком... к пожитку посполитого 

і ' д о б р о г о » ^ . 
Разв іваючы асветніцкія кнігадрукарскія традыцыі 

'ф. Скарыны ў другой палове XVI ст., Васіль Цяпінскі 
ў «Прадмове» да перакладзенага на беларускую мову 
і надрукаванага ім «Евангелія» пісаў, што друкуючы 
кнігі, служыць свайму народу: «3 посредки русин их им 
своей Руси услугуючи». 

3 гэтага відаць, што і Ф. Скарына і В. Цяпінскі у 
ісваёй асветніцкай дзейнасці кіраваліся ідэяй агульна-
рускага патрыятызму, ідэяй адзінства Русі. 
I Н а в а т невядомы аўтар сатырычнага твора «Прамова 
Івана Мялешкі», нак іраванага супраць іншаземных за-
хопнікаў, кіраваўся ідэяй адзінства рускіх зямель, кры-
іыкуючы агрэсіўнуіо палітыку польскіх магнатаў і 
шляхты. 

Беларуск ія пісьменнікі-палемісты канцы XVI— пачат-
ку XVII ст. Стэфан і Лаўрэнцій Зізаніі , Лявонцій Kapno-
віч, Афанасій Філіповіч і іншыя ў сваіх творах, накіра-
ваных супраць рымска-каталіцкіх агрэсараў і уніятаў, 
гіа сутнасці, к іраваліся прагрэсіўнымі ідэямі адзінства 
Русі, ідэямі еднасці беларускага , украінскага і руска-
га народаў. 

Ідэі яднання рускай, украінскай і беларускай народ-
насцей асабліва ярка праявіліся ў творчасці і грамад-
скай дзейнасці Сімяона Полацкага , беларуска-рускага 
пісьменніка XVII ст., які атрымаў адукацыю ў Кіева-
Магілянскай калегіі , разгортваў сваю творчую і грамад-
скую дзейнасць спачатку ў Полацку, а потым у Маск-
ве, дзе заснаваў першы рускі тэатр, распрацаваў сіла-
бічную сістэму рускай старажытнай паэзіі. 

Варта падкрэсліць, што у дзейнасці беларускіх ас-
ветнікаў — гуманістаў і пісьменнікаў, якія ў сваёй дзей-
насці кіраваліся ідэямі адзінства Русі, знайшлі сваё 
адлюстраванне думкі і пачуцці працоўных мае Беларусі 
аб уз 'яднанні з рускім народам. Гэта асабліва прыкмет-
Iia ў ананімных вершах-песнях л ітаратурнага паходжан-
іія, што пашыраліся сярод беларускага народа ў канцы 
XVIII ст. У адной 3 гэтых песень адкрыта выказваліся 

5 Скарына Францыск. Прадмовы і пасляслоўі. Мінск, 1969, 
с. 154—155. 
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пажаданні, каб да нас рускія «прышлы нашы сродныя, 
нашы сродныя, веры адныя! Добра нам было, шчасна 
нам было, калі Русь уся, тримаючися, адной силою за 
адно была»®. 

Думкі І пачуцці у гэтых словах, як відаць, блізкарод-
насныя думкам і пачуццям «Слова аб палку Irapa-
вым». 

Яшчэ Ў дакастрычніцкай творчасці Янкі Купалы і 
Якуба Коласа, а таксама Цёткі і М. Багдановіча ужо v 
новых гістарычных умовах, на рэвалюцыйна-дэмакра-
тычнай аснове выказваліся ідэі, якія тыпалагічна зблі-
жаюцца з галоўнай ідэяй «Слова»— заклікам да ед-
насці братніх народаў. 

Так, напрыклад, у вершы «Там» (1906) Я. Купала 
звяртаецца да беларускага народа з заклікам прачнуц-
ца ад сна, з 'яднацца з рускімі рабочымі, паўстаўшымі 
супраць царската самадзяржаўя , і разам з імі зма-
гацца за вызваленне з-пад гнёту царызму. 

