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АПАЛОГІЯ  КРАСЫ1 Ў ЛІРЫЦЫ Л.ДРАНЬКО-МАЙСЮКА

The motives  of  Beauty  are  the  most  important  in  the  work  by  L. Dranko Maysyuk  (b.  1957).
The  poet  esthetic  applies  to  all  display  objects.  The  reference  to  the  aesthetics  of  the  Baroque  and
European modern of the 1920s is seen in the style of L. Dranko-Maysyuk.

З  тых  творцаў,  якія  прыйшлі  ў  беларускую  літаратуру  ў  1980-я  гады,
яскравым талентам вылучаецца паэт і эсэіст Леанід Дранько-Майсюк (нар. у 1957
г.).  Ён  пачынаў  друкавацца  яшчэ  ў  дзяржаве  СССР,  і  яго  першы  паэтычны
зборнік, «Вандроўнік», з’явіўся ў 1983 г. Другі, «Над пляцам», выйшаў у 1986-м,
калі  выбухнуў  Чарнобыль,  калі  М. Гарбачовым  актыўна  вялася  палітыка
перабудовы і галоснасці,  і за ёю ў  1989 г. імкліва змяніліся межы цэлага шэрагу
еўрапейскіх краін. Трэцяя кніга Л. Дранько-Майсюка, «Тут», заспела пярэдадзень
сцвярджэння  новай  дзяржаўнасці  Беларусі  –  выйшла  ў  1990  г.  А  ён  аддаваў  у
друк  у  1991-м  такія  тэксты:  «Паэт  сказаў:  “Стамляецца  метал…  /  Святло
стамляецца,  і  Апалон  стамляецца,  /  Арлы  стамляюцца,  вартуючы  амфал2,  /  А
хараство  ніколі  не  стамляецца”»  [1,  66].  Так  фармуляваўся  кірунак  усёй  яго
далейшай творчасці: перадусім – эстэцтва, апалогія прыгажосці.

Поруч  з  Л. Дранько-Майсюком  прыходзілі  да  чытача,  напрыклад,
А. Пісьмянкоў («Белы камень», 1983), І. Багдановіч («Чаравікі маленства», 1985),
У. Арлоў  («Добры  дзень,  мая  шыпшына»,  1986)3.  Па  ўзросце  гэтыя  пісьменнікі
найблізка суседзяць з тымі, што ўвайшлі ў літаратурнае таварыства «Тутэйшыя»)
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. І ва ўсім тагачасным шматгалоссі  індывідуальнасць  Л.Дранько-Майсюка,
безумоўна, вылучалася. Вельмі хутка яго паэзія займела вялікую папулярнасць у
чытачоў – якраз у другой палове 80-х; тады ж гарантавана пазнавальным зрабіўся
і яго аўтарскі стыль.

На  першы  погляд,  у  гэтым  стылі  не  было  нічога  незвычайнага,  затое
розныя пачаткі тут звязваліся ў  спецыфічную цэласнасць.  Так,  творчасць  паэта  
пачыналася  як  вельмі  аптымістычная,  але  пры  гэтым  вольная  ад  савецкіх
ідэалагічных  метанаратываў.   Пазней  яна,  здавалася,  мала  залежала  ад  рэзкага
паслаблення  цэнзуры  (менавіта  аксіялагічнай,  а  не  палітычнай).  Яна  не  была

1  “Апалогія красы” – гэтаксама называлася кніга Л. Тарасюк пра беларускую паэзію, яе эстэтыку і сувязі з
мадэрнізмам (выйшла ў 2003 г.), дзе, між іншым, змешчана 5 артыкулаў пра творчасць М. Багдановіча і 2 пра
лірыку Н. Арсенневай.
2 Амфал – прысвечаны Апалону культавы камень, які сімвалізуе цэнтр сусвету.
3 Таксама – В. Шніп (“Гронка святла”, 1983), Л. Галубовіч («Таемнасць агню», 1984), У. Ягоўдзік («Стронга»,
1984), А. Мінкін («Сурма», 1985, увайшоў у літаб’яднанне «Тутэйшыя») і інш.
4 Напрыклад, у 1954 г. нарадзіўся А.Асташонак, у  1957 – А. Пісьмянкоў, Л. Дранько-Майсюк, Людка Сільнова, у
1958 – Адам Глобус, У. Сцяпан (Сцепаненка), М. Клімковіч, У. Сіўчыкаў, у 1959 – А. Сыс, С. Дубавец,
П. Васючэнка, Б. Пятровіч (Сачанка)... Крыху маладзейшымі пачыналі друкавацца ў гэтыя часы Алесь Наварыч,
Алесь Аркуш, Галіна Булыка (1960 г. нар.), С. Адамовіч, А. Казлоў (1962), С. Кавалёў, В. Куртаніч, Э. Акулін
(1963), А. Федарэнка, І. Бабкоў (1964), Ю. Пацюпа, Л. Рублеўская (1965). У тыя ж часы прыйшлі ў літаратуру
М. Арахоўскі, Ю. Станкевіч, Г. Багданава-Ланеўская, М. Шайбак (Адамчык), Т. Сапач, Г. Дубянецкая, В. Русілка,
С. Сокалаў-Воюш, А. Бадак, браты А. і В. Дэбішы, С. Валодзька, А. Крэйдзіч, А.Гуцаў, І. Сідарук, В. Мудроў,
Л. Сом, Л. Неўдах, Л. Вашко, Ф. Сіўко, М. Скобла, А.Чобат, Ю. Гумянюк…



