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Уводзіны 

Паводле меркавання многіх літаратуразнаўцаў, пакаленне чэшскіх 

пісьменнікаў, якія распачалі сваю дзейнасць у 20-ыя і 30-ыя гады ХХ 

стагоддзя, аказала на чэшскую літаратуру вырашальны ўплыў. Па-першае, 

гаворка ідзе пра надзвычай таленавітых пісьменнікаў, у лік якіх уваходзіў і 

лаўрэат Нобелеўскай прэміі Яраслаў Сэйферт, і, па-другое, чэшская 

літаратура ў дадзены перыяд развівалася пад уплывам энтузіязму, звязанага з 

будаўніцтвам новай самастойнай чэхаславацкай дзяржавы. Маладыя 

пісьменнікі і паэты засяродзілі сваю ўвагу на пошуку новых шляхоў 

мастацкай дзейнасці. Навізна, незвычайнасць – гэта былі самыя жаданыя 

якасці новага мастацтва. Наша даследаванне мы прысвяцілі такому накірунку 

ў чэшскай літаратуры як паэтызм. Паэтызм з’яўляецца адным з самых 

пладавітых і прадуктыўных этапаў чэшскай літаратуры і культуры.  

У першай частцы нашай працы мы ўсебакова разгледзім паэтызм як 

мастацкую сістэму: яго узнікненне, праграму, галоўных прадстаўнікоў, 

творчы метад, праяўленне ў іншых відах мастацтва, акрамя літаратуры – 

тэатры, жывапісе, кіно, танцы і інш..  

Другая частка будзе напраўлена на агляд паэтысцкага этапу у 

кантэксце ўсёй творчасці Яраслава Сэйферта ад самага яе пачатку і да 

завяршэння з аналізам выбітных паэтысцкіх зборнікаў паэта. Кожнаму 

паэтысцкаму зборніку дадзім характарыстку, выявім адметнасці паэтызма, 

вылучым асноўныя тэмы, матывы і вобразы зборніка.  

Трэцяя частка будзе прысвечана паэтызму ў творчай біяграфіі 

Віцезслава Нэзвала. 

А ў заключэнні нашага даследавання патлумачым на прыкладзе гэтых 

двух аўтараў значэнне паэтызма як кірунку для чэшскай і еўрапейскай 

літаратуры ўвогуле.  

Такім чынам, тэмай нашага даследавання з’яўляецца паэтызм як 

авангардны кірунак у чэшскай паэзіі 20-ых гг. ХХ ст. А ў якасці аб’ектаў 



4 

нашай працы выступаюць паэтысцкія творы 20-ых гадоў, аб’яднаныя Я. 

Сэйфертам у паэтычныя зборнікі “На хвалях Т. С. Ф.”, “Салавей спявае 

дрэнна”, “Паштовы голуб”, а таксама творы паэтысцкіх зборнікаў В. Нэзвала 

“Пантаміма”, “Маленькі разарый”, яго паэмы “Дзіўны чараўнік”, “Акрабат”.  

У пасляваенным і сучасным літаратуразнаўстве да аналізу творчасці   

Я. Сэйферта звярталіся многія чэшскія філолагі і крытыкі, такія як В. Чэрны, 

І. Брабец, М. Чэрвенка, Г. Йехава, якая даследавала паэтычную структуру 

вершаў Сэйферта, а таксама В. Достал, даследчык паэтыкі чэшскага верша Ф. 

Бурыянэк, В. Мацура, які разглядаў 30-ыя гады творчасці паэта, І. Траўнічак і 

З. Кожмін, якія займаліся тэорыяй літаратуры на матэрыяле паэзіі ХХ 

стагоддзя. Як правіла, у гэтых працах закраналіся толькі асобныя аспекты 

паэтыкі творчасці Я. Сэйферта, якая досыць часта выкарыстоўвалася ў якасці 

ілюстрацыйнага матэрыялу. Акрамя гэтага, імя паэта абавязкова ўпаміналася 

ў працах аб пралетарскім мастацтве і паэтызме, у гісторыях літаратур і іншых 

даведачных выданнях, часта яно гучала са старонак эмігранцкай прэсы.  

Ацэнку літаратурнай працы паэта давалі многія вядомыя дзеячы 

чэшскай культуры, так, у сувязі з прысуджэннем Нобелеўскай прэміі з 

артыкуламі пра яго выступілі М. Кундэра, І. Кліма, Л.Вацулік, В. Гавэл.  

У чэшскай багемістыцы літаратурнай спадчыне Я. Сэйферта 

прысвечаны дзве манаграфіі. Кніга Здэнека Пешата, даследчыка паэтызма і 

чэшскага сюррэалізму, які неаднаразова і раней звяртаўся да паэзіі                

Я. Сэйферта, разглядае агульную эвалюцыю яго творчасці, ад першых 

літаратурных крокаў да апошніх яго паэтычных зборнікаў. Пабудаваныя па 

храналагічным прынцыпе дваццаць чатыры главы даследавання 

расстаўляюць асноўныя вехі творчага шляху паэта, апісваюць дзейнасць       

Я. Сэйферта-журналіста, эсэіста і аўтара мемуараў. Акрамя таго, З. Пешат 

дае характарыстыку сэйфертаўскай паэтыкі, некаторых тэм яго творчасці і 

матываў асобных паэтычных кніг. Спрабуючы ахапіць увесь 

шасцідзесяцігадовы шлях пісьменніка, З. Пешат не аддае перавагі ніводнаму 

з асобных перыядаў, або канкрэтных паэтычных зборнікаў. За рамкамі 
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манаграфіі застаецца літаратурны і агульнакультурны кантэкст, у якім 

ствараецца той ці іншы твор.  

Іншую задачу ставіць перад сабой А. Сціх, які прысвяціў сваё 

манаграфічнае даследаванне двум паэтычным кнігам Я. Сэйферта ваеннага 

перыяду – “Апранутая ў свет” (1940) і “Каменны мост” (1944), аб'яднаным ім 

у дыпціх. У адрозненне ад З. Пешата, А. Сціха цікавіць не столькі 

характарыстыка творчасці Я. Сэйферта, колькі разгляд вобразаў і матываў 

яго паэзіі ў самым шырокім літаратурным і культурным кантэксце. 

Карыстаючыся лінгва-гістарычным метадам даследавання, А. Сціх імкнецца 

паказаць арганічнасць вобразаў паэзіі Я. Сэйферта ў бесперапынным 

сусветным культурным працэсе, знайсці вытокі вобразаў і сімвалаў яго паэзіі, 

усталяваць яе семантычную і стылістычную сувязь з іншымі літаратурнымі 

творамі, прасачыць за магчымым ланцужком асацыяцый у максімальна 

шырокім кантэксце, куды ўключаны, акрамя чэшскіх аўтараў                        

(П. Хельчыцкага, Я. Врхліцкага, О. Бржэзіны, Й. М. Крала), біблейскія 

тэксты, псалмы, чэшскія рэлігійныя паданні, барочныя пропаведзі, 

“Страчаны рай” Мільтана і “Фауст” Гётэ. На прыкладзе двух паэтычных кніг 

даследчык вызначае месца творчасці Я. Сэйферта ў еўрапейскай літаратуры, 

яго сувязь з ёй і пераемнасць літаратурнай традыцыі ў цэлым. 

Вялікую дакументальную цікавасць уяўляе кніга чэшскага фізіка-

праваабаронцы Ф. Яноўха “Ішоў бедны паэт па свеце”, якая з'яўляецца 

падрабязным выкладаннем гісторыі прысуджэння паэту Нобелеўскай прэміі. 

Гарачы прыхільнік творчасці Я. Сэйферта, Ф. Яноўх прымаў актыўны ўдзел у 

вылучэнні паэта ў лаўрэаты галоўнай літаратурнай прэміі, тым самым 

уступіўшы ў канфлікт з афіцыйнымі ўладамі сацыялістычнай Чэхаславакіі. 

Шматлікія матэрыялы, газетныя артыкулы, вытрымкі з крытычных 

даследаванняў і рэкамендацыйных лістоў найбуйнейшых пісьменнікаў і 

літаратурных крытыкаў, мемуары самога паэта даюць падрабязную карціну 

ўспрымання асобы і творчасці чэшскага пісьменніка за межамі яго радзімы. 

Прысуджэнне Нобелеўскай прэміі выканала некалькі мэтаў, стаўшы не толькі 
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прызнаннем літаратурных заслуг Я. Сэйферта як выдатнага паэта свайго 

народа і свайго часу, але і пацвярджэннем сусветнага ўзроўню чэшскай 

літаратуры, а таксама аказала значную падтрымку чэшскай інтэлігенцыі ў 

барацьбе з камуністычным рэжымам.  

Працы заходніх даследчыкаў, прысвечаных паэзіі Я. Сэйферта, як 

правіла, з'яўляліся нарысам творчага шляху паэта і характарызавалі яго месца 

ў чэшскай літаратуры XX стагоддзя з улікам палітычных падзей у 

Чэхаславакіі. У славянскіх краінах аналіз творчасці Я. Сэйферта звычайна 

быў звязаны з публікацыяй перакладаў яго твораў і тычыўся своеасаблівасці 

нацыянальнага характару яго паэзіі. Мэтай дадзеных даследаванняў была 

папулярызацыя творчасці Я. Сэйферта, знаёмства іншамоўнага чытача з яго 

паэзіяй і жыццёвым шляхам. 

У савецкай крытыцы першыя згадкі аб Я. Сэйферту адносяцца да 

пяцідзесятых гадоў, у сувязі са зваротам савецкага літаратуразнаўства да 

чэшскай авангардысцкай паэзіі. Імя Я. Сэйферта сустракаецца і ў даведніках, 

слоўніках і энцыклапедыях, у дапаможніках па гісторыі чэшскай літаратуры, 

у падручніках па гісторыі літаратуры XX стагодзя і г.д. Найбольш поўна 

даваенная творчасць паэта была асветлена ў кнізе С. А. Шэрлаімавай пра 

чэшскую паэзію 20-х і 30-х гадоў XX стагоддзя. Таксама выйшла ў 2000 

годзе дысертацыя К. Айзпурвіт пад назвай “Творчасць Я. Сэйферта 20-ых 

гадоў (да праблемы фарміравання індывідуальнага стылю)”. К. Айзпурвіт 

разглядае тыя аспекты, з якіх складваецца асоба і творчасць мастака, 

пазначае тую ролю, якую іграюць у фарміраванні яго мастацкага стылю 

ўспаміны дзяцінства, каханне, пераломныя гістарычныя падзеі, знаёмства з 

творчасцю іншых пісьменнікаў, як чэшскіх, так і замежных.  

Доўгі літаратурны шлях Яраслава Сэйферта, які пачаўся ў дваццатыя 

гады і завяршыўся ў васьмідзясятыя, стаў сувязным звяном паміж 

літаратурай пачатку і канца стагоддзя, даследаванне яго творчага шляху не 

толькі дазваляе прасачыць асноўныя вехі чэшскай паэзіі XX стагоддзя, але і 

ўсвядоміць бесперапыннасць яе развіцця. 
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Што датычыць В. Нэзвала, то яго паэзія з’яўлялася аб’ектам пільнай 

увагі з боку перадавой крытыкі, пачынаючы з 20-ых гг. ХХ ст. Яго паэтычны 

талант высока ацанілі такія вядомыя прадстаўнікі тагачаснай крытыкі, як    

Ю. Фучык, І. Трогер, З. Неедлы, А. М. Піша. Двое апошніх асабліва дбайна 

назіралі за вопытамі Нэзвала ў вобласці драматургіі, выступалі ў абарону яго 

творчых пошукаў.  

Першыя спробы навуковага вывучэння творчасці В. Нэзвала адносяцца 

да сярэдзіны 50-ых гг.. У цяжкіх умовах ідэалагічнай барацьбы, дыскусій аб 

шляхах новага мастацтва, калі вопыт, накоплены перадавой эстэтычнай 

думкай 20-30-ых гг, часта адыходзіў у забыццё, творы В. Нэзвала спачатку 

ацэньваліся нігілістычна і дагматычна. (М. Стэглік, А. Скоумал). 

Паступова выпрацоўваліся навукова-аб’ектыўныя крытэрыі аналізу, 

якія ўлічвалі своеасаблівасць і цяжкасць паэтычных эксперыментаў              

В. Нэзвала, значэнне яго шуканняў для чэшскай літаратуры. 

Першыя манаграфіі, прысвечаныя В. Нэзвалу з’явіліся ў 1957 і 1962 

годзе (І. Таўфер “Народны мастак Віцезслаў Нэзвал, А. Елінэк “Віцезслаў 

Нэзвал”). Таўфер абараняў права паэта на пошукі, яго кніга паспрыяла 

знікненню бытуючых у тым асяродку пурытанскіх настрояў у крытыкаў 30-

ых гг. А. Елінэк прасачыў і даказаў глыбокую ўнутраную логіку самых 

незвычайных “алагічных” нэзвалаўскіх вобразаў і ўяўленняў. Лічылася, што 

найбольш глыбокую і тонкую інтэрпрэтацыю творчасці В. Нэзвала даюць 

крытычныя працы Ф. К. Шальды, Б. Вацлавэка, пазней М. Благінкі. 

У савецкім літаратуразнаўстве ў 1967-69 гадах з’явіліся працы             

Л. Будагавай, С. Шэрлаімавай. Творчасць В. Нэзвала разглядаецца ў гэтых 

працах праз прызму рэвалюцыйных традыцый чэшскай літаратуры, 

аналізуецца прырода нэзвалаўскага рэалізму і народнасці. Л. Будагава 

абапіраецца, перш за ўсё, на ўласнае прачытанне і тлумачэнне твораў, 

дэманструе ўнутранае адзінства і вялікую жанрава-стылістычную 

разнастайнасць творчасці паэта. Не былі тады яшчэ высветлены праблемы 

творчай эвалюцыі паэта. У 1977 выйшла праца Д. Катышавай пад назвай 
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“Паэтычная драма В. Нэзвала”, у якой разглядаюцца драматычныя творы 

аўтара, яго наватарства ў гэтай сферы. 

Актуальнасць нашага даследавання абумоўлена тым, што паэтызм, 

паэтысцкія творы Я. Сэйферта і В. Нэзвала з'яўляюцца унікальнай з'явай 

чэшскай літаратуры, якая дагэтуль не была падрабязна даследавана рускай і 

беларускай крытыкай; з літаратуразнаўчага пункту гледжання, зварот да 

ранняй паэзіі Я. Сэйферта і В. Нэзвала дае багаты матэрыял для вывучэння 

праблем творчай індывідуальнасці мастакоў, ўплыву на іх асабістае і 

літаратурнае асяроддзе, а таксама культурнага і палітычнага кантэксту эпохі. 

Акрамя таго, апошнім часам у беларускай і расійскай багемістыцы 

адбываецца працэс абнаўлення поглядаў на чэшскі мадэрнізм, 

выпрацоўваюцца ацэнкі, свабодныя ад ідэалагічнай прадузятасці, 

фарміруецца новы падыход да чэшскай літаратуры, заснаваны на ўсім 

спектры матэрыялаў, якія сталі даступнымі ў 90-я г.г., складаецца больш 

поўная карціна чэшскай літаратуры XX ст., часткай якой з'яўляецца 

літаратурны шлях выбітных чэшскіх паэтаў – Я. Сэйферта і В. Нэзвала.  

Асноўная мэта праекта – выявіць прыроду паэтызма, яго мастацкі метад; 

разгледзець якім чынам увасобіўся паэтызм у творчасці Я. Сэйферта і           

В. Нэзвала.  

Асноўныя задачы даследавання: 

1. Разгледзець паэтызм як авангардны кірунак у чэшскай паэзіі ХХ ст; 

2. Выявіць асаблівасці творчай манеры Я. Сэйферта ў паэтысцкіх зборніках; 

3. Даследаваць паэтысцкі этап у творчасці В. Нэзвала. 

Метады даследавання:  

1. Культурна-гістарычны;  

2. Сістэмна-класіфікацыйны; 

3. Метад тэарэтычнага аналіза;  

4. Метад сістэматызацыі і апісання. 

Пераклады мастацкіх тэкстаў зроблены аўтарам дадзенай дыпломнай работы. 



9 

Глава 1. Паэтызм як мастацкая сістэма 

1. Паэтызм як выключна чэшскі накірунак у літаратуры 

1.1 Узнікненне паэтызма 

Дату ўзнікнення паэтызма можна вызначыць абсалютна дакладна: 5-га 

кастрычніка 1920-га года малады чэшскі лекар і пісьменнік Уладзіслаў 

Ванчура заснаваў у Празе мастацкае аб'яднанне “Дзевяцьсіл”. Шлях ад 

пралетарскага мастацтва да паэтызма вызначаецца ў некалькіх вельмі важных 

дакументах. У першую чаргу, гэта былі прадмовы да двух зборнікаў 

Яраслава Сэйферта “Горад у слязах”, “Толькі каханне” 1921 і 1923 гадоў 

суадносна. Аўтарам першай прадмовы быў Уладзіслаў Ванчура. Ён 

абгрунтаваў экзістэнцыю пралетарскай паэзіі і яе прынцыпаў, сярод якіх 

была рэвалюцыйнасць, калектыўнасць, аптымізм, тэндэнцыйнасць. Місія 

пралетарскіх твораў заключалася ў фарміраванні “правільных” поглядаў, а 

таксама ў падрыхтоўцы чытача да рэвалюцыйных змен. [1, 315]. Другую 

прадмову напісаў тэарэтык мастацтва Карэл Тэйге. “І ён быў прыхільнікам 

сацыялістычнага свету, але разбураў перашкоды паміж домам і светам, 

адкрываў “вокны ў Еўропу” [56, с. 121], каб і да чэшскай культуры мелі 

доступ “усе прыгажосці свету”, г. зн. каб сучасная літаратура ўбірала ў сябе 

ўсё пазітыўнае з культуры XХ стагоддзя. Згодна з гэтым універсалам Тэйге 

вынес зборніку Я. Сэйферта прысуд, які пасля ўвайшоў у шырокае 

распаўсюджанне і стаў адным з дэвізаў паэтызма: “Ён не ўцякае ад 

рэальнасці, ці ва ўтопію, альбо яшчэ кудысьці, уся яго паэзія прасякнута 

рамантыкай гэтага вялікага стагоддзя. У яго вершах жыве Кладна, жыве 

Нью-Ёрк, жыве Парыж, жыве Йічын, Прага, увесь свет”. [13, s. 108] 

В. Нэзвал ў 1923-м годзе ўпершыню вызначае назву “паэтызм” і 

фармулюе мастацкія патрабаванні яго заснавальнікаў: паэзія зноў павінна 

вярнуцца да простых чытачоў, прыцягнуць цікавасць мас. Прыхільнікі 

паэтызма вырашылі зноў зацікавіць простага чытача пры дапамозе гумару, 

фантазіі і здольнасці глядзець на свет дзіцячымі вачыма. Галоўны ідэолаг 

паэтызма, крытык Карэл Тэйге заявіў, што мастацтва будучага не будзе 
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звязана з мёртвай традыцыяй, якая захоўваецца ў музеях і бібліятэках. 

Наадварот, асновай будучага мастацтва і паэзіі стане фільм, цырк, 

атракцыёны і дзіцячыя гульні. [55, с. 320]. Паэт Віцезслаў Нэзвал выказаў 

гэтыя патрабаванні ў вершах: 

Верш, гэта ролік цэлюлозы, кіна-цэлюлозы, цэлюлозы. 

Назва - гэта свет у магічнай скрынцы. 

А вы - белае палатно 

Яно можа быць таксама чорным, жоўтым, аранжавым і лазоравым, 

Дзе мне наканавана згубіцца 

[25, с. 60] 

Літаратуразнаўца Карэл Тэйге вызначыў сутнасць паэтызма 

наступным чынам: 

“Мастацтва, якое прыўносіць паэтызм, гэта мастацтва нязмушанае, 

свавольнае, фантастычнае, гуллівае, негераічнае і любоўнае. У ім няма ні 

кроплі рамантызму. Узнікла яно ў настроі жыццярадаснай прыязнасці, у 

свеце, які смяецца незалежна ад таго, ці слязяцца яго вочы. Пераважае 

гумарыстычная натура, песімізм мы шчыра пакінулі. Паэтызм робіць націск 

на задавальненні і на прыгажосці жыцця, ён пакідае затхлыя кабінеты і 

майстэрні. Ён паказвае дарогу ніадкуль у нікуды, якая ўсяго толькі віецца ў 

прыгожым духмяным парку, бо яна і ёсць дарога жыцця. Тут час набліжаецца 

на квітнеючых ружах. Гэта пах? Ці ўспамін?” [55, с. 325] 

У 1924 годзе Карэл Тэйге ў артыкуле “Паэтызм” (у брненскім часопісе 

“Госць”) прадставіў комплексны план новай канцэпцыі. Гэта быў зародак 

сістэмы, якая праз чатыры гады ў падрабязнасцях была выкладзена ў 

дзевятым нумары “Рэвю Дзевяцьсіл” Карэлам Тэйге і Віцезславам Нэзвалам 

у артыкуле пад назвай “Маніфест паэтызма”. Маніфест быў складзены на 

аснове літаратурных твораў Яраслава Сэйферта (“На хвалях Т. С. Ф.”), 

Віцезслава Нэзвала (“Пантаміма”), Канстанціна Бібла (“Злодзей з Багдаду”), 

Уладзіслава Ванчуры “Палі ворыўныя і ваенныя” і некаторых іншых аўтараў. 

Маніфест складаўся з трох частак: “Кроплі чарнілаў” ад Віцезслава Нэзвала і 
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дзвюх артыкулаў Тэйге – “Ультрафіялетавыя малюнкі, або artificielismus” і 

“Маніфест паэтызма”.  

