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УВОДЗІНЫ

Беларуская літаратура другой паловы ХХ стагоддзя – ад-
люстраванне часу з яго праблемамі, духоўнымі арыенцірамі 
грамадства, надзённымі і вечнымі пытаннямі чалавечага 
жыцця. Нацыянальная паэзія – дзейсны сродак выяўлення 
ўнутранага свету чалавека, яго самапачування ў грамад-
стве – непасрэдна судакранаецца з душэўным жыццём асобы 
і выяўляе ў значнай ступені феномен таго ці іншага пака-
лення. Таму аб’ектам даследавання стала творчасць асоб-
ных беларускіх аўтараў, пры разглядзе якой выяўляюцца 
асноўныя ідэйныя, стылёвыя заканамернасці і тэндэнцыі 
развіцця лірыкі другой паловы ХХ стагоддзя. 

Пры вызначэнні ідэйна-эстэтычнай канцэптуальнасці 
беларускай паэзіі азначанага перыяду асаблівую цікавасць 
выклікае інтэрпрэтацыя жаночай суб’ектыўнасці. У ак-
тыўны ўжытак нават увайшоў выраз “жаночая паэзія” 
(У. Гніламёдаў. “Высокі сэнс быцця” і інш.). Творы жанчын-
паэтэс вылучаюцца з агульнага тэкставага корпуса белару-
скай паэзіі сваёй асаблівай эмацыянальнай энергетыкай і 
пачуццёвасцю. Мае рацыю У. Гніламёдаў, які піша: “Жанчы-
не… гістарычна ўласціва глыбінная духоўна-псіхалагічная 
родавая ўстойлівасць” [31; 240]. Напэўна, менавіта жанчы-
не наканавана захаваць і пранесці праз усё жыццё вечныя 
духоўна-эстэтычныя ідэалы прыгажосці, дабрыні, спагады, 
веры, любові і надзеі.

Прааналізаваўшы значную колькасць тэарэтычных прац 
па вывучэнні ідэйна-мастацкіх асноў паэтычнай творчасці, 
было ўстаноўлена, што ў беларускім літаратуразнаўстве 
даследаванняў, прысвечаных вывучэнню агульнага, тыпова-
га менавіта ў жаночай паэзіі, практычна няма. Хаця, як зазна-
чае І. Чарота, “вывучэнне беларускай жаночай паэзіі – крок 
у спасціжэнні беларускага “духоўнага генатыпу” [127; 148].

Увогуле, выяўленне жаночага пачатку ў мастацкім творы – 
адзін з новых аспектаў літаратуразнаўчых даследаванняў, ён 
узнік параўнальна нядаўна, у сярэдзіне 1990-х гадоў. Аднак 
ужо за кароткі час гэта тэма зацікавіла многіх даследчыкаў 
беларускай літаратуры: Т. Шамякіну, І. Багдановіч, Л. Тара-
сюк, А. Петрушкевіч, Т. Фіцнер, І. Воюш, А. Брадзіхіну, С. Ка-
лядку, В. Смаля і інш. [128, 19, 119, 122, 24, 21, 50, 110]. Раз-
глядаюцца як агульнатэарэтычныя пытанні гендарнай 
тэмы (праца Т. Фіцнер “Гендарныя праблемы ў беларускай 
літаратуры ХХ стагоддзя” [122]), так і адметнасці творчых 
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індывідуальнасцей асобных беларускіх паэтэс (напрыклад, 
даследаванні С. Калядкі “Паэзія Я. Янішчыц: станаўленне 
творчай індывідуальнасці” [50], В. Смаля “Праблема 
станаўлення творчай індывідуальнасці Н. Мацяш” [111] ).

Лірычная паэзія вядучая ў творчасці Н. Тарас, Е. Лось, 
В. Вярбы, Д. Бічэль, Я. Янішчыц, Т. Бондар, Р. Баравіковай, 
Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай, Н. Загорскай і інш. Ахапіць аб-
салютна ўсе імёны ў межах адной працы немагчыма, таму 
даследаванне абмяжоўваецца разглядам творчасці трох 
паэтэс: Еўдакіі Лось (1929 – 1977), Ніны Мацяш (1943 – 
2008), Галіны Каржанеўскай (нар. у 1950). Наш даследчыцкі 
дыскурс накіраваны на разгляд паэзіі Е. Лось, Н. Мацяш, 
Г. Каржанеўскай у параўнальным аспекце, паколькі пры пер-
шасным знаёмстве з творчасцю паэтэс узнікае ўражанне іх 
абсалютнай адрознасці, але пры больш дэталёвым разглядзе 
робіцца відавочнай іх духоўная еднасць, агульнасць вобразаў, 
гуманістычная аснова іх мастацкага мыслення, назіраецца 
своеасаблівая пераемнасць у распрацоўцы тэм. Вылучыўшы 
агульныя дамінанты, тыповыя канцэптуальныя сэнсы і 
мадэлі ў лірыцы Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай, можна 
вызначыць ідэйна-эстэтычныя асновы беларускай жано-
чай паэзіі другой паловы ХХ стагоддзя як прадаўжальніцы 
класічных духоўна-мастацкіх традыцый.

Існуе неабходнасць правесці тыпалагічнае супастаўленне 
ідэйна-эстэтычнай канцэптуальнасці думкі ў творчасці трох 
паэтэс Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай, што ў значнай 
ступені дапаможа выявіць агульнае і адметнае ў іх поглядах 
на Радзіму, прыроду, жыццё, мінулае і інш. Актуальнасць гэ-
тай працы абумоўлена тым, што ў ёй на аснове параўнальнага 
аналізу вызначаецца духоўная і ідэйна-канцэптуальная 
матывацыя ў стварэнні вобразаў, раскрыцці аўтарскіх 
уяўленняў, адносінаў да жыцця і свету, перадачы ўнутранага 
эмацыянальна-ацэначнага вопыту. Пры гэтым выяўляюцца 
сэнсавыя аналогіі, эстэтычныя сыходжанні, падабенства і 
адрознасць матываў, настрояў, стылёвых фарбаў, што дае 
магчымасць глыбей зразумець творчую індывідуальнасць  
кожнай з паэтэс. Слушным падаецца выказванне А. Разана-
ва: “Чым большую глыбіню адкрывае ў сабе чалавек, тым 
больш у ёй не агульнага, а свайго, якое становіцца сваім і для 
іншых. Гэта ўласцівасць – і ў гэтым асаблівасць – творчасці” 
[104; 71].

Творчасць трох паэтэс адносіцца да аднаго этапу ў 
развіцці беларускай літаратуры – другой паловы ХХ ста-
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годдзя (у даследаванні не разглядаюцца кнігі вершаў, на-
друкаваныя пасля 2000 г.: Н. Мацяш “Богава дрэва” (2004), 
“У прыгаршчах ветру” (2009); Г. Каржанеўскай “Вершаняты” 
(2005)). У яго межах вылучаецца некалькі перыядаў: белару-
ская літаратура пасляваеннага дзесяцігоддзя (1945 – 1955); 
літаратура перыяду абнаўлення грамадства (1956 – 1965); 
беларуская літаратура перыяду 1966 – 1985 гг. і перыяд су-
часнай беларускай літаратуры (з сярэдзіны 1980-х гг.). Кож-
ная з разглядаемых намі паэтэс жыла і рэалізоўвала свой 
літаратурны талент у пэўным адрэзку часу, пазначаным 
асаблівасцямі грамадска-палітычнага развіцця краіны. 

Е. Лось прыйшла ў літаратуру ў перыяд пасляваеннага 
дзесяцігоддзя. Яе першы верш “Сэрца дзяўчыны” быў на-
друкаваны ў 1948 г., першы зборнік паэзіі “Сакавік” выйшаў у 
1958 г., членам Саюза пісьменнікаў БССР яна стала ў 1957 го-
дзе. Паэтэса адносіцца да так званага філалагічнага пака-
лення (Н. Гілевіч, С. Гаўрусёў, Р. Барадулін, П. Макаль, А. Лой-
ка, М. Арочка, А. Вярцінскі і многія інш.). Е. Лось была тады 
адной з нямногіх паэтэс сярод творцаў-мужчын. Напэўна, у 
сэнсе вядомасці ў гэтым ёй пашанцавала, але мела і адмоўны 
бок – канкурэнцыю з боку дужай паловы. 

Творчасць Е. Лось ахоплівае і другі перыяд – 1966-1985 гг. 
Вядома, што ў грамадскім жыцці ў гэты час, які атрымаў на-
зву “эпохі застою”, узмацніўся ціск ідэалагічнай цэнзуры. 
Гэта не магло не паўплываць на ідэйна-тэматычны змест 
паэзіі. Але нягледзечы на неспряльныя ўмовы для творчасці, 
у беларускай літаратуры ў 70-я гг. з’явілася новая паэтыч-
ная плеяда, у якой побач з паэтамі-мужчынамі (А. Разанаў, 
М. Дукса, Ю. Голуб, В. Ярац і інш.) заззяла зорная жано-
чая россып: Я. Янішчыц, Т. Бондар, В. Іпатава, Р. Баравікова 
і інш. У гэты ж час заявілі аб сабе ў літаратуры Н. Мацяш і 
Г. Каржанеўская: першы верш Н. Мацяш (на рускай мове) 
надрукаваны ў 1962 г., першы зборнік паэзіі “Агонь” выйшаў 
у 1970 г., яна член Саюза пісьменнікаў БССР з 1971 года. 
У Г. Каржанеўскай першая публікацыя ў рэспубліканскім 
друку з’явілася ў 1967 г., дэбютная кніга паэтэсы “На мове 
шчасця” ўбачыла свет у 1973 г., у склад Саюза пісьменнікаў яе 
прынялі ў 1976 годзе. У аўтабіяграфіі Г. Каржанеўская піша: 
“З узростам я ўсё болей цаню сваё пакаленне – “пакаленне 
Жэні Янішчыц”, як яго называюць. Мае калегі і таварышы 
праявілі сябе вельмі рознабакова, сцвердзіліся як асобы, 
творцы, грамадскія дзеячы” [гл. дадатак А]. У творчасці гэ-
тага пакалення развіваюцца традыцыйныя тэмы і матывы і, 
разам з тым, мацнее асабісты пачатак, пашырылася кола тэм. 
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Н. Мацяш і Г. Каржанеўскай давялося працаваць у 
літаратуры на зломе эпох, яны перажылі тыктанічны зрух 
гісторыі, крушэнне грамадскага ладу, змену ідэалаў, пераа-
цэнку каштоўнасцей. Усё гэта пачалося з сярэдзіны 1980-х 
гадоў, часу перабудовы савецкага грамадства, пасля 1991 г. 
спыніў існаванне СССР. Першай на змены ў літаратуры адгук-
нулася грамадска-публіцыстычная лірыка. Актывізавалася 
ўвага да духоўна-маральных праблем, пачала адкрывацца 
праўда пра мінулае, паэты звярнуліся да пытанняў рэлігіі, 
веры, агучылі тэму экалогіі, вылучылася тэма горада, ці так 
званая ўрбаністычная паэзія. Асобнай старонкай у белару-
скай паэзіі стала тэма Чарнобыля (1986 г. – год аварыі на 
атамнай станцыі – з’яўляецца пунктам адліку найноўшай 
гісторыі беларусаў).

Творчасць Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай – увасаб-
ленне падзей, змен грамадскага жыцця Беларусі другой па-
ловы ХХ стагоддзя. Гэта паэтэсы выразнага грамадзянскага 
гучання і шырокага абсягу тэм, без камернасці і эскізнасці – 
рыс, характэрных для маладзейшых прадстаўнікоў белару-
скага прыгожага пісьменства. У адным з вершаў Н. Мацяш 
ёсць цудоўныя радкі: “Наталіцца роднасці святлом…” [89; 
276]. У гэтым выразе, у якім заключаны “сэнс і веліч долі” 
[89; 276], – і бясконцае святло жаночай натуры, і выша жыц-
цёвага прызначэння, і шчасце творчай самарэалізацыі на 
карысць роднай літаратуры, грамадства, нацыянальнай 
ідэі. На жаль, наша даследаванне абмяжоўваецца разглядам 
толькі паэтычных твораў для дарослых, хаця ўсе названыя 
аўтары пісалі яшчэ і выдатныя вершы для дзяцей. Н. Мацяш і 
Г. Каржанеўская вядомы сваімі драматычнымі творамі, акра-
мя таго, першая займалася перакладчыцкай дзейнасцю, а 
другая выступае ў друку як публіцыст.

У беларускім літаратуразнаўстве існуе шэраг прац, прыс-
вечаных творчасці гэтых паэтэс. 

Назавём найбольш значныя даследаванні па паэзіі Е. Лось:
• артыкул А. Лойкі “Паэтэса пакалення” ў яго кнізе “Паэзія 

і час”, які спачатку планаваўся як рэцэнзія на чарговую паэ-
тычную кнігу “Лірыка ліпеня”, але стаў водгукам на ўсю твор-
часць паэтэсы, бо яе не стала;

• артыкул В. Каваленкі “Ад сакавіка да лепеня...” у яго 
кнізе “Жывое аблічча дзён”, дзе даследуецца развіццё тален-
ту паэтэсы ад першай кнігі да апошняй і дзе гаворыцца, што 
яна “адчувала шырокія філасофска-эсэтэтычныя магчымасці 
жаночай паэзіі”;
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• артыкул В. Бечыка з такой жа назвай “Ад сакавіка – да 
лепеня...” у яго кнізе “Прад высокаю красою; паэтычны свет 
Е. Лось там азначаны як “складаны, супярэчлівы, шматпра-
блемны”;

• артыкул У. Гніламёдава ў яго кнізе “Як само жыццё”;
• артыкул А. Бельскага ў яго кнізе “Беларуская літаратура 

ХХ стагоддзя: гісторыя і сучаснасць” і яшчэ адзін артыкул 
“Я жыву за дажджом, за вясёлкаю...”;

• асобныя артыкулы і рэцэнзіі Л. Тарасюк, Я. Семяжона, 
М. Лазарука, А. Зарыцкага, М. Арочкі, Я. Усікава.

Творчасці Н. Мацяш прысвечаны:
• даследаванне У. Калесніка ў кнізе “Усё чалавечае”;
• дртыкул Р. Семашкевіча “Адчуванне шляху” ў яго кнізе 

“Выпрабаванне любоўю”;
• артыкул Т. Дасаевай “Пяром самоты і агню”, у якім даец-

ца дэталёвы разгляд жыцця і творчасці паэтэсы;
• артыкул і рэцэнзіі У. Гніламёдава, В. Бечыка, Л. Тарасюк;
• даследаванне Т. Чабан і Я. Гарадніцкага;
• працы маладых навукоўцаў С. Калядкі, Н. Борсук.   

В. Смаля.
Па паэзіі Г. Каржанеўскай прац няшмат:
• артыкул і рэцэнзіі А. Лойкі, П. Макаля, Т. Чабан, М. Гіля, 

М. Барсток, В. Ліпневіча, Г. Хвесь, А. Марціновіча;
• артыкул А. Андруковіча “Жывой душы жывое слова” да 

50-годдзя паэтэсы ў “Родным слове”;
• выступленне М. Мікуліча на Міжнароднай навукова-

практычнай канферэнцыі “Таленавітыя жанчыны Беларусі ў 
культурнай, навуковай і мастацкай прасторы свету” (2007).

Усе гэтыя працы не маюць манаграфічнага характару.
Тыпалагічнае даследаванне творчых індывідуальнасцей 

Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай – адна з незапоўненых ла-
кун беларускага літаратуразнаўства. Нягледзячы на асобныя 
працы па творчасці гэтых аўтараў, адсутнічае параўнальны 
аналіз іх ідэйна-эстэтычных поглядаў і канцэпцый. Мэта 
нашага даследавання – выявіць духоўна-эстэтычныя ас-
новы жаночай паэзіі на матэрыяле творчасці названых 
аўтараў, дамінантныя рысы іх паэзіі, тыповае і адметнае ў 
мастацкім мысленні і жанрава-стылёвых сістэмах. Асэнса-
ванне ідэйна-мастацкіх асноў іх творчасці дазволіць больш 
поўна прадставіць карціну нацыянальнай паэзіі другой па-
ловы ХХ стагоддзя.
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РАЗДЗЕЛ І

ІДЭЙНА-МАСТАЦКІ ЗМЕСТ ЛІРЫКІ 
Е. ЛОСЬ, Н. МАЦЯШ, Г. КАРЖАНЕЎСКАЙ 

“Радзіўся паэтам – паэтам і будзеш”

Кожны сапраўдны паэт імкнецца спазнаць сутнасць 
паэзіі, яе прызначэнне, ролю ў жыцці чалавека, адказаць на 
пытанні, што галоўнае і якія каштоўнасці ляжаць у аснове 
вершаванага мастацтва. Ю. Лотман у даследаванні “Аналіз 
паэтычнага тэксту” піша: “Паэзія належыць да тых сфер ма-
стацтва, існасць якіх не да канца зразумелая навуцы” [80; 3]. 
Можа таму існуе мноства азначэнняў паэзіі. Вялікая коль-
касць даследчыкаў і пісьменнікаў спрабуе даць канцэпту-
альнае эстэтычнае разуменне мастацтва слова. Большасць 
з іх прытрымліваецца думкі, што паэзія – гэта ўсё, што нас 
акаляе, само хараство свету, жыццё ў яго незвычайных і ад-
метных праявах, гэта тое, “...без чаго, // як без маці // Або без 
радзімы, // Ні нараджацца, ні жыць // На зямлі немагчыма” 
(М. Танк) [116; 178].

Паэзія ўсюды: на зямлі, у нябёсах, у плёскаце вады. Для 
Б. Пастэрнака “паэзія – у траве”. Еўдакія Лось выказвае 
асабістае высокае ўсведамленне паэзіі: “У кожным імгненні 
паэзія ёсць, // У кожным здзяйсненні – яе прыгажосць” [71; 
57]. У такім сэнсе слова “паэзія” з’яўляецца сінонімам сло-
ва “прыгажосць”. Паэзію, сапраўды, можна знайсці ўсюды, 
толькі важна ўмець убачыць яе. Аднак убачыць і перадаць 
прыгожае дадзена не ўсім, а толькі мастаку. А. Яскевіч зазна-
чае: “Мастак у адрозненне ад звычайных людзей феномен, 
які заўважае ў прадметах і з’явах тое, чаго не бачаць іншыя” 
[136; 50]. І такім талентам людзі адорваюцца нездарма. Пе-
рад мастаком ставіцца важная мэта. Яму неабходна данесці 
прыгожае да іншых, зрабіць так, каб яно было даступна 
кожнаму, хто пазнаёміцца з мастацкім творам. На гэты конт 
разважаў яшчэ Гегель: “Паэт – гэта глыбокі дух, што разумее 
субстанцыю, якая ёсць і ў іншых, але застаецца не зразуме-
лай імі… Кажуць: я таксама ведаў каханне і не знайшоў у ім 
нічога падобнага на тое, што гаворыць аб ім паэт” [28; 156–
157]. Такім чынам, нават той, хто не змог бы скласці паэтыч-
ны твор, знаходзіць у ім увасобленую сваю ўласную натуру. 
Паэзія дапамагае чалавеку спазнаць свет і самога сябе.

Калі абапірацца на сцвярджэнне аб адным з найважней-
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шых прызначэнняў паэзіі – пазнанне свету і чалавека, – то 
неабходна зазначыць, што кожны паэт раскрывае, у першую 
чаргу, уласны духоўны свет. Спазнаўшы сябе, паэт-лірык, як 
заўважыў І. Шпакоўскі, “стварае “аўтапартрэт” сваёй душы, 
выяўляе розныя бакі свайго духоўнага стану” [133; 76]. Паэт 
прапускае праз сваю душу і сэрца ўсё, што ён бачыць наво-
кал. Ніякая ісціна не можа стаць сапраўднай для паэта, не 
стаўшы яго асабістым душэўным набыткам. Па словах дас-
ледчыка паэзіі Л. Цімафеева, “Кожны верш – гэта канкрэт-
ная выява характару паэта, яго лірычнага “я” [120; 275]. Для 
Е. Лось галоўнае, каб у паэта было гарачае сэрца:

Радзіўся паэтам – паэтам і будзеш!
Паэтава сіла, паэтава воля
У сэрцы гарачым... [71; 20].

Лірычная гераіня верша Галіны Каржанеўскай таксама 
гатова прыняць у сваё  сэрца шмат розных пачуццяў, і сваіх, 
і чужых, бо ведае, што без іх будзе “і золь, і пустата. // І там, 
дзе царствуе нуда, // Шчэ не ўзышоў // ніводзін вершык” 
[51; 52]. Гэта ж сцвярджае і літаратуразнаўца В. Кожынаў 
у манаграфіі аб рускай паэзіі ХІХ стагоддзя: “Прадметам” 
лірыкі з’яўляецца перажыванне, якое, якімі б яно падзеямі 
ці з’явамі рэчаіснасці ні было выклікана, заўсёды застаецца 
поўным жыцця і глыбока асобасным рухам чалавечай душы” 
[58; 8]. Менавіта зварот да настрою, пачуцця, руху душы і ёсць 
спецыфічная рыса паэзіі Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай. 
У паэтычных кнігах кожнай з паэтэс ёсць асноватворнае 
“энергетычнае поле” – свая душа, свой эмацыянальны змест. 
Разгледзім, што і як фарміравала духоўна-эстэтычныя асно-
вы іх творчасці. 

У вершы “Адкрыццё” Еўдакія Лось звяртаецца да твораў 
розных паэтаў, захапляецца глыбінёй думкі, чысцінёй іх та-
ленту. Далей яна задумваецца, чый жа талент узяць за ідэал,

Але думкі падышлі ціхутка, – 
Я, прызнаўшы, што няма чужой,
Чысты аркуш падхапіла хутка
І рашыла быць сама сабой! [71; 24].

Быць самім сабой, тварыць уласны свет – вось тое 
каштоўнаснае, што вызначае непаўторную індывідуальнасць 
паэта. Адкрываючы сябе, спазнаючы чалавека, можна зразу-
мець сэнс жыцця, спасцігнуць цэлы свет. У гэтым і бачыць 
прызначэнне сваёй паэзіі Е. Лось. Як зазначае І. Шпакоўскі, 
“важна, каб паэт у сваіх роздумах узняўся да агульнача-
лавечага, выхапіў галоўную супярэчнасць часу, моманту, 
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гістарычна-важную праблему” [133; 85]. Е. Лось у сваёй 
творчасці асэнсоўвае праблемы сэнсу жыцця, пераадолення 
цяжкасцей у ім: “Усё жыццё – задача за задачай...” [71; 116]. 
Яна заўсёды імкнулася выявіць жыццёва значнае, сутнаснае 
і – вельмі часта – драматычнае і складанае ў навакольнай 
рэчаіснасці. І нават у самы напружаны момант свайго жыц-
ця, калі паэтэса была ўжо цяжка хворай, у адным з твораў 
з “Бараўлянскага сшытку” – паэме “З белых пялёсткаў...” – 
прызнаецца ў глыбокай адданасці людзям, называе адрасата 
сваіх вершаў:

Каб не людская ўвага і прыветы,
каб не жадалі людзі песню чуць,
я б сто гадоў назад забыла гэты
занятак, што паэзіяй завуць!.. [71; 353–354]. 

Ніна Мацяш разважае аб прызначэнні паэта на зямлі ў 
вершы “Ці скажу” – галоўнае для яго – быць “голасам” іншых 
людзей, выяўляць “іх радасці й скрухі”, і тады                             

Узыходзіць, як каліва, слова.
Не згубіцца яму ў шматгалоссі. [89; 140].

Выказвае паэтэса думкі аб хуткаплыннасці жыцця, аб 
тым, што пражыць яго трэба адпаведна: “Каб на прыкан-
цы не шкадаваць, // Што не ўсё, чым доля нас вітала, // 
З годнасцю мы ўмелі адвітаць” [89; 157]. У Н. Мацяш ёсць 
вершы з красамоўнымі назвамі: “Паглядвайма ў неба” і 
“Зазірні ў сябе”. Гэтыя назвы-заклікі – выражэнне аўтарскага 
ідэалу. Паэтэса жадае перасцерагчы людзей, каб іх душы 
не апынуліся ў змроку. Святло падае на чалавека з нябёсаў, 
свет можа разліцца ў чалавеку сонцам. Толькі зазірні, чала-
век, туды, “...дзе пануе неасяжны // Шчасцямоўны мір. // 
Выпадковае, не мае // Там прытулку зло: // Толькі радасць, 
толькі воля, // І святло, святло...” [89; 216]. Святло і змрок, 
нябеснае і жыццёва-зямное – вось тая сэнсаўтваральная 
ідэя-антыномія, якая па-філасофску асэнсоўваецца паэтэсай. 
У гэтай сувязі дарэчы будзе прывесці словы В. Каваленкі: 
“Адкрываючы свет, абжываючы яго <...>, чалавек заўсёды 
меў шмат турбот з пазнаннем самога сябе” [44; 29]. 

У адным інтэрв’ю Н. Мацяш акрэслівае шэраг маральна-
этычных пытанняў, на якія яна шукае адказ у сваёй 
творчасці: “Ці “ўсё чалавечае” (У. Калеснік) з намі, г. зн. – ці 
духоўны ты, чалавек? Што пераважае ў табе: святло ці морак, 
любоў ці нянавісць, вернасць ці здрадніцтва, ахвярнасць ці 
маладушша, шчырасць ці падступніцтва, прадажніцтва ці не-
падкупнасць? Што баліць табе, што цешыць? Чым ты дужы, 
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чым кволы? Што цябе жывіць і на якім грунце развінаешся?.. 
Бо, як пранікліва заўважыў У. А. Калеснік, “нельга мастаку 
паўнацэнна жыць для чалавецтва, не жывучы для свайго 
народа, не памятаючы яго славы, здзяйсненняў, яго страт, 
не дбаючы пра добрае імя ў свеце і яго будучыню”[гл. дада-
так Б].

Медытатыўным роздумам аб сутнасці свайго прыз-
начэння на зямлі прасякнуты шматлікія вершы Галіны 
Каржанеўскай. Увогуле, на нашу думку, гэта адна з менталь-
ных адметнасцей яе паэзіі. Аўтар піша пра неабходнасць 
прысутнасці ва ўсім чалавечага цяпла (верш “Што трэба 
траве, каб яна ажыла...”), задумваецца ў вершы “Набываю ці 
трачу?” пра сэнс самаахвяравання дзеля людзей. У вершы 
“Старыя здымкі” Г. Каржанеўская спрабуе пераасэнсаваць 
уласнае мінулае: пераглядаючы старыя фатаграфіі, рве іх і 
прыходзіць да высновы:

Абрыўкам не ўваскрэснуць,
                                        не злучыцца.
Падраць – лягчэй.
Цяжэй – не паўтарыцца. [51; 108].

Гэты верш адметны наяўнасцю аўтарскай самаіроніі: 
“Старыя здымкі драць – // Судзіць і дакараць // Уласную 
каштоўную персону” [51; 108]. Лірычная гераіня паэзіі 
Г. Каржанеўскай вылучаецца здольнасцю крытычнага по-
гляду не толькі на ўчынкі іншых людзей (“Я жадаю // Мець 
чэснага ворага...” [51; 69]), але і самакрытычнасцю, строгас-
цю да сябе: “...І над  сабою суд вяршу. // Мычыць пакутліва 
мой сорам // Ды пальцам торкае // ў душу” [51; 84]. Трэба 
сказаць, што ў творчасці Е. Лось падобных самаіранічных 
вершаў мы не знаходзім, яе лірычная гераіня заўсёды год-
ная, “станоўчая”. 

Прамалінейнасць – яшчэ адна з асаблівасцей творчай 
асобы Г. Каржанеўскай. Паэтэса ў аўтабіяграфіі ўспамінае 
свой дыялог з А. Макаёнкам: “Чаму вашы героі што думаюць, 
тое і гавораць?” – “А хіба можна іначай?” [гл. дадатак А].

У вершы “Асенні мёд” Г. Каржанеўская асэнсоўвае пытан-
не: талент даецца на спажытак людзям або гэта дарунак для 
асалоды творцы? Тут згадваецца М. Багдановіч, які разважаў: 
“...няма красы без спажытку, бо сама краса і ёсць спажытак 
для душы”; бо “нашто каласы, калі няма васількоў?” [5; 231]. 
Лірычная гераіня верша Г. Каржанеўскай задаецца пытаннем: 
хто яна – прыгожая кветка, што аддае мёд, ці працалюбівая 
пчала, якая той мёд збірае?
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Пазалацелі 
                                                 і загуслі словы.
                              Я нават разабрацца 
                                                           не змагла,
                               Ці кветка я,
                                                  ці зумкая пчала. [51; 153].
Паэтэса робіць выснову, што самае галоўнае – жыць 

у гармоніі са светам і з самім сабой. У інтэрв’ю з аўтарам 
манаграфіі Г. Каржанеўская наконт уласных тэм і праблем 
разважае так: “Быць каналам, правадніком высокіх творчых 
энергій – справа ганаровая. Але “абранасць” мае на ўвазе 
пэўную ступень адказнасці за свой дар і яго рэалізацыю ў 
свеце. А бывае і так, што паэт “Свайго не разумее сану, Як 
колас выспелы, як кветка” ...Скажу так: <вызначальныя пра-
блемы маёй творчасці> – станаўленне асобы, імкненне да 
гармоніі і шчасця, багацце свету і яго праяў, сугучнасць чала-
вечай душы і прыроды. Падобна, што для мяне паэзія – як від 
псіхатэрапіі, які дапамагае разабрацца ў самой сабе і ў сабе ж 
знайсці апірышча для жыцця” [гл. дадатак Б]. 

Такім чынам, беларускія паэтэсы раскрываюць аснова-
сутнаснае прызначэнне паэзіі, якое можна вызначыць як  
“спасціжэнне свету і дыялог паміж людзьмі, самапазнан-
не, самапабудова чалавечай асобы ў працэсе пазнання...” 
[80; 131]. 

Роля паэзіі ў чалавечым жыцці – рэч надзвычай істотная, 
нават неаспрэчная, бо змяшчае ўнікальны эмацыянальна-
эстэтычны змест, які здольны пераўтварыць асобу. Паэты 
імкнуцца данесці эстэтычныя ідэалы і каштоўнасці праз 
слоўны вобраз, думку-пачуццё. Духоўная аснова мастацт-
ва ўключае чалавека ў працэс жыццятворчасці па законах 
прыгажосці. Паэзія дапамагае “асэнсаваць, “абжыць” новыя 
бакі і з’явы жыцця, павялічыць свае магчымасці мастацкага 
пазнання і абагульнення рэчаіснасці” [33; 293]. Вельмі важ-
на, каб паэзія заставалася на баку праўды, духоўнай свабоды, 
захоўвала нацыянальны дух. 

Н. Мацяш асэнсоўвае праблему матэрыяльнага і 
духоўнага ў грамадстве, ролю мастацтва ў вырашэнні гэтай 
праблемы: “Я не ведаю ніводнага, колішняга ці сучаснага, 
грамадства, у якім бы духоўнае пераможна панавала над 
матэрыяльным. Паўсюль “душа йшчэ з дзерава не злезла” 
(Л. Кастэнка). Яна і ў ХХІ стагоддзі ўсё ў тым жа першабытна-
калматым лямцы бязглуздай агрэсіі ды культу грубай сілы, 
падмацаванай фінансамі ці ўладай. Адсюль – бясконцыя 
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крывавыя войны-разборкі, нахабны дыктат волі аднаго ці 
малалікай групоўкі над мноствам. Адсюль – фетышызацыя 
маёнткаў і пагарджэнне скарбамі нацыянальнай ды агуль-
началавечай культуры. Мастацтва ж, як праява духоўнасці, 
цягам усяго шматвяковага развіцця чалавечай цывілізацыі 
ўпарта, бесперапынна, усімі даступнымі яму сродкамі, у 
тым ліку й літаратурай, нагадвае людзям пра іншыя выме-
ры жыцця. Пра сапраўды нятленныя каштоўнасці, такія як 
любоў, праўда, чалавечнасць, сумленне. Пра ўсё тое, без чаго 
чалавек на зямлі так і застаецца драпежным зверам ці вар-
тай жалю кормнай жывёлінай” [гл. дадатак Б]. 

Кожная з паэтэс – Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўская – 
ішлі шляхам засваення ідэйна-духоўных традыцый, за-
кладзеных Я. Купалам, Я. Коласам, М. Багдановічам і іншымі 
класікамі. Яны не спяшаліся за модай, не паўтаралі кагосьці, 
трымаліся свайго эстэтычнага крэда. Арыстоцель, вызнача-
ючы прыроду паэзіі, пісаў: “Паколькі паэт ёсць пераймальнік 
(падобна да жывапісца ці іншага стваральніка выяў), то ён 
заўсёды непазбежна павінен наследаваць аднаму з трох: ці 
таму, як было і ёсць; ці таму, як гаворыцца і здаецца; ці таму, 
як павінна быць” [3; 676]. Сапраўды, перад кожнай з паэ-
тэс стаяў складаны выбар, неабходна было выпрацоўваць 
уласны почырк-стыль. Асабліва калі мець на ўвазе, што іх 
творчае станаўленне і развіццё адбывалася ў сваім часе. 
Той жа Арыстоцель адзначаў, што “...правільнасць у паэзіі і ў 
палітыцы, у паэзіі і ў любым іншым мастацтве – рэчы роз-
ныя” [3; 676]. Можа таму лірычная гераіня Е. Лось ацэньваць 
свае вершы дазваляе... родным абсягам, лугам, бярозам і ду-
бам: “...Таму і любы мне мой родны кут, // Што чыніць ён свой 
справядлівы суд” [71; 43]. Паэтэса не баіцца строгіх заўваг. 
Яна звяртаецца да сваіх вершаў: “Вы адсюль. // Дык жалудоў 
не бойцеся, як куль! // Не бойцеся камення уздоўж дарог – // 
Каменне ўзбочын аўтар перамог” [71; 43]. У вершы “Ці гэта 
я нядаўна бедавала...” Е. Лось роднаму куту абяцае прынесці 
такія словы, “Што ў самым сэрцы доўга гадавала, // Каб 
усхваліць надзею і красу!” [71; 305]. Менавіта прыгажосць 
і надзея з’яўляюцца ўвасабленнем высокай ісціны, і гэтыя 
ідэалы паэтэса бярэ ў сваё сэрца. Варта ў сувязі з гэтым на-
гадаць словы Гегеля: “Вышэйшая здольнасць уяўлення, паэ-
тычная фантазія стаіць на службе не выпадковых станаў 
і вызначэнняў душы, а на службе ідэй і ісціны духу наогул” 
[28; 156]. Е. Лось гаворыць, што ёй патрабуецца нейкая сіла 
звонку, якая б падштурхнула паэтэсу, дала ўнутраны імпульс, 
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і ў сэрцы загарэўся б палымяны агонь:
Часам трэба, каб нехта цябе раззлаваў, 
за тваю справядлівасць нялюдскім назваў,
прад ягоным нахабствам на хвілю спыніў
і залішне ружовы твой свет пачарніў...
Вось тады да алоўка памкнецца рука,
як да клінка!.. [71; 249].

Е. Лось не проста прамаўляе словы, зарыфмоўвае думкі-
пачуцці. Яна гаворыць так, як думае, адчувае. Лірычнае 
хваляванне з’яднана з характарам, жыццёвым лёсам. Мае 
рацыю В. Бечык: “Прызванне паэта драматычнае. Тое, пра 
што гаворыш, павінна быць перажыта. Жыць неабходна 
без палёгкі. Ад барацьбы, пераадолення ўхіляцца нельга, 
немагчыма. Самае запаветнае выносіцца на людзі. Дробяз-
насць, мітусня – недапушчальныя, згубныя для таленту, як 
любая няшчырасць, кожнае прытворства” [17; 123]. Такім 
жа драматычным, нялёгкім бачыцца прызначэнне паэта і 
Г. Каржанеўскай: 

                             Млечным Шляхам
                             Ідуць паэты.
                             ...О, які ж гэта шлях цяжкі! [53; 3].
Паэзія для Еўдакіі Лось – гэта неспакой сэрца, змаганне 

духу. Не заўсёды ідэалы паэтаў супадалі з устаноўкамі савец-
кай крытыкі. Е. Лось даводзілася адстойваць права на сваё 
“я”, нягледзячы на тое, што яна вымушана была ўключыцца ў 
прадвызначанае ідэйна-ідэалагічнае рэчышча. Яшчэ А. Блок 
у сваім артыкуле “Фарбы і словы” пісаў, што “...крытыка аб-
ходжвае мастака з усіх бакоў... Калі вопратка не ўзлазіць на 
мастака, яна абсякае яму ногі, рукі ці – што ўжо зусім не-
прыстойна – галаву” [106; 95]. Такое духоўнае процістаянне 
выявілася ў вершы “Рэдактар кажа: дайце пра грамадскае…”. 
Паэтэса прыносіць у рэдакцыю вершы аб набалелым, “несла, 
каб аддаць, а не прасіць”. А ў адказ – чуе “адказ”, і “сэрца за-
хлынаецца”, яна бярэ свае творы назад, “нібы дабро жабрац-
кае”. І ўсё ж Е. Лось упэўнена, што яе лірычная паэзія будзе 
прынята “грамадой”, таму што сугучная іншым людзям, іх 
сэрцам:

                   І грамада і я – 
                                            нас, блізкіх, двое...
                  Дай грамадзе маё, а не чужое! [71; 284].
У гэтых радках адчуваецца ўпэўненасць Е. Лось у тым, 

што яна выносіць на суд чытачоў, што піша ў сваіх творах. 
А. Лойка адзначае: “Паэт не можа не быць упэўнены, бо 
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ва ўпэўненасці – яго сіла, яго вера, яго праўда” [65; 226]. 
Е. Лось верыла ў неўміручасць вечных каштоўнасцей. Яна, 
як і класікі нацыянальнай і сусветнай паэзіі, імкнулася да 
вечных ідэалаў, сцвярджала іх у сваёй паэзіі. Пераадольваю-
чы дысгарманічнасць, яна ўсім сэрцам прагнула гармоніі 
і музыкі (згадайма С. Маршака: “І ў музыку пераўтварылі 
шум” [107; 6]). Яе паэзія зарыентавана на эстэтычны ідэал 
як цэнтр духоўнага існавання. Па словах А. Лойкі, “прыга-
жосць, краса ідэалу – вось на пару з чым ва ўсім ХХ стагоддзі 
і прадаўжае ісці ў сваіх высокамастацкіх узорах беларуская 
літаратура” [65; 55]. Прыгажосць, ісціна з’яўляюцца ідэаламі 
паэзіі Е. Лось. Слушна зазначыў А. Майхровіч: “Пытанне аб 
сутнасці эстэтычных ідэалаў – гэта перш за ўсё пытанне 
аб ідэі прыгажосці мастака, аб тым, у чым ён бачыць і як 
разумее прыгожае” [82; 80]. Е. Лось выдатна ўсведамляла, 
што найбольшымі духоўнатворчымі магчымасцямі валодае 
менавіта паэзія як мастацтва слова. Л. Цімафееў зазначаў: 
“Слову даступна ўсё, што даступна думцы – усё, што вызна-
чае чалавека і свет вакол яго” [120; 323]. У вершы “Рэдактар 
кажа: дайце пра грамадскае...” Е. Лось даводзіць, што паэзія 
мае права існаваць дзеля паэзіі, існаваць як самакаштоўная 
мастацка-эстэтычная субстанцыя. 

Відавочная геданістычная скіраванасць паэтычнай думкі 
Е. Лось. Яе лірыка – гэта рэфлексійны рух эмоцыі. Паэтэса 
імкнулася, каб вершаванае слова абуджала думку, пачуццё, 
прыносіла асалоду чытачу. Паэзія асвятляла жыццё Е. Лось, 
хаця на творчым шляху ёй давялося пераадолець нямала 
выпрабаванняў і цяжкасцей:
                        Я да цябе, паэзія, дабіралася,
                        Як далакоп да вады на сухой мясціне.

                        Я з табой, нарэшце, спазналася, – 
                І стала светла ў маёй хаціне [71; 97].
Е. Лось захапляе само незвычайнае адчуванне паэзіі, яна 

для паэтэсы – найлепшы сябар, якому можна даверыць свае 
таемныя думкі. Як у сяброўстве, так і ў паэзіі галоўнае – шчы-
расць, даверлівасць, тады ты абавязкова сустрэнеш разумен-
не: “Люблю паперы аркуш белы, // Што пазірае ў вочы мне, 
// Як быццам друг адкрыты, смелы, // Якога ў чыстым бачу 
сне” [71; 119]. Сон пра паэзію характарызуецца эпітэтам “чы-
сты”, а сябар-паэзія – “адкрыты”, “смелы”.

Таленавітая паэзія выклікае глыбокія эстэтычныя 
пачуцці, здольна закранаць і пераўвасабляць чалавечую 
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душу. Як пісаў Шэлінг, “паэзія ніколі не мае мэты апра-
ча самой сябе, хоць тое пачуццё, якое ў ёй заключана, яна 
выклікае і па-за сабой” [131; 344]. Паэзія Е. Лось – крыніца 
шчырых пачуццяў і перажыванняў, люстэрка душэўнага 
жыцця грамадства, нават цэлага пакалення; больш за тое, 
яна змяшчае ўнікальны эмацыянальны вопыт. Праз эма-
цыянальнае далучэнне да паэтычнай спадчыны чалавек 
можа ўступаць у своеасаблівы дыялог з часам, падключац-
ца да духоўна-эмацыянальнага поля творцы, якое кандэнсуе 
мастацкі тэкст. Гуманістычны пафас – адзін з самых яскра-
ва выяўленых, вызначальных у паэзіі Е. Лось. Чалавек з яго 
светам пачуццяў і дачыненняў – галоўны вектар яе слоўнага 
мастацтва. У мастацтве, як адзначаў Г. Гегель, “твор... уяўляе 
сабой дыялог з кожным чалавекам, які стаіць перад ім” 
[27; 274]. Духоўна-гуманістычны змест у творчасці Е. Лось 
абумоўлены мэтавай ідэйнай устаноўкай, якая была б немаг-
чымай без усведамлення высокага прызначэння паэзіі. 

Як і кожны творца, паэтэса ўвасабляла ў вершаваных 
радках свае думкі, надзеі, перажыванні, трывогі, інакш ка-
жучы, выяўляла чалавечае ў чалавеку, разлічвала на водгук-
суперажыванне ў сэрцы чытача. Е. Лось спадзявалася, што 
паэзія спараджае сустрэчны рух – духоўную камунікацыю: 
“Нясу я вершы // ў маладосць // і спадзяюся: адгукнец-
ца!..” [71; 53]. Заўсёды ёсць надзея: пэўныя словы змогуць 
дапамагчы адчуць сваю інтымна-чалавечую сутнасць, 
перамяніць ход думак, перасцерагчы ад магчымых памылак, 
выклікаюць развагі аб жыцці. Рыхтуючыся да сустрэчы з чы-
тачом, Е. Лось старанна, з вялікай адказнасцю і хваляваннем 
адбірала вершы:
                                         А ці навучыць першы,
                                         Другі ці будзе спеты,
                                         Ці клікне маладога
                                         Да палкага кастра [71; 46].

Выхаваўчым пафасам, зваротам да маладых прасякну-
ты і вершы Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай. Напэўна, тут зноў жа 
адлюстроўваецца спецыфіка жаночай літаратуры. Менавіта 
думкай пра духоўнае пераўтварэнне жыцця, гармонію 
існавання, магчымасць чалавечага шчасця асвечана лірыка 
кожнай з гэтых паэтэс. Жанчына, калі яна ўсведамляе сваю 
місію на зямлі, мае яшчэ больш высокае прызначэнне – хва-
лявацца, клапаціцца пра маральнае ўладкаванне грамад-
ства, народны лёс, будучыню чалавецтва. Многае пачына-
ецца з сям’і, выхавання, менавіта таму шмат твораў для 
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дзяцей напісана і Е. Лось (зборнікі “Абутая елачка”, “Казка 
пра Ласку”, “Вяселікі” і інш.), і Н. Мацяш (зборнікі “Два бра-
ты і сякера”, “Казка пра суседзяў, змяю і мядзведзя” і інш.), 
і Г. Каржанеўскай (зборнікі “На што падобна аблачынка”, 
“Сінічка на балконе” і інш.). І нельга недаацэньваць знач-
насць іх творчасці для дзяцей, беларускія паэтэсы з’яўляюцца 
прадаўжальніцамі духоўна-адраджэнска-гуманістычнай 
дзейнасці Цёткі (Алаізы Пашкевіч). Яны, як і іх славутая 
папярэдніца, звязваюць нашу будучыню з дзяцінствам, мо-
ладдзю... 

Час ускладніўся, бо вечныя каштоўнасці, на жаль, страч-
ваюць сваю актуальнасць і значнасць. “Духоўны свет на-
шага сучасніка ўсёабдымны. Паэзія заклікана выхоўваць 
у ім агульначалавечы пачатак, вярнуць асобе разуменне 
ўсёабдымнасці яе быцця, паказаць, на якой тоўшчы часу 
стаіць сённяшні чалавек,” – адзначае У. Гніламёдаў [33; 296]. 
І вядома ж, сучасны чалавек не зможа ісці ў будучыню, не 
зведаўшы свае карані, сваю гісторыю. Паяднаць сучаснасць 
з мінулым, духоўнымі традыцыямі продкаў – адна з прыяры-
тэтных задач нацыянальнай літаратуры. Адзінства сучасных 
маральна-этычных каштоўнасцей з спрадвечнымі этычнымі 
нормамі, якія склаліся гістарычна, – адна з галоўных умоў 
паспяховага існавання нашага грамадства. Е. Лось, Н. Мацяш, 
Г. Каржанеўская знаходзяцца ў ліку тых пісьменнікаў, якія 
адчулі вострую патрэбу з’яднаць сучаснасць і гістарычны 
вопыт у адзінае цэлае. Мастацкае слова для іх, як і для 
У. Караткевіча, сталася своеасаблівай рэканструкцыяй духу, 
нацыянальнай душы, магчымасцю паглыблення ў мінулае 
Радзімы, каб спазнаць прыгожыя і высакародныя пачуцці 
сваіх продкаў.