арыентаванаю на анатаміраванне экзістэнцыйнага тупіку, на паэтыку абсурду або
на спецыфічную агрэсіўнасць мастацкага выказвання, уласцівую авангардызму ў
ХХ  ст.  Самыя  пазнавальныя  рысы,  якія  вызначалі  і  сёння  вызначаюць  творы
Л. Дранько-Майсюка,  выглядаюць  ледзь  не    хрэстаматыйнымі:  гэта  ўсё  тая  ж
ідэя апявання красы, патрыятычная паэтызацыя  свайго, беларускага,  звязанасць
не  толькі  з  блізкай  рэальнасцю,  але  абавязкова  і  з  рознымі  культурнымі
кантэкстамі,  больш  ці  менш  аддаленымі.  Яшчэ  ў  тэкстах  Л. Дранько-Майсюка
адсутнічаў  той  комплекс  уяўнай  «літаратурнай  непаўнавартаснасці»  ўсяго
пісьменства савецкага часу, які ў сярэдзіне 80-х найбольш выразна выявіў ад імя
радыкальна  настроенай  моладзі  празаік-эсэіст  і  крытык  С. Дубавец.  Можна
сказаць,  што  поруч  з  разбурэннем  аўтарытэтаў  «тутэйшаўцы»  імкнуліся  як  мага
шырэй  адкрыць  вялізную  скрыню  Пандоры.  Вершы  ж  Л. Дранько-Майсюка
па-свойму  палемізавалі  з  тым  часам  –  часам,  калі  перспектыўнымі   здаваліся
такія  «новыя»  мастацкія  практыкі,  як  постмадэрнізм,  за  ім  –  посткаланіялізм;  і
яны, гэтыя практыкі, падштурхоўвалі творцаў да пошукаў не стылю, а дыскурсу.
Дранько-Майсюку  ж  заўсёды  індывідуальнае  выказванне  было  бліжэй,  чым
гульня з ужо выказанымі некалі сэнсамі.

Прычыну надзвычайнай папулярнасці эстэцкай паэзіі Л. Дранько-Майсюка
ў  шырокай  (рознаўзроставай  і  рознаадукаванай)  публікі  80-х  гадоў  выдатна
вызначыла  даследчыца  і  паэтэса  Вольга  Русілка:  у  свеце  Л. Дранько-Майсюка
«пануе  радаснае  адчуванне  паўнаты  жыцця,  суладнасці  закаханых  душ  і нейкай
таемнай  змовы  людзей,  рэчаў  і  прыроды,  музыкі  і  фарбаў»  [15,  244].  Гэтае
эстэцтва  кантраставала  з  уяўленнем  пра  беларускую  літаратуру  як  такую,  што
«большую  частку  свайго  свядомага  існавання  праседзела  на  чорным  хлебе
рэалізму  і  служэння  народу»  [15,  244].  Крытыка,  аднак,  не  дужа  песціла
Л. Дранько-Майсюка. Лічылася, што яму “не хапае менавіта «расколіны ў  сэрцы
<…>,  трагічнага  разладу  ў  свядомасці  між  рэальнасцю  і  марай»  [14,  7];  яго
вершы  называлі  неглыбокімі,  нарцысічнымі,  «сумна-прафесійнымі»,
«другасна-эклектычнымі»,  нярэдка  супрацьпастаўлялі  іх  прозе
Дранько-Майсюка  ж  і  заклікалі  паэта  «ратавацца  прозай»  [16,  7;  15,  243–244].
Між  тым  эстэцтва  не  мусіць  прывязвацца  ні  да  «расколіны  ў  сэрцы»,  ні  да
гендэрнай  маскуліннасці,  ні  да  стылёвай  аўтаномнасці.  Па  сутнасці,  менавіта
некаторыя  прафесіянальныя  філолагі,  як  заўважана  ў  дакладных  назіраннях
В. Русілкі, аказаліся не гатовымі прызнаць самакаштоўнасць эстэцтва,  той самай
Красы, калі яе зрабіў сваёй канцэптуальнай, першаснай устаноўкай сучасны паэт.

А  ў  першых  кнігах  Л. Дранько-Майсюка  (асабліва  –  у  зборніку  «Над
пляцам»)  вельмі  яскравымі  былі  таксама  авангардныя  матывы.
Л. Дранько-Майсюк  заўсёды  ўмеў  бачыць,  як  жывапісец,  і  вяртаць  чытачу
колішнія  ўражанні  ад  жывапісу  (музыкі,  іншых  відаў  мастацтва):  «Здаецца,  і
пальцы,  як  груца  ў  віне  /  З  абруса   сцякуць  на  масніцы»  (в.  «Пляц  волі»,  з
падзагалоўкам «Успамін былога рабфакаўца»); або: «Відэльцы і рэшткі вяндліны
/ Падскоквалі на цыраце. / Збіваліся ў гурбу гадзіны / На зрушаным цыферблаце”;
“Часопісы,  кнігі,  афішы  /  Ад  рук  і  вачэй  адляталі»  (в.  «Кола»,  з  героем
У. Дубоўкам); або  «Да  бруку  ляцелі  крыжы  і  цвікі,  /  Сцягі  караблёў  і  ўчарнелыя
ванты.  /  Не  чулі,  не  бачылі  вартаўнікі,  /  Як  сноўдалі  злодзеі  і  спекулянты»;