1.2 Мастацкая прырода паэтызма 

Паэтызм, які атрымаў замежную назву “modus  vivendi” (“стыль 

жыцця”), не павінен быў быць з’явай уласна літаратурнай, Карэл Тэйге 

намагаўся зрабіць яго “мастацтвам жыцця, мастацтвам жыць і ўжываць” [55, 

с. 20]. Паэтысты намагаліся ўспрымаць свет як верш, яны хацелі выбудаваць 

рэальнасць так, каб яна магла цалкам задаволіць паэтычны голад – у гэтым 

была патрэба ХХ стагоддзя. У паэтыстаў не было мэты вынайсці новыя міры, 

але яны хацелі упарадкаваць гэты свет такім чынам, каб ён быў сапраўднай 

казкай. Верш яны успрымалі як гульню, якая сімулюе цэлыя новыя міры, а 

рыфму як гульню паміж жыццём і смерцю. Чэшскую мову тых часоў 

называлі „svalnatou  Slávy  dcerou“  (“дачкой мышачнай Славы”), таму 

паэтысты спрабавалі зрабіць яе больш гнуткай, тонкай, магічнай, больш 

дакладнай і гарманічнай.  У адрозненне ад старэйшай чэшскай літаратуры, 

якая прытрымлівалася пэўнай ідэалогіі, плану і ходу думкі, новы паэтычны 

кірунак вёў барацьбу за самабытнасць паэтычнай творчасці і за вольнае 

ўяўленне. Паэтызм дамагаўся лірычнай эмоцыі ад спантаннасці фантазіі і ад 

моўных крыніц. У творы Moderní básnické směry (“Сучасныя паэтычныя 

накірункі”) Віцезслаў Нэзвал напісаў, што паэтызм меў значны ўплыў на 

развіццё і ўдасканаленне чэшскай паэтычнай мовы і сталенне паэтычнага 

ўяўлення ў маладых чэшскіх паэтаў. [13, s. 108] 

Некаторыя чэшскія даследчыкі лічаць, што паэтызм уяўляў сабою 

арыгінальнае і рэдкае перапляценне нацыянальнай мадэрнісцкай традыцыі і 

еўрапейскага авангарду. Нэзвал неаднаразова ўзгадваў пра атмасферу яго 

ўзнікнення: “Было гэта падчас доўгіх размоў і начных прагулак па Празе, 

калі мы, верачы ў сучаснасць, развіццё, новы шлях, чалавечую 

вынаходлівасць, адчуваючы сваю звышуспрымальнасць, ненавідзячы 

нязграбнасць і кар’ерызм, назіраючы за квітнеючай вясной, за зоркамі, што 
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верцяцца, і, адчуваючы гарачае сяброўства, вынайшлі з Тэйге паэтызм”. [18, 

s. 108] 

Паняцце “паэтызм” утворана ад слоў “паэзія”, “паэтычны”. У 

праграмме паэтызма выкарыстоўваюцца некаторыя замежныя “імпульсы”, 

але як літаратурны накірунак у цэлым – гэта поўнасцю чэшская з’ява. Ён 

адзіны са шматлікіх “–ізмаў” зарадзіўся ў Чэхіі і развіваўся выключна ў 

чэшскай культуры, хоць і не абыйшлося без уплыву на славацкую 

авангардную паэзію. Але разам з тым, даследуючы паэтызм у гістарычным 

кантэксце, разглядаючы яго мастацкі радавод, нельга не заўважыць побач з 

чэшскімі продкамі (у першую чаргу з Махам) і замежных продкаў, да якіх 

адносяцца, напрыклад, амерыканскі пісьменнік-рамантык Эдгар Алан По, ці 

італьянскі паэт, пісьменнік і драматург, заснавальнік футурызму Філіпа 

Тамаза Марынэці. На паэтызм паўплывала і французская літаратура, 

пачынаючы з “адпрэчаных” паэтаў Шарля Бадлера і Арцюра Рэмбо, праз 

стваральніка “Спеваў Мальдароравых” Графа Латрэамона, ажно да 

лёсавызначальнага для нэзвалаўскага авангарду Гіёма Апалінера. 

Пасрэднікам паміж французскай авангарднай паэзіяй і чэшскім 

пасляваенным пакаленнем быў Карэл Чапек са сваёй “Французскай паэзіяй 

новага часу” 1920 года.  

Да галоўных рыс паэтызма, у першую чаргу, адносіцца захапленне 

тэхналогіямі і мегаполісамі, адмова ад канвенцый, а таксама выкарыстанне 

новых сродкаў выказвання,  некантралюемы розумам шэраг асацыятыўных 

уяўленняў, схільнасць да пародыі, спантаннасць фантазіі, эмацыянальнасць – 

узбагачэнне паэтычнай выразнасці, эксперыменты са словам, выдаленныя 

знакі прыпынку і г. д.. Аўтары натхняліся цыркам, кірмашовымі забавамі, 

фільмамі ў жанры камедыі, джазам, наіўным жывапісам, вандроўкамі і 

экзотыкай. [20, s 15] 

Паэтызм прапаведваў лірычнасць, пазбаўленую цяжару, логікі, 

маральных кропак гледжання, сацыяльных зместаў, невырашальных 

жыццёвых праблем і метафізікі. Гаворка ідзе пра п’янлівую, радасную і 
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гуллівую лірыку, пра канцэпцыю мастацтва як гульні. Таму “інструментамі” 

паэтызма сталі каламбуры, прынцып асацыяцыі, г. зн. фарміраванне вольных 

ідэй, вобразаў, матываў і тэм, пераасэнсаванне і пераапрацоўка штодзённых, 

ці важных тэм у смешныя, або дзіўныя сюжэты; політэматычнасць твораў, 

зіхатлівасць, іскрыстасць выразаў, а таксама зачараванне папулярнымі 

забаўкамі.  Сапраўдным залатым фундаментам была для паэтыстаў лірычная 

каштоўнасць. Паэтызм прасачыўся і ў жанравую сістэму: у часы паэтызма з 

чэшскай паэзіі амаль цалкам знікла эпічная паэзія, якая была выцеснена ліра-

эпічнымі формамі, асабліва політэматычным вершам.  

Неад'емнай часткай паэтычнага твора было графічнае афармленне, якое 

таксама павінна было зацікавіць чытача з першага погляду. Будучы лаўрэат 

Нобелеўскай прэміі, паэт Яраслаў Сэйферт часта ўспамінаў, як ён падчас 

працы над сваім першым паэтысцкім зборнікам “На хвалях ТСФ” 

выкарыстаў усе тыпы літар, якія толькі былі ў друкарскім цэху, што 

выклікала ў наборшчыкаў жах. 

1.3 Паэтызм у паэзіі і прозе 

Самай галоўнай пляцоўкай для распаўсюджання паэтызма была паэзія, 

пераважна лірычная. Першы зборнік вершаў у гэтым стылі ўзнік яшчэ да 

таго, як у ліпені 1924 года выйшлі ў штомесячніку “Госць” (Host) першыя 

маніфесты паэтызма – гэта быў зборнік Віцезслава Нэзвала, які называўся 

“Пантаміма”. Ад пралетарскіх вершаў да паэтысцкай паэзіі перайшоў 

летуценны Канстанцін Бібл, які сваімі падарожжамі ў далёкія землі найбольш 

задаволіў паэтысцкую смагу экзотыкі. Натхнёны ўражаннямі ад сваіх 

вандровак ён па-паэтычнаму маляўніча спаведаўся ў зборніку “З караблёў, 

якімі імпартуюць чай і каву” (S  lodí,  jež dováží čaj a kávu (1927). У 

цэнтральнай кнізе паэтычных кампазіцый “Новы Ікарус” (Nový  Ikaros) 1929 

года быў адлюстраваны вопыт, атрыманы з падарожжаў па Дальняму Усходу, 

аднак, гэта толькі адзін са шматлікіх іншых матываў, у склад якіх уваходзіць 

нават цяжкі перыяд Першай сусветнай вайны. У канцы 20-ых гг. пад 

націскам сацыяльных падзей адбылося абцяжаранне некаторых матываў у 
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паэтысцкай творчасці. Гэты факт аднолькава моцна адбіўся і ў 

політэматычных творах В. Нэзвала “Акрабат” (Akrobat) 1927 года і  

“Эдысон” (Edison) 1928 года, уключаных у зборнікі “Вершы ночы” (Básní 

noci) 1930 года і “Сігналы часу” (Signálу času) 1931 года.  

Пад уплывам паэтызма прайшлі ў маладосці і на ранніх этапах сваёй 

творчасці паэты, якія неўзабаве імкнуліся яго пераадолець: Францішак Галас, 

Вілем Завада, Уладзімір Голан. Паэтызм паўплываў, напрыклад, на паэта 

Ёзэфа Гору, які выдаў зборнік падарожніцкіх водгукаў “Італія” (Itálie).  

„Паэтычная творчасць паэтыстаў ніколі занадта не залежала ад 

паэтысцкай тэорыі, яна была больш дыялектычнай, і ў ёй усё ж з негатыўнай 

афарбоўкай праяўляецца пагарда да ідэалагічнага боку творчасці, ён нават 

ігнаруецца, а часам даходзіць да адмаўлення сацыяльнай функцыі паэзіі і 

мастацтва – аб гэтым казала марксісцкая крытыка ўжо ў трыццатых гадах”. 

[58, s. 222] 

У вобласці прозы паэтызм выявіўся ў некалькіх белетрыстаў, сярод 

якіх быў і малады член “Дзевяцьсіл” Карл Конрад (“Рынальдзіна” 1927 года, 

“Дынаг” 1928 года), але першапачаткова ў першага старшыні гэтай 

мастацкай суполкі Уладзіслава Ванчуры. Аднак гэта акалічнасць не змяняе 

таго факту, што смелы рэфарматар чэшскай прозы з самага пачатку сваёй 

шматграннай творчасці дамагаўся пэўнага парадку ў празаічных творах, ён 

рупіўся над строгай дакладнасцю сказа, але адначасова натхняўся і 

экспрэсіянізмам, а на завяршальным этапе сваёй творчасці Ванчура, 

пакінуўшы эксперыментатарства, аддаў перавагу традыцыйнасці. Тыповым 

паэтысцкім творам з’яўляецца яго забаўляльна-гумарыстычная навела 

“Капрызнае лета” (Rozmarné  léto, 1927 г.), якая напоўнена спакоем і ў той жа 

час зачараваннем мітуснёй. Крыху пазней у яго ўзнікаюць наступныя 

паэтысцкія творы – “Гартанныя спрэчкі, ці прыказкі” (Hrdelní pře aneb  

Přísloví), раман-балада “Маркета Лазарава” (Markéta  Lazarová), раман 

“Канец старых часоў” (Konec  starých  časů). Пра наступныя творы Ванчуры 

мы можам сказаць, што яны, у асноўным, адносяцца да традыцыйнага 
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рэалізму і прадстаўляюць сабою класічную гістарычную прозу – возьмем, 

напрыклад, тыя ж “Карціны з гісторыі народа чэшскага”. Тым не менш, 

творы застаюцца паэтычнымі, а, значыць – захоўваюць у сабе паэтысцкія 

пачаткі.  

Вялікую колькасць празаічных твораў выдаў і Віцезслаў Нэзвал. Творы 

адрозніваюцца па сваёй каштоўнасці, а таксама па сваёй накіраванасці, але іх 

аб’ядноўвае тое, што ў іх, галоўным чынам, закранаецца тэма асабістага 

жыцця аўтара і тэма яго творчасці. Найбольш прываблівае да сябе ўвагу кніга 

“Dolce far niente” (“Салодкая бяздзейнасць”) 1931 года, у якой В. Нэзвал 

адлюстроўвае свае дзіцячыя ўражанні.  

1.4 Творчы метад паэтызма 

Як нараджаецца паэтысцкі верш пры дапамозе асацыятыўнага 

мыслення і элементарных кампанентаў паэтычнай формы можна 

прадэманстраваць на прыкладзе чатырохрадкоўя з нэзвалаўскага зборніку 

“АЛФАВІТ” (ABECEDA) (гл. дадатак №1) : 

А 

nazváno buď prostou chatrčí  

Ó palmy přeneste svůj rovník nad 

Vltavu!  

Šnek má svůj prostý dům z nějž růžky 

vystrčí  

a člověk neví kam by složil hlavu 

 

А 

называйся прастой халупкай 

О пальмы перанясіце свой экватар 

над Влтаву! 

У слімака свой просты дом з яго 

рожкі тырчаць 

А чалавек не ведае куды схіліць галаву 

[Nezval, V. 1926, s. 6] 

З вельмі вольнага параўнання на аснове знешняга падабенства літары 

“А” са страхой узнікае першы верш. Асацыяцыі з халупкай і самотнымі 

палаткамі вымушаюць фантазію пераскочыць на экватар, а затым узнікае 

жаданне прынесці з сабою клімат экватару ў свой заўсёды дажджлівы край. 

Ад рыфмы chatrčí – vystrčí (“халупкі – палачкі”) нарадзіўся вобраз слімака, у 

якога тырчаць рожкі з доміка, якія ён заўсёды з сабою носіць. А пры 

дапамозе рыфмы nad Vltavu – hlavu (“над Влтаву – галаву”) ўваскрэс ў памяці 

вобраз бяздомных, якія не маюць страхі над галавой.  
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Такім чынам, мы можам назіраць за тым, што верш не ўзнік па 

папярэдне падрыхтаваным плане, але ён нарадзіўся дзякуючы складанаму 

працэсу фарміравання вобразных уяўленняў, якія пры гэтым абмяжоўваюцца 

і адначасова падтрымліваюцца рыфмай.  

“У 1922 годзе падчас анкетавання наконт сэнсу сучаснай паэзіі, калі 

сталі адзін супраць другога фронт абароны і фронт процідзеяння так 

названай пралетарскай паэзіі, у час, калі здавалася, што можна абнавіць 

паэзію пры дапамозе новага зместу, я паспрабаваў выступіць супраць усіх 

ідэалагічных канцэпцый такім чынам, што я адмовіўся ад усялякіх тэм і 

абраў у якасці падставы гімнастыку духа, бо самым беспрадметным аб’ектам 

яе паэзіі з’яўляецца літара. Па яе форме, гуку, або функцыі я стварыў 

асацыятыўныя падструктуры, на якія я нашываў вобразнасць. Вось так, пры 

дапамозе ўзаемнага спалучэння гэтага плану з рэальнасцю і вобразнасцю 

ўзнікла 24 верша, змест якіх з’яўляецца цалкам аўтаномным, аніводная тэма 

не запаўняе яго, але ён досыць рэалістычны ў тым сэнсе слова, што на змену 

звычайнай абстрактнай ідэалогіі рэчаў прыходзіць уяўленчая змястоўнасць”. 

[24, s. 3] 

У прадмове да зборніку “АЛФАВІТ” (ABECEDA) В. Нэзвал 

падкрэслівае, што гаворка ідзе не пра “фізіялагічнае выхопліванне 

галосных”, але пра іх паэтычную рэканструкцыю: “Літара была для мяне 

хутчэй матывам, а не сюжэтам, ці падставай для верша”. [24, s. 3] Кніга 

“АЛФАВІТ” стала мастацкім узорам спалучэння розных відаў мастацтва, якія 

паралельна вырашаюць у межах сваіх функцый агульныя задачы. [24, s. 4] 

1.5 Трансфарміраванне паэтызма ў сюррэалізм 

Паэтызм узнік у шчаслівы, але нядоўгі прамежкавы перыяд, калі ва ўсіх 

сацыяльных слаях пусціла карані меркаванне аб бесперапынным росце 

жыццёвага ўзроўню. З 1929 года гэта спрыяльная атмасфера пачала знікаць, 

эканамічны крызіс парушыў адносную стабільнасць у краіне, сацыяльная 

няўпэўненасць стала ўсё больш відавочнай, радаснае адчуванне жыцця, якім 

быў прасякнуты паэтызм, змяніўся пачуццём безабароннасці, нават трагізму.  
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У літаратурным асяроддзі вядуцца спрэчкі наконт часу існавання 

паэтызма. Адна тэорыя бярэ ў разлік межы для паэтызма, ўстаноўленыя 

Карэлам Тэйге, якія пачынаюцца з 1924 года. Паводле гэтай тэорыі, выбітныя 

творы В. Нэзвала і К. Бібла 20-ых г.г. (“Эдысон”, “Новы Ікарус”) не 

ўключаюцца ў паняцце паэтызма, таму што яны адрозніваюцца больш 

глыбокім разуменнем жыцця і творчасці. Па другой тэорыі, менавіта ў 

“Акрабаце”, “Эдысоне” В. Нэзвала, “Новым Ікарусе” і “Паніхідзе” В. Завады 

паэтызм перасягнуў свой ранні наіўны этап, які скончыўся ў 1925 – 1926 

гадах. Менавіта ў гэты перыяд тагачасная крытыка заўчасна абвяшчала канец 

паэтызма. У 1928 годзе Ф. К. Шальда напісаў пра паэтызм наступныя словы: 

“Паэтызм ужо даўно не з’яўляецца тым, чым ён  быў у часы, калі яго 

фармуляваў Карэл Тэйге – выдатнай гульнёй задавальненнямі, салодкай 

эклектыкай жыцця. Але яго заслуга ў тым, што ён развязаў крылы паэтычнай 

вобразнасці. Да яго са звязанымі крыламі паэты хутчэй кульгалі, а не хадзілі і 

больш хадзілі, чым лёталі. Пэўны націск, цёмны і ўдушлівы, які ляжаў на 

паэзіі, быў з яе ім зняты. Ад паэтызма далей пайшло развіццё …” [49, s. 135] 

Як рэакцыя на крытыку былі сфармуляваны Нэзвалам і Тэйге новыя 

“Маніфесты” паэтызма. Яны выйшлі ў чэрвені 1928 года ў выглядзе 

штомесячніка “РэД”. У адрозненне ад першага маніфесту, яны ўжо не 

натхнялі на новыя выдатныя творы, а былі хутчэй якімсьці выкладам 

уласнага вопыту. У канцы 1930 года Нэзвал напісаў яшчэ адзін – “Трэці 

маніфест паэтызма”, які фактычна быў спробай сфармуляваць новыя задачы 

для авангарднай паэтычнай творчасці ў свеце, якая апынулася ў крызіснай 

сітуацыі. Аднак “Маніфест” не быў апублікаваны пры жыцці В. Нэзвала, 

таму што часопіс Нэзвала “Зверакруг” (Zvěrokruh), у якім павінен быў быць 

надрукаваны “Маніфест”, якраз перад гэтай падзеяй скончыў сваё існаванне.  

Прадстаўнікі чэшскай авангарды імкнуліся інтэгравацца ў новую хвалю 

рэвалюцыйнай барацьбы, захоўваючы пры гэтым свой погляд на форму 

сучаснай сацыялістычнай літаратуры і перакананне ў неабходнасці мастацкіх 

эксперыментаў. У выніку ў 1934 годзе была закладзена Пражская 
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сюррэалістычная суполка. Пасля заснавання суполкі В. Нэзвал у праграмнай 

брашуры “Сюррэалізм у Чэхаславацкай рэспубліцы” акцэнтаваў увагу на 

“салідарнасці з класавай барацьбой рэвалюцыйнага пралетарыяту” і 

адначасова на неад’емнасці права на “незалежнасць эксперыментальных 

метадаў”.  

Чэшская сюррэалістычная суполка, да якой належалі такія вядомыя 

прадстаўнікі культурнага жыцця ў Чэхіі, як Канстанцін Бібл, Індржых Гонзл, 

Яраслаў Ежэк, Эміль Францішак Бурыян, Індржых Штырскі, Тойен і іншыя, 

упершыню з’явілася на публіцы ў маі 1934 года ў выставачнай залі “Манэс”, 

дзе Нэзвал і Тэйге абвясцілі пераход паэтызма ў сюррэалізм.  Так скончыўся 

перыяд літаратурнага панавання аднаго з самых прыгожых і гуллівых 

накірункаў у чэшскай літаратуры.  

1.6 Паэтызм у тэатры, выяўленчым мастацтве, тыпаграфіі 

Прынцыпы паэтызма пазітыўна адлюстраваліся не толькі ў літаратуры, 

але і ў іншых відах мастацтва: у фатаграфіі, кіно, тэатры, выяўленчым 

мастацтве, тыпаграфіі. Найбольш устойлівыя творчыя вынікі ў рэчышчы 

паэтызма, аднак, былі дасягнуты толькі ў паэзіі і тэатральным мастацтве.  

Тэатр:  

У 20-ыя г.г. вынаходлівы Карэл Хуго Гілар, працуючы рэжысёрам у 

Нацыянальным тэатры, хацеў пазбавіць сцэнічную гульню ад уплыву 

традыцыйнага тэатральнага рэалізму і імкнуўся надаць ёй новае аблічча. 

Авангардная тэатральная дзейнасць пачала рухацца па шляху неўтаймаванага 

лірызму, фантазіі і гуллівасці, акцёрскай імправізацыі, паэтычнага 

выкарыстання сцэнічных рэквізітаў і сцэнічнай прасторы. Лепш за ўсё Хуго 

Гілару гэта ўдалося ўвасобіць на падмостках “Вызваленага тэатру” пад 

кіраўніцтвам рэжысёра Індржыха Гонзла. І. Гонзл падаў ідэю новай формы 

драматычнай творчасці ў сваім праграмным артыкуле пад назвай “Драма” 

1925 года:  

“Мы павінны развітацца з меркаваннем, што пытанне “to be or not to 

be” (“быць ці не быць?”) з’яўляецца вартым драмы. У выпадку, калі мы не 
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абіраем жыццё, смерць зусім не мае значэння. Драматычнасць – гэта не адказ 

і не пытанне. Драматычнасць з’яўляецца часткай арганізатарскай моцы паэта, 

якая  з тэатральнага багацця сродкаў утварае цудоўныя ўтварэнні і дзіўныя 

асанансы…Дзеянне павінна развівацца паэтычна. У складзе тэатральнага 

сінтэзу. У багатых магчымасцях тэатральных метафар. У страфічнай 

палярнасці тэатральных кодаў. У паэтычным уяўленні свету як усёахопнага 

героя”.  [19] 

Гонзл пісаў пра гэтую праблему яшчэ шмат разоў (“Тэатральная 

прастора”, “Tam-tam” 1926; “Пра сучаснасць у чэшскім тэатры”, “ReD” 

1927-28), акрамя гэтага выдаў таксама “Раскручаны тэатр” (1925). 

Наступныя тэарэтычныя працы напісалі Іржы Фрэйка (“Тэатральная 

дэфармацыя”, Pásmo 1925; “Супрацоўнічайце з “Вызваленым тэатрам”, 

Reflektor; “Бяскласавасць тэатра?”, Reflektor 1926; “Непрадметнае 

акцёрскае майстэрства”, Host 1927), Віцезслаў Нэзвал (“Музыка, танец, 

драма”,  Tam-tam 1925), або Іржы Воскавец і Ян Верых (“Music-hall і што 

з яго пайшло”, ReD 1927-28, “Гумар на сцэне і яго хімія”, Nové české divadlo 

1928-29).  

Галоўнай паэтысцкай сцэнай быў “Вызвалены тэатр”, названы так 

паводле кнігі савецкага рэжысёра А. Я. Таірава. Тэатр быў утвораны ў 1926 

годзе дзякуючы Індржыху Гонзлу і Іржы Фрэйку. Спачатку там ставіліся 

лірычныя авангардныя спектаклі Віцезслава Нэзвала (“Дэпеша на калёсах”, 

1926), Адольфа Хофмайстэра (“Нявеста”, 1927, “Парк”, 1927), Уладзіслава 

Ванчуры (“Настаўнік і вучань”, 1927; “Хворая дзяўчына”, 1928), але таксама і 

замежных аўтараў (Гіёма Апалінэра, Альфрэда Жары, Жана Както). 

