
МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 

Філалагічны факультэт 

Кафедра славянскіх літаратур  

 

 

 

 

    

МАСКАЛЮК  

Таццяна Уладзіміраўна 

ПАЭТЫКА АВАНГАРДУ Ў ТВОРЧАСЦІ “ГРУПЫ 42” 

Дыпломная работа 

 

 

 

 

Навуковы кіраўнік: 

кандыдат філалагічных навук 

дацэнт 

А. У. Вострыкава 

 

Рэцэнзент:  

кандыдат філалагічных навук 

дацэнт 

Э. Ю. Дзюкава 

 

 
 
Дапушчана да абароны 

«___» _________ 2016 г.           

Загадчык кафедры славянскіх літаратур 

__________________ І. А. Чарота 

доктар філалагічных навук, прафесар 

  

 

Мінск, 2016 

  



2 

РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа: 55 с., спіс выкарыстаных крыніц – 55 найменняў, 1 

дадатак. 

Ключавыя словы: чэшская літаратура, авангард, паэзія, “Група 42”, 

Іржы Коларж, паэзія “будзёнасці”, урбанізацыя, “канкрэтная” паэзія, горад.  

Аб’ект даследавання: паэтычная творчасць Іржы Коларжа, мастацкая 

практыка “Групы 42”. 

Прадмет даследавання: мастацкі вопыт паэтычнага авангарду на 

прыкладзе чэшскай культурнай арганізацыі “Група 42”, і, у прыватнасці, 

галоўнага яго прадстаўніка, паэта Іржы Коларжа, крэатыўныя ідэі якога 

наглядна дэманструюць універсальна-творчы спосаб пераадолення 

«аўтаматызму ўспрымання» шляхам ачышчэння яго ад слядоў культурнай 

практыкі кансерватыўных папярэднікаў і апазіцыйных сучаснікаў. 

Мэтай дыпломнай працы з’яўляецца раскрыццё сутнасці авангарднай 

плыні ў Чэхіі, выяўленне заканамернасцей, якія кіруюць характарам паэтыкі 

авангарду другой паловы ХХ стагоддзя, а таксама вылучэнне характэрных 

асаблівасцяў авангарднага мастацтва на прыкладзе творчасці чэшскай “Групы 

42” і яе цэнтральнай асобы – Іржы Коларжа.  

Задачы: вызначыць змест і сутнасць паняцця “авангард”, акрэсліць яго 

прыкметы як мастацкага накірунку; адзначыць галоўныя вехі з’яўлення, 

развіцця і творчага працэсу чэшскага мастацкага аб’яднання “Група 42”, яе 

маніфесты і асноўныя мэты; даследаваць і прааналізаваць творы аднаго з 

выбітных прадстаўнікоў чэшскай паэзіі 1940-х – 1970-х гадоў, – Іржы Коларжа, 

які стаяў ля вытокаў “Групы 42”, а таксама крытычныя працы аб чэшскім 

авангардзе і асобных яго прадстаўніках; адзначыць уплыў “Групы 42” на 

развіццё чэшскай літаратуры, пачынаючы з пасляваеннага перыяду і назіраючы 

тэндэнцыі творчай суполкі ў бягучым літаратурным працэсе.  

Метады даследавання: метад параўнальнага аналізу, апісальны, метад 

назірання, метад класіфікацыі. 

Значнасць працы звязана з магчымасцю выкарыстання яе матэрыялаў 

(аўтар дае самастойны мастацкі пераклад ўсіх твораў), палажэнняў і высноў у 

літаратурнай крытыцы, у навуковых даследаваннях спецыялістаў-

гуманітарыяў, у пазнавальнай дзейнасці ўсіх, хто цікавіцца паэзіяй ХХ 

стагоддзя, эстэтыкай наватарскіх формаў  літаратурнай творчасці і мастацтва. 

Асноўныя вынікі: ў навуковы абарот ўведзены творы малавывучанага 

аўтара, тэарэтычныя працы пазнейшых авангардыстаў Чэхіі. Прапанавана 

арыгінальная трактоўка паэтыкі разглядаемага культурнага аб'яднання, 

праведзены аналізы тэкстаў. 
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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 55 с., список использованных источников – 55 

наименований, 1 приложение. 

Ключевые слова: чешская литература, авангард, поэзия, “Группа 42”, 

Иржи Коларж, обыденность, урбанизация, “конкретная” поэзия, город. 

Объект исследования: поэтическое творчество Иржи Коларжа, 

художественная практика “Группы 42”. 

Предмет исследования: художественный опыт поэтического авангарда 

на примере чешской культурной организации “Группа 42”, и, в частности, 

главного его представителя, поэта Иржи Коларжа, креативные идеи которого 

наглядно демонстрируют универсально-творческий способ преодоления 

“автоматизма восприятия” путем очищения его от следов культурной практики 

консервативных предшественников и оппозиционных современников. 

Целью дипломной работы является раскрытие сущности авангардного 

течения в Чехии, выявление закономерностей, управляющих характером 

поэтики авангарда второй половины ХХ века, а также выделение характерных 

особенностей чешского авангардного искусства на примере творчества 

чешской “Группы 42” и ее центральной личности – Иржи Коларжа. 

Задачи: определить содержание и сущность понятия “авангард”, 

очертить его признаки как художественного направления; отметить главные 

вехи появления, развития и творческого процесса чешского художественного 

объединения “Группа 42”; исследовать и проанализировать произведения 

одного из выдающихся представителей чешской поэзии 1940-х - 1970-х годов, – 

Иржи Коларжа, который стоял у истоков “Группы 42”, а также критические 

работы о чешском авангарде; отметить влияние “Группы 42” на развитие 

чешской литературы, начиная с послевоенного периода и наблюдая тенденции 

творческого объединения в текущем литературном процессе. 

Методы исследования: метод сравнительного анализа, описательный, 

метод наблюдения, метод классификации. 

Значимость работы связана с возможностью использования ее 

материалов (автор дает самостоятельный художественный перевод всех 

произведений), положений и выводов в литературной критике, в научных 

исследованиях специалистов-гуманитариев, в познавательной деятельности 

всех, кто интересуется поэзией ХХ века, эстетикой новаторских форм 

литературного творчества и искусства. 

Основные результаты: в научный оборот введены произведения 

малоизученного автора, теоретические работы поздних авангардистов Чехии. 

Предложена оригинальная трактовка поэтики рассматриваемого культурного 

объединения, проведены анализы текстов. 
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SUMMARY 

 

Content: 55 pages, 1 appendix, 55 references. 

Keywords: Czech literature, avant-garde, poetry, Group 42, Jiří Kolář, 

commonness, urbanization, “concrete” poetry, city 

Object of the study: poetry by Jiří Kolář, art practice by Group 42 

Subject of the study: the artistic experience of the avant-garde poetic as an 

example of the Czech cultural organization "Group 42", and its main representative 

poet Jiří Kolář, whose creative ideas demonstrate the universal creative way to 

overcome the "automatism of perception" by purifying it from traces of cultural 

practices of conservative predecessors and opposition contemporaries. 

Purpose of the study: disclosure of avant-garde trends in the Czech Republic, 

identifying the laws governing the nature of the poetics of the avant-garde in the 

second half of the twentieth century, identifying the characteristics of avant-garde art 

on the example of Czech creative "Group 42" and its central figure - Jiří Kolář. 

Objective of the study: determine the content and nature of the concept avant-

garde, designate it as an artistic direction; mark major milestones of emergence, 

development and creative processes of the Czech art association "Group 42", it 

manifests and the main goal; analyze the critical work of the Czech avant-garde and 

its individual members; explore and analyze the works of one of the most prominent 

representatives of Czech poetry of the 1940s - 1970s - Jiří Kolář, who stood at the 

origins of "Group 42"; note the effect of "Group 42" on the development of Czech 

literature since the post-war period and observing trends in the creative union in the 

current literary process. 

Methods used in the study: comparative analysis method, descriptive 

observational method, classification method. 

Relevance of the study: the significance of the work is connected with the use 

of its materials (the author gives her own literary translation of all works), 

propositions and conclusions in the literary criticism, in scientific research in the 

humanities specialists, in cognitive activities of all interested in the poetry of the 

twentieth century, the aesthetics of innovative forms of creative writing and art. 

The range of application: into humanistic science are introduced works by the 

poorly known author, theoretical works by the late avant-garde poets of Czech 

Republic. An original interpretation of the poetics of the cultural associations, the 

analysis of texts. 
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УВОДЗІНЫ 

 

Развіццё сусветнай літаратуры абумоўлена шматлікімі фактарамі. Але 

галоўным з’яўляецца фактар творчага пошуку. Гэта своеасаблівы рухаючы 

механізм для развіцця літаратур. Чалавек заўсёды імкнецца да пазнання нечага 

новага. У той жа час ён абапіраецца на мінулы досвед, на актуальнасць той або 

іншай плыні, а таксама на свае ўласныя магчымасці і светаўспрыманне. Вялікая 

колькасць адкрытых у апошнія часы кірункаў не ўтрымліваецца на 

літаратурнай сцэне, зыходзячы ў нябыт разам са зменай грамадскага ладу. Але 

грунтоўныя, моцныя плыні застаюцца папулярнымі і актуальнымі нават  праз 

шмат дзесяцігоддзяў. Сярод іх і яскравы, шматаблічны авангард. З'яўленне 

авангардных накірункаў мастацтва звязана з пошукам новых сродкаў мастацкай 

выразнасці. Пошукі новага не заўсёды вітаюцца папярэднікамі, адсюль узнікае 

канфлікт паміж старым і новым.  

Тэрмін “авангард" належыць амерыканскаму крытыку Кліменту 

Грынбергу. У шырокім сэнсе пад “авангардам”, “авангардызмам”, 

“мадэрнізмам” разумеюцца актуальныя ў мастацтве з'явы, у больш вузкім – 

сукупнасць нерэалістычных напрамкаў у еўрапейскім мастацтве першай 

паловы 20 стагоддзя (сюррэалізм, дадаізм, экспрэсіянізм, футурызм, “плынь 

свядомасці” і інш).  [9]. 

