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ТЭМА СМЕРЦІ Ў ТВОРЧАСЦІ М. БАГДАНОВІЧА І Б. ЛЕСЬМЯНА 

 

Смерць і жыццѐ − стрыжань чалавечых роздумаў, гордзіеў вузел 

мысляроў, паэтаў і веранастаўнікаў. Менавіта ў такім супастаўленні 

развіваюцца міфалогія, рэлігія, філасофія, літаратура, ды і наогул усе галіны 

культуры.  

Шматлікія фундаментальныя паняцці, звязаныя з дадзенай катэгорыяй, 

не раз турбавалі Максіма Багдановіча (1891 – 1917) і Баляслава Лесьмяна 

(1878 − 1937). Даследаванне тэмы смерці ў творчасці беларускага і польскага 

паэтаў дазволіць выявіць важныя асаблівасці светапогляду аўтараў, 

асэнсаваць разнастайныя пытанні, якія ўзнікаюць пры чытанні іх твораў, так 

або інакш звязаных з метафізічнай структурай свету.  

У вершах М. Багдановіча і Б. Лесьмяна вырашаюцца вечныя пытанні аб 

сэнсе быцця, жыцці і смерці, прызначэнні чалавека. Паэты набліжаюцца да 

загадкавай мяжы, імкнучыся зазірнуць за яе мяжу, пазнаць вялікую тайну 

існавання. Творчасці Багдановіча і Лесьмяна ўласцівы містыцызм, дваістасць 

бачнага і нябачнага светаў, якія знаходзяцца ў непарыўнай сувязі паміж сабою. 

Цэласнасць такіх розных паэтычных светаў тлумачыцца ў першую чаргу 

гарманічнасцю і складанасцю ўнутранага свету саміх аўтараў. У Багдановіча 

гэта сфера, дзе «так таінственна ўсѐ, так знаѐма, ўсѐ так проста і так 

неразгадана» [2, с. 241]; у Лесьмяна «замагільная – ў нябѐсах даль любая» 

[9, с. 70].  

Пра абодвух паэтаў можна сказаць, што яны былі паэтамі змроку, бо 

шматлікія падзеі адбываюцца з наступленнем змяркання, калі водбліскі дня 

цьмянеюць і на кароткі час усѐ здабывае свой уласны, прыродны колер, як бы 

прасвечваючыся знутры. У такія моманты ўсѐ на парозе цемры становіцца 

больш выразным і верагодным − як жыццѐ ў цені смерці. Своеасаблівыя 

пейзажы, напісаныя праз вячэрнюю смугу пералівамі святла і ценю, 

раскрываюць унутраную засяроджанасць, калі «цішыня агартае душу», і 

вядуць да натурфіласофскіх пытанняў:  
   Рэштка Бога – у небе! Зрудзеў, стлеўшы, захад. 

   О, паверыць бы ў Рэштку і жыць у аблудзе! 

   З зоркай самай далѐкай ісьці адным шляхам 

   І ўжо зараз блішчэць тым, што ў прышласці будзе… 

       [9, с. 44] 

(Б.Лесьмян «Незваротнае зьмярканне») 

Час, калі трэба журыцца 

Душою на свежых магілах 

Пуста пранѐсшыхся днѐў [2, с. 64] 

(М. Багдановіч «Ціха па мяккай траве»). 

Немалаважным фактарам у параўнальным даследаванні творчай 

спадчыны Б. Лесьмяна і М. Багдановіча з'яўляецца адзінства гісторыка-

літаратурнай і культурнай прасторы. У творчасці паэтаў назіраюцца 

мадэрнісцкія тэндэнцыі, якія ахапілі тагачасны літаратурны працэс. І 



гаворачы аб гэтым, нельга абмінуць увагай факт уплыву сімвалізму (асабліва 

рускага) на фармаванне канцэптуальных светапоглядных асноў польскага і 

беларускага аўтараў. Рускаму сімвалізму, ў адрозненне ад рамантызму і 

дэкадэнцтва, было ўласціва не столькі адмаўленне існуючай рэчаіснасці, 

колькі эстэтызацыя зямнога. Гэты прынцып праявіўся і ў паэзіі Б. Лесьмяна, і 

ў М. Багдановіча. 