Вырашальны момант у гісторыі гэтай сцэны адбыўся тады, калі ў 1927 

годзе – у час найбольшага росквіту паэтызма, на яе ступіў акцёрскі і аўтарскі 

дуэт у абліччы Іржы Воскаўца і Яна Верыха. З канца 20-ых г.г. уяўленне пра 

“Вызвалены тэатр” было звязана ў першую чаргу з гэтымі дзвюма асобамі. 

Сваё акцёрскае майстэрства І. Воскавец і Я. Верых развівалі згодна з 

традыцыяй тэатральнай імправізацыі і клаўнады, а таксама папулярных на 
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той час фільмаў-камедый, асабліва амерыканскіх. Іх акцёрская ігра была 

такой жа бадзёрай і аптымістычнай, як і іх п’есы. Ужо пачынаючы з 

дэбютнага твора “Vest Pocket Revue” 1927 года пераважаюць сярод іх 

эстрадныя формы з даволі вольнай сюжэтнай лініяй, але з настойлівым 

акцэнтам на прастамоўныя дыялогі, гумарыстычныя сітуацыі, каламбуры і 

жарты. Аднак пры гэтым камізм не быў у іх самамэтай, таму што там, дзе 

гэта было мажліва, паказвалася чалавечае глупства, закасцянеласць  

мыслення, “штучныя” паводзіны ў жыцці і ў мастацтве. Гэты спектакль меў 

вялікі поспех (было больш за дзвесце рэпрыз). Творцы затым узялі гэты 

спектакль за аснову і паставілі шэраг падобных спектакляў, як напрыклад,  

“Smoking revue” (1928), “Gorila ex machina” (1928), “Fata Morgana” (1929), 

“Поўнач супраць Поўдня” (1930),  “Востраў Дынаміт” (1930). 

У 30-ыя г.г. у драматычнай творчасці Верыха і Воскаўца адбываюцца 

змены. У выніку супрацоўніцтва з кампазітарам Яраславам Ежкам іх 

эстрадныя пастаноўкі пераходзяць на новы этап антыдыктатарскай і 

антываеннай сатыры: “Кат і вар’ят” 1934 года, “Балада з ануч” 1935 года, 

“Цяжкая Барбара” 1937 года і інш. Але і тады гэтыя п’есы неслі на сабе 

паэтысцкі адбітак.  

Наступную прыкметную форму атрымала авангарднае сцэнічнае 

мастацтва ў тэатры члена “Дзевяцьсіл” Эміля Францішка Бурыяна. Тэатр быў 

абазначаны вялікай літарай “D” і годам скончанага сезона. Бурыян заклаў 

тэатр у 1933 годзе на вуліцы На Паржычы ў Празе,  працаваў там да пачатку 

40-ых гадоў і праявіў сябе як універсальная творчая асоба. Шмат ён 

клапаціўся пра лірычнасць маўленчага акта і паводзіны акцёраў, а таксама 

пра належнае афармленне сцэны. Моцнага паэтысцкага эфекту дасягнуў у 

сваіх пастаноўках “Май” К. Г. Махі, “Крысалоў” В. Дыка, а таксама 

кампазіцыях на аснове народнай славеснасці.  

Выяўленчае мастацтва:  

Паэтызм таксама паўплываў на сучаснае выяўленчае мастацтва; 

некаторыя мастакі непасрэдна былі членамі “Дзевяцьсіл” і цесна 
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супрацоўнічалі з прадстаўнікамі іншых творчых прафесій. У гэтым можна 

ўбачыць праяўленне авангарднай агульнасці, але Карэл Тэйге абгрунтаваў 

блізкасць выяўленчага мастацтва і літаратуры і тэарэтычна, напрыклад у 

артыкуле “Жывапіс і паэзія”: 

 “Верш чытаецца як сучасная карціна. Сучасная карціна чытаецца як 

верш…Мы прыходзім да лагічнага выніку: фузія сучаснага жывапісу з 

сучаснай паэзіяй…Гэтая фузія праўдападобна прывядзе рана ці позна да 

ліквідацыі, хутчэй за ўсё павольнай, традыцыйных метадаў жывапісу і 

паэзіі…Жывапіс і паэзія, некалі ідэалагічныя, прыйшлі дзякуючы кубізму да 

чыстай паэзіі” [57, с. 318].   

Спробай увасаблення паэтызма ў выяўленчым мастацтве быў 

арціфіцыялізм – чэшскі накірунак у жывапісе, які ў 1926 годзе заклаў 

Індржых Штырскі і Тойен. Прадстаўнікі гэтага кірунку праяўлялі інтарэс да 

несвядомых псіхічных працэсаў, псіхааналізу і імкнуліся да стварэння 

максімальна фантазійных карцін, паказваючы біяморфныя постаці ў 

бязважкасці. Першая выстава карцін арціфіцыялізма адбылася ў Парыжы ў 

1926 годзе. Тэарэтычныя асновы гэтага накірунку былі выкладзены ў 

зборніку Фронта ў красавіку 1927 года, а затым карэлам Тэйге ў “Маніфесце 

паэтызма” вясной 1928 года.  

Авангардныя мастакі – Ёзэф Шыма, Францішак Музыка, Алоіс 

Вахсман, Бедржых Піскач, Адольф Хофмайстар, Отакар Мрквічка, Індржых 

Штырскі і Тойен (Марыя Чэрмінава) на пачатку 20-ых г.г. далёка прасунуліся 

ў сваім т.зв. паэтычным “наівізме”. Некаторыя удзельнікі выставы затым 

заклалі свабодную арганізацыю з назвай “Новая група” і ў адпаведнасці са 

сваімі аднагодкамі накіраваліся да абстрактнага паэтысцкага жывапісу. 

Прымянялі ў ім паэтычныя ўяўленні, гуллівасць, а таксама канструктыўную 

творчую дзейнасць, натхнёную кубізмам і савецкім мастацкім авангардам.  

Вышэйназваных мастакоў натхнялі “візуальныя” вершы, якія 

дэманстравалі іх візуальнае разуменне паэзіі. У хуткім часе яны знайшлі сабе 

прымяненне ў часопісах (асабліва ў часопісах “Pásmo”, “Disk”, “ReD”), а 
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таксама працавалі над графічным дызайнам кніг, у першую чаргую 

паэтычных зборнікаў Віцезслава Нэзвала, Яраслава Сэйферта і Канстанціна 

Бібла; у гэтай справе асабліва вызначыўся Карэл Тэйге. Праява  тагачаснай 

канвергенцыі мастацтва і паэзіі былі таксама паэтычныя назвы многіх карцін, 

як, напрыклад, карыкатуры Хофмайстра на пісьменнікаў. (Podoby, 1961). 

Карціны Штырскага і Тойена таго часу вылучаюцца наяўнасцю розных 

раслінных і жывёльных элементаў, напрыклад, кветак, рыб, ракавінак, а 

таксама пэўнай нявызначанасцю, якая выплывае з суб’ектыўных уяўленняў.  

Гэты творчы працэс стаў у значнай ступені платформай для сюрэалістычнага 

накірунку ў выяўленчым мастацтве 30-ых гг. 

Музыка, танец і кіно:  

Як мы бачым, паэтызм уражлівае сваёй шырынёй ахопу розных відаў 

мастацтва – у гэтым накірунку развіваліся таксама музыка, танец і кіно. 

Паэтысцкія ўяўленні пра музыку і танец рэалізаваліся на авангардных сцэнах 

(у большай ступені ш рэвю “Вызваленага тэатру”), прычым яны былі 

сфармуляваны ў радзе тэарэтычных прац. 

З музыкальных трактатаў можна прывесці ў прыклад агульны тэкст 

Іржы Свобады і Карэла Тэйге “Musica a muzika” (Život II, 1922), або 

артыкулы Ёзэфа Лёвэнбаха (“Адарваная музыка”, “Pásmo”, 1925), Віцезслава 

Нэзвала (“Музыка, танец, драма”, “Tam-tam”, 1925), Міраслава Понца 

(“Рухавая мелодыка на аснове новага музычнага складу”, “Fronta”, 1927), або 

Е. Ф. Бурыяна (“Вольны шлях новым музычным прыгажосцям!”, “Fronta”,  

1927), які напісаў: “Новая музыка знаходзіцца ў непасрэдным дачыненні да 

чалавека, яго звычак, патрэб, трагедыі, гратэску, гумару, непрыстойнасці, 

сентыментальнасці”.  [12, с. 554] 

Пра танец пісала Міра (Міраслава) Гользбахава, якая разам з Мілчай 

(Міладай) Майеравай былі вядучымі танцоркамі свайго часу (Майерава 

ўвайшла ў літаратуру сваімі танцавальнымі па, натхнёнымі “Алфавітам” 

Нэзвала – іх фатаграфіі былі апублікаваны ў кнізе ў 1926 годзе). У артыкуле 

пад назвай “Танец” (“Fronta”, 1927) яна заявіла:
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“Танец фарміруецца на аснове інтэнсіўнасці рытмічных перажыванняў 

у жыцці. Танцор бачыць рух як функцыянальны элемент дзеяння, яго 

галоўнакамандуючым з’яўляецца час – рытм. Ён выключае які заўгодна  

разумовы працэс…Танцы належаць толькі натхненню. Не павінна тут быць 

ні разумовага, ні літаратурнага, ні музычнага напаўнення. Цела, якое танцуе, 

звяртаецца да нас на сваёй уласнай мове, танцавальнай мове”. [12, с. 441-442] 

Кіно карысталася вялікай увагай авангардыстаў яшчэ перад 

узнікненнем паэтызма, у свой час кіно паўплывала на літаратурную 

творчасць – новымі тэмамі і сваімі фармальным метадамі. Пра яго часта 

пісалі, пра што гавораць артыкулы  Э. Ф. Бурыяна (“Кіно”, “Český filmový 

svět”, 1925), або Віцезслава Нэзвала, які быў актыўным кінакрытыкам і 

сцэнарыстам (“Эратыкон”, 1929; “Арганіст ля сабора святога Віта”, 1929; “З 

суботы на нядзелю”, 1931). У верасні 1925 Нэзвал напісаў у “Český filmový 

svět” наступныя словы: 

“Кіно – гэта родная мова без радзімы, санскрыт новага чалавецтва”.  

[12, с. 163] 

Цэнтр цяжару паэтызма знаходзіцца, аднак, у літаратуры, у большай 

ступені ў паэзіі, якая мела тады найбольшую папулярнасць. Пра новыя  

зборнікі паведамлялі Ф. К. Шальда, А. Новак, Й. Гора, Ф. Гётц, А. М. Піша, 

Б. Вацлавэк, Ю. Фучык,  Э. Уркс, П. Фраенкл., змяшчаючы свае крытычные 

заўвагі і каментарыі.  

Авангардныя крытыкі часцей за ўсё ўспрымалі гэтыя зборнікі станоўча, 

у астатніх рэцэнзентаў было менш разумення. Некаторыя з названых 

крытыкаў аб’ядноўваліся і выдавалі ў выглядзе кніг свае рэцэнзіі. Гэта былі ў 

асноўным Ф. К. Шальда (“Пра маладую паэзію чэшскую”, 1928), Ф. Гётц 

(“Паэтычнае сёння”, 1931), А. М. Піша (“Накірункі і мэты”, 1927) і Б. 

Вацлавэк (“Ад мастацтва да стварэння”, 1928).  

Шмат дыскутавалі наконт паэтызма ў розных часопісах. Напрыклад, у 

1927 годзе шмат пісалі пра паэтызм у “Tvorbě”, дзе гучалі галасы Б. Мацезія, 

Ё. Горы, Ф. К. Шальды і Ю. Фучыка, з імі палемізавалі ў часопісе “ReD” Б. 
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Вацлавэк, В. Нэзвал і К. Тэйге. У 1929 годзе гэтыя палемікі прывялі да так 

званай “дыскусіі генерацый”. 

Такім чынам, мы можам зрабіць выснову, што паэтызм у літаратурным 

свеце ўспрымаецца дваіста: у еўрапейскім літаратуразнаўстве лічыцца, што  

ўзнікненню паэтызма ў чэшскай літаратуры вельмі паспрыяла французская 

паэзія ў асобе Г. Апалінэра, Ш. Бадлера, А. Рэмбо і інш.; у чэшскім 

літаратуразнаўстве паэтызм разглядаецца як выключна чэшская з’ява, 

аналагаў якой не было ні ў адной літаратуры свету.  

Паэтызм узнік з заснаваннем У. Ванчуры ў Празе мастацкага 

аб’яднання “Дзевяцьсіл” у 1920 годзе. Асноўныя прадстаўнікі: В. Нэзвал, Я. 

Сэйферт, К. Тэйге, К. Бібл, Ф. Галас, В. Завада, Славак Лака Навамнесцкі.  

Асаблівасці накірунку: 

 інспірацыя экзатычнымі матывамі; 

 свядомае пазбаганне грамадскіх праблем – усеагульная радасць; 

 узнік у процівагу да “дамашніх” літаратурных традыцый з мэтай 

адлюстравання новай формы і зместу; 

 паэтыка: лірычнасць, гуллівасць, моцнае вобразнае ўяўленне – 

асацыяцыі, фантазія. 

Праяўленне ў іншых відах мастацтва: 

 жывапіс; 

 тэатр; 

 графіка; 

 музыка; 

 танец; 

 кіно. 



Глава 2. Яраслаў Сэйферт як адзін з яскравых прадстаўнікоў 

паэтызма 

2.1 Яраслаў Сэрфет – Карэл Гінек Маха ў паэтызме   

Кожны літаратурны перыяд і літаратурны накірунак заўсёды мае 

свайго галоўнага і выбітнага прадстаўніка. Нельга казаць, што астатнія 

аўтары менш таленавітыя, ці горшыя, але вельмі часта пры згадванні пэўнага 

літаратурнага накірунку мы, згодна з асацыятыўным прынцыпам, першым 

уяўляем менавіта гэтага “галоўнага прадстаўніка”. Інакш кажучы, гэта асоба, 

якую ўзгадае кожны чалавек, нават той, хто не цікавіцца літаратурай. Так, 

пачуўшы паняцце “чэшскі рамантызм”, мы ўяўляем сабе Карла Гінека Маху, 

пры паняцці “рускі рамантызм”  адразу узгадваем Аляксандра Сяргеевіча 

Пушкіна, пры паняцці “рэнесанс” – Уільяма Шэкспіра, пры паняцці “рэалізм 

у сусветнай літаратуры” – Анарэ дэ Бальзака, пры паняцці “анархісты-

бунтары” ўспомнім Франю Шрамка і гэтак далей. Тое ж самае адбудзецца, 

калі гэтыя накірункі мы зададзім у інтэрнэт-пошукавік – першымі ўсплывуць 

менавіта вышэй уведзеныя імёны. Паэтызм не парушыў гэтае правіла і 

таксама нарадзіў “Карла Гінека Маху” свайго часу. Узнікненню паэтызма мы 

абавязаны перш за ўсё яго “бацькам” – Віцезславу Нэзвалу і Карлу Тэйге, 

аднак у якасці галоўнага прадстаўніка гэтага накірунку мы бачым менавіта 

Яраслава Сэйферта. І хоць Я. Сэйферт не быў заснавальнікам паэтызма, 

аднак, безумоўна, ён адыграў адну з самых важных роляў у яго развіцці. І ён 

не стаяў так далёка ад “бацькоў” накірунку, калі здолеў так глыбока 

ўвабрацца ў падсвядомасць цэлай нацыі.  

2.2 Шлях Я. Сэйферта да паэтызма 

Горадам дзяцінства і юнацтва Я. Сэйферта стаў Жыжкаў, які ў той час 

быў яшчэ незалежным прыгарадам Прагі. Яраслаў Сэйферт нарадзіўся 23 

верасня 1901 года на былой Рыгравай вуліцы (сёння – Боржываева) ў доме 

нумар 19, наведваў мясцовую школу, затым паступіў у класічную гімназію на 

Лібушынай вуліцы (сёння – Кубелікава). Пасля шасці класаў кінуў навучанне 

ў сярэдняй школе, а затым ізноў паступіў у гімназію на Вінаградах. У 
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Жыжкаве Я. Сэйферт разам з Францішкам Немцам і Ёзафам Суханкам 

стварыў паэтычнае трыо, якое стала адной з крынічак для “Дзевяці сіл”.  

Жыжкаў таго часу складаўся, у асноўным, з сем’яў працоўнага класу і 

дробных прадпрымальнікаў, і, дзякуючы гэтаму, ён імкліва развіваўся.         

Я. Сэйферт таксама выйшаў з пралетарскага асяроддзя. Яго бацька па 

спецыяльнасці быў слесарам, але паспрабаваў сябе ў розных прафесіях: 

працаваў клеркам, затым прадаўцом карцін. Падчас Першай сусветнай вайны 

ён быў вымушаны адмовіцца ад гандлю і вярнуцца да рабочай прафесіі. 

Бацька быў перакананы сацыял-дэмакрат, а маці – набожная каталічка. 

Адрозненні ў поглядах, аднак, не перашкаджалі іх гарманічнаму 

суіснаванню. У сваіх творах паэт з любоўю ўспамінае пра талерантнае 

асяроддзе дома. Я. Сэйферт любіў хадзіць як на палітычныя сходы з бацькам, 

так і ў касцёл разам з маці.  

У 1921 годзе Я. Сэйферт пачаў супрацоўнічаць з “Чырвоным правам”, 

але неўзабаве яго запрасіў у Брно кіраўнік культурнай рубрыкі часопіса 

“Роўнасць” Артуш Чэрнік. Ён прапанаваў Я. Сэйферту рэдагаваць культурны 

дадатак “Рабочая нядзеля”, аднак Я. Сэйферт пабыў там усяго некалькі 

месяцаў і вярнуўся ў Прагу. Пасля ён працаваў у камуністычнай кніжнай 

краме і выдавецтве і адначасова стаў адказным рэдактарам камуністычнага 

часопісу “Сршатэц” (1922 – 1925), а затым у сакавіку 1927 года ўзяў на сябе 

кіраванне “Рэфлектарам” і, перш за ўсё, прысвяціў сябе літаратуры.   

Першыя значныя вершы Я. Сэйферт апублікаваў, калі яму яшчэ не 

было васямнаццаці – у 1919 годзе ў часопісе “Рэспубліка”. У тым жа годзе 

выйшлі артыкулы ў “Арфеі”, у “Рабочай альтанцы”, у “Правах людзей”, якія 

былі пад кіраўніцтвам Ёзэфа Горы, а калі Гора перайшоў да новастворанага 

“Чырвонага права”, Я. Сэйферт друкаваўся і там.  

Свой першы паэтычны зборнік “Горад у слязах” Яраслаў Сэйферт 

выдаў у канцы 1921 года. Зборнік напісаны ў духу пралетарскага мастацтва 

на ранняй стадыі “Дзевяцьсіл” і ў сваёй большасці ён утрымлівае вершы, якія 

Я. Сэйферт ужо раней публікаваў у часопісах. Месцам дзеяння гэтага 
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спантаннага далучэння да рэвалюцыйнага пралетарыяту становіцца горад. 

Большасць вершаў кнігі складаецца з маналогаў, у якіх аўтар спакойна агаляе 

сваю душу і свой унутраны свет і паведамляе пра свае адносіны да свету. Ён 

не хоча, каб у ім былі пакуты, каб панавала нянавісць паміж людзьмі. Ужо ў 

гэтых вершах, якія мы можам аднесці да добра замацаванай пралетарскай 

літаратуры, прасочваецца пэўная гуллівасць. [17, с. 46] 

Некалькі вершаў з гэтага зборніку пакінулі ў баку і яны не былі 

апублікаваныя.  Прычынай гэтаму не паслужыла мастацкая недасканаласць, 

але па сваёй форме і змесце яны не ўпісваліся ў агульную канцэпцыю 

зборніка ў духу пралетарскага мастацтва на ранняй стадыі “Дзевяцьсіл”. Яны 

мелі альбо цалкам эратычны характар, альбо ў іх ператваралася ў метафару 

паўсядзённая рэальнасць, дзе ажывалі і нават ачалавечваліся рэчы – у гэтых 

вершах мы ўжо можам заўважыць некаторыя паэтысцкія рысы [6, 298-299]:  

A telefonní zvonky už také zpívaly 

svou píseň na jednu notu.  

V záhoně ulice rozkvetly vonící žurnály  

v rukou kamelotů  

a lidé ty bílé, vonící květy za šesták trhali.  

Chuligáni nemají doma nikdy stání.  

Vyšel jsem zrána v ulici, a ta se protáhla líně,  

jak probudivši se žena,  

jež už má sluníčko v klíně  

a není oblečená,  

a přece nestydí se za svá bílá ňadra.  

Ulice se tady nestyděla. 

 

 

І тэлефонныя званкі ўжо таксама спявалі 

сваю песню на адну ноту. 

У клумбе вуліцы расквітнелі пахучыя часопісы у 

руках камелотаў 

і людзі гэтыя белыя, пахучыя кветкі за капейкі 

ірвалі.  

Хуліганы ніколі не бываюць дома.  

Я выйшаў зрання на вуліцу, а тая ляніва 

пацягнулася, 

як прасыпаецца жанчына, 

у якой ужо сонейка на каленях 

і яна не адзета, 

і ўсё ж яна не саромеецца сваіх белых грудзей. 

Вуліца тут не саромелася. 

(Урывак з верша, які не трапіў у зборнік “Горад у слязах”), гл. [39, s. 

26] 

І таму зусім не дзіўна, што крыху пазней Я. Сэйферт стаў прыхільнікам 

паэтызма. У аўтабіяграфічным нарысе пад назвай “Зоркі над Эдэмам” 

(“Эдэм” – улюбёнае месца для гульняў жыжкаўскіх дзяцей) 1929 года           

Я. Сэйферт прызнаўся, падобным чынам як і Нэзвал ва ўспамінах “З майго 



28 

жыцця”, у тым, з якой сілай пранікла ідэя паэтызма ў яго паэтычны свет і 

якую важную ролю пры гэтым адыграла асоба Карэла Тэйге: “Зоркі над 

Эдэмам пачынаюць цьмянець і я сустракаюся са сваёй самай моцнай 

любоўю, якой поўнасцю аддаюся – з Карлам Тэйге”. [45, s. 108] 

З Карэлам Тэйге Яраслаў Сэйферт пазнаёміўся дзякуючы Станіславу 

Костцы Нэйману, які прадставіў яго Тэйге са словамі: “Ёсць для цябе яшчэ 

адзін. І хоць амаль што не мае нічога, але вельмі хутка будзе з яго лірык. 