Аўтар не ставіць сваёй мэтай максімальна поўна ахапіць з'яву авангарду ў 

чэшскім культурным аб'яднанні, прадставіўшы яго ва ўсіх гранях, так як 

творчасць дадзенай групы прадстаўлена не толькі літаратарамі. Ён кіруецца 

намерам вылучыць галоўнае, тыпалагічна ўстойлівае, што характэрна для паэзіі 

авангарду сярэдзіны ХХ стагоддзя, а абраны аўтар, Іржы Коларж, з'яўляецца 

найвыбітнейшым і тыповым прадстаўніком гэтага кірунку. У авангардных 

паэтычных сентэнцыях аўтара цікавіць перш за ўсё паэтыка і агульная сэнсавая 

скіраванасць, без якіх немагчыма тлумачыць высокае мастацтва авангарда як 

такое. 

Навізна даследавання дыпломнай працы заключаецца ў тым, што ў 

навуковы абарот ўведзены творы малавывучанага аўтара, тэарэтычныя працы 

пазнейшых авангардыстаў Чэхіі. Прапанавана арыгінальная трактоўка паэтыкі 

разглядаемага культурнага аб'яднання, праведзены аналізы тэкстаў. 

Значнасць працы можа быць ацэненая з пункту гледжання выпрацоўкі 

агульнай тэорыі авангардных кірункаў літаратуры (у нашым выпадку - 

мадэрнізму): дыпломная праца ўяўляе, развівае і актуалізуе авангардныя 

тэарэтычныя інтэнцыі чэшскай літаратуры другой паловы ХХ ст, а таксама 

выяўляе іх значнасць у сучасным культурным працэсе. 

Актуальнасць тэмы дыпломнай работы вызначаецца неабходнасцю 

даследавання чэшскай авангарднай паэзіі пры неакрэсленасці асаблівасцяў 
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паэтыкі творчасці “Групы 42”. Новыя падыходы і метады ў літаратуры 

дазваляюць па-новаму зірнуць на развіццё гэтай з’явы, асабліва на тыя яе 

этапы, якія паспрыялі шэрагу змен, што адчуваюцца ў культуры і сёння. 

Адкрыцці ў мастацкай мове, мастацкіх сродках, тэматычнаым абсягу,  

жанравай сістэме, міжмастацкіх узаемадзеяннях, што здзейснілі менавіта 

авангардысты, паспяхова інтэгравалі ў мастацтва ХХІ стагоддзя. Аналіз гэтых 

адкрыццяў раскрывае асноўныя тэндэнцыі і заканамернасці развіцця паэтыкі 

суполкі пад назвай “Група 42”. 

У дыпломнай працы разглядаюцца меркаванні аб авангардзе як мастацкай 

з'яве, яго напрамках і чэшскай нацыянальнай спецыфіцы. 

Значнасць працы звязана з магчымасцю выкарыстання яе матэрыялаў 

(аўтар дае самастойны мастацкі пераклад ўсіх твораў), палажэнняў і высноў у 

літаратурнай крытыцы, у навуковых даследаваннях спецыялістаў-

гуманітарыяў, у пазнавальнай дзейнасці ўсіх, хто цікавіцца паэзіяй ХХ 

стагоддзя, эстэтыкай наватарскіх формаў  літаратурнай творчасці і мастацтва. 

У папярэднюю эпоху, калі стаўленне да авангарду было насцярожаным, 

афіцыйна пераважалі супраціўнікі новага мастацтва, што называлі яго 

авангардызм, і з якім звязваліся выключна негатыўныя ўяўленні. Паэт-

авангардыст успрымаўся як бязмэтны эксперыментатар, які стварае нікому 

непатрэбнае, фармальна пераабцяжаранае і незразумелае, беззмястоўнае 

мастацтва (дакладней, нават «антымастацтва»). Творчых біяграфій 

індывідуальнасцяў, звязаных з авангардам, старанна пазбягалі, а іх творчыя 

аб'яднанні нейтралізаваліся і заглушаліся. 

Мастацкая суполка авангардыстаў пад назвай “Група 42” узнікла з мэтай 

зварота да гарадскіх будняў і пакінула заўважны след у чэшскай літаратуры. 

Члены групы выражалі агульныя настроі часу, але пазбягаюць пафаснай мовы і 

шырокіх дэкларацый, імкнуцца да прадметнасці і прыземленасці, намагаюцца 

максімальна наблізіцца да жыцця звычайнага чалавека. Выкарыстоўваючы 

прыёмы амерыканскага мадэрнізму і французскага сюррэалізму, прадстаўнікі 

групы выражалі сваё непрыняцце зла і веру ў праўду, нягледзячы на цяжкае 

становішча ў краіне. [51, с. 179] 

Адзін з найяскравейшых  прадстаўнікоў чэшскага авангарда і “Групы 42” 

– Іржы Коларж, выдатна адпавядае ўсім патрабаванням і канонам гэтага 

кірунку.  У першую чаргу гэта таленавіты і адораны эксперыментатар. Праз усё 

сваё творчае жыццё ён праносіць розныя кірункі і тэхнікі, адначасова з 

эвалюцыяй сваёй асобы пераходзячы ад класічнага вершаскладання да 

калажных тэхнік і паэзіі будзенасці.  

Творчасць Іржы Коларжа амаль не даследавана (за выключэннем 

суайчынных яму крытыкаў і літаратараў), з рускіх даследчыкаў варта 

адзначыць значны ўнёсак С. А. Шэрлаімавай, з беларускіх – А. У. Вострыкаву і 
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яе змястоўны дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта “Чэшская 

літаратура другой паловы ХХ стагоддзя”. 

 Перакладаў на рускую мову няшмат (акрамя рускай даследчыцы 

С.А.Шэрлаімавай і літаральна пары вершаў іншых перакладчыкаў), а на 

беларускую ўвогуле не існуе. Таму ў дадзенай навуковай працы празаічныя і 

вершаваныя творы Іржы Коларжа даюцца ў аўтарскім перакладзе. 
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ГЛАВА 1. АВАНГАРД ЯК МАСТАЦКI РУХ У ЧЭШСКАЙ 

ЛIТАРАТУРЫ 
 

На працягу развіцця літаратуры найбольш паслядоўныя і заўзятыя 

прыхільнікі інавацый і рэформаў ўтваралі саюзы, групы па інтарэсах, дзейнасць 

якіх станавілася сведчаннем шырокага літаратурнага і мастацкага руху эпохі. 

Так выбудоўвалася адмысловая лінія літаратурнага развіцця, перадавыя рубяжы 

якой былі занятыя рознымі напрамкамі паэзіі. Сёння, з улікам назапашаных ў 

культуры і літаратурнай крытыцы уяўленняў, свабодных ад ідэалагічнай 

зашоранасці і эстэтычнай абмежаванасці, становіцца выразнай патрэба 

акалічнаснага вывучэння жыцця паэтычнага авангарду: без пільнай увагі да 

авангарднай паэзіі, якая выказвае бунтарскі дух мастацтва ХХ стагоддзя, цяжка 

пазбегнуць аднабаковасці пры ўзнаўленні карціны мастацкага асваення 

рэчаіснасці апошніх двух стагоддзяў. 

Гісторыя авангарду – гэта гісторыя паслядоўнага адмаўлення ад 

традыцыйнай выяўленчасці, ад традыцыі матэрыялаў і тэхнік мастацтва. 

Авангардысты парываюць з традыцыямі, з устоянымі ўяўленнямі пра сутнасць і 

прызначэнне мастацтва, разбураючы ўсялякія класіфікацыі і дзяленні на жанры, 

а таксама разбураючы традыцыйныя суадносіны катэгорый прыгожага і 

пачварнага, трагічныага і недарэчнага, ўзнёслага і жахлівага. 

Авангард пастаянна правакуе сітуацыю гульні на ўсіх узроўнях мастацкай 

структуры. Авангардысцкая дзейнасць накіравана на тое, каб разварушыць 

свядомасць чалавека, даць яму новы вопыт ўспрымання свету як вопыт гульні з 

светам, праз спробу  гульні з элементам мастацкага твора. Авангард правакуе 

чалавека на змены уяўна лёгкай рэчаіснасці. 

Такім чынам, авангард – гэта мастацкі накірунак у мастацтве і літаратуры 

ХХ стагоддзя, які адрозніваецца прагай радыкальных змен і абнаўленняў; 

пошук арыгінальных мастацкіх сродкаў, незвычайнае выкарыстанне моўных і 

паэтычных тэхнік; распрацоўка новых тэм і сюжэтаў, эксперыменты ў паэтыцы 

тэксту [49, с. 5].  
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1.1 Чэшскі авангард першай паловы ХХ ст. 

 

Чэшская літаратура ХХ стагоддзя з’яўляецца своеасаблівай часткай 

еўрапейскай культуры. Інтэнсіўнае развіццё напрамкаў і форм мастацтва, іх 

звязанасць з сусветнымі тэндэнцыямі, разнастайнасць і высокая якасць спрыялі 

таму, што за кароткі прамежак часу чэшская культура не проста адкрыла сябе 

свету, а стварыла непераўзыдзеныя мастацкія ўзоры, якія паўплывалі на 

мастацтва ўсяго ХХ стагоддзя. Асабліва яскравая з’ява гэтага перыяду – 

літаратурны авангард, які кардынальна змяніў падыход да творчасці як працэсу 

і да ўспрымання выніку гэтага працэсу, даў штуршок да новых пошукаў і 

эксперыментаў.  

Чэшскі авангард першай паловы ХХ стагоддзя прадстаўляюць такія 

знакамітыя пісьменнікі, як Віцезслаў Нэзвал, Яраслаў Сэйферт, Канстанцін 

Бібл, Іржы Волькер, Францішак Галас, Вілем Завада, Уладзіслаў Ванчура, а 

таксама тэарэтыкі, крытыкі, дзеячы іншых відаў мастацтва.  

Навуковае асмысленне чэшскага авангарду пачалося ўжо ў часы яго 

з’яўлення. Творчасць авангарднага накірунку вывучалі Ян Мукаржоўскі, Франц 

Ксаверый Шальда, Вацлаў Чэрны, Міраслаў Благінка і іншыя.  