У паэзіі Е. Лось і Н. Мацяш шмат вершаваных зваротаў 
да мінулых эпох і людзей, якія належаць гісторыі. Аднак 
перш за ўсё іх цікавіць духоўны свет класікаў. У паэзіі Е. Лось 
выразна прасочваецца духоўная прысутнасць Янкі Купа-
лы (верш “Свой Купала”), Максіма Багдановіча (верш “На 
магіле Багдановіча”), Лесі Украінкі (верш “Лесі Украінцы”), 
Аляксандра Пушкіна (верш “Праўнук Пушкіна”). Эстэтыч-
ныя велічыні для Н. Мацяш, напрыклад, тыя ж Багдановіч 
(верш “Між квецівам снегу...”), Пушкін (верш “Пушкін у 
Міхайлаўскім”) і інш. Зварот да духоўна-эстэтычнага вопы-
ту папярэднікаў невыпадковы. Па-першае, ніводзін твор-
ца не адбудзецца як сапраўдны паэт без ведання мастацкіх 
здабыткаў ранейшых эпох і часоў, без далучэння да на-
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цыянальных і сусветных класічных набыткаў. Па-другое, 
для такіх глыбокіх і інтэлектуальных аўтараў мастацкая 
літаратура, у тым ліку сусветная, стала аб’ектам павыша-
най увагі. Нездарма ў творчасці Е. Лось і Н. Мацяш значнае 
месца займаюць пераклады. Паэтэсы імкнуцца данесці да 
чытача тыя светлыя і гуманныя ідэі, якія знаходзяцца па-за 
межамі часу і якія сталі “высокім небам ідэалу” для духоўных 
папярэднікаў. Безумоўна, класічная літаратура аказала на іх 
паэзію значны ўплыў. Як зазначае В. Кожынаў, “сённяшняя 
паэзія магчыма толькі як новае звяно ў ланцугу векавога, 
нават тысячагадовага паэтычнага развіцця” [58; 300]. 

Вельмі важна разуменне паэтычнага мастацтва як хра-
натопу, як гістарычна абумоўленага працэсу. Без гэтага не-
магчыма аб’ектыўна ацаніць і асэнсаваць творы паэтэс, 
напісаныя ў савецкі час. У гэтым разуменні значную ролю 
выконвае катэгорыя часу. Дарэчы прывесці  меркаванне 
В. Каваленкі: “Увасобіўся час у творчасці – ёсць паэт” [44; 125]. 
І сапраўды, бываюць выпадкі, калі па-сапраўднаму ацаніць 
творчасць якога-небудзь аўтара нам дапамагае час. Па словах 
Г. Каржанеўскай, “і часу тайна адно паэту падуласна” [51; 44]. 
Толькі ў кантэксце часу відаць аб’ектыўная ісціна, з вышыні 
часу становіцца зразумелым тое значнае, што аўтар хацеў 
сказаць шмат гадоў назад. Тады нас штосьці здзіўляе, а не-
шта, магчыма, расчароўвае. Яшчэ адна з паплечніц разгляда-
емых аўтараў па паэтычным цэху Вера Вярба аб гэтым піша з 
упэўненасцю: “Я веру, што жыццё прадбачыць // І прадчувае 
лёс паэт...” [26; 250]. І гэта не проста інтуіцыя, а паэтычны 
прагнастыцызм, заснаваны на глыбокім разуменні чалаве-
ка, жыцця і часу з пазіцый вечнага і вечнасці. Асэнсоўваючы 
паэзію Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай, мы пераконваем-
ся ў трываласці іх лірычнага слова. Тлумачыцца гэта тым, 
што эмацыянальна-духоўная аснова твораў грунтуецца не 
на адлюстраванні часовага, а на эстэтыцы вечнага, пачуц-
цёвага, нават экзістэнцыяльна-філасофскім светаразуменні. 
У вершах паэтэс – жывое сэрцабіццё радка, тут ёсць скла-
данасць і супярэчлівасць пачуццяў, паколькі жыццё ба-
чыцца не аднапланава і аднаколерна, а ў яго дыялектыцы, 
антынамічнасці і драматызме. Раскрываецца жыццё душы ў 
рэальным чалавечым змесце.

Паэзія, як ужо гаварылася вышэй, субстанцыя каму-
нікатыўная. У яе аснове ляжыць дыялагізм. Паэт размаўляе з 
чытачом, з народам, з цэлым сусветам. І зразумела, ніхто яго 
не пачуе, калі яго словы не будуць актуальнымі для людзей, 
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калі ў вершаваных радках аўтар не здолее знайсці адказы на 
хвалюючыя іх пытанні. Без грамадзянскага ідэалу паэзія не 
можа быць эстэтычна паўнавартаснай, інакш кажучы – на-
дзённай, сугучнай часу і стану грамадства. У. Гніламёдаў піша: 
“Паэзія была і застанецца духоўна-эстэтычным эквівалентам 
грамадства, яна творыць, “збірае” чалавека, асвятляючы яго 
месца і ролю ў агульнай карціне сучаснага свету” [33; 293]. 
Усе тры паэтэсы па-грамадзянску актыўныя ў жыцці соцыу-
му. Яны не абыходзяць увагай тыя падзеі, якія адбываліся ў 
грамадстве і былі неад’емнай часткай жыцця людзей. Твор-
часць Е. Лось ахоплівае адносна аднародны этап у развіцці 
дзяржавы – пасляваеннае аднаўленне і развіццё савецкага 
грамадства, калі ідэя будаўніцтва светлага камуністычнага 
будучага была вядучай. Гэты аб’ектыўны фактар аказаў 
значны ўплыў на фарміраванне творчай манеры Е. Лось, у яе 
паэтычнай скарбонцы ёсць вершы дэкларатыўнага характа-
ру, агітацыйныя (“Сёстры Леніна”, “За ўладу Саветаў”, “Сло-
ва камуністкі” і інш.). Яе грамадзянская лірыка з’яўляецца 
адлюстраваннем сваёй эпохі, і ў гэтым сэнсе каштоўная для 
нашчадкаў.

Творчасць Н. Мацяш і Г. Каржанеўскай развівалася ў 
больш позні час. Ім давялося стаць сведкамі змены грамад-
скага ладу, які пачаўся з сярэдзіны 80-х гг. – часу перабудо-
вы. Гэтыя змены закранулі ўсе сферы чалавечага жыцця, 
адбылася сапраўдная пераацэнка каштоўнасцей, старыя 
ідэалы саступілі месца новым. Працэс характарызаваўся 
няпэўнасцю, пераходнымі цяжкасцямі, бо духоўнае адрад-
жэнне суправаджалася эканамічным спадам. Г. Каржанеўская 
ўдала перадае той стан разгубленасці, у якім апынуліся гра-
мадзяне былой савецкай дзяржавы: 
                          Штосьці пуста ў маіх засеках,
                          Штосьці воля мая – як з ваты.
                          Штосьці думкі мае – як рэкі,
                          Паспрамляныя сілай, гвалтам [51; 7].

Трохразовы паўтор няпэўнага займенніка ўзмацняе гэты 
эфект. Паэтэса спрабуе пераасэнсаваць ідэалагічныя клішэ, 
прыйсці да ісціны сама, стомленая ад “агульных” думак, на-
вязаных “зверху”. У многіх вершах Г. Каржанеўскай чытаецца 
горкі роздум пра ідэалы юнацтва, у якіх, насамрэч, пераважаў 
наіў. Аўтар з іроніяй разважае аб такой чалавечай якасці, як 
гонар:

19



                              Дошкі гонару апусцелі.
                              Нават з гонарам стала горш – 
                              Ён каштуе сягоння грош [51; 71].

Пад вострае пяро паэтэсы трапілі партыйныя начальнікі – 
“рабацягі машыны страшнай”, “спадкаемцы вялікай лажы”. 
Як бачым, тут Галіна Каржанеўская не шкадуе прастамоўнай 
лексікі; прыстасаванцы таксама атрымліваюць сваё: “Хто 
апалай лістотай слаўся – // Тых наступнасць збярэ ў вя-
дро” [51; 71]. Зноў жа іранічна ў вершы з адпаведнай на-
звай “Іранічнае” аўтар раскрывае “схематычнасць”, засты-
ласць савецкага часу, выкарыстоўваючы для гэтага кароткія 
няпоўныя сказы, адзіную рыфму для кожнай страфы, што 
ўзмацняе ўражанне ад зместу:  

І застой, і плесня там, дзе схемы.
У людзей інакшыя праблемы.
У віры матляемся ўсе мы.
Справы дрэнь: падводзяць тэарэмы.

Як іх штампавалі год ад году,
Сапсавалі гэтулькі народу [51; 22].

Засілле бюракратаў – аб’ект гневу Г. Каржанеўскай у паэ-
ме “Рэтушоры”: “Скрозь яны – // там, дзе трыбуны, канто-
ры. // (Двое працуюць – кіруе чацвёра)” [52; 146]. У вершы 
“У чарзе” паэтэса паказвае тагачасную ліхаманку рэчавізму, 
звязаную з імкненнем, прагай набыць такія недасягальныя, 
“усім неабходныя рэчы”. Жанчын-працаўніц аўтар называе   
“чаплямі эпохі перабудовы”. Перад намі да болю знаёмыя 
“рэаліі” савецкага часу: “звыклая лаянка”, “выпіўшы муж”, 
“цёткі, кабеты і дамы ў пакетах і звязках...” [51; 15] паўстаюць 
з вершаў Г. Каржанеўскай вельмі ярка, рэалістычна-праўдзіва. 

Змаганне з бюракратыяй і доўгія чэргі ў часы перабудо-
вы аднолькава хвалявалі як Г. Каржанеўскую, так і Н. Мацяш.  
Н. Мацяш у вершы “Набалелае” прызнаецца, што ўжо не можа 
больш маўчаць. Супраць чыноўніцтва, супраць бюракратыі 
скіравана яе вершаванае слова. Паэтэса не можа быць спа-
койнай, “Покуль пуста ў кашальках у нас і ў крамах, // По-
куль чэргі ёсць, і хабары, і блат” (верш напісаны ў 1988 го-
дзе). У вершы закранаецца і афганская трагедыя: “уміраюць 
на чужой чужыне родныя сыны...” [89; 194]. Выкарыстанне 
паўтору “чужой чужыне” яшчэ больш акцэнтуе ўвагу на 
бяссэнсавасці гэтай ахвяры.

Творца “гражданином быть обязан” (М. Някрасаў), ён не 
мае права заставацца абыякавым да праблем грамадства, 
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бо паэт, калі ён сапраўдны паэт, – голас і сумленне народа. 
Г. Каржанеўская адчувае сябе кропляй у жыццёвай плыні 
грамады: “Нас падхапіла існая плынь // Ўсіх, грамадою. // Так 
і сплываем удалячынь // Разам з вадою” [51; 27]. Лірычная 
гераіня Н. Мацяш не можа спяваць вясёлых песень, калі 
“відаць, зашмат на свеце нешчаслівых...” [89; 167]. У кнігах 
паэзіі Г. Каржанеўскай і Н. Мацяш шмат драматычных вершаў, 
у якіх закранаюцца праблемы грамадства, што сведчыць пра 
грамадзянскую актыўнасць паэтэс. Е. Лось надала адметную 
эстэтычную канцэптуальнасць грамадзянскай лірыцы, для 
паэтэсы слова “грамадзянін” атаясамліваецца са словам “ча-
лавек”. 

Паэзія розных аўтараў, нягледзячы на адрозненне твор-
чых асоб, абумоўленых рознымі, у тым ліку і грамадскімі, 
фактарамі светапогляднага фарміравання, складае адзіную 
мастацкую сістэму, вядома, пры ўмове, што ёсць тыпалагічная 
агульнасць, тая эстэтычная аснова, якая збліжае, паядноўвае 
і нараджае плынь або напрамак. Дарэчы прыгадаць во-
бразнае параўнанне У. Гніламёдава: “Паэзія як тая рака: 
перад упаданнем у мора яна мае ўжо некалькі рукавоў, 
якія захоўваюць асаблівасці ракі і ў той жа час валодаюць 
сваімі, непаўторнымі якасцямі” [32; 227]. Тры паэтэсы – 
тры індывідуальнасці, тры паэзіі – тры ракі, якія ўпадаюць 
у літаратурнае мора, акіян сусветнай паэзіі. З такіх крыніц-
першавытокаў набірае моц агульны паток – літаратурнае па-
каленне ці супольнасць творцаў, якіх аб’ядноўваюць агуль-
ныя духоўныя ідэалы і каштоўнасці: Радзіма, прырода, мова, 
гісторыя і інш. Магчыма таму Г. Каржанеўская звяртаецца да 
паэтаў-аднагодкаў:
                             Мы – паралельныя, 
                                                             горнія светы.
                             Вы нам браты,
                                                 аднагодкі-паэты... [51; 39].

Яна звяртаецца з заклікам да духоўнага яднання, даверу 
адно да аднаго. І як вынік – узбуйніцца магутная рака нацыя-
нальнай паэзіі.

Для творцаў Беларусі характэрна нацыянальная ад-
метнасць, якая выяўляецца ў выбары тэм, праблем, у 
своеасаблівым поглядзе на розныя бакі жыцця, нарэшце ў 
нацыянальным моўным каларыце. Для беларускіх паэтэс ха-
рактэрны пранікнёны лірызм, эмацыянальнасць, чуласць да 
ўсяго навакольнага ў свеце, жыццёвы аптымізм і абвостра-
нае пачуццё прыгожага. Нацыянальна-эстэтычная сутнасць 
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іх паэзіі сведчыць пра адметную ментальнасць і мастацкую 
эстэтыку.

Паэтычнае слова цесна звязана з моўным каларытам, і 
пры перакладзе на іншыя мовы твор нярэдка страчвае свой 
сэнс. Вось прыклады непаўторнай індывідуальна-мастацкай 
вобразатворчасці: “вецер-самавей”, “громавы грозьбы”, “вёс-
ны вербалозныя”, “светлая, аконная” (Е. Лось); “здранцвелыя 
хаты”, “хіжы зырк”, “выдажджаны ўзмежак”, “зацвярдзелае 
віно”, “раскрыленыя далі” (Н. Мацяш); “час расхрыстаны і 
скрутны”, “бяскорміца”, “літанні нашы, скаргі”, “зімовая сла-
та” (Г. Каржанеўская). В. Кожынаў зазначае, што “лірычная 
паэзія... абумоўлена гранічна цеснай сувяззю лірыкі з род-
ным словам, з самім яго непаўторным гучаннем і ладам” 
[58; 5]. 

Эстэтычныя карані творчасці разглядаемых паэтэс – у бе-
ларускай песеннай прасодыі. Моўная плынь іх твораў успры-
маецца як музыка душы. Прывядзём вершаваныя прыклады 
музычнасці, меладычнасці верша: “Абуджаюцца зямныя сокі, 
// Бродзяць хмелем п’яным, маладым. // На палях з праталін 
чарнавокіх // Ўецца туманоў бялявы дым.” (Е. Лось) [71; 15]; 
“Зноўку ноч цыганкай каля ганка, // Зноў прыйшла праро-
чыць – варажыць // Самыя шчаслівыя світанкі, // Самыя 
гаючыя дажджы.” (Н. Мацяш) [89; 33]; “Як чаранок да галіны 
ўвесну – // Гэтак  прывіты // Ты да мяне, мой балесны, // Мой 
непазбыты” (Г. Каржанеўская) [51; 127]. Выкарыстоўваючы 
багатыя эўфанічныя асаблівасці, яны здолелі ўвабраць у 
сябе музыку беларускай мовы, ператварыўшы слоўную ма-
тэрыю ў эстэтыку мастацтва. Сапраўды, пры дапамозе лірыкі 
можна перадаць мелодыю душы, гукарытміку сэрца. Даслед-
чык Л. Цімафееў адзначае: “У лірыцы, дзе характар выступае 
ў індывідуальным перажыванні, гэта значыць у прынцыпе 
і ў асаблівасці з гранічнай напружанасцю, гэта выражаецца 
і ў адметнай экспрэсіўнасці мовы, у “зычным голасе”, у той 
важкасці слова, якую мы адчуваем у вершы. Пагэтаму ім і 
можна выказаць больш, чым у прозе” [120; 40]. І сапраўды, 
лірыка паэтэс змястоўная, часам адзін-два радкі ці страфа – 
гэта міні-вобраз, мікрасвет, маленькая драма. “Па сцісласці, 
канцэнтраванасці вобразнай рэчыўнасці паэзія, безумоўна, 
самая ёмістая і эканомная з усіх відаў сучаснага мастацтва”, – 
лічыць А. Яскевіч [136; 29]. Дасягаецца гэта тым, што кож-
ная з паэтэс сцвярджае асноўную ідэю свайго твора шляхам 
развіцця лірычнага пачуцця: “Мой час па-рознаму бяжыць: 
// То з гулам, як вясновы гром, // То ціхенька, нібы ручай, 
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// То скокам-бокам, нібы ліст” (Е. Лось) [71; 62]; “Я – камень, 
кінуты ў раку. // Кругі, расходзяцца кругі, // Усё шырэй, шы-
рэй, здаецца. // Ды раптам зыркне бліскавіца, // І ўжо не 
вочы ўбачаць – сэрца: // Усё шчыльней, шчыльней кругі...” 
(Н. Мацяш) [89; 45]; “Не стала глебы пад нагамі. // Такая, ба-
чыце, пара. // Мяне прыціснула гара, // І страхі ў голаў // 
лезуць самі. // Як пуга – ноч, // а дзень імглісты... // Што ні 
кажы: на дне душы // Заўсёды твань. // Не варушы, // Не 
каламуць – // і будзе чыста” (Г. Каржанеўская) [51; 55]. Верш, 
як правіла, не мае сюжэта ў звыклым значэнні гэтага сло-
ва, усё дзеянне – толькі “лірычны аналог жыццёвай падзеі” 
[40; 129]. Па вялікім рахунку лірыка кожнай з паэтэс (макра-
тэкст) – космас душы беларускай жанчыны.

Такім чынам, разгляд творчых поглядаў, асно-
ваўтваральных ідэалаў і каштоўнасцей Е. Лось, Н. Мацяш, 
Г. Каржанеўскай дазваляе зрабіць выснову пра ідэйна-
эстэтычную заглыбленасць паэзіі гэтых аўтараў, іх ад-
казнасць за напісанае, за тое, што адбываецца ў жыцці і ў 
свеце. Лірычная творчасць паэтэс змяшчае ў сабе душэўна-
духоўную сферу чалавечага быцця. Іх вершы – асэнсаваль-
ны рух думкі-эмоцыі да таямніц жыцця, спазнання на-
вакольнай рэчаіснасці. Адчуваючы дысгармонію жыцця, 
яны па сутнасці вырашаюць звышзадачу – набліжаюць 
недасканаласць свету да этычнай нормы, ідэалу духоўна-
гуманістычнага існавання. Паэтэсы адзінадушныя ў сваім 
разуменні паэзіі: яна павінна служыць праўдзе, ісціне, красе, 
свабодзе. Вось чаму такі высокі грамадска-эстэтычны ідэал 
творчасці ў іх канцэпцыі паэта і прызначэння паэзіі. 

На прыкладзе творчасці Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеў-
скай можна пераканацца, што паэзія прэзентуецца 
беларускімі аўтарамі другой паловы ХХ стагоддзя як 
высокадухоўная субстанцыя. Гуманістычны пафас – 
асноўны як у беларускай лірыцы другой паловы ХХ стагод-
дзя ўвогуле, так, у прыватнасці, і ў паэзіі Е. Лось, Н. Мацяш, 
Г. Каржанеўскай – скіраваны да свядомасці чалавека з мэ-
тай яе духоўнага і маральнага пераўтварэння па законах 
прыгажосці. Паэзія вяртае чытача да духоўнага вопыту 
продкаў, аб’ядноўвае ў сабе сучаснасць і мінулае. Кожная 
з трох паэтэс у першую чаргу шукае вышэйшы агульна-
чалавечы сэнс існавання, ідэал для грамадства. Для гра-
мадзянскай лірыкі Е. Лось характэрна ўпэўненасць, паэзіі 
Н. Мацяш і Г. Каржанеўскай 80 – 90-х гг. уласцівы драма-
тызм. Лірычная гераіня грамадзянскіх вершаў Е. Лось год-
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ная, устойлівая, у Г. Каржанеўскай – іранічная, а падчас і 
самаіранічная. Паэтычны стыль Г. Каржанеўскай вылуча-
ецца прамалінейнасцю, ужываннем прастамоўнай лексікі. 
Творчасць Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай увабрала ў сябе 
нацыянальную самабытнасць роднай мовы, што знайшло 
адлюстраванне ў музычнасці паэтычнага радка, прычым як 
у знешняй эўфанічнай меладычнасці, так і ва ўнутранай сэн-
савай энтэлехіі гукаў. Іх паэзія ўтрымлівае індывідуальна-
асабовае разуменне мастацтва вершаванага слова як з’явы 
эстэтычнай, духоўнацэнтрычнай, нацыятворнай і глыбінна 
гуманістычнай па сваёй сутнасці.
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“Люблю цябе, мая зямля”

Бацькаўшчына – магутная крыніца таленту. Як зазначыў 
В. Каваленка, “паняцце і адчуванне Радзімы ніколі не адлу-
чалася ад людзей, якія насяляюць родную зямлю” [44; 146]. 
Айчына – святыня, спазнаўшы якую, творца можа раскрыцца 
як сапраўдны паэт; гэта тая аснова, на якой трымаюцца эстэ-
тычныя, філасофскія, маральныя пошукі паэта. Н. Мацяш па-
чынае зборнік паэзіі “Удзячнасць” з вельмі важнага пытання:
                                          Кім бы я была,
                                          Чым бы я была
                                          Без твайго святла,
                                          Без твайго крыла,
                                          Мая Радзіма? [94; 5].

Радзіма – гэта, у першую чаргу, той куток, дзе чалавек 
нарадзіўся. З “малой радзімы” і пачынаецца адчуванне ўсёй 
Бацькаўшчыны. Дарэчы нагадаць славутыя словы Гётэ, якія 
не раз цытаваліся літаратуразнаўцамі, пра тое, што, калі 
хочаш пазнаць паэта, наведай яго радзіму. Для нас важным 
з’яўляецца яшчэ і факт наяўнасці рэгіянальнага ўплыву на 
творчасць паэтэс, родам з розных куткоў Беларусі.

Радзіма для Еўдакіі Лось – гэта вёска Старына Ушацкага 
раёна Віцебскай вобласці, дзе нарадзілася аўтар:
                               Там ярына бяжыць на ўзгоркі,
                               Як лес, наўкола там сады,
                               Гучыць пявучая гаворка
                               Бы ручаі жывой вады...
                               Са мною ты, мая жывая
                               Радзіма – вёска Старына! [71; 16].

У вершы з асаблівай пачуццёвасцю перадаецца любоў да 
роднай вёскі: ярына адухаўляецца, сады параўноўваюцца з 
лесам, а для азначэння гаворкі жыхароў роднай вёскі ўжыта 
параўнанне з ручаём жывой вады. Паэтэса сцвярджае, што 
яна і яе Радзіма – непарыўна злучаныя.

Е. Лось заўсёды помніла сваю радзіму. Верш “Роднае 
сяло” пабудаваны ў форме ўспамінаў. Кожная страфа – асоб-
ны ўспамін пра розныя рэаліі яе дзяцінства, якія перадаюц-
ца пры дапамозе сінтаксічных канструкцый з паралельнай 
пабудовай. Усе строфы, апрача першай, пачынаюцца са слоў 
“добра помню”. Такім чынам, верш – ланцужок успамінаў 
пра родную вёску, якую паэтэса “ніколькі не забыла” [71; 
17]. Паэтычны вобраз любай сэрцу вёскі, Ушаччыны – зямлі 
продкаў – праходзіць праз усю творчасць Е. Лось.
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Вытокі паэзіі Ніны Мацяш таксама знаходзяцца ў яе род-
най вёсцы Нівы Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці. Але 
хутка на месцы вёскі вырас горад Белаазёрск. Вершам “Бе-
лаазёрск” Н. Мацяш пачынае свой першы лірычны зборнік 
“Агонь” (1970). Верш напісаны ў 1963 годзе зусім яшчэ мала-
дой паэтэсай і перадае пачуццё гонару за сваё роднае Палес-
се, за яго росквіт, за новабудоўлі, яе радуе “Адбітак зыркі ўсіх 
агнёў Палесся!..” Родны горад для яе – гэта ўсё: жыццё, мара, 
“сон залаты”, надзея на светлую будучыню і нават “яшчэ 
не складзеная песня!” [89; 21]. Пазней паэтэса пераасэнсуе 
змены, якія адбыліся з роднымі мясцінамі, ёй адкрыецца 
праўда пра асушэнне палескіх балот, і ў яе вершах пра малую 
радзіму загучаць і сумныя матывы. Увогуле, як бачна, род-
ныя мясціны для Н. Мацяш – гэта Палессе, паняцце радзімы ў 
яе творчасці ўтрымлівае выразную рэгіянальную кампанен-
ту, якая выяўляецца як у апяванні палескага краю з усімі яго 
багаццямі, клопатам пра яго будучыню, так і непасрэдным 
уплывам палескага моўнага каларыту на музыку вершаў па-
этэсы (“Усе твае песні аддам Беларусі! // Я толькі дабаўлю да 
іх тыя словы, // Што сёння лунаюць над краем вясновым...” 
[89; 29]). Як і лірычная гераіня вершаў Е. Лось, Н. Мацяш 
праносіць любоў да сваёй “малой радзімы” праз усю твор-
часць. Вершы на гэтую тэму адметныя даверлівасцю тону, 
прачуласцю. Хаця адначасова ў іх, як зазначае В. Бечык, “ад-
чуваецца ўнутраная напорнасць: пачуцці напружаны, словы 
ўшчыльнены паўторамі і дадатковымі сугуччамі ў радках” 
[16; 426]. Сустрэча з радзімай для паэтэсы – патрэба сэрца:
                                 Даўно я дома не была
                                 І вось разгубленай бусліхай
                                 Шукаю роднага сяла,
                                 Слядоў свайго маленства ціхага.
                                 Бываюць хвілі: ні маўчаць
                                 І не крычаць не маеш сілы...
                                 Калі ўсё сэрца – у вачах,
                                 А за спіною чуеш крылы [83; 7].

У вершы “Візітоўка” Н. Мацяш услаўляе ўсё, што выклікае 
яе гонар за Белаазёрск: і прыгожую прыроду, і землякоў, іх 
мужнасць, працавітасць, і гераічную гісторыю роднага краю. 
Паэтэсе “ёсць чым ганарыцца, // Ёсць чым жыць, // І што 
апець, // І што яшчэ стварыць!” [89; 20].

Сэрца Галіны Каржанеўскай таксама назаўсёды асвечана 
любоўю і ўдзячнасцю да роднага кутка:
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                                 Я пачуцці хаваць
                                                               не прывучана.
                                 Ты любоў мая, Случчына!
                                 Да тваіх сенажацяў спелых
                                 Я руплівай пчалой ляцела [57; 38].

Яна і цяпер наведвае родную вёску Лясішча, “дзе баба 
гойдала калыску”, дзе жыве радня, “спрацаваная і ветлая” 
[51; 11]. Тут невыпадкова гаворыцца пра бабулю. Справа ў 
тым, што дзяўчынка да школы гадавалася ў хаце дзеда Сця-
пана. Яе бацькі-аграномы шмат пераязджалі, адзін час жылі 
ў Капыльскім раёне, у вёсцы, “Якую звалі Аксаміты, а потым 
націск памянялі” [51; 11], потым працавалі ў гаспадарках Ла-
гойшчыны. Менавіта там Г. Каржанеўская пачала складаць 
вершы і друкавацца, там чэрпала тэмы для трох першых 
кніжак – “На мове шчасця”, “Мой сад”, “Жыла-была...”. (Дарэ-
чы, вёска Янушкавічы зусім блізка ад радзімы Ніла Гілевіча – 
вёскі Гайны.)

Вобраз Радзімы ў творчасці беларускіх паэтэс раскрыва-
ецца найперш праз захапленне яе прыгажосцю, замілаванне 
роднымі краявідамі. Кожная з паэтэс пачалася з тых 
вытокаў, дзе прайшло дзяцінства, дзе адбылося іх духоўнае 
станаўленне. З адкрыцця хараства роднай зямлі і пачынала-
ся абуджэнне паэтычнага таленту, складаліся першыя вер-
шы. 

Вельмі вобразна і пранікнёна перадае Е. Лось захаплен-
не мілай сэрцу Ушаччынай. Яе радзіма – гэта дзівосны рай 
красы:
                              Якое хараство!
                              Лістка ўсмешка,
                              І ніткі лоз над вымытым акном,
                              І дожджыкам запырсканая сцежка,
                              Атуленая бурым плывуном... [71; 56].

Паэтычныя радкі насычаны эпітэтамі, увасабленнямі, 
метафарамі. Выкарыстанне яркіх тропаў, задушэўная 
інтанацыя робяць вершы асабістымі і надзвычай 
кранальнымі. Гэта ж можна адзначыць і на ўзроўні гука-
вой арганізацыі твораў. Напрыклад, у некаторых вершах Е. 
Лось назіраецца ўжыванне алітэрацыі на з, с, што надае рад-
ку звонкасць, празрыстасць, выразнасць, і ўся навакольная 
прыгажосць з лёгкасцю пранікае ў сэрца, запаўняе яго да 
краёў:
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                    Над Звонню – звон, ля Звоні – сінь:
                            Званочкі ладзяць карагоды...
                            Над звонню шапку ў грэчку кінь – 
                            І шапка ўраз прапахне мёдам! [69, І; 23].

Любоў да Радзімы – не толькі замілаванне краявідамі. 
Гэта ўсвядомленае пачуццё, адчуванне трывалай сувязі з 
роднай зямлёй: “Усе мае думкі з табой, Айчына, // Усе мае 
думкі з табою, зямля, – // Звонкая між мурагу ручаіна, // 
Чорная пад лемяхамі ралля!” [71; 11]. Зямля выступае тут як 
архетып маці. Яна – само жыццё, свет родны і блізкі. Радзіма, 
яе прырода – аснова духоўнага жыцця паэтэсы. І восеньская 
імжа, і зімняя сцюжа – дарагія сэрцу вобразы. Адметнасць 
нашай прыроды паўстае з вершаў Е. Лось у яе някідкасці і 
сцішанай паэзіі:
                              Люблю цябе, мая зямля, –
                              З гразёй і хмарамі сівымі,
                              З дажджамі цёплымі начнымі... [71; 10].

У вершах Е. Лось шмат зваротаў да Радзімы, якія дапа-
магаюць выказаць патрыятычныя пачуцці: “Ах, Беларусь, 
мая ты доля...”, “Люблю цябе, мая зямля...”, “Усе мае думкі з 
табою, Айчына...” і інш. Напэўна, гэтым вершам у найболь-
шай ступені ўласцівы ўплыў агульных дэкларацый савец-
кага часу, калі патрыятызм займаў адно з галоўных месцаў 
у грамадскай ідэалогіі. Але ў паэзіі Е. Лось адчуваецца, што 
пачуцці не проста агучваюцца, а ідуць з сэрца аўтара, імі 
яна жыве, гэта яе вера. Бацькаўшчына для паэтэсы – гэта 
адзіная і непаўторная зямля, якую яна ўспрымае як штосьці 
самае высокае і сакральнае. Паэтэса звяртаецца да Радзімы з 
малітоўнай просьбай:

Дай перамерзнуць у сцюжах тваіх,
Дай перамокнуць у сотнях дажджоў,
Дай перасмягнуць у тысячы спёк,
Мая дарагая Радзіма! [71; 10].

І таму цяжка пагадзіцца са словамі А. Лойкі, які тлумачыў 
гэту пафаснасць патрыятычнай паэзіі тады яшчэ маладой 
Е. Лось тым, што “сказалася і прафесійная нявопытнасць, 
уплыў, як і на ўсю тады маладую паэзію, сацыяльна аблегча-
най паэзіі, лірычны струмень у якой быў гіпертрафіраваны... 
Ва ўсім гэтым не было глыбокага пранікнення ў жыццё...” 
[66; 241]. Дакладней, напэўна, было б сказаць, што паэтэса 
жыла жыццём сваёй Радзімы, для якога характэрны былі 
свае ідэалы, якія і знаходзілі адлюстраванне ў творчасці.

У паэзіі Ніны Мацяш прысутнічае такая ж замілаванасць 
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вобразамі роднага краю, цесна спалучаная з пачуццём гона-
ру за сваю Радзіму, якая займае адметнае месца ў свеце. Вось 
які абагулены малюнак стварыла паэтэса:

Вясёлыя гаі твае бярозавыя
Нітуюцца з барамі ды з дубровамі,
Каб з травамі, імхамі, чаратамі
Няўзнак на ўвесь зеленасвет Еўропы важыць [89; 18].

Нацыянальны пейзаж Бацькаўшчыны – самабытны і 
ўнікальны. Гэты свет месціцца ў сэрцы паэтэсы, ён любы і 
бясконца дарагі.

Вобраз Радзімы ў творчасці Е. Лось і Н. Мацяш неадлучны 
ад вобраза маці. Любоў да роднай маці і любоў да Радзімы-
маці з’яўляюцца суадноснымі і ідэнтычнымі паняццямі. 
Дзякуючы маці, даруецца магчымасць адчуць сябе ў гэтым 
свеце, выявіць сувязь з роднай зямлёй, таму Е. Лось удзяч-
на сваёй маці: “Дзякуй, маці, што мне падарыла // Ты любоў 
да зямлі маёй роднай...” [71; 13]. Паэтэса раскрывае сваю ад-
вечную крэўную повязь з Радзімай, і гэта пачуццё ў сваёй ас-
нове архетыповае, глыбіннае: “Ты са мной – буду век цябе 
помніць, // Маці родная, маці мая!..” [71; 13].

У вершы “Рукі маці” Н. Мацяш складае гімн маці, услаўляе 
яе вобраз. Паэтэса шчасліва адчувае сябе на роднай зямлі, 
“Як рупна сонца // З паўдня прыпякае, // Нада мной узнятае 
// Матчынымі рукамі” [89; 89]. Вобраз магутнай маці надзя-
ляецца жыццятворчай сілай.

У творчасці Е. Лось і Н. Мацяш значнае месца займае во-
браз бацькі. У Е. Лось бацька памёр падчас ваеннай акупацыі 
ў 1942 годзе. Гэта была вялікая трагедыя для дзяцей. Яго во-
браз паўстае ў асноўным з вершаў-плачаў паэтэсы. Смерць 
бацькі была стратай жыццёвага апірышча. Бацька Н. Ма-
цяш – звычайны вясковец, які ўсё жыццё працаваў на зямлі, і 
ад яе ўзяў ён векавечную мудрасць. Менавіта бацька навучыў 
Н. Мацяш быць стрыманай у пачуццях: “Тата родны... // Мне 
б прыпасці к табе, – // Ды няма ў нас такой завядзёнкі... // 
Ты й мяне прывучыў // Быць скупою ў пачуццях услых. // 
Асцярожна выношу з пакоя // Любві сваёй дзёрзкасць, // 
Каб нічым не абразіць // Дум падгледжаных горкіх тваіх” 
[89; 24]. Таму, магчыма, у паэзіі Н. Мацяш не так шмат гуч-
ных зваротаў-прызнанняў у любові да Радзімы. Не, пачуццё ў 
яе не меншае, чым у іншых паэтаў, проста Н. Мацяш выяўляе 
яго з ціхай сардэчнай інтанацыяй.
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Г. Каржанеўская пранікнёна піша пра маці, пра яе малую 
радзіму, якую яны разам наведалі: “Святлела маці кожнень-
каю рыскай, // Глядзела з прыхаванаю тугою”. І далей аўтар 
прыходзіць да высновы: “Яе калыска – значыцца, пачатак // 
Мяне самой” [57; 165].

Увогуле, бацькі і Радзіма – паняцці ўзаемазвязаныя, 
яны суадносяцца як на лексічным узроўні, так і на грама-
тычным. Бацькі і Бацькаўшчына – словы аднакарэнныя, 
роднасныя. Гэтая духоўная еднасць выявілася ў Я. Купалы, 
Я. Коласа, М. Багдановіча, Цёткі, М. Танка і многіх іншых 
паэтаў. Вобраз Радзімы, Бацькаўшчыны ўвасабляецца, на-
ват матэрыялізуецца праз вобразы бацькоў, ды і не толькі. 
Бацькі, дзяды і, увогуле, продкі – аснова пачуцця любові да 
Радзімы, таму што яны нашы жыццёвыя і духоўныя карані. 
А страціўшы карані, мы, як тое дрэва, загінем, пазбавімся 
апоры, сувязі з зямлёй, дзякуючы якой мы жывём. Бо апора 
гэтая – маральны стрыжань асобы, якая прытрымліваецца 
традыцый сваіх папярэднікаў. Е. Лось у вершы “Мой дзед” 
узгадвае свайго дзеда, які быў добрым печніком і на-
ват “у дзевяноста год // Злажыў ён печку з камінком” [71; 
32]. У вершы “Продкі” паэтэса ўслаўляе нашых агульных 
родзічаў – крывічоў, якія насялялі калісьці тэрыторыю 
краіны, іх умельства і мудрасць:

Умеў мой продак човен ладзіць,
Паліць ікластыя карчы,
Таму, што ў роспачы, – дарадзіць,
Таму, хто ў горы, – памагчы... [71; 31].

Н. Мацяш у вершы “Візітоўка” з гонарам прыгадвае і 
пералічвае прозвішчы сваіх аднавяскоўцаў:

Ўмелі пастаяць
За гонар свой, за песеннае заўтра твае дзеці –
Твае Альшэўскія ды Кутнікі, Труцькі,
Вячоркі, Руцічы, Хвядчэні,
Барушкі, Коласы ды Салаўі,
Іх мноства, нескароных... [89; 19–20].

Калі свае патрыятычныя ідэі Е. Лось і Г. Каржанеўская, 
галоўным чынам, выказвалі ў лірычным вершы, то Н. Мацяш 
выкарыстоўвае больш шырокую жанравую палітру. Паэтэса 
ўкладвае свае думкі то ў вусны Камілы Марцінкевіч, то ня-
весты К. Каліноўскага (“Маналог Камілы Марцінкевіч”, “Ма-
налог каханай Кастуся Каліноўскага”). Лірычнае выказванне 
ў такіх выпадках экспрэсіўнае, эмацыянальна напружанае. 
Як адзначае Т. Дасаева, “невыпадкова творы падаюцца ў фор-
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ме “малітвы”, “маналога”. Гэтым падкрэсліваецца асабістая 
адказнасць кожнага грамадзяніна за лёс Радзімы” [37; 259]. 
“Ты смерць прыняў за ўвесь гаротны люд”, – словы з “Мана-
лога каханай Кастуся Каліноўскага”. Верш Н. Мацяш зверну-
ты да сучаснікаў. Лёс Радзімы, за якую загінулі такія выдат-
ныя сыны беларускага народа, як Каліноўскі, павінен быць 
шчаслівым. У вершы “Малітва Апанаса Філіповіча” герой 
адрасуе свае словы мальбы да Маці Божай аб выратаванні 
свайго народа, аб лепшай долі для Бацькаўшчыны.

Як бачым, патрыятычнае пачуццё ў вершах беларускіх 
паэтэс мае архетыповыя вытокі, грунтуецца на родава-
духоўных сувязях чалавека. Зварот да продкаў абумоўлены 
імкненнем захаваць духоўныя традыцыі і перадаць іх на-
ступным пакаленням. 

Паняцце Радзімы ў творчаcці разглядаемых аўтараў 
уключае яшчэ адзін важны складнік – народ. Радзіма – гэта 
найперш людзі, што тут нарадзіліся, жывуць і называюць 
сябе грамадзянамі пэўнай дзяржавы. Менавіта людзі, якія 
насяляюць краіну і ўсведамляюць сябе народам, з’яўляюцца 
найвялікшай каштоўнасцю. Творчасць беларускіх паэтаў у гэ-
тым сэнсе працягвае найлепшыя гуманістычныя традыцыі. 
У служэнні людзям, народу Беларусі бачыла сваё галоўнае 
прызначэнне Е. Лось. “Е. Лось вельмі хацела, каб яе верш 
быў блізкі і зразумелы народу...” – адзначае В. Каваленка [44; 
211]. Сама паэтэса прызнавалася: “Як многа ў мяне людзей, 
што рады // майму спяванню, рады чутнай песні!” [71; 241]. 
З удзячнасцю і любоўю Е. Лось звяртаецца да самых розных 
людзей: да настаўніка беларускай мовы, мінскага выдаўца, 
сакратара райкама з Маладзечна, юнай паэтэсы... “Паклон 
дырэктару саўгаса... // Паклон бібліятэкарцы ушацкай...” [71; 
241]. Паэта няма без чытачоў, у шырокім сэнсе – без народа 
і Радзімы. Яна выказвае пачуццё адданасці свайму народу, 
хоча жыць дзеля шчасця іншых:

Не журыце мяне, людзі добрыя,
Што жыву між вас – як уздумаю...
Я бяду маю –
Думу думаю,
Каб шчаслівых больш нараджалася,
Каб апошняю доляй сумнаю
Доля ўласная заставалася... [71; 294].

Сваё прызначэнне Е. Лось бачыць у тым, каб быць адкры-
тай людзям, дапамагаць ім, быць разам з імі: “Бліжэй да ран, 
// бліжэй да мук, // бліжэй да спрацаваных рук. // Бліжэй 
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да схіленых плячэй, // да заклапочаных вачэй...” [71; 205]. 
Паэтэса ведае, як важна падтрымаць чалавека ў цяжкі час, 
і самой у адказ займець людскую ўвагу і спагаду: “Мае жан-
чыны ходзяць да мяне, // і мушу я трымаць сябе “у форме”... 
[71; 295]. Менавіта ва ўзаемападтрымцы людзей і заключа-
на сіла, моц усяго народа, усёй краіны. Таму найвышэйшая 
радасць для паэтэсы ў тым, каб яе вершы былі патрэбны          
народу. 

Няшчырасцю ў жыцці я не грашу
і клятвай не апошняй паклянуся,
што хай я і радка не напішу,
калі яго не трэба Беларусі! [69, І; 207].

Гаворачы ў сваіх вершах пра народ, Е. Лось часта згадвала 
лёс пакалення дзяцей вайны. Пякучым болем вайна прайш-
ла праз лёс самой паэтэсы. Радзіма і народ у гады вайны 
сталі скразной тэмай у творчасці Е. Лось (“Майданак”, “Мая 
Хатынь”, “Вёскі, якія не ўсталі”, “Дома”, “Роднае сяло” і інш.). 
І вязаная з ёй антываенная тэма, пацыфісцкі пафас, тэма ба-
рацьбы за мір – адна з вызначальных ідэйна-мастацкіх ліній у 
канцэпцыі. Усё гэта гучыць у яе вершах не банальна, паколькі 
спароджана трагічным пачуццём перажытага ўласнага гора, 
якое прынесла ёй вайна. У вершы “Галубы”, славячы галубоў 
як сімвал міру, Е. Лось хвалявалася за будучыню Радзімы. 
Так, той савецкай Радзімы, неад’емнай часткай якой была і 
Беларусь, пацярпелая ў гады вайны найбольш. Голас паэтэ-
сы ў абарону міру – голас у абарону жыцця на зямлі: 

Туга па замучаных
Душы пячэ...
Навошта ж – ізноўку,
Навошта ж – яшчэ?

Навошта, каб хлопцы,
Каму б толькі пець,
Хадзілі з краіны ў краіну 
Па смерць?!  [69, І; 141].

Так, мір патрэбны Бацькаўшчыне і ўсяму спакутаванаму 
народу. Лірычная гераіня Е. Лось заклікае: “Беражыце жывых 
сыноў...” [71; 68]. Беларусі-пакутніцы падчас гітлераўскай 
навалы давялося перажыць шмат страт: “Нямала бярозак 
пахілых // На ўзбочынах бальшакоў. // Нямала ў брацкіх 
магілах // Няслынных маіх землякоў...” [71; 64]. І паэтэса 
ўпэўнена, што “бацькоўская закаханасць у шолах жытнё-
вых ніў” перадалася іх дзецям, і яны, як і іх бацькі, змогуць 
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абараніць Радзіму ў цяжкі час:
А здарыцца – чорныя зграі
Зноў рушаць чыніць разбой, – 
Зямляк мой, зямлі абраннік,
Першым выйдзе на бой [71; 64].

Вобраз Бацькаўшчыны асэнсоўваецца паэтэсай праз ідэі 
вайны і міру. Ёй не хочацца, каб зноў паўтарылася жахлівае. 
Е. Лось звяртаецца да нашчадкаў, нагадвае пра галоўныя 
каштоўнасці: “Мір – гэта ранак зялёны, // Сонца на параст-
ку кожным. // Мір – гэта маці, дзіцёнак, // Радасць на твары 
прыгожым...” [71; 55]. Міралюбівым пафасам прасякнуты і 
верш Н. Мацяш “Візітоўка”. Мірны стан свету – такім бачыцца 
паэтэсе аблічча Радзімы, яе заўтрашні дзень:

           Гляджу на жытнія разлогі кута роднага
І думаю:
Хай ясніцца Твой дзень,
Хай непарушна мірным будзе неба
Над шчырай працай і над адпачынкам
Дзяцей Тваіх неваявітых, працавітых... [89; 20].

Заўважце, як шмат у Е. Лось дэкларацыйнасці і агульных 
слоў пры раскрыцці тэмы – і як нетрадыцыйна вырашае яе 
Н. Мацяш.