Вазьмі яго пад сваё крыло і тады паглядзім. У мяне тут нешта ёсць ад яго і 

гэта выглядае вельмі нядрэнна”. [45,  s. 152] 

З той пары яны сустракаліся амаль што кожны дзень. Я. Сэйферт быў 

зачараваны асобай Тэйге: “Я закахаўся ў Тэйге. Я знайшоў у ім чалавека, 

сяброўства з якім было сапраўды эфектыўным; паміж іншага, ён адчыніў для 

мяне дзверы ў свет мастацтва”. [45,  s. 153] 

У аўтабіяграфічнай кнізе з цудоўнымі успамінамі пад назвай “Усе 

прыгажосці свету” (Všecky  krásy  světa), якую Я. Сэйферт апублікаваў 

напрыканцы свайго жыцця, імя Тэйге згадваецца зноў і зноў. І гэта з 

прычыны таго, што Тэйге стаў для Я. Сэйферта не толькі настаўнікам і 

ўзорам для пераймання, але, у першую чаргу, добрым сябрам, ён быў асобай, 

да якой Я. Сэйферт адчуваў вялікую павагу: “Я любіў Карэла Тэйге. Сёння я 

бачу гэта яшчэ больш выразна, чым раней. Гэта быў сапраўды добры, 

прыязны, самаадданы і ва ўсіх пытаннях мастацтва асляпляльна эрудзіраваны 

чалавек. І зусім непадкупны. Гэты чалавек усё ведаў і ўсё ўмеў!” [45,  s. 197] 

Найбольш важнай падзеяй, якая магла натхніць Я. Сэйферта на 

стварэнне паэтысцкага зборніка, было, напэўна, падарожжа ў Францыю. 

Аўтар настолькі зачараваўся сучаснай тэхнікай, пазітыўным светапоглядам, 

вулічнай мітуснёй тагачаснага мегаполіса, яго неонавымі агнямі і партамі, 

што адразу пасля вяртання публікуе свой легендарны зборнік пад назвай “На 

хвалях ТСФ” (Na vlnách TSF). Сам ён апісвае сваё падарожжа наступным 

чынам: “У Парыж мы з Карлам Тэйге ехалі вакольным шляхам – праз 

Венецыю і Мілан. Мы спяшаліся. Асабліва Тэйге. Мы былі напоўнены 
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жаданнем пазнаць сучаснае мастацтва ў тым месцы, дзе яно зарадзілася, 

расло, а затым цудоўна выбухнула быццам бы феерверк, які цяпер штодня 

там зіхаціць. Тэйге ніколі нідзе не прыпыняўся і не хацеў адпачыць датуль, 

пакуль нашы ногі не пачыналі адчуваць брук парыжскіх бульвараў”. [45,  s. 

164] 

Менавіта Тэйге паказаў Я. Сэйферту магію  французскай мовы. Калі 

яны разам здзейснілі сваё падарожжа ў Францыю, Я. Сэйферт ізноў 

зачараваўся французскай мовай: “Я зноў усвядоміў прыгажосць гэтай мовы ў 

Парыжы, дзе мне здавалася, што і просты прадавец на рынку, калі гаворыць, 

рэцытуе вершы”. [45,  s. 153] 

2.3 Адметнасць паэтызма чэшскага паэта: асноўныя тэмы, 

вобразы, матывы і асаблівасці паэтыкі 

У паэтызме Я. Сэйферт знайшоў інструмент, сугучны з яго прыродай. 

Яго задавальнялі раздражняльнікі, якія закраналі розныя сэнсы і ўзбагачалі 

фантазію, сацыяльная і свабодная нязвязнасць, атрактыўнасць матываў, 

флуарэсцэнцыя думак у паўсне і паўцені, складаная эквілібрыстыка вобразаў, 

рытмаў і слоў, вынаходлівасць рыфмы і асацыяцый.  

Як ужо згадвалася, у 1925 годзе выйшаў трэці зборнік Я. Сэйферта пад 

назвай “На хвалях ТСФ”. Абрэвіятура “ТСФ” французскага паходжання, яна 

расшыфроўваецца як “Télégraphie  sans  fil”, што перакладаецца як 

бесправадная тэлеграфія, або радыё. Зборнік быў прысвечаны вядучым 

прадстаўнікам “Дзевяці  сілаў” яго паэтысцкай эпохі – тэарэтыку Карлу 

Тэйге, паэту Віцезславу Нэзвалу і тэатральнаму рэжысёру Індржыху Гонзлу. 

Прысвячэнне мы можам знайсці ў самым пачатку кнігі, дзе на пустой 

старонцы ў ніжнім правым вуглу дробным шрыфтам адно пад адным 

надрукаваны прозвішчы: “Тэйге, Нэзвалу, Гонзлу”. Тут жа побач, 

перпендыкулярна прысвячэнню, знаходзіцца пароль: “На абліччы лёгкі 

смутак (перарвана вялікім разрывам) глыбокі ў сэрцы смех”.  [42, s.3] Мы 

яшчэ нават не пачалі чытаць зборнік, а ўжо адчуваем дух пэўнай гуллівасці.  
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Пасля “Пантамімы” В. Нэзвала 1924 года зборнік “На хвалях ТСФ” у 

чэшскай паэзіі быў другім зборнікам паэтысцкага паходжання. Зборнік варты 

ўвагі не толькі дзеля зместу, але і дзеля мастацкага і графічнага афармлення. 

Разам з “Пантамімай” ён прэзентуе цалкам новы рэвалюцыйны спосаб у 

падачы паэзіі. Зборнік факусіруецца, галоўным чынам, на візуальным эфекце, 

на спалучэнні паэзіі з выяўленчым мастацтвам ў візуальных і графічных 

вершах. Па сутнасці, гэта быў першы зборнік паэзіі, які змяшчаў яе менавіта 

такім чынам. У графічнай апрацоўцы зборніка прымаў удзел ужо згадваемы 

Карэл Тэйге, які прывёў зборнік да структураванай, рытмічнай і аптычна 

кампактнай сістэмы. Графічная апрацоўка зборніку была сапраўды 

выключнай: арыгінальна апрацавалі не толькі вокладку і ілюстрацыі, але і 

асобныя вершы. Кожны верш са зборніку надрукаваны адрозным шрыфтам, у 

адным з вершаў, нават, чаргуецца адразу некалькі тыпаў. “У сур’ёзнай 

друкарні пана Обзіны ў Вышкаве падчас набору зборніка выкарысталі амаль 

усе шрыфты, якія ў іх былі, але ў дадатак да ўсяго іншага, яны павінны былі 

кінуць пад стол усе свае друкарскія правілы, якія дайшлі і ўдасканальваліся 

яшчэ з часоў Гутэнберга, пакуль не дайшло да сучаснага стандарту 

рэдагавання кнігі… Сённяшняя моладзь ахарактарызавала б намаганні Тэйге 

як “друкарскае радэа”, – успамінае пра падрыхтоўку кнігі Яраслаў Сэйферт. 

[45,  s. 259-260] 

Былі парушаны не толькі розныя правілы тыпаграфіі, але і існуючыя 

правілы прэзентацыі паэзіі ў цэлым: верш можа быць павернуты ў любы бок 

– верш “Філасофія”, або “Суцяшэнне”, можа пачынацца з малой літары – 

верш “Мудрасць”, “Каханне”, ці ўвогуле можа быць цалкам напісаны з 

прапісных літар – “New York”, “Напалеон”, можа быць размешчаны ў самай 

ніжняй частцы старонкі – “Лямпачка”, “Вочы”, або можа быць нераўнамерна 

раскіданы па ўсёй старонцы – “Мудрасць”, “Веер”. Як ужо згадвалася, у 

адным вершы можа чаргавацца некалькі тыпаў шрыфту – вершы “Парк”, 

“Мая Італія” (гл. Дадатак № 2), ён можа быць дапоўнены малюнкам – 

“Цырк”, ці ўвогуле быць часткай малюнку – “Адкрыцці”, “Лічылка”. Досыць 
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цікавым з’яўляецца спосаб гульні са знакамі прыпынку. У цэлым зборніку 

мы не знойдзем аніводнай коскі, толькі клічнікі, пытальнікі, кропкі і 

двукроп’е. Большасць вершаў не мае рыфму, а некаторыя з іх нагадваюць па 

сваёй форме хутчэй выслоўе, чым верш.  

vzpomeňte moudrých filosofů  

život není nic než okamžik  

a přece když čekávali jsme na své 

milenky  

                                     byla to věčnost 

успомніце мудрых філосафаў 

жыццё нішто іншае як міг 

аднак калі мы чакалі нашых каханак 

 

                      здавалася гэта вечнасцю 

[42, с.51]  

Бывае, што нават сама назва верша напісана з малой літары, як у 

выпадку з вершам “ад’езд лодкі”, “порт”, “мора”, “люстэрка-квадрат”, або 

“прыгажосць”. Таксама адзін верш сам па сабе можа ўтрымліваць адразу 

некалькі з пералічаных вышэй элементаў. Напрыклад, верш “New York” 

знаходзіцца ў ніжняй частцы старонкі, а кожная літара – прапісная, верш 

“Адкрыцці” прадстаўлены часткова тэкстам і часткова малюнкам і пры гэтым 

ён нераўнамерна раскіданы па ўсёй старонцы, а ў дадатак – у ім чаргуецца 

некалькі тыпаў шрыфту. Тое ж самае можна сказаць і пра вершы “Цырк” і 

“Лічылка”. Іншымі словамі, аўтар мог сабе дазволіць усё, што магло прыйсці 

ў галаву – колькасць магчымых варыянтаў сапраўды залежала толькі ад яго 

фантазіі. Таму што новы напрамак, у адрозненне ад папярэдніх перыядаў, 

дазваляў усё гэта, ён не павінен быў усталёўваць межы для творчага палёту.  

Увесь зборнік увабраў прыкметы паэтысцкага лірызму. У ім аўтар 

быццам бы спрабуе абхапіць прасторы сучаснага свету, вобраз якога ён 

пазнаў, галоўным чынам, падчас сваіх падарожжаў не толькі ў Францыю і 

Італію з Карэлам Тэйге, але і з другога падарожжа ў тым жа 1924 годзе ў 

Швейцарыю.  

Зборнік складаецца з двух раздзелаў – першы называецца “Мядовы 

месяц” (Svatební cesta) у адпаведнасці з аднайменным вершам, у ім 

змяшчаецца 11 вершаў. Другі раздзел, у якім дамінуюць, галоўным чынам, 
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гумарыстычныя элементы, аўтар назваў “Замерзлыя ананасы і іншыя 

лірычныя анекдоты”. Ён складаецца з 36 графічных вершаў.  

У даследуемай кнізе паэзія сустракаецца адразу ў трайным выглядзе. 

Як праграмная арыентацыя зборніка ўжо ў пралогу, які складаецца з двух 

праграмных вершаў. Першы прысвечаны памяці французскага паэта, 

драматурга, анархіста і, у першую чаргу, аднаму з самых галоўных 

прадстаўнікоў авангарда Гіёму Апалінэру. Названы ён таксама ў яго гонар. 

Paříž je zrcadlo Evropy vidím v něm Váš úsměv 

  

stoupám stoupám po tomto žebříku k hvězdám  

v železných větvích růžová baletka hraje na kytaru  

unavený motýl usedá na růže v jejích vlasech  

ale den je příliš malý aby obsáhl celé město  

z okna Trocadéra se vyhoupl měsíc šklebící se tvář 

vraha  

a je to k smíchu neboť všecky věci jsou na světě 

krásné  

objímám kamenná ňadra sfingy v přízemí Louvru  

vzpomínaje na Vaší paní jak pláče nad knihou 

veršů  

ale zlatožlutá raketa umírá rychleji než vzplála  

kéž nejsou všecky básně déle krásnější než tato  

nad městem Vašich večerů které jste tolik miloval  

Vaši hlavu v bílých obvazech vidím před očima 

věčně  

a je to k smíchu opírám se o lafetu starého děla  

tma zavírá přede mnou Průvodce po Paříži  

eolovou harfou je Eifelka      slyš vítr událostí a 

krásy  

nadouvá plachty umění        Ó mrtvý kormidelníku 

 

 

 

 

 

 

 

Парыж гэта люстэрка Еўропы бачу ў ім Вашу 

ўсмешку 

падымаюся падымаюся па гэтай лесвіцы да 

зорак 

у жалезных галінах ружовая балерына іграе на 

гітары 

стомлены матыль садзіцца на ружы ў яе 

валасах 

але дзень занадта малы, каб ахапіць увесь 

горад 

з акна Трокадэра хіснуўся месяц ухмыляючыся 

твар забойцы 

і гэта смешна бо ўсе рэчы на свеце цудоўныя 

абдымаю каменныя грудзі сфінксаў на первым 

паверсі Лувра 

успамінаючы на Вашу дзяўчыну якая плача над 

кнігай вершаў 

але жоўта-залатая ракета памірае раней чым 

узлятае 

і хаця не ўсе вершы пасля прыгажэйыя за гэты 

над горадам Вашых вечароў якія вы так любілі 

Вашую галаву ў белых павязках я бачу перад 

вачыма вечна 

і гэта смешна абапіраюся на гармату старой 

справы 

цемра закрывае перада мною Правадніка да 

Парыжа  

эолавай арфай з’яўляецца Эйфелька   пачуй 

вецер падзей і прыгажосці 
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ён надувае парусы мастацтва О мёртвы 

рулявы 

[42, s. 7] 

У кнізе “Усе прыгажосці свету” Яраслаў Сэйферт, вядома, не мог не 

згадаць пра тагачасны ўплыў французскай паэзіі: “У Прагу запрасіў паэзію 

Апалінэра Карэл Чапек. Але вітаў яе ўжо Карэл Тэйге і ён пастараўся зрабіць 

так, каб ёй у нас спадабалася”. [45,  s. 198]. Ён дадае, што, па словах самога 

прафесара Даміноіса, які тады жыў у Празе, кожны чэшскі старшакласнік 

больш ведаў пра французскую паэзію, чым прафесар французскай мовы ў 

Парыжы.  

Другі праграмны верш называецца “Пякучая садавіна”, ён прысвечаны 

новай паэзіі: 

 

Básníky milovat  

hynoucí faunu YELLOWSTONSKÉHO 

PARKU  

a přece milujeme poesii  

                   poesie  

                       věčný vodopád 

 

 

Паэты любіць  

паміраючую фаўну ЕЛАЎСТОНСКАГА 

ПАРКУ 

і аднак мы любім паэзію 

                                    паэзія 

                                         вечны вадапад 

(Урывак з верша “Пякучая садавіна”, 

[42, s.8]) 

“Затым паэзія знаходзіць тут сваё прымяненне як тэматызаваная частка 

ўзнаўлення больш шырокіх падзей”. [39, s. 58]. Тады, як правіла, яе шукаюць 

у самой рэчаіснасці: пры пэўных абставінах сустракаецца расклад, як, 

напрыклад, у вершы “Мядовы месяц”, ці чатыры няправільныя італьянскія 

дзеясловы ў вершы “Мая Італія”, у вершы “Парк” садоўнік са шлангам 

уяўляе сябе паэтам. Яе функцыя таксама вельмі пярэстая: паэзія тут 

ствараецца гульнёй слоў, як, напрыклад, у вершы “Словы на магніце”, і 

дапамогай няшчаснаму закаханаму ў вершы “!!Halló!!”, яна з’яўляецца 

мастацтвам марнавання каштоўнага часу – “Злодзей і гадзіннік”, і падушкай 

ад нуды – “Дым цыгарэты”, ды яшчэ шмат іншым. “Яшчэ больш відавочна 

паэзія прымяняецца ў нетэматызаванай пазіцыі як здабыванне чыстага 

лірызму з эксцэнтрычна мігатлівых падзей сучаснага свету (“у лірычныя 
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прычоскі я хачу вершы, як валасы сваёй дзяўчыны, заплятаць!” – верш 

“Словы на магніце”)”. [39,  s. 58] 

Якім чынам Я. Сэйферт дамагаецца такога лірычнага гучання сваіх 

вершаў? У першую чаргу, ён пазбягае грувасткасці, імкнецца да стварэння 

вершаў у адной танальнасці, або з кантрасным эмацыйным настроем, даючы 

пры гэтым волю паэтычнай фантазіі і пазбягаючы ўсялякіх абмежаванняў. 

Часта здараецца, што нават назва верша губляе свой першапачатковы 

арыенціровачны сэнс.  

Адным з такіх вершаў з’яўляецца, напрыклад, “Канцэртная кавярня”, 

які ў “Чырвоным праве” быў азагалоўлены як “Еўропа”. З пачуццём гумару, у 

вельмі эксцэнтрычнай і экзатычнай форме аўтар падае кантрасны вобраз 

соннай Еўропы, якая стамілася ад войнаў і расчаравалася ў рэвалюцыях, і 

свежай Афрыкі, што пастаянна знаходзіцца ў танцы.  

Manevrující dreadnought  

potkává housle na vlnách  

kapitánovi ulétla čepice  

kroužíc kolem lodi Bílý pták  

  

Smyčec však poháněn teplými proudy  

nesen byl k neznámým ostrovům  

v zátoky hnijící vody  

  

Pod naším nebem   

daří se jenom palmám z papíru  

lastury prázdných ulic  

na dně večerů  

  

Tam uprostřed vůní  

ostrova černošský král  

se smyčcem v ruce trůní  

  

Tam hlavy národa poddaného  

jak černé tečky čtvrttónových not  

Манеўручы dreadnought 

сустракае скрыпку на валнах 

у капітана ўляцела шапка 

кружыць вакол лодкі Белы птах 

 

Смык аднак ганяюць цёплыя плыні 

яго неслі да невядомых астравоў 

у залівы гнілой вады 

 

Пад нашым небам 

шчасціць толькі пальмам з паперы 

ракавіны пустых вуліц 

на дне вечара 

 

Там пасярод паху 

вострава афрыканскі кароль 

са смыкам у руцэ валадарыць 

 

Там галовы народа падданага 

як чорныя кропкі чвэрцьтонавых нот 
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v širokém kruhu tančí kolem něho 

 

a v křivkách houslového klíče  

hadi se vymršťují z trav   

  

Jen zněte housle ale jenom tiše  

Evropě chce se spát chce se spát  

a vrhne hvězdy 

у шырокім крузе танцуюць каля яго 

 

і ў крывой скрыпічнага ключа 

гады паўстаюць з траў 

 

Толькі загучы скрыпка але толькі цішэй 

Еўропе хочацца спаць хочацца спаць 

і кідае зоркі  

[42, s.8] 

Калі першапачатковая назва “Еўропа” ўказвае непасрэдна на 

кантрасную сутнасць, змяняючы зыходную мудрагелістую атмасферу, то 

другая назва “Канцэртная кавярня” адносіцца да яе ўскосна – імплікуе 

мастацкую кашыраванасць і спакойны еўрапейскі стыль жыцця.  

Pod naším nebem  

daří se jenom palmám z papíru  

Пад нашым небам 

шчасціць толькі пальмам за паперы 

Аналагічна верш “Марожанае паэзія” мае ў “Чырвоным праве” назву 

“Шкляныя вочы”.  

Na střechách domů sladká zmrzlina  

to všechno co tu vidíš je tak krásné  

skleněné oči tají slzami  

to nejsou slzy smíchu             

                                           Ach ne  

  

To už je jaro na severní točně  

a člověk si myslí                 

                                         Proč ne?  

 

На стрэхах дамоў салодкае марожанае 

усё гэта што тут бачыш такое прыгожае 

шкляныя вочы таюць слязьмі 

гэта не слёзы шчасця 

                                                   Ах не 

 

Гэта ўжо вясна на Паўночным полюсе 

а чалавекдумае 

                                                Чаму не? 

 (фрагмент верша “Марожанае паэзіі” (Zmrzlina poezie), [42, s.36]) 

Разам з “вызваленнем” тэмы Я. Сэйферт пакідае і лінейнае развіццё 

дзеяння. Аўтар толькі супастаўляе фрагменты разнастайных падзей: чым 

больш яны аддаленыя адно ад другога і чым больш супярэчлівыя, тым больш 

моцнае пачуццё разнастайнасці свету ўзнікае. Калі мы яшчэ раз звернемся да 
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верша “Пякучая садавіна”, то мы ўбачым, што аўтар выкарыстаў менавіта 

гэты метад: 

Černošské lyry a vůně   

horkého vzduchu  

žhavé ovoce lustrů dozrává u nás až k půlnoci   

a pan Вlaise Cendrars ztratil ve válce ruku...  

 

Афрыканскія ліры і пахі 

горкага паветра 

гарачая садавіна люстраў дазравае ў нас 

ажно да паўночы 

а пан Блез Сандрар страціў на вайне руку… 

(фрагмент з верша “Пякучая садавіна” (Žhavé ovoce), [42, s.8]) 

Але нават у гэтым вершы не стаіць мэта, каб паказаць нематываваную 

разнастайнасць падзей. Праз яе вершы канцэнтруюцца вакол эмацыйна 

звязаных уяўленняў пра віхравы рух, у якім сустракаюцца прыродныя буры з 

рэвалюцыйнымі сацыяльнымі падзеямі, каб верш, нарэшце, дайшоў да 

сутнасці, якая вяртаецца да істоты верша і зборніка, да разыходжання з 

агітацыйным мастацтвам і адначасова да вечнасці паэзіі і ўсталявання 

выразнага лірызму.  

Do hvězdy uhodil blesk   

                    a prší  

hladiny vod  

                   napjaté bubny vířily   

revoluce v Rusku  

                   dobytí Bastily   

a básník Majakovskij mrtev jest  

   

          ale poezie  

          medový měsíc kape sladké šťávy   

          do kalichu květin.  

У зорку трапіла маланка 

             і ідзе дождж 

узровень вады 

            напружаныя бубны ўзняліся 

рэвалюцыя ў Расіі 

             узяцце Бастыліі 

і паэт Маякоўскі мёртвы 

 

     але паэзія 

     мядовы месяц капае салодкім сокам 

     у кубак кветак. 

(фрагмент з верша “Пякучая садавіна” (Žhavé ovoce), [42, s.8]) 

У вершы парушаюцца прасторавыя і часавыя межы, і няма сумненняў у 

тым, што ў ім праяўляецца ўплыў паэзіі Апалінэра, асабліва яго “Зоны”. 

Аўтар падарожнічае па Парыжы, але не дзеля таго, каб палюбавацца яго 

прыгажосцю, а для таго, каб прайсці па слядах заўчасна памерлага паэта. 