«Вярнуцца да Віцебска с клічам, /  Які / Узвіхрыць будзённасці шэрыя транты…»
(в.  «Віцебск.  1922»,  з  героем  М. Шагалам)  [7,  43;  48;  53;  56].  Спалучэнне
ўрбанізму  –  ужо  з  рэйкамі  на  мінскіх  вуліцах  (але  яшчэ  з  падковамі,  коньмі),
лефаўскі  (У.Маякоўскага)  жоўты  колер  і  алюзійныя  згадкі  тэкстаў  У. Дубоўкі
(«Кругі»)  і  Язэпа  Пушчы  («Лісты  да  сабакі»)  вызначаюць  авангарднае  гучанне
наступнага верша: «Як  боб,  рассыпаецца свіст  уначы  – /  На  рэйкі,  на  дрот  і  на
бляху.  /  Трамвай  адлюструецца  ў  Свіслачы  /  Шпалерынай  жоўтага  даху.  //  І  з
моста  далей  прапаўзае  /  Стракаты,  нібыта  афіша  –  /   “У  памяшканні
чыгуначнага  вакзалу  /  Выступаюць  паэты  “Узвышша”.  //  О,  рэвалюцыйная
паэзія…  /  З  чаканнем  атакі,  /  З  люмпэн-крылымі  журавамі,  /  З  лістамі  да
каханай  і  сабакі/  І  музычнымі  вечарамі.  //  Сімфанічная  стрункасць  падкоў  /  І
багатая  срэбрам  вуздэчка  /  Да  трамвайных  даносяць  званкоў  /  Крамны  водар
мястэчка»  (в.  «У  Менску»;  тут  прыцягвае  ўвагу  таксама  багацце  рытмікі,
рыфмоўкі,  гукапісу)  [4,  114].  Гэтае  захапленне  літаратурай  і  культурай  1920-х
гадоў  застанецца  трывалай  тэмаю  ў  творчасці  Л. Дранько-Майсюка.  Асабліва
часта  ён  будзе  і  ў  вершах,  і  ў  прозе  згадваць  маладнякоўцаў,  узвышаўцаў  і
класічнага  Guillaume  Apollinaire  як  іх  і  свайго  папярэдніка;  таксама  любімы
раман  «Сястра»  Кузьмы  Чорнага  і  любімага  героя  гэтага  рамана  –  Вацю
Браніслаўца,  тыя  мінскія  вуліцы,  масткі,  плошчы  і  завулкі,  па  якіх  хадзілі
пісьменнікі  1920-х  і  створаныя  імі  героі5.  Важна,  аднак,  звярнуць  увагу  на  тое,
што   ў  мадэрнізме  і  авангардызме,  як  і  ў  любой  эстэтычнай  канвенцыі,  паэт  
заўсёды будзе ўспрымаць, актуалізаваць менавіта пазітыўнае; энергія яго вершаў
будзе  выразна  стваральнаю,  будзе  «збіраць»  свет,  а  не  разбураць  яго: «І  кроквы
спынялі  свой  крок  /  Над  пляцам.  /  І  збегліся  ў  небе  /  І  латы,  і  гонта,  і  дрот,  /  І
зроблены з яблыні гэбель» (в. «Над пляцам») [7, 8].

Разам  з  адзначанай  фармальнай  свабодай  Л. Дранько-Майсюк  прынёс  у
паэтычны  радок  шмат  гарэзлівасці  і  гульні,  шчыльна  звязаных  для
пісьменніка  са  светам  фантастычным.  У  яго  кнігах  мы  знойдзем  яскравыя
ўзоры  арнаментальнай  паэзіі:  нямала  «прыўкрасных»  вобразаў  чароўных  
кветак,  птушак,  камянёў,  інш.,  заплеценых  у  слоўныя  кілімы;  гэтыя  ж
вобразы  могуць  разумецца  як  рэмінісцэнцыі-адсылкі  да  традыцыі
бестыярыяў)6.   Працытуем  страфу  з  верша  «Касмея»:  «Той  час,  –  /  Калі
глядзелі на цябе / Вароны,  валуны  і змеі,  – / Пчалу сачыў на залатой вярбе,  /
Падобнай  да  палескае  касмеі…»  [7,  6].  З  такіх  жартоўна-«геральдычных»
вобразаў  –  шыльда  цукерні,  на  якой  «крылы  і  мяккія  лапы  савы  з  рагамі

5 Паэтызацыя тапаграфіі – увогуле асобная тэма ў творах Л. Дранько-Майсюка. Асабліва любімыя аб’екты такога
апісання – Давыд-Гарадок і Мінск (заўважым, што нароўні з «шыпшынавым», «узвышаўскім» Мінскам апяваецца і
сучасны – з яго ландшафтамі, архітэктурай, інш., якія робяцца складнікамі яскравых вобразаў, накшталт: «Мы
йшлі далей, і колер фіялетавы / Усё гусцеў і не рабіўся іншы, / І на  Тэатр Музычнае Камедыі / Ляцелі фіялетавыя
вішні» (в. «На вуліцы Сухой у змроку радасным…»), або: «Табе адной я пакажу,/ Перагарнуўшы неба атлас, /
Куды схавацца ад дажджу / Каля Вялікага тэатра» (в. «Табе адной я пакажу…») [1, 90]. А ў «Кнізе для
спадарыні Эл» найбольш вершаў з «тапаграфічнымі» назвамі: «У Музычным завулку», «Прамінуўшы Ратамскую»,
«Вяртаючыся на Францысканскую», « Паблізу Нямігі», «На Ерусалімскай» , інш..

 
6 Найперш – да нізкі Апалінэра «Бестыярый, або Картэж Арфея»: вершаў-катрэнаў з усмешлівымі
характарыстыкамі жывых істотаў. Напрыклад, у кнізе Л.  Дранько-Майсюка «Тут» ёсць цэлая жартоўная паэма
«Курасоўшчына», з павучальным зместам (як таго патрабуе сярэднявечны жанр бестыярыю); першыя два радкі яе
такія: «На Курасоўшчыне ставала соў, / Па Курасоўшчыне хадзілі куры…» [10,  91].



