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С.В. ГРЫМУТА 

РЭЦЭПЦЫЯ АНТЫЧНАСЦІ Ў ТВОРЧАСЦІ МАКСІМА БАГДАНОВІЧА І МІКОЛЫ ЗЭРАВА 
Типологически сопоставляется творчество М. Богдановича и М. Зерова. Выделены основные направления рецепции ан-

тичности в художественной практике поэтов. Делается вывод, что освоение античного наследия в их творчестве осуществля-
лось через оригинальную трансформацию образов, жанров и стихотворных размеров. 

In the article creativity of M. Bogdanovich and M. Zerov is compared typologically. The basic directions of reception of antiquity in an 
art practice of poets are allocated. The conclusion that the development of an antique heritage in creativity of M. Bogdanovich and 
M. Zerov was carried out through the original transformation of images, genres and meters is drawn. 

Антычная літаратура – культурны метатэкст 
(нароўні з Бібліяй); падмурак і невычэрпная кры-
ніца еўрапейскага мастацтва. М. Багдановіча яна 
вабіла ўзорнасцю і класічнай дасканаласцю, якой 
паэт імкнуўся дасягнуць ва ўласнай творчай 
практыцы. Зварот да культурна-эстэтычных зда-
быткаў старажытных Грэцыі і Рыма быў цалкам 
лагічным ва ўмовах паскоранага развіцця бела-
рускага прыгожага пісьменства на пачатку ХХ ст. 
і – больш шырока – ва ўмовах гістарычнага сама-
вызначэння беларускай нацыі ў сусветнай 
прасторы. Як вядома, «традыцыйныя структуры 
(а антычнасць і ёсць такая структура. – С. Г.) 
утрымліваюць у сабе ў найбольш агульным вы-
глядзе па-мастацку зашыфраваныя сацыяльна-
гістарычныя, ідэалагічныя і маральна-псіхалагіч-
ныя заканамернасці агульначалавечага быцця ў 
іх змястоўнай узаемазвязанасці і ўзаемаабумоў-
ленасці» (Сузько 2008, 3). 

У мастацкай канцэпцыі развіцця беларускай 
літаратуры, прадстаўленай М. Багдановічам, вы-
разна акрэсліваліся два неабходныя яе чыннікі – 
эстэтызацыя і еўрапеізацыя. Адным са спосабаў 
дасягнення згаданай мэты, натуральна, стала 
засваенне «таго, што соткі народаў праз тысячы 
год сабіралі ў скарбніцу светавой культуры» 
(Багдановіч 2001 ІІ, 291). Не менш адказнай была 
і місія ўкраінскіх неакласікаў (М. Зэрава, М. Драй-
Хмары, М. Рыльскага, П. Філіповіча, О. Бургард-
та), якія ў складаных умовах нацыянальнага Ад-
раджэння зрабілі выбар на карысць высокаэстэ-
тычнага і інтэлектуальнага развіцця нацыяналь-
нага мастацтва. Насуперак татальнай дэструкцыі, 
дыдактыцы і мастацкай аморфнасці, прапаганда-
ванай прадстаўнікамі пралетарскай літаратуры і 
большасці мадэрнісцкіх плыней, неакласікі пасту-
лявалі эстэтычную самакаштоўнасць паэтычнай 

творчасці і зварот да антычнага ідэалу красы 
слова. Нават у іранічным «Самавызначэнні» 
«грона п’ятірного» акрэслівалася дамінанта твор-
чых арыенціраў: 

Я знаю: ми тугі бібліофаги, 
І мудрість наша – шафа книжкова. 
Ми надто різьбимо скупі слова, 
Прихильники мистецтва рівноваги. 

(Зеров 1965, 98) 
Даследчык В. Рагойша адзначыў, што «спад-

чына беларускага паэта (Максіма Багдановіча. – 
С. Г.) актыўна выкарыстоўвалася на Украіне, 
асабліва неакласікамі» (Рагойша 1993, 22). Сап-
раўды, некаторыя палажэнні ідэйна-эстэтычнай 
праграмы лідэра ўкраінскай суполкі М. Зэрава 
сыходзяцца з канцэпцыяй развіцця нацыянальна-
га мастацтва, распрацаванай М. Багдановічам. 
Так, цэнтральны пастулат украінскага паэта – 
«Засваенне велічнага досведу сусветнага пісь-
менства, а менавіта добрая літаратурная асвета 
пісьменніка і ўпартая сістэматычная пераклад-
чыцкая праца» (Зеров 1926, 122) – і лозунг «Ad 
fontes!» («Да крыніц!») выразна сугучны дбанню 
беларускага творцы аб уключэнні нацыянальнай 
літаратуры ў сусветны кантэкст. 