Уважлівы чытач абавязкова зверне ўвагу на тое, што атмасфера Парыжа 

адбілася і ў графічнай апрацоўцы Тэйге, якая падзяляе апошнія два вершы на 
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пару паўвершаў, з адступленнем паміж імі, утвараючы пры гэтым наглядны 

вобраз асновы Эйфелевай вежы. Гэты верш з’яўляецца добрым прыкладам 

паэтысцкай гуллівасці, экстравагантнасці і фантазіі.  

І разам з тым політэматычнасць Апалінэра ў меншай ступені 

праяўляецца ў некалькіх іншых вершах, асабліва ў тых, на якія Я. Сэйферта 

натхніў побыт у Францыі.  

Яраслаў Сэйферт найбольш паслядоўна з усіх паэтыстаў ужыў 

канцэпцыю “паэзія як гульня”. Мы можам сказаць, што ўвесь зборнік “На 

хвалях ТСФ” у цэлым – гэта адна вялікая гульня.  

З дапамогай асацыятыўнага прынцыпу Я. Сэйферт развівае сэнсавую 

гульню з ўяўленнямі і інтэлектуальную гульню са словамі. У выніку, 

устойлівыя спалучэнні становяцца больш свабоднымі і ператвараюцца ў 

новыя, змяняючы пры гэтым час, прастору, затым далучаецца кантраст і 

парадоксы, што надае вершам афарыстычную, або цалкам анекдатычную 

афарбоўку. Добрым прыкладам з’яўляецца эпіграф зборніка, у якім 

жартаўліва перарабляецца цытата з верша Карла Гінека Махі: “ На абліччы 

лёгкі смутак, глыбокі ў сэрцы смех”. У асвятленні гэтага эпіграфа смутак як 

быццам бы адводзіцца на другі план як нешта штучнае. Па такім жа 

прынцыпе пабудаваны верш “Ад’езд лодкі”.  

Plakaly dívky já plakal s nimi  

také jsem šátkem mávat chtěl   

mávaly šátky zkrvácenými   

červenou barvou líčidel  

Плакалі дзяўчаты я плакаў з імі 

таксама хусцінкай махаць хацеў 

махалі хусцінкамі акрываўленымі 

чырвонай фарбай макіяжу 

 (фрагмент з верша “Ад’езд лодкі”, [42, s.14])  

Анекдот, які з’яўляецца часткай гэтага зборніка, заснаваны на гульні са 

словамі і ў большасці выпадкаў ён адлюстраваны графічна як візуальны 

верш, складзены індывідуальна ў выглядзе рэбусу. Прыкладам такога рэбусу 

можа быць твор “Гарэза – шчасце” (гл. дадатак 3). Рэбус складзены такім 

чынам, што спалучэнне “Гарэза – шчасце” напісана некалькі разоў адно пад 

адным і з кожным радком у большым шрыфце. Анекдатычную расшыфроўку 
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мы можам знайсці ніжэй у дужках, дзе пазначана: “Чым большы гарэза, тым 

большае шчасце”. Адказ уяўляецца нам досыць дасціпным і нечаканым.   

Каб стварыць анекдот, афарызм або візуальны верш, Я. Сэйферт 

выкарыстоўвае, напрыклад, асацыяцыі, заснаваныя на прынцыпе 

падабенства. У візуальным вершы “Лічылка” Я. Сэйферт параўноўвае 

дзявочыя грудзі з яблыкамі з Аўстраліі (гл. дадатак 4).  

Менавіта гэты верш, дзякуючы свайму гулліваму графічнаму 

афармленню з’яўляецца адным з самых знакамітых вершаў гэтага зборніку. 

Верш, калі ў гэтым выпадку так можна яго назваць, прымае форму дзіцячай 

лічылкі. І нават тыя з чэхаў, хто не чытаў гэты зборнік, гэту лічылку 

абавязкова бачылі: або ў чэшскіх падручніках, або дзесьці ў іншым месцы. 

Яна служыць у якасці аднаго з найбольш папулярных прыкладаў пры 

праходжанні тэмы паэтызма ў сярэдніх школах, у асноўным па той прычыне, 

што па сваёй форме яна лепш за ўсіх адлюстроўвае дадзены напрамак.  

Тое, што гэты верш быў самым любімым пацвярджае ў сваіх мемуарах 

і сам Яраслаў Сэйферт: “ Чытачоў больш за ўсё забаўляў кароценькі верш 

“Лічылка любві”. [45, s. 301]. Ён дадае цікавую заўвагу: “Тады, зімою, ў 

прадаўцоў, што таргуюць далікатэсамі, прадаваліся сапраўдныя аўстралійскія 

яблыкі. Смак у іх быў не асабліва выразны, таму што фрукты  дазравалі пры 

транспарціроўцы. Але затое яны былі вельмі прыгожыя. Кожны яблык быў 

загорнуты ў добрую шаўкавістую паперу, а ў пана Паукэрта – прадаўца на 

Народным праспекце, яны ляжалі ў місе на вітрыне, і кожнае з іх толькі 

крышачку было загорнута, каб было відаць іх прыгожую незвычайную барву. 

Гэта была рэдкасць. І каштавала гэта дорага. Але гэта ўжо не было звязана з 

маімі вершыкамі”. [45, s. 301]. 

Я. Сэйферт выкарыстоўвае ў вершах і адноснасць часу: што для 

мудрых філосафаў  імгненне, тое для закаханых – вечнасць (верш 

“Філасофія”). Падобная тэма прасочваецца і ў вершы “Суцяшэнне” (гл. 

дадатак 5), дзе аўтар задае філасофскае пытанне дзяўчыне, якой дождж 

сапсаваў дзень, і сам неўзабаве на яго адпавядае: што для дзяўчыны 
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сапсаваны дажджом дзень, тое для эпіка цэлае жыццё. Нават на гэтым 

маленькім прыкладзе (гл. дадатак 5) мы адразу можам убачыць некалькі 

рысаў паэтызма: гуллівая форма, адсутнасць косак, сказ пачынаецца з малой 

літары. Што тычыцца асобна апрацоўкі – верш павернуты на 90 градусаў 

такім чынам, што чытач павінен перавярнуць старонку, каб ён змог яго 

прачытаць. У іншых вершах               Я. Сэйферт выкарыстоўвае прынцып 

паралелізму, напрыклад, у вершы “Цар Ірад”.  

KDYŽ ZVEDL K ÚSTŮM HROZEN VÍNA  

HERODES KRÁL VRAH NEVIŇÁTEK   

NA JEHO RUCE STRAŠNÉ STOPY KRVE  

  

JAKÁ VŠAK DUŠI VAŠI TÍŽÍ VINA  

NA VAŠI RUCE STRAŠNÉ STOPY KRVE  

KDYŽ POZVEDLA JSTE K ÚSTŮM 

HROZEN  

                                               VÍNA 

КАЛІ ПАДНЁС ДА ВУСНАЎ ВІНАГРАД 

ІРАД ЦАР ЗАБОЙЦА НЕМАЎЛЯТАЎ 

НА ЯГО РУКАХ ЖУДАСНЫЯ СЛЯДЫ 

КРОВІ 

ЯКАЯ АДНАК ДУШУ ВАШУ ГНЯЦЕ 

ВІНА 

НА ВАШАЙ РУЦЭ ЖУДАСНЫЯ СЛЯДЫ 

КРЫВІ 

КАЛІ ПАДНЕСЛІ ВЫ ДА ВУСНАЎ 

ВІНАГРАД 

[42, s.35]  

У наступных творах падзеі могуць узнікаць у адно імгненне. Гэта добра 

назіраецца ў вершы “Цырк” (гл. дадатак 6). Лозунг “Сёння ў апошні раз”, які 

размешчаны на паветраным шары, што выпусцілі каля цырка, аб’яўляе, што 

праходзіць апошні спектакль, і адначасова маленькая Хлоя ператвараецца ў 

ляльку.  Горкае семантычнае ядро візуальнага анекдота, аднак, замоўчваецца, 

яно хаваецца ў горы безадказнага і, хутчэй за ўсё, таемнага кахання клоўна да 

Хлоі.  

Успрыманне света праз анекдот таксама ўплывае на агульны характар 

паэтычнай вобразнасці. Вобразнасць Я. Сэйферта пазбаўлена залежнасці ад 

аб’яднаўчых тэм і лагічнай паслядоўнасці, яна арыентуецца ў асноўным на 

эмацыянальны складнік прамовы і яе надзвычайны эфект. Часта так 

здараецца, што аўтары-паэтысты самі не ведаюць, як верш будзе развівацца і 

які ў яго будзе канец. Адно ўяўленне нараджае другое, другое нараджае 

трэцяе і гэтак можа працягвацца бясконца. Што тычыцца эмацыянальнага 
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складніку, то ў яго аснове ляжыць асацыятыўная паэтычная гульня. Яна 

можа прымаць форму гульні з уяўленнямі, звязваючы неаднастайныя, 

унутрана неспалучальныя з’явы на аснове іх знешняга падабенства. Так, у 

вершы “порт” звычайны журавель становіцца гратэскнай жырафай. Па тым 

жа прынцыпе ў наступных вершах столік у кафе параўноўваецца з фламінга, 

які спіць, лясны рог – павернутаму хобату слана, а галовы чарнаскурых 

танцораў – чорным кропкам нот. Таксама верш можа быць пабудаваны на 

метанімічнай аснове, г. зн. На аснове аддаленых агульных характарыстык. 

Дажджом аўтар называе духі неба, а слёзы – духамі душы. Таксама можа 

з’яўляцца семантычная гульня слоў, якая абапіраецца на мнагазначнасць, 

аманімію, ці полісемію.  

У зборніку “На хвалях ТСФ” ужываецца дзве канцэпцыі ранняй 

паэтысцкай творчасці. З аднаго боку, гэта намаганні, заснаваныя на апошніх 

дасягненнях тагачаснай паэзіі ў апалінэраўскім духу, з другога боку, гэта 

канцэпцыя паэзіі як гульні. Гэтая дваістасць не была справай аднаго              

Я. Сэйферта, яна дзейнічала для паэтызма ўвогуле. Як прыклад мы можам 

прывесці творчасць Канстанціна Бібла: на адным боку “Новы Ікар”, а на 

другім – слоўныя і гукавыя гульні  ў зборніку “Залатыя ланцугі”. Дваістасць 

мы можам знайсці і ў творчасці бацькі паэтызма – Віцезслава Нэзвала: на 

адным баку гэта “Дзіўны чараўнік” , “Premier  pian”, “Акрабат” і “Эдысан”, а 

на другім – “Вершы на паштоўцы”, “Надпісы на магілах”, многія вершы са 

“Шклянога плашча”. Гэта дваістасць адпавядае падвоеным генетычным 

пачаткам паэтызма, пакладзеным ужо на тэарэтычную аснову: паэтызм 

павінен быў стаць насычаным авангардам як сучаснага мастацтва, так і 

народных папулярных крыніц, авангардай, якая ў сваім лірызме хоча 

“умясціць усе кветкі паэзіі” і быць “мастацтвам для ўсіх”.  

Калі ў 1938 годзе Я. Сэйферт рыхтаваў зборнік “На хвалях ТСФ” да 

новага рэдакцыі, ён быў больш строгі ў адносінах менавіта да сваіх гульняў. 

Ён выключыў са зборніка некалькі вершаў і засяродзіўся галоўным чынам на 

анекдотах і афарызмах і нават расстаўся з геніяльнай графічнай апрацоўкай 
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Тэйге. З-за гэтага сталі ахвярай і ўсе візуальныя вершы: некаторыя, як, 

напрыклад, “Лічылка” аўтар пакінуў у іх славеснай форме, а лішак увянчаў 

назвай “Мядовы месяц” паводле першапачатковага першага раздзелу кнігі. У 

некаторыя вершы паэт унёс свае карэкціроўкі.  

Зборнік стаў важнай часткай чэшскай культуры. Ён прыўнёс у чэшскую 

паэзію дасціпнасць і гумар, якіх так ёй не хапала. Зборнік адрозніваецца 

сваёю лёгкасцю і вытанчанасцю, у ім адсутнічае пафас і нязграбнасць. 

Дзякуючы асацыятыўнай вобразнасці разам з вершамі іншых паэтыстаў ён і 

сёння аказвае ўплыў на характар сучасных вершаў. “Пра здольнасць зборніка 

натхняць іншых паэтаў і сведчыць і тое, што і тут і там клапаціліся аб яго 

выпуску ў першапачатковым выглядзе, што, на жаль, адбылося раней за 

мяжой”. [39, s. 64]. 

У канцы зборніка “На хвалях ТСФ” ужо выяўляецца светлы смутак у 

махаўскім стылі – смутак з-за пакут, цераз якія праходзіць чалавек, 

напрыклад у вершы “Rue de la Paix”, і матыў смерці ў вершы “Могілкі ў 

Генуі”.  

Přijede loď  

a na pobřeží námořník lehne si   

a leží  

Jak daleko je na hřbitov?  

Šest svící   

spřežení labutí  

doveze tě až  

ke smrti  

Životaplavci mořeplavci  

Dva přístavy   

ó Janovane  

Moře se vzdouvá  

a neustane  

Život a moře Život a moře   

Прыедзе лодка 

а на пабярэжжы марак прыляжа 

і ляжыць 

Як далёка да могілак? 

Шэсць свечак 

запрэжка лебядзей 

адвязе цябе ажно 

да смерці 

Жыццяплаўцы мараплаўцы 

Дзве прыстані 

о генуэзцы 

Мора ўдзуваецца 

і не заціхне 

Жыццё і мора Жыццё і мора 

[42, s.66]  
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Ты не менш, усё гэта па-ранейшаму ўтрымліваецца ў аблегчанай 

жартаўлівай форме. Скептыцызм паэта ў фінальным вершы “Быць рыбаком” 

прадстаўлены анекдатычнымі параўнаннямі:  

Býti rybářem na Sahaře   

a kapitánem lodi která nemá dna 

Быў рыбаком на Сахары 

і капітанам лодкі ў якой няма дна 

[42, s.67]  

Аднак чытач мог зразумець гэты зборнік выключна як забаву, гульню, 

калі б праз год у лістападзе 1926 года не выйшаў наступны зборнік                

Я. Сэйферта “Салавей спявае дрэнна”, які працягнуў стылістычную лінію 

апошніх вершаў папярэдняга зборніка.  

2.4 Завяршэнне перыяду гуллівасці. Зборнік “Салавей спявае 

дрэнна” 

На першы погляд, зборнік “Салавей спявае дрэнна” нясе ў сабе ўсе 

атрыбуты “дзевяцісілаўскай” арыентацыі. Ён аздоблены трыма малюнкамі 

Ёзэфа Шыма, якія падзяляюць зборнік на тры часткі, пры гэтым тэкстава яны 

не абасоблены. Гэты зборнік таксама прысвечаны Шыму. Над зборнікам 

працавалі многія знакамітыя асобы. Вокладку стварыў Індржых Штырскі і 

Тойен, тытульны ліст графічна апрацаваў Карэл Тэйге, эпілог напісаў Юліус 

Фучык. Але што самае галоўнае – загаловак і дэвіз, якія гучаць аднолькава, 

прапанаваў французскі авангардыст Жан Както. Уступныя вершы зборніка і 

ўвесь яго першы раздзел паўстаюць як завяршэнне бягучага асацыятыўнага 

развіцця ўяўленняў, адпаліраванага  цяпер з высокай ступенню віртуознасці.  

“Салавей спявае дрэнна” – гэта чацвёрты зборнік Яраслава Сэйферта. І 

хоць ён не напісаны ў духу “На хвалях ТСФ”, вершы ўводнага раздзела ўсё 

яшчэ закранаюць паэтысцкія тэмы сучаснага свету. У другім раздзеле ёсць 

успаміны пра вайну.  

Здэнек Пешат у кнізе “Яраслаў Сэйферт” сцвярджае, што ў зборніку мы 

можам вылучыць два асноўныя метады асацыятыўнай пабудовы вершаў. 

Першым з’яўляецца т. зв. метад сукцэсіўны, г. зн. паступовае ўсталяванне 

новых сувязяў. [39, s. 95] 

Мы бачым гэта, напрыклад, у вершы “Старая мудрасць”: 
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V úponcích psího vína  

uvázl motýl  

Pes zavyl  

zazvonila sklenka vína  

  

Dívka se podobá motýlu  

Škoda toho pelu  

Když v Archipelu hoří   

oheň se zrcadlí v moři  

  

Jules Verne je mrtev  

Nevadí Bláznivé dobrodružství žije  

Zakopané poklady  

měsíc a hrůza před hady  

У вусіках сабачага віна 

заблытаўся матыль 

Сабака завыў 

Зазвінеў келіх віна 

 

Дзяўчына нагадвае матыля 

Шкада таго пылку 

Калі ў Архіпелагу гарыць 

агонь адлюстроўваецца ў моры 

 

Жуль Верн памёр 

Нічога “Вар’яцкія прыгоды” жывуць 

Закапаныя скарбы 

Месяц і жах перад гадамі 

 (фрагмент з верша “Старая мудрасць” (Stará moudrost), [42, s.3-4]) 

Так звычайная назва павойнай расліны „psí  víno“ ( - ліяна) распадаецца 

на два розных кампаненты: сабака і віно, ад якіх далей працягваецца 

ланцужок скачкоў, выкліканых як асацыяцыямі гукавымі (эха: “pel  -  

archipel”), так і рэчавымі (archipel  -  Jules  Verne  -  svět dobrodružství  - pokoj 

domova). У канцы даходзіць да гульні з паронімамі са словам “ружа”, ад 

якога ўзнікаюць такія словы як “ружовы”, “ружаквет”, а ад слова “парусіна” 

(plachtoví) , “ветразі” (plachty), “сарамлівасць” (plachost)  і “плакаць” (plakat).  

List růže list růže  

růžová plachtoví loď a její plachty  

Ať plaché dívky studem růžoví  

a pláčou 

Пялёстак ружы пялёстак ружы 

ружовая яхта і яе парусы 

Няхай сарамлівыя дзяўчыны ад сораму 

ружовыя 

і плачуць 

   (фрагмент з верша “Старая мудрасць” (Stará moudrost), [42, s.4]) 

Другі метад Здэнек Пешат характарызуе як цыркулярны. [39, s.49] У ім 

побач з ключавымі словамі кружаць унікальныя асацыяцыі. У вершы 

“Панарама” асацыяцыі ўзнікаюць дзякуючы полісеміі слова “грэбень”. 

Падчас прачытання верша ўзнікае перад вачыма прырода горнага характару, 

талеркі, поўныя садавіны і начныя зоркі, бронзавыя талеркі ў крамах, 
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грэбень, што выпаў з рукі стомленага цырульніка. “Грэбень гор расчэсвае 

кудлатыя аблокі, а зоркі падаюць, як залатыя вошы”.  

Jelen se vzdaluje, kouř jeho parohů stoupá,   

za listem kapradí poslouchejte hvězdu   

a tiše, jenom tiše.  

  

Talíře plné ovoce a noci hvězd,  

chtěl bych ti podati tento bronzový talíř  

a býti holičem.  

  

Ó kadeřníci,  

unavené ruce klouzají po hladkých vlasech,   

hřeben padá z ruky, sochař upustil dláto   

a v zrcadle zamrzly oči.  

  

 

Už je noc. Vy spíte?  

Rozbořte měkkost svých peřin! 

Hodina půlnoci. Elektrické lampy 

Tma, světlo, tma polosvětlo  

a vizte:  

 

hřeben hor češe kštici oblohy   

a hvězdy padají jak zlaté vši.  

Алень аддаляецца, дым яго рогаў 

падымаецца 

за лістом папараці паслухайце зорку 

і цішэй, толькі цішэй 

Талеркі поўныя садавіны а ночы зорак, 

хацеў бы табе падаць гэтую бронзавую 

талерку 

і быць цырульнікам. 

О цырульнікі,  

Стомленыя рукі слізгаюць па гладкіх 

валасах, 

грэбень выпадае з рукі, скульптар упусціў 

долата 

а ў люстэрку замерзлі вочы. 

Ужо ноч. Вы спіце? 

Расштурхайце мяккасць сваіх коўдраў! 

Гадзіна паўночы. Электрычныя лямпы 

Цемра, святло, цемра паўзмрок 

і глядзіце: 

 

грэбень гор чэша віхор неба 

і зоркі падаюць як залатыя вошы. 

[44, s. 6-7] 

У іншых вершах часам сустракаецца гульня з рыфмай – верш “Верш”, 

які перацякае ў верш “14-га ліпеня” ужо як каламбур характарызуецца 

жартаўлівай паэтычнай гульнёй, у якой ужываюцца розныя гукавыя 

падабенствы цэлых гронак слоў (Мірабо, марабу, Марыя, барыкады, бар, 

колер (barva), бульвар і каламбур).  

Spí ctihodný pan Mirabeau  

i historie barikád  

v Jardin de Plantes spí marabu  

melancholický pták  

Спіць прыпадобны пан Мірабо 

і гісторыя барыкад 

у Жардэн дэ Плант спіць марабу 

меланхалічны птах 



(фрагмент з верша “14 ліпеня” [44 s. 4]).  

І хоць Я. Сэйферт спрабуе захаваць гуллівасць, усё роўна ў новых 

вершах відавочны змены, нават апошнія творы са зборніка “На хвалях ТСФ” 

сігналізавалі аб гэтым. “Найбольш відавочнай з’яўляецца бесперапыннасць 

матываў. Не толькі з дапамогай геральдычных слоў зборніка ў гэтым 

раздзеле ўтвараецца плач і плакат, але таксама метафары здабываюцца ў 

вобласці ўпадку: „aeroplán si / zlomil křídla / Smrt hangár míru  / S oblohy sražen  

/ Rtuť  teploměru  / vytryskla na zem"  (“Месяц на крылах” (Měsíc na křídlech)". 

[39,  s.  68]. 

У “Песні пра смерць” на гэтых матывах пабудаваны цэлы верш, які 

падвяргаецца творчаму ўяўленню паэта і пры гэтым працягвае гэты працэс.  

Perly a drahokamy   

vrátíme živým   

jako sebevrah ze dna   

bubliny vzduchu  

  

A tak umřem chudi   

umřeme prosti   

se zlatými zuby   

v bílé dásni  

Жэмчуг і каштоўныя камяні 

вернем жывым 

як самазабойца са дна 

бурбалкі паветра 

 

І так памром бедныя 

памром простыя 

з залатымі зубамі 

ў белай дзясне 

(фр-т верша “Песня пра смерць” ( Píseň o smrti), [42, s.5]) 

Матыў смерці аўтар спрабуе аблегчыць, каб перарабіць яго ў 

непраблематычнай гульні слоў. Аўтар узмацняе адчуванне жыцця і быццам 

бы адсоўвае смерць на больш позні час.  