У сімвалісцкай парадыгме паэты таксама разглядаюць тэму жыцця і 

смерці. У Багдановіча гэтае пытанне інтэрпрэтуецца па-рознаму, узнікаючы 

то ў імглістых выявах («хіліцца к вечару дзень, і даўжэйшымі робяцца цені» 

[2, с. 135]), то праз казачнае люстэрка зачараванага царства («як у нязнаны 

свет акно, ляжыць, халоднае, яно» [2, с. 53]), то часам вершы паэта 

становяцца «касмічнымі», калі скрозь зорныя агні, што таямніча глядзяць з 

глыбіні, «раскрываецца сэрца маѐ пад слязінкамі неба» [2, с. 232]. «Зоры, 

неба, сусвет – не знешнія атрыбуты лірыкі Багдановіча. Уся яна як бы 

агульнае запытанне: што такое Жыццѐ, Чалавек, Каханне, Смерць? Вечныя 

«праклятыя» пытанні. Але менавіта яны надаюць філасофскую вышыню 

паэзіі Багдановіча, вызначаючы асаблівае і пачэснае месца ў беларускай 

літаратуры» [11, с. 32] – слушна адзначаў беларускі літаратуразнаўца 

І.Я. Навуменка.  

Сімволіка вершаў Лесьмяна дае падставы зрабіць наступную выснову: у 

яго паэтычным свеце мы сустракаемся не з мноствам альтэрнатыўных 

рэальнасцяў, а менавіта з двума светамі, кропкай пераходу паміж якімі, як 

правіла, з'яўляецца смерць. У вершы «На золку» паэт пісаў: 
Прыйдзе ноч і паглядам сваім заварожыць 

Пазасьветным, − і сьмертнай ахутае цішай… 

Ах, няўжо мы памрэм, быццам тысячы іншых? 

Быццам тыя – ў зямлі?.. Не пакінь іх, о Божа! [9, с. 48]. 

У паэтычнай сімволіцы Лесьмяна і Багдановіча выкарыстоўваюцца 

разнастайныя сродкі і прыѐмы. Тыповымі выявамі-знакамі ў творчасці паэтаў 

былі зоркі, вясна, восень, паўімгла, смуга, вецер, цені, сон. Усѐ гэта, ужытае 

ў метафарычным сэнсе, становіцца сімваламі, з дапамогай якіх аўтары 

спазнаюць вечную таямніцу быцця. 

Менавіта там, дзе душа «нябесным агнѐм абагрэта» [2, с. 129], кожны з 

нас шукае сябе і сваѐ асабістае прызначэнне. Аўтары праводзяць аналогію 

душэўнага жыцця чалавека з праявамі Сусвету. Можна казаць пра тое, што 

яны, як і сімвалісты, найперш сцвярджаюць суб'ектывісцкія пазіцыі мастака; 

і гэта шмат у чым перасякаецца з досведам імпрэсіянізму, але «калі 

імпрэсіянізм адлюстроўваў крайне індывідуальнае бачанне навакольнага 

свету, то сімвалісты <…> былі цалкам засяроджаныя на глыбінях уласнай 

душы» [5, с. 55]. 

На свет твораў М. Багдановіча і Б. Лесьмяна, з аднаго боку, уплываюць 

традыцыі сімвалізму, калі аўтары карыстаюцца сістэмай вядомых сімвалаў і 

метафар, з другога боку, вершы паэтаў уводзяць чытача ў сферу язычніцкай 

міфалогіі і народных традыцый, што таксама было надзвычай прадуктыўным 

у паэзіі сімвалістаў.  



М. Багдановіч шукае шляхі пераадолення смерці ў язычніцкім зліцці з 

прыродай, узіраючыся ў міфалагічны «вечны» час, дзе няма смерці. На 

аснове нацыянальнай міфалогіі паэт стварае свет зачараванага царства, дзе 

«ўсѐ навокала сном адвечным спіць» [2, с. 55]. Так спіць на дне ракі яго 

Вадзянік, дрэмлюць лесуны і «ноч шапоча русалкам: «Засніце» [2, с. 54]. 

Міфічныя істоты з'яўляюцца ўвасабленнем уласных «гістарычных» каранѐў, 

своеасаблівымі першавобразамі, архетыпамі працэсу адухаўлення канкрэтна-

гістарычнага нацыянальнага быцця. 

Многія істоты гэтага царства – Лясун, Змяіны цар, Лесавік – паміраюць. 