Прааналізаваўшы спецыфіку ўзнікнення і развіцця авангарднай 

літаратуры Чэхіі, варта адзначыць, што ў шматлікіх крыніцах храналагічнымі 

межамі чэшскага авангарду лічаць 1920-1938 гады: у 1920 была створана 

мастацкая суполка “Дзеветсіл” – творчае асяроддзе і агульная платформа 

большасці авангардных мастакоў Чэхіі; у 1938 годзе Віцезслаў Нэзвал 

распусціў Сюррэалістычную групу Чэхаславакіі, што завяршыла перыяд 

арганізаванага развіцця авангарду, і далей кожны з аўтарам ішоў асабістым 

шляхам. За гэты перыяд чэшскі авангард прайшоў некалькі этапаў развіцця, 

што выявілася ў паслядоўнай змене плыняў: пралетарская літаратура 

(прыблізна 1920 – 1924гг.), паэтызм (прыблізна 1923-канец 1920-х гг.), 

сюррэалізм (прыблізна 1924 – 1938). [53, с. 36]  Аднак, праз чатыры гады 

набегла новая, значна мацнейшая хваля, якая змяшчала ў сабе не толькі чысты 

авангард, але і запазычаныя ў прагрэсіўных суседзяў мадэрнізм, сюррэалізм і 

іншыя, сумежныя  віды мастацтва, якія многія навукоўцы лічаць 

адгалінаваннямі авангарда.  

Мастацкую суполку “Група 42” можна лічыць новым этапам, нават 

адраджэннем авангарднага мастацтва. Творчасць гэтай групы мела свой 

характар, свае традыцыі і адметнасці, вынаходніцтвы і запазычанні. 

Абапіраючыся на традыцыі ранняга чэшскага (В. Нэзвал, Я. Сэйферт) і 

сучаснага французскага авангарду (найбольшы ўплыў аказалі А. Брэтон і П. 

Елюар), чэшскае аб’яднанне прыдбала свае непаўторныя рысы, найперш у 
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паэтыцы. Сярод іх прага змен, спецыфічныя мастацкія сродкі, эксперыменты з 

мовай і рытмам, мантаж, кантрастнасць, калаж, размыванне жанравых меж, 

перабудова і разбурэнне кампазіцыі і інш. Літаратары перш заўсё імкнуліся 

апаэтызаваць гарадское і перыферыйнае жыццё, эротыку, смертнасць, быт і 

працу звычайнага чалавека.  

Праблема пошуку інфармацыі аб “Групе 42” у тым, што яна адносіцца і 

да пасляваеннай, і да ваеннай літаратуры, у той жа час яна не ўздымае ваенных 

тэм. Але паэтыка прадстаўнікоў “Групы 42” крысталізавалася пасля вайны 

[11, с. 6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Авангард Чэхіі другой паловы ХХ ст. 
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Пасля другой Сусветнай вайны пасля вызвалення Чэхаславакіі на 

авансцэну чэшскай літаратуры выйшла паэзія. Аўтары розных пакаленняў і 

стыляў апявалі зноў набытую радзіму, выражалі падзяку вызваліцелям, 

разважалі аб будучым краіны. Сярод асобных авангардыстаў на першым плане 

застаецца Нэзвал, аднак, “Група 42” па значнасці і ступені мастацкай 

выразнасці нічым яму не саступае. Натуральна, што назіраліся невялікія 

запазычанні, але з-за пераважнай большасці прадстаўнікоў маладога пакалення 

ў складзе групы паэзія авангарда мяняецца, ад Нэзвалаўскай паэтыкі застаюцца 

ў іх толькі агульныя авангардныя рысы, уласцівыя і іншым (у т.л. замежным) 

прадстаўнікам гэтага мастацкага накірунку.  

Паказальнымі рысамі авангардызму другой паловы ХХ ст., згодна 

беларускай даследчыцы Е. Лявонавай, з'яўляюцца “паглыбленасць у душэўны 

свет героя, у свядомасць i нават падсвядомасць чалавека, перавага 

iрацыянальнага над рацыянальным, радыкальная адмова мастака ад прынцыпу 

знешняга падабенства, ад эстэтыкi простага пераймання, iмiтацыi, ад 

адлюстравання жыцця ў формах i вобразах, адпаведных самому жыццю… 

скiраванасць пiсьменнiка на жанравы i стылявы эксперымент, фармаванне зусiм 

новага тыпу мастакоўскага мыслення, успрымання рэчаiснасцi. Увасабленне ў 

творы непаўторнага, iндывiдуальнага, суб'ектыўнага погляду на чалавека i свет, 

сваё “Я”. Абнаўленне вядомых жанраў i форм, іх свядомае разбурэнне” [54, 

с.113]. 

Аднак, варта адзначыць, што пасляваенны перыд быў не самым 

спрыяльным часам для развіцця авангарду. А вось у другой палове 50-х – 60-я 

гг. значная ўвага надавалася новым кірункам і смелым плыням: з’яўляліся 

новыя таланты, тэндэнцыі і жанры. У паэзіі дух часу яскрава выражалі маладыя 

аўтары, што групаваліся вакол часопіса “Кветен”, якія на ІІ з’ездзе пісьменнікаў 

выступілі з праграмай “паэзіі будзенасці”. Пачатковай кропкай іх маніфесту 

было адмаўленне ад дэкларатыўнай і прамоўна-пераможнай паэзіі мінулых 

дзесяцігоддзяў. “Нам не зашкодзіць, – казаў галоўны аратар групы маладых 

Іржы Шотала, – калі мы будзем менш гераізаваць, праслаўляць, маніфеставаць, 

а замест гэтага… пачнем адкрываць сапраўднае штодзённае жыццё і яго 

праўду… Няхай у нас будзе такая паэзія, што зможа своечасова папярэдзіць аб 

небяспецы, калі нехта зноў стане аўтарытэтна хлусіць, а не такая, што апраўляе 

хлусню арнаментам”.  [51, с. 216] 

Відавочна (гэта пацвярджалі самі “кветнаўцы” і не толькі), што іх 

творчасць абапіралася на традыцыі Групы 42, а  матывамі будзённасці, узятымі 

з вершаў Коларжа і іншых членаў суполкі, натхняўся потым не адзін 

прадстаўнік тагачаснай літаратуры. Пошук новых сродкаў выразнасці ішоў пад 

знакам палемікі ў адносінах да папярэдняга этапу як у “кветнаўцаў”, так і ў 

папярэдняй ім “Групе 42”.  
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Вацлаў Гавэл пісаў: “прыхільнікі “паэзіі будзёнасці” павінны ясна 

ўсведамляць, што іх новая праграма ў многім паўтарае пастулаты “Групы 42”, у 

якую ўваходзілі тэарэтык мастацтва І.Халупецкі, паэты І. Коларж, Й. Кайнар, Э. 

Петышка і інш., што намагаліся супрацьпаставіць змрочнай атмасферы гадоў 

акупацыі нязменныя каштоўнасці штодзённага гарадскога жыцця”. [52, с. 30-

31] 

Уплывовая суполка пакінула неверагодна значную спадчыну сваім 

паслядоўнікам, пачынаючы ад моладзі 50-60х гадоў і аж да сучаснай 

літаратуры. Гэта адыход ад класічных традыцый, уздым “інтэлектуальнай” 

вобразнасці, пераход ад эмацыйна-меладычнага да медытатыўна-філасофскага 

напаўнення вершаў, сярод якіх пераважала вольная форма і складаныя 

канструкцыі. Кожны з паслядоўнікаў выкарыстоўваў гэта па-свойму, але 

сапраўдным прыкладам так званай “будзенасці” да нашага часузастаецца 

творчасць прадстаўнікой “Групы 42”.  

У 60-я гады у чэшскую паэзію прыходзіць пакаленне, што апіраецца на 

інтэлетуальную метафорыку, але, як і Іван Блатны, Іржіна Гаукова, Ёзэф 

Кайнэр, Ян Ганчаў і Іржы Коларж, новыя аўтары імкнуцца пазбягаць 

рэалістычнай пластычнасці вобразаў, наадварот, яны празмерна ўскладнялі 

паэтычную мову, падкрэслівалі эксперыментальнасць формы. У іх вершах 

ажывалі крайнія традыцыі авангарду і западнага мадэрнізму. [51, с. 224] 

Эксперыменты са словам у найбольш чыстым выглядзе праявіліся ў так 

званай “канкрэтнай паэзіі”, якую немагчыма абмінуць, разглядаючы тэндэнцыі 

авангарду другой паловы ХХ ст. Пад “канкрэтнасцю” меліся на ўвазе 

своеасаблівыя адносіны да слова, гульня з графічным напісаннем словаў і 

радкоў. Прадстаўнікі “Групы 42” яскрава дэманструюць прыхільнасць да такой 

паэзіі, сярод чэхаў сваімі “канкрэтнымі” вершамі знакаміты таксама Вацлаў 

Гавэл (зборнік “Антыкоды”). У артыкуле “Канкрэтная паэзія як паэзія” 

літаратуразнаўца і крытык Здэнек Пешат пісаў, што тэмай гэтых вершаў 

з’яўляецца “сістэма стэрэатыпаў, праз якія з розных бакоў людзі спасцігаюць 

закасцянелыя грамадскія механізмы і іх адбіткі ў свядомасці індывідуумаў”. 

[51, с. 224] 

Наступным этапам была паэзія “Пражскай вясны”, падчас якой гэтая тэма 

авалодала сэрцамі ўсіх сучаснікаў. Пасля гэтай падзеі паэты адмаўляліся ад 

лозунгавасці і ненатуральнага аптымізму. У вершах уздымаліся канфлікты 

сучаснасці, тэмы складанасці жыцця, трагічнасці і праблем быцця. Была 

адноўлена перарваная жыватворная сувязь з авангарднай традыцыяй, шырокі 

размах атрымала метафарычнасць, вольна верш, эксперымент. У паэтыцы на 

першы план выходзіць асоба чалавека з шэрагу абывацеляў, дэгераізаваны 

рабочы чалавек.  
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Падзеі 1968–1969 гг. перарвалі ход прадуктыўнага працэсу чэшскай 

літаратуры, але насуперак абставінам развіццё працягвалася. [50, с. 226] 

70-я гг. увайшлі ў гісторыю Чэхаславакіі як перыяд так званай 

“нармалізацыі” пасля разгрому рэфарматарскага руху Пражскай вясны. 

Літаратура, што выходзіла з афіцыйных выдавецтваў, падвяргалася строгай 

цэнзуры, але папулярнай становіцца літаратура самвыдата і эміграцыі. Набірае 

моц дысідэнцкі рух, у якім прымаюць удзел большасць пісьменнікаў і 

крытыкаў. Паэзія авангарду перажывае заняпад у гэтыя часы, але уплывы і 

настроі гэтага мастацкага накірунку адчуваюцца выразна, чытачы розных краін 

цікавяцца як паэзіяй авангарду, так і творчасцю “Групы 42”.  