Калі ў першым раздзеле аўтар толькі пазначаў некаторыя матывы, то ў 

наступных двух яны ўжо дастаткова відавочны. Вяртаецца ў іх аўтар да 

тыповых для творчасці пралетарскага перыяду тэм – вайне, суадносін света і 

дома, рэвалюцыі. Аднак спосаб апрацоўкі гэтых новых вершаў, аднак, вельмі 

моцна адрозніваецца. У адрозненне ад пралетарскай творчасці, якая ў свой 

час была пад велькім уплывам наіўнасці, у новай творчасці мы можам 

назіраць мэтанакіраваную працу як па частцы кампазіцыі, так і ў пабудове 

формы, адначасова ў паэзію пранікаюць новыя рысы і элементы, як, 
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напрыклад, лірычныя абрэвіятуры, або намёкі. Матыў вайны прыўнёс у 

паэзію Я. Сэйферта трагічную тэматыку, адносіны дома і света і настальгію 

па асабістым уражанням.  

С. А. Шэрлаімава адзначае: 

“У кнізе, створанай паэтам па ўражанням ад падарожжа па Еўропе і 

паездкі ў Расію (1925), яго лірычны герой як бы рухаецца па накрэсленай восі 

Парыж – Масква, але вобраз дзвюх сталіц – сталіцы сучаснага мастацтва і 

сталіцы рэвалюцыі – далёкі ад канонаў паэтызма з яго захапленнем, з аднаго 

боку, авангардысцкай карнавальнай Францыяй, а з другога – “краінай, дзе 

перамог сацыялізм”. Смерць, пераўтвораная паэтызмам у фарс і ўмоўнасць, 

зноў набывае рэальныя рысы і разглядаецца аўтарам у некалькіх аспектах: 

фізічным – спыненне жыцця, распад плоці (паэт малюе яе з анатамічнай 

дакладнасцю), метафарычным – час, які ўцякае – пясок у часах і г.д., і 

злучаецца з вобразам вайны, крокі якой паэт заўважае на твары здавалася б 

спакойнай Еўропы”. [9, с. 231] 

На самой справе ў зборніку “Салавей  спявае дрэнна” Я. Сэйферт 

раскрыў сваю індывідуальнасць з боку меланхалічнага і вельмі адчувальнага 

лірыка. Аднак пры гэтым, з ужо дасягнутага высокага паэтычнага становішча 

ён мог крытычна ацэньваць сваю ўласную творчасць ранніх гадоў. На 

раннюю паэзію паўплывалі імпульсы часу, паэтычная наіўнасць, а не 

ўнікальная творчая індывідуальнасць.  

Яго паэзія напоўнена светам. Паэт карыстаецца светам вельмі 

інтэнсіўна, з яго Я. Сэйферт утварае свае мары, імкненні, ідэалы. Са 

зборнікам “Салавей спявае дрэнна” адбываюцца перамены творчага 

накірунку. Напружанасць паэзіі тут выходзіць знутры адзінокага суб’екта, які 

сам эмацыйна ўзбагачаецца і становіцца аб’ектам медытацыі. Гэтыя змены – 

асноўная састаўная частка наступнага зборніка Я. Сэйферта “Паштовы 

голуб”. Аднак па-ранейшаму захоўваецца запал паэта, яго цяга да жыцця. 

Нягледзячы на тое, што імпульсы, якімі кіруецца выбар рэчаў і з’яў, 
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выходзяць з паэтычнай падсвядомасці, Я. Сэйферт не стаў інтравертным 

паэтам.  

Ад папярэдняга зборніка гэта праца ўжо значна адрозніваецца. Час 

робіць аўтара больш інтымным у гучанні. Веданне таго, што час цячэ вельмі 

хутка, вельмі ўплывае на аўтара. Галоўнымі матывамі становяцца ўспаміны 

пра юнацтва, пра часы сусветнай вайны, а таксама матывы смерці. Так, верш 

пра Апалінэра ў гэтым зборніку, у адрозненне ад верша ў зборніку “На 

хвалях ТСФ”, распавядае пра пахаванне Апалінэра і пра жалобу ўсяго 

Парыжа. Іншымі словамі, у новым зборніку мы не можам знайсці тую 

гуллівасць і радасць з жыцця, лёгкасць існавання, пра якія паэт пісаў раней. 

Цяпер вершы будуюцца па строгай і лагічнай схеме, якая замяняе былую 

гульню са словамі і іх гукавой блізкасцю. Гэты зборнік перакрочыў 

першапачатковую праграму паэтыстаў. Я. Сэйферт зноў выбраў традыцыйны 

падыход – схіліўся да паэтычнага пражывання атрыманага вопыту, які ён 

адлюстраваў з песеннай інтанацыяй. Ён адкрыў шлях да творчасці, 

прысвечанай шырокаму колу чытачоў.  

Тым не менш, у некаторых вершах зборніка “Паштовы голуб” засталіся 

ад паэтызма “дзівацтвы” ў выбары матываў і жвавасць у іх перапрацоўцы. 

Напрыклад, штодзённы матыў дзявочай бялізны, якая сушыцца на вяроўках, 

стымулюе эратычны настрой. Такім чынам аўтар выказвае іронію адносна да 

разумення любоўных адносін у стагоддзі электрычнасці. Засталося ад 

паэтызма і анекдатычнае бачанне некаторых рэчаў – аўтар параўноўвае 

звычайныя рэчы з высокадухоўнымі: кветкавыя карункі на дзявочых грудзях 

з ажурнымі ўзорамі на вокнах гатычнага храму.  

Dvanáctero dívčích košil  

se suší,  

květinové krajky na prsou  

jako kružby v oknech chrámu gotického.  

Pane,  

opatruj mne ode všeho zlého. 

Dvanáctero dívčích košil,  

Дванаццаць дзявочых кашуль 

Сушыцца, 

кветкавыя карункі на грудзях 

як узоры ў вокнах храму гатычнага. 

Госпадзі,  

беражы мяне ад усялякага зла. 

Дванаццаць дзявочых кашуль, 
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je láska,  

hra nevinných dívek na slunečném trávníku,  

třináctá košile, pánská,  

je manželství,  

které končí nevěrou a ranou z browningu.  

гэта каханне, 

гульня нявінных дзяўчат на сонечнай 

палянцы,  

трынаццатая кашуля, мужчынская,  

гэта шлюб, 

які кончыцца нявернасцю і ранай з 

браўнінгу. 

 (фрагмент з верша “Танец дзявочых кашуль” (Tanec dívčích košil), [43, s.14]) 

У вершы “Паміж радкамі” зноў з’яўляецца правакацыя, звязаная з 

эскалацыяй эратычных настрояў верша.  

Kdybych tě viděl nahou na dně vany  

S koleny v těsném semknutí,  

tvé břicho by se podobalo psaní,  

uprostřed s černou pečetí.   

Калі б я ўбачыў цябе голую на дне ваны  

Са шчыльна сціснутымі каленямі, 

твой жывот нагадваў бы ліст, 

пасярэдзіне з чорнай пячаткай. 

(фрагмент з верша “Паміж радкамі” (Mezi řádky), [43, s.16]) 

Пры больш блізкім разглядзе мы маглі б выявіць і шэраг іншых 

паэтысцкіх рысаў. 

На думку Айзпурвіт К. В., “…пасля адыходу ад паэтызма творчасць    

Я. Сэйферта ужо нельга аднесці ні да аднаго з існуючых тады мастацкіх 

кірункаў. Увабраўшы ў сябе асобныя элементы пралетарскай паэзіі, 

паэтызма, традыцыйнага рэалізму, а, мажліва, і неарамантызму, яна 

адзначана выключна індывідуальным стылем, па-свойму унікальным у 

чэшскай літаратуры ХХ стагоддзя”. [2, с. 12] 

Такім чынам, да паэтысцкай творчасці Я. Сэйферта належаць зборнікі 

“На хвалях ТСФ” (1925), “Салавей спявае дрэнна” (1926), а ў зборніку 

“Паштовы голуб” (1929) мы назіраем адыход аўтара ад дадзенага кірунку. У 

большай ступені паэтызм увасобіўся ў першым з прыведзеных зборніку, які 

ўтрымлівае вершы з экзатычнымі матывамі  (Apollinaire, Marseille, Odjezd 

lodi, Mramorové město, Žhavé ovoce) – вынік натхнення ад падарожжа па 

Францыі, Італіі і Швейцарыі. Экзатычныя матывы прысутнічаюць і у вершы 

“Мядовы месяц”, па назве якога пасля быў названы зборнік 1938 года. У 

зборніку “На хвалях ТСФ” таксама змяшчаецца верш-гульня (Zloděj a 
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hodiny), лірічныя анекдоты (Žárovka, Útěcha, Napoleon), візуальныя вершы 

(Počitadlo, Cirkus, Rébus), якія суправаджала арыгінальнае графічнае 

афармленне.  

У наступны зборнік “Салавей спявае дрэнна” паэт прыўносіць 

асацыятыўныя гульні, а таксама змяняе танальнасць і настрой. У зборніку 

вылучаюцца вершы на сур’ёзныя тэмы:  на тэму вайны (Balada ze 

Champagne), разважанні пра феномен смерці (Píseň o smrti), пра родны дом 

(Jabloň se strunami pavučin, Chléb a růže) і інш. Тэма рэвалюцыі раскрываецца 

ў вершах, натхненне для якіх паэт атрымаў падчас візіту ў Савецкі Саюз 

(Město Leninovo, Lenin).  

У зборніку “Паштовы голуб” (1929) яшчэ можна знайсці элементы 

паэтыскай жвавасці і вычварнасці (Tanec dívčích košil,  Měsíc nad plynárnou, 

Mezi řádky), але ўсё больш праяўляецца новая паэтыка, якую можна 

ахарактарызаваць як меланхалічную, больш пачуццёвую і меладычную 

melancholií  (Mokrý obraz, Jablko a šavle). 

 



Глава 3. Паэтызм як этап творчай біяграфіі Віцезслава Нэзвала 

 “Цяжка знайсці ў Чэхаславакіі чалавека, які б не ведаў Нэзвала - не 

чуў бы пра яго, не чытаў бы яго вершаў, не ведаў бы яго ў твар. <...> 

У апошнія гады свайго жыцця Нэзвал набыў сапраўды ўсенароднае 

прызнанне. І ў той жа час ніколі яшчэ не вялося столькі спрэчак і дыскусій 

вакол яго творчасці. І гэта зразумела”. [5, c. 65] 

3.1 Станаўленне В. Нэзвала як паэта.  

В. Нэзвал вельмі рана стаў задумвацца аб сваёй будучай прафесіі. Ён 

няблага іграў на раялі і рана выявіў у сабе здольнасці імправізатара. (Аднак 

спецыяльнай адукацыі ў музычнай вобласці не атрымаў.) Будучы 

гімназістам, ён удзельнічаў у розных музычных вечарах, горача зачытваўся 

кнігамі пра кампазітараў. 

Але аднойчы ён вярнуўся з прагулкі ў лес і прынёс адтуль нататнік 

спісаны не нотнымі значкамі, а вершамі. Раннія вершаваныя досведы            

В. Нэзвала амаль не захаваліся. Застаецца толькі паверыць на слова самому 

паэту, які ўспамінае, што ён “пачаў пісаць вершы, спачатку вельмі 

звычайныя і падобныя на вершы усіх паэтаў на свеце”. 

Вялікі ўплыў на развіццё паэтычнага таленту В. Нэзвала аказала яго 

знаёмства з Йіржы Магенам, буйным і арыгінальным паэтам. Маген не толькі 

адразу ж адчуў вялікія здольнасці В. Нэзвала, але і зразумеў характар гэтага 

таленту – і развіваў у свайго юнага сябра менавіта моцныя бакі яго таленту. 

Пад уплывам сустрэч з Магенам В. Нэзвал хутка вызваляецца ад тых 

літаратурных “напластаванняў” у сваёй паэтычнай творчасці, без якіх ён, як і 

большасць пачаткоўцаў паэтаў, не абыйшоўся. 

Маген уратаваў В. Нэзвала ад пераймальніцтва любімым паэтам. Таму, 

нават тады, калі Нэзвал пазнаёміўся з лепшымі ўзорамі французскай паэзіі 

канца XIX і пачатку XX стагоддзя, любоў да якой ён пранёс праз усё сваё 

жыццё, гэта знаёмства не зрабіла яго эпігонам нават на кароткі час. 

“Рэмбо, як шчоткай, прачысціў мой мозг, і пад помпай неірупатрэбных 

думак я угледзеў чыстыя вобразы рэчаў, з якіх складаецца мая свядомасць. Я 



51 

ўжо не ўяўляў сабе дрэва як паняцце прыродазнаўства, як паняцце наогул. 

Для мяне гэта было дрэва, з якога служанка зрывала бялізну перад 

навальніцай, калі па горадзе праязджаў матацыкл тутэйшага архітэктара”, – 

пісаў пасля Нэзвал у прадмове да сваіх перакладаў А. Рэмбо [28, c.200]. 

Як ні дзіўна, але адно з самых моцных уплываў на В. Нэзвала ў 

маладосці аказала паэтычная творчасць вялікага чэшскага празаіка – Карэла 

Чапека. У нас мала вядома, што Карэл Чапек быў цудоўным паэтам-

перакладчыкам.  

В. Нэзвал, напрыклад, заўсёды лічыў, што Карэл Чапек асвоіўшы 

культуру слова лепшых чэшскіх паэтаў ХХ стагоддзя, здолеў давесці 

чэшскую мову да дзівоснай прастаты выказвання пачуццяў. 

Неабходна заўважыць, што ўсе гэтыя ўплывы на літаратурную 

творчасць В. Нэзвала адносяцца да 1918 – 1922 гадоў (першая яго кніга 

“Мост” выйшла ў 1922 годзе). І гэта вельмі істотна для разумення таго, у 

коле якіх літаратурных інтарэсаў знаходзіўся В. Нэзвал, калі прыехаў 

вучыцца ў Карлаў універсітэт у Прагу і пазнаёміўся са сваімі будучымі 

сябрамі – паэтамі Іржы Волькерам, Яраславам Сэйфертам, Канстанцінам 

Біблам і інш. [7, c. 264] 

Пачынаючы з 1926 года Нэзвал штогод публікуе па некалькі зборнікаў, 

на працягу трох гадоў выдае адзінаццаць кніг. 

3.2 “Пантаміма” Нэзвала як маніфест паэтызма.  

Вясною 1923 года, таго незабыўнага года, з думкай пра які я буду 

паміраць, - адным вечарам, усе яго словы затрымаліся ў маёй галаве, я 

прагульваўся з Тэйге па Празе, і адчуваў атмасферу шчасця, яго сведкам быў 

пах вясны, зоркі, ружанец агеньчыкаў на вуліцы, п’яніцы, старыя жабрачкі і 

размаляваныя твары старых блудніц, што абапіраюцца на парэнчы, знайшлі 

мы выйсце з дысгармоніі меркаванняў свету, якія былі муміфікаваны, 

атручаны, і вынайшлі мы паэтызм”. 

Віцезслаў Нэзвал [31] 
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Самым выбітным прыхільнікам паэтызма быў паэт Віцезслаў Нэзвал. 

Яго паэтычны талент быў непамерным, ён, напрыклад, умеў падчас раздачы 

аўтографаў сваім прыхільнікам, для кожнага зымправізаваць 

чатырохрадкоўе. Легендарны чэшскі літаратурны крытык Францішак 

Ксаверый Шальда назваў Нэзвала “казачнай курачкай, якая нясе залатыя 

яйкі”. Нэзвал даў наступнае паняцце вершу: 

“Верш – гэта цудоўная птушка, папугай на матацыкле. Ён смешны, 

падступны і чароўны. Ён такая ж рэч, як мыла, перламутравы нож, або 

аэраплан”. 

Нэзвал прагнуў “рэвалюцыі весялосці” і ў кнізе эсэ “Фальшывы 

мар’яж” (1925) пісаў, што мастак павінен адшукваць новыя адценні шчасця, 

бо асалода  жыццём ёсць бунт супраць багатых. Але яго ўвага была 

прыкавана да пошуку новых спосабаў выразнасці, да “азартнай гульні на 

жыццё і на смерць” з рыфмамі і вершам. За аснову ён абраў прынцып 

свабодных асацыяцый і вызначаў верш як “самабытны рэальны аб'ект у свеце 

уяўленняў і формаў, незалежных ад свету з'яў”. 

Нэзвалава “Пантаміма” з падзагалоўкам “Паэзія” выйшла ў 1924 годзе з 

прысвячэннем “Сваёй Музе” і “Карэлу Тэйге”. Вершы, што ўключаны ў гэты 

зборнік былі напісаны ў перыяд з 1922 па 1924 год. Кніга падзелена на 14 

раздзелаў: “Алфавіт”, “Сям’я арлекінаў”, “Папугай на матацыкле”, “Дэпеша 

на калёсах”, “Тыдзень у барвах”, “Дзіўны чараўнік”, “Экзатычнае каханне”, 

“Ракета” (“Фотагенічны верш”), “Муза”, “Гісторыя салдата” (“Пантаміма”), 

партытура кампазіцыі Іржы Свобады да “Пантамімы”, “Сэрца гадзін з 

маятнікам”, “Кактэйлі” і “Адзе”. Зборнік закрывае праграмны эпілог І. 

Гонзла, які называецца “Да Пантамімы”.  

Вокладку да “Пантамімы” стварыў І. Штырскі, а тыпаграфічным 

афармленнем займаўся К. Тэйге. У кнізе ў розных месцах змешчаны 

рэпрадукцыі карцін І. Штырскага: “Цырк Simonetta”, “Марыі Лаурэнцінавай: 

Hotel de la Marine”, “Сірэны”; малюнкі Штырскага “Піруэт веласіпедыста”, 

“Кактэйлі”, а таксама два малюнкі без назвы; затым фотаздымак трох братоў-
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клоўнаў Фратэліні, рэпрадукцыя індыйскай мініяцюры і афрыканскай 

скульптуры; візуальны верш В. Нэзвала і К. Тэйге. Пералічаныя ілюстрацыі 

завяршае фотаздымак В. Нэзвала з іспанкай. Тэкст дапаўняюць цытаты з А. 

Рэмбо, Г. Апалінэра, Ж. Както, Т. Тзара, Ё. Эпштэйна, С. Малармэ, Ш. 

Бадлера і адзін ананімны анекдот.  

У такім выглядзе выйшла “Пантаміма” толькі ў першым выданні ў 1924 

годзе. З другога выдання, якое было ў 1935 годзе, В. Нэзвал убраў “Дзіўнага 

чараўніка”, а замест яго ўставіў “Дэльфійскі аракул” (1935). “Дзіўны 

чараўнік” знайшоў сваё месца ў “Вершах ночы” 1930 года, што змяшчае 

вершы 1922-1929 гадоў. У трэцім выданні 1950 года ў “Пантаміме” былі 

праведзены такія вялікія тэкставыя змены, што зборнік поўнасцю змяніў свой 

першапачатковы выгляд. Таму мы будзем абапірацца на першае выданне.  

“Пантаміма” не з’яўляецца зборнікам у тым сэнсе, як мы звычайна гэта 

разумеем. Гэта хутчэй сукупнасць розных тыпаў і відаў верша, лірычных 

жанраў і вершаваных форм. Мы можам знайсці тут і лібрэта, і візуальныя 

вершы з ідэаграмамі, і, нарэшце, партытуру музычнага твора. Гэты збор 

тэматычна вельмі разнастайны. У цэлым, “Пантаміма” стала паэтычным 

маніфестам паэтызма, мэтай якога было аб’яднаць усе мастацкія формы.  

3.2.1 Асацыятыўны метад у “Алфавіце”  

У сваёй інтэрпрэтацыі паэтызма, якая змяшчаецца ў кнізе “Сучасныя 

паэтычныя накірункі” (1937), В. Нэзвал вызначае галоўным прынцыпам 

паэтычнага метаду паэтызма асацыяцыю. Далей ён падкрэслівае важнасць 

“самабытнасці галоўных элементаў паэтычнай элементарнай формы” і 

“асацыятыўнай якасці рыфмаваных слоў”. Мэта паэтызма – “пры дапамозе 

новых рыфмаў і асанансаў выйсці на прыгодніцкае паляванне на фантазію”. 

[29, c.273-274].  

Як доказ гэтага паэтычнага метаду, на аснове якога ўзнікае паэтысцкі 

верш “з дапамогай асацыятыўнага мыслення і элементарных элементаў 

паэтычнай формы” – канстатуе В. Нэзвал уласны аналіз літары “А” з раздзела 

“Алфавіт”.  



A 

 nazváno buď prostou chatrčí 

Ó palmy přeneste svůj rovník nad 

Vltavu! 

Šnek má svůj prostý dům z nějž růžky 

vystrčí 

a člověk neví kam by složil hlavu. 

 

 

А 

называйся прастой халупкай 

О пальмы перанясіце свой экватар 

над Влтаву! 

У слімака свой просты дом з яго 

рожкі тырчаць 

А чалавек не ведае куды схіліць галаву 

[Nezval, V. 1926, s. 6] 

З вельмі вольнага параўнання знешняга выгляду літары “А” са страхой 

узнікае першы верш. Ад асацыяцый халуп і дзіўных палатак пераскоквае 

фантазія паэта на экватар і хоча перанесці яго клімат у нашы вечна 

дажджлівыя месцы. Ад рыфмы “chatrčí – vystrčí” (“халупы-выпіхні”) 

нараджаецца ўяўленне пра слімака, які высоўвае рожкі са свайго доміка, што 

носіць з сабою. А з дапамогай рыфмы “Vltavu – hlavu” (“Влтаву – галаву”) 

складае ўяўленне пра бедных людзей без страхі над галавою. [37, c.109] 

Асобным літарам алфавіту прысвечаны двухрадкоўі – гэта літары “V”, 

“W”, “X”. Яшчэ В. Нэзвал выключыў дыграф “ch” і літары з дыякрытычнымі 

знакамі, напрыклад, “č”, “š” і “ž”. 

З аналіза В. Нэзвала мы можам зрабіць выснову, што гаворка ідзе пра 

асацыяцыю паміж выглядам літары і яе метафарычнай назвай. Галоўным 

чынам тут разглядаюцца кантэкставыя метафары на аснове формы, якія 

дапаўняюцца пры дапамозе асацыяцый уяўлення, часта метаніміямі. У 

нэзвалавым аналізе літара “А” замяняе ракавіну слімака, яго дом. Для 

некаторых літар паэт замест кантэкставых метафар ужывае паэтычныя 

параўнанні, якія на самой справе толькі ўзмацняюць метафары. Ён сам пра 

гэта гаворыць у сваім аналізе да літары “А”, гэта ж мы знойдзем, напрыклад, 

для літар “С” і “Р” (“Р” як знак на скрыжаванні).  