каровы  спляліся»; цукровы  галубок,  «прапахлы  аерам  і  кавай», што  ляціць  у
Давыд-Гарадок; «дурненькі коршак малады і дзікі голуб дурнаваты» на руках
у  маці;  ластаўка  з  залатым  ззяннем  на  крылцах  і  «дзюбастыя  ахоўцы»
крумкачы, якія суправаджаюць каханку (апошнія – у зборніку «Акропаль»)…
Усе  гэтыя  вобразы  абавязкова  паўтараюцца  на  працягу  цэлага  верша  або
нізкі  –  у  розных  варыяцыях,  як  гэта  бывае  ў  музычных  творах:  «На  хвалях
узнікаў  абраз  тугі  /  З  вянком  сухім  і  ручніком  зрудзелым  /  І  ад  вады  ўцякалі
берагі, / А да вады імкнуліся, глядзелі, / Забыўшыся на час і на цябе, / вароны,
валуны  і  змеі,  /  І   ўслед  пчала  –   /  Ёй  сумна  на  вярбе,  /  Ёй  лепей  тут,  /  На
залатой касмеі <…>» [7, 6].

Рознаўзроўневыя  (у  гукапісе  і  ў  збліжэнні  паняццяў)  паўторы,  якія  не
толькі  меладычна,  але  і  сугестыўна  арганізуюць  тэкст,  заўсёды  будуць
вызначаць  творы  Л. Дранько-Майсюка.  Гэтую  рысу  аўтарскага   стылю
выразна  падкрэсліла  Вольга  Русілка,  пішучы  пра  кнігу  «Акропаль»:  «…адна
фраза  нараджае  другую,  адна  метафара  водсветам  пазнаецца  ў  другой»;
«Нічога  чужароднага  –  таму  паэзія  свабодна  пераліваецца  ў  прозу,   а  проза
шчодра  дзеліцца  з  вершамі  канкрэтнымі  дэталямі  і  вобразамі.  Жанравыя
межы робяцца чыстай умоўнасцю,  нават сюжэты,  матывы,  рытмы рухаюцца
ў  кнізе  свабодна,   як  антычны  вецер  і  Гарынь-рака...»  [15,  244;  245].  І  хоць
паэт у вершы «Прыгажосць» прызнаваўся перад «высокаю красою»: «Прабач,
я дрэнны служка твой, / А лепшым стаць не выпадала – / З маёй пачварнаю
душой,  /  З  маёй  душой  недасканалай»  [10,  21],  –  яго  творы  пакідаюць
уражанне  абсалютнай  натуральнасці  і  лёгкасці  паэтычнага  маўлення.  Гэта
пацвярджаюць  таксама  яскравыя  верлібры  («Проза  радасці»,  «Як  пакахаць
ружу») і белыя вершы («Сад»). 

Герой  Л. Дранько-Майсюка  заўсёды  імкнецца  ў  простым  бачыць
незвычайнае.  Такога  плану,  напрыклад,  адзін  з  ранніх  і  часта  цытуемых
вершаў  –  з  умоўна-асацыятыўнай  вобразнасцю,  на  тэму  адвечнай  повязі
чалавека  з  бацькоўскім  домам  і  адвечнай  жа  наканаванасці  «адысеі»,
падарожжа  ў  далёкі  свет:  «Гэта  цень  мой  вярнуўся  дамоў,  /  Выпіў  кварту
халоднай вады, / Узышоў на вяршыні дубоў,  / Абтрасаючы жалуды. // Часам
гэтым  стары  сталяр  /  У  павеці  вычэсваў  прамень.  /  На  сабаку,  што  побач
стаяў,  /  Трэскі  падалі  і  мой  цень.  //  Часам  гэтым  карміліся  з  рук  /  Качкі
свойскія і журавы, / І ля будкі ляжаў ланцуг / Парыжэлы і нежывы» [4, 6]. У
гэтым тэксце рэчыўныя, прагматычныя дэталі звязваюцца фантазійным ценем
аўтара,  і  з  будзённага  ўзнікае  чароўнае:  адсутнасць/прысутнасць  на
бацькоўскім падворку таго лірычнага героя, якому суперажывае чытач.

Энергічнасць і эмацыянальнасць лірыкі Л. Дранько-Майсюка 1980–90-х гг.
сапраўды  ўзвіхрывала  «будзённасці  шэрыя  транты».  У  такіх  віхурах  найперш
метафара  сталася  для  яго  тым  апірышчам,  што  дапамагае  ствараць  уласны  свет.
Паэзія,  з  усмешкай  прызнаваўся  ён,  ускалыхвае  душу  «…чым  заўгодна,  /  Хоць
ваўком  /  З  метафарай  у  чорнай  пашчы…  //  Ён  зразумелы  для  мяне,  /  Як  неба
роднае і людзі, / Пакуль бяжыць, пакуль імкне, / Пакуль метафары не згубіць» (в.
«Перад спрэчкай») [7, 67]. Гэты воўк – таксама метафара (натхнення). Увогуле ж
у вершах Л. Дранько-Майсюка метафара можа ў вельмі вялікай ступені замяняць
логіку: «Богам створаная проза, / Д’яблам высненыя вершы – / Я стаміўся.  Над



парогам  /  Пчолы  кружацца  і  шэршні.  //  На  іржавыя  завесы  /  І  на  звяглівую
клямку / Пазірае цыган з лесу, / Да майго шыбуе ганку. // А ў парозе плешча мора,
/ Голад кінецца на дзверы. / Самы моцны у прасторы / Пах сялянскае вячэры» (в.
«Вечар») [7,  30].  Мы  можам  сказаць,  што  ў  працытаваным  вершы  метафарычна
апісаны  дзень  стамляючай  працы  за  пісьмовым  сталом,  і  пры  гэтым  логіка
відавочна “прайграе” метафары.