Канцэпцыя Радзімы ў творчасці беларускіх паэтэс 
ўключае і такую духоўную каштоўнасць, як любоў да род-
най мовы. Гэтая нацыянальная святыня імі ўшаноўваецца і 
ўслаўляецца. Верш Е. Лось “Роднай мове” гучыць як узнёслы 
гімн:

Табе складаю шчыры свой санет,
Прапрадзедаў маіх жывая мова, – 
Майго народа першая аснова,
Душы яго шырокі, чысты свет! [71; 14].

Вось як піша пра роднае слова Г. Каржанеўская: “Яго 
загадкавая сіла // Мяне з дзяцінства паланіла” [57; 19]. 
З гэтымі радкамі сугучны і паэтычныя творы многіх іншых 
паэтэс. Згадаем верш “Родная мова” Т. Бондар:

Я выпешчу, выпушчу ў ранак вясновы,
Як птушак, душы запаветныя словы
Пасланцамі песеннай матчынай мовы [20; 42].

У Н. Мацяш матыў роднай мовы ўвасоблены ў вершы 
“Памяці Фёдара Міхайлавіча Янкоўскага”, у якім паэтэса згад-
вае лёс выдатнага беларускага мовазнаўцы, пісьменніка як 
прыклад высокага служэння Бацькаўшчыне. Ён імкнуўся, 
“Каб выспявала, як зара, пара, // Калі на мову сэрца і служэн-
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ня // Высока зашугае ўспалымненне...” [89; 234].
Е. Лось аддае даніну памяці выдатным паэтам і 

пісьменнікам: вершы “Свой Купала”, “На магіле Багдановіча”, 
“Памяці Янкі Маўра”. Ёсць вершы-прысвячэнні і ў 
Г. Каржанеўскай (“Міцкевічаў дуб”, “Уладзіміру Караткевічу”, 
“Трыпціх памяці”, прысвечаны Тамары Чабан і інш.). 
Знакамітыя асобы ўспрымаюцца паэтэсамі як голас, сумлен-
не Радзімы.

Герой і Айчына-Беларусь – гэтая ўзаемасувязь як вы-
значальная характарызуе змест твораў Ніны Мацяш пра 
А. Філіповіча, К. Лышчынскага, К. Каліноўскага, П. Багрыма. 
Паэтэса выказвае свае пачуцці да роднай зямлі: “Шчэ солад-
ка пры згадцы: край бацькоўскі...” [89; 185], каб толькі калі-
небудзь не настаў час, калі “І песні ж беларускай не спяеш, 
// І хто такі – не ўспомніш – Каліноўскі...” [89; 185]. У гэтых 
радках адчуваецца трывога за будучыню народа.

Лірычная гераіня верша “Адпомста” за найвышэйшае 
шчасце лічыць прыналежнасць да Беларусі. Радкі гэтага вер-
ша прасякнуты гонарам за сваю краіну: “Жыву на Беларусі. 
// Беларуска. // Кахаю беларуса. – // Вось ён, мой // Най-
дасканальны свет. // Адзіна тут, // У любасці дзяржаве, // 
І ўтульна мне, // І вольна мне, // І песенна” [89; 201]. Але 
ж не заўсёды паэтэсе прыходзіцца разлічваць на ўзаемнасць. 
У апошніх радках гэтага верша гучыць сумны матыў, гаво-
рыцца, што ёсць людзі, якія не падзяляюць яе думак, якія 
забыліся пра тое, што Радзіма – найвялікшая каштоўнасць. 
І таму існуе трывога за будучыню Бацькаўшчыны. У вершы 
“Лаўцам чорнага ката ў чорным пакоі” Н. Мацяш з болем і 
надзеяй зазначае: “О, як дажыць хацела б я // Да дня, калі 
змагу без болю  // Аб Беларусі запяяць!” [89; 211].

Галіна Каржанеўская ў сваіх творах таксама заклікае на-
род быць моцным і перасцерагае: “Калі народ ідзе на звод, // 
Губляе ўпэўненасць народ. // Ён, як сляпы на раздарожжы, 
// Гатовы кідацца ўбакі. // І па жыцці ніяк не можа // Ісці 
без нечае рукі” [51; 19]. У вершы “Дзірван” паэтэса ў алега-
рычнай форме разважае пра самаідэнтычнасць беларускага 
народа напрыканцы ХХ стагоддзя:                       

Кідаеш зерне, думаеш – узыдзе... 
А сейбітаў мо болей, чым зярнят, 
І пустка як была сто год назад,
Так і цяпер не ведае аб жыце [51; 8].
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Выйсце аўтар бачыць у адным, пра што заяўляе з 
уласцівай ёй катэгарычнасцю: “Дык трэба сеяць. Праца-
ваць. // І кропка” [51; 8]. Гэтыя матывы сталі асабліва 
актуальнымі ў 90-я гг., калі спыніў існаванне СССР і пачалася 
хваля нацыянальнага адраджэння. Дарэчы, верш вылучаец-
ца сваёй асаблівай вобразнай сістэмай, для якой характэрны 
кантраснасць і  лапідарнасць, уласцівыя сучаснаму жыццю. 
Гэта якасць – адметная рыса многіх вершаў Г. Каржанеўскай 
(“Калі народ ідзе на звод...”, “Слуцкай радні” і інш.).

Беларускія паэтэсы выконваюць пачэсную місію – абу-
джаць патрыятычныя пачуцці суайчыннікаў, напамінаць 
ім: “Vita brevis. Patria eternis.” (Жыццё кароткае. Радзіма веч-
ная.). Гэтыя радкі ляглі ў назву аднаго з вершаў Н. Мацяш. 
Архетып Радзімы ў прасторава-часавых каардынатах высту-
пае як асноваўтваральны і вызначальны.

Творы пісьменніц перакладаліся на іншыя мовы і спрыялі 
вядомасці Беларусі ў свеце. Дарэчы, вершы Е. Лось пераклад-
зены на 30 моў свету. 

Еўдакія Лось, як і іншыя вядомыя паэты, шмат па-
дарожнічала, яе вабіла рамантыка нязведанага і нязнана-
га. У сваёй аўтабіяграфіі яна ўспамінала: “Дарогі павялі да-
лей, за межы рэспублікі. У складзе дэлегацыі беларускіх 
пісьменнікаў удзельнічала ў дэкадзе нашай літаратуры ў 
Латвіі. З пісьменнікам М. Хведаровічам ездзіла на вечары 
дружбы літаратур у Літву. Лятала ў Азербайджан, на Украіну. 
Наведала слаўныя братнія краіны Чэхаславакію, Венгрыю. 
Уражанням не было канца” [гл. дадатак А]. Роздуму пра мес-
ца роднай Беларусі на карце свету прысвечаны яе вершы 
“Мінская вуліца ў Брно”, “Вечар на Балатоне”, “Яснавокія 
мальвы”, “Кляновае лісце Канады” і інш. А. Лойка, аналізуючы 
творчасць паэтэсы, падкрэсліў: “...Як ніхто з яе аднагодкаў у 
сваёй патрыятычнай лірыцы, пачынаючы са зборніка “Людзі 
добрыя”, Е. Лось падняла тэму Беларусі ў шырокім свеце” 
[66; 248–249]. Дзякуючы гэтаму вобраз Радзімы ў творчасці 
Е. Лось набыў нацыянальную адметнасць і маштабнасць.   
Паэтэса сягнула думкай на шырокія зямныя абсягі, да па-
межжа зямнога і вечнага. Вось пра што гаворыць паэтэса ў 
сваім звароце да нашчадкаў (верш “Радзіма пачынаецца з 
двароў”): 

Хвалююся – і ведаю, чаго:
Хачу, каб помніў суайчыннік кожны:
Радзіма пачынаецца з таго,

        Што не набыць, 
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        А толькі страціць можна [71; 128].
Патрыятызм Е. Лось – актыўны, жыццядзейсны, гэтае па-

чуццё – невынішчальнае: “Ах, Беларусь, мая ты доля, // Мая 
сляза і пацалунак...” [71; 9]; “Я цябе ведаю добрай і рознай... 
// Як чалавеку, табе гавару: // Не пакідай, абыходзься як з 
роднай, // нават калі далюблю, дагару.” [71; 11]. 

Ніна Мацяш наведала Башкірыю і сумную башкірскую 
песню параўнала з роднай “бярозай ніцай” (верш “І ты – 
Радзіма”). Паэтэса ўсведамляе шчасце жыць на роднай зямлі 
і моліць Бога, каб знайсці тут, а не на чужыне, свой “прытул 
апошні”:

Родны дол абдымкі расхіне,
І ступлю я ў роступ Вечнай Брамы
З краскай той, што мама рвала мне,
З тою песняй, што яна спявала [89; 278].

Памерці на Радзіме – гэта значыць навечна паяднацца з 
роднай зямлёй.

Такім чынам, пачуццё Радзімы складае аснову духоўнага 
свету ў творчасці Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай. Па-
трыятычная тэма прадстаўлена разнастайнымі матывамі. 
Вобраз Радзімы ўтрымлівае архетыповыя вытокі. Радзіма – 
архетып маці, гэта святая, райская зямля.  Аўтары захапля-
юцца прыгажосцю родных мясцін, маляўнічасцю краявідаў. 
Тыпалагічнае падабенства трох аўтараў ва ўвасабленні во-
браза Радзімы – у паэтызацыі і ідэалізацыі. У адрозненне ад 
паэзіі Е. Лось і Г. Каржанеўскай, у якіх вобраз малой радзімы 
паяднаны з роднымі вёскамі, у творчасці Н. Мацяш паняцце 
радзімы мае выразную рэгіянальную кампаненту, якая вы-
значаецца зродненасцю з Палессем як адметным культурна-
этнаграфічным ландшафтам Беларусі. Увогуле, патрыя-
тычная тэма ў лірыцы Н. Мацяш змыкаецца з гістарычнай. 
Аўтар для выказвання патрыятычных ідэй выкарыстоўвае 
шматлікія жанравыя формы (маналога, малітвы, оды і інш.).

З вершаў беларускіх  паэтэс вынікае, што любоў да Ай-
чыны немагчыма без любові да роднай мовы, без гонару за  
продкаў, за гераічнае мінулае. Патрыятычная лірыка най-
больш шырока  прадстаўлена ў творчасці  Е. Лось, аўтар дэман-
струе характэрную для паэзіі яе пакалення дэкларацыйнасць, 
ідэйную перакананасць, пачуццё абавязку, калі грамадскае 
пераважала над асабістым. Паэзія Г. Каржанеўскай вылу-
чаецца наяўнасцю самабытных завостраных, кантрасных 
вобразаў, уласцівых сучаснаму жыццю. Агульная часавая ад-
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метнасць патрыятычнай лірыкі трох паэтэс – імпульсіўнасць, 
максімалізм, рамантызм і аптымізм, які ў 90-я гг. у Н. Ма-
цяш і Г. Каржанеўскай трансфармаваўся ў драматызм і на-
пружанасць. Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўская глыбока 
ўвасобілі пачуццё гонару за сваю Радзіму-маці, і пагэтаму ў іх 
творчасці шмат вершаў-зваротаў з заклікам зберагчы яе для 
нашчадкаў. Кожная з паэтэс хвалюецца за будучае Беларусі і 
яе аснову – народ. Выразная публіцыстычнасць – агульная 
характэрная асаблівасць іх творчых індывідуальнасцей.  
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“Гісторыя балючая, як рана”

Беларуская паэзія ў ХХ стагоддзі асэнсавала чалавека ў 
прасторы і часе, спалучыла мінулае і будучыню, выявіла іх 
цесную сувязь. Як трапна зазначыў У. Гніламёдаў, “паэзія ад-
чула патрэбу з’яднаць у адно цэлае сучаснасць і гісторыю” 
[33; 298]. Паэты раскрылі сутнасць сённяшняга, вельмі скла-
данага і супярэчлівага часу, актуалізавалі ў сваёй творчасці  
высокія чалавечыя ідэалы, дзеля якіх жылі і змагаліся нашы 
продкі.

Беларуская літаратура ўтрымлівае ў сабе важны 
гісторыка-культурны змест, які дае магчымасць спазнаць 
мінулае, паглыбіцца ў нацыянальную памяць, адкрыць у  
падзеях і чалавечым лёсе гераічны дух нашага народа. 
Гісторыя дапамагае нам, сучаснікам, захаваць духоўнасць, 
адэкватна ацаніць тыя або іншыя ўчынкі, падзеі з пазіцый 
вечных каштоўнасцей і народнай маралі. 

Гісторыя з’яўляецца крыніцай натхнення для многіх 
беларускіх паэтаў. Рускі даследчык паэзіі Л. Лаўлінскі піша: 
“Вернасць гераічным запаветам даўніны адчуваецца як гене-
тычна неад’емная духоўная спадчына, як адна са складнікаў 
уласнай асобы, гэта пазбаўляе паэта ад неабходнасці клясціся 
ў любові і пажыццёвай адданасці Айчыне. Найбольш сталыя 
і значныя творы абыходзяцца без выклічных эмоцый, але 
трывалыя сувязі між уласным “я” і папярэднімі пакаленнямі 
сцвярджаюцца адразу”  [62; 91]. 

Такая сувязь адразу ўзнікае ў творчасці Еўдакіі Лось. 
Аўтар актуалізуе, завастрае праблему гістарычнай памяці. 
З радкоў верша “Продкі” (1960) паўстаюць працавітыя 
беларусы-крывічы, якія былі вялікімі майстрамі:

Рабіў ён зрубы залатыя, 
Нарогі, гонкія чаўны 
І сцены белыя Сафіі 
Над плынню быстраю Дзвіны [71; 31].

А галоўнае – яны вучылі гэтаму ж сваіх дзяцей: “Таму і 
праўнуку, і ўнуку // Было няміла нішчыць, біць...” [71; 31]. 
У вершы Е. Лось гучыць пытанне: “А як жа ты, мая зямля-
радзіма, // а дзе твае ставежавыя замкі? // Ці ж іх мае пра-
прадзеды сівыя, // умельцы-мудрацы, не будавалі?” [71; 76]. 
Сапраўды, “Было палацаў ранніх і пазнейшых, // было што 
паказаць гасцям паважным. // Ды ледзь не ўсё, што ты ні 
будавала, // пасля з’ядаў агонь нялітасны...” [71; 76], але ж 
было шмат у нас адступнікаў і сярод сваіх, беларусаў, якія, 
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не маючы за душой нічога святога, сваімі рукамі бурылі тое, 
што будавалі нашы продкі-майстры. Пра іх гаворыць Галіна 
Каржанеўская:

Бурылі цэрквы, 
                              і тынкоўскі пыл 
Смугой гарачай засцілаў пагляды. 
Не бачылі ні ўнукавай пагарды, 
Ні дзедаўскіх абражаных магіл [51; 6].

Каб такое больш не паўтарылася, аўтар заклікае заўсёды 
помніць пра белыя плямы нашай гісторыі. Яна папярэджвае: 

Гісторыя – не могільнік глухі, 
Дзе подзвігі людскія і грахі 
З нябожчыкамі разам закапаны. 
Гісторыя балючая, як рана [51; 20].

У яе вершах прысутнічае роздум пра час як катэгорыю 
быцця: “Дык што такое, ўрэшце, Час, // Калі не вечны водгук 
нас, // І нашых дум, і жыццяў нашых?” [57; 179].

Ніна Мацяш таксама разважае пра катэгорыю часу (верш 
“Прыцяжэнне часу”), пра яго ўплыў на чалавека: 

Ты стаў дасведчанней сягоння, 
А шчаслівейшы быў учора... [89; 175].

Уяўляецца невыпадковым размяшчэнне на суседніх ста-
ронках аднаго развароту ў зборніку Н. Мацяш “Паміж усмеш-
кай і слязой” дзвюх балад – “Балады мары” [89; 64] і “Балады 
памяці” [89; 65]. Мара суседнічае з памяццю невыпадкова. 
У беларуса памяць азмрочана ваенным ліхалеццем, буду-
чае – асветлена марай, якая, дарэчы, можа адляцець прэч, 
пакінуўшы “на далоні чорнае пяро” [89; 64]. 

Тут дарэчы прывесці прыказку, якую выкарыстоўвае ў 
сваім даследаванні Я. Асятроў: “Які час, такія і людзі” [97; 
5]. Паэзія з’яўляецца “лакмусавай паперкай” свайго часу, а 
паэт – своеасаблівае люстэрка часу. Сапраўды, паэт можа га-
варыць з людзьмі па-сапраўднаму толькі пры пасрэдніцтве 
часу – пэўнага этапу гістарычнага існавання народа, у якім 
засяроджаны ўсе інтарэсы чалавека. Тут неабходна згадаць 
такое паняцце, як гістарызм паэзіі. Сучасная паэзія магчыма 
толькі як новае звяно ў ланцугу шматвяковага паэтычнага 
развіцця. Як зазначае В. Кожынаў, “...пладавітасць развіцця 
паэзіі сёння (як і заўсёды) шмат у чым залежыць ад таго, 
наколькі глыбока і поўна яна ўспрымае і асвойвае паэзію 
мінулых эпох” [58; 300].

І, як правіла, вершы на гістарычную тэму не выдуманыя, 
яны, можна сказаць, дакументальныя. І. Шпакоўскі піша: 
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“Паэтам надзвычай важна выклікаць давер чытача, ства-
рыць уражанне дакументальнай дакладнасці, сапраўднасці 
адлюстраванай з’явы або карціны” [133; 47]. Так, напры-
клад, у “ваенных” вершах Е. Лось вымыслу няма, бо ўсё гэта, 
на жаль, давялося перажыць нашай гаротнай краіне. Вайна 
асабіста закранула лёс пісьменніцы. 

Зразумела, не толькі адзін дакументалізм павінен 
прысутнічаць у вершах на гістарычную тэму. “Важна, каб 
паэт у сваіх роздумах узняўся да агульначалавечага, выхапіў 
галоўную супярэчнасць часу, моманту, гістарычна-важную 
праблему” [133; 85], – адзначае І. Шпакоўскі. Беларусь і яе 
багатая гісторыя знайшлі адлюстраванне ў паэзіі Е. Лось, 
Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай. Кожная з іх па-свойму ўвасобіла 
мінулае.

Невыпадкова яны звяртаюцца да вобразаў паэтаў-
прарокаў. Такімі якасцямі надзелены вялікія пісьменнікі 
Пушкін, Міцкевіч, Купала, Колас, Багдановіч... Гэтыя імёны 
неаднаразова сустракаюцца ў вершах. Часта галоўная дум-
ка  твораў вынікае з аўтарскага асэнсавання запаветаў, 
пакінутых папярэднікамі.

Е. Лось пераасэнсоўвае праз прызму часу духоўны 
свет знакамітых паэтаў, нібы яшчэ раз падкрэсліваючы іх 
геніяльнасць. І нельга не прызнаць слушнасць слоў Л. Па-
ляковай: “Толькі гісторыя дае падставу назваць пісьменніка 
“геніем” або “рамеснікам”, толькі аб’ектыўныя крытэрыі, а 
не суб’ектыўна-эсэістычны “ланцэт” вызначае месца пэўнага 
паэта або яго твора ў мастацкай гісторыі нацыі і народа” 
[101; 276]. 

З марай працягнуць песню М. Багдановіча, сціпла вы-
казаць тое, што не паспеў дагаварыць рана памерлы паэт, 
Еўдакія Лось прыходзіць на яго магілу (верш “На магіле 
Багдановіча”).

Асэнсаванне геніяльных вобразаў аб’яднана ўнутранай 
ідэяй, што грамадская свабода – самая высокая праява ха-
раства. Любоў да свабоды – у натуры кожнага сапраўднага 
мастака. Е. Лось зазначае ў вершы “Свой Купала”:

У кожнага – свой Купала... 
У мяне ён – само змаганне, 
сама неўміручая прага 
свабоды, 
годнасці, 
праўды, 
сяброў [71; 182].
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Нават калі піша Е. Лось верш-пісьмо “Праўнуку Пушкіна”, 
“Радкі Багдановіча, думы Купалы // жывуць у лісце, бы ў 
вянку васількі...” [71; 222]. У яе паэзіі гісторыя прадстаўлена 
ў вобразах вядомых людзей. У вершы “Пушкіну” аўтар рас-
павядае пра наведванне паэтам Беларусі (хоць і вымушанае: 
той ехаў у ссылку), параўноўвае рускага класіка з беларускім 
класікам – Купалам. Вядомай украінскай паэтэсе прысве-
чаны верш “Лесі Украінцы”. Неабходна зазначыць, што, як 
і ў папярэднім  вершы, Е. Лось зноў нагадвае пра ваеннае 
ліхалецце, “Калі агнём заняўся небасхіл, // і край мой рабавалі 
цемрашалы, // і зацвітаў крывёю дзівасіл, // твой родны дом 
згарэў – і дом Купалы...” [79; 163]. Е. Лось мусіць прасіць пра-
бачэння, “што домік ваш вякам не ўратавала. // Усё гарэла 
ў нас – і дом Купалы // згарэў, і дзён ставала галасіць...” [71; 
204]. Як бачым, матыў ваенных страт праходзіць праз усю 
творчасць Е. Лось. Паэтэса шкадуе аб гібелі таленавітых 
людзей, аб знішчэнні іх хат, аб страце дому. Дом выступае ў 
паэтычным мысленні як архетып, які з’яўляецца агульнай 
універсальнай каштоўнасцю. Паэтэса смуткуе і просіць заха-
ваць наш агульны дом, нашу Радзіму.

Шмат гістарычных асоб становіцца героямі лірычных 
твораў Ніны Мацяш. Гэта, у першую чаргу, як і ў Е. Лось, 
вялікі рускі паэт – А. Пушкін (верш “Пушкін у Міхайлаўскім”). 

Н. Мацяш услаўляе ў сваёй творчасці знакамітых людзей 
роднай Бацькаўшчыны: П. Багрыма, А. Філіповіча, К. Лыш-
чынскага, К. Каліноўскага, К. Марцінкевіч. Паэтэса звярта-
ецца да гісторыі, раскрываючы звязаныя з ёй праблемы 
(карыстанне роднай мовай, захаванне і развіццё белару-
скай культуры), якія сталі асабліва актуальнымі ў канцы 
80-х – пачатку 90-х гг. У гэты час галоўным дасягненнем на-
шай паэзіі стала адкрыццё багатай беларускай гісторыі, яе 
гераічных імёнаў, слаўных падзей. Варта згадаць, што тэма 
мінулага стала скразной у творчасці Л. Рублеўскай, паэтэсы 
маладзейшага пакалення (вершы “Рагнеда”, “Крывічанка”, 
“Ефрасіння”, “Скарына ў Празе”, “Мялецій Сматрыцкі”, “Ба-
лада пра Напалеона Орду” і інш.). Перабіраючы ў памяці 
россып імёнаў лепшых сыноў і дачок беларускай зямлі, 
Л. Рублеўская ўзвялічвае іх ролю ў захаванні нацыянальных 
каштоўнасцей:

Хто ты,
беднай збавіцель радзімы,

Што рукамі гнеў божы трымаеш?
– Я – Францішак,
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Кастусь,
Уладзімер –  
Вольны дух улюблёнага краю [105; 75].

Сярод разглядаемых намі аўтараў тэма мінулага най-
больш шырока раскрылася менавіта ў паэзіі Н. Мацяш. 
Асэнсоўваючы ролю асобы ў гісторыі, паэтэса ўслаўляе тых, 
хто самаахвярна служыць Бацькаўшчыне і свайму народу. 
Адметныя ў мастацкіх адносінах такія вершы Н. Мацяш, як 
“Маналог Камілы Марцінкевіч”, “Маналог каханай Кастуся 
Каліноўскага”, “Маналог Казіміра Лышчынскага”, “Малітва 
Апанаса Філіповіча”. 

Верш “Маналог Камілы Марцінкевіч” вяртае нас у ХІХ 
стагоддзе, калі Беларусь знаходзілася ў складзе царскай Расіі 
і ўжыванне беларускай мовы было забаронена. Перад намі 
паўстае велічная постаць Камілы Марцінкевіч, дачкі вядома-
га беларускага пісьменніка Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. 
Гэтая смелая жанчына праз стагоддзі падае свой голас, каб 
беларусы пазбавіліся пасіўнасці і ўспомнілі продкаў. 

Адметная мастацкая будова твора. Форма маналога дае 
магчымасць увасобіць усю глыбіню перажыванняў, думак 
лірычнага героя. Наяўнасць рэфрэна сведчыць пра цвёр-
дасць, нязломнасць характару гераіні: 

<...>Ах, якая сарамота, ах, – 
Гэта ж проста жах!
<…>Ах, якое святатацтва, ах, – 
Гэта ж проста жах! 
<…>Ах, якая непрыстойнасць, ах, –
Гэта ж проста жах! [89; 192].

Тэма абуджэння нацыянальнай годнасці пульсуе такса-
ма ў вершах Ніны Мацяш “Песня касінераў”, “Лаўцам чорнага 
ката ў чорным пакоі”, “Набалелае”, “Сузямельцы”. Асаблівага 
разгляду патрабуе “Маналог каханай Кастуся Каліноўскага”. 
Каханка К. Каліноўскага – Марыська – рэальная гістарычная 
асоба (Марыя Ямант). Дарэчы яе, “Марыську чарнабрэву”, 
успамінае К. Каліноўскі ў сваім “Пісьме з-пад шыбеніцы”.   
Марыська кажа, што

Не па свайму мяне абраў ты росту.
Не па свайму. Ты дужы. Я слабая [89; 284].

Марыська называе сябе слабай, кволай жанчынай, таму 
што яе самай вялікай любоўю быў ён – Кастусь: “А я адно та-
бой была жывая. // А мне адзіна ты быў сонцам...”, а ў яе ка-
ханага “адна была жанчына – Беларусь”. Марыська ўслаўляе 
яго подзвіг, аплаквае яго смерць. Але ж гераіня хоча вярнуць 
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свайго любага не толькі дзеля свайго асабістага шчасця, але 
і дзеля свабоды роднай зямлі:

“Навярніся, мой міленькі,
Ды з таварышамі,
калатніце міраедаў,
Каб яны не ўсталі!..” [89; 285].

Дык ці ж можна згадзіцца з дзяўчынай, якая называе 
сябе слабай? Калі і слабай, дык толькі фізічна. Сілы ж духу ў 
яе дастаткова. Дастаткова, каб сказаць:

Яшчэ не ўсіх так моцна закавалі,
Каб зноў не ўзняць сякеры ці касы;
Яшчэ твой воблік родны Беларусі [89; 286].

Верш вылучаецца і сваёй кампазіцыйнай будовай: думкі 
змяняюцца карцінамі, карціны – пачуццямі і разважаннямі. 
Н. Мацяш уводзіць у тэкст твора ўрывак з народнай 
памінальнай песні, каб яшчэ больш дакладна перадаць гора 
народнай гераіні, якая назаўсёды страціла свайго каханага.

Увогуле Н. Мацяш свой твор адносіць да жанру паэмы, 
хоць ён невялікі па памерам, але багаты па зместу і склада-
ны па будове.

У “Маналогу Казіміра Лышчынскага” Н. Мацяш згадвае 
многіх значных для гісторыі Беларусі асоб: “і Сімяоне з По-
лацка”, і Яна Казіміра Нячая, і вялікага гетмана Кішку. Казімір 
Лышчынскі, сцвярджаючы “навуку – як аснову ўсіх асноў”, 
адстойваючы “права быць сабою, // свабодна мысліць, ісціну 
шукаць, // пра ўсё свабодна ўголас меркаваць”, праз гады 
нагадвае нам: “Чым меней праўды, тым гусцейшы морак” 
[89; 291].

Трагічнай падзеяй ХХ стагоддзя стала Другая сусветная 
вайна, якую ў нас завуць Вялікай Айчыннай. Яна апаліла 
дзяцінства і юнацтва цэлага паэтычнага пакалення – “дзяцей 
вайны”. І таму гэтая тэма стала адной з галоўных у творчасці 
тых, што падлеткамі, юнакамі, дзяўчатамі перажылі час цяж-
кай навалы як першай вялікай драмы жыцця, усвядомленай 
не толькі ў асабістым, але і ў агульнанародным маштабе. 
Вось як Еўдакія Лось піша пра сваё пакаленне, лёс якога па-
ламала вайна:

Загартаванае наша натхненне,
Яно адгарыць няскора!
Кажуць, шчаслівае пакаленне
Тое, што зведала гора [71; 54].

Шмат пакут і выпрабаванняў прынесла вайна гэтай “ху-
дарлявай дзяўчынцы”: 
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І якой толькі ў свеце бяды
Не спазнала я ў тыя гады!..
Што такое бяздом’е сцюжнае,
Што такое бяссонне мужнае,
Што такое, як есці хочацца,
Што такое, як раны сочацца... 
(Верш “Дзяўчаты мінулай вайны”) [71; 19].

Гераінямі гэтага твора з’яўляюцца маладыя дзяўчаткі, 
якім зусім не месца было на вайне: і шынялі былі не па паме-
ру, “І плакалі на развалінах, // І мерзлі ў акопах яны... // У лу-
жах сцюдзёных мыліся, // Прычэсваліся пад дажджом, // Па 
косах сваіх журыліся <...> // Пужаліся свісту міны, // Чужых 
незычлівых вачэй...” [71; 105]. Але нягледзячы на ўсё гэта, 
яны смела ішлі ў бой за вызваленне Радзімы ад фашысцкіх 
захопнікаў – і “гінулі – як мужчыны, // Абняўшы зямлю ям-
чэй” [71; 105].  

Е. Лось, ствараючы збіральны вобраз беларускі ў вер-
шы “Палачанка”, разам з характарыстычным прыметнікам 
“бялявая” выкарыстоўвае прыдатак – “партызанка”, які 
красамоўна сведчыць пра сутнасць жанчыны-змагаркі:

Ты ішла ваяваць,
Хоць ніхто не прыносіў павесткі,
І прапала – а дзе, не відаць! – 
І прапала без весткі... [69, І; 107].

І хоць была Е. Лось падчас вайны яшчэ дзяўчынкай-
падлеткам, вайна прымусіла яе пасталець раней часу. 
На Беларусі за гады вайны загінуў амаль кожны трэці. 
У сям’і бацькоў будучай паэтэсы было чацвёра дзяцей: тры 
дачкі і сын. Адно дзіця з чатырох у маці паэтэсы загінула. 
Ва ўспамінах Е. Лось зазначала: “Усю вайну мы чакалі Сяр-
гея; як найдаражэйшы скарб, захоўвалі ад агню яго адзежу 
і кнігі, а калі нас вызвалялі, стаялі каля дарог і заглядалі ў 
твар ледзь не кожнаму салдату, калі ён быў высокі ростам і 
светлавалосы” [гл. дадатак А]. Як пісаў А. Лойка, “плачкай па 
кожным... забітым рабіў Е. Лось яе высокі спеў пра лёс брата” 
[66; 242] у вершы “На магіле брата”: 

Я слёзы выцерла, зірні:
Табою, брат мой, ганаруся,
Бо намі высненыя дні
Плывуць, звіняць над Беларуссю! [71; 18].

Памяць аб родным браце, загінуўшым на вайне, Е. Лось 
пранесла праз усё жыццё. Яна нават просіць: “...не памірайце 
тыя, хто помніць // друга пяхотнага, брата майго!” [71; 194]. 
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Вайна забрала ў паэтэсы і бацьку. І становіцца зразуме-
лым ужыванне прыналежнага займенніка ў назве верша 
“Мая Хатынь”. І калі праходзіць Е. Лось між хатынскіх хат, сэр-
ца паэтэсы захлынаецца ад болю: “...Стаю... Як кажуць, не мая 
віна, // што бачу вось “вянец” заместа пуні // і што на плітцы 
каля каміна // прапушчана маё найменне “Дуня”...” [71; 191]. 
Радкі з гэтага верша “Мая Хатынь”, напісанага ў 1970 годзе, 
надзвычай актуальна гучаць у наш час, калі даводзіцца чуць 
выказванні, якія ставяць пад сумненне Вялікую Перамогу.

У вершах паэтэсы, прысвечаных ваеннай тэме, паўстае 
цэлы шэраг гераічных постацей. Гэта і “Легенда пра атрад-
нага цырульніка”, што падчас вайны не толькі “Партызанаў 
на паходзе галіць-стрыгчы паспяваў”, але і “...не пад польку, 
а пад кульку дзесяць фрыцаў “прычасаў!” [71; 52]; гэта і “Ле-
генда пра партызанскую распіску”, у якой распавядаецца пра 
смелага партызана Альхаўца, што хадзіў у разведку:

Была вайна, партызаніў люд,
чыніў над фашыстамі суд
за спаленыя сады,
зняволеныя гарады,
за немату хат,
за смерць хлопцаў сваіх і дзяўчат... [71; 142].

З верша Е. Лось “Чаму быць...” паўстае герой-падлетак, 
яе стрыечны брат Мікола Кірпіч, які меў свае мары, але 
прыйшоў фашыст – “сляпы і люты. // Параскідваў па карчах 
людзей, // звёў на дым закутак мяты – руты” [71; 214]. Яшчэ 
ў адной  легендзе Е. Лось – “Легендзе пра кухарку Марусю” – 
прадстаўлены вобраз дзяўчыны-партызанкі, якая гатавала 
страву партызанскаму атраду Жалезняка, але ўвесь час “...яна 
прасіла аўтамат...”. Напэўна, чула яе сэрца бяду, што надышла: 
“На яе накінуліся ўдвох... // Апалонік хруснуў, не памог...” [79; 
233]. У “Легендзе, расказанай картай Турава” адушаўляецца 
вобраз карты, што просіць прабачэння за бакі, “прапаленыя 
на агні” [71; 279], і расказвае пра свой ваенны лёс.

Нездарма Е. Лось для расповеду пра герояў Вялікай Ай-
чыннай вайны абірае форму вершаванай легенды. Дарэчы, 
паводле “Паэтычнага слоўніка” В. Рагойшы, “легенда (лац. 
legenda – тое, што варта прачытаць) – невялікае вершава-
нае апавяданне, у аснове якога ляжыць народнае паданне 
пра нейкую незвычайную падзею або геройскі ўчынак вы-
датнага чалавека” [102; 337]. Сапраўды, слушна зазначае 
Л. Палякова: “Тэма Вялікай Айчыннай вайны ў сучаснай 
паэзіі выклікала да жыцця разнастайныя тыпы станоўчага 
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героя як тыповае абагульненне рыс выдатных характараў 
што добраахвотна пераўтвараюць сваё жыццё ў мост, па якім 
коціцца кола гісторыі. Гэтыя людзі – той хрыбет народа, які 
не ўдалося зламаць самаму грознаму ворагу” [101; 256].

Шмат знакамітых постацей перыяду Вялікай Айчыннай 
вайны паўстае з вершаў Е. Лось. Гэта і бацька Мінай (верш 
“На магіле бацькі Міная”), і маршал Ракасоўскі (верш “Дрэва 
маршала Ракасоўскага”), і маршал Баграмян (верш “Майму 
вызваліцелю”). У сваіх творах паэтэса ўвекавечвае памяць аб 
гэтых смелых людзях, нагадвае пра слёзы дзяцей, пра гала-
шэнне матак... З якой мэтай? 

Вы думаеце, я пужаю, 
ці мне пакутваць – з галавы, 
калі такое ўспамінаю, 
чаго і не саснілі вы? 
Ці не знайшла б іншай тэмы 
для заклапочанай душы? [71; 112].  

Не, паэтэса заклапочана іншым: “Зарасце, сплыве былое, 
// стане дзівам гора веку: // Як магло здарыцца тое, // што 
гублялі // чалавека?!” [71; 237]. У гэтых радках паэтэса вы-
казвае сваю актыўную грамадскую пазіцыю. Як зазначае 
Л. Палякова, “у гісторыі літаратуры бываюць такія перыя-
ды, калі яна асабліва востра адчувае свой абавязак перад 
грамадствам, перад народам, да якога належыць” [101; 256]. 

Гераічныя постаці ваеннага часу прысутнічаюць у паэзіі 
Н. Мацяш. Аўтар выбірае іншую форму – жанр балады (“Чэр-
веньская балада 1941 года дня 25-га”). Як вядома, балада – 
драматычна напружаны, сюжэтны ліра-эпічны верш, часцей 
легендарна-гістарычнага ці гераічнага зместу. Балада Н. Ма-
цяш прысвечана “памяці Юрыя Папова, 20-гадовага стралка-
радыста, камсорга 130 СБАП; памяці ўсіх лётчыкаў памянё-
нага палка, паўшых на Бярозаўшчыне ў першыя дні Вялікай 
Айчыннай” [89; 65].

Як можна заўважыць, у паэзіі Н. Мацяш і Г. Каржанеўскай 
ваенная тэма займае менш месца, напэўна таму, што іх пака-
ленне знаёма з гэтай трагедыяй па ўспамінах бацькоў, дзядуль 
і бабуль. Галоўная ідэя іх твораў – захаваць памяць пра гэтую 
навалу для нашчадкаў, каб не дапусціць паўтору. Красамоўна 
выглядае кампазіцыя паэмы Г. Каржанеўскай “Бярозавая ка-
лыханка”: уступ “Споведзь мінулай вайне”, сам расповед дра-
матычнай гісторыі пра маці з сынам і заключэнне: “Споведзь 
вайне, якой не павінна быць”. Гэтая ж ідэя галоўная і ў паэме 
“Слухайце перадачу”, прысвечанай памяці пра вайну. Адмет-
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насцю паэзіі на ваенную тэму Г. Каржанеўскай з’яўляецца 
тое, што ў яе творах паўстае не столькі гераізацыя вайны і 
перамогі, колькі тэма пакутніцтва і самаахвярнасці. Паэтэса 
выкарыстоўвае таксама фальклорны жанр – быль (“Быль 
пра голага” і інш.). 

Такім чынам, аснову канцэпцыі мінулага ў творчасці 
беларускіх паэтэс складаюць гістарызм, трагізм і дакумен-
тальнасць. Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўская звяртаюцца як 
да гісторыі народа даўно мінулых гадоў, так і да трагічных 
старонак ХХ стагоддзя. 

Е. Лось актуалізуе праблему гістарычнай памяці, 
услаўляе ўмельства продкаў-майстроў, нагадвае пра знач-
насць народных традыцый. Г. Каржанеўская завастрае 
праблему адказнасці сучаснікаў перад гісторыяй, перад 
продкамі. Найбольш поўна раскрыць мінулае праз асэнса-
ванне лёсу гістарычных постацей удалося Н. Мацяш, з яе 
твораў паўстаюць знакамітыя героі часоў барацьбы Беларусі 
за свабоду і незалежнасць, паэтычны стыль гэтых вершаў 
вылучаецца публіцыстычнасцю. У творчасці Е. Лось пера-
важае тэма Вялікай Айчыннай вайны. У паэзіі трох аўтараў 
асэнсоўваецца катэгорыя часу і роля асобы ў гісторыі. Кож-
ная з паэтэс увасабляе гістарычныя падзеі, гістарычныя 
асобы з дакументальнай дакладнасцю, галоўнае для іх – 
разбудзіць у чытача гонар за слаўныя старонкі мінулага. 
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РАЗДЗЕЛ ІІ

ТРАДЫЦЫЙНЫЯ ДУХОЎНЫЯ КАШТОЎНАСЦІ
Ў БЕЛАРУСКАЙ ЖАНОЧАЙ ПАЭЗІІ

“Песня помніць”

Каштоўнасці традыцыйнай народнай культуры – ас-
новатворныя і фундаментальныя. Як адзначае У. Конан, 
“ён (фальклор) быў на пачатку мастацкай культуры ча-
лавецтва” [60; 27]. Сувязь мастацкай літаратуры з вусна-
паэтычнай творчасцю даўняя, трывалая і плённая, яна вынік 
інтэнсіўнага ўзаемадзеяння і сінтэзу. “...Арыентацыя на фаль-
клорныя традыцыі найбольш выразна выступае ў агуль-
ных сацыяльна-філасофскіх і маральна-этычных крытэры-
ях і ацэнках” і “прыводзіць да надзвычай прадуктыўных, 
эстэтычна-завершаных і гарманічных форм мастацкага 
ўвасаблення, якія надаюць вершу непаўторны рэгіянальны 
каларыт і эмацыянальную актыўнасць” [36; 402–403]. 

У творчасці беларускіх паэтэс Е. Лось, Н. Мацяш і Г. Кар-
жанеўскай надзвычай моцнае фальклорнае напаўненне. 
Гэта праяўляецца ў самім складзе вобразнага мыслення, 
адчуванні народнага самабытнага слова, тонкім лірызме, 
які характарызуецца напеўнасцю, прачулай інтанацыяй, 
гарманічным ладам рытму. Паглыбленне паэтэс у фаль-
клорную стыхію адбываецца праз рознааспектнае засва-
енне ідэйна-эстэтычнай спадчыны народа і яго духоўных 
каштоўнасцей (традыцыі эстэтычныя, традыцыі песеннасці, 
традыцыі гумару і сатыры, моўныя традыцыі). Як для Е. Лось, 
так і для Н. Мацяш уласцівы творчы зварот да фальклорных 
жанраў і выяўленчых сродкаў. Трэба заўважыць, што гэта не 
стылізацыя пад фальклор, для іх характэрны ўсвядомлены, 
мэтанакіраваны адбор вобразна-паэтычных форм і прыёмаў. 
У лірыцы Ніны Мацяш адчуваецца маральная заглыбленасць 
яе думкі-пачуцця, што бярэ пачатак з спрадвечнай народнай 
мудрасці. Паэтэса спазнае нацыянальна-духоўныя асновы 
і традыцыі беларускага народа. Яна вырасла ў сялянскай 
працоўнай сям’і, пасярод вясковага атачэння і назаўсёды 
прыняла ў сэрца бруенне чыстых, гаючых крыніц і пошум 
родных дрэў (“Крыніца”, “Два дрэвы”). Н. Мацяш уласціва 
глыбока народнае адчуванне духоўнага адзінства, злітнасці 
чалавека з прыродай, што з’яўляецца адной з фальклорных 
традыцый. Прырода для яе – жывая, адушаўлёная істота.
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Паэтэса ўспрымае дрэвы, кветкі як блізкія істоты, яны 
падобныя да людзей. “Самотную вярбіначку” яна называе 
сваёй сястрой. У гэтым жа вершы паэтэса задаецца пытан-
нем: “Хто ўпершыню назваў цябе плакучай, // Самотная 
вярбіначка-вярба?” [89; 44]. У беларускім фальклоры вяр-
ба з’яўляецца сімвалам смутку, плачу. Як зазначае І. Чарота, 
“усходнеславянскія супольныя прынцыпы паэтызацыі вяр-
бы на першы план ставяць лірычныя, часцей за ўсё любоўныя 
тэмы, у якіх дрэва ўвасабляе тугу” [127; 130]. Тут жа дарэчы 
будзе згадаць імя яшчэ адной беларускай паэтэсы, сучасніцы 
Н. Мацяш і Г. Каржанеўскай, – Веры Вярбы (Гертруды Сакало-
вай), выбар яе псеўданіма красамоўны: “Затужылі вербы над 
вірамі. // ...Але нельга вербам адарвацца // Ад радзімы, ад 
сваіх віроў” [26; 18].

Ніна Мацяш упэўнена, што мудрыя продкі невыпадкова 
надзялялі навакольную прыроду жывой душой, але, на жаль, 
сучасны чалавек гэтую ісціну вымушаны адкрываць занава:

Як некалі дзікун, спасцігшы занава,
Што сутнасць і людзей, і дрэў – адна.
І што даецца толькі тым жывучасць,
Хто годна ў муках сцвердзіць сваё “я” [89; 44].

Адчуваючы цесную сувязь з прыродай, паэтэса “вучыц-
ца” ў яе жыццёвай мудрасці:

Вучуся ў дрэў.
У ніцае ракіты – 
Глыбей у глебу весці карані,
А ў бярозы, восенню адкрытай, –
Вяртаць лістотай сонца з вышыні [89; 33].

Галіна Каржанеўская параўноўвае чалавека з дрэвам у 
вершы “Лясы”: “Лясы – нібы людскія душы. // Згадзіся, дру-
жа”. Яны бываюць і цёмныя (“Адзін – нібыта насланнё... // На 
сук напорацца анёл, // Сам чорт паломіць ногі...” [51; 43]), і 
светлыя (“Другі ж – // свіціцца, што абраз // Празрысты, чы-
сты, звонкі...” [51; 43]).

Увогуле, вобразы дрэў, лесу невыпадкова шырока 
прадстаўлены як у фальклоры, так і ў беларускай паэзіі. Слуш-
на піша даследчык А. Ненадавец: “Калі ў акіяне зарадзілася 
жыццё, то ў лесе развіваліся яго вышэйшыя формы. Лес спа-
чатку быў калыскай чалавецтва, а потым стаў яго домам” 
[96; 11]. Дрэва ў сусветнай культуры заўсёды сімвалізавала 
жыццё, а “ў жыцці славяніна, які жыў ва ўмеранай зоне сярод 
лясоў, адыгрывала істотную ролю” [130; 24]. Успамінаецца 
народная прымаўка: “Беларус нараджаецца на дрэве і памірае 
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на дрэве”. Дэндралагічная тэма яскрава прасочваецца ва 
ўсёй беларускай літаратуры. Класічныя прыклады звароту 
да архетыпу дрэў: у паэзіі Я. Купалы – гэта бяроза, у Я. Кола-
са – вярба “ад самых першых твораў і да апошніх паўставала 
...нейкай эмблемай” [127; 139], у М. Багдановіча – “квецень 
вішні або чарэшні” [127; 140]. Сярод пакалення 70-х гг. вы-
лучаецца ў гэтым плане творчасць Р. Баравіковай. У яе 
зборніку вершаў розных гадоў “Дрэва для райскай птушкі” 
вядучым вобразам стаў вобраз сада, дрэва (яблыні, грушы, 
чарэшні, бярозы, ліпы, рабіны і інш.). Дрэвы суправаджаюць 
лірычную гераіню яе твораў праз усё жыццё з яго радасцямі 
і выпрабаваннямі: “Як ціха яблыні шумяць // у нашым сад-
зе... // Жаночы лёс – няпросты лёс...” [6; 61]. Увогуле, што 
тычыцца беларускай жаночай паэзіі, то тут сувязь вельмі 
празрыстая. Архетып сусветнага дрэва заўсёды суадносіўся з 
жаночым (мацярынскім) пачаткам. Нават большасць назваў 
дрэў – словы жаночага роду.

