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У 2000-я гады Л. Дранько-Майсюк развівае свае мастацкія ідэі з 

традыцыйнай для сябе апеляцыяй да шырокіх культурных кантэкстаў, да 

інтэртэкстуальнасці. 

Трэба адзначыць, што яшчэ ў кнізе Л. Дранько-Майсюка 

“Тут” (1990). грамадзянскія матывы асабліва паказальна звязваліся з 

хрэстаматыйнай класікай: “Ці гэта памяць узвышае нас? / Ці водгулле, 

што вечнасцю здаецца? / “Над хвалямі…”, – прамоўлю, і ў адказ: / “ 

…сінеючага Ніла…”, – адгукнецца. // Ды не заўсёды, і знікае сон. / 

Радзіма – жвір, і гэты жвір сплывае. / “Ад прадзедаў спакон…” – а 

што спакон? / Я ведаю, а мой сусед не знае” [4, 28] (тут і ніжэй 

вылучэнні ў цытатах зроблены намі. – Л. С.). Такога ж плану – радкі з 

кнігі “Акропаль” (1994), са згадкамі тэкстаўужо не Максіма Багдановіча 

і Янкі Купалы, а Язэпа Пушчы і Ўладзіміра Дубоўкі (лёсаў 

рэпрэсіраваных паэтаў і назваў іх паэтычных кніг“Vita” і “Credo”): 

“O, Vita!.. На сардэчныя скрыжалі / Запішацца і гэты покліч мой, – / Так 

некалі паэты называлі / Наіўны свой далагерны настрой. // І я настроем 

гэтым жа сагрэты… / Яшчэ сваёй не чуючы бяды, / У поклічы, у 

родным слове гэтым / Я чую вас, паўночныя ільды. // Я ведаю жыццё 

сваіх паэтаў / І не хачу іх вопыт пераймаць, – / Гучала Vita, і гучала 

Credo, //  Addio не паспела прагучаць”[1, 46]. Дзве заключныя страфы 

гэтага верша падкрэслівалі заўсёдную безабароннасць шчырага паэта: 

“Ад будучых і гэтых успамінаў, / Каб быў спакой падобны на спакой, / 

Абарані мяне, мая жанчына, / Чаканай залацінкаю: “Ты мой…” // Каб я, 

да слова кожнага ласкавы, / Ласкавым заставаўся назаўжды, / 

Забыўшы пра вялікую дзяржаву – / Пра вас таксама, вечныя ільды” 

[1, 46]. 

З цягам часу матыў той любові паэта да радзімы, якая не выключае 

горкай і скрушнай праўды пра яе, у лірыцы Л. Дранько-Майсюка 

ўзмацняўся і пашыраўся: “Што ні было – усё ж радзіма, / І што ні 

ёсць – усё ж свая, / Часцей з сабачымі вачыма, / Чым з вольным горлам 



салаўя. // Радней няма, бліжэй таксама, / Мой родны кут, мой мілы 

кут…/ І застаецца лепшым храмам / Твой кожны дол, твой кожны 

груд” [4, 41].У гэтым вершы парафраза з “Новай зямлі” Якуба Коласа 

спалучаецца з рэмінісцэнтнай згадкай в. “Грешить бесстыдно, 

беспробудно…” А. Блока: “…Да, и такой, моя Россия, / Ты всех краёв 

дороже мне”. 

У асобную тэму названы матыў вырасу зборніку вершаў і прозы 

Л. Дранько-Майсюка “Паэтаграфічны раман” (2002), які густоўна 

аформлены мастаком Мюрам Фарыдовічам (Васілём Леанідавічам 

Дранько-Майсюком). Паэтаграфія разумееца ў кнізе як той творчы, 

духоўны шлях паэта, што вырастае са звычайнай біяграфіі, 

адштурхоўваючыся ад сухіх паведамленняў з энцыклапедычных 

даведак. У змешчаных тут вершах Л. Дранько-Майсюк нібы працягвае 

дыялог з сябрам – скрушны, поўны горычы і такога сарказму, які для 

аўтара апаланічных твораў раней быў абсалютна не ўласцівы 

(напрыклад, вершы з абсцэннай лексікай: “Застацца на парозе славы…” 

[3, 39]; “Калі падумаеш, захочаш…” [3, 72]). Асноўныя тэмы вершаў-

роздумаў у “Паэтаграфічным рамане” – выезд нешараговых беларусаў у 

замежжа:“<…>Вось ты й прыехаў… Пакрыёма / Табе адкрылася, 

васпан, / Што Беларусь і там, і дома / Заўжды – купалаўскі курган”; 