Так сімвалічна аўтарам паказаны заняпад старажытнай народнай культуры, 

трагічны лѐс беларускага этнасу, драматычная гісторыя Беларусі. 

Аднак, згодна з міфалогіяй і народнымі паданнямі, смерці няма, ѐсць 

толькі пераход у іншую якасць. Таму не можа назаўсѐды памерці наша 

краіна: нішто ў сусвеце не знікае бясследна – і настане час, калі «зварушаны 

нарэшце дух народны» [2, с. 137] абудзіцца ад спрадвечнага сну. Смерць і 

ўваскрашэнне Беларусі – адзін з цэнтральных матываў паэзіі Багдановіча. 

Паэт стварае сусветна універсальную і нацыянальную ідэю адраджэння 

нованага царства»: «як устане сонца, ураз прачнецца дух народны і засвеціць 

ясна» [2, с. 115]. 

Міфалагічныя і фальклорныя традыцыі ў паэзіі Б. Лесьмяна таксама 

звязаны з уплывамі сімвалізму, але для іх былі і іншыя падставы. А менавіта 

распрацоўка паэтам «міфа першабытнага чалавека». На думку Лесьмяна, 

мастак, творца вызначаецца тымі рысамі, што былі ўласцівыя першабытнаму 

чалавеку, дзякуючы якім ѐн узняўся над астатняй прыродай, разглядаючы яе 

як поле для сваѐй здабывальніцкай дзейнасці.  

Большасць твораў Лесьмяна пабудавана на аснове скандынаўскіх 

народных песень. Трагізм, беспрасветнасць існавання, трывога за ўсѐ жывое 

абумоўліваюць устойлівы зварот да вобразаў нацыянальнай і 

пазанацыянальнай міфалогіі (злыдні, начніцы, прывіды, здані і інш.). 

Б. Лесьмяну былі ўласцівыя і міфалагізацыя мастацкага ўяўлення, і 

міфатворчасць: выдуманыя ім вобразы суседнічаюць з вобразамі, 

запазычанымі з народных павер'яў. 

Можна правесці аналогію багдановічаўскага Вадзяніка і лесьмянаўскага 

Касмалюха. Абодва героі жывуць у падземнай сферы: Вадзянік − у возеры, 

Касмалюх – у могільніку, куды ѐн выходзіць у начную пару. Апошні пэўным 

чынам звязаны з нябытам; ѐн з той катэгорыі лесьмянаўскіх вобразаў, якія 

адначасова існуюць і не існуюць, лѐгка змяняючы стан свайго існавання на 

нябыт. Касмалюх, зведаўшы жыццѐ пасля смерці і спазнаўшы, што такое 

небыццѐ, мае адказы на складаныя пытанні пра вечнасць, сусвет, існаванне. 

Аднак, адказы застаюцца нявыказанымі, бо Касмалюх ведае, што па-за 

нябытам няма нічога, і гэтае веданне прыносіць яму толькі смутак. Змрочны 

тон верша асвятляецца з'яўленнем сонца, што дае падставы разглядаць твор у 

сімвалічным ключы: залаты колер сонца атаясамліваецца з Богам, а 

значыць − і з вечнасцю, якая перамагае смерць. 



Тэма судакранання розных светаў, розных вымярэнняў сустракаецца і ў 

творах беларускага паэта. Так, люстэрка лесуна ў вершы Багдановіча 

«Возера» сімвалізуе сусвет у яго складанай прасторава-часавай узаемасувязі. 

У дадзеным выпадку люстэрка – месца суіснавання мінулага і будучыні. На 

дне возера, у «залюстэркавай» прасторы спіць мінулае, што стала міфам: 

 «і ўсѐ, што згінула даўно, у цѐмнай глыбіні хавае» [2, с. 53]. Але ў 

люстэрку месяца адбіваецца будучае − сонца заўтрашняга дня, якое «ўсіх 

падыме ада сна» [2, с. 110]. 

Творы Багдановіча, прасякнутыя духам язычніцкіх павер'яў, населены 

фантасмагарычнымі вобразамі-сімваламі – русалкамі, лесунамі, вадзянікамі, 

якія, згодна з беларускімі паданнямі, вядуць прамежкавае быццѐ паміж 

светам жывых і памерлых: «ў глыбіне, ў цішыне» [2, с. 205].  