У лірыцы Еўдакіі Лось вобраз бярозы ўвасабляе жанчыну, 
яе лёс. Бярозка – вобраз шырока распаўсюджаны ў народных 
песнях. Яна мае шмат сімвалічных значэнняў: белая строй-
ная бяроза – маладая прыгожая дзяўчына, заламіць бярозу – 
уступленне дзяўчыны ў шлюб, засохлая бяроза – адзінокая 
жанчына, удава і г. д. Е. Лось, выкарыстоўваючы гэтыя фаль-
клорныя сімвалы і народна-песенны прыём раскрыцця 
характару – псіхалагічны паралелізм, апавядае пра бярозу-
жанчыну, якую напаткала  нешчаслівая доля:

Сагнулася над шумным бальшаком,
Завеяным пылам і пяском...
Ні белае кары, ні тых кучар,
Што лічацца ўвасабленнем чар [73; 38].

За сімвалічнай бярозай выразна пазнаецца вобраз жанчы-
ны, лёс якой скалечыла вайна. Ваеннае ліха знішчыла толькі 
вонкавую прыгажосць дрэва, унутраная – не змянілася. За-
сталася яе шчодрасць, вернасць, самаахвярнасць. Вобраз 
бярозы-жанчыны ўспрымаецца як сімвал роднага кутка, 
Бацькаўшчыны:

Але ж яе ніхто не абмінаў,
Калі свой дом надоўга пакідаў...
Хто ў час расстання смяг, таго яна
Сваім паіла сокам з стаўбуна.
Хто аглядаўся на свой кут здалёк,
Запамінаў яе, нібы урок
Айчыназнаўства... [73; 39]. 
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Хоць і лічыцца бяроза “сімвалам беларускага традыцый-
нага фальклору” [130; 25], але, найхутчэй, яна “спалучыла 
агульнае ўздзеянне вялікарускай традыцыі, якая гэтаму 
дрэву адводзіць асаблівае месца” [130; 130]. Прыклад таму – 
усім вядомая ясенінская “Бяроза”: “Белая берёза // Под моим 
окном // Принакрылась снегом, // Точно серебром” [39; 21]. 
Гэта яшчэ раз дэманструе вытокі фарміравання топасаў – ад 
агульнаславянскага праз усходнеславянскае да ўласна бела-
рускага. 

Бяроза, бярозкі – неад’емная часцінка эмацыянальна-
духоўнай памяці паэтэсы. Гэтае дрэва паўстае “ў кантэксце 
светабудовы”, як “архетыповы, у тым ліку геасофскі сімвал” 
[128; 102]. 

У паэзіі Ніны Мацяш прысутнічаюць вобразы-сімвалы, 
вобразы-ўвасабленні. У вершы “Бяроза” дрэва – сімвал род-
нага краю. Бяроза – штосьці значнае і надзвычай важнае ў 
жыцці, яна – духоўнае апірышча, увасабленне радзімы. Паэ-
тэса верыць, што з “бясплённасці і тлуму” знойдзе “сцежку 
мудрасці і ўдач”. Хто ж яшчэ, як не родная зямля, пакажа і 
асветліць дарогу, “не дасць спатыкнуцца”: 

Тваё галлё, бяроза, падтрымае, –
Яшчэ адолець не адну вярсту.
Пакуты знаю. Боязі не знаю.
Іду [89; 36].

Фальклорны вобразна-выяўленчы прыём іншаска-
зальнасці, алегарызму выкарыстоўвае Е. Лось, раскрываю-
чы ўнутраны стан лірычнай гераіні ці ўвасабляючы пэўную 
думку-ідэю. Так, праз вобраз яшчэ аднаго дрэва – адзінокай 
сасны – “сведкі толькі гора і няшчасця”, якая настолькі 
стамілася за свой век, што ўжо не мае сіл “ні зазелянець хоць 
голькаю адной, ні ўпасці”, – паэтэса перадае глыбока драма-
тычнае пачуццё адзіноты (верш “Адна...” [89; 84]). Н. Мацяш 
удала выкарыстоўвае топас сасны, які дакладна выражае 
адметнасці беларускай нацыянальнай культуры. Як зазна-
чае І. Швед, сасна ў беларускім фальклоры – сімвал адзіноты, 
“расце на адкрытай прасторы, што прылягае да асвоенай 
чалавекам тэрыторыі, ...дрэва стаіць на пагорку, гары, <...> 
выступае як бясплоднае, калючае дрэва, звязанае з зімой і 
адпаведна няшчасцем, слязьмі” [129; 159].

Менавіта з соснамі параўноўвае характар беларускага на-
рода Галіна Каржанеўская ў вершы “Сосны”: “Сотні год// Яны 
учэпіста трымаюцца за глебу.// Іначай нельга тым,// хто 
любіць неба. // О сосны, сосны!// Вы – як мой народ” [53; 91]. 
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Верш Н. Мацяш “Яліна” – зварот яшчэ да аднаго “калю-
чага” дрэва. Яно, як і сасна, сімвалізуе цяжкія выпрабаванні 
і адзіноту:

Не пытаю, яліна, чаму
З боку поўдня пышней тваё голле:
Неаднойчы і нада мной
Сцюжа люта скуголіла.

І зусім не пытаю, чаму
Ты ніколі не выйшла:
Без сябрыны побач і я
Не выжыла б [89; 56].

Верш “Скарга дзікай яблыні” – балючы голас чалаве-
ка, якому прагнецца суладнасці жыцця, які клапоціцца, каб 
быць патрэбным людзям, балюча, інакш яго чакае доля 
пустацвету. Паэтэса невыпадкова выкарыстоўвае эпітэт 
“дзікая”, падкрэсліваючы гэтым драматызм становішча, таму 
што звычайная “садовая” яблыня ў большасці фальклор-
ных твораў з’яўляецца “ўвасабленнем плоднасці, здароўя, 
цэласнасці, гармоніі, кахання, уладкаванасці, радасці і асало-
ды жыцця...” [129; 224]. І таму скардзіцца дзікая яблыня:

Я ў сад хачу!
Я клопату хачу!
Бязглузда ж усыпаць пладамі вецце,
Каб іх стаптаў,
Каб змарнаваў іх вецер.
Я ў сад хачу! [89; 84]. 

У паэзіі Галіны Каржанеўскай вобраз адзінокага дрэ-
ва, традыцыйны для славянскага фальклору, – гэта груша-
дзічка. І колькі ні прасіла дрэва аб дапамозе: “Зрабіце мне 
хоць крышачку дабра”, ніхто не пачуў яго просьбы: “Пра-
ходзяць, праязджаюць людзі міма, // І трушчыцца пад ко-
лам і нагой // Нікому не патрэбнае маленне” [51; 102]. Гру-
ша ў вершы выступае традыцыйным сімвалам чалавечай 
адзіноты, незапатрабаванасці. 

Да вобраза грушы Г. Каржанеўская звяртаецца і ў вершы 
“Груша нас асыпала пладамі...”, перадаючы праз гэты сімвал 
з’яву падмены духоўнага матэрыяльным у сучасным гра-
мадстве: “Грушапад – як калісь зарапад”. “Дружа мой, што 
зрабілася з намі? <…> Дык уперад ідзём ці назад?” [51; 5] – 
пытаецца паэтэса з горыччу і самотай.

У цудоўным садзе паэтэсы сустракаюцца самыя разна-
стайныя плады:
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Прысніўся мне сад у саспелых пладах.
Свяцілася груша, як лямпачка-сотка,
Паблісквала яблыка бокам салодкім,
Круглілася сліва, напятая сокам...
Ды сад быў чужым –
вось якая бяда [51; 38].

Пладовы сад – сімвал спакусы і жаночага шчасця – быў 
зусім побач, але лірычная гераіня ў ім “няпрошанай гос-
цяй хадзіла” і не дакранулася ні да аднаго з пладоў, бо гэта 
быў чужы сад, чужое шчасце – не яе. Звернем увагу на та-
кое параўнанне, як “лямпачка-сотка”, якое дэманструе 
ўласцівыя для тврчай манеры Г. Каржанеўскай іронію, 
іншасказальнасць, гумар.

Дарэчы, другі па ліку зборнік аўтара так і называ-
ецца: “Мой сад” (1976). У аднайменным вершы з садам 
параўноўваецца творчы плён: “Мой  сад – пачатак долі,// Не-
паспытаны плод” [55; 5]

Выкарыстанне розных дэндралагічных топасаў у 
паэзіі разглядаемых намі аўтараў раскрывае адметнасць 
філасофска-эстэтычнага светапогляду кожнай з паэтэс, ра-
зам з тым выяўляецца далучанасць іх паэзіі да нацыяналь-
нага “духоўнага генатыпу” [127; 148]. 

Матывы адзіноты, нешчаслівага кахання напаўняюць 
драматызмам лірыку Е. Лось. Нялёгка паэтэсе было заста-
вацца адной, яна шукала падтрымкі, спагады, звяртаючыся, 
напрыклад, да кветкі пралескі, цудадзейныя сілы якой у на-
родзе вядомы здаўна:

Пралеска, ты пра гэта знаеш,
і да цябе знарок іду:
ты, кволая, перамагаеш
навалы снегу і ільду [71; 165].

Як мы пераконваемся з раней разгледжаных вершаў, 
трансфармацыя фальклорных вобразаў і матываў у паэзіі 
Е. Лось праяўляецца ў індывідуальна-творчым падыхозе, 
канцэптуальнасці, характары лірычнага пачуцця, а што 
тычыцца паэтычнага стылю, то відавочна, што спеўна-
народная традыцыя – вядучая ў яе творчасці.

Канцэптуальнасць фальклорна-эстэтычнага светаасэн-
савання ў паэзіі Н. Мацяш заключаецца ў арыентацыі на тра-
дыцыйныя народныя каштоўнасці. Асаблівая духоўная знач-
насць надаецца ёй святу Купалля, якое здаўна ўспрымалася 
як сімвал гармоніі (“Купальскае”). У міфалагічным вобразе 
Купалкі паэтэсе ўяўляецца шчырая, светлая, спагадлівая да 
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чужога гора натура. На рамантычны лад пераасэнсоўваецца 
народная купальская легенда. Паэтэса верыць-спадзяецца, 
што любоў і дабрыня выратуюць свет ад раз’яднанасці, ва-
рагавання, і тады запануюць гармонія, чалавечае шчасце:

Яна ж некалі спраўдзіцца,
Казка пра папараць-кветку.
Абавязана спраўдзіцца [89; 229].

Г. Каржанеўская звяртаецца да другога, таксама вельмі 
шануемага ў беларусаў свята – Каляд. Яна згадвае старадаўні 
абрад святкавання: “...Каляды. // Стары сімбіёз // Паганства 
з царкоўным канонам. // Усё як належыць: // Аўсяны кісель 
згатаваны // і рыбіна свежая, // Зварыла куццю...” [51; 143]. 

Яшчэ адзін важны кампанент народнага светабачання – 
песня. Выток сваёй паэзіі бачыць у народнай песні выдатная 
беларуская паэтэса Я. Янішчыц:

Зацвітаюць буйна песні
У сялянак на губах...
Ад таго і я, напэўна,
Летуценная, пішу,
Што глыбока вашы песні
Мне запалі ў душу [134; 15].

Е. Лось успамінала: “Сэрца замірала, калі слухала я 
партызанскія песні. Партызан ідзе на заданне, яго могуць 
параніць, забіць, а ён – спявае... Ужо тады нараджалася дум-
ка, што песня неабходна чалавеку ў самыя цяжкія хвіліны, 
таксама як і ў дні шчаслівыя і радасныя” [гл. дадатак А].

Ніна Мацяш таксама гадавалася ў песеннай атмасферы. 
Будучая паэтэса захаплялася песнямі маці і бабулі, спявала іх 
сама і выкарыстоўвала ў сваіх творах. У вершы “Песня мат-
чынай маладосці” Н. Мацяш складае хваласпеў сваёй маме. 
Матчына песня ўспрымаецца ёй, як аснова духоўнага жыцця 
(верш “Песня”): 

Песня помніць:
Адступіся яна ад людское душы – 
І ўжо не ўберагчы
Анічым
Чалавека [89; 115].

Думка ў гэтым вершы празрыстая: жыццё без песні гу-
бляе сапраўдны чалавечы змест. Песня пераўтварае душу, 
і пачынаецца гэта з матчынай калыханкі. Народная пес-
ня – абярэг нацыянальнай душы. Яна, песня, адчувае, што 
чалавеку патрэбна духоўная энергія, асабліва тады, калі ён 
робіцца прыгнечаным, кволым, невідушчым, адмаўляецца 
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ад высокіх мэт, ідэалаў, прыгожых мараў. У такім выпадку 
“песня помніць”, кім чалавек нарадзіўся і кім павінен быць. 
Песня – генетычны код, духоўна-эстэтычная памяць народа. 
Н. Мацяш засцерагае нас ад магчымай прозы быцця, ад пе-
рараджэння... Дарэмна мы спяшаем за “модай”, стараючыся 
пазбавіцца ад “архаікі”, а на самой справе – ад маральнага 
кодэкса народнай песні, яе ачышчальнай мудрасці, энергіі, 
душэўнай шчодрасці, чалавечай зычлівасці. Для Н. Мацяш 
песня – духоўны скарб, які вымагае ашчаднага стаўлення, які 
можа дапамагчы: “Памажы мне, песня, акрыяць...” [89; 268].

У. Калеснік, даследуючы паэзію Н. Мацяш, вылучаў 
глыбінную фальклорную аснову яе творчасці, прасачыў цес-
ную сувязь яе вершаў пра каханне з народнымі песнямі на 
гэтую ж тэму. Каханне пераўвасабляе чалавека, робіць яго 
жыццё ўзвышаным, святочным, адкрывае таемнае, але яно 
не толькі асалода, уцеха і шчасце. Гэтае пачуццё праходзіць 
розныя этапы. Бо каханне выпрабоўваецца на вернасць, яно і 
пакуты, і боль, і шчымлівая туга, і трывога. У народнай песні 
кантрастуюць “вернае” каханне – і кароткае, на адну ноч, але 
якое пакідае ў сэрцы і памяці незабыўны, салодкі ўспамін: “А 
тое каханне, з вячора да рання, // Як сонейка ўзыдзе – кахан-
не прападзе”. Варыянт гэтага лірычнага спеву зафіксаваны, 
напрыклад, у фальклорным зборніку “Вянок беларускіх на-
родных песень” (1988) [25; 253]. 

Дарэчы, У. Калеснік цудоўна праілюстраваў дынамічную 
формулу кахання песнямі з рэпертуару маці Ніны Мацяш, і 
з ліку тых, якія любіла спяваць сама паэтэса ў коле сяброў. 
Яна ведала шмат беларускіх, украінскіх, рускіх песень. Не да-
вялося пачуць У. Калесніку толькі тых, дзе даецца смехавая 
інтэрпрэтацыя кахання, любоўных узаемаадносінаў. А та-
кая трактоўка ў фальклоры, як вядома, даволі пашыраная. 
Жартоўнае, нават фрывольнае адлюстраванне стасункаў 
яго і яе прыводзіць асобных паэтаў да антыэстэтызму. Н. Ма-
цяш, наадварот, у сваім слоўным паказе кахання трымаецца 
далікатнага маральнага пачуцця. Як у народнай паэзіі, так і ў 
яе творчасці “лірыка кахання – адна з самых светлых і самых 
пяшчотных старонак” [64; 91]. І самых шчырых, глыбокіх, 
высокапаэтычных і напоўненых філасофскім сэнсам – дада-
мо мы. У мастацкіх адносінах з выключным псіхалагізмам і 
праўдзіва ўвасабляюцца паэтэсай жывое чалавечае пачуц-
цё, інтымныя мары  і жаданні. У. Калеснік знайшоў выпадак 
“адтабуізаванага” кахання ў паэме Н. Мацяш “Алекса Доўбуш”. 
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Яна паказвае вольнае каханне грознага атамана да адда-
най замуж за старога і нялюбага Марылькі:

Хмялела небывала галава
Ад паху зелля, смол, за дзень нагрэтых,
І калацілі сэрцы, як званы.
Шапталі, ўсё шапталі вусны нешта, 
І ўсё лаўчыўся месяц-перасмешнік
Заглянуць у пячору з вышыні [89; 256].

Паэма “Алекса Доўбуш” створана на матэрыяле 
ўкраінскай гісторыі, якая стала народнай легендай. У ёй вы-
карыстаны нацыянальна-паэтычны каларыт украінскага 
фальклору, украінская лексіка. Дарэчы, вобраз галоўнага 
героя гэтай паэмы вельмі нагадвае вобраз Машэкі з паэмы 
Я. Купалы “Магіла льва”, для іх абодвух уласціва вялікая сме-
ласць, гарачае сэрца. Вобраз Алексы Доўбуша, які паўстае ў 
канкрэтных гістарычных умовах і яркіх праявах характару, 
бачыцца больш выразна і змястоўна ў кантэксце агульных 
духоўных традыцый абодвух народаў – украінскага і бела-
рускага. Найперш тыпалагічна вельмі блізкіх ідэй, увасобле-
ных у фальклоры: свабодалюбства, справядлівасці, магут-
най сілы кахання. 

Гэтыя назіранні даюць нам права не згадзіцца з Р. Се-
машкевічам, які, аналізуючы сувязь творчай індыві-
дуальнасці Н. Мацяш з народным светаўспрыманнем, піша, 
што “фальклорная традыцыя амаль не ўздзейнічала на 
паэтыку яе вершаў” [107; 166]. Дакладней, напэўна, было б 
сказаць, што гэта ўздзеянне апасродкаванае, Н. Мацяш звяр-
таецца да фальклору праз кніжную культуру. Так, фальклор-
ная традыцыя прадвызначае змест “Паэмы жніва”. Смерць 
маці спарадзіла ў творы паэтэсы глыбока трагедыйныя 
матывы. У адпаведнасці з народнай традыцыяй Н. Мацяш 
выкарыстоўвае народныя песні, галашэнні. Класічнае гала-
шэнне гучыць ва ўступным маналогу паэмы:

Дажала, матулечка, вось ты, матулька, й дажала
Усе свае болі, маркоты і ўцехі свае [89; 265].

Паэтэса развітваецца з дарагім і родным чалавекам 
словамі народнай сірочай песні: “Ой, нашто мне жыць на све-
це, як маці не маю”. Тэма жыцця і смерці раскрываецца Н. Ма-
цяш гэтак, як і ў народнай свядомасці, у плачах-галашэннях. 
Яна па-хрысціянску ідэалізуе іншасвет і ў той жа час шка-
дуе, што маці пакінула гэты зямны свет. Сродкам ратавання 
і гарманізацыі разладжанай душы робіцца песня: “Памажы 
мне, песня, акрыяць...”. Песня дапамагае выгаварыцца, уну-
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трана акрыяць. Паэтэса стварае песню-баладу пра шчаслівае 
сямейнае жыццё сваіх бацькоў. Пачуццё роднасці, кахан-
не і любоў выступаюць у паэме як увасабленне высокага 
духоўнага сэнсу быцця:

Гэткіх душ не пакалечыць быт!..
І ў мяне ад вас перакананне,
Што адзіна праца і каханне
Ў жыцці апірышча і шчыт [89; 271].

Невыпадкова поруч з каханнем гэткай жа роўнавялікай 
народнай каштоўнасцю выступае праца. Значнасць сялян-
скай, земляробчай працы раскрываецца праз сімвалічны во-
браз хлеба. Гэты “дар Божы” яднае духоўна:

Да таго, да Еднаснага хлеба,
Што збірае за адным сталом
Тых, у кім гарыць адна патрэба:
Наталіцца роднасці святлом [89; 276].

Хлеб, жыта, жніво – гэта тыя вечныя вобразы, якія 
сімвалізуюць жыццё. Гэта сакральныя паняцці, нязменныя 
субстанцыяльныя катэгорыі нацыянальнага свету і быцця. 
З імі звязаны агульныя матывы ў “Паэме жніва” і трыпціху 
“Каласкі любові і смутку”, якія, зрэшты, аб’ядноўвае тэма 
смерці маці.

Вобразы маці, бацькі, дзяцей, традыцыйныя для вуснай 
народнай творчасці, з’яўляюцца ідэяўтваральнымі як у паэзіі 
Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай, так і ў іншых творцаў.

Шмат вершаў прысвяціла сваім бацькам, брату, сёстрам і 
сыну Еўдакія Лось (“Маці”, “Памяці бацькі”, “Маці і сын”, “Сы-
нок, сынок...”, “Сынку”, “Сынава доля” і інш.). У вершы “Маці” 
яна звяртаецца да роднай матулі са словамі падзякі за ўсё, 
чым тая яе адарыла. Прачуласцю і замілаванасцю напоўнены 
вершаваныя радкі:

Не бракуе на працу мне сілы,
Не згінаюся ў цяжкасцях я...
Гэта ты мяне ўсім надзяліла,
Маці родная, маці мая! [71; 13].

Маці падаравала вялікае багацце: на прыродна-ге-
нетычным узроўні перадала дачцэ лепшае, сапраўды бе-
ларускае. Паэтэса часта выкарыстоўвае формы зваротку, 
нібы ўзятыя з народнай песні, каб перадаць глыбіню свай-
го душэўнага пачуцця да маці: “...Ты са мной – буду век цябе 
помніць, // Маці родная, маці мая!..” [71; 13].

Вобраз жанчыны-маці, мацярынскага ўспрымання све-
ту з асаблівай выразнасцю ўвасоблены ў паэзіі Галіны 
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Каржанеўскай. Абавязак, будучы лёс і доля дзяцей – тая най-
вышэйшая мерка, паводле якой паэтэса вымярае ўсе іншыя 
каштоўнасці жыцця. Абавязак жанчыны-маці ставіцца 
аўтарам вышэй, чым паэзія:  

Бэз адцвіце – адпяе салавей,
Тэрмін на ўсё вызначае прырода.
Трэба дзяцей гадаваць. За дзяцей
Самае лепшае песні не шкода [53; 24].

Вобраз дзіцяці, як правіла, прысутнічае ў тых вершах 
Г. Каржанеўскай, дзе яна асэнсоўвае самыя важныя, балючыя 
праблемы сучаснасці. Звяртаючыся да сваіх дачок, Алены і 
Настассі, пісьменніца выказвае жаданне: “Хай не пустымі бу-
дуць каласкі, // Узрошчаныя ласкаю і працаю” [57; 159]. У гэ-
тай сувязі бачыцца абсалютна слушным меркаванне Т. Чабан, 
якая выказвае думку: “У процівагу выдаткам “эмансіпацыі” і 
“фемінізацыі” ўвагу паэтэс прыцягвае матыў традыцыйнай 
жаночай долі – долі маці, жонкі, самаахвярнай захавальніцы 
дому, роду, ачага. Гэты матыў звязваецца паэтэсамі з 
праблемамі захавання і зберажэння нашага агульнага зям-
нога дому, міру на планеце, з мацярынскай любоўю да ўсяго 
жывога (спрадвечны архетып – Маці свету)” [126; 12].

Свет фальклору для беларускіх паэтэс – крыніца 
каштоўнага народнага вопыту. Шмат народных легенд лег-
ла ў аснову твораў Е. Лось. Цікавасць да народных вытокаў 
невыпадковая, бо менавіта ў фальклоры сканцэнтраваны 
шматвяковы, правераны многімі пакаленнямі маральна-
этычны вопыт беларускага народа. Адзін з вершаў Е. Лось 
грунтуецца на прыказцы “не радзіся краснай, а радзіся шчас-
най” [71; 82]. У вершы “Тры добрыя справы” яна асэнсоўвае 
стары народны запавет аб трох справах, якія павінен зрабіць 
кожны чалавек у сваім жыцці.

Г. Каржанеўская скарыстоўвае прымаўку “На вяку – сем 
раз палкай па баку”. І ўзмацняе, завастрае яе змест: 

Хто калі зрабіў падлік?
Бедны бок балець прывык [54; 12].

Паэтэсы не капіруюць сюжэты з фальклору, а пе-
раасэнсоўваюць іх, у асобных выпадках нават не прыт-
рымліваючыся канонаў народнай традыцыі і прапаноўваючы 
свой, арыгінальны погляд на жыццё і рэчаіснасць. Так, на-
прыклад, у аснову паэмы Г. Каржанеўскай “Субота” легла на-
роднае выслоўе: “Нядзеля з панядзелкам, аўторак з серадой, 
чацвер з пятніцай, а субота адна”. Лірычная гераіня паэмы 
задумваецца над традыцыйнай народнай звычкай:
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Трапна прыдумалі продкі:
“Замужам” – значыць “за мужам”.
Жанчыне надзейна і проста
Жыць за спіною дужай [54; 101].

Аднак, калі апора аказваецца ненадзейнай, а сумеснае 
жыццё становіцца праблематычным, для жанчыны паўстае 
задача захаваць сябе, свае годнасць і самапавагу. Напэўна, 
прыйшоў час перагледзець гэтую традыцыю: “Гісторыі 
дзікая звычка // Стала крышыцца, ламацца, // Вывад мужоў 
іранічны: // – Эмансіпацыя?” [54; 101]. Не, лірычная гераіня 
выступае не за разводы, а за неабходнасць быць сапраўднай 
жанчынай:

Глядзіш зямлю – любі яе да скону.
Гадуеш сына – выгадуй арла.
Душа твая імкнецца да святла 
Так горача, як парастак зялёны [54; 108].

Неабходна адзначыць, што ў творчасці паэтэс розных 
пакаленняў, у тым ліку маладзейшага, гендарныя матывы 
амаль не прысутнічаюць. Адзін з нямногіх прыкладаў – тво-
ры Галіны Каржанеўскай (“Напэўна, прага перамен...”, “Не 
ідзе міленькі мой...”, “Ішла і плакала жанчына...” і інш.).

Нельга не сказаць і пра выяўленчыя сродкі, якія лучаць 
паэзію нашых аўтараў з вуснай народнай творчасцю. Ся-
род іх такія пашыраныя мастацкія прыёмы, як паўторы, 
паралелізмы, увасабленні, гіпербалы і інш. Коратка 
разгледзім іх на творчасці Галіны Каржанеўскай.

Прыём паралелізму, характэрны для фальклорнай 
паэтыкі, мы сустракаем у вершы “З гарадскога фальклору 
[51; 14]. На гіпербалах трымаецца “Быль пра бабку Паўліну”. 
З-за раптоўнай смерці бабулі вазон пагубляў свае кветкі, 
асыпаліся плады з яблыні, з двара адляцелі гускі, здзічэў 
парсючок.

Вокамгненна, прыждаўшы часіну,
Паабсела куты павуціна [57; 214].

Такі прыём дазваляе стрыманымі, але яркімі вобразамі 
стварыць малюнак запусцення, якое пагражае кожнай 
пакінутай вясковай сядзібе. 

Адзін з ранніх твораў “Я гэтак гляджу...” сцвярджае 
самакаштоўнасць кожнай хвіліны чалавечага жыцця:

Я гэтак гляджу 
На грыбы і калоссі,
Як быццам хвіліну
Мне жыць засталося [51; 28].

59



Сем разоў паўтараецца слова “абыякава” ў вершы “Па-
каранне” [51; 72], ствараючы настрой манатоннасці і 
бессэнсоўнасці існавання раўнадушнага чалавека. Зрэш-
ты, паэтэса не злоўжывае паўторамі і іншымі вобразнымі 
сродкамі, праяўляючы пачуццё меры, так неабходнае кожна-
му творцу.

На ўвасабленнях заснаваны цэлы раздзел у зборніку 
“Невымоўнае”, дзе сабраны лепшыя вершы розных гадоў. Пра 
горыч перажытага, пра негатыў у людскіх паводзінах і харак-
тарах тут гаворыцца не наўпрост, не “ў лоб”, а праз аб’екты 
навакольнай прыроды. У елачцы мы пазнаем бяздушную 
эгаістку, якая ідзе ўгару па чужых галовах. Са знішчальнай 
іроніяй аўтар піша аб сытай жаўне, што “пашкадавала” чар-
говую пчалу. У “Шпаку” можна пазнаць правінцыйнага паэ-
та. У грыбніцы, што “рукі белыя ламае”, – няшчасную матулю 
бяспутнага сына. Дзічка, кактус на падваконні – паэтычнае 
ўвасабленне драмы недалюбленых, спакутаваных ад няўва-
гі душ.

Своеасаблівым падаецца прыём ужывання прамой пе-
сеннай цытаты, якая разнастайвае змест верша і “збівае” ад-
настайнасць яго рытму:

Каму Вася, проста Вася,
А мне Васечка.
Каму Вася нехарошы,
А мне красачка... [52; 116].

Такое ж цытаванне, дарэчы, характэрна і для творчасці 
Ніны Мацяш.

Спробы паэтычнага асэнсавання народных павер’яў, 
уражанні ад народных песень, прыказкі, прымаўкі, звычаі – 
усё гэта натуральна ўліваецца ў вершаваную плынь 
беларускіх пяснярак і ўзбагачае змест і форму іх паэзіі.

Такім чынам, зварот да фальклору даў магчымасць паэ-
тэсам увасобіць традыцыйныя народныя каштоўнасці, 
сцвердзіць і паказаць іх непераходнасць для маральна-
этычнага быцця чалавека і грамадства ў цэлым. Аўтары 
творча пераўтварылі ў мастацкім вобразным слове духоўны 
вопыт мінулага, спалучылі агульназначнае і асабістае, 
унеслі свой унутраны досвед у трактоўку тэмы ці вобраза ў 
адпаведнасці з рэалізаванай задумай у паданні, песні, пры-
казцы. Беларускія паэтэсы – майстры спеўна-народнага сло-
ва, яны працавалі ў традыцыйнай паэтычнай манеры. 

Для паэзіі Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай фальклор-
ная традыцыя з’яўляецца асноватворнай, ідэйназначнай. 
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Абапіраючыся на спрадвечныя духоўныя паняцці і 
каштоўнасці (каханне, праца, сям’я, шчасце, маці, пры-
гажосць прыроды, душа, вечнасць, мудрасць, вера, на-
дзея і інш.), беларускія паэтэсы вяртаюць нас да вытокаў 
народна-этычнага ўладкавання жыцця і свету. У традыцы-
ях бацькоўскай зямлі яны бачаць духоўнае выратаванне і 
ўзвышэнне нас як людской супольнасці, што павінна мець 
трывалую культурную памяць і ўсе падставы для таго, 
каб існаваць годна, прыгожа, у суладнасці з сабой і светам. 
Ужо сам жаночы пачатак, які выяўляецца ў паэзіі глыбока 
інтымна, супрацьпастаўляе хаосу мудрасць, гармонію, любоў, 
усёпераможнасць жыцця і будучыню дзяцей.
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“Каб людзі зваліся людзьмі”

Пытанне аб духоўных ідэалах з’яўлялася актуальным 
ва ўсе часы. Чалавек яшчэ ў старажытнасці адчуў патрэбу 
ў духоўным самавыяўленні, адчуў сувязь паміж уласнымі 
поглядамі і маральным станам грамадства. Хаця “духоўныя 
і сацыяльныя ідэалы – з’ява гістарычна рухомая, зменлівая, 
на нейкую канчатковую і абсалютную завершанасць іх 
разлічваць і нельга” [41; 14]. Аднак цалкам пагадзіцца з такім  
меркаваннем, відаць, нельга. Калі, сапраўды, сацыяльныя 
ідэалы – рэч зменлівая, то духоўныя ідэалы, як сведчыць і 
пераконвае гісторыя, спрадвечныя. Гэта ў першую чаргу ты-
чыцца рэлігійных, хрысціянскіх каштоўнасцей.

У савецкія часы, нягледзячы на правільныя і нават перада-
выя дэкларацыі, чалавек не меў свабоды волі, бо знаходзіўся 
пад ідэалагічным прэсам. З дзяцінства ўнушалася, што вы-
шэй за ўсё – інтарэсы грамадства (дзяржавы), панаваў 
матэрыялізм, парасткі ўсіх рэлігій паслядоўна вынішчаліся. 
Але дастаткова было сацыялістычнаму ладу даць трэшчыну 
і з’явіцца першым пробліскам свабоды, як шоры з вачэй спалі 
і людзі адчулі патрэбу ў адраджэнні спрадвечных рэлігійных 
інстытутаў.

У беларускай літаратуры канца ХХ стагоддзя асабліва 
яскрава адлюстравалася меркаванне “пра выратавальную 
місію рэлігійных ідэй, якімі павінна поўніцца ўся чалаве-
чая культура” [23; 24]. Шырока пачалі скарыстоўвацца і 
распрацоўвацца ў творах сюжэты і матывы з Бібліі, паўсталі 
з небыцця вобразы рэлігійных асветнікаў і гуманістаў 
(Францыска Скарыны, Кірылы Тураўскага, Сімяона По-
лацкага і інш.). Разам з тым, нельга не пагадзіцца з дум-
кай, што “дух рэлігійнасці чалавека залежыць не столькі 
ад ведання біблейскай гісторыі, не ад веравызнан-
ня наогул, а ад чалавечнасці самога чалавека” [23; 24]. 
Менавіта хрысціянскія пастулаты ў спалучэнні з маральна-
гуманістычнымі ідэаламі леглі ў аснову паэтычнага свету 
Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай.

Увасабленне гуманізму, хрысціянскіх ідэй у творчасці гэ-
тых паэтэс – з’ява адметная. Яны не дагматызуюць вечныя 
ісціны і каштоўнасці, не дэкларуюць іх, а прапускаюць праз 
сваё сэрца. Пры гэтым выяўляецца нацыянальная спецыфіка 
светаразумення, якая найперш заключаецца ў цеснай сувязі 
хрысціянскіх і народных культурных традыцый. Кожную 
з паэтэс цікавіць тое галоўнае і сутнаснае, што прасвятляе 
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маральна-гуманістычны сэнс быцця. Напрыклад, у вершы 
Н. Мацяш “Папараць-кветка” лірычная гераіня ўздымае пы-
танне аб вечным і часовым:

Шчыравала сотні эпохаў ты,
Агню спрадвечнага іскрынка жывая
Пад гэтым часовым няўдалым назовам
“Мая душа”?
Бо плоць і мая для цябе – 
Толькі чарговая – з безлічы – абалонка 
                                                    [89; 228–229].

Паэтэса робіць акцэнт не на самім факце пошуку 
кветкі шчасця, а на самапачуванні вечнай душы. Увогуле, 
духоўнасць – ярка выражаная рыса яе творчасці. Даклад-
на зазначае Р. Семашкевіч: “Гаворачы пра індывідуальнае 
творчае аблічча Н. Мацяш, у ім трэба вылучыць як галоўнае 
імкненне да духоўнай напоўненасці паэзіі” [108; 160].

З дахрысціянскіх часоў прыйшло ў беларускую паэзію 
абагаўленне і адухаўленне навакольнай прыроды. Паэтэсы 
ўзвышаюць значнасць кожнай травінкі, самай маленькай 
жывой істоты (вершы Е. Лось “Бяроза”, “Жыта”, “Гняздо ла-
ставак”; Н. Мацяш “Павучок”, “Матылёк”, “Яліна”, “Лазінка”; 
Г. Каржанеўскай “Спяць карані”, “Малодзенькі зубок каса-
ча...” і інш.). Е. Лось у вершы “Быль пра незвычайны абразок” 
распавядае пра рэкрута, які маліўся на абразок з выявай 
краявіду роднай зямлі. Як прызнаецца Н. Мацяш, жыццю 
яна вучыцца ў дрэў (верш “Вучуся ў дрэў”). Г. Каржанеўская 
апісвае самоту гаротнага цвыркуна, які не можа даклікацца 
сваёй сяброўкі (верш “Цвыркун”). Прырода, пейзажныя во-
бразы сагрэты пачуццём замілаванасці – у гэтым высокагу-
маннасць асобы кожнай з паэтэс. Любоў іх да свету глыбокая 
і ўсёабдымная.

Чалавек – адзін з галоўных вобразаў у творчасці паэтэс. 
Як сцвярджае М. Бярдзяеў, “чалавек – мікракосмас, цэнтр 
быцця, сонца, вакол якога ўсё круціцца. Усё ў чалавеку і для 
чалавека. У чалавеку – загадка сусветнага жыцця” [14; 263]. 

Еўдакія Лось успрымае чалавека як частку прыроды, сус-
ветнага быцця. Паэтэса паказвае залежнасць яго ад прырод-
ных стыхій. Антрапацэнтрычная філасофія ў паэзіі Е. Лось 
грунтуецца не на кульце велічы чалавека, а на ўсведамленні 
яго стваральнай дзейнасці як суб’екта гісторыі. Паэтэса раз-
важае пра месца чалавека ў сусвеце:

Землетрасенні бураць гарады,
Плантацый не шкадуюць ураганы...
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Калі буран кранаецца вады –
Палохаюцца нават акіяны.
А людзі – птушкі, пошчак над вадой?.. 
                                                             [78; 11].

Стыхія можа ўсё разбурыць, зруйнаваць, але калі застаўся 
чалавек – яно будзе ўзнята да жыцця: “Збіраюцца руплівыя 
сябры – // І ёсць працяг, і рух жыцця не спынен” [78; 11]. 
Але хто ж ён, “вянец тварэння”? Гэтым пытаннем здаўна за-
даюцца філосафы і паэты. Як зазначае М. Бярдзяеў, чалавек – 
“вось асноўная ісціна пазнання чалавека, і асноўная ісціна, 
прадвызначаная магчымасцю пазнання” [15; 78]. 

Ніна Мацяш у вершы “Зазірні ў сябе” заклікае чалавека 
ўгледзецца ў свой унутраны свет, дзе ёсць усё, адчуць у ім 
грахоўнае і светлае: “Ёсць такі куток, // Дзе чарней начы 
асенняй // Змрочны мкне паток” і “Ёсць такая шыр, // Дзе 
пануе неасяжны // Шчасцямоўны мір” [89; 215–216]. І змроч-
нае, і боскае такім чынам суіснуюць у адной і той жа істоце – 
чалавеку.

З такім жа заклікам, смуткуючы па незваротнай пары 
юнацтва, звяртаецца да чытача і Галіна Каржанеўская: “Я 
гляджу на сябе, на сябе. // На сябе глянь, мой дружа, і ты” 
[57;105]. Перад намі яшчэ адзін прыклад здзіўляючага пера-
гуквання тэм, вобразаў і матываў у прадстаўніц аднаго пака-
лення. 

Чалавечае ў чалавеку – гэта і ёсць яго духоўная, гуманная 
сутнасць. На першы план у светаразуменні Н. Мацяш высту-
паюць чалавечыя якасці. У адным з вершаў паэтэса гаворыць, 
што галоўнае, “каб людзі ў шматмільярдным стане // Нарэш-
це зваліся людзьмі!” [89; 155]. І далей “О, боязнь за другога 
чалавека!.. // Адна ты робіш чалавека з нас” [89; 101]. Галіна 
Каржанеўская нібы салідарызуецца з Н. Мацяш: “У чалавеку 
// Людское мне дорага” [51; 69]. Яна пераканана, што ўсяму 
патрэбна чалавечае цяпло: і траве, і рацэ, і душы,  “каб у ёй не 
было // Зацятасці згубнае, // вартае жалю” [51; 4].

Чалавечы свет з макракосмасам можна аб’яднаць вобра-
зам сонца, якое дае сусвету цяпло і святло. Чалавек – такса-
ма крыніца цяпла і святла. Тым не менш паўстае пытанне, 
на якое ўвесь час людзі шукаюць адказ: у чым сэнс чалаве-
чага жыцця? Беларускія паэтэсы неаднаразова ў сваіх тво-
рах уздымаюць гэта пытанне і даюць на яго шматгранныя         
адказы.

Еўдакія Лось у зборніку “Хараство” сцвярджае: “Жыць не 
магу без дабраты, // Як жаўранак без песні” [78; 13]. Паэтэса 

64



захапляецца жыццём, калі ў ім валадарыць закон дабрыні: 
“Сонечна над краем, // Хораша ў жыцці! // Большы памагае 
// Меншаму расці” [78; 48]. Свой зборнік паэтэса пачынае 
вершам-эпіграфам, у якім услаўляецца жыццё разам з до-
брым чалавекам: “Хвала жыццю, няўрымслівым – хвала! // 
Святлее хлеб, дабрэе чалавек, // А чарната, калі яшчэ была, 
// Сціраецца, сціраецца навек” [78; 3]. Сэнс жыцця Е. Лось 
бачыць у хваляванні і клопатах пра іншых, у сяброўскай 
падтрымцы: “І каб не сябра мой – дубок, // Які патрэбна // 
даглядаць; // І каб не рань, // і каб не сінь, // І каб не чулы 
// другаў ліст, – // Магчыма, існавала б я, // А так – жыву і 
буду жыць!” [78; 34]. У вершы “Тры добрыя справы” паэтэса 
прыгадвае народнае выслоўе-жарт аб трох справах: для лю-
дзей, саду і зямлі, выканаўшы якія, чалавек, можна лічыць, 
спраўдзіў сваё прызначэнне на зямлі. 

Ніна Мацяш надзяляе дабрыню чалавекастваральнай 
сілай: “Дабрата // не імпульс, // не парыў, // Не адзінкавы 
усплёск эмоцый, // Калі ёй нададзена тварыць // Чалавека 
з болю // і самоты” [89; 133]. Паэтэсу непакоіць, што ў су-
часным свеце так мала людзей, якія захоўваюць дабрыню, 
міласэрнасць:

І як мала, як мала між люду такіх,
Хто ва ўласнай хадзе па выбоях
Зберагае, як найдарагое,
Чысты вынік свайго міласэрдзя ва ўсіх,
Сам аж свеціцца хто дабратою [89; 217].

“Наталі маю прагу дабра” [57; 239], – просіць лірычная 
гераіня Галіны Каржанеўскай. Яна здольна спачуваць не 
толькі чалавеку (напрыклад, жанчыне, у якой загінуў 
сын), але і палёўцы ў кіпцях каршуна, “зубку касача”, што 
прабіваецца з глебы, асе, што “ломіцца ў шыбу”, абрэзанай 
таполі. І нават з’явы прыроды – першы снег і першы руча-
ёк – “Праз лінзу жальбы успрымае зрок” [57; 181]. У такіх 
выпадках кажуць пра высокі ўзровень эмпатыі (ад грэч. 
“empatheia” – суперажыванне). Якасць, безумоўна, станоўчая, 
але робіць асобу ранімай, адкрытай чужому болю. 

Паэтэсы, такім чынам, прыходзяць да высновы аб жыц-
цесцвярджальнай моцы чалавечай дабрыні. Іх творчасць 
грунтуецца на актуалізацыі маральнага сэнсу жыцця асобы. 
Яны ўспрымаюць агульначалавечае як вызначальнае, бачаць 
духоўнае прызначэнне чалавека “ў служэнні Дабру – чыста-
му, усебаковаму і ўсёмагутнаму” [113; 18]. Менавіта чалаве-
чая дабрыня здольна змяніць жыццё на лепшы лад.
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Г. Каржанеўская ўводзіць у сваю паэзію і такое паняцце, 
якое ў хрысціянскай традыцыі называюць “зміранасцю”:

Я ўдзячна дню,
                       пражытаму не марна.
Я ветла азірнуся ўслед яму.
І хоць вакол то сонечна,
                                            то хмарна – 
Усё прыму,
               усё як ёсць прыму [51; 152].

Шырока ў творчасці разглядаемых намі паэтэс 
прадстаўлена гуманістычная катэгорыя, якая з’яўляецца 
“ўніверсальным пабуджальным матывам да ўсіх добрых 
спраў” [41; 35], – вялікая і мудрая любоў. Любоў валодае 
ўсёмагутнай сілай. “Любоў – у ёй глыбіня чалавечай прыро-
ды”, – зазначае М. Бярдзяеў [14; 314]. Усёабдымная любоў 
чулага сэрца акрыляе жаночую паэзію. Слушна разважае 
аб ролі ў жыцці чалавека гэтай найвышэйшай катэгорыі 
Т. Бондар, яшчэ адна паэтэса ХХ стагоддзя, у творчасці якой 
маральна-гуманістычныя матывы сталі вызначальнымі:

Сіла – не ў паняверцы,
У любві. І павер,
Самы большы памер 
Рэчаіснасці – сэрца [20; 48].

У лірычным маналогу “Мой свет” Е. Лось прызнаецца ў 
любові да ўсяго свету. Гэта пачуццё паэтэса спазнала разам з 
першым уздыхам пры нараджэнні, з мацярынскім малаком, 
з першым крокам. У вершы “Песня жыве ў душы” яна жадае 
аднаго: “Толькі жыві і любі!” [69, І; 31]. Для яе галоўнае – 
“Несці любоў да людзей” [69, І; 52], не менш важнае – “Цаніць 
братэрства і любоў людскую” [69, І; 174]. Паэтэса заўсёды 
заставалася вернай аднойчы выказанаму: “Чаго ні давяло-
ся перажыць, // а я жадаю аднаго – любіць!..” [69, ІІ; 132]. 
Е. Лось вызначае духоўны імператыў жыцця: “Галоўнае ў 
любві – любоў, // галоўнае ў жыцці – жыццё” [69, ІІ; 212]. Так, 
галоўнае ў жыцці – любоў! Да адной з чатырох частак верша 
“Чатыры лісткі” Е. Лось узяла эпіграф з санета У. Шэкспіра 
“Мая любоў, так многа ў свеце злога...”, надзяляючы тым са-
мым любоў усёмагутнай сілай, якая можа перамагчы ўсё зло 
на свеце. Паэтэсу захапляе гэта пачуццё: “Люблю любоў за 
тое, што дабрэй // з ёй робіцца удзячная душа” [69, ІІ; 241–
242].