“<…>думаў, пэўна, пра магчымасць / Пісьма інакшага і рытму, / Як і 

пра тое, што злачынна / Паэзія трымае брытву; // Што ўсе бяздомнікі 

ў дарозе / Тужліва мараць аб начлезе; / Што добра п’ецца на марозе / І 

цёпла ў беларускім снезе” – заўважым у трэцім і чацвёртым радках 

адсылку да радкоў Арс. Таркоўскага: “ <…>Когда судьба по следу шла 

за нами, / Как сумасшедший с бритвою в руке” (з в. “Первые 

свидания”).Яшчэ тэмы – сумнівы ў значнасці паэзіі для грамадства: 

“<…>“Гаспода”, “Прошча” – толькі назвы. / На нашым адраджэнскім 

свяце / Я прытаміўся ў рыфмы бразгаць!..”; страта веры ў беларусаў: 

“<…>Можна ратавацца вершамі, / Большнічым… Жыві ў самоце, / 

Навакол якой – тутэйшыя, / Людзі на балоце…” ; “<…>Што ні ёсць – 

усё добра, усё мае рацыю, / І падкаменем кожным гадзючыцца верш…/ 

Ты – паэтка марына-слязлівае нацыі / За здароўе сваё воцат п’еш!”; 

тэма цютчаўскага “Silentium” з алюзіямі на Багдановічаў верш “Народ, 

Беларускі Народ!”: “Моўчкі сонца палымнее / На маўклівы крыж 

дарог… / Беларусь маўчаць умее / Гэтаксама ж, як і Бог” 

[3, 58, 41, 53, 50, 68]. 

Раскошу ўлюбёных паэтавых жывых кветак замянілі сухія 

імартэлі, якія ўзнікаюць у адным кантэксце з гібеллю Янкі Купалы – 

змярцвеннем беларушчыны: “Даляры памяняць на сон, / І спаць, калі 

магчыма гэта, / Да крыку ранішніх варон / У беларускамоўным гета. // А 



немагчыма, дык не спаць; / Купалу згадваць, што ў гатэлі / Край 

лесвіцы ўбачыў пяць / Сухіх пялёсткаў… Імартэлі…” [3, 61]. 

Гэтаксама моцна звязаныя з гісторыка-культурным кантэкстам і 

новыя вершы Л. Дранько-Майсюка з аповесці-эсэ “Ў Вільні і больш 

нідзе” – са зваротам да заходнебеларускіх рэалій і тагачасных яскравых  

біяграфій: “Антон Луцкевіч” (верш напісаны ў 2009), “Іван 

Луцкевіч” (2009), ”Максім Танк. 1938 год” (2010), “Браніслаў 

Тарашкевіч у Тчэве 5 лютага 1931 г.” (2011), “Клаўдзі Дуж-

Душэўскі” (2011). Вывучаючы беларушчыну паглыблена, у архівах 

Беларусі і замежжа, Л. Дранько-Майсюк паэтызуе ключавыя факты з 

біяграфій класікаў, дзеліцца з чытачом, як заўжды, сваімі эмоцыямі, але 

больш прыкметна, чым заўжды, – сваімі даследчыцкімі адкрыццямі.  

Уновым зборніку Л. Дранько-Майсюка, “Кнізе для спадарыні 

Эл” (2012) разгортваюццатэксты з такой самай максімальнай увагай да 

культурнай інфарматыўнасці знешняга свету. Гэта “Еўропа – 

дзяцінства”, з фантазіямі пра Жанну д’Арк і Мікельанджэла, Гамлета і 

Дон Кіхота ў звязку з Тцарам і Брэтонам, праеўрапейскае моцарціянства 

і псіхалагізм Кузьмы Чорнага. Гэта лаканічныя па вобразнасці сентэнцыі 

пра тое, як цяжка навучыцца любіць бліжняга, цяжка з ім паразумецца: 

“Зорка. Анёл. Шчасце”, “На Ерусалімскай”, “Думаючы пра Максім 

Багдановіча ў Лісабоне”, “«Безнадзейнасць»”. Гэта “Водар вільготнага 

траўня” – пра паездку ў Партугалію і лёсы Фернанду Песоа ды Гіёма 

Апалінэра. Беларус Л. Дранько-Майсюк і шведская пісьменніца Інга-

Ліна Ліндквіст, а разам з імі і чытач, упэўніваюцца, што біяграфіі вялікіх 

мастакоў не бываюць банальнымі; дарэчы, у загаловак твора вынесена 

якраз фраза Апалінэра: “Жанчына стварае водар вільготнага траўня…” 

