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Мікалай Хмяльніцкі
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь)

«W SOPLICOWIE DZIŚ PUSTO»:  
АДАМ МІЦКЕВІЧ У ТВОРЧЫМ УСПРЫМАННІ  
ТЭАДОРА БУЙНІЦКАГА

Пра жыццё i творчасць Адама Мiцкевiча напiсана шмат: ад невялiкiх фак-
таграфiчных ці апiсальных артыкулаў да грунтоўных i канцэптуальна 
паглыбленых даследаванняў. Але праца ў гэтым кiрунку працягваецца 

да сённяшняга дня, i будзе працягвацца, бо, натуральна, новыя пакаленнi на-
вукоўцаў і пісьменнікаў па-свойму асэнсоўваюць творчую спадчыну вялікага 
паэта. I гэта невыпадкова, бо ў ёй адлюстраваны змест часу, сканцэнтраваны 
духоўны патэнцыял народа, ды так яскрава i выпукла, што нашы ўяўленнi 
пра эпоху рамантызму ў польскай лiтаратуры непарыўна звязаны з творчасцю 
гэтага генiяльнага мастака слова.

Агульнавядома, што кожная лiтаратура ўбiрае заканамерна ў сябе мноства 
кампанентаў, але мiцкевiчаўскi кампанент у польскім прыгожым пісьмен-
стве — самы грунтоўны i значны. «Мы з яго ўсе», — гэтыя словы Зыгмунта 
Красiнскага вельмi ёмiста i трапна паказваюць ролю i значэнне А. Мiцкевiча 
ў развiцці лiтаратуры Польшчы дзевятнаццатага i дваццатага стагоддзяў, ак-
рэслiваюць яго знiтаванасць з будучыняй. Невыпадковая ў гэтым кантэксце 
неаслабная цікавасць да постацi i творчасцi А. Мiцкевiча многіх паэтаў ХХ ст. 
І калі на світанку новай, незалежнай Польшчы распачалася чарговая рэвізія 
рамантызму, калі польскія футурысты ў Кракаве і Варшаве правакацыйна 
заклікалі «тачкамі звозіць з пляцаў, сквераў і вуліц нясвежыя муміі міцкевічаў 
і славацкіх», то ў ціхай, правінцыяльнай Вільні аўтарытэт паэта-прарока за-
ставаўся ў прынцыпе непахісным. Нездарма К. І. Галчынскі пасля віленскага 
побыту ў 1930-х гг. скажа: «Dla mnie Mickiewicz jest świątynią». Пад гэтымі 
словамі маглі б падпісацца многія тагачасныя паэты. Прыкладам падобных 
адносінаў можа служыць дзейнасць і творчасць «апошняга барда Вялікага 
Княства Літоўскага» [5] Тэадора Буйніцкага (1907–1944) — паэта, крытыка, 
журналіста, аднаго з заснавальнікаў паэтычнага згуртавання і часопіса «Жага-
ры» (1931–1934). Ён — аўтар двух зборнікаў «Poomacku» (1933), «W połowie 
drogi» (1937), вершы з якіх могуць даць цікавы матэрыял у плане рэцэпцыі і 
інтэрпрэтацыі міцкевічаўскага слова ў новай гісторыка-культурнай сітуацыі.