Рэцэпцыя антычнасці ў мастацкай практыцы 
М. Багдановіча і М. Зэрава адбывалася па не-
калькіх асноўных кірунках: 

• рэтрансляцыя вобразаў старажытнага свету; 
• засваенне і трансфармацыя жанраў і верша-

ваных памераў антычнасці; 
• пераклад. 
Адразу заўважым, што апошнія два пункты 

знаходзяцца ў шчыльнай узаемасувязі, бо пе-
раклад твораў антычных аўтараў патрабаваў ад 
паэтаў перадачы і адметнай архаічнай формы, і 
жанравай адпаведнасці. Адносна першай пазіцыі 
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варта гаварыць пра своеасаблівы антычны ана-
мастыкон у паэзіі беларускага і ўкраінскага твор-
цаў: шматлікая колькасць індывідуальных антра-
понімаў (імёны рэальных грамадскіх і культурных 
дзеячаў – Катул, Анакрэонт, Нерон, Авідзій, Ары-
старх і інш.); міфонімаў (героі міфаў, легенд, па-
данняў антычнага свету, а таксама імёны літара-
турных персанажаў – Геракл, Антэй, Наўсікая, 
Адысей, Саламея, Целемах і інш.), сярод якіх ня-
мала тэонімаў (Дыяна, Венера, Юпітэр, Афіна, 
Афрадыта і інш.) і дэмонімаў; пласт тапонімаў 
(назвы рэчак, гор, краін – Элада, Цібр, Гіпакрэна, 
Ітака і інш.). Старажытнагрэчаская міфалогія не-
выпадкова знайшла сваё ўвасабленне ў цыкле 
«Думы», філасофска-роздумным цэнтры «Вянка» 
М. Багдановіча. У ім паэт разважае над лёсам бе-
ларускага нацыянальнага Адраджэння. Між тым 
ад верша «Калі зваліў дужы Геракл у пыл 
Антэя…» адбываецца пераход да скарбаў су-
светнай культуры. Так, «спецыфічна нацыяналь-
ныя тэмы і вобразы… пойдуць як бы падводнай 
плынню, адбіваючыся ў “люстэрку” сусветных 
вечных тэм, агульначалавечых духоўных каштоў-
насцей, непераўзыдзеных узораў класічнага мас-
тацтва, хрысціянскіх гуманістычных традыцый» 
(Чабан 2001, 504). У згаданым вершы М. Багда-
новіч звяртаецца да міфа пра Антэя, які заўсёды 
перамагаў (фізічна), дзякуючы дакрананню да 
маці-зямлі. З аднаго боку, вобраз Геі (маці Антэя) 
адсылае нас да першаснага, архетыповага воб-
разу маці-зямлі, так спрадвек шанаванай белару-
самі. Гэта ёсць першы крок у адбудове хісткай су-
вязі часоў і культур. З другога боку, паэт робіць 
акцэнт на тым, што жыватворная моц «радзімай 
зямлі» сімвалізуе найперш духоўнае «акрыянне»: 
«І бодрасць ты ўліла ў слабеючыя жылы, // Зва-
рушыла маёй душы драмаўшай сілы, // І месца ў 
ёй з тых пор няма ўжо больш жальбе» (Багдано-
віч 2001 І, 119). 

Узгадваючы славутых паэтаў антычнасці і ана-
лізуючы іх набыткі, М. Багдановіч у сваіх вершах 
часта разважае над праблемамі ўласнай твор-
часці і шляхамі развіцця мастацтва. У вершы 
«Бледны, хілы, ўсё ж люблю я…» паэт апявае 
«мудры і кіпучы верш» старажытнагрэчаскага 
творцы Анакрэонта, што «ў жылах кроў хвалюе, // 
Ў ім жыццё струёю плешча, вее хмелем ён» (Там 
жа, 120). Не толькі прызнанне і прыхільнасць да 
такога роду паэзіі – лёгкай, жыццярадаснай – 
меркаваў выказаць беларускі аўтар. Вядома ж, 
выпрабаванне часам праходзіць любы паэтаў 
радок. Але толькі сапраўдная паэзія нагадвае 
«вытрыманае» віно: «Дні ідуць, праходзяць го-
ды, – // Але ўсё крапчэй, хмяльнее робіцца яно» 
(Там жа).  