Н. Мацяш таксама не баіцца сказаць усяму свету: “Жыву! 
// Люблю! // Не наталюся!” [89; 51]. Любоў дае сілы жыць, 
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без яе жанчына сябе не ўяўляе: “Як магла б я паведаць // Пра-
гу жыць – // без цябе? // Дзе б я чэрпала сілы // Усміхацца, 
спяваць? // <...> Безаглядная любасць, Вечны корань душы...” 
[89; 155]. Калі сэрца перапоўнена любоўю, “Можа, адзіна 
цяпер мы і варты // Жыцця” [89; 173], – даводзіць паэтэса. 
Н. Мацяш упэўнена ва ўсёпераможнай моцы любові: “Не трэ-
ба пытацца, што можа // Любоў наша, еднасць людская...” 
[89; 177]. У вершы “Збыліся” паэтэса яшчэ раз сцвярджае до-
бра вядомую формулу быцця: я люблю – значыць жыву. “Мы 
ёсць. // Мы збыліся” [89; 228], калі кахаем, напоўнены пачуц-
цём любові.

Г. Каржанеўская ў лірычнай драме “Асенні мёд” строга 
падзяляе пачуцці: “Вы мне пра каханне, // а я пра Любоў” 
[51; 152], узвышаючы святое пачуццё, нават пішучы яго з 
вялікай літары. Спаўна асэнсаваўшы духоўную значнасць 
яго для чалавека, паэтэса гатова аддаць за яго ўсё:
                               За новае, яснае ў сэрцы святло
                               Аддам і гардыню, 
                                                       і страсць, 
                                                             і свабоду я [51; 153]. 

Адметнасцю яе лірычнай гераіні стала раскрыццё ў 
гэтай вялікай маральнай каштоўнасці такога ракурсу, як 
шкадаванне, так званай любові-агапэ, ахвярнай і сама-
адданай: “Навучыліся шкадаваць. // Шкадаванне любові 
вышай” [51; 142]. У гэтым бачыцца еднасць яе лірычнай 
гераіні з гераіняй Г. Ахматавай, для якой “міласэрнасць, 
спагада, жаль – асноўныя праявы карытатыўнай любові, 
што ўспрымаецца водгаласам ідэй рускіх філосафаў 
артадаксальна-багаслоўскага напрамку (П. Фларэнскага, 
С. Булгакава, М. Лоскага і інш.)” [21; 10].

Менавіта ў творчасці Г. Каржанеўскай катэгорыя любові 
набывае выразнае хрысціянскае гучанне. Вызначаючы кан-
цэптуальную асаблівасць сваёй творчай асобы, паэтэса піша:
                           І звязаная з небам,
                                                        як антэна,
                           Усіх люблю 
                                               і цешуся праменна [51; 120].

Асэнсоўваючы параўнанне “як антэна”, дарэчы згадаць 
словы паэта-сучасніка А. Разанава: “Чалавек, творачы, ужо 
больш, чым сам, ужо далей, чым тут. Ён, як антэна, змястоўны 
не сабой, а пазасабовасцю. І чым менш у ім самога сябе, яго 
самаснасці, тым больш ён чуйны, тым больш востры, тым 
больш ён усё, увесь Сусвет” [104; 25].
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У творчасці Г. Каржанеўскай паняцце “любоў” уключае ў 
сябе не толькі любоў да чалавека, бліжняга, усяго акаляю-
чага, але і да Усявышняга. Як сцвярджае М. Бярдзяеў, “ёсць 
любоў да чалавека праз Бога. Яна раскрывае і сцвярджае 
для вечнага жыцця кожнага чалавека. Толькі гэта і ёсць 
сапраўдная любоў, любоў хрысціянская. Сапраўдная любоў 
злучана з бессмяротнасцю, яна і ёсць не што іншае, як сцвяр-
джэнне бессмяротнасці, вечнага жыцця” [14; 326]. 

У беларускай літаратуры хрысціянская традыцыя 
мае глыбокія карані. Як дакладна заўважыў А. Века, “дух 
рэлігійнасці – беларускі дух” [23; 23]. З часоў асветніцкай 
дзейнасці Ф. Скарыны ў беларускай літаратуры дамінуе 
галоўная ідэя Бібліі – любові да бліжняга. “Гэта думка ў Но-
вым Запавеце “Бібліі”, – адзначае В. Жураўлёў, – з’яўляецца 
лейтматыўнай, акумулюе і падпарадкоўвае ўсе іншыя сэн-
савыя лініі, як убірае ў сваё рэчышча магутная рака ўсе яе 
малыя і вялікія прытокі” [41; 34]. Ф. Скарына ў адной са сваіх 
прадмоў да кніг Бібліі пісаў: “...То чинити иным всем, что са-
мому любо ест от иных всех, и того не чинити иным, чего 
сам не хацеши от иных имети” [30; 109]. Гэта традыцыя была 
працягнута ў творчасці Сымона Буднага, Васіля Цяпінскага, 
Афанасія Філіповіча (дарэчы, нездарма менавіта да яго звяр-
таецца ў адным са сваіх вершаў Н. Мацяш), Сімяона Полац-
кага, Адама Міцкевіча і інш. Па гэтым кірунку рэлігійная 
традыцыя дайшла да беларускай паэзіі ХХ стагоддзя і пры-
цягвае сёння сучасных аўтараў.

Выклікаюць цікавасць меркаванні беларускіх навукоўцаў 
пра рэлігійнасць беларускай нацыі. А. Века ў адным з 
даследаванняў суадносіць дзве процілеглыя думкі. Адны 
даследчыкі, вылучаючы ў беларускім менталітэце талерант-
насць, спагадлівасць [2; 259–262], сцвярджаюць, што “бела-
русы – самыя паслядоўныя хрысціянскія падзвіжнікі” [23; 
34]. Другія ж даследчыкі, наадварот, лічаць, што ўсе беды 
беларусаў з-за “недастатковай хрысціянскасці” [103; 272–
279]. На наш погляд, што тычыцца беларускай літаратуры 
ХХ стагоддзя, то тут свой адбітак зрабіла гісторыя развіцця 
грамадства. Пасля 1917 года вера была пад забаронай, 
разбураліся цэрквы (Г. Каржанеўская “Бурылі цэрквы...”), 
праследаваліся святары. Спатрэбілася сем дзясяткаў гадоў, 
каб людзі апамяталіся, вярнуліся да веры бацькоў. Пачалося 
духоўнае адраджэнне. Зноў давялося “выклікаць майстроў – 
// Рэстаўраваць усё, // што не ўзарвалі” [51; 6]. Так, храмы 
адбудоўваем, а вось храм душы адрэстаўраваць значна цяжэй. 
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Нездарма ў лірыцы разглядаемых намі паэтэс так ярка 
выявілася імкненне выратаваць людзей ад бездухоўнасці, 
дэгуманізацыі. Найбольш складана гэта было зрабіць 
Е. Лось, бо яна жыла і тварыла ў тую савецкую эпоху, калі 
слова Бога было пад забаронай. Ёй належала быць пры-
кладнай камуністкай, як таго патрабаваў час. Нягледзя-
чы на агульную гуманістычную дамінанту яе творчасці, 
услаўленне агульначалавечых каштоўнасцей, ёсць у яе паэзіі 
атэістычныя творы. Напрыклад, у “Касмічным трыпціху” 
(верш “Заместа бога...”) паэтэса параўноўвае касманаўта з бо-
гам у небе. Такое параўнанне якраз і характарызуе тую эпоху. 
На жаль, лірычная гераіня твораў Е. Лось, адпаведна свайму 
атэістычнаму веку, жыла сённяшнім днём, дакладней ска-
заць, сваім часам, у атачэнні простых зямных радасцей, без 
думак пра вечнае.

Е. Лось змагла прызнацца ў адсутнасці веры: “Няма 
яе!” – не раз калі // і я сабе казала, // і крыўда ледзь не да 
зямлі // мне плечы прыгінала” [69, І; 277]. У гэтых радках 
чуецца шкадаванне. Але ва ўсе часы знаходзіліся людзі, якія, 
можа, і не білі сябе ў грудзі, што яны вернікі, затое жылі па 
хрысціянскіх законах:

                         Але заўжды, каб знішчыць здзек
                                з нявіннага давер’я,
                                з’яўляўся шчыры чалавек,
                                з’яўляўся добры чалавек,
                                з’яўляўся просты чалавек – 
                                проста чалавек, –
                                і гінула нявер’е! [69, І; 277].

Дух рэлігійнасці значна глыбей выявіўся ў паэзіі Н. Ма-
цяш і Г. Каржанеўскай. У вершы “Голас чацвёртай” Н. Мацяш 
імкнецца да аднаго: “Хацелася аднаго ад долі: // Душою з не-
бам гаварыць” [89; 154]. У вершы “Сузямельцы” яна дакарае 
сваіх суайчыннікаў за баязлівасць і бязвер’е: “Вы і цяпер, як 
некалі, // Не так Бога баіцеся, // Як начальніка!” [89; 196]. 
Яна ўслаўляе “Уменне жыць не ў спаняверцы // У сэнсе зем-
нага жыцця, // Уменне вераваць да смерці // У бессмярот-
ны свой працяг!” [89; 212]. Паэтэса заклікае сваё сэрца да 
веры: “Замацуй у глыбінях сваіх // Знакам веры ў жыццё 
гэты міг” [89; 225]. Сапраўды, захаваць веру ў сэрцы – для 
чалавека вельмі нялёгкая задача, гэта патрабуе пастаянных 
намаганняў, працы над сабой. Лірычная гераіня Н. Мацяш 
змагаецца са сваёй недасканаласцю, просіць Усявышняга 
“не зацеміць свядомасць // Сумненнем! // Хоць бы зноў не 

69



сарвацца // У прорву зняверы! <...> Быць відушчай, // Быць 
памкнёнай толькі да вечнага – // Памажы!” [89; 228].

Чалавек сам па сабе – кволая і недасканалая істота, якая 
не заўсёды здольна вытрымаць выпрабаванні. Гэта яскрава 
паказала літаратура экзістэнцыялізму. Магчымасці чалавека 
не бязмежныя. У вершы “Што ацяміць?” Н. Мацяш прыгадвае 
знакамітыя словы “Няма дасканаласці ў свеце”, выказаныя 
французскім пісьменнікам Антуанам дэ Сент-Экзюперы, каб 
далей сказаць пра сучасны стан грамадства:

Людзі адварочваюцца ад Бога,
Бо не бачаць, каб Ён пакараў вінаватага
За забойства, ці гвалт, ці бяздушша.
А Бог у душы знябыты [89; 240].

Знаходзячыся ў такім асяродку, лірычная гераіня апыну-
лася ў разгубленасці: “Адвярнуліся святыя! // Ці не так, як 
трэба, клікала...” [89; 233]. І як вынік чуем запытанне: “Хіба 
Гасподзь сцярпець бы змог, // Калі б ён існаваў на свеце – 
Бог?!” [89; 291]. Што гэта: сумненне, роспач? Не, паэтэса тры-
вожыцца, што на зямлі ўзвысіўся чалавек, які ўявіў сябе чала-
векабогам: “Бо мерай усяго ёсць чалавек: // Сам вершыць суд, 
сам творыць цуд і здзек” [89; 291]. Як зазначае М. Бярдзяеў, 
“любіць чалавека, калі няма Бога, – значыць чалавека шана-
ваць за Бога. І тады падсцерагае чалавека вобраз чалавекабо-
га, які павінен паглынуць чалавека, пераўтварыць яго ў сваю 
зброю. Так немагчымай з’яўляецца любоў да чалавека, калі 
няма любові да Бога” [14; 327]. Гэту праблему няпэўнасці ча-
лавека ўздымае Н. Мацяш у вершы “Неўнікнёнасць”. Паэтэсе 
шкада людзей, што заблукалі, страцілі праведны шлях:

Няпэўны час,
Няпэўная душа.
Зацемраных людзей нясцерпна шкода...
Святое Слова, што было спярша,
Не як любоў у іх,
А як выгода [89; 236].

Аналізуючы ўвасабленне хрысціянскіх каштоўнасцей у 
творчасці Н. Мацяш, дарэчы прывесці ўражанне ўрача Ганны 
Емельянаўны Дораш, якая наведала хворую Ніну ў абласной 
бальніцы: “Яна здалася мне чалавекам без скуры, падобным 
на анёлка” (газета “Звязда”, 17.02.2011).

Паэтэсы ўсведамляюць грахоўнасць гэтага свету, неда-
сканаласць чалавечай прыроды. Гэтую ж тэму завастрае і 
Г. Каржанеўская. Лірычная гераіня яе верша блукае ў пошу-
ках таго, “што з’яўляецца // сведчаннем Бога”. Але, на жаль, 
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яна бачыць падчас на тварах “толькі шэрань бяздум’я // і 
тла” [51; 66]. У іншым вершы аўтар слушна пытаецца: “Што 
чалавек без людскасці і веры?” І адказвае на яго вобразна: 
“Без зерня колас, лямпа без святла”. 

У паэтэсы няма ілюзій наконт маральнага вобліку сучас-
нага чалавека:

Задуманы няблага, за вякі
Расчараваў Тварца неверагодна,
Гатовы павярнуць куды заўгодна
І ўзяць падачку з бруднае рукі [51; 89].

У тлуме і мітусні праходзіць жыццё гараджаніна. 
Няма магчымасці хоць бы на хвіліну “адбіцца ад патоку” 
і засяродзіцца на сабе, сваіх адчуваннях і пачуццях (верш 
“Каштана сяміпалая далонь...”).

Каснязыччам захлынуўся свет
І сам сябе не слухае даўно ўжо.
Даруй і адратуй нас, Божа [51; 62].

Паводле М. Лоскага, “задача чалавека як разумнай істоты 
заключана ў пераадоленні ўсіх праяў зла і недасканаласці, 
якія з’яўляюцца вынікам грахоўнасці і звязаны з рэчыўнасцю. 
Чалавек павінен удасканальваць працэс яднання ўсіх істот 
з Богам. Але ён не можа гэта зрабіць, не прынёсшы сябе ў 
ахвяру дзеля любові да Бога і ўсяго свету” [67; 134]. Н. Ма-
цяш і Г. Каржанеўская звяртаюцца да чытачоў з напамінам 
аб духоўным і маральным самаўдасканаленні. Н. Мацяш 
заклікае помніць пра вечнае: “О, калі б кожны памятаў, што 
вечны ён! // ...Што побыт наш зямны – ўсяго луска...” [89; 232]. 
Паводле слоў Г. Каржанеўскай, мы “Не можам ведаць, // што 
заўтра будзе...”, і таму павінны “свой шлях зямны... // Звяраць 
па роўных шляхах // нябесных” [51; 91]. Вера пазбаўляе ча-
лавека страху перад невядомасцю і смерцю. Памірае цела ча-
лавека, душа вызваляецца для вечнага жыцця. “Калі чалавек 
у зямлю сыходзіць, // Вылушчваецца з яго // Зерне Духу” 
[89; 230], – робіць выснову Н. Мацяш. Яна верыць у бессмя-
ротнасць: “Бяссмертны ты, і я не ўмру” [89; 239]. У трыпціху 
“Тры каласкі любові і смутку” яна піша: 

     Смерць – яна не ў кожным разе драма...
Родны дол абдымкі расхіне,
І ступлю я ў ростул Вечнай Брамы... [89; 278].

Такім чынам, паэтэсы абуджаюць чалавечую духоўнасць 
праз творы, прасякнутыя глыбокім хрысціянскім пачуццём.

Пісьменнікі валодаюць універсальным інструментам 
для перадачы ўсёй разнастайнасці як унутранай, так і знеш-
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няй рэальнасці. Невыпадкова Евангелле ад Іаана пачынаец-
ца так: “Ад пачатку было Слова, і слова было ў Бога, і Слова 
было Бог” [18; 100]. “Вартасць слова вымяралася яго карыс-
цю для душы і ўнутранага ўзвышэння. Перавага апавядаль-
нага і павучальнага элементаў спрычынілася да ўзнікнення 
ў старажытнарускім пісьменстве спецыфічнай тэалагічнай 
пазіцыі. Зварот да пачуцця і волі ў ёй непараўнальна мацней-
шы за спробы выказаць рэлігійны змест праз паглыбленую 
рэфлексію” [35; 5]. У вершаваных малітвах паэтэсы просяць 
аб вечным, неўміручым, высокадухоўным як асабіста для 
сябе, так і для чалавека ўвогуле. Н. Мацяш нават свой верш 
“Калі б на свеце меўся Бог” будуе ў форме простага пераказу 
вядомай малітвы, з захаваннем прынцыпу траічнасці:

– О Божа, дай мне сілы не змяняць
Таго, чаго змяніць не ў сіле я;

– І дай мне мужнасці зрабіць усё,
Што я ў жыцці маім зрабіць павінна;

– І дай мне мудрасці, каб разлічыць,
Што – не пад сілу мне, а што – мой абавязак... 

                                                                                   [89; 64].
У вершы “Гуканне ў пустыні” паэтэса звяртаецца да 

Бога з просьбай паказаць сваё аблічча: “З’явіся, Збаўца мой, 
з’явіся! // <...> З’явіся, выбаў з утрапення! // І хай хвілінай 
той святой // Усё, што мкнецца да здзяйснення, // Па веры 
спраўдзіцца маёй” [89; 219]. У вершы “Пасля” Н. Мацяш хва-
люецца за будучых людзей, наступнікаў, просіць для іх у пер-
шую чаргу веры:

Дай чалавеку веры, Божа,
Што хоць пасля, пасля, пасля,
Ужо ў абліччы іншым, можа,
Ён быць папраўдзе шчасным зможа, – 
Бо вопыт, горкі і варожы,
Якім сілкуе Дух зямля,
Яму стаць мудрым дапаможа
Хоць недзе, некалі, пасля... [89; 239].

Паўтор слова “пасля” надае спакой, урачыстасць, нават 
нейкую ўпэўненасць гэтаму малітоўнаму звароту да Бога.

Малітва надзелена магутнай сілай. Як піша У. Салаўёў, 
“верыць у божыя вытокі дабра і маліцца Яму, аддаючы Яму 
сваю волю ва ўсім, ёсць сапраўдныя мудрасць і пачатак ма-
ральнай дасканаласці” [61; 5]. Сапраўды, у малітве чалавек 
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яднаецца з Найвышэйшым, знаходзіць пакаянне ў грахах, пе-
раадоленне спакусы, утаймаванне гневу. Да малітвы спрад-
веку чалавек прыходзіць у самыя адказныя моманты жыцця. 
Ю. Лабынцаў адзначае, што ў малітвы, як пэўнага слоўнага 
жанру, “шмат агульнага з развітай літаратурай сучаснасці, з 
мастацкай творчасцю. Агульнага шмат, вельмі шмат. Бо сама 
паэзія, лірыка нарадзілася з гімна, з малітвы, малітоўнага 
імпульсу. Малітва – гэта высокая духоўная творчасць. Узы-
ходжанне” [61; 6]. Малітва Г. Каржанеўскай – узнёслы зварот 
да Усявышняга. Паэтэса просіць: “Даруй і адратуй нас, Божа. 
// Дай сілу і жаданне далей жыць...” [51; 62]. Яна ўсведамляе, 
як шмат гублялі людзі, пазбаўленыя духоўнага слова. Паэтэ-
са са шкадаваннем гаворыць пра сваё пакаленне:
                        Шкада, што не навучаны маліцца,
                        Атэістычны ачмурыў нас чад [51; 88].

Сама паэтэса робіць спробу тварэння малітвы ў аднай-
менным вершы: “Атулі мяне ласкай сваёю – // Як шчытом, ад 
бяды заслані. // Накіруй на дабро мае дні...” [51; 114].

Н. Мацяш таксама звяртаецца да жанру малітвы – “Малітва 
Апанаса Філіповіча”. У вусны асветніка і рэлігійнага дзеяча 
паэтэса ўкладвае словы звароту-просьбы да Маці Божай. 
У вершы вытрымліваюцца каноны жанру: тут ёсць і зварот-
велічанне святой, і самапрыніжэнне таго, хто моліцца: 

Узры мя, 
Сляпога сярод сляпых, 
Пачуй мя,
Глухога сярод глухіх... [89; 287]. 

А моліцца лірычны герой за сваю Радзіму, свой народ. За-
канчваецца верш кананічным малітоўным словам – “Амін”.

Такім чынам, адвечныя агульначалавечыя каштоўнасці 
ў спалучэнні з маральна-хрысціянскімі ідэаламі склалі 
аснову паэтычнага светаразумення Е. Лось, Н. Мацяш, 
Г. Каржанеўскай, якія пераасэнсоўвалі вечныя ісціны і 
катэгорыі быцця, пры гэтым адбываўся працэс самапазнан-
ня, паглыблення маральна-гуманістычнага зместу іх лірыкі. 
Іх паэзія характарызуецца тыпалагічным падабенствам ва 
ўвасабленні канцэпцый часу (гуманізм, філасафічнасць мыс-
лення). Чалавек стаў асновай творчасці беларускіх паэтэс, іх 
духоўна-філасофскага асэнсавання свету. Паэтэсы апяваюць  
выключную, асаблівую моц дабрыні, у якой заключаны ма-
ральны сэнс жыцця чалавека. У лірыцы трох разглядаемых 
намі аўтараў дамінуе ідэя вялікай гуманістычнай любові, 
якая з’яўляецца ўніверсальным пабуджальным матывам да 
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ўсіх добрых спраў. У творах Г. Каржанеўскай прадстаўлена 
і такая яе разнавіднасць, як любоў-агапэ. Любоў у паэзіі 
Н. Мацяш і Г. Каржанеўскай набывае хрысціянскае гучанне, 
у іх вершах увасобілася хрысціянская вера як крыніца ма-
ральнага ўдасканалення і духоўнага ўзбагачэння. У Е. Лось 
гуманістычная традыцыя менш асвечана рэлігійнасцю, 
у адрозненне ад Н. Мацяш і Г. Каржанеўскай, у паэзіі якіх 
ёсць шчырыя звароты да Бога, вершаваныя малітвы. Вер-
шы Е. Лось вызначаюцца выразным ліра-эпічным пачаткам. 
Аўтарская манера Н. Мацяш і Г. Каржанеўскай адметныя 
экзістэнцыяльнай заглыбленасцю, духоўна-рэлігійным зме-
стам, медытатыўна-роздумнымі інтанацыямі. Мастацкі свет 
лірыкі Н. Мацяш на разглядаемую тэму элегічны і спавя-
дальны.

Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўская, паэтэсы высо-
кай класічнай унутранай культуры, супрацьстаяць безду-
хоўнасці і расчалавечванню асобы, заклікаюць сваімі 
ўсхваляванымі творамі да жыццястойкасці перад негатывам 
і да ўсталявання гуманістычнага ладу ў грамадстве.
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“З прыродай зліўшыся душою”

Імкненне да прыгожага ў прыродзе, да гармоніі здаўна 
ўласціва чалавеку, які не заўсёды можа адшукаць духоўнае 
апірышча сярод соцыуму. Пераадолець трагізм жыцця, 
знайсці выйсце з лабірынту паўсядзённых праблем, асэнса-
ваць агульную карціну ўсяго існага можа дапамагчы паядна-
насць чалавека з прыродай і сусветам. Пра такі ідэал жыц-
ця ў суладдзі з навакольным светам, з прыродай беларускія 
пісьменнікі марылі заўсёды. “З прыродай зліўшыся душою” 
[98; 51], яны сузіралі краявіды і выказвалі свае пачуцці-
эмоцыі: замілаванне, смутак, тугу і інш. Важна разумець 
эстэтычную значнасць прыроды, уплыў яе на духоўны свет 
чалавека. Пра гэты ўплыў пісаў яшчэ Гегель: “Прыгажосць у 
прыродзе набывае своеасаблівы характар, выклікаючы ў нас 
сугучныя душэўныя настроі. Такія, напрыклад, цішыня ме-
сяцавай ночы, спакой даліны, праз якую струменіць ручай, 
узвышанасць бязмернага хвалістага мора, спакойная веліч 
зорнага неба. Сэнс неабходна шукаць тут не ў прадметах як 
такіх, а ў абуджаным у нас душэўным настроі” [27; 141]. 

Ды не кожнаму чалавеку дадзена ўбачыць і адчуць пры-
гажосць навакольнага свету. Гэтае ўменне, здольнасць ра-
зумець прыроду здаўна лічылася за талент. Прырода – сама 
паэзія і гармонія. Далучаючыся да яе, сапраўдны мастак 
унутрана пераўвасабляецца, пранікае ў свет незвычайнага, 
дзівоснага, цудоўнага. Як трапна зазначыў У. Гніламёдаў, “ад-
чуванне прыроды – матэрыял і глеба лірычнай творчасці, яе 
невычарпальная крыніца, якая дазваляе чалавеку спасцігаць 
свет і сябе ў ім, бачыць яго прыгажосць” [33; 93].

Аднаго ўмення бачыць прыгожае для паэта недастаткова. 
На думку А. Яскевіча, “умельства трэба для таго, каб данесці 
гэты вобраз да чытача, выказаць, выявіць яго ў дакладных, 
вобразных словах, у іх мастацкім збліжэнні” [136; 61].

Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўская тонка адчуваюць 
шматколерны і шматгалосы свет беларускай прыроды, трап-
на выяўляюць яе настрой, пры гэтым перадаюць асабістыя 
душэўныя перажыванні, выкліканыя ўбачаным. 

Калі ўлічваць родава-жанравую характарыстыку іх 
паэзіі, то відавочна: пейзажная лірыка займае істотнае, 
калі не вызначальнае месца. Напэўна, паняцце прыгажосць 
аб’ядноўвае прыроду і жанчыну. Глыбокае мастацкае рас-
крыццё тэмы прыроды ў жаночай паэзіі – працяг трады-
цый паэтаў-класікаў Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, 
Цёткі і інш. 
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Непадробнай шчырасцю, спавядальнасцю, пранікнёным 
лірызмам вызначаюцца таксама пейзажныя вершы 
Я. Янішчыц, Д. Бічэль, Р. Баравіковай, Т. Бондар, В. Коўтун 
і іншых паэтэс. Але наша даследаванне накіравана на 
выяўленне адметнасцей прыродаапісальнай лірыкі Е. Лось, 
Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай.

У Я. Асятрова чытаем: “Звычайна пейзаж – часцей за ўсё, 
як і азначае літаральны пераклад слова – “мясцовасць”, – ад-
люстраванне ў творах мастацтва натуральнай ці змененай 
чалавекам прыроды” [97; 200]. І далей: “У літаратуры пей-
заж рэдка адыгрывае самастойную ролю. Часцей ён слу-
жыць магутным, але ўсё ж, як правіла, дапаможным срод-
кам, які спрыяе раскрыццю ўнутранага стану героя, сюжэта, 
дзеяння, ідэі ці думкі”  [97; 200]. Мае рацыю Я. Асятроў, ад-
значаючы, што “кола дзейнасці пейзажу ў літаратуры над-
звычай шырокае. Сфера яго значна больш універсальная, 
чым прынята думаць” [97; 302]. Сведчаннем гэтага, уласна 
кажучы, і з’яўляецца пейзажная паэзія Е. Лось, Н. Мацяш, 
Г. Каржанеўскай. Іх творчасць пачыналася менавіта з заха-
плення прыгажосцю прыроды. Яны адкрылі свой паэтычны 
талент, здолеўшы ўбачыць незвычайнае ў звычайным і пе-
радаць іншым пачуццё замілаванасці роднымі вобразамі.

Еўдакія Лось назвала свой першы зборнік “Сакавік” 
(1958), у якім перадала сваё захапленне вясновай прыродай. 
У сакавіку адраджаецца ад зімовага сну ўсё жывое, у сакавіку 
нарадзілася сама паэтэса, з “Сакавіка” пачаўся яе творчы 
шлях. Даследчык А. Бельскі назваў яе “апантанай пясняр-
кай вясны і кветак” [13; 8]. Ад радкоў яе шматлікіх вершаў 
пра вясну (“Сакавік”, “Дома”, “Успамін, не кранай галінкаю...”, 
“Сакавіцкая завея”, “Майскі цуд” і інш.) вее свежасцю фарбаў 
зялёнай лістоты, маладой травіцы, чысцінёй першага ша-
паткога дажджу. Каб стварыць маляўніча-вобразны паэтыч-
ны пейзаж, аўтар па-майстэрску выкарыстоўвае мастацка-
выяўленчыя сродкі. Асабліва прыкметна яе вершы насычаны 
метафарамі: “абуджаюцца зямныя сокі”, “дым туманоў” [71; 
15], “вецер б’е”, “звоняць халады” [71; 278] і інш. Рэаліям не-
жывой прыроды паэтэса надае чалавечыя рысы, ужываючы 
ўвасабленне (персаніфікацыю): “з радасці хмарка заплакала” 
[71; 338], “дажджы зашэпчуць уначы” [71; 15] і інш. Паэтыч-
ная душа жанчыны заўсёды ўспрымае кожную праяву на-
вакольнага свету адухоўлена, як штосьці роднае і блізкае. 
Жывымі істотамі ёй бачацца травінка, кветка, лісцік або 
сонца, неба, зямля. А гэта сведчыць пра рысы паэтычнага 
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міфамыслення, характэрныя для беларусаў з даўніх часоў. 
Е. Лось часта “размаўляе” з прыродай у сваіх вершах: “Ціхая 
просьба – // Першаму грому: “Не пагражай // Хлапчуку ма-
лому” [71; 71]. Паэтэса адчувае ўнутраную спалучанасць з 
прыродай, бачыць у гэтай еднасці сэнс гармоніі:
                                Сама адданая прыродзе,
                                каб з ёй дружылі ўсе – хачу.
                                З травой і лесам, на выгодзе,
                                я сына размаўляць вучу [71; 153]. 

У вершах Е. Лось шмат параўнанняў. Так, чалавек, які не 
лічыць сябе адарваным ад прыроды, заўважае падабенства 
свайго лёсу з “лёсам” дрэва, птушкі, звера. Магчыма, часо-
выя рамкі крыху змяніліся, зрабілася больш інтэнсіўным і 
ўскладненым чалавечае існаванне, але прысутнічае ўсё тое 
ж нараджэнне, жыццё, смерць. І гэтак, як у прыродзе, кож-
ны цыкл пачынаецца занава, так і чалавеку хочацца верыць 
у сваё паўтарэнне, адраджэнне, “жыццё вечнае”. Таму невы-
падкова, напэўна, увага паэтаў найчасцей скіравана да вяс-
новага абуджэння прыроды, яе нястрымнага руху. У вершы 
“Сляды” Е. Лось параўноўвае гады з веснавой паводкай:
                                      Пралятаюць гады,
                                      Праплываюць стагоддзі,
                                      Нібы хвалі вады
                                      Веснавога разводдзя [71; 22].

А ў вершы “Мне людзі не даюць маіх гадоў...” (1976) паэ-
тэса “ўдзячная сівой сваёй вясне” [71; 331] – хоць і “сівой”, 
але ўсё ж такі “вясне”. Думаецца, ужыванне гэтага аксюма-
рана выяўляе своеасаблівы настрой ці стан душы – радасна-
сумны. На жаль, вясна ўсё больш аддалялася ад паэтэсы, хоць 
і была зусім побач, за акном:

За пікамі густога частаколу,
за слепатой бальнічнага акна
шчымлівую сваю адкрыла школу
далёкая, далёкая вясна... [71; 351].

Гэтак жа як ў паэзіі Е. Лось, лірычная гераіня Н. Мацяш 
паяднана з прыродай, з яе вечнымі законамі. Л. Тарасюк за-
значае, што “ў паэзіі Н. Мацяш выдатна перададзена сло-
вам ідэя неадольнасці руху, тая прагнасць абнаўлення, якой 
жыве ўся прырода...” [118; 30]. І зноў гэткая ж замілаванасць 
вясновым хараством. Як і ў Е. Лось, у Н. Мацяш вясна прад-
вызначыла назву аднаго са зборнікаў – “Прыручэнне вяс-
ны” (1979). У паэтэс ёсць нават вершы з аднолькавай на-
звай “Сакавік”. І ў Е. Лось, і ў Н. Мацяш вершаваны радок 
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энергічны, дынамічны, што дасягаецца частым ужываннем 
дзеясловаў: “абуджаюцца”, “бродзяць”, “уецца”, “набіраюць”, 
“пабегчы” [73; 15]; “разветрыла”, “растае”, “раскавана”, “вы-
зваляе” [89; 60]. Трапна паэтэсы перадаюць тую магутную 
моц прыроды, з якой усё ажывае ў сакавіку, па-майстэрску 
скарыстоўваючы моўна-выяўленчыя сродкі. Пейзажны твор 
Н. Мацяш вылучаецца сваім палескім моўным каларытам: 
“Капеж аркестрам струнным раскавана // Тарочыць гамы 
веснія свае” [89; 60]. Да таго ж яе верш больш кароткі, скан-
дэнсаваны, нават графічны. Даследчык паэзіі А. Ігнацюк 
параўноўвае верш “Сакавік” Н. Мацяш са знакамітым пей-
зажам А. Саўрасава “Гракі прыляцелі” [43; 20]. І сапраўды, 
прысутнічае тая ж чорна-белая гама пейзажу: белы снег 
і чорнае поле, дзякуючы гэтаму і ствараецца ўражанне 
ўмоўнай графічнасці.

Вясновай тэме Ніна Мацяш прысвяціла шмат вершаў: 
“Вясновае”, “Была такая буйная вясна!..”, “Апошняя завея”, 
“Адліга”, “Як доўга не вяртаюцца буслы...”, “Бярозавы сок”, 
“Жанчына вясну прыручыла”, “Вясна восемдзесят сёмага” і 
інш. Пацвярджэннем думкі пра духоўную еднасць жанчыны 
і прыроды з яе вечным цыклам адраджэння з’яўляецца верш 
“Жанчына вясну прыручыла”. Вясна ў Н. Мацяш хатняя, яна 
ўвасоблена ў вобразе галінкі, якую жанчына паставіла ў гле-
чык, каб тая зазелянела і прынесла святло і шчасце ў хату. 
Праўда, з агаворкай: “Што ненадоўга – знала...” [89; 98]. Назва 
зборніка Н. Мацяш “Прыручэнне вясны” – вельмі сімвалічная. 
Чалавеку патрэбна, каб у яго душы заўсёды была вясна, 
нягледзячы на жыццёвыя ўскладненні і цяжкасці. Трэба 
знаходзіць у сабе сілы, моц, каб адрадзіцца. Пісьменіцы лёс 
наканаваў цяжкія пакуты і выпрабаванні, але яна здолела 
“прыручыць” сваю вясну, адчуць сябе шчаслівай. І напера-
кор суровай зіме для яе “бэзам ускіпае завіруха”. Творчасць 
Н. Мацяш адметная верай у светлае, надзеяй, аптымізмам. 
Таму адносіны да гэтай пары года акурат і з’яўляюцца ў яе 
паэзіі выяўленнем жыццятворнага пачатку, духоўнай моцы. 
У. Калеснік, даследчык творчасці Н. Мацяш, вызначыў кан-
цэпцыю яе светаразумення як “канцэпцыю шчасця” [59; 4]. 
Як бачым, лейтматыў вясны набыў у творах паэтэсы ідэйна-
канцэптуальную значнасць, філасофскую трактоўку. 

Вобраз вясны як дамінантны прысутнічае і ў мастац-
кай свядомасці Галіны Каржанеўскай. У творчасці паэтэсы 
выяўляецца традыцыйнае стаўленне да гэтай пары года – 
замілаванае, пяшчотнае. Сапраўды, не любіць вясну немаг-

78



чыма. Аднак у Г. Каржанеўскай неадназначныя адносіны да 
вясновай пары. Так, для адраджэння ўсяго жывога неабход-
на вясновае цяпло:
                              Што трэба траве,
                                                       каб яна ажыла,
                              Зялёнай зрабілася, 
                                                       цешыла вока?
                              Патрэбна адліга,
                                                       і трошкі цяпла,
                              І промень, што доўга блукаў
                                                       між аблокаў [51; 4].

Г. Каржанеўская своеасабліва тлумачыць любоў да вяс-
ны і нелюбоў да “злой зімы”: “Завяршаецца кругазварот 
// (З-за прыроды мы ўсе фаталісты)” [51; 49]. Паэтэса з 
нецярплівасцю чакае надыходу вясновага цяпла (“І так бы-
вае холадна душы, // Што першых ручаін не дачакацца” [51; 
51]), ды з прыходам вясны ёй не робіцца ўтульна, штосьці 
стрымлівае радасныя эмоцыі:
                              Вясна.
                              Ды холадна цюльпанам.
                              Не прасыхае парасон.
                              Не прабуджэнне і не сон [51; 54].

Сапраўды, вясновы пейзаж аўтара адметны сумным на-
строем: “Калі маладзее зямля // (А яна маладзее вясною), 
// Туга авалодвае мною // Спачатку, // а радасць – пас-
ля” [57; 164] У параўнанні з вершамі Е. Лось, Н. Мацяш, у 
Г. Каржанеўскай менш апісальнасці, сузіральнага лірызму, 
пейзаж больш стрыманы. Гэта заўважаецца і ў мове пейзаж-
ных твораў Г. Каржанеўскай, тут назіраецца меншая коль-
касць маляўніча-жывапісных тропаў: метафар, эпітэтаў, 
параўнанняў, паэтычныя радкі больш рацыяналістычныя, 
лагізаваныя.

Зразумела, што не толькі вясновыя вобразы паланілі на-
шых паэтэс. У вершы “Зазімак” Е. Лось захапляецца зімовым 
хараством. Незвычайная прыгажосць перадаецца пры дапа-
мозе аднародных эпітэтаў (“ветрам сціплым, золкім”, “лес 
маўклівы, амярцвелы”, “ступой юнацкаю, рашучай”) [71; 
154]. У Н. Мацяш ёсць верш “Я думала, люблю адну вясну”, у 
якім яна прызнаецца, што ў сваім сэрцы і ўяўленні яна тры-
мае ўсе поры года:
                              І ўсё прымаю, лета і зіму,
                              Паводку бурную і ліставею.
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                              Калі зямля, як сонца, душу грэе – 
                              Багаслаўляю лета і зіму! [89; 34].

Усё, што звязана з роднымі краявідамі, з любай 
бацькоўскай зямлёй, выклікае ў душы паэтэсы эстэтычнае 
захапленне, душэўную асалоду. Такім чынам, пачуццё пры-
роды ў вершах беларускіх паэтэс – гэта выяўленне красы 
беларускай зямлі, эстэтызацыя вобраза Бацькаўшчыны – 
Радзімы. Пейзажны свет – адлюстраванне нацыянальнага 
космасу: ад мікра- да макравобразаў. Кожны пейзажны во-
браз – гэта па сутнасці цэлы свет.

Разгледзім вобраз кветкі ў лірыцы жанчын-паэтэс. Зрэш-
ты, няма патрэбы абгрунтоўваць сувязь паняццяў кветка і 
жанчына, яна відавочная. Кветка – алегорыя жанчыны, ка-
рэлят жаночага вобраза – актыўна “рассейваецца” ў лірыцы 
многіх беларускіх паэтэс. Асабліва ўражваюць рознакаляро-
васцю кветкавых вобразаў творы Р. Баравіковай, Я. Янішчыц. 
Іх вершы – адлюстраванне квяцістасці, жаноцкасці і 
ўласцівай ім зменлівасці: “З травы падміргваюць анюткі... 
// Ах, божа мой, лісток танюткі, // бы шлеечка ад камбінэ” 
(Р. Баравікова) [6; 251], “...І яркіх фарбаў мне не шкода, // Бо 
і сама я, як прырода, // То ападаю, то цвіту” (Я. Янішчыц) 
[134; 22]. 

Лірыка Еўдакіі Лось таксама ўяўляе сабой багацце “квет-
кавых” вершаў, цудоўны сад. Якіх толькі найменняў тут няма: 
і “Яснавокія мальвы”, і “Рамонкі”, і “Белая ружа”, і “Фіялкі”, на-
ват цэлы “Чаромхавы поезд” ды “Васількі на праспекце”. Усе 
гэтыя расліны ўтвараюць прыгожа-дзівосны кветнік, які 
ўвасабляе адметнае і непаўторнае аблічча Радзімы. Жыццё 
беларусаў заўсёды аздаблялі кветкі.  Е. Лось, знаходзячыся 
нават на далёкай Поўначы, пераканалася, што “па стройных 
мальвах яснавокіх пазнаеш хаты землякоў!” [71; 87]. Паэтэ-
са захапляецца полем-дываном: “З рамонак чыстых – мілых 
кветак // Маёй квяцістае зямлі” [71; 135]. Калі лірычная 
гераіня выпраўляецца на цягніку ў Кіеў, то бярэ з сабой аха-
пак чаромхі, які на радзіме з’яўляецца сімвалам “вясновага 
шчасця” [71; 139]. 

Вельмі красамоўным падаецца біяграфічны факт, стаўшы 
нам вядомы з успамінаў самой Г. Каржанеўскай, аб подпісе 
Е. Лось на кнізе, якую тая падаравала сваёй маладой каля-
жанцы: “Чыстай лагойскай лілеі, маладзенькай пяснярцы” 
(гл. дадатак Б).

Кветнік Ніны Мацяш складаецца з не менш прыгожых 
родных кветак: “Шыпшына”, “Сон-трава”, “Лілея”, “Папараць-

80



кветка”, “Васілёк”. Гледзячы на шыпшыну, паэтэса разважае, 
чаму яе калючкі не збераглі цвету, а сон-трава здзіўляе тым, 
што расцвіла так позна, што “свой май у ліпні толькі прыру-
чыла” [89; 71]. У вершы “Папараць-кветка” Н. Мацяш марыць 
пра Купальскі цуд: “Казка пра папараць-кветку // Абавяза-
на спраўдзіцца” [89; 229]. Паэтэса ў “Спробе аўтабіяграфіі” 
успамінала, што кветкі акружалі яе з маленства: “А ў нашай 
хаце не пераводзіліся кветкі: пасаджаныя мамай вазоны, 
прынесеныя мамай лугавыя краскі” [гл. дадатак А].

У лірыцы Г. Каржанеўскай таксама прыкметнае месца 
займае флора – герань, кактус, півоня, бэз, дзічка і іншыя 
расліны. Для гэтых вершаў найбольш характэрны алега-
рызм, адухаўленне. Напрыклад, у вершы “Маналог кактуса 
на падваконні” кветка набывае здольнасць спавядацца: “Для 
жыцця мне хапае святла. // Абыдуся без вашай увагі. // Мне 
пустыня цярплівасць дала // І дала незалежнасць ад смагі” 
[51; 99]. У расліны, як бачым, “чалавечы голас”, яна прыпа-
дабняецца да ўнутранага стану лірычнай гераіні. Цікава, што 
адзін з яскравых эпізодаў дзяцінства, пра які гаворыцца ў 
аўтабіяграфіі, таксама звязаны з кветкамі:  “Адбывалі з маці 
радоўку, і раптам – навальніца, грымоты... Каровы зашыліся ў 
кусты, і, выганаючы іх пасля дажджу, я натрапіла на палянку 
ландышаў – духмяны казачны астравок. Калі распагодзілася, 
я захацела зноў адшукаць тую палянку, але яна як скрозь 
зямлю правалілася. Як прыснілася мне ці прымроілася...” [гл. 
дадатак А]. 

Але этнасімвалам сярод кветак Беларусі найперш назы-
ваюць васілёк. Як зазначае Т. Чабан, “спрадвеку квітнее ён 
на беларускіх палетках, выглядваючы сінім вокам з жыта 
як напамінак, што не хлебам адзіным жывы чалавек” [125; 
6]. Першы, хто на высокі лад апаэтызаваў гэтую сціплую і 
някідкую кветку, быў М. Багдановіч. Гэтую традыцыю пра-
цягваюць і беларускія паэты. У Н. Мацяш з’явілася адметнае 
новаўтварэнне: “васількі завасільковелі” [89; 61]. У гэтым  
выпадку падобная таўталогія падаецца па-беларуску вобраз-
най і надзіва паэтычнай. Лірычная гераіня верша “Васількі на 
праспекце” Е. Лось была ўражана, калі ўбачыла гэтыя кветкі 
сярод гарадскога пейзажу. Прыгажосць здзіўляе, зачароўвае, 
ратуе.

Такім чынам, разглядаючы вобразы кветак у творах 
паэтэс, можна яшчэ раз пераканацца, што прырода для іх, 
у першую чаргу, – увасабленне радзімы, яе прыгажосці, 
самабытнасці і непаўторнасці. Пейзажныя вобразы выступа-
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юць алегорыямі і сімваламі. Замілаванне беларускай флорай, 
яе хараством з’яўляецца адной з асаблівасцей нацыянальна-
га паэтычнага пачуцця прыроды.

У беларускай паэзіі нацыянальная карціна свету 
прадстаўлена шматлікімі вобразамі. Апрача розных пор 
года, кветак, у паэзіі Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай 
прысутнічаюць як эстэтычныя дамінанты вобразы дрэў, 
лесу, дарогі, жытнёвага поля, дажджу, снегападу, навальніцы, 
раніцы і г. д. Усе гэтыя вобразы характэрны для традыцый-
нага вясковага пейзажу, але ж у беларускай нацыяналь-
най літаратуры з’явіўся і гарадскі пейзаж. Як адзначае 
А. Бельскі, “гарадскі пейзаж – якасна іншы тып вобразнага 
мыслення і тая пейзажная тэма, якая істотна пашырыла 
ідэйна-выяўленчыя абсягі ўсёй беларускай літаратуры ХХ 
стагоддзя” [11; 53]. Менавіта ў ХХ стагоддзі пачаўся імклівы 
працэс урбанізацыі. Многія беларускія паэтэсы (у тым ліку 
і разглядаемыя намі аўтары) пераехалі з вёскі ў горад. Тэма 
горада займае адметнае месца ў паэзіі В. Вярбы, Т. Бондар, 
Г. Булыкі, Н. Шкляравай, Л. Рублеўскай, Г. Каржанеўскай і інш. 
Лірычная гераіня В. Вярбы супрацьпастаўляе вясковую сва-
боду і гарадскі камфорт: “Як птушка, што марыць пра волю, 
// Прыходжу ахвярай камфорту...” [26; 92– 93]; Г. Булыка скла-
дае шмат па-акмеістычнаму халодных і мройных, звыклых 
для яе мінскіх пейзажаў: “У выстылым горадзе // цепліцца 
зорны ўспамін...” [22; 7]; а Н. Шклярава, выкарыстоўваючы 
прынцып аксюмарана, называе сябе “гарадской сялянкай” 
[132; 14].