Сувязі ў межах кантэксту — гэта магчымасць выйсці на новы ўзровень 
даследавання мастацкага тэксту, убачыць цікавыя паралелі і тыпалогію. Такі 
падыход таксама з’яўляецца прадуктыўным, калі разглядаць творы Т. Буйніц-
кага ў іх цеснай сувязі з традыцыяй А. Міцкевіча, дабратворны ўплыў якой у 
творчасці гэтага польскага аўтара міжваеннага дваццацігоддзя прасочваецца 
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на розных узроўнях. Па-першае, калi паэт разважае пра свайго папярэднiка, 
то гэта, бясспрэчна, непаўторны дыялог двух мiкракосмасаў, спасцiжэнне 
недасяжнага i невытлумачальнага. Для Тэадора Буніцкага Адам Мiцкевiч — 
зорка першай велiчынi, узор сапраўднага Паэта, да асобы і спадчыны якога 
ён звяртаўся не раз, пачынаючы ўжо з першых творчых крокаў. Па-другое, 
у Т. Буніцкага прасочваецца прамое ці ўскоснае асэнсаванне і выкарыстанне 
твораў А. Міцкевіча, што можа разглядацца як свядомая светапоглядная і 
мастацкая ўстаноўка (на ўзроўні матываў, вобразаў, топасаў, алюзій, рэалій 
і інш.). Па-трэцяе, можна канстатаваць наяўнасць (выпадковых ці не) дыя-
хронных супадзенняў, нават у бiяграфii паэтаў: абодва ўвабралі атмасферу 
легендарнага горада, закончылi Вiленскi ўнiверсiтэт імя Стэфана Баторыя, 
калiдорамi якога хадзiлi Мiцкевiч i яго сябры-фiламаты… Грамадска-культур-
ная і літаратурная дзейнасць, у якой браў чынны ўдзел Т. Буйніцкі, нагадвала 
філамацкую мадэль у гэтай галіне: пісьменнік быў адным з стваральнікаў і 
ўдзельнікаў літаратурна-мастацкага клуба «Smorgonia» (у яго ўваходзілі ў 
розны час К. І. Галчынскі, В. Гулевіч і інш.), «Klubu Intelektualostów», на-
лежаў да акадэмічнага «Klubu Włóczęgów», члены якой здзейснілі не адну 
краязнаўчую вандроўку на памежныя польска-беларуска-літоўскія рэгіёны. 
Т. Буйніцкі прымаў актыўны ўдзел у пасяджэннях віленскіх «Śród Literackich» 
(1927–1939), на якіх адной з асноўных тэм дыскусій з’яўляліся постаць і 
творчасць А. Міцкевіча (за ўвесь перыяд існавання — прыкладна дваццаць), 
літаратура рамантызму. На гэтых імпрэзах, якія праводзіліся пэўны час ў «Celi 
Konrada» даўняга легендарнага кляштара базыяльнаў (месца дзеяння адной са 
сцэн трэцяй часткі «Дзядоў»), артысты, вядомыя і не зусім, часта дэкламавалі 
вершы А. Міцкевіча, выконвалі песні на яго словы. У 1935–37 гг. Т. Буйніцкі 
з’яўляўся адным з рэдактараў квартальніка «Środy Literackie». Дарэчы тут 
будзе прыгадаць і той факт, што адным з выкладчыкаў Т. Буйніцкага, арганіза-
тарам і ідэйным натхняльнікам літаратурных серад быў знакаміты прафесар, 
вучоны-славіст, ураджэнец слаўнага мястэчка Ракава Мар’ян Здзяхоўскі, які 
ў сваіх працах не раз звяртаўся да асэнсавання месца і ролі А. Міцкевіча ў 
плыні гісторыі і літаратуры і мог так ці інакш паўплываць і на ўспрыманне 
гэтай асобы «апошнім бардам ВКЛ». І цалкам заканамерна, што Т. Буйніцкі 
ў 1939 г. за сваю грамадска-культурную і творчую дзейнасць атрымаў прэмію 
філаматаў г. Вільні.

У 1929 г. у калектыўным зборніку віленскіх паэтаў «Patykiem po niebie» 
[4], праўда, яшчэ ў рэжыме канфрантацыі з папярэдняй традыцыяй (сітуацыя 
гістарычна і тыпалагічна паўтаральная) 18-гадовы Тэадор сцвярджаў сваю 
праграму цалкам у рэчышчы агульнай тагачаснай атмасферы віталізму: 
«Uważam, że treścią naszego bytowania jest radość życia. Kocham życie i cieszę 
się życiem. Niech żyje życie!». Малады паэт разам са сваімі паплечнікамі не 
прымаў ранейшую традыцыю актыўнага служэння літаратуры Радзіме, ад-
сюль і ўзніклі такія радкі, у якіх прысутнічала палеміка, рэжым своеасаблі-
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вага «прыцягнення-адштурховання» і ў дачыненні да творчасці А. Міцкевіча 
(у прыватнасці, яго «Оды да маладосці»):

Wstęp do poematu

Oto jest patos życia szerokich przestrzeni, 
Okrzyk serc wiecznie młodych, nie zwarzonych klęską 
 
Zyć! Arterie nabrzmiały energią i tlenem, 
ramiona się rozwarły do szalonych lotów, 
każda minuta bycia ma wartość bez ceny 
i spada w czarną przeszłość garsciami klejnotów [4, s. 23].