У мастацкай канцэпцыі лідэра ўкраінскіх неа-
класікаў М. Зэрава адну з галоўных пазіцый зай-
мае пытанне традыцыі. Таму, відаць, творчым 
арыенцірам для паэта выступае асоба славутага 
александрыйскага філолага і эстэта Арыстарха, 

услаўленая ў аднайменным вершы. Твор пабуда-
ваны на кантрастным супрацьпастаўленні двух 
светаў: торжышча лёгкіх літаратурных гульняў, 
дзе «олександрійських муз нащадки і послідки, // 
…поети і піїтки, // Ловили темний крок літератур-
них мод, // Сплітали для владик вінки нікчемних 
од» (Зеров 1965, 96) і кутка-кабінета руплівага 
працаўніка Арыстарха, які «для поколінь нових, 
на глум зухвалій моді, // Заглиблювався в текст 
Гомерових рапсодій» (Зеров 1965, 96). 

Несумненна, істотным для разумення пазіцыі 
М. Багдановіча адносна творчасці і паказальным 
у плане рэцэпцыі антычнасці з’яўляецца верш 
«Ліст да п. В. Ластоўскага». Паэт суадносіць 
важкасць таленту, працы і натхнення ў мастацкай 
дзейнасці, разважаючы над творчымі здабыткамі 
Моцарта і Сальеры. Канстатаванае беларускім 
песняром («У творчасці яго раптоўнага няма: // 
Аснова да яе – спакойная дума» (Багдановіч 
2001 І, 264)) выразна супадае з яго ўласнай пазі-
цыяй. Відаць, таму Сальеры ў згаданым вершы 
мастака атрымлівае апраўданне. М. Багдановіч 
аргументавана даказвае, што праца, «мерны, 
нудны труд» не шкодзяць развіццю талента: 

Не! Працай гэтаю сябе ён развіваў. 
…Хай судны час настане, –  
спакойна Музе ён і проста ў вочы гляне, 
І будзе за любоў да здольнасці сваёй 
Апраўдан Музаю і ўласнаю душой. 

(Багдановіч 2001 І, 264) 
Украінскія неакласікі ўяўлялі сабой падобны 

тып руплівых паэтаў-навукоўцаў, якія выдатна 
сумяшчалі прафесарска-выкладчыцкія абавязкі з 
літаратурнай, перакладчыцкай, грамадскай дзей-
насцю. Асобы высокай класічнай адукацыі, яны 
выразна выдзяляліся на фоне прадстаўнікоў ма-
савай паэзіі – удзельнікаў «ВУСПП», «Гарту», 
«Плуга» і інш. Таму і паэтычнае мастацтва неа-
класікі лічылі элітарным заняткам для ўдумлівага 
«разьбяра слова». Несумненна, у суполцы «гро-
на п’ятірного» яскрава вылучаецца постаць лідэ-
ра – Міколы Зэрава. Універсітэцкі прафесар, 
розгалас пра лекцыі якога сягаў далёка за межы 
сценаў alma mater; удумлівы даследчык літарату-
ры і крытык («Від Куліша до Винниченка», «До 
джерел», «Нова українська поезія»), арыгінальны 
паэт («Камена»), перакладчык-тытан («Антологія 
римської поезії»), праца якога выклікала да жыц-
ця і сфарміравала ўкраінскую школу перакладу – 
так выглядае толькі сціслы пералік граней згада-
най творчай асобы. Засцерагаючы маладых паэ-
таў ад безаблічнасці і масавасці, неакласік заах-
вочваў «шырока і грунтоўна пазнаёміцца з куль-
турным набыткам іншых народаў, з усім, што мо-
жа пашырыць і ўзбагаціць наш уласны досвед» 
(Зеров 1926, 115). 