Пытанню еднасці рускага, беларускага і ўкраінска-
га народаў, іх узаемнасці для дасягнення поўнай сва-
боды і шчаслівага жыцця прысвечана апавяданне Я. Ко-
ласа «Дудар» (1906). Тут у вобразах трох братоў паказ-
ваецца гістарычнае жыццё трох народаў — рускага, 
украінскага і беларускага. Меншы брат, беларускі народ, 
звяртаецца да свайго старэйшага брата, рускага наро-
да; «Брат! Усе мы шукалі шчасця, толькі ішлі мы не 
аднакімі дарогамі. Табе хоць трохі свяціла сонца, а я 
ішоў, як у ночы. Запалім ж а мы лучыны і пойдзем яшчэ 
шукаць Д О Л І , будзем памагаць адзін аднаму, а як заблу-
дзіць XTO 3 нас, падамо яму голас»^. 

Цётка Ў вершы «Суседзям у няволі» настойліва па-
трабавала аб 'яднанай барацьбы ііародаў за свабоду, 
патрабавала таго, каб беларускі народ рука ў руку з 
рускім народам змагаўся за сацыяльнае і нацыяналь-
нае вызваленне: 

3 нас пот ліецца, сохнуць грудзі. 
Нас катуюць! Чуйце, людзіі 
Чуйце, чуйце, руку дайце! 
Мы вам родны. Праўду знайце: 
Ц І у д о л , ЦІ Ў Н Я Д О Л І — 

« Карский Е. Ф. Белорусы, т. III, вып. 3. Пг., 1922, с. 30. 
' Колас Якуб. Родныя з'явы. Вільня, 1914, с. И. 
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3 вамі станем у адным полі. 
Рука Ў руку 3 вашым братам, 
За свабоду перад катам®. 

Максім Багдановіч, які у сваёй творчай дзсйнасці 
зьіходзіў 3 ідэі еднасці і блізкай роднасці рускага, бела-
рускага і ўкраінскага народаў, у сваім артикуле «Ка-
роткая гісторыя беларускай пісьменнасці да XVI сталец-
ця» (1911) сказаў аб «Слове аб палку Ігаравым» наступ-
нае: «Песня гэта наўсягды астанецца надзвычайным 
прыкладам згушчонасці пачування, сціснутасці руху вы-
кладу. Быццам стрымоўваючы кожным словам душэў-
нае хваляванне, расказана цэлая жыццёвая драма , і 
расказана так, што нічога не можна прыбавіць альбо 
адкінуць»®. 

М. Багдановіч у 1911 г. зрабіў цудоўны паэтычны 
пераклад на беларускую мову таго месца ў «Слове», дзе 
падаецца вобраз князя Ізяслава, які «даўнімі часамі аб 
літоўскія шаломы пазваніў мячамі, адняў славу ў свай-
го дзеда, у Усяслава, і ўлёгся нерухома на траве кры-
вавай пад чырвонымі сваімі роднымі шчытамі, увесь 
іссечаны, ізбіты ворагаў мячамі»'°. Ізяслаў, як паказва-
ецца ў «Слове», у бітве з літоўскімі князямі пад горадам 
Гродна пацярпеў паражэнне і быў забіты, таму што 
дзейнічаў адасоблена, з ім «не было ні Усевалода, ані 

іБрачыслава». 
Заканчваецца пераклад песні пра князя Ізяслава цу-

Ідоўнымі паэтычнымі радкамі: 

Ураніў самотна з цела 
Ён душу удалую 
Цераз пацерку на шыі, 
Цераз залатую. 
Засмуцілася вясёласць, 
Песні замаўкаюць. 
I жалобна, сумна трубы 
У Гародні граюць". 