Такім чынам, В. Нэзвал на самой справе дапаўняе і паглыбляе 

апалінэраўскі прынцып свабоднага перамяшчэння вобразаў вакол сябе, калі 

ўзнікае вольны асацыятыўны ланцужок паэтычных вобразаў, які мае сваю 

законную логіку.  
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Нэзвалава паэтысцкая аналогія дзіцячага буквара падтрымлівае 

алфавітны парадак літар. Гэты парадак парушаны толькі ў адным выпадку. 

Да літары “J” В. Нэзвал далучае літару “Q”. Гэта пагрэшнасць у алфавітным 

парадку дэманструе, што В. Нэзвал у сваіх асацыяцыях зыходзіць са 

знешняга віду літар. “J” сваёй формай яму несумненна нагадвае трубу дуды, 

а “Q” яе мех.  

JQ 

Přes Německo do Francie 

dudák se svým měchem větry pluje 

Chodské písně pomalu 

hvízdá na svou píšťalu. 

 

JQ 

Праз Германію ў Францыю 

дудар са сваім мяхом ветру плыве 

Ходскія песні памалу 

свісціць у свой свісток.  

Відавыя асацыяцыі часта дапаўняюцца асацыяцыямі колеру. Гэта мы 

можам знайсці, напрыклад, ў літары “В”. Формавая круглявасць гэтай літары 

дадаткова падкрэсліваецца спосабам надрукавання. Вертыкальная лінія 

літары “В” надрукавана гарызантальна, а пад гэтай лініяй змяшчаюцца дзве 

дугі. З гэтага выплываюць асацыяцыі: аранжавы  плод, лампіён, малочнае 

ззянне. Са слова “малочнае” пачынае завязвацца верш – “ім маці ўпершыню 

ў калысцы напоіць сына”. Лампіён і аранжавы плод асацыятыўна і схавана 

пераўтвараюцца ў матчыны грудзі. Графічнае увядзенне затым звычайнай 

вертыкальнай формы літары “В” абвяшчае наступныя радкі: “B druhé písmeno 

dětského slabikáře” (“В – наступная літара дзіцячага буквара”), і, такім чынам, 

літары “В” вяртаюць яе функцыю ў звычайным выкарыстанні ў якасці другой 

літары алфавіту. Апошні радок “a obrázek prsu milenčina” (“і карцінка грудзей 

каханкі”) вяртае нас да папярэдняга гарызантальнага спосабу надрукавання 

літары “В”. Тут мы можам адзначыць не толькі чаргаванне асацыяцый пры 

розных палажэннях літары “В”, на аснове якіх узнікае рад кантэкставых 

метафар, але ў гэтую метафарычную гульню ўключаецца таксама на аснове 

каляровай і прадметнай сувязі метанімія. Ужо ў гэтай невялікай плоскасці мы 

бачым непрадказальнасць паэтычнага метаду В. Нэзвала, калі па кроках 
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Апалінэра ён змешвае высокае і нізкае сур’ёзнае і гратэскнае, 

лёсавызначальнае і банальнае.  

                                           

oranžový plod lampion mléčné záře 

jímž matka po prvé opojí v kolébce 

syna 

B 

druhé písmenko dětského slabikáře 

a obrázek prsu milenčina 

аранжавы плод лампіён малочнае ззянне 

ім матка упершыню напоіць у калысцы 

сына 

В 

Другая літара дзіцячага буквара 

і карцінка грудзей каханкі  

Значна менш у “Алфавіце” В. Нэзвала асацыяцый, заснаваных на гуку. 

Мы можам іх знайсці, напрыклад, для літары “Е”. У першым радку В. Нэзвал 

нават прызнаецца: “nevím k čemu bych Tě přirovnal”. (Не ведаю з чым Цябе я 

мог бы параўнаць”.) Ён адмаўляецца ад відавой асацыяцыі. У другім радку, 

аднак, спрабуе знайсці нешта ў графічнай форме гэтай літары – “tři linky” 

(“тры лініі”). Да гэтага далучаецца “táhlý tón tvůj zaznívá” (“працяглы тон 

твой загучыць”). Гэтыя лініі могуць адносіцца да нот, але акрамя гэтага і да 

гуку тэлеграфа. Не можам пакінуць па-за ўвагай прыкметную алітэрацыю 

літары “t”, якая рэзаніруе ва ўсіх чатырох радках.  

Гукавая карціна назіраецца таксама і ля літары “R”, надрукаванай тры 

разы ад самай вялікай да самай малой – тое самае паўтараецца і ў зменшаным 

выглядзе паміж трэцім і другім радкамі. Такім чынам мы можам атрымаць 

уяўленне пра рэхавую гульню “маршавых барабанчыкаў”. Літара “R” 

ператвараецца так у “údery vířivých bubínků” (“бой грахочучых барабанаў”).  

Што тычыцца літары “S”, то аўтар відавочна звязвае яе форму з 

шыпеннем гада: у выразе “Elis hadí tanečnice” (“Эліс – змяіная танцорка”) 

гучыць змяінае шыпенне. Злучэнне формы і гуку праяўляецца ў рознай 

ступені, хоць і не так выразна, і ў апісанні іншых літар. Напрыклад, літара 

“Т” асацыятыўна звязана па сваёй форме з шыбеніцай, але адначасова да 

гэтай асацыяцыі далучаецца гістарычны “smutný popěvek o smrti” (“сумная 
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песня пра смерць”), што фактычна адносіць нас да пакарання смерцю 

забойцы Я. Колінскага.  

Можна таксама сказаць, што нэзвалаўскія асацыяцыі ў “Алфавіце” 

пабудаваны, у першую чаргу, на знешнім выглядзе літар. Часта, аднак, ён іх 

дапаўняе, вар’іруе і развівае гукавымі і каляровымі асацыяцыямі. Да гэтай 

гульні ланцужковых кантэкставых метафар удала далучаецца ў некаторых 

месцах метанімія.  

Наш кароткі аналіз пацвярджаюць словы самога Нэзвала: 

“Я адкінуў усялякія тэмы і абраў за аснову для гэтай гімнастыкі духу, 

якой з’яўляецца паэзія, самы беспрадметны аб’ект – літару. Ад яе формы 

(г.зн. літары), гуку ці функцыі я стварыў асацыятыўныя субканструкцыі, па 

якім я вышываў сваю вобразнасць так, што ўзаемным злучэннем гэтага плану 

з рэальнасцю і вобразнасцю атрымалася 24 верша, змест якіх быў аўтаномны, 

без запаўнення якой-небудзь тэмай і рэальны ў тым сэнсе слова, што замяніў 

звычайную абстрактную ідэалогію вечнай уяўленчай вобразнасцю. “Гаворка 

не ідзе пра знакаміты “Санет” Рэмбо: пра галосныя, пра фізіялагічнае 

адлюстраванне тэмбру галосных і іх паэтычную рэканструкцыю. Літара для 

мяне была хутчэй матывам, чым тэмай, каменьчыкам, што ўскалыхне водную 

роўнядзь, зачэпкай для верша”. [34, c.127] 

У якасці эпіграфа да “Алфавіту” В. Нэзвал абраў дэвіз, які змешчаны ў 

кнізе Рэмбо “Сезон у адзе” ў раздзеле ІІ – “Вар’яцтва”, глава “Алхімія”: “Я 

вынайшаў колер галосных! А – чорная, Е – белая, І – чырвоная, О – сіняя, U – 

зялёная!” [23, c.50]  

Каляровасці галосных Рэмбо прысвяціў верш “Галосныя”. Гэты санет 

напісаў у шаснаццаць год у 1881 годзе ці на пачатку 1882 года. Пасля ён 

уключыў яго ў сваю анталогію “Праклятыя паэты” (1884).  

В. Нэзвал і Рэмбо працуюць на аснове асацыяцый: у Рэмбо яны 

каляровыя, у В. Нэзвала асацыяцыі будуюцца на аснове формы літары і 

дапаўняюцца асацыяцыямі колеру і гуку. Форму літары “І” В. Нэзвал звязвае 
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з “pružným tělem tanečnice” (“гнуткім целам танцоркі”), над галавой якой 

“červený vějíř plápolá” (“чырвоны веер палыхае”).  

У В. Нэзвала форма літары “U” нагадвае “tiché dětství naše” (“ціхае 

дзяцінства наша”). А літара “О” – Сусвет і нябесныя целы. Сусвет у                   

В. Нэзвала прадстаўлены наступнымі малюнкамі: “dráha komety znamení 

astronomovo/ Elipsu nekonečnosti též zvou/ Zas věčnost Po Einsteinovi! Tajemství 

Ahasverovo”. (“Шлях каметы – прадвесце астранома/ Эліпс бясконцасці 

таксама заве/ Зной вечнасць пасля Энштэйна! Таемства Агасфера”. [32] 

Ф. К. Шальда ў сувязі з “Алфавітам” гаворыць пра “паэзію 

дзеяздольную” і дадае: “Слова з большага нічым не адметныя атрымалі тут 

нейкую іншую напеўнасць і нейкае новае зіхаценне”. [50, c.l76] 

У аснове Нэзвалавай паэтыкі, несумненна, можна знайсці і сінтэзіі 

Бадлера. Бадлер аказаў вялікі уплыў у першую чаргу на Отакара Бржэзіну – 

паэта, у якога вучыўся на пачатку В. Нэзвал.  

Зараз “Алфавіт” можна лічыць вершам, у якім сканцэнтраваны і 

выкарыстаны да пэўнай ступені ўсе авангардныя прыёмы. Яго значэнне для 

чэшскага паэтычнага авангарду даказвае тое, што ён выйшаў асобным 

выданнем у 1926 годзе, быў дапоўнены танцавальным афармленнем Мілчы 

Майеравай і стаў вельмі папулярным. Упершыню “Алфавіт” выйшаў вясной 

1923 года ў часопісе “Дыск”.  

3.2.2 Захапленне экзатызмам 

Другі раздзел “Пантамімы” – “Сям’я арлекінаў”  уключае вершы 

“Паноптыкон”, “Вандроўны тэатр”, “Піруэт веласіпедыста”, “Кірмашовая 

песня пра нявернае каханне” і “Камедыянты”. У гэтых вершах В. Нэзвал 

выказвае і адлюстроўвае сваё спантаннае захапленне народнымі забавамі, пра 

што пазней ён сказаў: “Заўсёды я любіў народную экзотыку цырку і луна-

парку”. [35, c. 88) 

Гэты раздзел адлюстроўвае свет, поўны магіі, цуда, весялосці і 

гуллівасці. Гэта свет цырку, паноптыкону, камедыянтаў, клоўнаў, жанглёраў, 

вандруючых тэатраў, вадэвілей і кірмашоў. Тут з’яўляюцца постаці з камедыі 
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“de ll' arte” – арлекіны і каламбіны. Усе гэтыя персанажы і матывы 

з’яўляюцца ўжо ў французскім авангардзе і не толькі ў паэзіі (напр., у 

Апалінэра), але і ва ўяўленчым мастацтве (напр., у Пікаса). На чэшскую 

сцэну яны прарваліся дзякуючы руху “Дзевяцьсіл” і паэтызма. 

B. Нэзвалаў унутраны запал, несумненна, арганічна злучыўся з новай 

арыентацыяй маладога пакалення, якое прагнула, як пазней сфармуляваў 

Тэйге, ператварыць жыццё ў “эксцэнтрычны карнавал, арлекініяду пачуццяў 

і ўяўленняў, п’янлівы фільмавы мантаж, цудатворны калейдаскоп”. [53, c. 

124]. 

Не дзіўна, што ўводны верш раздзела “Паноптыкон” быў апублікаваны 

ў “Рэвалюцыйным зборніку Дзевяцьсіл” (1922) і быў у пэўнай ступені 

паэтычным прадвеснікам гэтай праграмы. Верш “Паноптыкон” выўляе 

захапленне В. Нэзвала рэальнасцю, якая была асноўнай крыніцай для яго 

ўяўленняў. Расказвае пра гэта Іржы Свобада: “З вялікім хваляваннем В. 

Нэзвал расказваў пра паноптыкон, які быў у тыя часы часткай народных 

забаў і атракцыёнаў на Гандлёвай пляцоўцы. Гэта былі маляўнічыя фігуры 

ненатуральнага воскавага жоўтага колеру, мудрагелістыя ў сваім імкненні да 

перабольшанага натуралізму. Негледзячы на тое, што яны былі ў 

натуральную велічыню, здаваліся, аднак, нерэальнымі. Гэта былі фігуры 

забітага імператара Максіміліяна, забойцы імператрыцы Элізабэт, жанчыны 

пад катаваннямі, і часта была там і кроў”. [47, c. 23-24] 

Frančesko tebe patnáct řečí zná! 

Panoptikum je věc tak překrásná 

Vrahové královen i čarodějnice 

na rožni pekou se tu za živa. 

Франчэска пятнаццаць моў ведае! 

Паноптыкон такая цудоўная рэч 

Забойцы каралеў і вядзьмаркі 

На верцеле жараць тут жывой.  



Невыпадкова В. Нэзвал цытуе ў гэтым раздзеле Рэмбо: “Я паспрабаваў 

стварыць новыя кветкі, новыя зоркі, новыя целы, новыя рэчы”.  

Запал да экзотыкі В. Нэзвал, несумненна, атрымаў у спадчыну ад 

“праклятых паэтаў”, асабліва ад Бадлера. Для “праклятых паэтаў” “экзатызм” 

быў сродкам уратавання, калі не вызваленнем, жаданнем вызваліцца ад 

буржуазнага грамадства, якое было напоўнена смуткам, расчараваннем у 

сваіх ідэалах, якія яны раней прызнавалі. Гэта пачуцё расчаравання 

чалавекам ў сваім лёсе Бадлер называў “сплінам”. Сам В. Нэзвал вызначае ў 

адным са сваіх лістоў да Магена ў 1922 годзе вызначэнне экзатызму: 

“Імкненне да экзотыкі не павінна быць нічым іншым, чым імкненне да 

знішчэння ўласнай абмежаванасці нашага народа”. [30, c. 214] 

У “Сям’і арлекінаў” экзатызм дазваляе разгледзець паўсядзённую 

рэальнасць, г.зн. рэальнасць горада Тршэбічэ, як быццам бы ўпершыню і з 

розных новых вуглоў.  

Па пабудове ад вершаў гэтага раздзела моцна адрозніваецца верш 

“Піруэт веласіпедыста”. На яго кампазіцыю і графічную форму, несумненна, 

мела ўплыў каліграмма Апалінэра. Словы тут размешчаны вертыкальна і 

гарызантальна так, каб можна было чытаць верш у розных напрамках і ў 

іншым парадку. Дзякуючы гэтаму паміж “вызваленымі словамі” ўзнікаюць 

новыя і нечаканыя асацыятыўныя сувязі, якія чытач можа дапаўняць згодна 

сваёй фантазіі. Важную ролю ў гэтых асацыятыўных сувязях можа сыграць і 

рыфма. У залежнасці ад графічнай кампаноўкі слоў, а таксама спосабу 

чытання, узнікаюць дзіўныя каламбуры: “aeroplán – plán” (“аэраплан – 

план”); “Šum – publikum” (“Шум – публіка”). [32] 

3.2.3 “Папугай на матацыкле” 

Трэці раздзел “Папугай на матацыкле” змяшчае верш “Паэтыка” і 

паэтычнае эсэ або трактат “Папугай на матацыкле” з маргіналіямі, якія 

ўдакладняюць тэкст і называюцца яны “Пра паэтычнае рамяство”. Гэтыя 

творы вызначаюць сутнасць паэтыкі паэтызма.  

І наадварот верш, названы “Паэтыка” не паведамляе пра паэтыку ў 

прамым сэнсе гэтага слова, а хутчэй у ім ідзе пра паэтычнае вызначэнне 
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новага ладу жыцця, які паэтызм павінен прадставіць. Нэзвал тут 

характарызуе новую арыентацыю свайго пакалення, якое прайшло праз 

перыяд т.зв. пралетарскай паэзіі: 

My jsme ta banda uličníků 

atleti básníci a kurvy v jednom šiku 

Až bude nejhůř doma za pecí 

do Austrálie utéci. 

Мы тая банда свавольнікаў 

атлеты паэты і шлюхі ў адной групе 

Калі будзе горш дома за печчу 

у Аўстралію ўцячом.  

[32] 

Мы бачым, што нават тут прысутнічае пэўны зварот да экзотыкі. 

Нэзвал падкрэслівае, што паэтызм хоча галоўным чынам ператварыць жыццё 

ў верш, ці, як гаворыць Ф. К. Шальда, гэта “modus vivendi”, ці як заяўляе 

Тэйге ў сваім маніфесце паэтызма: “Паэтызм – гэта мастацтва жыцця і 

мастацкі твор – гэта дар ці гульня без абавязкаў або наступстваў”.  

Нэзвал у сваіх мемуарах падкрэслівае, што яго пакаленне дазволіла 

сабе “ў жыцці і ў творчасці пэўную легкадумнасць, якая ў буржуазных і 

дробнабуржуазных колах выклікала недавер і апазіцыю да нас”. [35, c.114] 

Гэта сведчыць пра тое, што паэтызм працягвае традыцыю французскай 

літаратуры, у якой важным крэдам для “праклятых паэтаў” было “épater le 

bourgeois” (“пакрыўдзіць буржуа”).  

Пра ўласнае паэтычнае рамяство паэтызма паэт піша ў эсэ “Папугай на 

матацыкле”. Ва ўводзінах В. Нэзвал гаворыць пра свой паэтычны метад 

наступнае: “Я заінтэрэсаваны ў сваім метадзе”. [34, c.109] Гэта перакананне 

стане лёсавызначальным. Але ўсё адно паэт стварае сваю паэтыку на аснове 

“нервовага здароўя ХХ ст.”, якое дазваляе хуткія асацыяцыі і свабодныя ідэі.  

Нэзвалаў паэтычны метад пабудаваны ў першую чаргу на асацыяцыях, 

якія сам Нэзвал падзяляе на першасныя і другасныя. Першасныя можна 

ахарактарызаваць як “стан адкрытага гіпнозу паміж паэтам і чытачом”. 

Менавіта гэты тып выходзіць наперад у “Алфавіце”, як нам паказаў наш 

аналіз. Асацыяцыі другасныя паводле В. Нэзвала “залежаць ад 

індывідуальнай памяці”. [29] 
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У наступнай частцы свайго паэтычнага майстэрства Нэзвал 

падкрэслівае індывідуальнасць элементарных частак сваёй паэтыкі, сярод іх 

можна пералічыць: рытм, рыфму, асананс і метафару. Гэтыя элементы 

служаць яго асацыятыўнаму метаду. У рыфме падкрэсліваецца ўяўленчая 

якасць слоў, што рыфмуюцца; асанансы, улічваючы іх больш вольную 

гукавую форму, служаць для стварэння вялікай колькасці асацыяцый. Гэтыя 

раней дэкаратыўныя сродкі выкарыстоўваюцца паэтам для пабудовы верша – 

для змяшчэння, здавался б, нелагічных уяўленняў адзін каля другога, для 

“вынаходніцтва дзівоснага сяброўства”. А разам з метафарай, якая з’яўляецца 

для яго “інструментам паэтычнай трансфігурацыі”, усё гэта стварае аснову 

Нэзвалавай паэтыкі, мэта якой – метамарфозы будзённай і банальнай 

рэчаіснасці ў рэальнасць чароўную. [25] 

3.2.4 “Рэвалюцыя весялосці” 

Чацвёрты раздзел мае назву “Дэпеша на калёсах” з падзагалоўкам 

“Вадэвіль з музыкай Іржы Свобады”. Па словах В. Нэзвала ў заключэнні, 

узнікла “Дэпеша на калёсах” у лістападзе 1922 года. Упершыню яна выйшла 

ў зборніку “Жыццё ІІ” (1922).  

Вадэвіль – гэта аднаактавы драматычны твор, які ўзнік у ХVІ ст. у 

Францыі. Слова “вадэвіль” паходзіць ад франц. дзеяслова vauder (круціцца). 

У канцы ХІХ ст. вадэвіль стаў спектаклем, падчас якога спявалі народныя 

песні ў сатырычным тоне. У ХІХ ст. вадэвіль набывае форму забаўляльнай 

камедыі з элементамі танца і народных прыпевак. Вадэвіль таксама 

характарызуецца вялікай колькасцю інтрыг, звад і дзіўных паваротаў сюжэту. 

Бурлескны і, нават, саркастычны тон гэтай п’есы меў функцыю высмейвання 

арыстакратычнага і буржуазнага грамадства, іх звычак і паводзін.  

В. Нэзвал гэты да пэўнай меры традыцыйны жанр выкарыстаў для 

маніфестацыі авангарднага мыслення і паэтыкі. Сам ён пісаў пра стварэнне 

гэтай п’есы наступнае: “У час, калі я пісаў паэтычную “Дэпешу на калёсах” 

як пратэст псіхалагічнай драме, пісаў Волькер сваю “Самую высокую 

ахвяру”. [35, c. 112] 
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 У Нэзвалавым вадэвіле былая “слёзная рэвалюцыя” заменена 

“рэвалюцыяй весялосці”. Дзеянне адбываецца паблізу невядомай калоніі, 

героі – дзве ваюючыя паміж сабой групы. З аднаго боку – гэта персанажы, 

якія ўяўляюць сабой стары свет і абараняюць старыя парадкі – гэта ў першую 

чаргу Патрола, Купцы, Партны, Паліцэйскі. Супраць іх выступаюць 

прадстаўнікі “рэвалюцыі весялосці”: Музыканты з натоўпу, Гарманіст, 

Афраамерыканец, Гандлярка і Матрос. Такія персанажы як Гучная труба, 

Радыст і Грамафон уяўляюць сабой сімвал новай эпохі і ў той жа час уносяць 

свій уклад у новую эстэтыку. Увасабленнем экзатычных элементаў, якія 

праяўляюцца ў п’есе па-рознаму, з’яўляюцца персанажы Экзоту.  

В. Нэзвал хоча паказаць, што самай моцнай зброяй для пераўтварэння 

свету з’яўляецца смех, весялосць і запал у спалучэнні з фантазіяй і 

вобразнасцю. “Рэвалюцыя весялосці” мае аб’яднаўчы характар і сімвал яе 

перамогі – гэта “маленькае цуда – домік на калёсах” для палюбоўнікаў 

Матроса і Гандляркі. Смерць старога мастацтва ўвасабляецца пры дапамозе 

цыркавога блазна, які сваімі “мёртвымі петлямі” ў фінале захопіць 

тэатральную сцэну – што сімвалізуе нараджэнне новага авангарднага 

мастацтва.  