Паэтычны авангард канца ХХ стагоддзя можна разглядаць на прыкладзе 

творчасці асобных яго прадстаўнікоў. Сярод чэшскіх паэтаў варта назваць такіх 

асоб, што належаць гэтай плыні, як А.Надворнікаў, Я.Эфенбергер, Д.Яржаб, 

Т.Пршыдал, І. Коларж, З. Каліста і іншыя.  

Перабудова, што пачалася ў СССР, паўплывала на рост дэмакратычных 

настрояў у літаратуры. У лістападзе 1989 г. “аксамітавая рэвалюцыя” 

завяршыла кіраўніцтва краіны уладамі КПЧ і сацыялістычны перыяд у гісторыі 

чэшскай літаратуры: у паэзіі назіралася тэндэнцыя адыходу ад палітычнай 

злабадзённасці да “вечных пытанняў”, маральна-псіхалагічная праблематыка, 

апяванне прыроды і горада, паэтыка “будзёнасці”, а таксама захоўвалася 

свабода форматворчасці. Усё вышэйпералічанае сведчыць аб тым, што авангард 

як літаратурны накірунак пакінуў вельмі заўважны след і працягвае ўплываць 

на развіццё сучаснай літаратуры. 

Нават у 80-я гады ХХ стагоддзя, падчас дзеяння Сюррэалістычнай 

групоўкі пад кіраўніцтвам Враціслава Эффенбергера, шматлікіх тэарэтыкаў 

авангарда і развіцця так званай “альтэрнатыўнай” літаратуры вельмі заўважнай 

была плынь авангарда, які адрадзіўся і пачаў распаўсюджвацца з новымі сіламі. 

У 80-х і 90-х гг. авангардная паэзія судакранаецца з рок- і поп-культурай і праз 

яе выходзіць на больш шырокую моладзевую аўдыторыю. Дзякуючы гэтаму, 

авангардная паэзія шырока распаўсюджана і ў наш час. 

Зварот да авангарду меў розную ступень інтэнсіўнасці сярод асобных 

нацыянальных літаратур. Напрыклад, для беларускай і ўкраінскай літаратуры 

вялікую ролю адыграла рамантычная традыцыя, для рускай – класічныя і ўзоры 

рэалізму. Датычна заходнеславянскіх літаратур, якія пазней астатніх падпалі 

пад уплыў сацрэалізму (прыблізна ў 50-ыя гады XX стагоддзя), прасочваецца 

найбольш паслядоўнае ўзнаўленне авангарднай эстэтыкі. [49, с. 6] 

Вывады па 1 главе: 

На падставе разглядаемага матэрыялу можна вылучыць агульныя рысы 

авангарду: адмова ад традыцыі і класічных нормаў выяўленчасці, ад 

усвядомленых мэтаў, часта – ад завершанасці, суб'ектывізм, імкненне да 
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навізны формаў, выразных сродкаў, накіраванасць у будучыню,  арыентацыя на 

стварэнне твораў у стылі "мастацтва для мастацтва". Культ выпадковага. 

Пошук выразных мастацкіх сродкаў ("выказаць невыказнае") з'яўляецца 

каштоўным і самадастатковым. У адрозненне ад мадэрнісцкага мастацтва, якое 

арыентуецца на наватарства ў галіне формы і зместу (сінтаксісу і семантыкі), 

авангард перш за ўсё будуе сістэмы наватарскіх каштоўнасцяў у галіне 

прагматыкі. Авангардыст не можа, падобна мадэрністу, замкнуцца ў кабінеце і 

пісаць у стол; самы сэнс яго эстэтычнай пазіцыі – у актыўным і агрэсіўным 

уздзеянні на публіку. Вырабляць шок, скандал, эпатаж - без гэтага авангард  

немагчымы. [48] 

Спецыфічнасць славянскага паэтычнага авангарду звязана ў першую 

чаргу з уплывам на яго постмадэрнісцкай эстэтыкі. Нездарма сучасныя 

даследчыкі падкрэсліваюць гэтую асаблівасць. [9, с. 6] 

Аўтарскае Я ў авангардзе другой паловы ХХ ст ў найбольшай ступені 

ўзаемадзейнічае з мовай і ў той жа час авангард зыходзіць з цялеснай прыроды 

носьбіта мовы. У авангардзе аўтарская прырода падкрэслена дынамічная. Такім 

чынам, авангард можна вызначыць як дынамічны працэс, які, адкрыўшыся, не 

можа завершыцца, а можа толькі ўдасканальвацца ў сваёй дынаміцы. [9, с. 3] 

Падагуліўшы вышэйсказанае, можна адзначыць, што авангард ўяўляе 

сабой буйное культурна-літаратурнае ўтварэнне, якое дэманструе адзінства 

стылявых памкненняў і творчых прынцыпаў ХХ стагоддзя, а таксама 

структурных элементаў і формаў. На аснове вывучаных падчас працы крыніц 

можна прыйсці да наступных высноў: паэтыка чэшскага літаратурнага 

авангарду фарміруецца на аснове перагляду каштоўнасцей і адмовы ад 

агульнапрынятых уяўленняў аб мастацтве. Ідэя грунтуецца на разрыве з 

традыцыямі і выкарыстаннем альтэрнатыўных варыянтаў (зварот да 

невербальнай паэзіі, графікі, жывапісу). 

Што датычыцца 40-х – канца 50-х гадоў, калі існавала “Група 42” і 

актыўна пісалі яе прадстаўнікі пасля распаду суполкі, тут авангардная эстэтыка 

была актуалізавана ў новых умовах. Яна выканала дзве асноўныя задачы: 

Першая з іх – пераадоленне традыцыі сацрэалізму разам з яго 

ідэалагічнымі і  фармальнымі ўстаноўкамі.  

Другая задача заключалася ў аднаўленні перарваных сувязей з 

дасацрэалістычнымі мастацкімі кірункамі і забароненай самвыдатаўскай і 

эмігранцкай літаратурай. Такім чынам, авангард у канцы мінулага стагоддзя 

набывае адначасова агульнакультурнае і ўласна мастацкае значэнне.  

Паэзія ўсходняга і заходняга славянскага арэалу прытрымліваецца гэтай 

тэндэнцыі, якая ў меншай ступені запатрабавана прозай і драматургіяй. 

Авангард замацаваўся як у творчасці асобных паэтаў, так і цэлых суполак, 
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творчых фармацый.  Скрыстоўваліся галоўным чынам канцэптуальныя і 

фармальныя здабыткі названай мастацкай парадыгмы. [9, с. 3] 
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ГЛАВА 2. “ГРУПА 42” ЯК ЧАСТКА ЧЭШСКАГА 

АВАНГАРДУ ДРУГОЙ ПАЛОВЫ ХХ СТ. 

 

2.1 Узнікненне і мастацкая эвалюцыя “Групы 42” 
 

Чэшскае культурнае аб'яднанне “Група 42” ўзнікла ў 1942 годзе, што 

стала падставай запамінальнай назвы. Нараджэнне гэтай групы стала адной з 

найважнейшых падзей у свеце сучаснага мастацтва Чэхіі, нягледзячы на 

недастатковае, на наш погляд, асвятленне яе дзейнасці. “Група 42” аб'ядноўвала 

мастакоў, літаратараў, фатографаў, скульптараў і тэарэтыкаў мастацтва.  

Гісторыя самой групы пачынаецца 27 лістапада 1942 г., калі пры 

мастацкім аб’яднанні падчас адной з дыскусій ўзнікае суполка аднадумцаў, 

прыхільнікаў неардынарнай творчасці. Першымі яе членамі былі Францішак 

Грос, Індржых Халупецкі, Іржы Коларж, Іржы Коталік, Ян Коцік, Каміль 

Лготак, Ян Сметана і Іван Блатны. Францішак Гудэчэк спачатку адмовіўся 

далучацца да такой смелай групы, але ўжо 6 снежня 1942 года, на пасяджэннях 

новай суполкі адбываюцца ўзмацненні калектыва: далучаюцца Міраслаў Гак, 

Ладзіслаў Зіўр, Ёзэф Кайнар, Ірына Гаукова, Ян Ганч, Богумір Матал і, раней 

настроены радыкальна, Гудэчэк. Як творчае цэлае група ўпершыню праявіла 

сябе на выставе 30 жніўня 1943 года. Гэта выстава складалася з прац, якія ў той 

час характарызаваліся Індржыхам Халупецкім наступным чынам: “Гэтыя 

вобразы і гэтыя статуі рэалістычныя, [...],гледачу, што жыве ў бязлітасным 

свеце, яны хочуць  прадставіць іншы, светлы яго бок, праз паэзію”. Нават з 

гэтага кароткага фрагменту можна ўбачыць накірунак да сутнасці ідэй “Групы 

42”. Аднак, Ева Петрова разглядае ідэю мастацтва з іншага боку: 

“Гэта вялікае цэлае, арыентацыя і асаблівы упор на тут і цяпер. Наша 

творчасць, напрыклад, на імгненне прымушае чалавека не быць пасіўным 

назіральнікам свайго жыцця, але паглядзець і ўбачыць яго цалкам, каб 

вырашыць, што далей”. [36, с. 418] 

Група ў тэорыі была накіравана на абарону экзістэнцыяльных 

адчуванняў, працу гарадскога чалавека і яго паўсядзённыя пачуцці.  Мастацкай 

праграмай групы стаў артыкул Індржыха Халупецкага “Свет, у якім мы 

жывем”. 

Сваімі думкамі група падымалася з традыцый чэшскага міжваеннага 

мастацтва і ў свой час прыкметна паўплывала на тагачаснае і будучае развіццё 

чэшскага выяўленчага і літаратурнага мастацтва. 

Суполка ўзнікла і працавала ў цяжкія гады акупацыі Чэхаславакіі 

гітлераўскай Нямеччынай, але творчасць яе членаў ахоплівала не толькі 

ваенную тэматыку. “Група 42” распалася ў 1948 годзе, аднак яе моцны ўплыў 
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на развіццё чэшскай культуры быў адчувальны аж да 60-х гадоў ХХ стагоддзя, 

крыху менш ён адчувальны і цяпер. 