У творчасці Лесьмяна і Багдановіча пераплятаюцца паміж сабою 

рэальнасць і выдумка, рэчаіснасць і паэзія, знікаюць выразныя межы паміж 

рэальным пейзажам і пейзажам прывідным. У вершы Багдановіча 

«Самнамбул» назіраецца цэлая гама пачуццяў, што нясуць адбітак роздумаў 

паэта аб вечнай барацьбе супрацьлеглых пачаткаў, якой скрозь напоўнена 

існаванне свету: лірычны герой, пераадольваючы рамкі рэальнай прасторы і 

часу, ідзе адначасова ўвысь, па светлым месячным шляху «ў той край, дзе 

пануе вясна» [2, с. 66], і ўніз, у схаваныя глыбіні быцця, «аж да дна» 

[2, с. 66]. Гэты рамантызм змыкаецца з сімвалісцкай сістэмай намѐкаў на 

дваістасць быцця. 

Шматлікае ў вершах Лесьмяна адбываецца ў іншасвеце, і прышэльцы 

адтуль жудасна рэальныя. Мерцвякі падарожнічаюць па старонках яго 

твораў, складаючы нябачную магутную крыніцу творчасці і быцця. Смерць − 

заўсѐды момант абвостранага адчування жыцця. Ствараючы сваю міфалогію 

смерці, Лесьмян знаходзіць для замагільнага свету назву «чужына», якая ѐсць 

«як бы жыццѐ ў зваротным даляглядзе: мѐртвыя яшчэ прысутнічаюць у 

свеце, толькі пачынаюць паміраць − і паміраюць па меры таго, як знікаюць з 

памяці жывых»[7]. 

Лесьмянаўскія мярцвякі непасрэдна суседнічаюць з прыгажосцю, вытокі 

якой − у яе злучэнні, сувязі з жыццѐм. Смерць, мѐртвае цела нясуць 

падвышэнне энергетычнага балансу жыцця. Так, у вершы «Да сястры» 

сустракаем наступныя радкі: 
І зьнямоглая думка ўплялася ў жалобу, 

Як павучая ніць, 

Што няма ў сьвеце гэткай бясцэннай асобы, 

Безь якой нельга жыць! [9, с. 90]. 

Сапраўды, для паэта «думка аб тым, што няма настолькі каханага 

чалавека, без якога немагчыма жыць, страшнейшая, чым усвядомленасць 

смерці» [7]. 

Кажучы пра ўзаемадачыненні Б. Лесьмяна і М. Багдановіча са шматлікімі 

нерэалістычнымі школамі, акрамя сімвалізму, трэба адзначыць яшчэ такі 

аспект мастацкага кірунку, як сюррэалізм. Багдановіч пісаў у той час, калі 

гэтая значная мастацкая з'ява была яшчэ далѐка наперадзе, але, аналізуючы 



творчасць беларускага паэта, даследчыкі зазначаюць, што «ѐн нібы 

прадбачыць некаторыя напрамкі далейшага развіцця сусветнага мастацтва 

слова» [10, с. 6].  

У шэрагу даследаванняў польскіх літаратуразнаўцаў Б. Лесьмян, 

нараўне з Ф. Кафкай, паўстае як адзін з піянераў сюррэалізму ў літаратуры. 

Так, бачанні, якія наведваюць паэта ў сне, становяцца формай яго быцця. 

Карціны яго вершаў змененыя, як у снах, дзе прадметы здаюцца іншымі. 

Межы пачуццѐвага і рацыянальнага разумення рэчаіснасці рассоўваюцца, 

калі аўтар фіксуе адчуванні, якія палягаюць у памежнай вобласці паміж сном 

і явай, калі ѐн улоўлівае псіхалагічны феномен супярэчнасці. Матыў 

хуткаплыннасці ўсяго існага, паўтараючыся зноў і зноў у вершах паэта, 

складае замкнѐнае кола, з якога, у выніку, няма выйсця. Факт, які валодае 

такім велізарным і трагічным значэннем, як смерць, пераломліваецца праз 

складаную прызму асацыяцый, адпаведнасцяў, суадносін, урастаючы ў 

цэласную выяву свету. 