Надаючы вялікае значэнне выдатнейшаму старажыт-
наму помніку паэтычнай культуры ўсходніх славян, Ян-
ка Купала зрабіў два пераклады «Слова» на сучасную 

® Цётка. Выбраныя творы. Мінск, 1967, с. 66. 
' Багдановіч Максім. Збор твораў у 2-х тамах, т. 1. Мінск, 1968, 

108. 
I® Там жа, с. 192. 
" Там жа. 
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беларускую мову: у 1919 г .—праэаічны, у 1921 г .—паэ-
тычны. Гэтыя пераклады вызначаюцца высокім мастац-
КІМ майстэрствам. 

Паэтычнае майстэрства вершаванага перакладу 
Я. Купалы праяуляецца галоуным чынам у тым, што 
Ў залежнасці ад характеру падзей і здарэнняў, пака-
заных у творы, змяняецца і характар рытмікі верша, 
якая тут разнастайна настолькі, наколькі разнастайны 
думкі і пачуцці, выказаныя ў «Слове». Верш перакладу 
надзвычай выразны, экспрэсіўны, мілагучна-песенны 
Напрыклад: 

Ha Нямізе снапы сцелюць 
Галавамі, 

A малоцяць жа стальнымі 
Ix цапамі. 

Ha таку жыццё кладзецца 
Неспадзейна, 

I душу ад цела веюць 
Безнадзейна. 

Берагі ў крыві Нямігі 
Па калені; 

He дабро на іх пасеяў 
Сейбіт жменяй, 

A былі яны гусценька 
У процьмах вузкіх 

Там засеяны касцямі 
Сыноў рускіх'^. 

«Слова аб палку Ігаравым» сваім патрыятычным па-
фасам, магутнай ідэяй яднання ўсіх сіл для барацьбы 
3 захопнікамі за зямлю рускую тыпалагічна перакліка-
ецца 3 нашай гераічнай эпохай; як твор сапраўднага 
мастацтва, яно жыве ў нашай сацыялістычнай сучас-
пасці дзейсным жыццём. Словы са старажытнага пом- ^ 
ніка «Уступіце, сябры, у залатыя страмёны за крыўду 
гэтага часу, за Рускую зямлю»'^ у перыяд Вялікай 
Лйчыннай вайны Савецкага Саюза гучалі актуальным , 
заклікам да бязлітаснай барацьбы з ворагамі нашан 
вялікай Радзімы. 

Неўміручая паэма «Слова аб палку Ігаравым» пра- ' 
цягвае ўплываць на нашу сучасную беларускую савец- ' 
кую паэзію. Так, у многіх беларускіх паэтаў можпа 
знайсці своеасаблівую пераклічку са «Словам», а такса-, 

Купала Янка. Збор творау.., т. 5, с. 289. 
" Там жа, с. 261. 
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ма наватарскае запазычанне асобных матываў і мастац-
КІХ сродкаў са старажытнага помніка. Напрыклад, воб-
раз песнятворца, чарадзейнага Баяна з «Слова» творча 
рыкарыстаны Я. Купалам і Я. Коласам. Вобраз Баяна v 
«Слове» як старажытнага песняра падаецца ў такой 
паэтычнай характарыстыцы: «Баян бо чарадзейны, калі 
каму песню хацеу утварыці, то расцякаўся мысляй па 
дзераву, воукам шэрым па полі, арлом сізым над воб-
лакі. 

...Але, брацця, Баян жа не сокалаў дзесяць пускаў 
на лябяжае стада ,—ён свае чарадзейныя пальцы на 
струны жывыя ўскладваў, а тыя князям самі славу га-
ласілі» (празаічны пераклад Я- Купалы) '^ . 

I, відаць, не выпадкова Янка Купала ў вершы, пры-
свечаным казахскаму акыну Джамбулу , называе яго сі-
закрылым сталетнім арлом, чарадзейным песнятворцам. 
Баянам савецкай эпохі. Вобраз Д ж а м б у л а ў вершы 
Я. Купалы сваей паэтычнай танальнасцю нагадвае во-
браз Баяна са «Слова аб палку Ігаравым». Тут бела-
рускі народны паэт умела, па-наватарску выкарыстаў 
паэтычныя сродкі старажытнага помніка: 

Спявай, казахстанскіх стэпоў салавей, 
Чаруючы.ч песень і дум чарадзей. 
Джамбуле , баяне савецкіх часін, 
Калі песню кінеш з казахскіх далін, 
Ляціць гэта песня па нашай зямлі, 
I водгук знаходзіць у самым Крамлі". 