Арнаментальна-фантазійнае, пачуццёвае і метафарычнае вельмі яскрава
спалучыліся  ў  інтымнай  лірыцы  Л. Дранько-Майсюка.  Яна  зрабілася
сапраўдным  жанравым  адкрыццём,  узорам  эстэтызацыі  ў  той  жыццёвай
сферы,  якая  застаецца  адной  з  самых  традыцыйна-рэгламентаваных  у
беларускай  літаратуры.  Паэт  ізноў  не  пайшоў  за  “распрананнем”  кахання,
што з’явілася ў літаратуры амаль бесцэнзурных часоў галоснасці, у творчасці
«Тутэйшых» і пазней, у паслясавецкім мастацтве. Самадастатковая фізіялогія,
брыдкае  або  гвалтоўнае  ў  перыпетыях  інтымнага  жыцця  засталіся
неактуальнымі  для  Л. Дранько-Майсюка.  Нават  у  спадчыне  французскіх
«праклятых»  паэтаў,  асабліва  П. Верлена  і  А. Рэмбо,  чыім  мастацтвам
Л. Дранько-Майсюк   у  сваіх  тэкстах  захапляецца,  ён  нібы   не  заўважае  тых
самых  парушэнняў  «табу»,  тую  самую  «праклятасць»  (за  выключэннем  хіба
што  вакхічных  матываў7).  Для  яго  важная  толькі  Краса,  адным  з  асяродкаў
якой робіцца створаны паэтам свет закаханасці, кахання. 

Пачыналася  гэтая  тэма  ў  яго  першых  кнігах  зусім  рэалістычна:  «Як
цяжка  на імгненне  стаць / За  разумнейшага разумней,  /  Каб словы  простыя
сказаць: /  “Даруй  мне,  мілая,  даруй  мне”.  //  Каб  з  тою  боскай  прастатой  /
Вярнуць,  пазбегнуўшы  адчаю,  /  І  разуменне,  і  спакой,  /  І  не  астылы  кубак
чаю»  (в.  «Як цяжка  на  імгненне  стаць…») [10,  57].  Падобнае  адлюстраванне
псіхалагічных  перажыванняў8  і  стаўленне  да  сям’і  як  да  найвялікшай
каштоўнасці  застануцца  характэрнымі  для  ўсёй  творчасці
Л.Дранько-Майсюка.  Застануцца  ў  яго  паэзіі  і  бліскучыя  філалагічныя
парафразы, накшталт: «Гэта ў табе Дон Жуан памірае / Ад справядлівай рукі
Дон  Кіхота»  (в.  «Шчасце  сустрэне  цябе,  быццам  холад…»)9[10,  62].  Аднак
найбольш  арыгінальна  тэма  кахання  раскрыецца  ў  кнізе  «Акропаль»,  якую
склалі  чатыры  раздзелы:  «Ратаванне  Грэцыяй»  (сюды  ўвайшлі  аднайменнае
эсэ,  верш  «Завушніцы»  і  нізка  з  10  кароткіх  вершаў  «Каханка»),  «Маёй
цудоўнай А.» (нізка з  45 вершаў), эсэ «Стомленасць Парыжам» і вершаваная
нізка  «Guillaume Apollinaire» з  13 катрэнаў  (па  колькасці  літар  у імені  «Гіём
Апаллінэр»,  з віртуознай рыфмай, – асэнсаванне лёсу вялікага паэта). 

Менавіта  ў  кнізе  «Акропаль»  сцвердзіўся  той  стыль  мадэрн  (арт  дэко,

7  Напрыклад, Л. Дранько-Майсюк піша: «А побач  ты ў педагагічным змроку / Ля камяністых сцен, / І – музыка ў
любым тваім уроку, / Настаўнік мой Верлен! <…> // <…> Твая бяда ва ўсіх французскіх трунах / Не менее ў
цане. / Твой алкаголь і ў клавішах, і ў струнах, / І ў каніфольным сне. <…>», (в. «…Зноў  хваля, ператвораная ў
камень…») [1, 35].
8 Напрыклад, у вершах 199–2000-х гг.: «Вяртанне адбываецца паволі…», «Снапок-букецік-матылёк…», «Ты
ведаеш, калі  і што сказаць…», «Я зведаў найкароткае спатканне…»,  інш.; таксама ў  лірыцы з «Кнігі для
спадарыні Эл».
9 Яшчэ адзін прыклад з в. «Пакуль з рукі спяшаўся на руку…»: «<…> “Не верь, не верь…” – пачуў на адыход /
Журбу  дыпламатычных місій. / Так, гэта Цютчаў свой класічны плот / Паміж табой і мной узвысіў» [1, 38].
Л. Дранько-Майсюк цытуе радок «Не верь, не верь поэту, дева» з Ф. І. Цютчава, славутага  дыпламата.