У сюррэалістычным вершы Б. Лесьмяна «Успаміны» перадаецца 

адчуванне ад «іншага свету», якому надана асобасная афарбоўка: працэсу 

«канання» падвяргаецца не «хтосьці», а лірычнае «я». Гэтае «я» на шляху да 

канчатковага канання праходзіць мноства метамарфоз, зліваючыся з 

прыродай («залатыя ўзьбярэжжы», «залатыя правалы»), ператвараючыся ў 

нейкія дзіўныя істоты і рэчы («залатыя сабакі», «сонечны верблюд», «ліст 

пальмы <…> што мутнеў у расьцячэньні плыткім», «блакітны цукар», 

«зружавелы бохан»). Момант канання пачынаецца са звонам гадзінніка: 
Той самы гадзіньнік стаў біць так нясмела… 

Душа спатыкнулася раптам аб цела – 

І ўсе па чарзе паміраць пачалі… [9, с. 54]. 

У гэтым вершы смерць ператвараецца як бы ў асобасны Апакаліпсіс, 

калі ўвесь свет паўстае змененым, адмяняецца дзеянне фізічных законаў: 

прасторавы зрух, парушэнне гармоніі, змена прычынна-выніковых сувязяў 

сігналізуюць аб Смерці. 

Філасофія і эстэтыка сімвалізму складалася пад уплывам розных 

вучэнняў  − ад поглядаў антычнага філосафа Платона да сучасных 

сімвалістам філасофскіх сістэм У. Салаўѐва, Ф. Ніцшэ, А. Бергсона. 

«Уяўляючы сабой адну з формаў ажыццяўлення рамантычнай культурнай 

традыцыі, новаеўрапейскі сімвалізм развіваў пераважна яе суб'ектывісцкія і 

філасофска-ідэалістычныя тэндэнцыі. Не ўспадкаваўшы энцыклапедычнасці 

рамантызму, ѐн склаўся як літаратурна-мастацкі кірунак, аднак надзвычай 

насычаны філасофскім утрыманнем» [5, с. 66]. Традыцыйнай ідэі спазнання 

свету ў мастацтве сімвалісты супрацьпаставілі ідэю канструявання свету 

падчас творчасці. Творчасць у разуменні сімвалістаў  − падсвядома-

інтуітыўнае сузіранне таемных сэнсаў, даступнае толькі мастаку-творцу.  

Згодна з філасофіяй А. Бергсона, сутнасць жыцця можа быць 

спасцігнута толькі з дапамогай інтуіцыі, паколькі жыццѐ мы перажываем і, 

значыць, здольны яго ўспрыняць непасрэдна. Уплыў такіх тэндэнцый 

таксама назіраецца ў творчасці Лесьмяна і Багдановіча. Паэты інтуітыўным 



чуццѐм пранікаюць у сутнасць міфа. Яны адчуваюць, што гэта не штосьці 

забабоннае, міф – гэта бачанне свету, бачанне сінкрэтычнае, якое ўключае 

паэзію, рэлігію, філасофію. Р. Бярозкін, разважаючы пра нізку Багдановіча 

«У зачараваным царстве», зазначаў, што «адно са складаемых у той 

сукупнасці пошукаў, якія вяла беларуская літаратура, імкнучыся 

спасцігнуць – і часта не канкрэтна-гістарычным, а хутчэй інтуітыўным, нават 

містыфікаваным шляхам – рысы духоўнай, мастацкай самабытнасці свайго 

народа» [4, с. 39]. 

Пра інтуітыўнае спасціжэнне рэальнасці гаворыць і тое, што словы 

«душа», «сэрца» вельмі часта сустракаюцца ў вершах Лесьмяна і Багдановіча, 

адкуль, на думку Я. А. Гарадніцкага, «сыходзіць творчая энергія паэтычнага 

пачуцця, увасобленага ў слове» [6, с. 89].  

Разважаючы аб сувязі чалавека і прыроды, індывідуальнага і 

калектыўнага, мастацтва і метафізікі, Б. Лесьмян і М. Багдановіч ствараюць 

арыгінальны мікракосмас чалавека з настолькі развітым пачуццѐм 

асабовасці, унікальнасці свайго лѐсу і непаўторнасці духоўнага свету. Вершы 

паэтаў − гэта спалучэнне міфічнага і рэальнага светаў, фантазіі і 

сапраўднасці, наіўна-захопленага светаўспрымання і глыбокай 

філасафічнасці. 
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