У паэзіі М. Зэрава ёсць два ўлюбёныя вобра-
зы – Адысей і Авідзій. Зварот да вобраза героя 
бессмяротнай паэмы Гамера быў абумоўлены не 
толькі цікавасцю перакладчыка. Лёс гэтага вечна-
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га вандроўніка для ўкраінца – сімвал няспыннага 
пошуку ва ўласнай дзейнасці з неад’емнымі пе-
рашкодамі і духоўным заспакаеннем у вобліку 
Красы-Наўсікаі. Другі – выгнаннік Авідзій («В 
краю, де цілий рік негода та зима // Та моря 
тужний рев, та варвари довкола. // Убогий, дикий 
край!» (Зеров 1965, 96)) – сімвал нескаронага ду-
ху і бессмяротнасці сапраўднай творчасці: 

Народи і віки не раз іще згадають 
Дзвінких його пісень легкий свавільний лад 
Стогнанням ніжних альб і дзвоном серенад. 

(Зеров 1965, 96) 
Адзначым, што ў вершах М. Багдановіча 

часцей сустракаем рэаліі, персанажаў Старажыт-
най Грэцыі, у той час як лідэр неакласікаў М. Зэ-
раў аддае перавагу рымскай паэзіі і міфалогіі. 
Між тым вобраз багіні Камэны са старажытна-
рымскай міфалогіі яднае абодвух паэтаў у разва-
гах аб суаднесенасці працы, таленту і натхнення 
ў мастацкай творчасці. Свой адзіны прыжыццёвы 
зборнік арыгінальнай паэзіі прадстаўнік «грона 
п’ятірного» М. Зэраў назваў «Камена» (1924). 
Першапачаткова ў рымскай міфалогіі камэны – 
гэта німфы са своеадметным дарам прадбачання; 
пазней – багіні, што апекаваліся мастацтвам, 
атаясамляліся з Музамі. У згаданым вышэй 
вершы М. Багдановіча «Ліст да п. В. Ластоўскага» 
вобраз гэты сустракаем двойчы (Муза, Камэна). 
Аддаючы даніну павагі думцы, руплівай працы і 
творчым здольнасцям, паэт звяртаеццца да ад-
казнай за натхненне: «Табе прывет нясу, ласка-
вая Камэна, – // Натхненнем упаіў нас ключ твой 
Гіпакрэна» (Багдановіч 2001 І, 264). Традыцыйны 
ракурс погляду на вобраз Музы назіраем і ў паэзіі 
ўкраінскага неакласіка: Камэна тут выступае але-
горыяй натхнення. 

У паэтычным свеце ўкраінскага творцы антыч-
насць з’яўляецца месцам Красы і Гармоніі. Паго-
дзімся з думкай В. Зварыч, што «антычнасць ва 
ўспрыняцці неакласікаў – гэта непераўзыдзеныя 
ўзоры мастацкай дасканаласці, статыка, раўнава-
га “пачуццёвага” і “разумовага”. Светаадчуванне, 
светабачанне неакласікаў набліжаецца да “апа-
лонаўскага” пачатку антычнай культуры з яго яс-
насцю, логікаю, завершанасцю» (Зварич 2001, 
178). Відаць, таму ў паэзіі лідэра неакласікаў вы-
разна супрацьпастаўляюцца антычны і біблейскі 
жаночыя вобразы. Так, «феацький квіте», Наўсі-
кая, у якой «вроди й гідності струмистий німб // 
Над чолом ніжним і дитячим сяє» (Зеров 1965, 99), 
выступае антыподам біблейскай гераіні Саламеі, 
якая «ще дитя (дитя!), // А п’є страшне, отруєне 
пиття // І тільки меч та помсту накликає» (Зеров 
1965, 99). Нягледзячы на выразную палярыза-
цыю згаданых вобразаў, аўтарам падкрэсліваец-
ца іх «дзіцячасць» і вечная, як жыццё, прыга-
жосць. Між тым сярод пурпуровага мора (крыві) 
адна з’яўляецца выратаваннем, а другая – згу-
бай. Вобраз Наўсікаі для М. Зэрава – увасаблен-
не эстэтычнага ідэалу Красы, да якога няспынна 

імкнуўся паэт ва ўласнай творчасці: «Ясна, зці-
люща, мов жива роса, // Рожевім сплеском Ел-
лінського моря // Йому сміється радісна Краса» 
(Зеров 1965, 99). 