Асноўнай рысай творчасці членаў групы стала ўвага да асабістага 

перажывання звычайных сітуацый, якія набываюць выключнае значэнне ва 

ўмовах існуючага становішча ў краіне. Штодзённасць і сцэны, абмежаваныя 

інтэр'ерам, – спецыфічная рыса прац удзельнікаў групы, якія адлюстроўвалі 

“свет, у якім мы жывем”, як да болю знаёмае, але ў той жа час таямнічае месца. 

“Група 42” дзейнічала з 1942 па 1948 год і ўяўляла сабой аб'яднанне 

маладых таленавітых асоб, якія паўплывалі на выгляд і змест чэшскага 

народнага мастацтва і яго далейшае развіццё. У “Групу 42”  ўваходзіла сем 

мастакоў (Францішак Грос, Францішак Гудэчэк, Ян Коцік, Каміл Лготак, Ян 

Сметана, Карэл Соучек, Багумір Матал), скульптар (Ладзіслаў Зіўр), фатограф 

(Міраслаў Гак), шэсць паэтаў (Іван Блатны, Йиржина Гаукова, Ёзэф Кайнэр, Ян 

Ганчаў, Іржы Коларж) і два тэарэтыка (Індржых Халупецкі і Іржы Коталік). 

Многія з паэтаў былі па сумяшчальніцтве мастакамі і ілюстратарамі. 

Першую агульную выставу “Група 42” арганізавала ў 1943 годзе ў 

актавай зале Новапацкай гімназіі, пазней у гэтым жа годзе ў мастацкім салоне ў 

Празе. У 1945 годзе экспазіцыя адбывалася ў пражскай галерэі Пошове, а 

апошняя – ў 1946 годзе ў Браціславе. 

Асноўным напрамкамі творчасці ўдзельнікаў суполкі былі мадэрнісцкія 

плыні мастацтва, такія як кубізм і канструктывізм, з асобнымі элементамі 

сюррэалізму і экзістэнцыялізму. Члены гэтай групы захоплена ўспрымалі 

тэхнічны прагрэс, таму іх творчасць была накіравана на адлюстраванне жыцця 

сучаснага горада і развіццё прамысловых тэхналогій, а таксама жыццёвых 

абставінаў простых рабочых, што з'яўлялася прама процілеглай з'явай 

папярэднім тэндэнцыям у мастацкім жыцці, якія апявалі ідылію побыту 

сельскай мясцовасці. Горад, згодна з творчасцю членаў “Групы 42”, з'яўляецца 

месцам, якое, па Марціну Хайдэгеру, і фармуе, і дэфармуе. Для іх такія 

сучасныя з'явы, як урбанізм і індустрыялізацыя з'яўляліся не вынікам 

д’ябальскіх тэхналогій, як для канструктывістаў і футурыстаў, але тым зараз і 

сёння, што дарыла ім творчае натхненне. Іншымі кампанентамі іх сучаснага 

мастацкага ландшафту былі метафізічны ўплыў і той міфічны “горад 

будучыні”, увасабленнем і будаўнікамі якога аказваліся рэальныя людзі – 

персанажы твораў паэтаў і мастакоў групы – фабрычныя рабочыя, цырульнікі, 

гандляры і інш. Гэтыя тэндэнцыі збліжалі членаў “Групы 42” з пісьменнікамі і 

мастакамі-рэалістамі. 

Той факт, што колькасць прадстаўнікоў выяўленчага мастацтва 

пераўзыходзіла колькасць астатніх удзельнікаў групы, дала больш дакладную 

карцінку (ва ўсіх сэнсах) у вывучэнні дадзенага культурнага аб’яднання. 

Матывы і стыль групы можна прасачыць і па вершаванай творчасці, і па 
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прыкладах выяўленчага мастацтва. Да прыкладу, Іван Блатны (1919 - 1990), 

адзін з самых яскравых прадстаўнікоў групы, быў прызнаны таленавітым самім 

Віцезславам Нэзвалам, пісаў вершы, лежачы ў псіхбальніцах, а Ёзэф Шкворацкі 

дапамагаў выдаваць яго вершы. Нягледзячы на душэўную неўраўнаважанасць, 

Блатны, як і іншыя прадстаўнікі Групы, быў даволі адукаваным, ведаў шмат 

замежных моў і эсперанта. Блатны запамінаецца сваімі арыгінальнымі 

аўтарскімі выразамі, кшталту “мідыі соснаў”, “шнар на нябёсах”, “кукарэкае 

пёс”, “богу нічога не трэба змяняць у вечнасці”, “павукі ціха ткуць свае дзіўныя 

песні” і інш. Самы паспяховы яго зборнік называецца “Гэты вечар”. Як і іншыя, 

выдаваў зборнікі паэзіі для дзяцей.[33, с. 10] 

Вялікую ролю ў станаўленні суполкі адыграла анталогія Іржы Коларжа, 

галоўнай тэмай якой быў горад. Анталогія утрымлівала эсэ “Свет, у якім мы 

жывем” Халупецкага, чэшскую прозу і паэзію (Грубін,  Сэйферт, Галас, Вайнэр, 

Дэмл, Гашак, Кліма і г.д.), французскую паэзію і прозу (Валеры, Рэмбо, Бадлер, 

Малармэ, Мопасан, Бальзак), літаратуру Германіі і Расіі і паэзію англа-

амерыканскага рэгіёну (Эліёт, Хакслі, Джойс, Хэмінгуэй, Х'юз, Фунт і інш.). 

Можна бачыць, што “Група 42” пазбягала абмежаванай літаратуры, звязанай з 

той ці іншай нацыяй, для яе быў мерай агульны мастацкі свет, а не ідэалагічнае 

сваяцтва. 

Паўсядзённае жыццё сучаснай цывілізацыі, неідэалагізаваная грамадская 

свядомасць, аб'ектыўнасць, звязаная з эпізацыяй, выкарыстанне гутарковай 

мовы і празаізацыі свабоднага вершу ў некаторай ступені адпавядаюць паэтыцы 

“Групы 42”. Разважаючы наконт зборніку  Іржы Коларжа “Оды і варыяцыі” 

Здэнэк Пешат звяртае ўвагу на тое, што “акцэнтуецца ўвага, ставіцца так званы 

тэматычны акцэнт на паэзіі горада, а таксама наладжваецца інтэнсіўны кантакт 

з англійскай і французскай сучаснай літаратурай”. [41, с. 80] 

Можа здзівіць, што дэталёвага даследавання ўзаемасувязі паміж групамі 

чэшскіх і замежных паэтаў не было, але, на жаль, гэта так. 

“Група 42” – суполка рознабакова дасведчаных людзей: тэарэтыкаў, 

пісьменнікаў, мастакоў, фатографаў, графікаў. Тым не менш, мы не ставім за 

мэту аналіз іх працы паасобку, але засяроджваемся на тым, што іх звязвае 

паміж сабой. Агульныя рысы ў іх могуць быць розныя: крыніцы натхнення, 

выкарыстаныя ў творчасці тэмы, з'явы, што існуюць ў пэўны час у пэўным 

месцы. Як падкрэслівае Ева Петрова ў альманаху “Групы 42”, гэта “творчы 

мікракалектыў, які паслужыў асноўнай адзінкай наступным плыням мастацтва 

дваццатага стагоддзя”. [36, с. 17] 

Большая частка паэзіі групы была створана падчас вайны, аднак, зборнікі 

сталі з'яўляцца толькі пасля 1945 году. Фарміраванне і развіццё групы асвятляў 

часопіс “Жыццё” (“Život”) у 1946 годзе. Хоць у альманаху “Групы 42” яго 

складальнікі Петрова і Пешат размаўляюць аб літаратурнай і вытворчай частцы 
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групы паасобку, ні адзін з іх сумняваецца ў жорсткай сузалежнасці гэтых двух 

кампанентаў і вырашальнасці асобных мастакоў у стварэнні суполкі (у першую 

чаргу Іржы Коларжа). У той жа час яны адзначаюць важнае месца 

інтэртэкстуальнасці матываў, хутчэй нават абмену (асобы начнога і ранішняга 

пешахода ў Коларжа і Гудэчка, карціны Богуміра Матала на верш Кайнара “Як 

маленькага хлопчыка стрыглі нагала” і г.д.). Як ні парадаксальна, члены групы 

не былі сканцэнтраваны ў адным месцы: Ладзіслаў Зіўр жыў вельмі шмат часу 

ў Нью-Йорку, Іван Блатны жыў у Брно, Ёзэф Кайнар – у Астраве, Коларж – у 

Кладна, а Іржына Гаукова пераехала ў Прагу з Пржэрава толькі ў 1943 годзе. 

Усе  былі абмежаваны цэнзурай пратэктарату як датычна сацыяльных абставін 

“дома”, так і ў адносінах да знешняй культурнай сітуацыі. Але нават тут можна 

было знайсці агульную мову і кірунак, хоць гэта ніколі не было афіцыйна 

пацверджана некаторымі маніфестамі або фіксаванымі праграмамі. Петрова, 

Пешат і Блажычак таксама прызнаюць важнасць сюррэалізму для ўтварэння і 

развіцця творчых груп як у галіне мастацтва ўвогуле, так і літаратуры ў 

прыватнасці. Гэты кірунак  моцна ўкараняецца ў трыццатых гадах пад уплывам 

вядомага літаратара Анрэ Брэтона і іншых уплывовых на ход мастацтва асоб. У 

1931 і 1932 гадах праводзяцца выставы сюррэалістаў ў Парыжы (экспазіцыі 

“Ecole de Paris” і “Poezie”), а ў 1934 годзе волат чэшскай літаратуры Віцезслаў 

Нэзвал заснаваў пры ўдзеле Генрыха Штырскага сюррэалістычную групу.  

Што датычыцца сувязі “Групы 42” і сюррэалізму, кропкі дотыку могуць 

быць знойдзеныя ў аб'яднанні разрозненых тэм. Перыферыйны і гарадскі 

пейзажы змяшчаюць паэтычныя матывы, такія як “паліўны бак мядовага 

месяца” Гроса, “месяц – паветраны шар” Лготака, або спалучэнне чалавека і 

космасу, як у “Ночы пешаходаў” Гудэчка. Тым не менш, у паэзіі “Групы 42” 

тэзіс аб сюррэалістычным натхненні не працуе. Аб'яднанне разрозненых 

элементаў там, вядома, з'яўляецца, таксама як і іх паўтор, з той жа мэтай. 