Ці яшчэ прыклад:

Młodość oślepia oczy wypryskiem magnezji, 
pcha do czynów olbrzymich i radosnych grzechów — 
słońce jest wielką banią płonącej poezji — 
ziemia — grzmiącą kasksdą humoru i śmiechu! [4, s. 23]

Але далей вектар творчых пошукаў Т. Буйніцкага пойдзе ў іншым кірунку, 
можна сказаць, больш зямным, традыцыйным і блізкім яго паэтычнай нату-
ры. Адзначым у кантэксце прадмета нашай праблематыкі і тое, што многія 
пісьменнікі-ўраджэнцы беларуска-польскага памежжа (шырэй — і літоўскага) 
ўспрымалі гэтыя землі і ў ХХ ст. як Літву гістарычную — прастору Вялікага 
Княства Літоўскага, бо, перафразуючы выказванне У. І. Мархеля, была яшчэ 
дзейснай ідэя «рэтраспектыўнага дзяржаўнага патрыятызму», а насельніцтва 
памежных тэрыторый «не пазбавілася гістарычных уяўленняў пра сваю пер-
шасную радзіму, пра сваю тутэйшасць» [1, с. 42]. Па гэтай прычыне многія 
вершы Т. Буйніцкага тэматычна звязаны менавіта з гістарычнай Літвой, краем 
дзяцінства і юнацтва, і Вільняю, чым паэт падтрымліваў міцкевічаўскую 
традыцыю паэтызацыі «крэсаў» як своесаблівага топаса. 

Т. Буйніцкі звярнуўся да апетай паэтам-прарокам Літвы, блізкай і дарагой 
яму, у праграмным вершы «LITWO, ojczyzna moja», у якім ажываюць вядомыя 
літоўска-беларускія краявіды, вобразы-сімвалы, замацаваныя ў літаратуры 
рамантызму і свядомасці чытачоў. Літва ва ўяўленні Т. Буйніцкага знаходзіцца 
ў гістарычным кантэксце ВКЛ як адметная сацыякультурная прастора — 
шматэтнічная і полікультурная. «Сzy białoruski, czy litewski kraj?» — пытаецца 
аўтар. Т. Буйніцкі ў гэтым творы ўслаўляе менавіта такую Літву-айчыну:

LITWO, ojczyzna moja. Żarliwie i prosto 
powtarzam słowa naszego pacierza. 
Ziemio nieżyzna bławatków i ostów, 
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Białych kościołów na płaskich wybrzeżach. 
nieba smutnego i szerokich mgieł, 
jezior, szumiących trzcinami [2, s. 158].

Але гэтую ідылічную карціну парушаюць драматычныя матывы і апа-
каліптычныя карціны, а пры яе апісанні ў вершы ў Т. Буйніцкага дамінуе 
лірыка-драматычны дыскурс:

LITWO. Suchymi gorzkimi wargami, 
którym brakuje wiary i nadziei, 
szepczę i wołam twe imię, twą nazwę, 
a wiatr glęboki topolami chwieje 
i klaszcze w liście pochylonych drzew. 
 
Po głodnych drogach idących w ugory 
domów zapadłych w trumnę zgniłych ścian 
bydło powraca do domu wieczorem, 
a wielkie słońce jak czerwony dzban 
na gęste chmury leje żywą krew [2, s. 158].

Прысутнасць менавіта такой вобразнасці было абумоўлена як ідэйна-
мас тацкай праграмай згуртавання «Жагары», так і прадчуваннем ваеннай 
небяспекі ў Еўропе, крызіснай сітуацыі ў Польшчы, якая не абмінула і гэты 
цудоўны край.

Т. Буйніцкі як паэтычная індывідуальнасць ўзрастаў у сілавым полі кан-
цэптаў рамантычнай традыцыі (культ малой радзімы, гістарычнай Літвы, 
увага да фальклорнай спадчыны і інш.). У яго творчасці сустрэнем шмат 
беларуска-літоўскіх рэалій, сюжэтаў і матываў, якія адметна сфарміравалі 
паэтычны свет А. Міцкевіча і ператварыліся з цягам часу ў свядомасці чытачоў 
у вобразы-сімвалы: Нёман, навагрудскія руіны, Налібоцкая пушча, Свіцязь, 
Беразіна, масты Гродна і інш.