Ідэал «вышэйшай красы» ўвасоблены М. Баг-
дановічам у цыкле «Мадонны». Паэтычны свет 
мастака вабіць найперш вобразам дзяўчынкі з 
верша «У вёсцы». Так, у «цененькай» постаці, 
«упэцканай і хілай, і худой», якая выступае сімва-
лам найвышэйшага хараства, зліліся «ў жывы 
абраз ядыны // Той выгляд мацеры ды з воблікам 
дзяўчыны» (Багдановіч 2001 І, 145). Гэта адна з 
іпастасей ідэалу Красы жанчыны, увасобленая ў 
творчасці паэта. Між тым вельмі блізкая да згада-
нага вобраза іпастась вагітнай. Менавіта вобраз 
цяжарнай кабеты напаўняе душу «свяшчэнным 
агнём» і выклікае шчыра-цнатлівае захапленне. У 
мастацкім свеце беларускага паэта абедзве зга-
даныя іпастасі эстэтычнага ідэалу Красы, нягле-
дзячы на канкрэтнае напаўненне, набліжаюцца 
да біблейскага вобраза Божай Маці.  

Зацікаўленне М. Багдановіча мастацкім све-
там антычнасці знайшло адмысловы выхад у 
распрацоўцы эратычнай тэматыкі. Найперш 
адзначым згадку пра славутага рымскага паэта 
Катула ў вершы «Успамін», прысвечаным тэма-
тыцы кахання: «Дзень гэты, – так пісаў Катул, – // 
Я белым каменем адзначу» (Багдановіч 2001 І, 
256). Як слушна заўважыў перакладчык Гамера 
на беларускую мову і даследчык антычных маты-
ваў у творчасці М. Багдановіча Юльян Дрэйзін, 
«мы бачым, што абодвы вершы выкліканы падоб-
нымі адно да аднаго здарэньнямі, і можам ду-
маць, што Багдановіч пэўна быў добра знаёмы з 
творамі рымскага паэта, калі так трапна ўспамі-
нае яго словы, тым болей, што памянёная элегія 
Катулла знаходзіцца ў самым канцы кнігі яго вер-
шаў…» (Дрэйзін 1928, 188). Нястомны шукальнік 
Красы і Гармоніі, Максім-кніжнік не мог не звяр-
нуцца да вобраза бога кахання – Эраса (у рым-
лян – Купідона, або Амура). Вершы «З цыкла 
Эрас» поўныя стыхійнай неўтаймавальнасці і ад-
метнай энергетыкі кахання, што былі так чуйна 
ўлоўлены беларускім паэтам у свеце антычнага 
міфа: 
Зірнуў, як між валос, між хмар калматых, цёмных 

Чырвоны маладзік 
І ўраз згадаў мне рад уздыхаў прыглушоных, 

І мук любоўных крык, 
І цела гібкага шалёнасць, ізвіванне, 

І п’яны, душны пах… 
(Багдановіч 2001 І, 203) 

Пагодзімся, што «“плястычнасьць” вобразаў у 
гэтых вершах сапраўды старагрэцкая» (Дрэйзін 
1928, 190). У большасці вершаў («З цыкла Эрас», 
«Купідон») М. Багдановіч дакладна перадае тра-
дыцыйнае напаўненне антычнага вобраза Эраса, 
што было сведчаннем глыбокага пранікнення бе-
ларускага мастака ў стыхію старажытнага міфа. 
Аднак істотным бачыцца і арыгінальнае пера-
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асэнсаванне вобраза бога кахання, прадстаўле-
нае ў вершы «На могілках». Вечны вартавы лю-
бові паказаны ў нетыповым абліччы і абставінах: 
«Амур і сумны і прыгожы // Стаіць з павязкай на 
вачах // Ля склепу» (Багдановіч 2001 І, 254). Па-
добная трансфармацыя дазволіла паэту напоў-
ніць філасофскім зместам традыцыйны вобраз 
свавольніка і жартаўніка. Амур у згаданым вершы 
сімвалізуе вечнае Каханне, што перамагае 
«смерці жах». 