Сюррэалізм ідзе ад рэальнасці да надрэальнасці, але  вершы “Групы 42” 

заўсёды адлюстроўваюць рэальнасць (хоць і супярэчлівую да абсурду). 

Паўтарэнне і змяненне рэалій можна аднесці да праяў псіхічнага аўтаматызму, 

але настойлівага аўтаматызму, з жаданнем убачыць тую ж самую рэальнасць 

іншымі вачыма, з іншага пункту гледжання, і, нарэшце, класіфікаваць яе і 

паўтарыць. [35, с.105] 

Як сказаў Коларж, “Група 42 ўзнікла з адказнасці “навучыць людзей 

жыць”. Я павінен быў пачаць з гэтага чалавека, таму што гэтым чалавекам з 

горада быў кожны з нас”. [4] 

“Лёс не чакае пытанняў. Ён адказвае, падае сігналы, упэўнены ва 

ўсім,стварае адносіны. Мае рэчаісны бок і бок мрояў. Каб не быць самотным, 

стварае сабе багоў, і кожнаму з іх асобны Алімп. А табе толькі трэба знайсці 
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таго, да якога пацягнуцца твае вусны ў пацалунку, што вядзе тваю руку ўніз”. 

[28, с.17] 

У Іржы Коларжа шмат опусаў і філасофскіх разважанняў на тэму паэта і 

паэзіі, што раскрываюць ідэі і галоўныя думкі прадстаўніка авангарднай 

суполкі згодна з пануючай ідэалогіяй таго часу. Не без іроніі аўтар указвае на 

магчымыя заганы паэтаў:  

 

Mast proti poezii 

Vezme se pět gramů duševní slepoty 

patnáct gramů tuposti 

dvacet gramů špinavosti 

a pětadvacet gramů drzosti 

Všechno se dobře utluče v moždíři 

prazdnosti 

paličkou nemohoucnosti 

Pak se k tomu přileje osminka zbabělosti 

a upraži se to na pánvi lži  

vymaštěné podvodem 

a podlejvá se to prodejnou nenávistí 

Nakonec se to promíchá  

novým šlágrem a hymnou 

aby se to nenakazilo skutečností 

nebo pravdou života 

Kdo se touto mastí namaže 

nemusí se bát 

že se ho kdy dotkne poezie 

 

Мазь ад паэзіі 

Вазьміце пяць грамаў душэўнай слепаты 

пятнаццаць грамаў тупасці 

дваццаць грамаў бруду 

а дваццаць пяць грамаў дзёрзасці 

Усё добра патаўчыце ў ступцы пустэчы 

палачкай бяссілля 

Потым да гэтага дадайце васьмушку баязлівасці 

і пражарце гэта на патэльні хлусні 

змазанай падманам 

і паліце гэта ўсё прадажнай нянавісцю 

Нарэшце гэта перамяшайце 

новым хітом ці гімнам 

каб не было прысмаку рэчаіснасці 

ці праўды жыцця 

Хто гэтай маззю намажацца 

можа не баяцца 

што яго калі-небудзь кране паэзія 

[28, с. 213] 

 

 Разбурэнне ўсялякіх межаў і ігнараванне якіх бы то ні было правіл логікі 

дазволіла стварыць прадстаўнікам “Групы 42” творы сапраўднага мастацтва, не 

абмежаванага цеснымі сувязямі паэтыкі, эстэтыкі і зместу твора: 
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Dechový septet 

Když pohléd v sedmý mikroskop, 

nastalo dřevěné ticho. 

Rampu zaplnil septet 

а vstal polykač ohně. 

Pak se napil benzinu  

a v třeštění orchestru  

zapakoval vzduch dechem 

jako přízračná bytost.  

Mraz, krev a láva hudby  

pokryly kvetoucí zem. 

 

Дыхальнае сямірадкоўе 

Калі паглядзеў у сёмы мікраскоп 

Настала драўляная цішыня 

Прастору запоўніла сямірадкоўе 

І прыўзняўся глытальнік агню. 

Потым напіўся бензіну 

І ў трызненні аркестру 

Запоўніў паветра дыханнем 

Як прывідная істота. 

Мароз, кроў і лава музыкі 

пакрылі квітнеючы дол. [28, с. 226] 

 

Дакладнае вызначэнне таго, што прынесла “Група 42” чэшскай паэзіі, 

патрабуе вельмі дэталёвага аналізу, але можна вылучыць некалькі ключавых 

момантаў. Своечасовасць вершаў прадстаўнікоў групы пацвярджаецца не 

сучаснай актуальнасцю, але адпаведнасцю своечасовай рэальнасці, якую яны 

адчуваюць – будзь то падчас вайны або ў пяцідзесятыя гады. Цікава, што група 

ўплывала як на як сваіх сучаснікаў (Іван Славік, Олдрых Мікулашэк), так і на 

маладых паэтаў (паэзія Іржы Шотала, Міраслава Голуба, Міраслава Фларыяна і 

інш.), на татальных рэалістаў (Багуміла Грабала і Эгана Бонды), а таксама на 

старэйшае пакаленне паэтаў. На працягу сваёй  дзейнасці “Група 42” ў паэзіі 

імкнулася да найбольш аўтэнтычнага выражэння, адрознення ад стэрэатыпных 

моўных фраз, якія знікаюць ў Коларжа пасля адмены ваеннай цэнзуры (зборнікі 

“Чорная ліра”, “Лімб і іншыя вершы”, “Відавочца”). У гэтым і ёсць высокі 

стыль паэтычнай мовы, звязаны з выкарыстаннем фрагментарнай, эпічнай 

тэматызацыі ўскраін горада і іх спецыфічных абывацеляў. [23]         

Мастацтва дасягнула кропкі, у якой ужо больш не было нічога, у чым бы 

можна было абмяжоўвацца, і не ведала, у якім кірунку рухацца далей. Задачай 

мастака, паводле Халупецкага, з'яўляецца наступнае: “не думаць пра мастацтва: 

адважыцца  страціць адвагу і вызваліць сябе ад гэтай свабоды, якая стала 

міжнародным стандартам” [19, с.9]. 
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2.2 Урбаністычная тэматыка ў паэтыцы “Групы 42”. Горад 

Іржы Коларжа 

 

“Група 42” распалася ў 1948 годзе з-за ідэалагічных разыходжанняў ў 

меркаваннях паміж яе членамі. Тым не менш, многія з яе удзельнікаў 

працягвалі ўсталяваныя мастацкія традыцыі і ў перыяд пасля распаду групы, 

хоць і без магчымасці афіцыйных выступленняў. Іван Блатны застаўся ў 

эміграцыі ў Вялікабрытаніі, Коларж, Гаукова і Халупецкі не маглі публікавцца 

(былі забароненымі аўтарамі), а Кайнар, у адрозненні ад іх, ў сваіх працах 

падтрымлівае новы палітычны строй. З мастацкага боку большасць членаў 

працягваюць ствараць свае працы, і многія з іх дабіліся міжнароднага 

прызнання (Грос, Коцік, Лготак, Коталік). Тэмай “Групы 42”  на працягу многіх 

гадоў займаецца Іржы Коталік, у той час, як ён быў членам групы, пісаў тэксты 

для выстаў і ў 1963 годзе арганізаваў першую рэтраспектыву “Групы 42” у 

Манесу. [19, с. 47-59] 

У сярэдзіне 40-х гадоў літаратура засяроджвалася на рэальным жыцці 

сучаснага чалавека. Мэта творчасці была ў тым, каб даць зразумець рабочаму 

чалавеку сваю ролю ў разрастаючымся вакол мегаполісе і адаптавацца да ўсіх 

навакольных змен. Тым не менш, горад стаў галоўнай дзеючай асобай 

большасці літаратурных твораў з пачатку мінулага стагоддзя (варта толькі 

ўспомніць, колькі розных гарадоў сталі галоўнай тэмай і цэнтральнымі героямі 

многіх еўрапейскіх твораў). Натхненне, выкліканае жыццём гарадоў, доўга 

надавала сіл паэтам, але  акрамя “нармальных” знешніх заган, такіх як рост 

злачыннасці, алкагалізм, азартныя гульні або антысанітарыя, паэты звярталі 

ўвагу на структуру грамадства і ўнутраныя адносіны паміж прадстаўнікамі 

рабочага класа і жыхароў мікрараёнаў.  

Коларж у зборніку-дзённіку “Гады ў днях” (“Roky v dnech”) цалкам 

празаізуе паўсядзённыя рэчы, якія літаратары звычайна паэтызавалі. 

Супастаўляючы гэты працэс з этапамі жыцця паэта, ён, можна сказаць, у гэты 

час перажываў эвалюцыю формы сваёй творчасці (у час празаізаванай паэзіі 

з’яўляюцца і калажы – знакамітыя творы мастацтва, якія праславілі Іржы 

Коларжа на ўсю краіну і па-за яе межамі). Большасць запісаў з гэтага дзённіка 

звяртаюць увагу на асобу творцы, яго думкі і творчую індывідуальнасць. Гэты 

зборнік па жанру набліжаецца да дзённіка (кожны твор напісаны ў асобны 

дзень і датаваны) ці, калі можна так сказаць, нататніка думак. 

Дэталізуючы кожны дзень таго ці іншага чалавека (не заўсёды сябе), 

Коларж, як і іншыя прадстаўнікі суполкі, пранікае ў падсвядомасць чалавека, 

што афарбоўвае паэтыку суполкі абсалютна непаўторнымі колерамі і надае 

пачуццёвай напоўненасці кожнаму радку: 
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8. květen 

Květiny, víno. je mužův svátek 

Kompot, k obědu budou řízky, 

nechala udělat dort se svíčkou 

a koupila mu na nové spodky. 

Navečer půjdou do opery, 

celá rodina, a pak do baru, 

povyrazit si; po třinácté. 

Každou chvíli přijde z úřadu. 

Kdyby nebylo zlatého vlasu, 

který dnes našla v jeho prádle; 

vidí jej všude, řízek, růže, 

proužek na látce má jeho barvu, 

viněta na lahvi i vstupenky. 

Prokletá zlať, ovíjí srdce 

a stahuje jako had hada. 

Kdyby tak člověk neměl paměť, 

celý den nedělá nic jiného, 

nežli hledá, hledá zlaté vlasy. 