Пасля прачытання некаторых вершаў Т. Буйніцкага дасведчаны чытач 
абавязкова прыгадае спадчыну слаўнага сына Навагрудчыны. Вось, напры-
клад, алюзія, амаль цытатна суадносная са знакамітай баладай А. Міцкевіча 
«Свіцязь»:

Zatrzymaj konie. Widzisz te lasy dalekie? 
Z drogi podnosi kłąb kurzu przywiany oddech jeziora. 
W brzęku pszczół, w woni lip, w cieniu kasztanów i klonów 
Białe ściany, białe ganki dworu [2, s. 158].

Параўнаем з міцкевічаўскім творам:
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Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie, 
Do Płużyn ciemnego boru 
Wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie, 
Byś się przypatrzył jezioru [3, s. 32].

А вось яшчэ адзін вобраз, канон якога быў сфарміраваны творчасцю 
вялікага паэта — вобраз Нёмана («Niemnie, domowa rzeko moja»), але ён у 
сучаснай Буйніцкаму рэчаіснасці не адпавядае рамантычнаму ідэалу і ста-
новіцца прычынай расчаравання для лірычнага героя:

Czekałem na ten Niemen niby na kochankę — 
Śniłem, że będzie modry, ciepły, w słońcu cały. 
Popołudnie przyniosło srogą niespodzianką: 
Nad szarym, mętnym Niemnem pieści chmur zwiasały. 
 
Wygrażały podbiałom, rosnącym na plaży, 
Histerycznym rybitwom, nerwowym jaskółkom, 
Gdy ja łykałem ślinkę zawiedzionych marzeń 
Ostatnią mdłą sardynkę przegryzając bułką [2, s. 87].

У творах Т. Буйніцкага, з аднаго боку, не без уплыву эстэтычных страт-
эгій А. Міцкевіча назіраем ашчаднае мастацкае эксперыментаванне, якое не 
падрывала сутнасных асноваў традыцыйнага польскага вершавання: у новых 
сацыякультурных умовах і літаратурнай парадыгме эксперыментаванне ішло 
больш па лініі зместу. А з другога — Т. Буйніцкі ў сваёй творчасці часцей 
аддаваў перавагу сілабічнай і сілабатанічнай сістэмам вершавання, а таксама 
ўлюбёнаму класікам трынаццаціскладовіку.

Гэта цудоўна можна убачыць на прыкладзе вядомага верша Т. Буйніцкага 
«Міцкевіч» (1940), які напісаны трынаццаціскладовікам і ў якім прысутныя 
матывы і вобразы-сімвалы, што выразна вядуць свой радавод з багатай міц-
кевічаўскай спадчыны, але відавочна вырастаюць з драматычнай сучаснасці:

Śnieg zawiał wszystkie drogi. Stanęły jeziora. 
I tylko dymi czarna woda oparzelisk. 
Suchy wiatr dyszy ciężko w nieruchomych borach 
I bije w struny sosen prostach jak obelisk [2, s. 152].

Дарога, шлях, падарожжа, вандроўка — важныя матывы, канцэпты лірыкі 
А. Міцкевіча і Т. Буйніцкага. Але ў ваенны час яны атрымалі дадатковую 
канатацыю — гэта выгнанне, бяздомнасць, беспрытульнасць:

Śnieg zawiał wszystkie drogi. Dlatego tak trudno 
Odszukać tej serdecznej, która wszystkie łączy 



116

Drogi — do miast nieobcych i do puszcz bezludnych, 
Najbliższej dla nas słabych, smutnych i tęskniących [2, s. 152].

Знакамітае міцкевічаўскае служэнне рамантычным ідэалам вызвалення 
краіны, падпарадкаванне творчасці ідэям патрыятызму, самаахвярнасці і 
гуманізму набываюць новае гучанне, калі над малой радзімай А. Міцкевіча з 
трох бакоў навісла небяспека, якая пагражае забыццём, ганьбай гістарычнай 
і нацыянальнай памяці: 

Oto kraj lat dziecinnych na trzy klucze z lodu  
Zamknięty, otoczony mrożnych burz powiewem. 
Tam nad Niemnem szeroko rozciągnione pola 
I Świteź jasno świeci w ciemnym borze Płużyn. 
W Soplicowie dziś pusto. Zrąbano topole 
I nie wrócił Tadeusz z dalekiej podróży [2, s. 152].