ліберці,  інш.  назв.),  у  якім  запанавалі  плаўныя,  гнуткія  выяўленчыя  лініі,
перапляценні  свайго  і экзатычнага,  выбраныя  колеры  і іх  адценні,  выразныя
інтанацыйныя і гукавыя перыяды,  гравюрная дакладнасць  дэталяў і асабліва
–  стылізаваная  раслінная  атрыбутыка.  «<…>  Амываеш  мой  сумны  пагляд  /
Хваляй рук-ручаінаў. / Тваё цела абвіў вінаград / Старажытных Афінаў. // Ён
зялёны, як мора ўскалых / На дзіцячых малюнках; / Ён паспее ў абдымках маіх
/  І ў маіх  пацалунках.  // І як  першую  гронку  сарву  – /  Патану  ў вадаспадзе! /
Наляціць на маю галаву / Вадаспад вінаградзін. // Я спазнаю да кроплі нектар
/ Пачуццёвага выйсця, / Прадзіраючыся праз гушчар / Вінаграднага лісця. // Я
закрыю  тваю  галізну  /  Пераможным  дыханнем  /  І  жаданне  тваё  ахіну  /
Гэткім  самым  жаданнем.  <…>»  (в.  «Завушніцы»)  [1,  22–23].  У  падобным
«мадэрнісцкім  барока»  (вызначэнне  У. Конана  [16,  7]),  дзе  пануе
незвычайна-яскравая  закаханасць,  можна  пачуць  водгук  прэцыёзнай
французскай літаратуры канца ХVІІ – пач. ХVІІІ стст. і асабліва – барокавых
«галантных  фэстаў»  («галантных  празденств»)  ХVІІІ  стст.  з  іх  вытанчаным
фліртам.  У  гэтым  семантычным  полі  Л. Дранько-Майсюк  набліжаецца  да
жывапісу  Антуана  Вато  і   паэзіі  Поля  Верлена  (22  вершы  па  матывах
«галантных фэстаў»)10.  

«Цудоўная  А.»  –  загадкавая  каханая11,  у  чыім  абліччы  паядноўваецца
ідэальнае  са  зрэдку  пазначанымі  прыкметамі  звычайнага  жыцця12.
Звязваюцца  з  ідэямі  барока  і  матывы  тэатральнай,  музычнай  культуры,  якая
абвастрае  пачуцці  лірычнага  героя13:  «Рука  вышэй  за  музыку  і  вершы,  /  Калі
яна – твая рука! / І позірк твой, за матылька лягчэйшы, / Ляціць на просьбу
спевака.  //  У  просьбе  той  блакітна-італьянскай,  /  У  элегічным  tremolo  –  /
Плыве трырэма даўніны раманскай, / Вясло кладзецца на вясло <…>» [1, 32];
«<…> З нечаканасцю шляхетнаю, / Забягаючы ў мой верш, / Ножку мне сваю
балетную  /  Пры  сустрэчы  падаеш…<…>»  [1,  80];  «<…>  Запамінаю  голас
Ваш  прыязны… / Пакінь,  пакінь,  глыбокая  струна,  /  Шум  глыбіні  і  неспакой
рамансны…»  [1,  30];  «<…>  Там  кожнай  дадзены  струне  /  Спалох
непрадказальнай  цноты,  /  І  на  прасцінным  цёмным  дне,  /  Як  матылькі,
заснулі  ноты…»  [1,  90];  «<…>  Які  флейтыст,  які  скрыпач  /  Каханню
вымавіць:  “Дабранач”?!  /  Твой  светлы  плашч  –  праўдзівы  плач  /
Каларатурнага сапрана ...» [1, 90]. 

Бадай,  самым  вядомым,  пазнавальным  з  лірыкі  кахання
Л. Дранько-Майсюка  зрабіўся  радок  «У  Вашым  голасе  квітнеюць  астры»  з
аднайменнага верша, што адкрывае нізку «Маёй цудоўнай А.». У гэтым радку
паэт  сінестэтычна  спалучыў  уражанне  ад  гучання  голасу  з  уяўленнем  пра
выгляд  і  фактуру  квітнеючых  астраў,  і  падобная  сінестэзія  ў  яго  творах

10 Як вядома, А. Вато лічыцца таксама пачынальнікам французскага ракако.
11 У Л. Дранько-Майсюка з’явіцца яшчэ « фемінісцкая Эл» (у «Кнізе для спадарыні Эл»).
12 Праўда, здараецца, што гэтыя рэальныя прыкметы выглядаюць зусім празаічна; мажліва яны – процівага
ўзвышанаму каханню: «…У школьны ранак мы дзяцей сваіх, / Пацалаваўшы, выпраўляем / І недаедзены сняданак
іх / Мы даядаем, дапіваем <…>» [1,  70].
13 А. Блок, чыё імя згадвае Л. Дранько-Майсюк, падобным чынам, але з апеляцыяй да сімвалізму, бачыў  на
тэатральнай сцэне і па-за ёй  драматычную актрысу Н. М. Волахаву, якой прысечаны нізкі «Снежная маска»  і
«Фаіна», оперную спявачку Л. А. Андрэеву-Дэльмас, якой прысвечана нізка «Кармэн». 



зазвычай  робіцца  асновай  метафар,  з  дапамогай  якіх  малюецца  фантазійны
партрэт  А.  Яна  –  сапраўды  «цудоўная»,  непадуладная  звычайным,  рэальным
партрэтным характарыстыкам. Яе цень «лілейны», і кладзецца ён  не на дол, а
на  сэрца  паэта;  голас  –  эратычны,  амаль  прадметны  і  прыцягальны:  «Ты
абдымаеш голасам мяне – / Павоем эратычнае навукі,  / І голас  твой у гэты
міг  мацней  /  За  мілас  –  грацыёзны  і  бязрукі»  [1,  42];  яе  вочы  –  «дзве
маслінавыя  зоркі», а настрой  апісваецца  наступным  чынам: «Убачыў  я,  што
на масліны / Праз дым і золата слязы / Ляглі калючыя сцябліны,  / Завязаныя
на  вузлы»  [1,  37].  Яе  вызначае  таксама  традыцыйна-метафарычны  жоўты
колер, відавочны срозь: у залатым сне, залатой саломцы, у лімонных валасах,
жоўтым  кусце  сукенкі  з  туманам  на  каленях,  у  кветцы  шольсіі,  іерогліфе
сонца,  залатоўках  календулы,  эмалі  настурак  і ў  настуркавых  басаножках,   а
таксама  ў  рэчах-фетышах,  такіх,  як  забытыя  завушніцы,  гранатавыя  каралі,
пустая ольштынская ваза,  дзе аднойчы стаялі  рамонкі,  «балетны ўскідваючы
падол»…  З  самых  запатрабаваных  у  палітры  паэта  і  сіні  колер  з  яго
адценнямі, надзвычай блізкі лірычнаму герою14. 