Для лірычнай гераіні Еўдакіі Лось гарадскі свет зрабіўся 
эстэтычна роднасным і блізкім: “Горад мой – маё сэрца” [71; 
86]. Паэтэса захапляецца гарадскім пейзажам, для апісання 
якога скарыстоўвае яркія эпітэты (“залацістыя гмахі”), 
паўторы (“новыя, новыя вуліцы”), часта ўжывае шматкроп’е, 
якое дае магчымасць чытачу падумаць пра тое, што не дага-
варыла аўтар, надае твору спакойны, разважлівы тон. У го-
радзе на Дзвіне Е. Лось адчувае сябе сваёй, таму што
                            У Віцебску жыве рака,
                            І недзе ў ёй струменьчык скача
                            З таго святога раўчука,
                            Што называецца – Ушача... [71; 98]. 

Гаворачы аб родным, аб тым, што звязвае яе з горадам, па-
этэса адухаўляе раку, выкарыстоўвае словы з памяншальна-
ласкальнымі суфіксамі, нават ужывае азначэнне “святы”, 
што дазваляе перадаць тую пяшчоту, з якой яна адносіцца да 
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сваёй радзімы. Захапляе Е. Лось і гарадскі пейзаж вячэрняга 
Мінска (верш “Вячэрні Мінск”). У гэтым вершы захапленне 
перадаецца клічнымі сказамі, шматкроп’ем, эліптычнымі 
канструкцыямі:
                          Вячэрні Мінск у мроіве агнёў,
                          бліскучыя праспекты маладыя,
                          а на газонах – травы лугавыя,
                          а ў шуме паркаў – подыхі гаёў!.. [71; 329].

Любыя сэрцу Е. Лось ускраіны горада (верш “Рабочая Се-
рабранка”). Горад не ўспрымаўся ёй негатыўна, тым больш 
варожа, што выявілася ў так званай “вясковай літаратуры”, 
а з эстэтычных пазіцый. Паэтэса, працягваючы традыцыю 
М. Багдановіча і іншых класікаў, па-мастацку ўзбагачала 
ўрбаністычную культуру пейзажнага мыслення.

Ніне Мацяш дарагі сэрцу гарадскі пейзаж роднага Бела-
азёрска (верш “Белаазёрск”). Верш пабудаваны ў форме зва-
роту да горада: “Белаазёрск мой, сон мой залаты, // Мая яшчэ 
не складзеная песня!” [89; 21]. Дарэчы, сам горад Белаазёрск 
быў пабудаваны на месцы той вёскі, дзе нарадзілася Н. Ма-
цяш. У вершы “Маналог крыніцы, якую закідалі каменнем”, 
інакшы настрой. Крыніца скардзіцца, што на тым месцы, дзе 
раскінуўся горад, раней шумелі пушчы, спявалі птахі, а яе 
ўвогуле закідалі каменнем. Крыніца звяртаецца да людзей з 
сімвалічным словам-наказам:
                            Я да вас яшчэ праб’юся, людзі!
                            Вы – з мяне.
                            А як жа вам – без вас?
                            Але гора вам, калі зноў будзе
                            На мой голас
                            Камень – у адказ! [89; 81]. 

Гэты маналог з’яўляецца своеасаблівым напамінам чала-
веку пра тое, што ён выйшаў з прыроды, што чалавек і пры-
рода – жывое цэлае, ім нельга існаваць адно без аднаго. Нам 
трэба часцей прыслухоўвацца да голасу прыроды, памятаць 
пра свае вытокі і не быць абыякавымі да яе стану.  

Сярод разглядаемых намі аўтараў асобна вылучаецца 
тэма горада ў паэзіі Галіны Каржанеўскай. Па-першае, у яе 
творах гэта тэма раскрыта найбольш шматгранна, па-другое, 
у яе паэзіі гарадскі пейзаж не мае нічога агульнага з пейза-
жам у звыклым для нас сэнсе гэтага слова. У вершы “Горад” 
пейзаж выступае як быццё чалавека ў канкрэтнай прасторы. 
Паэтэса стварае змрочны, нават страшнаваты малюнак:
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                      Ён прыручаць даўно не мае звычкі:
                      Гвалтуе ды ў палонніцы бярэ.
                      Свіцяцца на паверхах лямпы-знічкі,
                      Ганяе вецер смецце па дварэ [51; 17]. 

Страх узмацняецца ўжываннем ужо ў самым пачатку вер-
ша гукапераймання: “А-у-у...” Такі непрывабны, халодны пей-
заж сімвалізуе глухату людзей у горадзе. Нікому да нікога 
няма справы. У забетаніраваных сценах “забетаніраваны й 
сэрцы” [51; 17]. У вершы “Раблюся гараджанкаю патрошкі...” 
аўтар распавядае пра сваё падарожжа на тралейбусе: 
“Убіўшыся са спрытам у цясноцце, // Змяняю “Я” на тоеснае 
“МЫ” [52; 6]. І як бы лірычная гераіня ні запэўнівала, што да 
тузаніны ёй не прывыкаць, апошнія радкі сведчаць аб патрэ-
бе захавання індывідуальнасці, жаданні абараніць унутраны 
свет: “Прыехала. // Мяне аддайце мне!” [52; 6]. 

Чалавек пабудаваў такі горад, дзе не заўсёды ўтульна 
жыць, аднак у яго сілах змяніць урбанізаваны свет 
да лепшага. Гарадскі пейзаж у паэзіі Г. Каржанеўскай 
з’яўляецца сродкам лірыка-псіхалагічнага выяўлення. Нібы 
салідарызуючыся з Г. Булыка, Г. Каржанеўская складае са-
мотныя, халодныя, размытыя, напоўненыя смугой малюнкі 
гарадскіх пейзажаў. Менавіта вершы на тэму горада ў  
Г. Каржанеўскай найбольш пераклікаюцца з акмеістычным 
накірункам, распаўсюджаным у рускай паэзіі “срэбнага 
веку”. Яе вершы характарызуюцца ашчадным выбарам 
тропаў, іх лаканічнасцю і яснасцю, гарадской рэчаіснасці 
надаецца сюжэтна-кампазіцыйная і характара-лагічная 
(знакавая) функцыя, што з’яўляецца “стылёвай дамінантай 
вершатворчасці таксама і выбітнай рускай паэтэсы (Г. Ахма-
тавай)” [21; 12]. 

Пачуццё прыроды ў жаночай лірыцы выступае ў самых 
разнастайных праявах, а пейзаж выконвае шматаспектныя 
функцыі. Гэта можа быць эстэтычны  фон для развіцця дзе-
яння і перажывання. Напрыклад, лірычная гераіня Е. Лось 
“пад шум картлійскага дажджу думала пра Беларусь” [71; 
125], а на фоне таямніча-прыгожага берага Свіцязі адбываец-
ца самагубства дзяўчыны (верш Е. Лось “Свіцязь”). Лірычная 
гераіня верша Г. Каржанеўскай “слухала, як дождж ішоў, як 
стукаў кроплямі па шыбах” [51; 10], і на фоне гэтага пейзажу 
ў яе ўзніклі думкі пра бацькоў, пра жыццё, пра час. 

Н. Мацяш зачараваная музыкай дажджу. Ачышчальны 
вобраз вады, ліўня, навальніцы скразнымі міфаматывамі 
праходзяць праз яе творчасць. У вершы “Дождж” да слова 
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“хмарына” паэтэса падбірае адначасова тры экспрэсіўныя 
эпітэты: “слівовая, тугая, набрынялая”; “голас бацькі” шчо-
дра адораны адразу двума параўнаннямі: “як сон, як апёк” 
[89; 46]. А ў вершы “Крыніца” аўтар суадносіць галоўны 
вобраз твора з прыярытэтнымі чалавечымі катэгорыямі:              
“...толькі ў ёй адзінай і бруіцца // Жыццё, якім гамоніць з 
намі гай. // Любоў... Яна як гэтая крыніца...” [89; 73].

Найчасцей, як мы пераканаліся, пейзаж у творы слу-
жыць выразнікам настрою і псіхалагічна-эмацыянальнага 
стану чалавека. Для паэзіі Г. Каржанеўскай характэрны не 
проста пейзаж-апісанне родных мясцін, а хутчэй настраё-
выя замалёўкі, псіхалагізаваныя малюнкі. Напрыклад, калі 
паэтэса ўзіраецца ў водную глыб ракі і думае пра час (верш 
“Ля Іслачы”), то “ў срэбных яго пералівах // Мільгне то чый-
небудзь зажмураны твар. // То парачка з коранем вырваных 
мар, // То момант да глупства шчаслівы” [51; 45]. Прырода 
для паэтэсы – крыніца роздуму, назіранняў і разваг. У ад-
ным з вершаў яна  прызнаецца: “Як рака на лузе завіваецца, 
// Так настрой // майго каханага // мяняецца” [51; 124]. У 
вершы “Арабіны” Н. Мацяш сумны восеньскі пейзаж пера-
дае адпаведны настрой лірычнай гераіні. У вершы “Агонь у 
начы”, калі ашалелы вецер у непагадзь, буру, цемру парваў 
правады, Н. Мацяш хвалюецца, што хтосьці стомлены можа 
заблукаць, і яна шукае свечку, каб з  акна выглянуў “скупы 
агеньчык, добры гном начэй” [89; 22]. 

Відарысы абуджаюць патрыятычныя пачуцці. Пейзаж 
у лірычных творах разглядаемых намі аўтараў можа быць 
прадметам паэтызацыі і любавання. Такія вершы, створаныя 
ў рэчышчы класічнай традыцыі, асабліва багатыя на моўна-
выяўленчыя сродкі і сродкі сінтаксічнай выразнасці. На 
роднай зямлі такая прыгажосць, якой няма нідзе, даводзіць 
Е. Лось у вершы “На дзедавай зямлі”. Твор здзіўляе багац-
цем моўна-выяўленчых сродкаў: звароткі (“сынок”), эпітэты 
(“сінія азёры”, “тонкі бярэзнік”, “казачная зямля”, “баравы 
край”, “бэзавы туман”), параўнанні (“бор, нібы званок”, “зоркі, 
як зерне”), адухаўленні (“бярэзнік каленямі бялее”), метафа-
ры (“бор звоніць”). Дынамізм пейзажу надаюць шматлікія 
дзеясловы руху (“бяжыць”, “сеяў”, “хадзілі”) [71; 175]. 

Прааналізаваўшы пейзажную лірыку паэтэс, прыходзім 
да высновы, што Н. Мацяш, як і Е. Лось, – майстра спеўна-
народнага слова, працавала ў традыцыйнай творчай ма-
неры. Але адметнасцю яе мастацкага стылю стала значная 
колькасць паэтычных неалагізмаў (“прахалода папеліць”, 

85



“пагодныя гады”, “няма адхлання”, “глыбознае правалле”, 
“дзе вішанна, і яблычна, і грушна” [89; 84] і інш.), якія ства-
раюць “неардынарнасць экспрэсіўнай канвы паэтычнага 
тэксту (усяго звыш 267 адзінак)” [110; 7]. Для вобразна-
выяўленчай сістэмы пейзажных твораў Н. Мацяш харак-
тэрна багацце тропаў, метафара прадстаўлена ўсімі яе 
разнавіднасцямі – ад канкрэтна-пачуццёвай (“бярозавым 
святлом упала поўня” [89; 73], “скацілася сонца ў лясок”, 
“гарыць аблачыначка ў небе” [89; 77]) да асацыятыўна-
паняційнай (“пачуццяў абарваўшы прывязь” [89; 73], 
“распростваю спіну, увысь цягнуся” [89; 77]). Назіраецца 
павышаная экспрэсіўнасць паэтычнага сінтаксісу, якая да-
сягаецца ўжываннем разнастайных рытміка-інтанацыйных 
і сінтаксічных сродкаў:  полісіндэтана (“І вокліч, і высвіст, і 
шчэбет, // І рэзкі, наструнены крык” [89; 76]); разарваных 
рытмаў, недасказаў са шматкроп’ем (“Балюча куст жывы...”), 
з устаўнымі канструкцыямі (“А я – а я ўсяго кароткі міг, // 
Працяг у часе нечых (?..) існаванняў” [89; 77]).

Паэтычны стыль пейзажных твораў Г. Каржанеўскай вы-
значаецца эмацыянальна-пачуццёвай ураўнаважанасцю, 
аўтар стварае стэрэаскапічныя, прадметна-рэчыўныя 
малюнкі, у якіх падчас залішне гладкапісу: “Паспела ге-
рань расцвісці, // А кактус // пакуль не збіраецца” [51; 92]. 
Лаканічнасць вобразнай палітры кампенсуецца алегарыч-
насцю, псіхалагізаванай заглыбленасцю прыродаапісальнай 
лірыкі, якая падчас набывае філасафічны характар (“Паболе-
ла сэнсу ў жыцці, // Я знаю, куды мне ісці. // Чаму ж пераш-
коды // страчаюцца?” [51; 92]).

Цікавасць да прыроды жыве ў чалавечай душы заўсёды, 
наша сувязь з навакольным светам спрадвечная. Адлюстра-
ванне жыцця прыроды – адзін з магутных сродкаў уваса-
блення эстэтычных ідэалаў паэта, яго мастакоўскага света-
бачання. А. Бельскі вызначыў беларускую пейзажную паэзію 
як “Біблію Прыроды, дзе спавядаюцца высокія ідэалы Красы, 
Чысціні, Мудрасці”, а мову пейзажнага жывапісу – “як адзін 
з асноватворных спосабаў паэтычнага мыслення, жывы кос-
мас фарбаў, гукаў і пачуццяў” [11; 54].

Тэма прыроды ў паэзіі Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай 
надзвычай цесна спалучана з экалагічнай тэмай. У 60-ыя 
гады, калі разгортваўся талент Еўдакіі Лось, гэтая тэма не па-
давалася актуальнай. Тады панавалі зусім іншыя грамадскія 
настроі – асваення, “пакарэння” прыроды (пра што бліскуча 
пісаў на мяжы 90-ых гг. Пімен Панчанка). Тым не менш у 
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паэтэсы шмат твораў у абарону родных краявідаў; варта на-
зваць вершы “Штрых”, “Ну і вецер за акном!”, “Лясная музы-
ка”, “Роднае сяло”, “У мяцеліцу” і інш. Яна вельмі беражліва 
ставіцца да прыроднага багацця, да кожнай жывой істоты: 
                      Я луг шкадавала
                      за тое, што косяць касою...
                      Шкадавала канька сляпога,
                      пеўніка, што адмарозіў грэбень зімою,
                      галінку зламаную глогу [71; 292].

Сэрца паэтэсы “наколваецца // бязбожна // на кожную 
высахлую травінку...” [71; 292]. Чулай жанчыне шкада галінку 
дрэва, якую можа зламаць вецер, яе клопат пра тое, як выра-
таваць безабароннае дрэўца: “Ну і вецер за акном! // Гнуц-
ца тонкія бярозкі. // Пасадзіла як на злом // На сямі вятрах 
нябоскіх... // <...> Але як агараджу, // дзе тынок здабуду вос-
тры?” [71; 263]. Е. Лось ратуе таксама ад ветру вішню (верш 
“Вішня”): “Прывязваю увішна, // каб стволік стройна рос...” 
[71; 251]; яшчэ адзін аб’ект яе ўвагі – “дубок, // які патрэб-
на // даглядаць...” [71; 62]. Для лірычнай гераіні клопат пра 
кожнае дрэўца, кожную былінку – унутраная неабходнасць, 
яна адчувае свой высокі абавязак перад прыродай, паказвае 
ў сваіх творах чытачу прыклад беражлівых адносін да на-
вакольнага асяроддзя: “Лістоў не варушы. // <...> Галінак не 
ламай” [71; 66].

Для Е. Лось вельмі важным уяўляецца захаваць перша-
родную прыгажосць навакольнага свету. Яна згадвае родную 
вёску Старыну (верш “У мяцеліцу”) менавіта з некранутым 
краявідам: “Там ярына бяжыць на ўзгоркі, // Як лес, наўкола 
там сады... // <...> Там за салоўкам неўтаймоўным // Павеву 
ветру не чутно... [71; 16]. Гэты пейзаж з’яўляецца настолькі 
чыстым, гарманічным па той прычыне, што “не занясе туды 
турыста, // Не забрыдзе туды мастак...” [71; 16]. Уражвае та-
кая замілаванасць роднымі мясцінамі, якія прадстаўлены 
карцінамі некранутай прыроды. Паэтэса настолькі чуйна 
ставіцца да роднага куточка, што ёй здаецца: нават мастак, 
калі наважыцца ўвасобіць гэту прыгажосць, можа парушыць 
яе гармонію. А што ўжо казаць пра турыстаў з іх звычаем за-
бруджваць месцы свайго адпачынку?

Е. Лось у сваіх вершах імкнецца захаваць усю бязмежную 
красу, неацэннае багацце, непарушнасць роднай прыроды і 
ні ў якім выпадку не хоча іх страчваць: “Поўная гучання, // 
Ладу, пекнаты, // Музыка лясная, // Не сціхала б ты!” [71; 
107]. Як бачым, Е. Лось высока ўздымала ў беларускай паэзіі 
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ідэал экалагічнай гармоніі.
У вершы “Што ацяміць?” Ніна Мацяш цытуе словы фран-

цузскага пісьменніка Сент-Экзюперы: “Няма дасканаласці ў 
свеце” [89; 240]. Паэтэса гаворыць пра парушэнне гармоніі 
паміж чалавекам і прыродай, пра жорсткасць і бездухоўнасць 
людзей. Усё гэта выклікае ў яе сэрцы смутак і боль. У 
процівагу дысгармоніі грамадскага жыцця паэтэса дзівіцца 
дасканаласці прыроды, дзе ўсім хапае месца: “І яліне пахмур-
най, і асіне трымклівай, // І бярозе святлістай...” [89; 241]. 
Н. Мацяш выкарыстоўвае прыём сінтаксічнага паралелізму: 
аднолькавы парадак слоў, шматразовы паўтор злучніка 
“і” робіць верш роўным, дакладным – і гэта дазваляе яшчэ 
больш падкрэсліць гармонію, якая пануе ў прыродзе. Н. Ма-
цяш упэўнена, што менавіта людзі, якія самі сябе “ўзамнілі” 
“вянцом Прыроды”, вінаватыя ў тым, што “Сёння маем Чар-
нобыль, – // Немінальную кару за глум скарбаў духоўных, 
// За пагарду да гармоніі свету” [89; 241]. Але “нават гэтая 
кара – нам не лекі” [89; 241], – з болем зазначае Н. Мацяш і 
заклікае людзей апамятацца; праўда, яна мае апаску:

Што зжагнуць і гаюча ацяміць нас зможа
Толькі тая Маланка Прарочая
У небе счарнелым,
Якая абвесціць адзінае:
Позна! [89; 241].

Галіна Каржанеўская ў вершы “Хто наступны?” задае 
драматычна-трывожнае пытанне:
                        Ну, а зойдзеш у лес – 
                                                  усё роўна што ў склеп.
                        Хор птушыны спыніў існаванне
                        Ці наш брат-гараджанін 
                                                  аглух і аслеп?
                        Хто наступны? 
                                                  Чыё паміранне? [51; 41].

Экалагічная праблема абмялення беларускіх азёр паўстае 
з вершаў “На дне былога возера...”, “Ты вёў мяне па лесе да 
азерца...”. Паэтэса перадае той стан разгубленасці, сораму 
за бяздумныя дзеянні чалавека: “Іржавыя начоўкі // Стаялі 
пасярэдзіне таго, // Што некалі было лясным азерцам. // 
Амы з табою позіркі хавалі” [57; 141]. 

Чарнобыльская трагедыя таксама знайшла адлюстра-
ванне ў паэзіі Г. Каржанеўскай (вершы “Перасяленка”, “Я слу-
хала, як дождж ішоў...”). Аўтар засмучана, “Што сёлета грыбы 
з атрутай...” [51; 10], што ў перасяленкі не свята – “Горачка 
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ў новай хаце” [51; 16], бо дзіця – калека, наступствы аварыі 
даюць аб сабе знаць. Дакладна зазначае адзін з даследчыкаў 
сучаснай беларускай паэзіі М. Мікуліч: “Падкрэсленай 
праўдзівасцю, аб’ектывізаваным рэалізмам, бязлітасна-
жорсткай фактурнасцю ўражвае замалёўка Г. Каржанеўскай 
“Перасяленка” [115; 111].

Паэтычныя вобразы на экалагічную тэму раскрыва-
юць усю трагедыйнасць руйнавання, знішчэння спрад-
вечнай уладкаванасці жыцця і свету. Беларускія паэтэсы 
ўспрымаюць прыроду як найвялікшую каштоўнасць, агуль-
началавечае багацце, непрымірыма выступаюць супраць 
антыэкалагічнай дактрыны сучаснага грамадства.

Такім чынам, мы можам зрабіць выснову аб значнасці 
тэмы прыроды ў беларускай паэзіі другой паловы ХХ ста-
годдзя. Менавіта з пейзажнай лірыкі пачыналася творчае 
станаўленне трох паэтэс. Іх прыродаапісальная лірыка ба-
гатая на шматлікія вобразы, у тым ліку сімвалы і алегорыі. 
Выбар пейзажных вобразаў прадвызначаны нацыянальнымі 
асаблівасцямі беларускага “ўмяшчальнага ландшафту” 
(Л. Гумілёў), што пацвярджаецца перавагай аднолька-
вых архетыпаў і топасаў у іх творчасці. Усе гэтыя карціны 
і малюнкі прасякнуты любоўю, замілаваннем, асабістым 
светаўспрыманнем. Лірычная творчасць разглядаемых 
намі аўтараў вызначаецца тыпалагічным падабенствам у 
нацыянальна-тыповым адчуванні і ўспрыманні прыроды 
(вобразнасць, гарманічнасць, эстэтызацыя, экалагічнасць 
пачуцця).

У паэзіі разглядаемых намі аўтараў, апрача вяскова-
га, прысутнічае і гарадскі пейзаж, які атрымаў прыкмет-
нае мастацка-эстэтычнае ўвасабленне. Урбаністычны пей-
заж у творчасці Г. Каржанеўскай прадстаўлены ў выглядзе 
псіхалагізаваных замалёвак, якія адлюстроўваюць настрой 
лірычнай гераіні, часцей за ўсё мінорны, неспакойны. 
У лірыцы паэтэс актуальнай становіцца экалагічная тэма, 
у паэтычным увасабленні якой відавочнае тыпалагічнае 
падабенства: агульнасць матываў хвалявання, болю, смут-
ку, тугі і трывогі. У творчасці Н. Мацяш і Г. Каржанеўскай 
прадстаўлена тэма чарнобыльскай трагедыі.

Пейзаж, акрамя таго што з’яўляецца непасрэдным прад-
метам паэтызацыі, выконвае ў творах паэтэс шматлікія 
функцыі: фонава-эстэтычную, псіхалагічную, ідэйна-
філасофскую і інш. У лірыцы Г. Каржанеўскай пейзаж больш 
стрыманы, псіхалагізаваны, эмацыянальна ўраўнаважаны.
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Для прыродаапісальных вершаў беларускіх паэтэс 
ўласціва багацце моўна-выяўленчых сродкаў: шматлікія 
мастацкія эпітэты, вобразныя метафары, параўнанні, 
увасабленні і інш. Творчасць разглядаемых намі аўтараў хоць 
і знаходзіцца ў межах агульнага лірыка-апавядальнага сты-
лю, але ўсё ж такі ў кожным выпадку з’яўляецца арыгінальнай 
мастацкай з’явай. Паэтычная сістэма пейзажных твораў 
Е. Лось – канкрэтна-рэчыўная, непасрэдна-эмацыянальная.   
Мова пейзажнай лірыкі Н. Мацяш характарызуецца знеш-
няй выштукаванасцю вобразна-выяўленчых сродкаў, павы-
шанай экспрэсіўнасцю паэтычнага сінтаксісу. Паэзія на тэму 
прыроды Г. Каржанеўскай выдзяляецца лаканічнасцю паэ-
тычных тропаў, алегарычнасцю.

Беларуская пейзажная лірыка другой паловы ХХ ста-
годдзя, у чым пераконвае творчасць Е. Лось, Н. Мацяш, 
Г. Каржанеўскай, выконвае высокае прызначэнне: абу-
джаць імкненне да прыгажосці, гармоніі, чысціні, спасцігаць 
ісціну, спрадвечную мудрасць, вучыць захоўваць прыродныя 
багацці, а разам з імі чалавека і жыццё на Зямлі.
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“Я гавару – любіць, пяю – кахаць”

Вызначаючы ідэйна-эстэтычныя асновы вершаванага 
мастацтва трох паэтэс, нельга не разгледзець іх інтымную 
лірыку, паколькі яна, на наш погляд, з’яўляецца галоўнай 
тэматычнай лініяй іх творчасці. Жаночая паэзія, як і сама 
жанчына, па сваёй сутнасці больш мяккая, поўная душэўнай 
цеплыні, насычана яркімі фарбамі, напружанымі эмоцыямі. 
Зразумела, гэта гаворыцца не ў дакор паэтам-мужчынам. У 
іх вершах таксама ёсць і пяшчота, і цеплыня, і маляўнічасць. 
Але ўсё ж, як слушна зазначыў В. Каваленка, “асобныя сферы 
ўнутранага жыцця чалавека паказваюцца ў паэзіі жанчын з 
большай культурай інтымнага перажывання” [44; 199]. Гэта, 
у першую чаргу, тычыцца паэзіі кахання. Напэўна, ні адна з 
разглядаемых намі тэм не прадстаўлена так шматгранна ў 
жаночай паэзіі, як інтымная лірыка. Яна такая ж багатая і 
складаная, як сама душа жанчыны, яе пачуццёвы свет.

Прыхільнікі гендарнай тэорыі неаднаразова адзначалі, 
што жанчыны-паэтэсы выключна перадаюць інтымна-
любоўныя пачуцці. І гэта, здаецца, невыпадкова. Дастат-
кова згадаць радкі з верша выдатнай беларускай паэтэсы 
Я. Янішчыц: “Пачынаецца ўсё з любві, а інакш і жыць немаг-
чыма” (“Ты пакліч мяне. Пазаві...”) [135; 17]. Трапна выказаўся 
адзін з крытыкаў, назваўшы гэтае пачуццё “галоўным не-
рвам жаночай паэзіі” [10; 21]. Менавіта ў гэтым бачыцца 
арганічнае выяўленне ўнутранай сутнасці жанчыны, для 
якой сэнс усяго жыцця, самая высокая мерка – каханне. Ня-
гледзячы на актуалізацыю гендарных праблем, жанчына ўсё 
ж застаецца жанчынай. Каханне для яе – адно з самых выса-
кародных пачуццяў. Закаханы чалавек нібы прасвятляецца, 
робіцца лепшым і ўнутрана, і знешне, ён радуецца жыццю, 
атрымлівае ад яго асалоду, і разам з тым прагне маральнай 
дасканаласці. Нішто так не заслугоўвае паэтычнага апяван-
ня, як гэты ўнутраны стан чалавека.

Адно з прызначэнняў паэзіі – раскрыць духоўны свет 
чалавека, а яго, зразумела, немагчыма ўявіць без пачуц-
ця кахання. Зрэшты, нездарма кажуць, што вершы самі па-
чынаюць складацца ў закаханага чалавека. Слушна піша 
У. Гніламёдаў: “Паэзія паказвае, што пачуццё кахання дапа-
магае чалавеку глыбей і паўней адчуваць свет, прыгажосць 
яго аб’ектыўнай рэальнасці. Інтымная лірыка пашырае сваю 
“зямную” аснову, эстэтызуе не толькі высокі духоўны пача-
так, але і здаровую плоцевасць” [33; 94].
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Інтымная лірыка Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай над-
звычай багатая на эмоцыі і перажыванні. Паглыбляючы-
ся ў яе змест, перажываеш радасць і сум чалавечай душы. 
Інтымная лірыка паэтэс-жанчын асабліва пачуццёвая. Іх 
лірычны свет напоўнены каханнем і любоўю. Яны шмат-
гранна раскрываюць духоўны свет беларускай жанчыны. 
Паэтэсы ў інтымнай лірыцы выявілі асаблівасці жаночай 
псіхалогіі і ментальнасці, складаныя перыпетыі жаночага 
лёсу.

Еўдакія Лось пісала: “Галоўнае ў любві – любоў” [71; 252]. 
Нельга не пагадзіцца. У гэтых словах заключаны важны 
духоўна-філасофскі сэнс, які выяўляецца праз вызначэнне 
сутнасці слова-паняцця ў глыбока асабовым аспекце. “Лю-
блю любоў” – сустракаем выраз у невялікім цыкле “Чатыры 
лісткі”. Паэтэса гаворыць, што каханне пераўтварае чалавека, 
шчырасць аўтарскай інтанацыі выяўляе важнае, сапраўднае 
ў жыцці жанчыны:

У дні кахання і глядзіш мілей,
і не пакрыўдзіш нават мураша...
Люблю любоў за тое, што дабрэй
з ёй робіцца удзячная душа [71; 169].

У інтымнай лірыцы Е. Лось вызначальнымі з’яўляюцца 
матывы шчасця і дабрыні. “Дзе ж ты, шчасце маё, ці блізка?” 
[69, І; 58] – прагучала запытанне з вуснаў паэтэсы. Па-
жаночаму шчыра яна выказвалася пра тое, што яе хвалява-
ла: чаканне і радасць мацярынства, жаданне кахаць і быць 
каханай...

Розныя псіхалагічныя калізіі адлюстраваны ў вершах 
Е. Лось пра каханне. Верш “Азерца за зялёнай лугавінай” вы-
лучаецца тым, што тут створаны адметны лірычны сюжэт: 
дзяўчына, якой прызнаўся хлопец у каханні, сказала, што не 
любіць яго, аднак пасля перажывае і пакутуе, што прычыніла 
яму боль:

А цішыня такая агарнула,
І далягляд блакітам так палаў, 
Што ў момант кроў на твары палыхнула,
Нібы сама пакрыўджанай была...
Нібы самой прыйшлося ў гэтым леце
Каханню крылле дужае звязаць... [69, І; 66].  

Інтымная лірыка ў паэзіі Е. Лось значна шырэй 
прадстаўлена ў больш сталы перыяд жыцця і творчасці. 
Пазней, калі жыццё раскрылася ва ўсіх  сваіх складанасцях, 
менавіта ў каханні паэтэсе адкрыліся таямніцы чалаве-
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чай душы. І пачуццё з яе вершаў паўстае ўжо не бестурбот-
ным – яно раніць, прымушае горка пакутаваць, прыносіць 
расчараванні,  здраду,  адзіноту.

Створаныя ёй псіхалагічна складаныя сітуацыі – гэта па 
сутнасці лірычныя міні-драмы. Так, у вершы Е. Лось “Дару-
чэнне” гераіня атрымала даручэнне ад жанчыны перадаць 
яе каханаму словы “Кохаю. Страждаю”. Тая доўга шукала 
адрасата, а калі знайшла, то расчаравалася:

Па запісцы іду і шукаю Пятра.
Дом, кватэра, а ў ёй – маладая...
Вы даруйце, што ваша астыне зара,
Словы шчасця: “Кохаю. Страждаю”! [71; 269].

А вось іншая трагічная сітуацыя: каханы пазбаўлены 
волі. У яго пісьме словы бязмернай тугі. Шчасце для закаха-
ных магло б быць такім магчымым, аднак па волі абставінаў 
атрымалася інакш: “А тут – зусім другая доля: // і даль, і дрот 
перасцярог... // Мой друг, каханню трэба воля – // чаму ж ты 
волю не ўбярог?!” [71; 272].

У вершы “Трыялет” Е. Лось лірычнымі сродкамі 
абмалёўвае сітуацыю сталай жанчыны, што чакае вестку ад 
любага, а прыносяць ліст ад іншага: “Чакаю я твайго ліста – 
// прыносяць ліст не твой, другога... // Няма запалу маладо-
га: // Чакаю я твайго ліста!” [71; 308].

Любоўныя вершы ў зборніках “Яснавокія мальвы”, “Пе-
равал”, “Галінка з яблыкам” маюць у асноўным драматычны 
характар, асобныя з іх блізкія да трагізму. Е. Лось выказвае і 
тамленне, і нараканне, і боль – усю напружанасць закаханай 
душы:

Чаму з табой не выйшла, не прайшла?
Чаму замерлі словы на губах?
Чаму цябе я далям аддала
І той, што ходзіць па маіх слязах!.. [78; 67].

Гэты верш кранае спавядальнай даверлівасцю, асаблівай 
пачуццёвасцю і эмацыянальнай ацэначнасцю  “той, што 
ходзіць па маіх слязах”.

Але якім бы цяжкім ні было выпрабаванне каханнем, 
колькі б пакут яно ні прыносіла, без яго лірычная гераіня 
Е. Лось не можа існаваць: “Мучаюся – дык кахаю, а кахаю – 
дык жыву” [71; 271]. Для паэтэсы “свет кахання дарагі” і жа-
даны:

Будзь як быў – заўжды балючы,
ад трывог не вызваляй,
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неабдымным, немінучым
сэрца шчасцем надзяляй [71; 271].

Паэтэса забараняе сабе і іншым глуміцца са слова “ка-
хаю”, яна не прымае фальшу ў адносінах, прызнае толькі 
шчырасць, узаемнасць, ахвярнасць: калі кахаць – то ўсёй ду-
шой, усім сэрцам:

Я гавару – любіць, пяю – кахаць, 
каб днём апошнім не пашкадаваць
самой любві, што дзеля трат жыла,
а я яе чамусьці берагла... [71; 196].

Кахаць, любіць – у гэтым для жанчыны заключаны най-
вышэйшы духоўны сэнс існавання. Яна жадае ўсім сэрцам 
аднаго: “Чаго ні давялося перажыць, а я жадаю аднаго – 
любіць!..” [71; 196].

Складанасці, цяжкасці кахання Е. Лось давялося зведаць, 
на жаль, на ўласным лёсе. Яе каханне пацярпела крах, і яна 
вымушана была застацца адна з маленькім сынам. Можа 
таму так выразна ў яе творчасці дамінуе матыў адзіноты. 
Напрыклад, у вершы “Адна”: “Адна душой на белым свеце 
// Жанчына нешчаслівая!” [71; 123]. Аднак у іншым творы 
матыў адзіноты набывае зусім іншае гучанне-трактоўку. Гэ-
тае наканаванне лёсу ўспрымаецца жанчынай як факт і жыц-
цёвая рэальнасць:

Мне добра, калі я адна,
адна ад цямна да цямна,
Я тады адчуваю паўней,
я тады разумею значней.
І “замкаў” тваіх не буру,
і нічога ў людзей не бяру... [71; 164].

Праўда, тут адразу заўважаецца супярэчнасць: паэтэса 
жыве, “калі добры настрой”, любіць, “калі добры настрой”... 
“А добры настрой – жыццё, // а добры настрой – любоў... // 
Такое замкнутае кола!” [71; 164].

У вершы “Не вінаваты высакосны год...” Е. Лось 
адмаўляецца шукаць вінаватых у сваёй самоце. Гэта яна сама 
“Нядобра спланавала свой паход // За песнямі, за шчырас-
цю кахання!” [71; 311]. Паэтэса зноў і зноў жыве надзеяй на 
асабістае шчасце, асабліва калі надыходзіць вясна і ўсё жы-
вое ў чаканні цуду, квітнення новага жыцця:

Я вясну
душой сустракаю,
я вясновых цудаў чакаю...
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Зараз нешта такое здарыцца,
аб чым нават не марыцца! [71; 338].

А ў драматычным “Бараўлянскім сшытку” Е. Лось робіць 
высновы пра неабходнасць беражлівых адносін да гэтага 
пачуцця, якое яшчэ раз атаясамліваецца са шчасцем: “...мала-
дая, маладая, // ужо тады магла шчаслівай быць... // Вясна 
людзей каханню навучае, // а хто ж любоўю вучыць дара-
жыць?” [71; 352].

Каханне, як, дарэчы, і ўсё жыццё чалавека можна 
параўнаць з прыродным кругазваротам: вясна – абуджэнне 
пачуцця, лета – яго красаванне і паўната, восень – яго дары, 
зіма з яе холадам, завеямі – расчараванне і скон. І вельмі 
добра, калі людзям удаецца сагрэць у зімовую сцюжу гэтае 
святое пачуццё і не даць яму патухнуць, каб увесну яно зноў 
запалымнела прамяністым агнём. Е. Лось раскрыла эва-
люцыю гэтага пачуцця ў душы і лёсе жанчыны, стварыла 
своеасаблівы “інтымны дзённік”, лірычную аўтабіяграфію.

Як і ў творчасці Е. Лось, асаблівасцю паэзіі кахання 
Ніны Мацяш з’яўляецца тое, што яе лірычнае “я” найвы-
разней раскрываецца ў імкненні да духоўнага ідэалу. Як 
слушна заўважыла Л. Тарасюк, “рамантычны прарыў у сфе-
ру ідэальных з пункту гледжання жыццёвага практыцызму 
духоўных адносін вельмі характэрны для паэзіі Н. Мацяш” 
[89; 29]. 

На долю Н. Мацяш выпалі яшчэ больш сур’ёзныя 
выпрабаванні. Яе каханню перашкодзіла цяжкая хвароба. 
На пытанне Т. Падаляк у інтэрв’ю, надрукаваным у газеце 
“Звязда” ў 1999 годзе, – “Колькі разоў вы кахалі?” Ніна Ма-
цяш адказала: “Ой, не ведаю! Я і зараз магу закахацца, зака-
хаюся – і ўсміхнуся, што сустрэўся такі прыгожы чалавек. Але 
да кахання я заўсёды ставілася так, што гэта – не для мяне. 
Як ні банальна, я з вясковым выхаваннем, з вясковай эты-
кай: калі кахаць – значыць быць разам назаўсёды. Вось та-
кое ідэальнае каханне было ў маім уяўленні (можа таму, што 
бацькі пражылі сваё жыццё вельмі хораша). А калі я захва-
рэла, ну якая можа быць сям’я? Адразу вырашыла, што гэта 
ўжо не маё. Таму забараняла сабе нават закахацца глыбока. 
Хаця першае маё каханне ледзь не завяршылася шлюбам – 
ён прасіў рукі, а бацькі напачатку адмовілі” [99; 3].

Але ўсё ж было каханне ў жыцці паэтэсы, і гэтае пачуц-
цё вызначальнае ў яе светабачанні і творчасці. У параўнанні 
з Е. Лось і Г. Каржанеўскай, у Н. Мацяш вершаў пра каханне 
значна больш.  Можа таму, што яе асабістае жыццё не склала-
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ся: не было ў яе ні сям’і, ні дзяцей. Вершы “Амаль казка”, “Жар-
птушка”, “Ці скажу” прасякнуты смуткам лірычнай гераіні ад 
немагчымасці жаночага шчасця. І ўсё ж яна імкнецца сілай 
волі перамагчы боль і роспач (“На быстрыні”, “Не аддавай сябе 
самоце”). Таму, мабыць, у яе больш філасофскіх разважанняў 
пра гэтае пачуццё, больш пераасэнсаванняў, яе ўспрыманне 
кахання надзвычай драматычнае і балючае. У  адным з 
інтэрв’ю Н. Мацяш, усведамляючы экзістэнцыяльную та-
нальнасць свайго светаўспрымання, зазначае: “Лёс. Варункі, 
у якіх мушу жыць: хвароба і спавяданая ёю адзінота” [87; 3].

“Кахаю. І чакаю” – гэтымі словамі з верша “Запозненаю 
дзікаю ажынай...” можна вызначыць дамінанту інтымна-
псіхалагічнага свету Н. Мацяш. Яе лірыка – спавядальная, 
напоўнена пяшчотай, дабрынёй. Жаночая душа ўражлівая, 
далікатная, нярэдка з яе выліваецца шчымлівая, даверлівая 
мелодыя:

Калі чым насцярожыла – забудзь.
На незалежнасць я не пасягаю.
Мне б толькі твае вочы прысягалі,
А будзь такі, як ёсць. Ты толькі будзь! [91; 58].

Н. Мацяш у выказванні любоўных перажыванняў не 
толькі лірычна-сардэчная, але і дэманструе духоўную 
моц. Дарэчы, гэтая якасць уласціва і лірычнай гераіні 
Г. Каржанеўскай: “Дазвольце слабай стаць жанчынай, // Каб 
слабасць я перамагла” [57; 61]. Пра ўвасабленне пачуцця 
кахання ў паэзіі Н. Мацяш дакладна сказаў У. Калеснік: “У 
прынцыпе, гэта паэтычная філасофія кахання як загадкава-
га стану, дзе  вітальная сіла скрыжоўваецца з сакральнай за-
паветнасцю. Мэта яе – азоранасць сэнсам тварэння жыцця” 
[47; 115]. 

Жыццё паэтэсы не было пазбаўлена расчараванняў і 
страт, якія былі яе спадарожнікамі разам са шчасцем (пра 
гэта верш “Якая табе справа да мяне!”). У цяжкія хвіліны 
лірычная гераіня марыць аб душэўнай гармоніі (“О, калі б мой 
жорсткі смутак...”). У вершах Н. Мацяш нярэдка прысутнічае 
драматызм, і тады з’яўляюцца горкія радкі: “Нават думаць – 
чуеш ты! – няможна, нават думаць пра каханне мне” [83; 24]. 
Але ўсё ж пасля расчаравання паэтэса ўсведамляе ўсю знач-
насць стану душы закаханага чалавека, які дзякуючы гэтаму 
святому пачуццю пачынае бачыць свет у зусім іншых фарбах. 

Каханне ў паэзіі Н. Мацяш усведамляецца як узнагарода. 
Яе лірычная гераіня ўдзячна лёсу за непаўторныя моманты, 
калі жыццё набывае асаблівы сэнс, пра што сведчаць вершы 
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са зборніка “Прыручэнне вясны”. Каханне здольна ўзвысіць 
душу чалавека, дапамагае адчуць у сабе ўпэўненасць, уну-
траную моц. У яе творах каханне адначасова і асабістае па-
чуццё (“Я люблю цябе...”, “Ты”, “Як мне прывыкнуць да самой 
сябе”), і пачуццё сусветнага маштабу (“Палюбі мяне! Палюбі 
мяне!..”). Паэтэсе ўласціва ўсё чалавечае, глыбіннае, менавіта 
пра яго, каханне, марыць яна, як і кожны чалавек (“Не ў Рым 
вядуць дарогі”).

Каханне для лірычнай гераіні Н. Мацяш – гэта ісціна, якую, 
адпаведна сэнсу старажытнага выслоўя, можна выказаць на-
ступным чынам: “Я кахаю, значыць, – існую...” [90; 72]. Сут-
насць кахання дакладна вызначаецца ў вершы “Amo te, ama 
me, fides immortales”: “Люблю цябе, любі мяне, вернасць бес-
смяротная” [89; 85] – такі надпіс змяшчаўся на заручальных 
пярсцёнках у мінулым. Гэта сцвярджэнне самакаштоўнае, бо 
лірычная гераіня ведае, што “люблю цябе” – не проста сло-
вы. Многія вершы пабудаваны ў форме дыялогу з каханым, 
і ў гэтым дыялогу абодва бакі не заўсёды чуйна ставяцца да 
свайго пачуцця. Паэтэса разумее, што насамрэч самую на-
дзейную апору патрэбна шукаць у самой сабе, і гэта робіць 
лірычную гераіню моцнай у жыццёвых выпрабаваннях:

А мне ўсё лепей без цябе.
Працую – не гарую.
Спакойнай сіле не слабець – 
Магу звярнуць гару я [89; 93].

Заўважым, што верш з такой жа назвай – “Без цябе” – ёсць 
і ў Г. Каржанеўскай.

У вершы “Я вас люблю” Н. Мацяш таксама раздзяляе 
паняцці “кахаю” і “люблю”. Слова “люблю”  мае больш высо-
кае значэнне, кахаць  можна мужчыну, а любіць – бацькоў, 
дзяцей, радзіму, жыццё. Пагэтаму замяняючы назву свайго 
стаўлення з “кахаю” на “люблю”, паэтэса ўзвышае сваё пачуц-
цё і яго аб’ект. Нават “ты” сказаць у адрас дарагога чалавека 
яна не можа:                             

На Ваша “ты” сказаць Вам “ты” не смею,
І калі позірк позіркам злаўлю, 
Як птушанё, спалохана нямею.
Я не кахаю Вас. Я Вас люблю [89; 49].

У лірыцы Н. Мацяш радкі пра каханне вельмі пяшчотныя, 
ласкавыя. І побач з рознымі расчараваннямі і крыўдамі паэ-
тэса ўздымаецца над абставінамі, здабывае з іх маральныя 
ўрокі: “Чалавек адно датуль шчаслівы, // покуль сам умее 
шчасце даць” [89; 49]. У такім выпадку перад намі раскры-
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ваецца багацце ўнутранага свету паэтэсы, які пазбаўлены 
эгаістычнай абмежаванасці.

Калі разглядаць паняцці экстравертнасці і інтравертнасці 
ў дачыненні да пачуцця кахання ў лірыцы Н. Мацяш, то 
відавочна, што гэта пачуццё экстравертнае. Яе гераіня ад-
даная таму, каго кахае, яна шчыра дзеліцца перажываннямі 
свайго сэрца. Калі ж гэта пачуццё ў творчасці таго ці іншага 
аўтара інтравертнае і яго цікавяць толькі ўласныя пачуцці, 
дык ці можна гэта назваць каханнем – пачуццём, якое на-
раджае ўнутраны дыялог і ўзаемна ўзбагачае?! Такой якас-
цю – душэўнай адкрытасцю – вызначаецца інтымная лірыка 
Н. Мацяш.