Змест і пафас гэтага верша Т. Буйніцкага прымушаюць згадаць і яго 
драматычны лёс: 

Lecz śnieżyce i burze zawiały nam tropy, 
Na lód jeziorny księżyc kładzie martwe błyski — 
A bruk miłego miasta parzy nasze stopy, 
Jak kiedyś parzył Twoje twardy bruk paryski [2, s. 153].

Своеасаблівым творчым разрахункам, падсумаваннем творчага вопыту, 
прадчуваннем драматычнага жыццёвага скону гучыць верш Т. Буйніцкага 
1940 г. «Czy młodość miałaś piękną, czy po prostu durną?». Паэт, дасягнуўшы 
Хрыстовага ўзросту, кідае позірк на мінулае, асэнсоўвае яго і зноў жа робіць 
гэта, як можам пераканацца ўжо па першаму радку твора, праз зварот да твор-
часці А. Міцкевіча (у прыватнасці, да яго верша са знакамітага «лазанскага 
цыклу» «Połały się łzy me czyste, rzęsiste»):

Czy młodość miałaś piękną, czy po prostu durną? 
Wpleć temat medytacyj w sonetów girlandy, 
Choć czujesz się w ich karbach niby słoń z Ugandy, 
Któremu w cyrku nogę obują w cotturno. 
 
Te czwórki pełnych rymów mają coś z wokandy 
Trybunalskiej (pamiętasz: «Putrament z Pikturną, 
Z Odyńcami Mikiewicz, z Kwileckimi Turno») 
I tchną staroświecczyzną chyba z czasów Wandy [2, s. 142].

У гэтым вершы Т. Буйніцкі наследуе асноўнай эмоцыі твора А. Міцкевіча, 
праўда, з праекцыяй на свой лёс, не без іроніі ўзгадвае эмацыянальныя парывы 
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маладосці. Асуджае іх паэт з вышыні гадоў ці не? Хутчэй за ўсё, гэта самаасу-
джэнне з перспектывы свайго веку і драмы гісторыі, якая распачалася на яго 
вачах, а яшчэ — разважанне над магчымымі жыццёва-лёсавымі арыенцірамі:

I powitać dojrzałość, jak młodość powtórną, 
Znalazłszy nową słodycz w zatrutym cukierku. 
 
Urodziła się w jednej, zgasła w drugiej wojnie 
Młodość, może za wczesna, a może spóźniona. 
Co za temat, poeto? Tu stary świat kona, 
Tu nowy pełnią blasków obdarza cię hojnie. 
 
O, poeto młodości, o, więdnący zgniłku, 
Graczu pełen wahania nad ostatnią kartą! [2, s. 144]

Як у свой час абагульняў-прадбачыў А. Міцкевіч, так і Т. Буйніцкі асэн-
соўваў-прадбачваў, і, сапраўды, беспамылкова — гэта была «ostatniа kartа», 
назва якой жыццё! Як вядома,ён быў забіты напрыканцы вайны пры нявысвет-
леных абставінах. Так загінуў Паэт, так сыходзіла з гісторыка-літаратурнай 
авансцэны чарговая творчая генерацыя, узгадаваная пад зоркай славутага 
навагрудчаніна.

Такім чынам, мы пераканаліся, што асоба і творчасць А. Міцкевіча трывала 
ўвайшла ў мастацкую свядомасць Тэадора Буйніцкага, засведчыўшы свой 
уплыў на розныя яе складовыя — ад цытавання да алюзій і рэмінісцэнцый, 
ад філасофіі да паэтыкі. Прычым роднасць творчых светаў проста не можа 
не ўражваць. Творы Т. Буйніцкага, нягледзячы на падзейную прывязку да 
ХХ ст., выразна знаходзяцца ў магнетызме рамантычнай традыцыі ХІХ ст. — 
неўміручай паэтычнай спадчыны аўтара «Пана Тадэвуша».
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