[2, 163].У апавяданні-эсэ “Характар Арменіі” больш пэўна захаваная 

сувязь з падарожным нарысам, і Л. Дранько-Майсюк шчодра пазначае 

літаратурны кантэкст сваёй тэмы: ён у “армянскіх” творах Брусава, 

Белага, Мандэльштама, Гросмана, Бітава”[2, 168], што, канешне, аніяк 

не перашкаджае новаму беларускаму адкрыццю Арменіі. Яно яскрава-

арыгінальнае, з параўнаннямі беларускай і армянскай гісторыі і 

нечаканымі перазовамі ў кантрастных, здавалася б, нацыянальных 

характарах. Варта згадаць, што за межамі “Кнігі для спадарыні Эл” у 

пазначанае семантычнае поле паспелі ўжо ўвайсці такія 

падсумавальныя, сюжэтна і інфармацыйна разгалінаваныя творы 

Л. Дранько-Майсюка, як нарыс-эсэ “Горад Боны і Давыда” і аповесць-

эсэ “Ў Вільні і больш нідзе” (друкаваліся ў “Дзеяслове”, 2009–

2011 гг.).Трэці раздзел “Кнігі для спадарыні Эл” змяшчае пераклады з 

П. Верлена (“Мастацтва паэзіі”, “Знямога”, “***У сне чарнее…”, 

“Фаўн”, “Марскі краявід”, “***Слёзы ў сэрцы маім…”) і 



К.І. Галчынскага (16 вершаў). Гэтыя пераклады таксама 

культуралагічна-інфарматыўныя: натуральнасць і яскравасць паэтычнага 

маўлення, уласцівая Л. Дранько-Майсюку, паяднаныя з разуменнем 

феноменаў Верлена і Галчынскага. Яно выкладзена таксама ў кароткіх 

паэтаграфіях – афарыстычных характарыстыках-роздумах пра лёсы 

французскага і польскага класікаў. Паўторымся, што жанр паэтаграфіі – 

таксама навацыя Л. Дранько-Майсюка, упершыню ім апрабаваная ў 

кнізе “Паэтаграфічны раман”. 

Творам акцэнтавана-культуралагічнага плану з’яўляюцца і паэмы 

(або нізкі вершаў) з “Кнігі для спадарыні Эл” пад назвамі “Ірландыя” і 

“Твая Марыя”.Яны вылучаюцца ў “Кнізе для спадарыні Эл” як самыя 

важныя ў канцэптуальным сэнсе. Кожная ўспрымаецца як “пячатка 

майстра”, як стылёвая візітоўка Л. Дранько-Майсюка. Некалі А. Бітаў 

пажартаваў, што стыль паэта характарызуе яго гэтаксама дакладна, як 

адбітак пальца – злачынцу. І ў новай кнізе Л. Дранько-Майсюка мы з 

прыемнасцю пазнаём прыкметы ягонага славутага “мадэрнісцкага 

барока” [5, 7;ызначэнне У.Конана], таго ArtDeco, у якім пануюць 

арнаментальныя перапляценні свайго і экзатычнага, выбраныя колеры і 

іх адценні, гравюрная дакладнасць дэталяў, стылізаваная раслінная 

атрыбутыка, выразныя інтанацыйныя перыяды, матывы тэатральнай 

культуры, што абвастрае пачуцці лірычнага героя. Чытаючы ў 

“Ірландыі” метафарычнае: “Сініца-адамант, няхай арфічны шоўк / 

Арфічным упіваецца ядвабам” [2, 31], мы гатовыя спыніцца на “чыстай 

красе”, на лініі растання героя з пустым хараством пустой жанчыны. 

Аднак задума паэта іншая. 

Рэч у тым, што “Акропаль” (1994), шостая кніга Л. Дранько-

Майсюка, зрабілася пэўнай мяжой, за якой у яго творчасці “мастацтва 

дзеля мастацтва” пачало яўна саступаць матывам з дамінуючымі 

сацыяльнымі маркіроўкамі (ды й лірыку з грамадзянскім пафасам ён 

пісаў заўсёды). “Кніга для спадарыні Эл” зусім пэўна сведчыць: Красу 

пісьменнік пачаў менавіта тэндэнцыйна звязваць з ідэяй патрыятызму. 

Можна сказаць, што сапфірынка ў акіянічным жыце з “Акропаля” ізноў 

ператвараецца ў васількі з каласамі, зададзеныя “Апокрыфам” Максіма 

Багдановіча. У той жа “Ірландыі” чытаем: “Ірландыі маленькія сыны… / 

Ніхто не навучыў іх мове гэльскай, / Таму ім па-ангельску сняцца сны, / І 

па-ангельску лаяць ім ангельцаў. // <…>Каб гукі родныя не зніклі 

назусім, – / Павевы-шолахі і скрыпы-рыпы, – / Напэўна ж, паклапоцяцца 

аб тым / Нямыя дрэвы і нямыя рыбы”…[2, 32–33]. 