Гэтак жа як і для Е. Лось, для Н. Мацяш каханне – духоўна 
глыбокае пачуццё. Лірычная гераіня не дазваляе сабе гульні, 
пераўвасаблення, перасмейвання. Элемент самаіроніі, 
усмешлівага досціпу ў Н. Мацяш зведзены да мінімуму. Тут 
усё на поўным сур’ёзе, а калі і з’яўляецца ўсмешка, то часцей 
горка-іранічная: “Не будзем сумныя. // Не варта. // Перавя-
дзём усё на жарт” [85; 49]. І гэта, безумоўна, не выпадкова. 
Каханне ў паэзіі Н. Мацяш – не толькі пошук асабістага шчас-
ця, а ў першую чаргу філасофскі пошук ісціны, дабра, сэнсу 
чалавечага існавання:

Цені ў кутках, як блакітная варта...
Сёння мы ў шчасця ў гасцях,
Можа, адзіна цяпер мы і варты
Жыцця [85; 49].

Каханне для Н. Мацяш – самаахвяраванне. Яе гераіня 
свядома выбірае дні, месяцы, гады адзіноты. Жаночае сэрца 
імкнецца забыць каханага, але ён працягвае сніцца:

Не сніся мне. Навошта снішся мне?
Усё між намі выяснена, вырашана,
І пра ўгавор наш помню я і ў сне.
Не сніся мне [89; 58].

Працягвае жыць, не знікае надзея на тое, што адбудзец-
ца сустрэча з  абраным хоць у наступным жыцці, бо “...тут я 
размінулася з табой” [89; 72].

Каханне ў Н. Мацяш атаясамліваецца з крыніцай, бо 
“толькі ў ёй адзінай і бруіцца // Жыццё, якім гамоніць з намі 
гай. // Любоў... Яна – як гэтая крыніца...” [89; 73]. Паэтэса 
адчувае сябе нешчаслівай, калі ўспамінае пра мінулае – яна 
спрабуе  забыць каханне. Верш “Было расстанне” пачына-
ецца і заканчваецца аднолькавым радком: “Было расстанне 
назаўжды” [89; 104], толькі напрыканцы твора гэты сказ 
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разбіты на два: “Было расстанне. Назаўжды?” Запытальная 
інтанацыя сведчыць аб надзеі, якая цепліцца ў сэрцы жан-
чыны.

Паэтэса называе пачуццё кахання “рэдкім талентам”, які 
могуць загубіць падман, фальш ці абыякавасць:

Не хачу кахання рэдкі талент
Хітрыкаў бяздарнасцю губіць! [89; 129].

Унутраны свет лірычнай гераіні Н. Мацяш настолькі ба-
гаты і шчодры на пачуцці, што яна не можа дазволіць сабе 
папракнуць каханага, наракаць на свой лёс:

Што б ні з’явілася прычынай
Твайго маўчання,
Не апушчуся я, мой любы,
Да нараканняў [89; 134]. 

Падкрэсліваючы экстравертнасць свайго пачуцця, Н. Ма-
цяш гаворыць, што нічога ў жыцці ёй не патрэбна без каха-
нага: “Нашто мне гэты дзень – без цябе?” [89; 158]. І яшчэ 
больш трагічнай ад гэтага ўспрымаецца яе адзінота: “Я адна, 
я ўсё роўна адна, // Хоць і ёсць ты ў мяне, мой абраны...” [89; 
169]. І ўсё ж Н. Мацяш працягвае марыць, бо без кахання 
жыць вельмі цяжка, немагчыма. Шчодрае сэрца, напоўненае 
нерастрачанымі пачуццямі, якія не маюць выйсця, жадае 
ўзаемнасці:

Укрый мяне, любоў мая,
Хоць позіркам замілаваным,
Каб, зноў табой паратаваная,
Жыццё як ёсць прымала я [89; 214].

Паэтэса прызнаецца ў вершы “На дне”, што душа яе 
прытаілася: “Але болей ужо не пытайся, // Ці кахаю цябе, як 
раней, // Супакою майму не здзіўляйся: // Ціха-ціха на дне” 
[89; 221]. Лірычная гераіня працягвае жыць памяццю: “Ты 
са мной, і не горкі мне дзень” [89; 223]. Сваё жыццё паэтэ-
са лічыць “збыўшымся”, бо ёй пашчасціла зведаць каханне 
і прамовіць “гэтае вечнае слова: “Кахаю!” (верш “Збыліся”) 
[89; 227–228].

Лірыка кахання Н. Мацяш спалучана з традыцыямі на-
цыянальнай і еўрапейскай паэзіі. Яе інтымная споведзь, у 
якой так шмат драматычнага і пакутнага, сугучная пачуц-
цю кахання, увасобленаму ў паэзіі К. Буйло, М. Цвятаевай. 
А. Ігнацюк нават прасачыла падобнасць стылю лірыкі кахан-
ня Н. Мацяш да стылю У. Шэкспіра: “Так амаль аднолькавая 
тэмпарытміка вершаванага радка, няхуткае, апавядальна-
сцішнае, амаль аднолькавы зварот да каханага (або каханай) 
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выражаны ў просьбе: “каханне, жыві...”, амаль аднолькавы 
“ахвярны жэст у імя кахання, – вось тая ідэйна-мастацкая 
сітуацыя, якая збліжае верш Н. Мацяш “А ты жыві, каханы 
мой, жыві...” з санетам 109 У. Шэкспіра...” [43; 20].

Што тычыцца лірыкі кахання Галіны Каржанеўскай, то 
неабходна вылучыць як агульныя, так і адметныя рысы яе 
вершаў у параўнанні з вершамі Е. Лось і Н. Мацяш. Яе лірыка 
такая ж прачулая і далікатная, ціхая і роздумная. Яна гэтак 
жа ўслаўляе каханне, аднак у яе жаночым лёсе, як і ў паэзіі, 
істотнае месца займаюць сям’я, дзеці. Падобна, што ка-
хаць для паэтэсы – гэта забываць пра сябе, свае патрэбы і 
памкненні. На жаль, нават моцнае пачуццё могуць забіць 
проза жыцця, няўвага і абыякавасць сужэнца: “Цяплей не 
будзе. // Любага пагляд // Пазбавіўся пяшчоты” [52; 10]. Але 
яна здольна любіць нават “падманутым сэрцам” [52; 111].

Паэтэса раскрывае шырокую гаму матываў гэтага 
ўсёабдымнага пачуцця – ад радасці да смутку,  ад летуценнасці 
да адчаю, ад замілавання да рэўнасці. Як і Н. Мацяш, яна 
ўспрымае каханне як дарунак лёсу: “За мукі, за страты – 
любоў. // Прымі падарунак, не грэбуй” (верш “Сяброўцы”) 
[57; 242]. А згаслае, страчанае каханне  яна з уласцівай ёй эм-
патыяй  шкадуе, як жывую істоту:  

Шкада мне цябе, любоў,
Калі ты брыдзеш, нябога,
Апошняй сваёй дарогай,
Збіваючы ногі ў кроў [52; 107]. 

Неабходна заўважыць, што любоўныя пачуцці ў 
Г. Каржанеўскай менш паэтызуюцца на фальклорны лад, і 
вершаў, напісаных у гэтым стылі, няшмат. Паэтэса раскрывае 
сваё ўласнае, асабіста-інтымнае. Яе душэўны свет паўстае 
больш ураўнаважаным у процівагу інтымнай паэзіі Е. Лось 
і Н. Мацяш. І ўсё ж з унутраным спакоем і разважлівасцю 
падчас мяжуюць усхваляванасць, роспач, гнеў: “Прадаў ка-
ханне – гэтакай бяды!” [51; 132]. Стан закаханасці перажы-
ваецца як асалода і шчасце, але ўсё ж сапраўднага кахання не 
бывае без пакуты: “Лёгка, лёгка быць закаханай, // Ды цяж-
ка – любіць!” [57; 134]. 

У паэтычных кнігах Галіны Каржанеўскай даволі часта 
сустракаецца слова “шчасце”. Нават першы зборнік паэтэ-
сы мае назву “На мове шчасця” (1973). Дарэчы прыгадаць і 
кнігу Н. Мацяш з такой жа светлай назвай – “Шчаслівай долю 
назаві...” (1990). Паэтэсы спрабуюць асэнсаваць спрадвеч-
нае пытанне: дык што ж яно такое – шчасце? Невыпадкова 
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эпіграфам да аднаго са сваіх вершаў Г. Каржанеўская ўзяла 
словы А. С. Пушкіна: “Говорят, что несчастье хорошая шко-
ла: может быть. Но счастье есть лучший университет” [52; 
32]. А Н. Мацяш у “Спробе аўтабіяграфіі” зазначыла: “...Што 
ж, гэта ўжо, відаць, маё наканаванне: сцвярджаць шчасце мо-
вай смутку” [гл. дадатак А].

Свет кахання асабліва шматгранна ўвасоблены 
Г. Каржанеўскай у лірычнай драме  “Асенні мёд”. Яна склада-
ецца з трох частак-дзей: “Рай”, “Апраметная” і “Раўнавага”.

Пачынаецца драма з пралогу, у якім лірычная гераіня за-
прашае абранага адгарадзіць “кавалачак раю” сярод тлумна-
га свету:

                 Сюды не прабіцца чужому пагляду.
                        Тут наша дзяржава, тут наша мяжа,
                        Тут наша адзіная сёння душа... [51; 116].

У першай дзеі мы назіраем першыя нясмелыя крокі да 
збліжэння, да “сумоўя душ”, што супалі з веснавой парой, са 
святам Юр’я. Лірычная гераіня наталяецца радасцю, адчувае 
сувязь з небам, усіх любіць і цешыцца “праменна” [51; 120]. 
З прыходам кахання жыццё набывае паўнату і асаблівы сэнс, 
і сонца выглядвае для закаханых, і вецер заціхае таксама для 
іх. А самае галоўнае – адбываюцца змены з самімі людзьмі:
                         Лагаднеем і мы у той час,
                         Забываем прыватныя драмы [51; 123].

Для лірычнай гераіні “кожны дзень – як падарунак”.
У другой дзеі “Апраметная” настрой рэзка мяняецца. 

Каханы задае пытанне сваёй абранніцы: “Нашто ты мяне 
палюбіла?” // – З усмешкай, з папрокам нібы” [51; 128].  
Паміж імі разлад і адчужанасць. Спазнаны рай ператвара-
ецца ў пекла, дзе паміж дваіх – сцяна “неразумення і маны”. 
Стан без яго ўспрымаецца як “шэрань без прасвету” [51; 130], 
усё навокал робіцца пустым, бессэнсоўным:   

Свет без цябе – 
Гэта пустка без гуку і рэха,
Гэта сірочай слязы,
Кулачкамі уцёртае, 

                                                           след [51; 133].
Аўтар падбірае адпаведныя стану вобразы: “напятая стру-

на”, “чорны смутак”, “горкая праўда”, “панылы і нішчымны 
дзень”... Прычым гераіня пакутуе не ад страчанага кахання, 
а ад страчанай еднасці. Для яе ростань – насамрэч часовая – 
“нібыта смерць”, адсюль і “беспрасветныя настроі”.

У трэцяй дзеі, “Раўнавага”, героі знаходзяць паразуменне, 
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і зноў для лірычнай гераіні “Жыццё сканцэнтравана на ад-
ным – // Адным табе” [51; 141]. Яны просяць адно ў аднаго 
даравання, яны жывуць адным узаемным пачуццём, цешац-
ца рэдкімі сустрэчамі.

Гармонія вяртаецца у свет,
Дзе столькі без карысці
                                       зруйнавана.
І шчасце ўжо не цацачны макет,
А годны гмах,
             дзе жыць наканавана [51; 121].

Экзістэнцыяльнае разуменне свету, часу прыходзіць да 
сталай жанчыны: “Мінулае мінецца – і тады // Інакшай ста-
ну я, зыначышся і ты” [51; 149]. Напрыканцы драмы гераіні 
адкрываецца вышэйшы сэнс існавання, які можна спазнаць, 
толькі прайшоўшы праз пакуты. Яна “ўдзячна дню, пражы-
таму не марна”, а слова “каханне”, як і Н. Мацяш, замяняе 
словам “любоў”; гучыць матыў  удзячнасці Тварцу за натхнё-
насць і прасветленасць душы.
                                Галоўнае – 
                                             ў сугучнасці са светам,
                                З самой сабою
                                                   і парою гэтай,
                                З імжою
                                             і празрыстасцю нябёс.
                                З усім, што нёс
                                                  і што ўручыў мне лёс [51; 153].

Тонка, па-майстэрску дакладна ўдалося паэтэсе перадаць 
рух закаханай душы. 

Тэма кахання ў жаночай паэзіі неадлучна ад тэмы жано-
чай долі, лёсу. Якія яны бываюць розныя і адначасова падоб-
ныя! На памяць прыходзіць вядомы выраз Л.М. Талстога пра 
тое, што ўсе шчаслівыя сем’і падобны, кожная нешчаслівая – 
нешчаслівая па-свойму. Досыць часта спадарожнікам жан-
чыны становіцца адзінота. Падчас яна бывае нават у шлюбе. 
Нялёгкія выпрабаванні выпалі на долю Н. Мацяш, якой не 
суджана было стварыць сям’ю: “Лёс мой, // лёс мой – цяжкі 
колас, // часам – цяжкі камень...” [89; 38]. Адзінота – адзін з 
пашыраных матываў лірыкі Е. Лось:
                      Адна душой на белым свеце
                      Жанчына нешчаслівая!
                      ...Жанчына
                                       без жаночай долі
                      Жыве на ціхай вуліцы [71; 123].
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Але бывае, што жанчына бунтуе, спрабуе перайна-
чыць свой лёс, пераадолець сваю слабасць. Як, напрыклад, 
Г. Каржанеўская, што цешыцца надзеяй: “Я вызвалюся, вы-
звалюся  ўсё ж...” [57; 128]. Або як лірычная гераіня з верша 
З. Дудзюк, што паддалася парадам:
                         “Нашто старыя табе надзеі?
                         Даволі смутку, даволі болю,
                         Накінь, як хустку, другую долю,
                         Ранейшай годзе,
                         Хай адыходзе...”

                         Другая доля нібыта й грэла,
                         А памяць болем старым гарэла [38; 25].

Нездарма кажуць, што ад уласнай долі нікуды не збя-
жыш. Лірычная гераіня Г. Каржанеўскай просіць падтрымкі і 
абярэгу ў свайго пайшоўшага з жыцця дзядулі: “Ты ці сочыш 
за доляй маёю, // Ты ці помніш мяне, мой дзядок?” [57; 173]. 
І ў яе вершах неаднаразова сустракаюцца нараканні на свой 
жаночы лёс: “Абрала маё сэрца не таго, каго любіць магло б 
без наракання” [57; 128]. Аўтар прыходзіць да сумнай высно-
вы: “Дарагую ўзяла з мяне плату // Выпадковасць // (ці доля 
сама?)” [52; 10]. Яшчэ змоладу падказалі ёй гады і вопыт: 
“Зязюлін лёс – жаночы, // А значыць – са слязой” [53; 37]. 
У многіх вершах Г. Каржанеўскай пазнейшага перыяду гу-
чыць матыў пераадолення слабасці, сталення, станаўлення 
асобы.

Такім чынам, паэтэсы не толькі перадаюць перыпетыі 
адносін і адценні пачуццяў – яны імкнуцца асэнсаваць жано-
чы характар і жаночую долю.

Пачуццё кахання з’яўляецца эмацыянальна-сэнсавым 
ядром беларускай жаночай лірыкі другой паловы ХХ ста-
годдзя. Інтымныя вершы Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай 
аб’ядноўвае драматызм, створаныя псіхалагічныя калізіі – 
лірычныя міні-драмы. Творы пра каханне паэтэс-жанчын, 
калі браць пад увагу гендарны аспект, багатыя на эмоцыі, 
перажыванні, вылучаюцца асаблівай пачуццёвасцю, прачу-
ласцю інтанацый.

Любоўная паэзія разглядаемых намі аўтараў – 
своеасаблівая жанрава-відавая з’ява, якая характары-
зуецца адметнымі эстэтычнымі і вобразна-мастацкімі 
рысамі. Падабенства, блізкасць жаночага светаўспрымання 
пры адрознасці індывідуальнага псіхаэмацыянальнага 
выяўлення не выключае розных спосабаў мастацка-
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вобразнага ўвасаблення тэмы, што дазваляе гаварыць пра 
любоўную лірыку Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай як пра 
арыгінальныя з’явы. 

Лірыка кахання беларускіх паэтэс вызначаецца 
філасофскай змястоўнасцю, псіхалагізмам. Інтымныя вершы 
Е. Лось вылучаюцца глыбінёй аўтарскага пачуцця і, разам з 
тым, лірыка-апавядальным стылем. Любоўная паэзія Н. Ма-
цяш адметная экстравертнасцю, яе вершы пра каханне – 
складаны і напружаны свет духоўнага існавання асобы. Для 
інтымнай лірыкі Г. Каржанеўскай характэрна амаль поўная 
адсутнасць фалькларызацыі, у яе вершах адчуваецца выраз-
ны асабіста-інтымны пачатак, а таксама экзістэнцыяльная 
заглыбленасць перажыванняў і пачуццяў. Паэтэса праз ка-
ханне расце духоўна, спазнае сябе і свет, імкнецца да найвы-
шэйшай гармоніі.

У лірыцы кахання Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай ува-
соблены ўнутраны свет жанчыны, яе любоў да жыцця, ідэал 
хараства і шчасця. У іх паэзіі зліліся самыя шматстайныя 
імгненні, з якіх складваецца духоўнае быццё.
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ЗАМЕСТ ЗАКЛЮЧЭННЯ

У беларускай паэзіі другой паловы ХХ стагоддзя твор-
часць Е. Лось, Н. Мацяш і Г. Каржанеўскай займае адметнае 
месца, бо іх мастацкі свет непарыўна звязаны з нацыянальна-
культурнай традыцыяй. Іх паэзія прасякнута  думкай пра 
духоўнае пераўтварэнне жыцця, гармонію існавання, буду-
чыню нашчадкаў. Ужо сам жаночы пачатак, які выяўляецца 
ў творчасці глыбока інтымна, супроцьпастаўляе хаосу му-
драсць, веру і любоў, выразную гуманістычную скіраванасць.

...Тры пісьменніцы, тры слаўныя дачкі свайго наро-
да: з Віцебшчыны – упэўненая і ўстойлівая, з цэнтральнай 
вобласці – прынцыповая і ранімая адначасова, з-пад Брэста – 
роздумная, засяроджаная на сэнсе жыцця. Плаўную лінію 
можна правесці на карце з поўначы да поўдня Беларусі, і на 
яе наніжуцца, як пацеркі, тры лёсы, тры непаўторныя харак-
тары, тры спраўджаныя таленты.

Дарэчы прыгадаць рэакцыю саміх паэтэс на даследаван-
не мною іх творчасці. Зразумела, што пагаварыць з Е. Лось я 
не магла: нарадзілася я якраз у тым годзе, калі пісьменніцы 
не стала (яна не дажыла да свайго першага юбілею). А вось 
з Нінай Мацяш – яшчэ пашчасціла. Паэтэса вельмі збянтэ-
жылася, што яе творчасць разглядаецца ў параўнальным 
кантэксце. Зазначыла, што Е. Лось адносіцца да больш ста-
лага пакалення, і дадала, што я ўзялася за вельмі склада-
ную працу, бо неабходна “тройчы, а шторазу наноў, ужыцца 
ў чужы духоўны, інтэлектуальна-вобразны свет, асэнсаваць 
індывідуальныя аўтарскія перадумовы напісання кожнага 
твора, набыць цэласнае ўяўленне пра ўсю творчасць аўтараў, 
усвядоміць падобнасць (а ў нашым выпадку – хутчэй адроз-
насць) мастацкага пяра, а потым уцямна сфармуляваць і пе-
раканальна выкласці ўласныя роздумныя меркаванні і вы-
сновы. Літаратуразнаўца ж таксама творца: сваёй канцэпцыі, 
свайго небанальнага погляду на літаратуру, асабістага ра-
зумення прыроды творчага акту, свежага выяўлення грун-
ту, сутнасці, зместу і мэты твора, усяго таго, што пісьменнік 
зазвычай не выпінае, аднак, што можа ўвідавочніцца чы-
тачу, пагатоў, унікліваму даследчыку літаратуры” (з ліста 
Н. Мацяш аўтару, верасень 2007 г.). Н. Мацяш пажадала мне 
поспехаў, а крыху пазней даслала ў падарунак сваю кнігу 
вершаў “Богава дрэва” з надпісам: “Спадарыні Ірыне Шмат-
ковай з удзячнасцю за прыхільнасць, са шчырым зычаннем 
жаночай і творчай долі. 6 верасня 2007 г.”. 
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З Галінай Анатольеўнай Каржанеўскай мне пашчасціла 
яшчэ больш: паэтэса жыве ў Мінску, і таму мы неаднаразова 
размаўлялі як па тэлефоне, так і пры асабістых сустрэчах. Факт 
вывучэнне яе творчасці аўтар успрыняла таксама з удзяч-
насцю, але яе таксама, як і Н. Мацяш, здзівіла “суседства” паэ-
тэс, занадта рознымі яны ёй падаліся: “Дасюль я ставіла сябе 
толькі ў шэраг маіх аднагодкаў (Я. Янішчыц, Р. Баравікова, 
У. Някляеў і інш.” (з ліста Г. Каржанеўскай аўтару, 14 верасня 
2007 г.). Але пасля таго, як я даслала ёй пару сваіх артыкулаў 
па тэме даследавання, паэтэса ў адказе зазначыла: “І самае 
дзіўнае, што з Мацяш на самой справе многа перагукванняў! 
Вось што такое даследчык паэзіі...” (ліст ад 2 кастрычніка 
2007 г.). А ў адной з больш позніх размоў яна дадала, што з 
Н. Мацяш яна бачыць больш агульнага ў ідэйна-тэматычным 
змесце, а з Е. Лось – у мастацка-паэтычным (верш роўны, вы-
вераны па памеру, рыфме і да т.п.).

Калі ўжо праца была завершана і рыхтавалася да друку, я  
даведалася з размовы, што ў Каржанеўскай  ёсць у асабістым 
архіве фота, на якім яна знята з іншымі паэтэсамі побач 
з Еўдакіяй Якаўлеўнай – у яе дома, на дні нараджэння. Так 
з’явілася думка змясціць у кнізе гэту і іншыя фатаграфіі, з 
якіх, можа, не ўсе друкаваліся. Фотаздымкі Е. Лось і нека-
торыя Н. Мацяш узяты аўтарам з Беларускага дзяржаўнага 
архіва-музея літаратуры і мастацтва.

Яшчэ адным адкрыццём стала тое, што аўтабіяграфія 
Г. Каржанеўскай  да гэтага часу нідзе не надрукавана, а 
аўтабіяграфія Н. Мацяш пабачыла свет толькі на старонках 
газеты “Літаратура і мастацтва”. Таму ў якасці дадатку да 
кнігі вырашана было размясціць гэтыя каштоўныя дакумен-
ты, якія, магчыма, дапамогуць дапоўніць уражанне чытача 
ад творчасці  самабытных пісьменніц. Праўда, мною не было 
знойдзена пазнейшай аўтабіяграфіі Е. Лось, чым тая, што пе-
радрукавана са збору аўтабіяграфій беларускіх пісьменнікаў 
і была напісана ў 1964 г., калі ёй было толькі 35 год. “Спроба 
аўтабіяграфіі” Н. Мацяш напісана ёй да свайго 50-годдзя па 
просьбе настаўніка сярэдняй школы № 2 г. Бярозы Жуковіча 
Міколы Васільевіча для ўрока беларускай літаратуры па 
лірыцы іх зямлячкі.

Спадзяюся, што гэтыя старонкі з дадаткаў разам з тым, 
што змагла напісаць я, будуць цікавымі і карыснымі для ўсіх 
даследчыкаў і проста аматараў роднай літаратуры.
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Дадатак А

АЎТАБІЯГРАФІІ ПІСЬМЕННІЦ

Е. Лось. Мінск, 
май 1950 г.

1970 г. 

Канец 1950-ых гадоў
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А. Макаёнак, Е. Лось, М. Аўрамчык
V з'езд пісьменнікаў БССР

13-15 мая 1966 г.

Здымак не датаваны
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Лось Еўдакія Якаўлеўна
З жыцця

Я нарадзілася 1 сакавіка 1929 года 
ў вёсцы Старына былога Ушацкага 
(цяпер Лепельскага) раёна Віцебскай 
вобласці. Уперад за мяне з’явіліся на 
свет мой брат Сяргей і сястра Маня, 
пасля мяне – сястра Маруся. У ад-
ной сям’і, такім чынам, завялося дзве 
Марыі Якаўлеўны. А ўсё таму, што так 
пажадаў брат-першынец, якога нашы 
маладыя бацькі вельмі слухаліся. І 
мяне завуць Еўдакіяй не толькі таму, 
што так нарок поп, а галоўным чы-
нам таму, што гэтага пажадаў братка: 

вельмі любіў салдацкую бацькаву песню “Дуня – ягадка мая”.
Зайздрошчу тым таварышам па пяру, родныя вёскі якіх 

з’яўляліся аб’ектамі гістарычнай даўнасці і вядомасці. Пра 
сваю Старыну – а яна ж вёска старая, сама назва пра гэта га-
ворыць! – мне не давялося пакуль прачытаць ні ў польскіх, 
ні ў літоўскіх старажытных дакументах. Да яе не дабіраліся, 
здаецца, і вядомыя збіральнікі народнай мудрасці Шэйн, 
Раманаў, Карскі, – пэўна, таму толькі, што вельмі далёка ад 
іхніх шляхоў ляжала яна, а не таму, што ў нашых мясцінах не 
жывуць легенды і казкі, прыпеўкі і песні – жніўныя, карагод-
ныя, сіроцкія, вясельныя!..

Песні, чутыя ў Старыне з малых год, жывуць у памяці, 
яны як першае прычашчэнне да цудоўнай творчасці роднага 
народа. Помню іх “мірныя”, помню і тыя, што спявалі ў вёс-
цы ў гады вайны. Тут, як і ва ўсім нашым ушацкім краі, улада 
акупантаў пратрымалася нядоўга. Сціплыя старынскія хаты, 
якім пашчасціла ўцалець ад агню, зрабіліся прытулкам для 
народных мсціўцаў. У вёсцы – хто больш, хто менш – стаялі 
лабанкоўцы, дубаўцы, кароткінцы, маракоўцы, аляксееўцы.

Сэрца замірала, калі я слухала партызанскія песні. Пар-
тызан ідзе на заданне, яго могуць параніць, забіць, а ён – спя-
вае... Ужо тады нараджалася думка, што песня неабходна ча-
лавеку ў самыя цяжкія хвіліны, таксама як і ў дні шчаслівыя 
і радасныя.

Незаможныя бацькі мае, як, дарэчы, дзяды і прадзеды, 
працавалі на зямлі, з часу арганізацыі калгасаў – у калгасе. 
Пасля, годзе ў трыццаць чацвёртым, здаецца, наша сям’я 
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пераехала на сталае жыхарства ва Ушачы. Спачатку жылі на 
розных “кватэрах”, калі так можна назваць незалежнае жыц-
цё сямейкай у немалой асобнай хаце, з сваім ганкам, печчу, 
электрыкай і радыё. Але з цягам часу бацькам, асабліва маці, 
захацелася мець у мястэчку ўласны дом. На будоўлю новага 
не ставала сродкаў, і тады землякі-старыняне сабраліся та-
лакой і па бервянцу перавезлі ва Ушачы нашу старынскую 
хату, якая пуставала там з забітымі вокнамі. Тут яе сымшылі 
нанава, шырэй прарэзалі вокны, атынкавалі лепшы канец, а 
былыя сені ператварылі ў жылы трысцен. Наша хата пад но-
вым гонтавым дахам выглядала прывабна і весела, як іншая 
маладзіца, што знае сабе цану і якой далёка да старасці. У 
сваёй абноўленай хаце мы дажылі да вайны сорак першага 
года, жылі ў ёй некаторы час і ў вайну, і пасля вайны, хаця 
застаўся ад яе адзін трысцен, ды і той пакалечаны снарадам.

Бацька працаваў на розных работах, а найдаўжэй, 
помніцца, вартаўніком раённай друкарні. Маці прыбірала 
рэдакцыю газеты і тую ж друкарню (гэта да вайны, пасля 
вайны яна прыбірала школу). Мы, чацвёра дзяцей, вучыліся, 
у час канікулаў улетку чыталі кніжкі, пасвілі карову, зрэдку 
бегалі ў кіно. Намі больш займалася маці, бацьку не было 
калі. Сям’я на плячах, а зарплата, што ні кажы, малая. І на 
гутаркі з намі ён не меў часу. З усіх яго расказаў я найбольш 
помню адзін: як іх у час імперыялістычнай вайны атруцілі ў 
акопах газам, а ўсяго ратунку было – мокры ручнік на твар... 
Яшчэ расказваў бацька пра Петраград, пра Леніна... Мала 
спаў бацька, мала еў і дрэнна апранаўся. Стараўся дзеля нас, 
дзяцей. Мы маглі пацешыць адным – добра вучыліся. Помню 
здымак на школьнай Дошцы гонару. На ім – мы ўтраіх (пакуль 
не вучылася малодшая) і подпіс: “Сям’я выдатнікаў”... Тата 
памёр у сорак другім годзе. Аркестр не іграў на яго пахаванні 
жалобных мелодый (ён любіў пажартаваць: “Памру – дык 
з духавым аркестрам хаваць будуць!..”). Проста ішлі за тру-
ной на могілкі местачкоўцы, а ўсёй “музыкі” было – наша і 
матчына галашэнне. Нас “падтрымлівалі” другія жанчыны. 
У кожнай сям’і гора ставала, таму яны плакалі разам з намі ў 
наш чорны дзень, як і мы – у іхні. З намі ўжо не было Сяргея – 
любага бацькава хлопца і нашага вялікага друга і брата. Пе-
рад вайной ён настаўнічаў, а ў першы дзень вайны запісаўся 
добраахвотнікам у знішчальны батальён, сіламі якога мер-
кавалася затрымаць немцаў на подступах да Ушачаў. Немцаў 
хлопцы, вядома, не затрымалі, адступілі на ўсход разам з      
войскам... І ўжо далёка ў Расіі Сяргей вывучыўся на афіцэра, 
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адтуль пайшоў на фронт і загінуў ажно на Украіне, пад Кіевам. 
Толькі пра ўсё гэта мы даведаліся значна пазней, у 1944 го-
дзе, калі прыйшлі афіцыйныя весткі з часці, пісьмы братавых 
сяброў і нават вершы салдат, прысвечаныя яго памяці. Усю 
вайну мы чакалі Сяргея; як найдаражэйшы скарб, захоўвалі 
ад агню яго адзежу і кнігі, а калі нас вызвалялі, стаялі каля 
дарог і заглядалі ў твар ледзь не кожнаму салдату, калі ён 
быў высокі ростам і светлавалосы.

Да вайны я скончыла пяць класаў Ушацкай сярэдняй шко-
лы. Помню ўсіх добрых маіх настаўнікаў, і асабліва таго, што 
вучыў у 1-м класе, даваў першую ў жыцці пахвальную гра-
мату – Мікалая Фёдаравіча Кандрацкага. Пасля вызвалення 
мала жыла ва Ушачах, пакуль толькі хадзіла ў школу, і не ў шо-
сты, а адразу ў сёмы клас. Скончыла сямігодку выдатніцай. 
Гэта было, шчыра сказаўшы, нялёгка. За тры гады туляння 
па бежанцах мы забыліся тое, што вучылі ў школе да вайны. 
А тут яшчэ пераход праз клас. Ды хада ў школу за тры вяр-
сты ледзь не басанож па гурбах, а ў школе – чарніла з сажы ці 
бураковага соку, сшыткі – з газет, падручнікаў – ніякіх. І дома 
не лепш: карткавая бясхлебіца, халодныя сцены і туга – 
непазбыўная, сіроцкая... Хто б яе скончыў, тую школу, калі б 
не вялікая прага ведаў і цвёрдая надзея на лепшыя дні!

Атрымаўшы пасведчанне, я падалася была ў Оршу, у 
тэхнікум чыгуначнага транспарту: дужа хацелася ў свет, а 
я і поезда ў вочы не бачыла! Той, хто ля паяздоў, разважа-
ла я, заўсёды можа куды хочаш паехаць, якую хочаш зям-
лю ўбачыць!.. Але ўжо ў тэхнікуме я перадумала. Не люблю 
матэматыкі, не вабіць тэхніка як прадмет. Якім спецыялістам 
буду, калі не люблю справы! З Оршы, не развязваючы клунка, 
пераехала на таварняку ў Лепель – там было педвучылішча, 
там ужо займалася Марыя-старэйшая. Пачаліся заняткі, 
знайшліся добрыя сябры з ліку выкладчыкаў (К.М. 
Салодкіна) і студэнтаў (Галя Латышава). Праўда, у Лепелі мы 
не ўтрымаліся. Даваўся ў знакі голад, холад. Мы перайшлі ў 
Глыбоцкае педвучылішча, і, як выйшла потым, добра зрабілі. 
Хораша было ў Глыбокім, нам памаглі таварышы. З цеплы-
нёй у душы ўспамінаю гэтую мясціну.

Вершы я пачала пісаць яшчэ да вайны (і ў час вайны 
пісала, згубіліся). Іх чытаў і хваліў брат. Ён сам захапляўся 
літаратурай, збіраў беларускі фальклор, пісаў. (Нават на 
фронце, як паведамілі нам яго аднапалчане, брат рабіў 
запісы, але яго блакноты і дзённікі адшукаць не давялося.) 
Мы дружылі з братам. Помню сябе то ў яго на плячах, то ра-
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зам над кніжкай, то з фотаапаратам на прагулцы. З ім было 
цікава і весела. Ён умеў радавацца жыццю, прыродзе, сябрам, 
добраму слову – і гэтае захапленне перадаваў блізкім. Яго 
любілі моладзь мястэчка і старыя, вучні і іх бацькі.

Я гавару пра Сяргея, можа, і многа, але не магу інакш. 
Усё жыццё перада мной – яго светлы вобраз. Што ні раблю, 
нібыта пытаю: “А што сказаў бы на гэта Сяргей?” Надрукавалі 
мой першы верш, мае родныя былі ўзрушаны да слёз, а я і 
тады падумала: “Як бы браток узрадаваўся!” Ён памог мне 
зрабіцца чалавекам, які піша. Растлумачу. Пачаўшы пісаць 
рана і даволі рана заявіўшы аб сабе ў рэспубліканскім друку 
(1948), я на доўгі час (1950 – 1965 гг.) змоўкла. Такое было 
жыццё “непяючае”, ды і сама напружана думала: ці варта? 
Магчыма, так і пражыла б век без прагі радка, калі б не па-
ездка ў Фастаў – той самы горад на Украіне, дзе, як пісалася 
ў паведамленні, гераічна загінуў і на Цэнтральнай плошчы 
пахаваны мой брат. Вось там, ля таго помніка, над тым кур-
ганом я і “разгаварылася”... З Фастава прывезла нізку вершаў.

Студэнткай мне давялося быць нямала: тры гады 
педвучылішча, пяць інстытуцкіх ды яшчэ два – Вышэйшыя 
літаратурныя курсы. Я так была ўцягнулася ў навуку, што 
жыцця без лекцый і залікаў не ўяўляла.

Добра ішла вучоба ў Глыбокім. Палюбіла педвучылішча – 
акуратны трохпавярховы дом, прыгожа атулены зелянінай. 
Лёгка даюцца ўсе прадметы, апрача арыфметыкі, як і ў шко-
ле. Хораша ў грамадзе студэнтаў – вясёлых дзяўчат і хлопцаў 
з бліжэйшых вёсак. У нас неблагая мастацкая самадзейнасць, 
танцы, заняткі спортам. (Дарэчы, упершыню я наведала 
Мінск як глыбоцкая спартсменка-лыжніца; мы заваявалі 
тады пераходны чырвоны сцяг.) Ахвотна пішу вершы. Не-
каторыя з іх зрабіліся песнямі, таварышы спявалі іх на вы-
пускным вечары, перапісвалі ў сшыткі. У педвучылішчы я 
перажыла і такі дзень. Бяжыць, сама не свая, мая сяброўка 
Ларыса Вяжэвіч, махае канвертам: “Ду-ся, пісьмо з рэдакцы-і!” 
Першае пісьмо з Мінска! Я нямею, захваляваліся хлопцы, 
што тоўпіліся на двары хвілінаю перапынку і чулі Ларысін 
вокліч. Мы з сяброўкай знікаем з вачэй. Я чытаю – пісьмо 
добрае. Пішуць – верш будзе надрукаваны. Гэтаму верыцца 
і не верыцца, я і смяюся, і плачу, а сяброўка прадказвае мне 
якуюсьці нечувана прыгожую будучыню!..

Яшчэ адна незабыўная падзея: першая сустрэча з “жы-
вым” пісьменнікам. (Я часта ўжываю тут слова “першая”, але 
ж гэта было юнацтва, калі ўсё ў жыцці – сапраўды першае!) 
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У педвучылішча, на сустрэчу з выбаршчыкамі, прыехаў паэт 
Пятрусь Броўка. Мне як зямлячцы даручылі вітаць кандыда-
та ў дэпутаты Вярхоўнага Савета рэспублікі. Выступаючы, я 
прачытала верш. Пётр Усцінавіч вельмі цёпла адгукнуўся на 
гэта (яго жартоўныя словы: “Хутка вы будзеце пісаць вершы 
лепш за мяне!” надрукавалі ў газеце), раіў пісаць і смялей 
пасылаць у друк. Праўда, парады яго мне перадаў дырэктар. 
Сама, прачытаўшы верш, уцякла з залы...

Я знарок прапускаю шмат чаго з жыцця, і цяжкога, і до-
брага. (Агулам зазначу, што цяжкое ўсё-такі пераважала на 
кожным адрэзку часу.) Расказваю толькі пра тое, што, на маю 
думку, мела нейкае дачыненне да майго шляху “ў пісацелі” 
(як сказаў бы мой старынскі дзядзька). Таму трэба ўспомніць 
і пра паездку на першую нараду маладых і пачаткоўцаў у 
Мінск (1948 год). З Саюза пісьменнікаў прыйшоў выклік. 
Да гэтага я пасылала вершы на кансультацыю. Не забуду, з 
якой увагай аднесліся да маіх спроб таварышы ў Саюзе. З 
кансультацыі, прынамсі, ад Аляксея Русецкага я атрымала і 
той неверагодны, як здавалася мне, ліст, дзе была парада па-
сылаць вершы проста ў рэдакцыі.

Абуўшыся ў Ларысіны святочныя боцікі і ўзяўшы з са-
бой сшытак вершаў, я паехала. Нарада зрабіла на мяне 
незабыўнае ўражанне. Я пачула, як глыбока абмяркоўваюцца 
творы, як уважліва разглядаюць вершы маладых старэйшыя 
таварышы. Убачыла столькі славутых пісьменнікаў! Якуба 
Коласа, чые творы, напрыклад, паэму “Новая зямля”, ведала 
на памяць з дзяцінства, калі яшчэ не ўмела чытаць сама, а 
слухала чытанне брата. Былі Пятро Глебка, Міхась Лынькоў, 
Кандрат Крапіва, Аркадзь Куляшоў, Максім Танк – іх творы 
мы вывучалі ў школе і ў педвучылішчы. Мяне заўважыла 
цёця Уладзя, удава Янкі Купалы. Яна падышла, проста пада-
ла руку і загаманіла: “А гэта што за дзяўчынка такая, адкуль 
яна?” Уладзіслава Францаўна запрасіла ў госці ў дом на Са-
вецкай вуліцы, шчыра частавала, нібы я які важны чалавек, 
і ўсё бедавала: “Шкада, што няма Янкі! Ён гэтак любіў мала-
дых, памагаў ім!” Цёця Уладзя падарыла мне некалькі Купа-
лавых кніжак з сваім аўтографам, якія берагу і цяпер. Скажу 
заадно, што добрыя адносіны Уладзіславы Францаўны я ад-
чувала і пазней. Мы разам з ёй ездзілі ў Вязынку, яна расказ-
вала шмат цікавага з жыцця любімага паэта.

На нарадзе пазнаёміліся з многімі маладымі. Запомніліся 
паэты Сцяпан Гаўрусёў, Хведар Жычка, Аляксей Пысін.

Дадому з Мінска я ехала радасная, акрылёная. Усю дарогу 
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ў поездзе думала пра пачутае ў сталіцы і шукала радкі но-
вага верша пра Мінск. Верш, як і большасць ранейшых, быў 
складзены на беларускай мове – мове, прывычнай з малых 
гадоў, роднай. (Адзначаю гэта таму, што ў маім сшытку былі 
вершы і на рускай мове.)

Вучыцца ў педінстытуце (Мінскім імя Горкага) было 
значна цяжэй. Навука ішла няблага ўсе гады, на апошнім 
курсе я нават вызначылася: напісала даследчую працу “Паэ-
ма А. Твардоўскага “Василий Тёркин”, якая на ўсесаюзным 
конкурсе студэнцкіх работ была адзначана граматай 
Міністэрства вышэйшай адукацыі.

Цяжар быў той, што з першых дзён навучання я змушана 
была працаваць, зарабляць на хлеб, бо ніякай матэрыяльнай 
падтрымкі з дому атрымаць не магла. Там і без мяне было 
не соладка. Маці настойвала, каб я заставалася настаўнічаць, 
усё ж хутчэй памагла б сям’і. А калі я сказала, што хачу ву-
чыцца далей, яна ледзь не пракляла мяне. Я дужа перажы-
вала матчыну няміласць. Шкада было і з малодшай сястрой 
развітвацца. Але я ўсё ж не адступілася. З месяц папрацавала 
ў Арэхаўскім (каля Ушач) дзетдоме выхавацелькай, зарабіла 
сто дзевяноста рублёў на дарогу, абулася ў басаножкі, абцасы 
якіх сама падбіла камянём, узяла ў скрутку злінялую салдац-
кую коўдру – і з багажом гэтым ды з каляненькім, нядаўна 
атрыманым пашпартам у кашальку прыехала ў сталіцу. 
Сталіца была яшчэ ў развалінах, у паўпадвальным пакоі 
інтэрната нас жыло трыццаць дзяўчын...

Працавала я, адначасова з вучобай, у “Чырвонай змене”, 
у піянерскіх лагерах (летам). Апошнія тры гады займалася 
ўжо на вячэрнім аддзяленні. Днём працавала рэдактарам 
вучэбна-педагагічнага выдавецтва.

Гады сканчэння інстытута супалі з парой больш-менш 
прыкметнай творчай актыўнасці. Ранейшыя і новыя вершы 
былі надрукаваны нізкамі ў часопісах “Беларусь”, “Полымя”, 
“Маладосць”, “Работніца і сялянка”, часта друкавалася я і ў га-
зетах. З добрымі водгукамі на вершы выступілі ў друку паэ-
ты і крытыкі. Часопіс “Полымя” рэкамендаваў мяне на твор-
чую нараду маладых, якая адбылася ў Каралішчавічах у 1957 
годзе. Неўзабаве пасля гэтай нарады была прынята ў Саюз 
пісьменнікаў, а праз год выйшаў мой першы зборнік вершаў 
“Сакавік”, рэдагаваць які я папрасіла паэта Алеся Звонака.

Сухая, далёкая ад лірыкі праца ў выдавецтве мне за сем 
гадоў апрыкрала. Я стамілася, сумяшчаючы працу і вучобу. 
Вершы пісаць нават пасля сканчэння вучобы даводзілася 
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вечарамі, ноччу. Дапякала і шматгадовае тулянне па пры-
ватных кватэрах: я даволі грунтоўна абжыла ўсе годныя і 
нягодныя куты на Лагойскім тракце, на Камароўцы, на Сель-
гаспасёлку і ў іншых, гэтак жа аддаленых ад цэнтральнага 
праспекта мясцінах горада. Даводзілася начаваць і проста ў 
рэдакцыі.

Ці трэба казаць, як узрадавалася я, калі даведалася, што 
можна вучыцца зноў, і не абы-дзе, а ў Маскве! Я падала заяву 
на Вышэйшыя літаратурныя курсы. З вялікім хваляваннем 
выйшла з поезда на Белпрускім вакзале, адшукала Тверскі 
бульвар, славуты дом Герцэна. Пачаліся заняткі – цікавыя, 
радасныя. У групе – каля сарака пісьменнікаў з розных 
рэспублік Савецкага Саюза, некалькі іншаземцаў. З Беларусі 
нас двое: разам паступіў Уладзімір Караткевіч. На першым 
курсе мы займаліся ў семінары А. Каваленкава (і крытыкаў 
А. Макарава і В. Дзяменцьева), на другім – у семінары Я. Сме-
лякова (і тых жа крытыкаў). Мае вершы разглядаліся і ў тым, і 
ў другім семінары. Станоўчую ацэнку кіраўнікоў і таварышаў 
па вучобе атрымалі вершы, прывезеныя з дому. Горш 
прайшоў другі семінар. У Маскве мне добра жылося, але, як 
ні дзіўна, кепска пісалася, і я сапраўды не магла парадаваць 
сяброў нічым значным. Таму і на крытыку не пакрыўдзілася. 
Наадварот! Сур’ёзней узялася за працу. А кіраўнік семінара 
выдатны паэт Я. Смелякоў ахвотна падтрымліваў усё леп-
шае, змяшчаў мае рэчы ў часопісе “Дружба народов”, дзе ён 
працаваў загадчыкам аддзела паэзіі.

Лічу, што курсы далі не толькі грунтоўнае знаёмства з 
літаратурнай, мастацкай, навуковай Масквой. Яны далі мно-
га ў сэнсе лепшага разуменя верша і кваліфікаванай работы 
над ім, далі добрых таварышаў, з якімі падтрымліваю твор-
чыя сувязі.