Якуб Колас у вершы «Над матілаю друга» (1942), 
што прысвечаны Янку Купалу, таксама выкарыстоўвае 
вобраз чарадзейнага песнятворца Баяна са «Слова», 
пазываючы беларускага песняра Баянам: 

Cni, баяне, спачывай — 
Не забудзе цябе край'®. 

Вобраз прыроды Ў паэме Аркадзя Куляшова «Сцяг 
брыгады» па сваей мастацкай пластычнасці, жывасці 
ўвасаблення, па сваёй паэтычнай функцыянальнасці у 
асобных мясцінах нагадвае вобраз прыроды «Слова аб 
палку Ігаравым». Прырода ў «Слове» паўстае перад 

Купала Янка. Збор тьораў.., т. 5, с. 254. 
Купала Янка. Ад сэрца. Мінск, 1940, с. 60. 

" Колас Якуб. Збор твораў у 7-мі тамах, т. 2. Мінск, 1952, с. 296. 
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намі ў вобразе жывой істоты, якая прымае непасрэдны 
ўдз.ел у падзеях, што апісваюцца ў помніку. Яна або 
спачувае героям, дапамагае ім, калі гэта дадатныя ге-
роі, або перашкаджае ім, калі яны адмоўныя. Прыга-
даем тое месца са «Слова», дзе апісваецца пабег Irapa 
3 палавецкага палону. Данец увасабляецца ў вобразе 
жывой істоты, ён гаворыць, звяртаючыся да князя Ігара: 
«Княжа Ігару! He мала вялічча табе, Канчаку дакукі, 
а радасці рускай зямлі!». Данец памагае I rapy ў час 
пабегу яго з палону: песціў яго на хвалях, «зялёную 
траву яму падсцілаў на сваіх берагах срэбраных», «адзя-
ваў яго цёплымі імгламі пад ценем зялёнага дзерава», 
«сцярог на вадзе яго гогалем, чайкамі на ручаях». 

Такой жа па свайму паэтычнаму характару выступае 
прырода і ў паэме А. Куляшова «Сцяг брыгады». Вось 
адзін 3 прыкладаў: 

Што ж, прымай нас, ручай, 
I вядзі па вадзе нас далека, 
I кустамі 3 бакоў засланяй 
Ад нямецкага вока. 
Камісара нясём мы, і ты 
Так зрабі, каб ён выжыў, 
Каб гусцейшымі сталі кусты, 
Каб раслі ЯНЫ вышай. 
Мы нясём яго на шынялі, 
Ты спрыяй нам, дзе можна, 
Ты нямецкія патрулі 
Абмінай, абыходзь асцярожна. 
Сцяг брыгады нясу я, ручай, 
Што памёрла сягоння,— 
Ты ВЯДЗІ нас у пушчу, хавай, 
Ад бяды, ад пагоні". 

Сляды творчай, своеадменнай, наватарскай інтэрпрэ-
тацыі вобразнай сістэмы «Слова» знаходзім і ў паэме 
А. Куляшова «Простыя людзі». Тут удала пераасэнсова-
на вядомае метафарычнае параўнанне ў «Слове» вай-
сковага бою з малацьбой на вялізным таку. Вось як 
яно перадаецца А. Куляшовым: 

Там, дзе ад выбухаў 
Пылу заслона ўзнялася, 
Як на В Я Л І З Н Ы М таку, 
Малацьба пачалася. 
Там малаціў 

Куляшоу Аркадзь. Збор твораў у 2-х тамах, т. 2, Мінск, 1957, 
с. 102. 
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Грозны бог 3 дапамогай снарадау, 
Веючы душу ад цела 
Варожых салдатаў". 