Асаблівую  ролю  ў  лірыцы  Л. Дранько-Майсюка  адыгрывае
фларыстычная вобразнасць. У ёй вельмі выразна выяўляецца як сувязь паэта з
традыцыяй,  так  і моцны  кантраст  з  ёю.  Прыхільнікі  Красы  ў  пачатку  ХХ  ст.
часцей  паэтызавалі  менавіта  някідкае,  стоенае  хараство  “забранай” радзімы;
яно  было  ў  нацыянальным  плане  матываваным  і  ў  вялікай  ступені
сімвалічным.  Такое  хараство  вызначала  таксама  і  беларускую  лірыку
інтымных  перажыванняў;  напрыклад,  у  радках  У. Дубоўкі: «Васількі  збіралі,
васількі / а  у жыце спелым,  ля ракі» [13, 136]; «Зубцамі  чорных  стрыжаных
валос  /   ты  мне  нагадвала  валошку  ў  жыце»  [13,  120];  «Дзіваваўся  і  так
кахаў,  –  /  наглядзецца  не  мог  калісьці.  /  Зубцамі  чорных  валос  –  галава  /
васільком  здавалася  шалясцістым…»  [13,  95]  У  інтымнай  лірыцы
Л. Дранько-Майсюка  красуе  той  жа  васілёк,  валошка  ў  жыце,  і ўвасабляе  ён
тую  ж  тэму  роднага,  беларускага,  але  менавіта  ў  арнаментальнай,  звязанай  з
экзотыкай,  стылістыцы  (якая  і  пазнаецца  ўжо  як  аўтарскі  стыль
Л. Дранько-Майсюка):   «<…>  Рука  твая  адчуе  шум  бяздонны,  /  Чужыны
радасны  апёк.  /  У  валасах  туманных  і  лімонных  /  Успыхне  родны  васілёк.  //
Сапфірынка ў акіянічным жыце…<…>» [1, 32]. 

Увогуле  ў  тэкстах  Л. Дранько-Майсюка  захоўваецца  гэтая  вобразная
«кветкавая»  амбівалентнасць:  прыгажуні-кветкі  з  самымі  незвычайнымі
назвамі,  фарбамі  і  «характарамі»  наймоцна  звязаныя  з  зусім  будзённай
давыдгарадоцкай градой, на якой іх вырошчвае маці паэта.  Невыпадкова тыя
вершы,  дзе  вобраз  каханай  вельмі  паслядоўна  агорнуты  фантазійным
вэлюмам, дзе заўважаюцца абрысы лірычнага сюжэту, – з большай ці меншай
выразнасцю  звязваюцца  з  прыкметамі  менавіта  традыцыйна-беларускага

14 У эсэ  «Стомленасць Парыжам» цэлы раздзел называецца  «Настуркавыя басаножкі А.»; працытуем тры фразы з
яго: «Рэшту майго сну ахапіў лагодны блакіт, і прыйшла А..  …. прыйшла ў сваім жоўтым касцюме з чорнай
ружаю на правым плячы. Я называю гэты касцюм тэатральным раманам». Далей закаханыя маўчаць – але
«маўчанне гучыць як канцэрт-імправізацыя», у якім з’яўляюцца і  «вайсковая флейта», і «куртуазны з
прыспанымі вейкамі клавесін», і іншыя музычныя інструменты; лаканічныя метафары саступаюць сваё месца
расцягнутым перыфразам, так што ў цэлым тэкст робіцца сапраўды прэцыёзным, і ўзнікае ўражанне манернасці; 
у гэтым выпадку празаік  «прайграе» паэту. 



жыцця.  «Ты – з глыбіні  віёлавых  садоў! //  І снежань  упрыгожыўшы  сабою,  /
Не  закрываешся  ад  халадоў  /  Ні  хустачкай  і  ні  маёй  журбою.  //  Як
хрызантэма,  мокне  галава…  /  Халодны  дзень  у  кожную  хвіліну  /  Цалуе  і  не
кіне цалаваць / Твае пялёсткі, лісце і сцябліну.  // Непаслухмяная, – ты йдзеш
туды, / Дзе нават мілаваннем не сагрэцца; / Дзе чысціня кастальскае вады /
Бярэцца  ў  лёд  і  ў  лёдзе  застаецца.  //  Я  ведаю,  што  хараству  твайму  /  Не
падабае  выгляд  местачковы,  /  Ды  каб  лягчэй  перацярпець  зіму  –  /  Хоць
паўтары за мной такія словы: // Да хаты Майсюковай / Іду я па сняжку / У
хустачцы  пуховай,  /  У  белым  кажушку»  [1,  69].  Тут  вобразны  партрэт
каханай,  спавіты  раслінным  «хрызантэмным»  арнаментам  з  віёлай  (так
называецца  і  кветка  з  фіялкавых,  і  музычны  інструмент),  з  кастальскай
крыніцай  (алегорыяй  Апалонава  паэтычнага  натхнення)  завяршаецца
стылізаванай  “фальклорнай”  замовай-абярэгам  (в.  «Я  ведаю  цябе  ад
хрызантэм…»).