 

 

8 мая 

Кветкі, віно. Сёння ў мужа свята 

кампот, да абеду будуць шніцэлі 

паспрабавала зрабіць торт са свечкай 

і купіла яму новую ніжнюю бялізну. 

Вечарам пойдзем у оперу 

а потым усёй раднёй у бар. 

Праз хвілінку ён прыйдзе са сваёй 

канторы. 

Калі б не было залатога воласу, 

які я сёння знайшла ў яго бялізне 

бачу яе ўсюды: шніцэль, ружы,  

палоска на адзежы колеру яе валасоў, 

як і этыкетка на бутэльцы і квіткі. 

Праклятае золата, што абвівае сэрца 

і душыць, як змяя змяю. 

Калі б у чалавека не было памяці… 

Цэлы дзень яна не робіць нічога,  

акрамя таго, што шукае 

шукае залатыя валасы.  

[30, с. 89] 

Ва ўсялякім разе, як невялічкае адступленне тут можна згадаць 

літаратурны кантэкст першай паловы ХХ ст. Паэзія пасля акупацыі, вядома ж, 

паўплывала на адносіны чалавека да горада і да краіны. Яраслаў Сэйферт з яго 

“Адзеннем святла” (“Světlо oděná”) (1940), Францішак Галас з “Тулавам надзеі” 

(“Torzo naděje”) (1938), або “Дом” (“Domov”)  (1938) Ёзэфа  Горы таксама 

указваюць на моцную сувязь з горадам. У паэзіі Коларжа, аднак, гэтыя 

адносіны не заснаваныя на пачуццях прыхільнасці, і, такім чынам, маюць іншы 

рэзананс і іншую скіраванасць. Коларж, у адрозненні ад вышэйадзначаных 

аўтараў мінулай генерацыі, не прывязваецца да свайго роднага горада ці месца 

даўжэйшага быцця: у якім бы горадзе ён ні жыў (а такіх было некалькі, і не 

толькі ў Чэхіі), яго урбаністычная паэтыка амаль не змянялася. Змены ў 

творчасці Коларжа звязаныя з больш глабальнымі зменамі ў жыцці (сталенне, 

змяненне грамадскага ладу, адносіны ўлад да творчасці авангардыстаў, крызіс 

асобы і творчы заняпад, звязаны са смерцю любай жанчыны, паляпшэнне 

становішча і ў выніку эвалюцыя як мастака і інш.). 

“Без смутку адзіноты, без рабра і без гліны нараджаецца другое, 

нараджаецца недзе, але заўсёды  – духам, целам, розумам, сном.  

Злучаем рукі ў малітве, каб правая ведала пра тое, што робіць левая.” 

[29, с. 15] 
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“20 сакавіка. Серада  

Паэзія горада 

<...> Бясспрэчны ідэал паэзіі  нараджаецца галоўным чынам пры 

знаходжанні ў буйных гарадах, пры перасячэнні незлічоных адносін у іх. Такі 

верш я называю першай запаведдзю горада. Гэта не можа быць створана тым, 

хто хоча быць па прафесіі мастаком, але не хоча браць на сябе цяжар 

адказнасці. Тут дарэчы закон Бадлера аб немагчымасці выключыць горад з 

паэзіі і паэзію выключыць з горада”. [30, с. 43-44] 

У адносінах чалавека да горада неабходна адрозніваць, хто з'яўляецца ў 

вершы галоўным, а хто другасным персанажам паэтычнага свету, хоць мы 

разумеем, што гэта адрозненне паступова ў некаторых вершах (“Ranní  chodec”, 

“Svědek”) паступова знікае. Горад з'яўляецца суразмоўцам і сябрам для аўтара, 

падтрымкай і крыніцай асалоды, аўтар нават просіць “дапамагчы з вершамі”. У 

тым жа вершы (“Litaniе”), аднак, гэтая сувязь ставіцца пад сумнеў, горад ужо 

“старая ведзьма” і  “галодны сабака”.  Таксама як горад, чалавек мае бясконца 

шмат пазіцый, таксама як і шматаблічны горад, людзі не заўсёды станоўчыя. 

Epiktet XXVII 

Jako se nestaví terč proto 

aby jej lidé netrefili 

tak není na světě přírozené zlo 

 

Эпіктэт ХХVII 

Таксама як не ставяць пасткі для таго, 

каб у іх траплялі людзі, 

таксама не існуе на свеце 

прыроджанага зла.  

[28, с. 71] 

Кожны горад мае сваю асабістую гісторыю, але ў самым яе пачатку 

заўсёды ёсць той, хто гэтую гісторыю пабудаваў, як і аўтар у кожнага твора. Як 

і тэкст, горад створаны для кагосьці яшчэ. З кожным яго жыхаром, па сутнасці, 

адраджаецца і фармуецца ў рэальным маштабе часу, які працякае вакол яго. 

Пазіцыі пешахода і чытача амаль нічым не адрозныя, розныя людзі ўтвараюць 

розныя канкрэтныя сітуацыі, і, акрамя гэтага, кожны асобны чытач (пешаход) 

бачыць тэкст (горад) па-рознаму ў залежнасці ад унутраных ці знешніх 

фактараў. Мы можам чытаць ад пачатку да канца без перапынку, робячы ўпор 

толькі на развязку сюжэту, гэтак жа, як мы ходзім горад толькі дзеля пэўнай 

мэты (каб заплаціць штраф ці купіць абутак, напрыклад). З іншага боку, мы 

можам правесці з тэкстам некаторы час, як на працягу некаторага часу нас 

будзе цікавіць нейкае месца ў горадзе, дзе мы можам бессэнсоўна блукаць у 

сваё задавальненне. У горадзе і ў тэксце (і ў літаратуры ў цэлым), ёсць таксама 

такія вобласці і месцы, якіх некаторыя імкнуцца пазбягаць, і такія месцы для 

кожнага розныя. “Шматстылёвасць і шматжанравасць ў цэлым добра 

функцыянуюць, ствараючы суцэльную дынамічную структуру, у якой дыялог з 

рознымі элементамі ажыццяўляецца на многіх узроўнях”. [19, с. 7] Такім 

чынам, горад, а таксама тэкст складаецца з мноства розных галасоў, якія 
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паасобку і сумесна ўдзельнічаць у стварэнні канчатковай формы. Багацце 

выбару абцяжарвае чытанне (горада і тэксту), што часта прыводзіць да таго, 

што атрыманая карціна з'яўляецца няпоўнай, і гэта прымушае чытаць далей, 

заходзіць глыбей. 

Цікава, што ў Коларжа  адлюстраванне складанай структуры асобы 

разглядаецца ў скапленні масы людзей. Тут гаворка ідзе  аб двух спосабах 

апісання, якія адзін аднаго дапаўняюць. Людзі могуць адлюстроўвацца праз 

сінекдаху: “цеста пешаходаў паўзе…” (“Svědek”), “статкі жанчын” (“Most”), 

“жанчыны штодзённыя, плынь  жанчын, жанчыны ля мясніка стаяць блокамі” 

(“Ranní  chodec”); ці праз шырокі, абагулены вобраз: “дзяўчына паміж таварам 

на рынку” (“Svědek”), праз які аўтар шукае канкрэтнага чалавека ў гетэрагеннай 

групе.  

У канцы верша “Ранні пешаход” (“Ranní chodec”) дадае трагічнасці і 

экзістэнцыяльнасці сцэне пахавання выкарыстанне безасабовых займеннікаў: 

“Нехта павінен ісці за труной! ... Іншы задзімаць свечкі / Усё гатова / Нехта 

дарэмна спрабуе пачаць малітву / Цішыня”. [30, с. 108] 

Сон, ежа і праца – прыватныя рэчы чалавека, і таму няма ніякіх падстаў 

разглядаць як нізменныя. Злучэнне праз такія рэчы абавязкова патрабуе даверу 

і інтымнасці з абодвух бакоў. Акрамя таго, уадных вершах можа 

выкарыстоўвацца  імя і прозвішча, у той жа час як у іншых – толькі цьмянае 

ўказанне кшталту “той мой”, “тая”, “гэты” і да т.п. Матыў адносін значна 

выяўляецца ў “Раннім пешаходзе” і асабліва ў “Сведку”.  

Хоць вершы Коларжа напоўненыя гутарковай мовай, дыялог 

выкарыстоўваецца рэдка. Людзі кажуць, але адрасат адказвае не заўсёды, і гэтае 

маўчанне не нечаканае. Як правіла, гэта асабістая споведзь або ў форме 

размовы з некім невядомым, або гэта ўнутраны маналог. Абедзве формы даволі 

цяжка адрозніваць, тут абсалютна не важна, размаўляе суб’ект з некім ці сам з 

сабой (“Гэта была нядзеля / а восьмай гадзіне ля помніку Юнгману / я газонная 

палівалка / Арыёнка –мая Гандлёвая марка / яго вочы былі колеру супу, з 

аўтамата / а твар з раніцы дрэнна выбудаваны / з чырвонай цэглы / растаптаны 

голас / У пакоі пахла дрэнна / тытунь / ложак быў яшчэ цёплы / пачуўся званок 

у дзверы / пазней / У калідоры ўжо чакала яшчэ адно / Ды каб жа Чалавек” 

(верш “Масты” са зборніку “Лімб і іншыя вершы”). [28, с.39] 

Розныя моўныя адзінкі могуць выражацца некалькімі спосабамі. Вацлаў 

Чэрвенка падкрэслівае адрозненні лексічнага і тэматычнга полящ вершах 

Коларжа, а таксама выкарыстанне простай мовы і дыялогаў ў кантэксце 

ўнутранага маналогу. [27, с. 31]  

 Халупецкі, у сваю чаргу, адзначае  гутарковасць і простасць мовы, але ў 

той жа час яе багацце і ўменне Коларжа “карыстацца мовай у якасці асновы яго 

творчай адметнасці, нестабільнай і недакладнай” [12, с.12]. Яго мэта – 
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адлюстраваць пастаянную змену рэальнасці, у той жа час парушаючы 

звычайную форму светаўспрымання і паэтычнага цэлага. 

15. březen 

Stály jsme večer na zastávce 

a kouřily jsme vzduch 

vonící lehce březnem. 

Ona a ja. 

Dvě cizí ženy 

pod lhostejností tmy. 

Nevim, nač myslela. 