У паэме “Твая Марыя” гаворка вядзецца пра лёс Юркі Лістапада, 

знішчанага ўдзельніка Слуцкага збройнага чыну 1920 года. Як вядома, у 

1926 г. Янка Купала напісаў найвыдатны верш “І прыйдзе…” па 



ўражаннях ад т.зв. “Лістападаўскага” судовага працэсу; адным са 

сведкаў-абвінаваўцаў у судзе выступіў Цішка Гартны (які ў 1937 г. 

таксама загінуў у Магілёўскай псіхіятрычнай лякарні). Гэтая тэма 

раскрываецца з традыцыйнай для тэкстаў Л. Дранько-Майсюка 

зладжанасцю гучання, а таксама з перцэптуальнасцю вобразаў, іх 

алюзійнасцю, з інтэнсіўнасцю эмоцый. Усё гэта мадыфікуе 

публіцыстычны пафас, і якраз такім чынам феерычная 

метафаратворчасць эстэта застаецца запатрабаванаю: “Твая Марыя, 

Юрка Лістапад, / Перад люстэркам, як перад іконай…/ Вачэй 

стамлёных ластаўчын пагляд / Напоўнены гаркотаю бяздоннай. // <…> 

Турмою пахне дзень, і ўсё наўкол / Турмою пахне – столь і аканіцы, / І 

той, што сніўся толькі што, анёл, / І неба беларускае сталіцы. // На 

цэглу дрот кладзецца і цвіце, / Нібы шыпшына, за якою нары, / Само 

жыццё са стыгмай на шчацэ / Ляжыць на іх, – чакае большай кары. // 

Тут век жыві, а вынік усё той; / Тут волю вольную за хвост не зловіш; / 

Турма тут не застоіцца пустой! / Што ні рабі, – адбудзецца ўсё тое 

ж! // <…> Няўжо Табой задумана для тых, / Людзьмі… якія… 

захацелі… звацца, / Падпора вечная – канвойны штых, / І ласка 

вечная – краса жабрацтва?!” // <…> Менск дыхае цырульнікам 

старым / І голіць змрок трамвайнаю дугою. / На Свіслач апускаецца 

кілім / Фастрыгаваны флёксай і тугою. // <…>О Маці-Беларусь – 

(Купалаў троп, / Знясілены пакорай і разладам!) – / Пацалаваны твой 

іконны лоб / Марыяю і Юркам Лістападам”[2, 37–42].Акрамя алюзій, 

звязаных з рэлігійнай тэмай, з тэкстамі Я. Купалы (“А хто там ідзе?..”) і 

А. Блока (“Ночь, улица, фонарь, аптека»), тут згадваюцца “шыпшынава-

ўзвышаўскія” савецкія 1920-я і заходнебеларускія 1930-я: з вобразамі 

танкаўскага верша “Паслухайце, вясна ідзе…”, у якім вязні ў цагляных 

мурах, за калючым дротам бачаць, як расцвітае бэз – сімвал 

непераможнай вясны, нікому непадуладнай прагі волі; алюзійная 

вобразная паралель да танкаўскіх радкоў тут – “На цэглу дрот кладзецца 

і цвіце, / Нібы шыпшына, за якою нары”. 

Як твор найперш грамадзянскага гучання чытаецца таксама 

прысвечаны Янку Купалу драматызаваны абразок Л. Дранько-Майсюка 

пад назваю “…піць з недапітых чаш”, пра дні Купалы пад наглядам ГПУ 

на шпітальным ложку пасля спробы самагубства ў 1930 г. Тут цытуецца 

і абыгрываецца шэраг аўтэнтычных дакументаў – Купалавых вершаў і 

фрагментаў з прэсы 1930-х гг.  

Такім чынам, Л. Дранько-Майсюк, стылёвы дыяпазон якога 

ўключае і маньерызм (у “Акропалі”), і абсцэнную лексіку (у 

“Паэтаграфічным рамане”), застаецца прыхільнікам той Красы, якая ўсё 

больш непасрэдна звязваецца з патрыятызмам. На старонках кніг 



Л. Дранько-Майсюка нібы напісана: vitabrevis – patriaeterna. Праз 

культуралагічную інтэртэкстуальнасць пісьменнік свядома, 

тэндэнцыйна актуалізуе персаналіі беларускай літаратурнай класікі.  
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