3.2.5 “Сёння ўзяў сабе паэт крылы” 

Пяты раздзел “Тыдзень у барвах” утрымлівае вершы “Вясновы”, 

“Тыдзень у барвах”, “Клара”, “Вапнякі” і “Цукровая балада”. У гэтым 

раздзеле рашуча выступае наперад асацыятыўны метад, заснаваны на 

каляровых адпаведнасцях і блізкі падыходу, які выкарыстоўваў Рэмбо ў 

вершы “Галосныя”.  

Верш “Вясновы” пачынаецца наступным чынам: “Dnes si vzal 

básník křídla” (“Сёння ўзяў сабе паэт крылы”). А перадапошні радок гучыць 

так: “dělník si dnes nová křídla vzal” (“рабочы сёння новыя крылы ўзяў”). [32] 

У гэтых радках Нэзвал надае аднолькавае значэнне свайму прызванню як 

паэта пераўтвараць свет словам і неабходнасці яго пераўтварэння працай 

чалавечых рук.  
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У аснове гэтага матыву ляжыць міф пра Ікара, які мае у гісторыі 

літаратуры розныя відавыя формы, і які Гётэ ў “Фаўсце” зрабіў сімвалам 

паэзіі. Гэты сімвал быў натуралізаваны і ў чэшскай паэзіі – для гэтага трэба 

ўзгадаць паэтычны твор Канстанціна Бібла “Новы Ікар” (1929).  

У вершы “Тыдзень у барвах” В. Нэзвал прызначае для кожнага дня ў 

тыдні свій колер. Асобным дням прысвечаны чатырохрадкоўі (накшталт 

літар “Алфавіту”) і іх каляровасць імпліцытна ці экспліцытна з’яўляецца 

галоўным матывам пэўных чатырохрадкоўяў – ад суботы да нядзелі. Колер 

кожнага дня – сродак для развіцця іншых асацыяцый, і кожнае 

чатырохрадкоўе – гэта сукупнасць свабодных або шчыльна накладзеных  

адзін на аднаго ідэй і вобразаў. Напрыклад, аўторку прысвечаны сіні колер: 

ÚTERÝ v modrém pyžama 

Lehké melancholie rostou v květináči 

Parník rozestřel nebe nad náma 

Navečer harmonika s kytarou na pavlači 

pláčí.  

АЎТОРАК у сіняй піжаме 

Лёгкая меланхолія расце ў гаршку 

Параход разаслаў неба над намі 

Увечары гармонік з гітарай на ганку 

плачуць. 

У той час як у “Алфавіце” В. Нэзвал ужывае асацыяцыі на аснове 

формы, гэтыя асацыяцыі ў асноўным больш відавочныя і выразныя. У “Тыдні 

ў барвах” ён выкарыстоўвае іншы тып асацыяцый, якія замацаваны паводле 

яго слоў “у суб’ектыўнай падсвядомасці чалавека”. [34, c.127] Можна 

сказаць, што розніца паміжгэытмі двума вершамі дэманструе розніцу паміж 

асацыяцыямі першаснымі і другаснымі – пра што гаворыцца ў “Паэтыцы” 

“Папугая на матацыкле”.  

3.2.6 “Дзіўны чараўнік” 

Шосты раздел адчыняе паэтычны твор “Дзіўны чараўнік”, які быў 

напісаны і надрукаваны ў зборніку “Дзевяцьсіл” у 1922 годзе, у тым жа годзе, 

калі выйшаў дэбютны твор В. Нэзвала “Мост”. Тут жа ў прадмове да другога 

выдання паэт тлумачыць, як узнік “Дзіўны чараўнік”:  

“У пражскай карчме дзясятага парадку, маючы некалькі сяброў, з якімі 

цяпер і сядзіш, а таксама фантастычнае натхненне Гіёмам Апалінэрам, кнігі 

якога не можаш чытаць цераз няведанне мовы, чуеш назву адной з іх, назву, 



65 

якая зачароўвае цябе. Да гэтага часу я не трымаў у руках “Чарадзея, што 

гніе”, але магічная сіла, якая пранікае да цябе з гэтых дзвюх слоў, і нечае 

выказванне, якое ты пачуў калісьці, выказванне пра прыгажосць ясную і 

халодную, як айсберг, гэтыя два ўражанні прымусяць цябе засяродзіцца на іх 

таямнічасці, пісаў я амаль бесперапынна і без перадышкі ў велікодныя дні 

верш”. [31, c. 22] 

В. Нэзвал выкарыстаў для назвы свайго твора слова “чараўнік”, які і 

з’яўляецца галоўным персанажам яго верша, дзе і трансфармавалася 

ўяўленне пра “прыгажосць ясную і халодную” ў выглядзе шэрагу матываў. 

Ужо ў першым спеве знойдзем “скульптуру нявесты з ільду”, “ледзяныя 

шышкі”, у іншых спевах “айсбергі”, “сталакцітавыя залы”. Мы бачым, што 

невялікай колькасці Нэзвалавай фантазіі хапіла для таго, каб развязаўся цэлы 

гейзер вобразаў і ўяўленняў. Мы не можам гаварыць пра нейкае непасрэднае 

ўздзеянне, але хутчэй пра стымул, імпульс.   

Заключны сёмы спеў вяртае нас да пейзажу начной Прагі, з яго 

вырастае бачанне жыцця ў незлічоных змяненнях і бачанне свабоднага 

чалавека, які здольны надаць “крышталям старой рэальнасці новае 

зіхаценне”. Твор завяршаецца карцінай горада, які пачынае прасыпацца, у ім 

“рабочыя арганізуюць сваю мару ў новую зорку свабоды”, а праца паэта тут 

параўноўваецца з працай інжынера.  

Нэзвалаў чараўнік, які жыў сваім жыццём і набыў магічную сілу – гэта 

і ёсць на самой справе паэт, які павінен пераўтвараць свет сваім словам.  

3.2.7 Новыя эксперыменты 

Шосты раздзел “Экзатычнае каханне” складаюць вершы “У дарозе”, 

“Экзатычнае каханне”, прысвечанае Яраславу Сэйферту і “Зацішша ў 

пярынах”. Гэтыя вершы надрукаваны дэкаратыўным шрыфтам, які нагадвае 

гатычнае пісьмо. Падобным шрыфтам былі надрукаваны крамніцкія песні, 

якія былі надзелены прастатой і непераборлівасцю. Гэтыя напаўнародныя 

песні, якія пеліся на кірмашах, былі папулярнымі ад ХVІ ст. да ХІХст. 

дзякуючы сваёй забаўляльнасці, але мелі за мэту і перадачу навін тагачаснага 
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жыцця. Самымі любімымі тэмамі былі злачынствы, забойствы, забабоны і 

любоўныя драмы.  

В. Нэзвал у сваёй крамніцкай песні наўмысна змешвае экзатычныя 

элементы незалежна ад краіны, да якіх яны належаць (Арарат, кракадзіл, 

баркаролы, Джаван і г.д.), і, такім чынам, іх сукупнасць стварае новую 

казачную карціну. Такая рафініраваная гульня, аднак, раскрывае сутнасць 

Нэзвалава асацыятыўнага падыходу, у якім “збліжаюцца аддаленыя пустыні, 

эпохі, плямёны і касты”, і які “хутчэй за радыё” – так паўсядзенная 

рэальнасць змяняецца ў цудоўную і казачную.  

Да сёмага раздзелу адносіцца фотагенічны верш “Ракета”. Слова 

“фотагенічнасць” B. Нэзвал высвятляе ў сваім эсэ “Фільм”: “Гэтае слова 

ўпершыню вымавіў французскі рэжысёр Луі Дэлюк. Ён вызначыў 

фотагенічнасць як гармонію фатаграфіі з кінематографам. “Фотагенічны” 

літаральна абазначае “народжаны ад святла”. Тэрмін “фотагенічнасць” 

разумееца па-рознаму. Літаратурныя кінематаграфісты звучайна разумелі пад 

ім кіназдымку прадметаў, якія з’яўляюцца прыгожымі з пункту гледжання 

мастацтва”. [26, c. 108-109] 

Тэкст суправаджаецца пазнакамі, якія даюць тлумачэнне руху камеры – 

гэтым ён набывае від сцэнарыя. Дынамічная змена вобразаў па В. Нэзвалу 

“гаворыць фактамі”. Гэты падыход вельмі падобны да нэзвалаўскага 

асацыятыўнага прынцыпу. В. Нэзвал у “Ракеце” імкнуўся перш за ўсё да таго, 

каб у сваім сцэнары пры дапамозе мантажу зблізіць верш і фільм.  

У восьмым раздзеле “Муза” мы можам знайсці наступныя вершы: 

“Mireio” (1923), “Сірэна”, “Цягнік, які праехаў цераз парк”, “Мацешка”, 

“Rosina Lodolla”. Усе гэтыя вершы былі натхнёны тагачасным фатальным 

каханнем В. Нэзвала. На дзіва, гэты раздзел завяршае верш “На памяць 

Мікалая Леніна”. У вершах гэтага раздзелу перавалодваюць любоўныя тэмы, 

але таксама сустракаюцца алюзіі з гісторыі літаратуры, паэзіі і мастацтва. 

Мы можам знайсці тут такія імёны як Эдгар Алан По, Леанарда да Вінчы, 

зМона Лізай якога В. Нэзвал параўноўвае сваю любоў – Музу.  
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Пасля ў зборніку змешчана лібрэта да “Гісторыі салдата” 

(“Пантаміма”), якую суправаджае партытура Іржы Свобады, якая мае назву 

“Нэзвалавай “Пантаміме”. [32, c. 80] 

Наступныя два раздзелы – “Сэрца гадзін з маятнікам” і “Кактэйлі”. У 

першым названым цыкле Нэзвал прыходзіць да развальнення асацыятыўных 

адносін, якія можна назваць паводле нэзвалаўскага тэрміну – “другаснымі 

асацыяцыямі”. Другасныя ў адрозненні ад першасных, якія пераважаюць у 

“Алфавіце”, тут з’яўляюцца асноўнымі. Так, устойлівыя словазлучэнні 

трапляюць у іншы кантэкст і атрымліваюць новыя значэнні і новую 

паэтычную логіку, да таго ж і сінтаксіс мае нетрадыцыйны знешні выгляд.  

“Прынцып вольных асацыяцый В. Нэзвал давёў амаль да абсурду ў 

цыкле “Кактэйлі” : гэта была сумесь аўтарскіх рэмарак і самых разнародных 

куплетаў, сумесь, прызваная перадаць пэўнйю рамантыку начнога бара” – 

адзначае С. Шарлаімава.  [8, c. 66] 

Нэзвалаву “Пантаміму” завяршае візуальны верш “Адзе”, якая 

працягвае эксперымент Апалінэраўскіх каліграм. У той жа час, тым не менш, 

да гуллівасці нэзвалаўскіх вершаў прыўносіцца ў канцы зборніку вершам 

“Адзе” журботная меланхолія вялікага папярэдніка В. Нэзвала –                      

Г. Апалінэра.  

3.3 Пераемнасць “Пантамімы” і паэмы “Акрабат”. Паэма 

“Акрабат” як развітанне з перыядам паэтызма. 

Перавалодваючая ў “Пантаміме” агульная радасная танальнасць 

увабрала ў сябе ўсё самае прываблівае ў паэтызме. У той жа час, як піша С. 

Шарлаімава “прадпісанае паэтызмам аблегчана-святочнае ўспрыняцце 

жыцця пачынала абмяжоўваць і звязваць паэта ўжо ў самім гэтым зборніку”. 

[8, c. 45] На яе думку, “Пантаміма” выявіла і ў значнай ступені вычарпала 

пазітыўныя бакі паэтызма, што яна адначасова яшчэ не была 

чыстапаэтысцкай і ўжо пераадолела паэтызм”. [8, c. 32] Аднак адно застаецца 

бясспрэчным – і гэтым вызначаецца вартасць “Пантамімы” ў гісторыі 
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чэшскай паэзіі – з ёю звязана фарміраванне надзвычай пладавітай для 

чэшскай паэзіі агульна нэзвалаўскай традыцыі.  

Поспех “Пантамімы” быў шырокім і гучным. Яна замацавала за 

Нэзвалам славу “першага паэта пакалення”, нарадзіла мноства паслядоўнікаў 

і пераймальнікаў. Крытыка адзінагалосна прызнала талент і арыгінальнасць 

аўтара “Пантамімы”. Разам з тым у яго бок было выказана нямала сур’ёзных 

папрокаў: “у эксцэнтрычнай незразумеласці шэрагу рэчаў” (Ф. К. Шальда, Ё. 

Гора), “у занадта вузкім бачанні света” (В. Уркс).  

Сам В. Нэзвал, негледзячы на відавочны поспех “Пантамімы”, адчуваў, 

што неабходна шукаць нешта новае, рамкі паэтызма абмяжоўвалі яго талент. 

Але пёстрая “нядзельная” “Пантаміма” назаўсёды засталася любімым 

дзецішчам паэта, але яна засталася і адзінай у сваім родзе.  

У 1927 г. Нэзвал выдаў адну з сваіх этапных паэм “Акрабат”, якая 

абазначала  крушэнне артадаксальнага паэтызма. Герой (антыгерой) паэмы 

“Акрабат”, “збавіцель і маг”, на якога чалавецтва ўскладала свае надзеі, 

трывае фіяска, зрываецца з канату, па якім ён ідзе над Еўропай, якая чакае 

яго з нецярпеннем. Непрымаючы філасофію моцнай асобы, якая ўзнеслася 

над натоўпам і ўскосна палемізуючы з Ніцшэ, В. Нэзвал развенчвае свайго 

паэтысцкага “звыш-чалавека”, адарванага ад рэальнага жыцця і барацьбы. 

Чэшскаму паэту імпануе дзёрзкі выклік, кінуты Акрабатам пасрэднасці, але 

ён бачыць безгрунтоўнасць індывідуалістычнага бунту, заснаванага на 

заганным уяўленні, быццам “моцнай асобе” ўсё дазволена і ўсё падуладна. 

“Цуды”, якія пагалоска прыпісвала Акрабату, аказваюцца блефам, 

містыфікацыяй.  

“Акрабат”, – як пазначае С. Шарлаімава – гэта палеміка з мастацтвам-

гульнёй, мастацтвам-забавай, трукам, сцвярджэнне натуральнасці мастацтва. 

Упершыню ў паэзіі В. Нэзвала фокуснік церпіць паразу, адкрыта перамагае 

прастата, дзяцінства. Вобраз акрабата – ёмкі і рухомы, ён уяўляе сабой 

розныя функцыі мастацтва, а яго лёс – розныя бакі і варыянты ўзаемаадносін 

мастацтва з грамадствам”. [8, c. 70] 



Заключэнне 

Калі праграму паэтызма актыўна аспрэчвалі, то яго мастацкая 

практыка, і перш за ўсё паэзія В. Нэзвала і Я. Сэйферта, атрымала шырокае 

прызнанне. Паэтызм унёс у чэшскую паэзію раскаванасць ў галіне тэматыкі – 

ад экзатычных матываў да простых будзённых сюжэтаў, свабоду асацыяцый, 

адважнае наватарства паэтычнай мовы, новыя спосабы рыфмавання, 

шырокае выкарыстанне асанансаў і г.д. У фальклорным эксперыментаванні 

паэтызм працягнуў як еўрапейскія (Дада, сюрэалізм), так і айчынныя 

традыцыі. І.Гонзл у пасляслоўі да першага выдання “Пантамімы” заўважыў, 

што ў вершах Нэзвала злучыліся “пяшчота несвядомага трагізму трувераў, 

нешта ад бесшабашнасці Дада і прасценькі рытм вулічнай катрынкі”. 

Вынаходніцтва паэтызма, паэтыку якога В. Нэзвал вызначыў у сваім 

вершы-эсэ “Папугай на матацыкле” і на практыцы ўвасобіў у “Пантаміме”, 

з’яўляецца па свёй сутнасці сінтэзам нэзвалаўскага разумення і 

пераасэнсавання прынцыпаў сучаснай лірыкі, якія да яго вынайшлі 

французскія паэты ад Бадлера да Апалінэра. Мы не можам пакінуць па-за 

ўвагай і ўрокі, вынятыя з чэшскай паэзіі ад Махавай традыцыі да традыцый 

Бржэзіны.  

Паэтычным маніфестам новага бачання рэальнасці стаў В. Нэзвалаў 

вялікі паэтычны твор “Дзіўны чараўнік”, у якім В. Нэзвал ставіць перад 

паэтам задачу надаць “крышталям старой рэальнасці новае зіхаценне”. 

Сродкам для гэтага з’яўляецца слова, з дапамогай яго паэт – “радыё-жанглёр” 

стварае каскад метамарфоз. Гэты прынцып мнагазначных метамарфоз мы 

можам разумець і як бунт В. Нэзвала супраць спліну ці пачуцця 

экзістэнцыяльнай трывогі, які ў Бадлера злучыўся з лёсам сучаснага 

чалавека.  

Што тычыцца тэматычнага боку “Пантамімы”, то мы можам у ёй 

заўважыць як “французскія тэмы”, так і “дамашнія” – чэшскія. З французскай 

літаратурнай традыцыяй зборнік звязвае камедыя de ll' arte або вадэвіль, а 
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разам з ім і героі – каламбіны і арлекіны. Гэты жанр і персанажы разам з 

клоўнамі і атмасферай цырку, а таксама паноптыкону раскрываюцца ў 

зборніку ў сувязі з такімі французскімі авангардыстамі – Апалінэрам і Пікаса.  

Паралельна з гэтым французскім тэматычным пластом у “Пантаміме” 

развіваецца чэшская традыцыя: атмасфера прыгарадных забаў, паноптыкону, 

прыгарадных тэатраў, кірмашоў, крамарскіх спеваў. У гэты сінтэз уплятаецца 

таксама экзатызм, атрыманы В. Нэзвалам ў спадчыну ад Бадлера, Рэмбо і 

Малармэ, і які В. Нэзвал трансфармаваў і перан ёс у чэшскае асяроддзе.  

На думку Будагавай Л., “Нэзвал успрыняў і развіў у першую чаргу не 

столькі тэматычныя, колькі мастацка-эстэтычныя рэкамендацыі паэтызма. 

Нэзвал большай часткай разыходзіцца з паэтызмам у пытаннях пра аб’ект і 

прадмет паэзіі, але сыходзіцца з ім у пытаннях пра павышэнне лірічнай, 

паэтычнай інтэнсіўнасці і выразнасці мастацтва”. [3, c.163] 

Нэзвал імкнуўся вярнуць успрыняццю мастака непасродкавасць, якой 

яго падчас пазбаўляе здабытак звыклых, прывітых адукацыяй, выхаваннем і 

мараллю ўяўленняў. “Паэтычная інтэлігентнасць заключаецца ў прыглушэнні 

набытай інтэлігентнасці”. [30, c. 68] 

Спосабам паэтычнага ўвасаблення хуткай, непасрэднай і складанай 

рэакцыі мастака на рэчаіснасць, спосабам барацьбы з дыктатам розуму і 

панаваннем абстрактных паняццяў становіцца ў В. Нэзвала асацыяцыя. 

“Асацыяцыя для Нэзвала, – піша Л. Будагава – гэта своеасаблівы рухавік, які 

арганізуе творчую энергію мастака і “перапрацоўвае” плады фантазіі і 

багацця памяці ў мастацкае цэлае”. [4, c. 79]  

В. Нэзвал раскрываў перад чытачом дзверы творчай лабараторыі і 

паказваў таямніцы творчасці, ён далучаў чытача да творчага працэсу і, такім 

чынам, рабіў яго не проста спажыўцом, але суудзельнікам творчага працэсу. 

Паэзія Я. Сэйферта прайшла праз “пралетарскую барацьбу”, праз 

паэтысцкае захапленне сучаснай цывілізацыяй і дайшла да песеннага 

спрашчэння творчасці, у якой выказваецца любоў да дробных радасцей 

жыцця, да дому, да бацькоў, народа. Дзіўна, што нават у самыя цяжкія 
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моманты свайго жыцця, Я. Сэйферт не пакідаў пісаць. Ён перанёс шмат гора, 

прайшоў праз нацысцкія і сталінскія рэпрэсіі, вайну, цяжкую хваробу. 

Пачуццёвасць успрымання, гуллівасць, смага правакацыі былі заменены 

сур’езнымі разважаннямі аб фундаментальных з’явах жыцця, гумар і 

самаіронія змяніліся сур’ёзнасцю. І хоць Я. Сэйферт імкнуўся змяніць свой 

стыль і нават лічыў сваю раннюю творчасць несур’ёзнай (як ужо згадвалася 

вышэй, пры перапрацоўцы зборніка “На хвалях ТСФ” змяніў шэраг рэчаў, а 

зборнікі пралетарскага перыяду ўвогуле лічыў па-хлапчукоўску наіўнымі), 

мы ўсё роўна знаходзім рысы паэтысцкай гуллівасці ва ўсіх яго працах. 

Любімымі сімваламі паэта, так характэрнымі для яго, назаўсёды засталіся 

сімвалы жанчыны, кахання, краіны, дома, Прагі, смерці, свабоды.  

Прааналізаваўшы жыццё і творчасць Я. Сэйферта, адразу становіцца 

зразумела за што 11 кастрычніка 1984 года ён атрымаў Нобелеўскую прэмію 

па літаратуры. Аднак, прыняць прэмію прыйшлося дачцы Я. Сэйферта, з 

прычыны дрэннага стану здароўя паэта. І хоць гэта была вельмі важная 

падзея, у сродках масавай інфармацыі, якая ў той час была пад моцным 

кантролем рэжыму, пра гэта была напісана толькі сухая згадка.  

Сёння, аднак, увесь чэшскі народ ганарыцца сваім нобелеўскім 

лаўрэатам. Я. Сэйферт атрымаў прэмію “За паэзію, якая адрозніваецца 

свежасцю, пачуццёвасцю і багатым уяўленнем і сведчыць аб 

незалежнасці духу і рознабаковасці чалавека”. 

Паэтызм не быў забыты цалкам. Акрамя таго, што паэтысцкія зборнікі 

Віцезслава Нэзвала, Яраслава Сэйферта, Канстанціна Бібла і іншых паэтаў да 

нашых дзён выдаюцца ў новых рэдакцыях, прынцыпы паэтызма для сябе 

адкрыла маладое пакаленне пасля Другой сусветнай вайны. Так званы рух 

малых тэатраў, які ў канцы 50-ых гадоў ХХ-га стагоддзя заснавалі паэт і 

спявак Іржы Сухы разам з пісьменнікам і акцёрам Іванам Выскачылам 

запазычыў многае з даваеннага паэтызма, але змест ўжо, натуральна, быў 

новым. Аднак элементы паэтызма да гэтага часу можна знайсці ў творчасці 

сучасных папулярных бардаў. 
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