Другі кірунак рэцэпцыі антычнасці ў творчай 
практыцы М. Багдановіча і ўкраінскага неакласіка 
М. Зэрава звязаны з пошукам у галіне формы. 
Гэтыя аўтары вярнулі ў нацыянальныя літарату-
ры шырокі дыяпазон класічных памераў – гекза-
метр, пентаметр, александрыйскі верш і інш. 
Ідэйна-эстэтычная канцэпцыя М. Багдановіча 
прадугледжвала такі зварот як неабходны: 
«…маючы на ўвазе не толькі іх красу, не толькі 
палепшанне версіфікатарскай снароўкі пры пра-
цы над імі, але і жаданнем прышчапіць да бела-
рускай пісьменнасці здабыткі чужаземнага паэ-
тычнага труда, памагчы атрымаць ёй больш 
еўрапейскі выгляд. Апрыч таго, фактам з’яўлення 
іх хацеў я давесці здатнасць нашай мовы да 
самых срогіх вымог вяршоўнай формы…» (Багда-
новіч 2001 ІІІ, 244). З’яўленне гекзаметра ў твор-
чай практыцы беларускага паэта было звязана з 
перакладамі з Авідзія і Гарацыя. Да класічна-
ўзорных «Метамарфоз» рымскага выгнанніка 
Максім-кніжнік звяртаўся двойчы: яму належаць 
пераклады двух урыўкаў са славутай паэмы. 
Адзін з іх – трансляцыя міфа пра Ікара і Дзедала. 
Урывак, узноўлены М. Багдановічам па-бела-
руску, перадае карціну аднастайнай працы Дзе-
дала і яго павучанне сыну. Паэт перарывае пе-
раклад на аптымістычнай ноце, калі кожны з назі-
ральнікаў за палётам Дзедала і Ікара «лічыў // Іх 
за багоў, бо адны яны могуць лятаць у паветры» 
(Багдановіч 2001 І, 378). Строгая вытрыманасць у 
межах фармальнага канону не пазбавіла твор 
маляўнічасці, адметнай жывапіснай пластыкі, 
уласцівай пяру беларускага творцы. Мяркуем, 
што М. Багдановічу быў сугучны той адвечны фі-
ласофскі роздум пра мэты дзейнасці і сэнс чала-
вечага быцця, які яскрава ўвасоблены ў творы 
Авідзія. 

Другім антычным памерам у мастацкай прак-
тыцы М. Багдановіча стаў пентаметр. У «Паэтыч-
ным слоўніку» В. Рагойшы прадстаўлена наступ-
ная дэфініцыя: «Пентаметр (грэч. pentametros – 
пяцімернік, ад pente – пяць і metron – мера) – 
вершаваны памер антычнай (метрычнай) сістэмы 
вершавання, які ўяўляе сабой два дактылічныя 
паўрадкоўі, аддзеленыя адно ад другога цэзу-
рай... П. ужываўся толькі ў чаргаванні з гекзамет-
рам, утвараючы элегічны двуверш» (Рагойша 
2004, 233). У творчасці беларускага паэта пента-
метры маюць выразнае філасофскае напаўнен-
не. Так, роздум над загадкамі і сэнсам быцця, 

над зместам прыгожага і барацьбой процілеглых 
жыццёвых пачаткаў сустракаем у наступным вер-
шы паэта: «Чыстыя слёзы з вачэй пакаціліся ніз-
кай парванай, // Але, упаўшы у пыл, брудам зра-
біліся там» (Багдановіч 2001 І, 135). Даследчык 
В. Рагойша адзначае, што М. Багдановіч пакінуў 
«унікальны ўзор т. зв. чыстага пентаметра» (Ра-
гойша 2004, 234): «Рыцар Няшчасце, што скрозь 
ездзіць пад маскай маўчком, // Сэрца старое пра-
біў мне зіхацяшчым кап’ём. // З сэрца старога 
струёй люнула яркая кроў; // Знікла пад сонцам 
яна, ў землю ушла між цвятоў» (Багдановіч 2001 
І, 167). Відавочна, аднаўленне класічных памераў 
і адмысловых страфічных форм для М. Багдано-
віча не было самамэтай. Больш важная маста-
коўская задача – не проста «прышчапіць» іх да 
нацыянальнай культуры, а зрабіць часцінкай лі-
таратурнага вопыту беларускага народа. З іншай 
пазіцыі, рэаліі беларускага (як і ўкраінскага) жыц-
ця выразна кантраставалі з дасканала-ўзорным 
светам Старажытнай Грэцыі і Рыма. Менавіта та-
му творчае пераасэнсаванне антычнай спадчыны 
М. Багдановічам і М. Зэравым не абмяжоўвалася 
выключна эстэтычнымі задачамі, а мела выраз-
ныя сацыякультурныя і нават сацыяльна-палі-
тычныя мэты. 