Аднак  сказаць,  што  Л. Дранько-Майсюк  у  лірыцы  кахання  не
расстаецца  з  арнаментальнасцю,  будзе  перабольшаннем.  Доказам  гэтаму  –
верш  «Дзікая  балерына»  з  «Кнігі  для  спадарыні  Эл»  (2012),  дзе  мы  пазнаём
былую  авангардысцкую  свабоду,  рэзкія  вобразныя  кантрасты  і  –  новую
аголенасць  пачуццяў: «Ты  –  дзікая  балерына;  /  Ты  музу  маю  станцоўвала  ў
музку. / Табе я ўсё аддаваў, акрамя сына / І магчымасці думаць па-беларуску.
//  Ты,  –  развітальная  сцюжа,  –  /  Падаравала  мне  снежнае  лета:  /  Танец
маленькага  Прынца  з  Ружай  /  На  вузкім  лёдзе  гранітнага  парапета.  //  І  я
хадзіў па карнізах / Спатканняў начных, / Лагодзячы лепшы з тваіх капрызаў
–  /  Лона  ўскалых.  //  Але  аднойчы  пад  лідскае  піва  /  Падумалася  мне:  //  “Ты
мяне  асляпіла,  /  А  я  цябе  –  не…”  //  Хацеў  спытацца:  “Скажы…” /  Прагнуў
даведацца:  “Ты  б  хацела…”  /  Аднак  уцякала  з  маёй  душы  /  Дзікая  рызыка
твайго  цела.  //  О,  як  яно  знікала,  плыло  /  І  не  рабілася  родным;  /  Адзіным  у
свеце  такім  было  /  Грацыёзна-плодным!  //  У  яго  апускаўся,  як  у  раку,  /  І
прасіў  цябе  з  менскай  далечы: /  “Нарадзі  мне  дачку,  /  Мяне  пакідаючы!» [6,
97]

І  ўсё  ж  шостая  кніга  Л. Дранько-Майсюка,  «Акропаль»,  зрабілася
пэўнай  мяжой,  за  якой  у  яго  творчасці  “мастацтва  дзеля  мастацтва”  пачало
яўна саступаць матывам з дамінуючымі сацыяльнымі маркіроўкамі.

Адзначым,  што  лірыка  з  грамадзянскім  пафасам  заўсёды  прысутнічала
ў  зборніках  Л. Дранько-Майсюка.  Гэта  былі,  напрыклад,  вершы  з
афарыстычнымі радкамі: «Эмігрант», «Ці гэта памяць узвышае нас?..», «Што
ні  было  –  усё  ж  радзіма…»,  «Яшчэ  нам  не  раз  давядзецца…»,  «  O,  Vita!..»,
«Не  маннай  вусны  пахнуць  –  ацэтонам…»;  фрагменты  з  нізкі  «Ірландыя»,
выдатная  маленькая  паэма  «Гародня.  1919».  У  «Кнізе  для  спадарыні  Эл»
яскравым  творам  такога  ж  плану  з’яўляецца  паэма-нізка  з  5  частак  пад
агульнай  назвай  «Твая  Марыя»  –  пра  лёс  Юркі  Лістапада,  знішчанага
ўдзельніка Слуцкага збройнага чыну; таксама  драматычны абразок «…піць з
недапітых чаш», дзе мы бачым Янку Купалу пасля спробы самагубства ў 1930
годзе  [6,  36–42;  183–192].  Аповесць-эсэ  «Ў  Вільні  і  больш  нідзе»  [11]
змяшчае  прыгожыя,  энергічныя,  але  і  «праграмна-грамадзянскія»  вершы  са
зваротам  да  заходнебеларускіх  рэалій  і  яскравых  біяграфій:  «Антон



Луцкевіч», «Іван Луцкевіч», «Максім Танк. 1938 год», «Браніслаў Тарашкевіч
у  Тчэве  5  лютага  1931  г.»,  «Клаўдзі  Дуж-Душэўскі».  Таксама  і  ў  прозе
Л. Дранько-Майсюка  феерычная  метафаратворчасць  з  цягам  часу  ўсё  часцей
змяняецца сарказмам [9; 3; 12] і наступальным патрыятычным пафасам [2; 5]. 

Але  найбольшыя  стылёвыя  змены  адбыліся  ў  вершах  з  кнігі
«Паэтаграфічны  раман»  [8],  прысвечанай  У. Някляеву: « У  Менску  –  людна,
гнойна,  позна…»,  «Ты  мне  даводзіў:  “Досыць  вершаў…”»,  «Цыгарэта
супакойвае…», «Да журбы дакранайся, нібы да жалеза…», «Даляры памяняць
на сон…», «Здаецца, нічога не будзе…», «Не спяваць, а дакранацца…» [8, 58;
41; 53; 50; 61; 74; 68]. Л. Дранько-Майсюк нібы працягвае дыялог з сябрам –
скрушны, поўны горычы і такога сарказму, які для аўтара апаланічных твораў
раней быў абсалютна не ўласцівы (маем на ўвазе вершы з абсцэннай лексікай:
« «Застацца на парозе славы… ») [8, 39], «Калі падумаеш, захочаш…» [8, 72]).
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…» [8, 61].

Такім чынам, мастацкі свет, створаны Л. Дранько-Майсюком, знітаваны
ўніверсаліямі  шматаблічнай  Красы.  У  стылі  паэта  заўважныя  перазовы
найперш  з  эстэтыкай  барока  і  еўрапейскага  мадэрну  1920-х  гадоў.
Нягледзячы  на  тое,  што  ў  2000-я  гады  ў  мастацкай  мове  пісьменніка
замацоўваюцца іронія і сарказм, Л. Дранько-Майсюк застаецца прыхільнікам
эстэтызацыі прыроды, культуры, кахання, а таксама гісторыі і патрыятычных,
грамадзянскіх пачуццяў. 
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