Пасля сканчэння курсаў (1958 – 1960 гг.) некаторы час 
працавала ў аддзеле літаратуры і мастацтва газеты “Звязда”, 
а потым перайшла, як кажуць, на вольны творчы хлеб. У гэ-
тым мяне горача падтрымаў мой муж Алег (мой сябра па ву-
чобе ў глыбоцкім педвучылішчы). Ён бачыў, што сумяшчаць 
паэтычную творчасць з работай у рэдакцыі – цяжка.

Добрыя пачаліся дні! Увесь час можна аддаць творчасці.
Я магла заперціся дома ці ў пакоі каралішчавіцкай дачы 

пісьменнікаў і працаваць да стомы. Паехала глядзець род-
ную Беларусь, па якой сумавала нават у Маскве. Пабывала 
ў многіх абласцях і раёнах, усюды, дзе было цікава пабыць, 
дзе чакалі добрыя людзі. Дабралася і да сваёй Старыны. 
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Там убачыла і старое, і новае – аднолькава дарагое сэрцу. І 
Глыбокае наведала разам з гасцямі – рускімі пісьменнікамі, 
калі быў тыдзень рускай літаратуры ў Беларусі. У Доме куль-
туры адбыўся вечар сустрэчы з чытачамі. Апоўначы ішлі ў 
гасцініцу. Знаёмы плітняк пад нагамі, знаёмыя, пагусцеўшыя 
сады, а воддаль на пагорку, увесь у агеньчыках, – той дом, 
дзе столькі перажыта, адкуль пайшла ў шырэйшы і больш 
складаны свет. Слёзы самі паліліся з вачэй... Ішла за ўсімі  
адна. Гэта заўважыў госць – славуты паэт, аўтар “Гренады”. 
Падышоў, узяў за руку: “Не плач... Я цябе разумею, але ты – не 
плач!” ...І чаго, сапраўды, было плакаць!..

Дарогі павялі далей, за межы рэспублікі. У складзе 
дэлегацыі беларускіх пісьменнікаў удзельнічала ў дэкадзе 
нашай літаратуры ў Латвіі. З пісьменнікам М. Хведаровічам 
ездзіла на вечары дружбы літаратур у Літву. Лятала ў Азер-
байджан, на Украіну. Наведала слаўныя братнія краіны 
Чэхаславакію, Венгрыю. Уражанням не было канца. Сэрца 
цешыла жыццё, якое так палепшала, пахарашэла пасля ХХ 
з’езда партыі. Свае пачуцці імкнулася выказаць у вершах. 
Яны склалі зборнікі “Палачанка” (1962) і “Людзі добрыя” 
(1963).

Рэкамендуючы мяне ў члены Саюза пісьменнікаў, паэт 
Васіль Вітка адзначыў у рэкамендацыі, што я магу пісаць і 
для дзяцей. Я паслухалася добрай парады і з любоўю пача-
ла (а дакладней, прадоўжыла, бо некалькі вершаў, сярод якіх 
быў, напрыклад, “Пых”, што вельмі спадабаўся Вітку, я да таго 
надрукавала) пісаць для маленькіх. Выдала тры зборнічкі: 
“Абутая елачка”, “Казка пра Ласку”, “Вяселікі”.

Мае “дарослыя” вершы перакладзены на рускую мову. 
У Маскве выйшлі дзве кніжкі: “Если помнить о солнце” (вы-
давецтва “Молодая гвардия”, 1960) і “Купалка” (“Советский 
писатель”, 1963). Перакладалі вершы паэты В. Кулемін, 
Я. Хелемскі, В. Звягінцава, У. Прыходзька.

Я пішу гэтыя ўспаміны ўвечары, а днём працую над но-
вым зборнікам лірыкі “Хараство”. Ён выйдзе ў наступным 
годзе, яго рэдактар – Сцяпан Гаўрусёў, мой таварыш яшчэ па 
першай нарадзе маладых аўтараў. 

Ну, што ж, пражыта не так мала, каб не зразумець, дзе-
ля чаго жыць і працаваць. Я ганаруся, што з’яўляюся членам 
партыі Леніна, што жыву і працую на зямлі маіх продкаў, 
сярод роднага народа, які высока цэніць мастацтва жыц-
ця і барацьбы. Ганаруся поспехамі нашай літаратуры. І гуч-
ным таленавітым літаратурным зямляцтвам (“ушацкім”): 
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Пятрусь Броўка – народны паэт, лаўрэат Ленінскай прэміі, 
Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін. І сынам сваім ганаруся, хоць 
пакуль што ён мала паспеў у жыцці (сказаць “баба”, “тата”, 
“мама”).

Як многа трэба зрабіць!
Дні поўныя працай, пошукамі, сустрэчамі. І я ім удзячна 

за гэта, бо інакшага жыцця прыняць не магу.

1 кастрычніка 1964 г.

Друкуецца паводле выдання: Пра час і пра сябе. 
Аўтабіяграфіі беларускіх пісьменнікаў. – Мінск: Беларусь, 
1966. – 392 с. (С. 222 – 230)
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Н. Мацяш на абласным 
свяце паэзіі ў Крошыне, 

1985 г.

На адной з аўтарскіх 
вечарын, 1987 г.

З маці Галенай Сымонаўнай, 1973 г.
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Д. Бічэль, А. Макаёнак, Н. Мацяш, 
А. Вярцінскі, В. Іпатава, 1976 г.

З У. Арловым на ХІ з’ездзе пісьменнікаў, 1994 г.

119



Мацяш Ніна Іосіфаўна
Спроба аўтабіяграфіі

Запісана ў пашпарце як Мацяш 
Ніна Іосіфаўна, хоць усё ж трэба было 
б – Язэпаўна: няма ў нашай мясцовасці, 
як, бадай, і ва ўсёй Беларусі, імені Іосіф. 
Ёсць Язэп, Юзя, Юзё – менавіта гэтак 
звалі змалку і завуць цяпер майго баць-
ку. Русіфікацыя дабралася да самых 
каранёў...

Бацька і маці (у дзявоцтве Сеч Алена) 
Галена Сымонаўна – з бедных сялян. Да 
таго ж, абое раслі-гадаваліся сіротамі: у 
мамы рана памёр бацька, і ўсе клопаты 

аб сям’і з шасцёх сясцёр і братоў узяў на сябе разам з мат-
кай старэйшы брат Захар. А бацьку майго пасля смерці маці 
карміла і абмывала не дужа ўдалая характарам мачаха. Гэ-
тыя акалічнасці, безумоўна, па-свойму ўплывалі на юныя 
душы – не толькі моцна абвастралі адвечнае чалавечае жа-
данне шчасця, але і паказалі адзіны шлях да яго: праца, пра-
ца і праца – дзеля матэрыяльнай і маральнай незалежнасці. 
Чым толькі ні даводзілася займацца майму бацьку: сек лазу 
і плёў з яе кельні ды кашалі на продаж, капаў цераз бало-
ты асушальныя каналы ў пана Аскеркі, упраўляючага ў па-
мешчыка пана Пуслоўскага, шыў канапы ды кажухі люд-
зям, служыў у польскай арміі (у вёсцы дагэтуль завуць нас, 
дзяцей: “капралёвымі” – па бацькаваму вайсковаму чыну), 
настаўнічаў, брыгадзірыў у калгасе. “Дай бог умець усё 
рабіць самому, але не дай бог самому рабіць усё!” – з сумнай 
усмешкай падсумоўвае часам сваё жыццё мой бацька, цяпер 
ужо сівенькі, шчупленькі 90-гадовы дзядок з усё яшчэ пры-
гожым, добрым тварам.

А мама! І сеяла-садзіла, і прала, і ткала, і шыла, і вышыва-
ла. А як спявала, як танцавала! Нездарма вяскоўцы звалі яе 
Каралеваю. Непісьменная была, а ўсёй душой гарнулася да 
хараства зямнога. Турботы гаспадыні-сялянкі незлічоныя: 
дзеці, гаспадарка, гарод, поле. А ў нашай хаце не пераводзіліся 
кветкі: пасаджаныя мамай вазоны, прынесеныя мамай луга-
выя краскі.

Не пераводзіліся і людзі: сямейны лад, сардэчнасць, 
спагадлівасць, разумная разважлівасць бацькоў выклікала 
да іх усеагульную павагу і пашану аднавяскоўцаў. І сама 
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я ўжо даўно зразумела: усё, што ёсць ува мне добрае – яно 
ад іх, маіх бацькоў. У пэўнай ступені нават вершы таксама 
ад іх. Бо калі б не бяда, я, магчыма, і не стала б літаратарам. 
Жыла б сабе звычайным жыццём жанчыны з яе зямным на-
канаваннем, дый годзе. Але цяжкая хвароба на самым па-
розе юнацтва забрала ў мяне права на гэтае элементарна 
жаданае сціплае шчасце. “Ратуе толькі крок наперад... Яшчэ 
адзін крок... Усё пачынаецца з кроку наперад...” Ён вельмі 
своечасова ўвайшоў у маё жыццё, французскі пісьменнік-
гуманіст Антуан дэ Сент-Экзюперы. Аднак, каб не мелася 
спадчыннай волі, наўрад ці памог бы ён мне зрабіць гэты 
крок: асэнсаваць сваё становішча, бязлітасна ацаніць улас-
ныя магчымасці і абраць адзінае, што яшчэ давала надзею не 
быць адрынутай жыццём – разумовую працу, і на першым яе 
этапе – вучобу ў інстытуце замежных моў з мэтай стаць пера-
кладчыкам. Паступіла, правучылася паўгода, а здароўе рэз-
ка пагоршылася, і я вымушана была ўзяць акадэмічны, які 
расцягнуўся ажно на тры гады. Экзамены спачатку здавала 
экстэрнам, а чацвёрты-пяты курсы заканчвала зноў на ста-
цыянары. Там, у інстытуце, упершыню прыйшлі і вершы – як 
нечаканая патрэба занатоўваць уласны роздум над жыц-
цём, думкі і перажыванні. Чаму менавіта ў рытмізаванай, 
паэтычнай форме?! І сабе не магу растлумачыць, не ведаю. 
Вялікага сур’ёзу сваім практыкаванням не надавала. Гэта 
ўжо значна пазней; калі скончыла інстытут і з “вольным” 
дыпломам у кішэні вярнулася дадому, калі атрымала бясцэн-
ную маральную падтрымку ад Алены Сымонаўны Васілевіч, 
надрукаваўшай у “Работніцы і сялянцы” мой першы пера-
клад з нямецкай мовы (апавяданне В. Нэйхаўза “Дзяўчына з 
царства невадаў”), калі я паслала ў “Маладосць” нізку вершаў 
і яны, блаславёныя Міколам Якаўлевічам Аўрамчыкам, 
убачылі свет на старонках гэтага часопіса, калі з “ЛіМа” 
падаў шчырую руку падтрымі Анатоль Ільіч Вярцінскі, калі 
ўвосень усё таго ж 1967 года я была запрошана на творчы 
семінар у Каралішчавічы – толькі там я канчаткова зразуме-
ла, якая гэта велізарная адказнасць – падаваць людзям свой 
голас. Што кажу ім, што ўдаецца сказаць, і ці трэба ім тое, 
што хачу сказаць, – такія пытанні мучаць мяне і дагэтуль, і 
не адпусцяць, мабыць, ужо ніколі. І як жа ў гэтых вечных сум-
неннях дорага мне ўвага, сяброўская ласка-вера і названых 
вышэй, і неназваных Уладзіміра Андрэевіча Калесніка, Івана 
Антонавіча Брыля, Ніла Сымонавіча Гілевіча! Як памагалі 
і памагаюць мне і выстойваць у нягодах, і дасканаліцца ў 
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творчасці такія розныя, але такія блізкія мне светлыя душы, 
як незабыўныя Жэня Янішчыц і Леанід Якубовіч (паэт з 
вёскі Радкава Салігорскага раёна, загінуў у шахце), Васіль 
Жуковіч і Зіна Дудзюк, Данута Бічэль-Загнетава і Валодзя 
Барна (украінскі паэт), Асылгужа Багуманаў (башкірскі паэт 
і празаік), і Карлас Шэрман (паэт, перакладчык беларускай 
літаратуры на іспанскую і наадварот), Валодзя Васілевіч (на-
вуковец, фалькларыст і этнограф, сын Алены Васілевіч), і 
Алена Караткова (мастачка, графік, масквічка)! Сіла ўплыву 
іх нават на водстані невымерная. А паблізу, побач колькі 
разумных, добрых, чалавечных людзей, радні па крыві, і па 
духу. Я шчаслівая імі. А што ў вершах маіх болей журбы, чым 
радасці, то што ж, гэта ўжо, відаць, маё наканаванне: сцвяр-
джаць шчасце мовай смутку. І найгалоўнейшы тут клопат – 
не фальшывіць, не хлусіць ні сабе, ні людзям.

19 ліпеня 1989 года.

Друкуецца паводле выдання: Літаратура і мастацтва. – 
1993. – 17 верасня. – С. 7.
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Г. Каржанеўская, 1977 г. На юбілеі У. Крука 
ў Дзяржаўным архіве-
музеі літаратуры і ма-
стацтва. 25.06.2007 г.

Я. Янішчыц, Р. Баравікова, Г. Каржанеўская 
ў гасцях у Е. Лось, 1974 г.
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З Максімам Танкам,
1979 г.

На трыбуне пісьменніцкага 
з’езда, 1982 г.

З І. Шамякіным, М. Танкам, А. Макаёнкам, 
1970-ыя гады.

На юбілейнай вечарыне ў абласной 
бібліятэцы імя А. Пушкіна, 2005 г.
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Каржанеўская Галіна Анатольеўна
Аўтабіяграфія

Калі пытаюцца, адкуль я родам, то я 
адказваю – з Міншчыны. Бо ў адным раё-
не нарадзілася, у другім – гадавалася, у 
трэцім закончыла школу і пачала праца-
ваць. Вядома, многае сышло ў нябыт, не 
адклаўшыся ў свядомай памяці, але ўсё, 
што перажыта, стала маім жыццёвым 
вопытам, маім характарам, стала част-
кай мяне самой.

Пачну папарадку.
Недалёка ад Слуцка, па дарозе на 

Вялікую Сліву, размясцілася вёска 
Лясішча, якой сёння трошкі больш за сто гадоў. Там жылі 
мае дзед Сцяпан і баба Маня, там я і нарадзілася 27 жніўня 
1950 года на мяжы нядзелі і панядзелка. Пра дзеда звестак 
маю болей. Можа, таму, што ён пражыў болей за бабку і я, 
падросшы, мела магчымасць распытаць пра яго маладосць. 
Дзеда забралі на службу ў царскую армію, ён трапіў у Піцер, 
у Сямёнаўскі полк і служыў, як цяпер сказалі б, у асабістай 
ахове Мікалая ІІ. Напачатку Першай сусветнай вайны дзе-
да камісавалі па хваробе, і ён пешкі дабіраўся на радзіму. 
Дзед быў асілак, працаўнік і гаспадар, якіх мала, пасля 
царкоўнапрыходскай школы чытаў раман “Вайну і мір” і 
любіў паўтараць, што Талстой  – мужык. Дарэчы, год яго на-
раджэння той самы, што ў Купалы, Коласа і Галубка – 1882. 
Старэйшы сын Каржанеўскіх, Міша, загінуў у вайну (сіратой 
засталася дачка Ніна), а мой бацька як падлетак не зазнаў ні 
прызыву, ні партызаншчыны. У яго былі дзве старэйшыя ся-
стры: цётка Гэля выйшла замуж у другі канец вёскі, а цётка 
Насця асела ў Лідзе.

У сям’і маці Марыі Харытонаўны (у дзявоцтве – Зінькевіч) 
было сем сясцёр і адзін брат. Сястру Веру забілі немцы за су-
вязь з партызанамі, бацькі памерлі рана. Пра бабулю, зноў 
жа, расказваюць няшмат, больш пра дзеда Харытона, які – 
згодна сямейнага падання – быў пабочным сынам “вялікага 
пана”, бо ягоная маці служыла пакаёўкай у палацы ды 
нарадзіла ў дзеўках. Харытон славіўся тым, што адзіны на 
вёсцы выпісваў кнігі і часопісы, іграў на скрыпцы, а таксама 
быў выдатным разьбяром і сталяром. Праца яго рук дасюль 
захавалася ў вёсцы Ягаднае Асіповіцкага раёна (гэта і ёсць  
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малая радзіма маці). 
Бацькі мае адначасова заканчвалі Мар’інагорскі сель-

скагаспадарчы тэхнікум, там жа і пакахалі адзно аднаго.                 
Іх размеркавалі ў розныя вобласці, але куратар своечасова 
парупілася, каб трапілі яны на працу ў адзін раён, на радзіму 
бацькі Анатоля Сцяпанавіча. Гэта абумовіла іх далейшы лёс і 
маё з’яўленне на свет.

У пашпарце маім дасюль у графе “месца нараджэння” 
значыцца не Лясішча, а Вялікая Сліва. Відаць, таму, што ў су-
седняй  – сапраўды вялікай – вёсцы знаходзілася бальніца, 
куды маю маці нараджаць завезла на возе свякроў. Бацька ў 
той час праходзіў тэрміновую службу ў Брэсце.

Шэсць гадоў, амаль да школы, гадавала мяне бабуля, па-
куль бацькі-аграномы не збудавалі сваю хату і не забралі 
мяне ў Капыльскі раён. З маленства мне запомнілася печ, дзе 
так добра было драмаць пад вянкамі цыбулі, вялікія сенцы, 
дзе гушкаліся старэйшыя стрыечныя сёстры, а найболей – 
вясковая вуліца, па якой мы снавалі, як чаўнакі, пераходзячы 
ад дзеда з бабай да цёткі Гэлі.

Увогуле ранняе маленства, у якім практычна не памя-
таю бацькоў, нейкае цьмянае, сцёртае, яно яшчэ аукнецца 
мне падсвядомымі страхамі, незразумелымі крыўдамі; шмат 
намаганняў у сталым узросце патрачана на тое, каб пазбыц-
ца застарэлых дзяціных траўмаў. 

У Лясішчах я праводзіла кожнае лета і тады, як стала 
школьніцай. Цераз Гнілую – балота, якое пазней асушылі і 
выцерабілі, праз небяспечнае стрэльбішча мы падлеткамі не 
раз наведваліся да сястры Нілы Мялешка, што выйшла за-
муж у Новы Двор. Іхні падворак знаходзіўся на беразе Слу-
чы, якую я памятаю яшчэ нявыпрастанай. Да сястры я не 
аднойчы прыязджала і  дарослай, калі ўжо не стала дзеда, і 
перажыла там  непаўторныя хвіліны сумоўя з вадой, сонцам 
і зелянінай.

Наступнае маё месца жыхарства – невялікая вёска 
Аксаміты ў Капыльскім раёне. Акрамя фермы, там не было 
нічога – ні крамы, ні школкі, ні медпункта. Пачатковую школу 
мы, дзеці, заканчвалі ў Балгавічах, у сярэднюю хадзілі яшчэ 
далей, у Грозава. З гадамі свет пашырэў, паболела прыгодаў, 
з’явіліся сябры. Лазілі ў калгасны сад. Дзеля забавы лавілі 
мышэй у калгаснай пуні, калі адтуль даставалі к вясне сена. 
Рвалі лотаць на безыменнай рачулцы. Збіралі лебяду, бяроз-
ку для парасят і вучыліся мыць вопратку. Памятаю, як на 
Шчадрэц моладзь рабіла вяскоўцам дробную шкоду. Як на 
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Вялікдзень зямля халадзіла  босыя ногі. Як я гуляла ў куку-
рузе, нібы ў лесе, і пляла косы кіяхам (час быў хрушчоўскі). 
Як доўга дзіцем не адводзіла вачэй ад захаду сонца, і штось 
невымоўнае трымцела ў душы...

І такія вось два яскравыя эпізоды. Першы – вясновы, 
майскі. Адбывалі з маці радоўку, і раптам – навальніца, гры-
моты... Каровы зашыліся ў кусты, і, выганяючы іх пасля даж-
джу, я натрапіла на палянку ландышаў – духмяны казачны 
астравок. Калі распагодзілася, я захацела зноў адшукаць тую 
палянку, але яна як скрозь зямлю правалілася. Як прыснілася 
мне ці прымроілася...

Другі эпізод – восеньскі, калі ў школу пайшла. У грозаўскай 
краме, куды мяне паслала маці, агледзела дзіцячыя кніжкі. 
Доўга тапчуся, разглядваю каляровую вокладку з вярбой і 
гарбузамі. Нарэшце наважылася і купіла сваю першую кнігу. 
Аднак мне за яе добра папала ад маці, бо грошы яна давала 
на хлеб. 

Расказваюць, што я была “пахатніцай” – наведвала па 
чарзе мясцовых цётак і бабуль. У адной хаце мяне цікавіла 
швейная машынка, у другой грэлі рэдкі на той час самавар, 
у трэцяй я проста, як старая, размаўляла, у чацвёртай гуля-
ла з катом. Яшчэ ў адной, старшынскай, мяне дапускалі да 
старадаўніх  (мо дарэвалюцыйнага выдання) фаліянтаў з 
пажоўклымі старонкамі і злавеснымі малюнкамі. Кнігі з 
балгавіцкай бібліятэкі брала і маці, і атрымалася так, што да 
французскіх раманаў я перайшла адразу з буквара.

Сябравала я з сёстрамі Цімошак з настаўніцкай сям’і, 
але з імі пасля нашага пераезду сцежкі разышліся, дзіцячае 
сяброўства засталося толькі ўспамінам. Старэйшая, Цімошак 
Валя, натхнёна чытала мне на памяць вершы сучасных 
паэтаў, у тым ліку беларускіх; далучыла, можна сказаць, да 
літаратуры. Яна стала педагогам і ўсё сталае жыццё адпра-
цавала дырэктарам школы на Случчыне.

У Аксамітах у мяне з’явіўся малодшы брат. У першы клас – 
з-за цяжкай хваробы – я адхадзіла двойчы. Школа была 
традыцыйная, падзеленая на дзве паловы, з грубкай пася-
род. Запомніліся  чамусьці ўрокі спеваў і прыём у піянеры, 
дзе наш настаўнік аднаму хлопчыку сілком начапіў на шыю 
гальштук.

Аксаміты, у адрозненне ад Лясішча, да мяне часта 
прыходзілі ў снах. Сніліся высозныя ліпы насупраць на-
шай хаты. (Адну з іх пазней загубілі – высыпалі пад яе 
мінеральныя тукі.) Снілася хата Вадап’янаў, нашых суседзяў, 
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з чыімі дзецьмі  бавіла час, а таксама дарога паўз калгасны 
сад у Балгавічы. 

Грозава нам уяўялася  калі не горадам, то ладным мястэч-
кам. Можа таму, што ў цэнтры быў пляц з царквой (дзе на 
той час размяшчаўся склад) і цэлы комплекс крамаў. Толькі 
пазней я даведалася пра славуты Грозаўскі полк, які прымаў 
удзел у Слуцкім збройным чыне. А яшчэ  мне стала вядома, 
што менавіта на грозаўскіх могілках пахавана самабытная 
мастачка Алена Кіш. На яе маляваных дыванах – драпежныя 
птушкі і бяскрыўдныя львы, лодкі, лілеі і красуні з букетамі. 
А саму Алену мясцовыя людзі запомнілі як адзінокую куль-
гавую дзівачку.

Пра Слуцк неаднаразова апавядаў мясцовы краязнаўца 
Рыгор Родчанка, прыходзячы ў рэдакцыю “ЛіМа”. Асабліва 
любіў ён расказваць пра Соф’ю Слуцкую з роду Алелькавічаў, 
праз якую ледзьве не здарылася мясцовая “Траянская вайна”. 
На слуцкай зямлі мне давялося выступаць з пісьменнікамі-
землякамі – Васілём Віткам, Янкам Скрыганом, Аленай 
Васілевіч, Паўлам Місько. У слуцкіх дамах культуры адбыліся 
прэм’еры дзвюх маіх дзіцячых п’ес. Не так даўно я запісала 
ад старажылаў гісторыю роднай вёскі. А вось Капыльшчына 
мяне памятае мала, хоць там я падрастала і фарміравалася.

Самы час перайсці да Лагойшчыны, куды мы пераехалі 
ў 1963 годзе. Падставай для пераезду стала павышэнне па 
службе бацькі, які паспеў закончыць Горацкую акадэмію: яго 
прызначылі дырэктарам саўгаса “Янушкавічы”. Маці пры ім 
з аграномкі перавучылася на настаўніцу біялогіі. Я пайшла ў 
шосты клас мясцовай дзесяцігодкі.

Янушкавічы – цэнтр гаспадаркі, своеасаблівая сталіца. 
Мясцовая інтэлігенцыя пагалоўна вучыла дзяцей іграць на 
баяне; нават я цэлы год цягала непаваротлівыя мяхі. Ля шко-
лы ўзвышаецца адзін з характэрных для Лагойшчыны ма-
рэнных узгоркаў, прынесеных ледавіком. На “гары” мы рвалі 
першыя пралескі і чаромху, туды хлапчукі збягалі з урокаў, 
на ёй традыцыйна сустракаюць світанні выпускнікі. На гэ-
тай верхатуры хтось прыдумаў паставіць помнік партыза-
нам – прымітыўную, быццам сякерай вычасаную постаць 
з аўтаматам. Помнік тут жа і назаўсёды назвалі Парфірам – 
па імені мясцовага ветэрана вайны.  Паколькі край увогу-
ле партызанскі, шмат гісторый давялося пачуць, бачыла 
зямлянкі ў бары на Рудні. Якраз з Янушкавічаў, як расказва-
юць, выпраўлялася на Мінск Алена Мазанік з мінай для Кубэ. 
Каб міну не знайшлі на нямецкіх пастах, у кошык з ягадамі 
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пабілі некалькі яек.
Настаўнікі ў нас былі цікавыя, кожны ў нечым ад-

метны. У школе працавала некалькі сямейных пар. Ся-
род іх Мацкевічы, фізік і матэматычка, і  Жардзецкія. Пётр 
Яўстаф’евіч займальна выкладаў гісторыю, а яго жонка 
Вольга Міхайлаўна вяла ў нас беларускую мову. Менавіта яна 
адправіла мае першыя вершы ў раённую газету “Ленінскі 
сцяг” (цяпер “Родны край”), дзе іх надрукавалі. А Іван 
Нікіфаравіч Жардзецкі ўвогуле славіўся на ўвесь раён сваёй 
эксцэнтрычнасцю. Выкладаў ён нямецкую мову, і я  нават 
прымала ўдзел у алімпіядах. Школа была беларуская, толькі 
бліжэй да выпуску пачалі з’яўляцца прыезджыя настаўніцы, 
якія выкладалі, як умелі. Вучылася я на выдатна, аддавала 
перавагу гуманітарным прадметам і закончыла школу з за-
латым медалём (які згубіўся пры чарговым пераездзе).

Янушкавічы – пачатак майго дарослага жыцця. Усё было 
першым – і вызначальным, усё запачаткоўвала будучы шлях. 
Першыя вершы на рускай мове я ўстаўляла ў сачыненні, за 
што класная мяне пахваліла. Паралельна пісаліся і на род-
най мове, прычым атрымлівалася лепш, больш вобразна і 
натуральна. Прыхільна падтрымаў маю пачатковую твор-
часць рэдактар раёнкі Уладзімір Браніслававіч Сасноўскі – 
былы партызан, чалавек, не абдзелены літаратурнымі 
здольнасцямі, сябра Міколы Аўрамчыка. Першая мая пад-
борка ў “Маладосці” з’явілася ў 1967 годзе. Тады ж мяне 
заўважылі ў літаратурным асяроддзі і ўпершыню запрасілі 
на семінар маладых паэтаў у Каралішчавічы. Там сярод 
настаўнікаў былі Міхась Стральцоў і Анатоль Вярцінскі, а 
сярод пачаткоўцаў – Ніна Мацяш, Фелікс Баторын, Марыя 
Баравік і інш. А як абыдзеш першае каханне да аднакласніка, 
які пазней стаў мужам, як не згадаць пра нараджэнне пер-
шай дачушкі?

Я трохі забягаю наперад, бо сваю Алену я нарадзіла на 
другім курсе філфака БДУ. Малады муж Мікалай Чэрнік, як і 
некалі мой бацька, адбываў армейскую службу (мы, на жаль, 
паўтараем лёсы мацярок). У роднай Янушкавіцкай школе я 
паспела нават панастаўнічаць, перавёўшыся на завочнае ад-
дзяленне. Але жыццёвая дарога рабіла наступны паварот: 
муж адслужыў і падаўся працаваць па ваеннай лініі, так мы 
аказаліся ў вайсковым гарадку мястэчка Плешчаніцы, што 
паўночней Лагойска. 

У Плешчаніцы, такім чынам, я прыехала не толькі 
настаўніцай, але і паэткай з першай кніжкай. Педагагічная 
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праца давалася мне цяжка, я неяк завельмі сур’ёзна да яе 
ставілася. На кожны ўрок ішла як на выпрабаванне. Бо для 
таго, каб “трымаць” клас, патрабуецца большая энергетыка, 
чым у мяне была. Атачэнне вайскога гарадка, досыць вузкае 
і задушлівае, не спряла духоўнаму росту. Тым не менш паэзія 
была са мной, і ўвесну 1976 года я прадстала перад прыёмнай 
камісіяй Саюза пісьменнікаў. (На той час яе ўзначальваў Іван 
Мележ.) Калі Іван Шамякін спытаўся пра творчыя планы, я 
разгубілася. Якія творчыя планы? Што гэта такое? “Новую 
кніжку пішаце?” – падказаў хтось з пісьменнікаў. “Пішу”, – з 
палёгкай адказала я.

Настаўніцкая праца дала мне матэрыял для першай адна-
актавай п’есы “Зуб мудрасці”, накіды якой я паказвала Андрэю 
Макаёнку ў тых жа Каралішчавічах. “Чаму вашы героі што 
думаюць, тое і гавораць?” – здзіўляўся славуты драматург. 
Тут ужо настала чарга дзівіцца мне: “А хіба можна іначай?” 
(Давала пра сябе знаць мая прыроджаная прамалінейнасць.) 
“Яны ж могуць гаварыць адно, а думаць зусім іншае”, – вучыў 
мэтр настаўніцу з правінцыі. У 1981 годзе маю п’есу-казку 
“Іван Світаннік” увасобіў на сцэне  Дзяржаўны беларускі тэ-
атр імя Якуба Коласа, і я – з Мінска ўжо – ездзіла на прэм’еру. 
Адразу скажу, што любоў да тэатра была ў мяне неўзаемнай; 
ставіліся, і то не часта, толькі мае п’есы-казкі для дзяцей.

Нараджэнне другой дачкі, Настассі, дало перадышку 
ад школы. Шлюбны саюз к таму часу трашчаў па ўсіх швах. 
З’явіліся думкі перабрацца ў Мінск, у цэнтр літаратурнага 
жыцця. Мае мары здзейсніліся з дапамогай двух выдатных 
дзеячаў культуры – Максіма Танка і Генадзя Бураўкіна. Першы 
дапамог з кватэрай, а другі ўзяў рэдактарам у літаратурна-
драматычную рэдакцыю Беларускага тэлебачання. Цяжкім 
выдаўся першы год працы, калі давялося амаль штодзень 
на спадарожных машынах з горада дабірацца дамоў, да сям’і. 
Так пачаўся сталічны перыяд майго жыцця – і паспяховы, і 
цяжкі адначасова. (Бо лёгка ў мяне толькі вершы пісаліся.)

Сярод людзей, якія паспрыялі маёй прафесійнай і твор-
чай рэалізацыі, варта назваць і Алеся Жука, які ўзяў мяне 
на працу ў “ЛіМ” (на тэлебачанні я неяк не затрымалася). 
Лімаўскі перыяд – самы насычаны, самы разнастайны ў 
маім жыцці. Бо я стала не толькі паэткай і драматургам, 
але і публіцыстам, літаратурным і тэатральным крытыкам, 
вопытным рэдактарам і добрым стылістам. Я навучылася 
пісаць усё – ад заметкі да аналітычнага артыкула, асвоіла ўсе 
жанры, а кола інтарэсаў сягала ад уласна літаратуры да гра-
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мадскага жыцця і палітыкі. А якім цікавым было рэдакцый-
нае асяроддзе! Падбіраліся людзі не проста адораныя – сама-
бытныя, апантаныя, улюбёныя ў сваю справу. Згадаю хаця б 
Уладзіміра Крука, сціплага і непераўзыдзенага фоталетапісца 
беларускай літаратуры з 70-ых па 90-ыя гады. Дзякуючы 
яму, і мой фотаархіў зараз не бедны. А колькі таленавітых 
асоб наведвала “ЛіМ” у якасці аўтараў! Якія гаворкі, дыскусіі 
завязваліся, якія творчыя праекты выспявалі, колькі зведана 
эмоцый і атрамана інфармацыі падчас сустрэч і знаёмстваў 
на ўсемагчымых мерапрыемствах – сходах, пленумах, з’ездах, 
фестывалях, семінарах і г.д.

Па лініі Саюза пісьменнікаў пашчасціла пабываць на свя-
тах паэзіі ў Літве, Украіне, Грузіі, Узбекістане, Малдавіі, нават 
у Туве. Ездзіла не раз у Маскву па творчых і выдавецкіх спра-
вах, на семінары драматургаў у дамы творчасці ў Дубулты 
і Піцунду. Там жа не раз адпачывала з сям’ёй, перасякалася 
з іншымі паэтамі-землякамі. Алесь Пісьмянкоў, напрыклад, 
любіў жартаваць: “Я з Каржанеўскай у адным моры купаўся...” 
Па турыстычных пуцёўках ездзіла ў Чэхаславакію і Польшчу. 
Германію наведала з грамадскімі суполкамі ў канцы 90-ых.

Амаль два дзясяткі гадоў у “ЛіМе” – гэта для мяне, без пе-
рабольшання, цэлая эпоха. Журналістыка не замінала паэзіі, 
яны суіснавалі мірна і гарманічна. Рэгулярна выходзілі па-
этычныя зборнікі, вершы і апавяданні для дзяцей, я дру-
кавалася ў літаратурных і грамадскіх выданнях, склала 
некалькі дапаможнікаў для школ, выступала на вечарынах 
і ва ўстановах. Па лініі пісьменніцкага Саюза адзін час узна-
чальвала творчыя секцыі – паэзіі, а пасля драматургіі. Але 
на працы непрыкметна настаў час, калі я “перарасла” ўласна 
журналістыку і хацела б болей уплываць на рэдакцыйную 
палітыку. Кар’ернага росту, аднак, не назіралася. Неабход-
на было тарыць новую сцежку, атрымліваць новы вопыт. А 
паколькі моцна трымала інерцыя, то мне спатрэбілася гады 
два, каб прыняць рашэнне і падаць заяву. Бывай, кабінет на 
Захарава, 19! Няхай жыве вольнае плаванне!

За шматгадовую працу я заслужыла ад дзяржавы нагруд-
ны знак “Выдатнік друку” (яго ўручылі мне на 50-годдзе).

Вольнай я пабыла няшмат, бо мяне тут жа запрасілі ў 
Гарадскі палац дзяцей і моладзі (на возеры) весці гурток 
журналістыкі. Вучыць падлеткаў было справай новай, а 
таму цікавай. Выпрацавала аўтарскую праграму, рэдагавала 
дзіцячую газету, правяла сталічны конкурс школьных газет,  
а галоўнае – за тры гады з маёй рэкамендацыяй на журфак 
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паступіла сем дзяўчынак. Атрымліваецца, што прафесія не 
адпускала, і таму   “вялікую” газету замяніла малая. Аднак 
выпускаць газету ў пазашкольнай установе дужа замінала 
супраціўленне з боку тэхнічнай службы, і адзін відушчы ча-
лавек сказаў мне аднойчы: “Што ў вас там за праца такая? Вы 
ж разбіваеце сабе лоб!”

У 2000 годзе некалькі творчых асоб з Беларусі запрасілі 
на “мастацка-літарацкі” пленэр, які ладзіла культуровая 
грамадская суполка Дубровы Беластоцкай (Польшча). 
Нашы літаратары далучыліся дзякуючы актывісту суполкі, 
пісьменніку і краязнаўцу Міколу Самойліку. Пленэр ладзіўся 
на тэрыторыі былога манастырскага компексу ў Ружанасто-
ку. Мастакі рабілі эскізы, малявалі, ладзілі выставы, а я ад-
крывала для сябе ціхмяны – этнічна беларускі – край з такімі 
ж, як у нас, краявідамі, добрымі людзьмі і дапытлівымі 
дзецьмі. Кожная паездка давала натхненне для шматлікіх 
вершаў і нарысаў, кожная засталася ў сэрцы як нейкі дару-
нак лёсу.

Паралельна, з 2003-га па 2006 год, штодзень ездзіла я 
на вуліцу Каліноўскага, 12, дзе адкрыўся Цэнтр беларускай 
драматургіі, а мяне прызначылі яго загадчыкам. Па звыч-
цы я акунулася ў работу з галавой. У асноўным цэнтр меў 
справу з аматарскім тэатрам рэспублікі, а прафесійнаму 
беларускія п’есы былі нецікавыя. Як толькі наведзены быў 
парадак з п’есамі, перададзенымі былі з Міністэрства куль-
туры, зроблены вопісы, выдадзена некалькі зборнікаў п’ес і 
праведзены першы (і апошні)  конкурс спектакляў па п’есах 
беларускіх аўтараў, на нашу структуру “паклаў вока” адзін 
раўнівы дзеяч тэатра. У выніку закулісных перамоў цэнтр 
перанеслі ў іншую установу. К таму часу я ўжо выйшла на 
пенсію па ўзросце, і можна было расслабіцца.

Апошняе месца працы мела адну дадатковую карысць: 
дапамагаючы аўтарам маладым і аддаленым ад сталіцы, 
я нарэшце занялася і ўласнай драматургічнай творчасцю: 
набрала і прывяла ў парадак п’есы для дзяцей і дарослых, 
выдала зборнік п’ес “На сцэне дня” (2004), па сёння дарагі і 
значны для мяне. Апошні зборнік вершаў, выдадзены з да-
памогай дзяржаўных сродкаў,  – “Асенні мёд” (1999). “Верша-
няты” (2005) выдавала ўжо за ўласны кошт; фундатараў на-
ват не шукала, бо прасіць не навучана. Выбранае з дзіцячай 
паэзіі “Рукавічка” немаведама колькі ляжыць у “Мастацкай 
літаратуры” без руху і без бачных перспектыў.

З узростам я ўсё болей цаню сваё пакаленне – “пакален-
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не Жэні Янішчыц”, як яго называюць. Мае калегі і тавары-
шы праявілі сябе вельмі рознабакова, сцвердзіліся як асобы, 
творцы, грамадскія дзеячы. Увогуле для мяне сустрэць у го-
радзе знаёмага пісьменніка – усё роўна што брата, настолькі 
з’яднала нас колісь адна суполка. Вось чаму я так хваравіта 
ўспрымаю яе сённяшні раскол.

У апошні час мяне захапіла рэдактарская справа: дапа-
магаю нявопытным аўтарам з раёнаў выпускаць першыя 
паэтычныя зборнікі. А сваё занесці ў рэдакцыю, бывае, рукі 
не даходзяць... Невялікую нізку іранічных вершаў даў сёле-
та “Дзеяслоў”, друкуюся ў “Звяздзе”, “ЛіМе”, “Маладосці”. Вяду 
дзённік, пачаты яшчэ ў юнацтве, з якім дзялюся перажытым, 
усімі цяжкасцямі і радасцямі, дзе запісваю пачутае і пабача-
нае. Даглядаю хворую маці, якую забрала з Плешчаніцаў у 
2006 годзе. Імкнуся да душэўнай гармоніі, упрыгожваю свой 
побыт, займаюся рамонтам і дызайнам на новай хаце пад Ра-
кавам. Мой свет цяпер, можа, і не такі шырокі, але і сумаваць 
не даводзіцца. Я ўдзячна Тварцу за ўсё, што маю, што ведаю 
і чым жыву. 

Кастрычнік 2009 года.

Друкуецца ўпершыню.
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Дадатак Б

ДВА ІНТЭРВ’Ю 

Інтэрв’ю аўтара з Нінай Мацяш

І. Шматкова. Ніна Іосіфаўна, якія тэмы і праблемы вы 
лічыце вызначальнымі ў вашай творчасці? Як вам бачыцца 
сутнасць дачыненняў: паэт і Радзіма; паэт і мінулае; паэт і 
жыццё?

Н. Мацяш. Усё, што мной сказалася ў вершах, паэмах, не-
выпадковых маналогах некалькіх гістарычных асобаў (не 
вынятак і мае пераклады), пазначана праблемамі маральна-
этычнага характару. Ці “ўсё чалавечае” (У. Калеснік) з намі, 
г. зн. – ці духоўны ты, чалавек? Што пераважае ў табе: свят-
ло ці морак, любоў ці нянавісць, вернасць ці здрадніцтва, 
ахвярнасць ці маладушша, шчырасць ці падступніцтва, 
прадажніцтва ці непадкупнасць? Што баліць табе, што це-
шыць? Чым ты дужы, чым кволы? Што цябе жывіць і на 
якім грунце развінаешся?.. Калі мой чытач здольны пачуць 
гэтыя пытанні, ён убачыць і пачуе мяне самую, убачыць 
выспаведваную мной сутнасць дачыненняў: паэт і Радзіма, 
паэт і мінулае, паэт і жыццё. Бо, як пранікліва заўважыў 
У. А. Калеснік, “нельга мастаку паўнацэнна жыць для чала-
вецтва, не жывучы для свайго народа, не памятаючы яго 
славы, здзяйсненняў, яго страт, не дбаючы пра добрае імя ў 
свеце і яго будучыню”.

І. Шматкова. Як вы лічыце, у якіх суадносінах знаходзіцца 
духоўнае і матэрыяльнае ў сучасным грамадстве?

Н. Мацяш. Я не ведаю ніводнага, колішняга ці сучасна-
га, грамадства, у якім бы духоўнае пераможна панавала над 
матэрыяльным. Паўсюль “душа йшчэ з дзерава не злезла” 
(Л. Кастэнка). Яна і ў ХХІ стагоддзі ўсё ў тым жа першабытна-
калматым лямцу бязглуздай агрэсіі ды культу грубай сілы, 
падмацаванай фінансамі ці ўладай. Адсюль – бясконцыя 
крывавыя войны-разборкі, нахабны дыктат волі аднаго ці 
малалікай групоўкі над мноствам. Адсюль – фетышызацыя 
маёнткаў і пагарджэнне скарбамі нацыянальнай ды агуль-
началавечай культуры. Мастацтва ж, як праява духоўнасці, 
цягам усяго шматвекавога развіцця чалавечай цывілізацыі 
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ўпарта, бесперапынна, усімі даступнымі яму сродкамі, у 
тым ліку й літаратурай, нагадвае людзям пра іншыя выме-
ры жыцця. Пра сапраўды нятленныя каштоўнасці, такія як 
любоў, праўда, чалавечнасць, сумленне. Пра ўсё тое, без чаго 
чалавек на зямлі так і застаецца драпежным зверам ці вар-
тай жалю кормнай жывёлінай.  

6 верасня 2007 г. 
 
Друкуецца ўпершыню.

Інтэрв’ю аўтара з Галінай Каржанеўскай

І. Шматкова. Ці адчуваеце вы сувязь з Е. Лось і Н. Мацяш? 
Што, можа, вам даводзілася абмяркоўваць з імі?

Г. Каржанеўская. Думаю, з Лось і Мацяш мяне лучыць вы-
разны агульначалавечы пачатак, а таксама раўнавага розуму 
і пачуцця. Як пісаў крытык В. Ліпневіч (часопіс “Беларусь”), 
гераіня Г. Каржанеўскай – “не каханка, а маці, жонка і гаспа-
дыня”.

З Дусяй Лось (так звалі яе старэйшыя) я была знаёмай, з 
іншымі паэткамі гасцявала ў яе аднойчы дома – віншавалі з 
днём народзінаў. У старым Саюзе на Энгельса яна, памятаю, 
ушчувала мяне за спрэс чорную – маю любімую – сукенку: 
“Вы ж маладзенькая, маглі б што весялейшае апрануць...” 
Сама была ў бела-чырвонай вышыванцы. А яшчэ Е. Лось па-
даравала мне сваю кнігу з подпісам: “Чыстай лагойскай лілеі, 
маладзенькай пяснярцы”.

І. Шматкова. Якія тэмы і праблемы, Галіна Анатольеўна, 
вы лічыце вызначальнымі ў вашай творчасці?

Г. Каржанеўская. Наконт уласных тэм і праблем разважаць 
мне цяжкавата. Скажу так: станаўленне асобы, імкненне да 
гармоніі і шчасця, багацце свету і яго праяў, сугучнасць чала-
вечай душы і прыроды. Падобна, што для мяне паэзія – як від 
псіхатэрапіі, які дапамагае разабрацца ў самой сабе і ў сабе ж 
знайсці апірышча для жыцця.

І. Шматкова. Як вам бачыцца сутнасць дачыненняў: паэт 
і Радзіма; паэт і мінулае; паэт і жыццё?

Г. Каржанеўская. “Паэт і жыццё” – тэма цікавая. Быць кана-
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лам, правадніком высокіх творчых энергій – справа ганаро-
вая. Але “абранасць” мае на ўвазе пэўную ступень адказнасці 
за свой дар і яго рэалізацыю ў свеце. А бывае і так, што паэт 
“Свайго не разумее сану, Як колас выспелы, як кветка”...

І. Шматкова. Якое ваша самаадчуванне ў свеце: ёсць ад-
чуванне трагізму быцця або пануе аптымізм?

Г. Каржанеўская. Трагізм, драматызм жыцця, лічу, у маёй 
творчасці даволі адчувальныя, як і пераадоленне трагізму. 
У першых кніжках болей было аптымізму, “лёгкасці быцця”, 
непасрэднасці, затое зараз адчуваецца мудрасць, спароджа-
ная вопытам. Ментальнае пераважае над эмацыянальным: 
“Пачуцці – хісткая апора, ім пастаянства нестае”.

14 верасня 2007 г.

Друкуецца ўпершыню.
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