Есць у Петруся Броўкі цудоўны верш «Надзея-На-
дзейка» (1943). Плач сіроцкай жалейкі па загубленай 
яямецкімі фашыстамі дзяўчыне-партызанцы сваёй лірыч-
цай танальнасцю пераклікаецца з плачам Яраслаўны ў 
«Слове аб палку Ігаравым». Тут таксама, як і ў стара-
жытнай паэме, на першы план выступае арганічнае яд-
ііанне чалавека і прыроды, якое праяўляецца ў зваро-

j тах да з 'яў і прадметаў навакольнай прыроды (буйна-
; га ветру, бярозкі і інш.) і, наадварот, прыроды — да 
I трагічных падзей, што апісваюцца ў вершы. 

Калі чытаем паэму П. Броўкі «Беларусь», то ў ёй 
! адчуваецца прысутнасць творчага асэнсавання патрыя-

тычнай традыцыі «Слова аб палку Ігаравым», якая 
^ праяўляецца ў характарыстыцы гістарычнага лёсу бела-
' рускай зямлі, народу, што змагаўся з ворагамі за сваю 

свабоду: 
Зямля Беларусі! Тваімі шляхамі 
Вярнулася ворагаў мала дамоў — 
Ha даўняй Нямізе іх слалі снапамі, 
Крышыў на капусту іх Віцебск мячамі, 
У Полацку варам варылі з валоў". 

Асабліва выразна прыкметны паэтычныя рэміні-
сцэнцыі старажытнага помніка ў вершы Пімена Панчан-
чанкі «Курганы» (1943), прысвечаным гераічнай абаро-
не роднай зямлі ад фашысцкай навалы. У ім паэт звяр-
таецца ў далёкае мінулае «палавецкіх часоў», адкуль 
«старажытнасць глядзіць затуманеным воблікам з кур-
ганоў прыдняпроўскіх, з пахмурных лясоў». Лірычны 
герой верша знаходзіцца ў абароне, у акопе, і яму зда-
ецца, што «акоп гэты вырылі сталлю булатнаю нашы 
продкі сівыя ў шаломах цяжкіх. Спяць яны ў курганах 
меч ад меча, па-братняму, топчуць ворагі славу пачэс-
ную ІХ». I савецкі паэт-патрыёт гатовы прадоўжыць ге-
раічную традыцыю сваіх продкаў: 

Заўтра сонца ўзыдзе крывавае, 
Паплывуць над акопамі журавы. 
Калі ляжам і мы ў курганы, дык са славаю 

Куляшоу Аркадзь. Збор твораў.., с. 200. 
" Броўка Лятрусь. Збор твораў у 2-х тамах, т. 2. Мінск, 1957, 
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Вось за тэты бяскрайні прастор баравы. 
Д а травінкі апошняй зямля наша выгара, 
Попел мёртвыя вочы засыпле навек, 
Яраслаўна заплача па новаму Irapy. 
Сумны голас пакоціцца шалямі рэк'^. 

Паэтычныя водгукі «Слова» адчуваюцца і у паэмах 
«Юны змаганец» і «Страта Алеся» Паулюка Труса. 
Гераіня першай паэмы маладая удава Кацярына «ра-
няла гарачыя слёзы», выпрауляючы свайго сына на ван-
ну, па шчырасці сваіх душэўных перажыванняў яна 
нагадвае Яраслаўну са «Слова аб палку Ігаравым»; 
яна, падобна Яраслаўне, параўноўваецца з «зязюляй-
удавой»: 

I зязюля-ўдава Кацярына 
Углядалася ў тую дарогу, 
Куды сёпня малодшага сына 
Выпраўляла спяваць перамогу^'. 

3 другой паэмы вобраз Алесі, якая плача над магі-
лай сваёй маці, увасабляецца ў вобразе зязюлі, як і во-
браз Яраслаўны ў старажытным помніку. 