Жанравы спектр паэзіі М. Зэрава і прадстаўні-
коў «грона п’ятірного» даволі шырокі: ода, элегія, 
эпіграма і інш. Жанр элегіі колькасна пераважае ў 
паэтычнай практыцы лідэра неакласікаў. Зварот 
да яе быў абумоўлены перакладчыцкай працай 
паэта з рымскіх аўтараў – Тыбула, Авідзія, Пра-
перцыя, хоць асобныя прыклады згаданага жанру 
з’яўляліся ў ранні перыяд творчасці. Як вядома, 
паходжаннем элегія звязана з мастацкім светам 
Старажытнай Грэцыі. Ад пачатку яна мела вы-
разны характар смутку, жалю і нават жалобы, 
збліжаючыся з эпітафіяй і эпіграмай. Медытатыў-
насць элегій абумоўлена своеасаблівым праблем-
на-тэматычным напаўненнем: жыццё і смерць, на-
канаванасць лёсу, нешчаслівае каханне і інш. 
Рэтрансляцыя элегічных матываў і арыентацыя 
на класічныя ўзоры антычнасці відавочныя ў 
наступных вершах М. Зэрава: «Елегія», «Київ з 
лівого берега», «Poor Yorick!» і інш. Напрыклад, у 
вершы «Елегія» сустракаем традыцыйныя для 
жанру супрацьпастаўленні: вясна-восень, юнацт-
ва-сталасць, радасць-нуда. Мінулае юнацтва 
паэтызуецца як пара несупыннай весялосці ў 
процівагу сучаснасці, поўнай болю і смутку: 

А згадуєш, яке тоді було 
Повітря? Небо? – Гусяче крило, 
Здається, з нього пил і бруд змітало. 
Як лід дзвенів, як скоро танув сніг, 
І як того, що звалося «замало», 
Тепер би й сам ти витримать не зміг! 

(Зеров 1965, 98) 
Заўважым, што элегія ў творчасці ўкраінскага 

неакласіка набывае пэўныя змены: часта трады-
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цыйныя для гэтага жанру кантрастныя супраць-
пастаўленні атрымліваюць адмысловае філасоф-
скае гучанне-напаўненне. Асаблівы метрычны 
лад элегій («элегейон», «элегический дистих») 
прывабіў і беларускага паэта. «Гэта двухрадко-
вая страфа, якая складаецца з гексаметра і пен-
таметра, звычайна змяшчала ў сабе адну за-
вершаную думку, незалежна ад колькасці двувер-
шаў ва ўсёй элегіі» (Древнегреческая элегия 
1996, 6). Згаданы лаканізм думкі і адшліфава-
насць вершаванай формы выяўлены ва ўсіх эле-
гічных двувершах М. Багдановіча. Так, у наступ-
ным вершы філасофская насычанасць зместу да-
сягаецца-рэалізуецца праз бінарную апазіцыю 
«верху-нізу»: «З нізкага берагу дно акіяна вачам 
недаступна, – // Глуха укрыла яго сіняя цемень 
вады. // Але ўзбярыся ўгару на вяршыну пры-
брэжнай страмніны, – // Кожны каменьчык на дне, 
пэўна, пабачыш ты стуль» (Багдановіч 2001 І, 135). 

Дзякуючы руплівай працы М. Багдановіча і 
М. Зэрава, перлы антычнай мудрасці і паэзіі 
знайшлі адмысловае ўвасабленне ў нацыяналь-
най моўнай абалонцы. Пераклады лідэра ўкраін-
скіх неакласікаў і да сённяшніх дзён з’яўляюцца 
выдатным эталонам для творцаў. У сферы яго 
«антычных» інтарэсаў – спадчына рымскіх паэтаў 
(Вергілія, Гарацыя, Тыбула, Марцыала і інш.), пе-
раклады з якой і склалі знакамітую «Антологію 
римської поезії» (1920). Заўважым, што лёс пе-
ракладаў М. Зэрава даволі пакручасты. Адным 
пашанцавала выйсці з друку своечасова, другія 
страчаны або знішчаны ў Салавецкім лагеры (як, 
напрыклад, поўны пераклад «Энеіды» Вергілія на 
ўкраінскую мову), трэція, пасля смерці творцы, 
друкаваліся ў анталогіях без узгадвання аўтара 
або ўвогуле прыпісваліся іншым асобам. Між тым 
пераклады М. Зэрава арганічна ўваходзяць у 
залаты фонд украінскага мастацкага перакладу. 
Яны пазначаны пячаткай майстэрства і высокай 
філалагічнай культуры. Адносна перакладаў 
украінскага неакласіка Г. Кочур заўважае: «Тыя 
творы, што ў арыгінале былі напісаны Гекламет-
рам або элегічным двувершам, Зэраў перакла-
даў, прытрымліваючыся памеру арыгінала. Што ж 
да рытмічнай разнастайнасці рымскіх лірыкаў 
(Катул, Гарацый), то тут перакладчык не захоўваў 
адзінага прынцыпу: асобныя вершы ён перакла-
даў, дакладна ўзнаўляючы рытміку арыгінала 
(напрыклад, 32-я ода першай кнігі Гарацыя), а 
часта, ідучы за прыкладам многіх папярэднікаў, 
выбіраў памер, звыклы для нашага вершавання, 
уводзіў таксама і рыфму, якой звычайна ў арыгіна-
ле няма. Але перакладам абодвух тыпаў адноль-
кава ўласціва была зместавая дакладнасць і вя-
лікая паэтычная культура, штосьці такое, што на-
давала ўсім гэтым разнастайным творам адзінае, 
непаўторна-зэраўскае гучанне» (Кочур 1963, 103). 
Пагодзімся, «пераклад заўсёды ставіць замежны 
твор у нацыянальны кантэкст. І кожны новы пе-
раклад стварае новы кантэкст сусветнага ў на-

цыянальным, як і іншанацыянальнага ў сусвет-
ным» (Адамовіч 2001, 12). І М. Багдановіч, і 
М. Зэраў выдатна разумелі, што стварэнне па-
добнага кантэксту было неабходным для мала-
дых літаратур – беларускай і ўкраінскай. Выдатна 
суадносіцца з важкасцю працы М. Багдановіча і 
М. Зэрава на карысць нацыянальных культур 
прамоўленае Гарацыем: 

Лепшы медзі сабе памятнік справіў я, 
Болей ўсіх пірамід царскіх падняўся ён; 
Не зруйнуе яго сівер, ні едкі дождж, 
Ні гадоў чарада, вечнага часу рух. 
Не саўсім я памру, лепшая часць мяне 
Не зазнае хаўтур; слава мая ўвесь час 
Між патомкаў расці будзе… 

(Багдановіч 2001 І, 376) 
Відавочна, плённай для суседніх літаратур 

была творчая дзейнасць М. Багдановіча і М. Зэ-
рава. Агульныя мэтавыя ўстаноўкі (развіццё на-
цыянальнага мастацтва з улікам вопыту сусвет-
най культуры, павышэнне прафесійнай падрых-
тоўкі паэтаў і інш.), рэцэпцыя антычнасці, нястом-
ная перакладчыцкая праца, удасканаленне тэхні-
кі верша выразна яднаюць творцаў беларускай і 
ўкраінскай літаратур. І М. Багдановічам, і М. Зэ-
равым быў створаны адмысловы антычны ана-
мастыкон. У арыгінальнай творчасці беларускага 
паэта пераважаюць вобразы і матывы старажыт-
нагрэчаскай літаратуры. Для перакладу ж ён вы-
бірае знакамітых рымскіх паэтаў (Авідзія і Гара-
цыя). Даніну рымскай гісторыі, сюжэтам і вобра-
зам старажытнарымскай міфалогіі аддаў лідэр 
украінскіх неакласікаў М. Зэраў. Адносна рэцэп-
цыі жанраў антычнасці прадстаўніком «грона 
п’ятірного» адзначым, што ў яго творчай практы-
цы пераважае элегія. Істотным бачыцца не 
проста засваенне скарбаў антычнага свету згада-
нымі творцамі, але і арыгінальная трансфарма-
цыя вобразаў, жанраў і вершаваных памераў ста-
ражытнасці. Актыўнае выкарыстанне вобразаў 
антычнай (а таксама біблейскай, славянскай) мі-
фалогіі, зварот да адметных, архаічных форм з 
боку М. Багдановіча і М. Зэрава былі сведчаннем 
своеасаблівага культуралагічнага тыпу мыслен-
ня. Несумненна, іх захапленне светам старажыт-
насці ў чарговы раз падкрэсліла думку аб тым, 
што энергія міфаў – жыватворная крыніца для 
сілкавання сучаснага мастацтва. 
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