Арыгінальна пераасэнсавана інтэрпрэтацыя вобраза 
Яраслаўны са «Слова аб палку Ігаравым» у адным ва-
енна-патрыятычным вершы Кастуся Кірэенкі. Лірычны 
герой твора звяртаецца да «сваёй» Яраслаўны са слова-
Mi, поўнымі ідэйна-паэтычнага пафасу веры ў перамогу 
над ворагам: 

Ты — мая Яраслаўна, 
I калі табе сніўся крумкач 
Над параненым мной — 

Што ж, не сорам, паплач. 
Над палямі, над пожнямі, 
Над лясамі дрымучымі. 
Над сцяжынаю кожнаю. 
Над балетам, над кручаю. 
Мне сляза твая шчырая 
Будзе збавай ад смутку і стомы. 
3 ёй 3 ваеннага выраю 
Пераможцам вярнуся д а д о м у Ч 

Асабліва глыбока наватарскае пераасэнсаванне ідэй-
на-мастацкай сутнасці «Слова аб палку Ігаравым» 
дадзена Максімам Танкам у вершы «На Нямізе» (1967). 

• Панчанка Пімен. Выбраныя творы. Мінск, 1956, с. 148. 
Трус Паўлюк. Творы. Мінск, 1935, с. 182. 

^ Кірэенка Кастусь. Жывыя ідуць наперад. Мінск, 1969, с. 220. 
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Пачынаеица ёи з вядомага метафарычнага вобраза 
«На Нямізе снапы сцелюць галавамі...», якім адкрыва-
ецца Ў «Слове» каларытнае апісанне бітвы, што адбыва-
лася Ў далёкія старажытныя часы на берагах рэчкі 
Нямігі. 

Асэнсоўваючы гістарычнае мінулае роднага краю, 
Максім Танк звяртаецца да аўтара старажытнай гераіч-
ііаГі паэмы са словамі, поўнымі філасофскай значнасці 
і патрыятычнага пафасу савецкага чалавека: 

О, каб мог ты, чарадзей вялікі «Слова», 
3-пад кургана векавога 

ўстаць наііова, 
Родны край акінуць вешчымі вачамі! 
Край, дзе сечы несціханыя грымелі. 
Дым клубіўся 3 гарадзішчаў старадаўніх; 
Д з е чуваць быў толькі спеў смяротных стрэлаў 
I няўцешна 

галасілі 
Яраслаўны^з. 

У другой частцы свайго звароту да аўтара «Слова» 
савецкі паэт гаворыць яму, што мог бы ён, «чарадзей 
В Я Л І К І » , убачыць у нашай сучаснасці, у жыцці нашага 
народа, Савецкай Радзімы: 

Ты пабачыў бы, як каласяцца нівы. 
Як сінее неба мірна над шляхамі. 
Над Нямігаю былой, 

над гарадамі. 
Як жыве народ і дружна і шчасліва. 
I сустрэлі б цябе хлебам-соллю ўсюды 
Ha прасторах 

сярпа-молата дзяржавы, 
I збудзіў бы ты зноў струны-самагуды, 
Каб Радзіме праспявалі яны славу: 
«На Нямізе снапы сцелюць жыта, лёну, 
Ha Нямізе сцяг свабоды — 

сцяг чырвоны!»^''. 

Прыведзеныя факты з гісторыі беларускай літара-
туры сведчаць аб тым, што выдатны старажытны пом-
нік высокай паэтычнай культуры ўсходніх славян «Сло-
ва аб палку Ігаравым» працягвае сваё бессмяротнае 
жыццё Ў творчасці беларускіх пісьменнікаў, якія па-

" Танк Максім. Хай будзе святло. Мінск, 1972, с. 14. 
Там жа. 

137 



наватарску развівалі і развіваюць патрыятычныя тра-
дыцыі і вобразныя матывы неўміручага твора стара-
жытнай усходнеславянскай і сусветнай паэзіі. 