15 верасня 

Увечары мы стаялі на прыпынку 

І палілі паветра 

Што злёгку пахнуў вераснем. 

Яна і я. 

Дзве чужыя жанчыны 

Пад абыякавасцю цемры. 

Не ведаю, аб чым яна думала. 

[28, с.33] 

У Коларжа горад  пастаянна рухаецца. Погляд аўтара няспынна 

рассейваецца, чапляючы дынамічныя аб’екты. Паўтарэнне матываў хвалі і 

плыні (“воды маставых”, “мора асфальту, жалеза і шкла”, “паток, плынь 

вуліц”), параўнанні і прыпадабненні да азёр і рэк, змываюць усялякія межы 

моўнай семантыкі і надаюць адчуванне бесперапыннага змешвання. У той жа 

час апісаныя прасторы і падзеі наўмысна недасканалыя. Акрамя таго, горад 

заўсёды разглядаецца ў апазіцыі высокага і нізкага. У вершы “Раніца” (“Ráno”) 

“стрэхі  ўзлятаюць”, у “Літанні” (“Litanii”) сабака вые на неба, у тым жа вершы 

“прыступкі вядуць аж да магілы”, ў кафэтэрыях нібыта вырытыя кар'еры, а 

вакзал апынуўся пад зямлёй. Такая вобразнасць прыцягвае чытача да 

філасафічных роздумаў: 

  Mé svědectví (Jakubu Demlovi) 

. . . říkal, že o práci  

mluví nejvíc lenoch,  

lhář o pravdě,  

zrádce o cti,  

zbabělec o hrdinství,  

podvodník o poezii,  

zloděj o poctivosti,  

zločinec o lásce 

a kat o životě… 

Маё пасведчанне (Якубу Дэмлу) 

…казаў, што аб працы 

найбольш кажа лайдак, 

хлус аб праўдзе, 

здраднік аб гонару, 

баязлівец аб гераізме, 

махляр аб паэзіі, 

злодзей аб сумленні, 

злачынец аб каханні 

а кат аб жыцці…  [28, с. 83] 

Характэрнай асаблівасцю урбаністычных вершаў Коларжа з'яўляецца 

гіпербала, але ў іншых месцах варта звярнуць увагу на зніжэнне кошту рэчаў. 

Асабліва ў тых выпадках, калі элементы маюць пэўную культурную ці 

гістарычную важнасць. Падобна таму, як мы можам глядзець уверх і ўніз, мы 

назіраем поруч  з паэтычным Я знешнія і ўнутраныя таямніцы. Большая частка 

такіх таямніц прыпісваецца унутранаму адчуванню, частымі з'яўляюцца 

матывы замкнёнай прасторы, напрыклад, тупікі вуліц ці двары. Ахапіўшы сваім 
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словам вуліцу, Коларж пераходзіць да асобных дамоў, заходзіць у пакоі і 

кабінеты, апісвае асабістыя рэчы, падрабязнасці быту… (Гл. Дадатак) 

Доступ да недатыкальнага і прыватнага ў жыцці кожнага чалавека 

заўсёды быў забароненай тэмай. Аднак, у творчасці “Групы 42” назіраецца 

ўваходжанне ў асабісты свет звычайнага чалавека, які, намагаючыся захаваць 

хоць кропельку інтымнасці, разгублена яе страчвае, прызнаючы сваю 

“звычайнасць” і немудрагелістасць асабістых жаданняў. Коларж заўсёды гэта 

падкрэсліваў або метафарамі: “драмы за дзвярыма”, “адчай, выгадаваны ў 

цяпліцах пад пуховай коўдрай”, або чаргаваў крайне прыватнае са сцэнамі 

дзяржаўнага ладу(як у вершы “Сведка”). 

Тым не менш, грамадскія памяшканні часта ўспрымаюцца як 

недаступныя. Прыкладам можа служыць верш “Паблізу ночы” (“Nablízku 

noci”), у якім пешаходы глядзяць са шкадаваннем праз шкло на забавы ў 

памяшканні кафэ, тут назіраецца матыў блізкасці, але недазволенасці, што 

паўтараецца ў вершы “Сляпы” (“Slepec”) са зборніку “Лімб і іншыя вершы”. 

Элемент, які злучае сферы дзяржаўнага і прыватнага, з'яўляецца метафара шкла 

або вакна. Яны тут як пасроднік паміж унутраным і знешнім, вядомым і 

небяспечным. Вокны “ўздымаюцца на дыбы” (“Večer”), “прарарастаюць праз 

вострую ноч” (“Svědek”) і гэтак далей. 

 

Večer  

Okna se vzpínají  

Za stoly usedá večer  

Lampy kvetou  

A v obnažených zdech se tančí  

Hudba prchá kolem domů  

Na řeku se snáší hvězdný déšť  

 

Pár milenců  

Nakoupivší u párkaře  

Líbající se za každým soustem  

Míří na Karlák  

Víly nakloněné přes zábradlí  

Plivají na hladinu  

A počítají  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечар 

Вокны ўздыбіліся 

За стол садзіцца вечар 

Лампы квітнеюць 

І на голых сценах танчаць 

Музыка пырхае вакол дома 

На раку апускаецца зорны     

дождж 

 

Пара  закаханых 

Накупіўшы рагалікаў 

Цалуецца пасля кожнага    

кавалка 

Любуецца на Карлак 

Феі абапіраючыся на парэнчы 

Плююць на паверхню 
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І лічаць       [10] 

Верш “Večer” характарызуецца цэлым шэрагам прыродных матываў, а 

таксама лірызмам: наяўнасцю зорак, закаханых пад імі і пяшчотнага шуму 

горада. З іншага боку, гэта месца смерці (што яскрава праяўляецца ў вершы 

“Ноч” (“Noc”)), забойстваў і рабаванняў. Часам персаніфікаваныя элементы 

горада становяцца праціўнікамі яго жыхароў. Гэта прасоўванне рэальных 

элементаў больш часта і паслядоўна выкарыстоўваецца ў зборніку “Лімб і 

іншыя вершы”. 

Часта урбаністычныя матывы апісваюцца пасрэдніцтвам прыродных 

метафар, што дадае тэкстам своеасаблівасці: “коміны лесу”, “кусты шумнага 

пару”, “пад’ёмныя дубы”, “ліхтары квітнеюць” і г.д.  

Перыферыя горада са сваёй рэалістычнасцю становіцца проста міфічнай 

краінай, з гэтым звязана тое, што з’яўляюцца матывы з новымі значэннямі. 

Прырода страчвае сваю былую ўладу, у вершы “Ночы дзён” (“Noci dne”) 

“птушкі чыркаюць крыллямі аб маставыя”, а ў апошнім вершы зборніку “Дні 

начэй” (“Dne  noci”) “гнейсавы ястраб кружыць над прыгарадам”. Прыродныя 

аб’екты змяняюцца, “урбанізуюцца”, што схіляе да разважанняў.   

Але прысутнічае  прыродны элемент, які захоўваецца нязменна. Гэта 

рака. Яе вобраз, тым не менш, адрозніваецца ад традыцыйнага успрымання, 

набывае новыя ўвасабленні: “Дарога рэк на аблоках нясе мёртвых”. [34, с. 19] 

Традыцыйны працэс трансфармацыі ў новае адпаведна прыносіць новае 

разуменне. На больш высокім узроўні з поўнай карцінай горада 

супрацьпастаўляецца выміранне біблейскіх гарадоў. Верш “Ранні пешаход” 

(“Ranní chodec”) цалкам задуманы як плач. Але гэта сучаснае бачанне, тут 

з'яўляецца вобраз “жанчыны, вымушанай не паварочваць галавы” і амаль 

барочныя матывы. Коларж называе сучаснікаў “пакаленнем вугалю і цэменту”. 

Апакаліптычнасці надаецца больш увагі ў зборніку “Лімб і іншыя вершы” 

(“Limb a jiné básně”). Звышнатуральнае губляе сваю магію, ці, дакладней, магія 

перадаецца тым матэрыяльным істотам і рэчам, якія існуюць побач з кожным. 

 

 

Dny v roce.  18. únor 

Červená zeď, průchod srkal 

chodce a prodavač novin 

přešlapoval na svém plácku. 

Červená zeď dávno vrostla 

do jeho srdce a libuje si 

polepená fotbalisty 

a vladařem. 

Дні ў годзе. 18 лютага 

Чырвоная сцяна, расцягваецца праход 

пешаход і прадавец газет 

перамінаюцца з нагі на нагу на месцы. 

Чырвоная сцяна даўно ўрасла 

у яго сэрца і цалуе яго 

аблепленая футбалістамі 

і сваім уладаром.  

[30, с. 98]  
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Гросман указвае [14, с. 14], між іншым, на сімвалічны характар 

перыферыі і звязаны з ёй працэс  ўзнікнення і заняпаду горада. Перыферыя мае 

важнае значэнне менавіта для сувязі паміж старым і новым, а не толькі для 

сувязі з горадам у  фармальным аспекце  “Групы 42”. Тут варта адзначыць 

апазіцыю перыферыі  цэнтру, заснаваную на свядомасці і культуры мінулага. У 

той час як цэнтр горада з’яўляецца “месцам з памяццю”, перыферыю можна 

назваць “месцам без памяці”: тут няма не толькі гістарычных будынкаў, але 

нават бібліятэк, музеяў  і помнікаў. Відавочна, што паэты “Групы 42” імкнуліся 

не проста пазбягаць надакучлівых матываў комінаў, кафэ і станцый, а цалкам 

замяніць традыцыйныя віды на велічныя трубы заводаў, брудную утульнасць 

пад’ездаў і гул фабрык. 

Горад, таксама як і тэкст, поўны жыцця, а тое, што дае яму жыццё – гэта 

прысутнасць людзей – чытачоў і пешаходаў. Без людзей горад стаў бы 

прывідным месцам без сэнсу, як забытая кніга. Але гэтая сувязь працуе з 

абодвух бакоў, людзі ствараюць горад, але ў той жа час гэты горад пастаянна на 

іх уплывае. Горад становіцца часткай кожнага з нас і не можа быць выключаны 

з нашага жыцця, таму што мы ўвесь час ствараемся горадам, тым самым 

забяспечваючы яго духоўнае існаванне. Гэты момант характэрны для паэтыкі 

“Групы 42”, якая з'яўляецца ўвасабленнем на ўзроўні асобных рэчаў, што, разам 

з людзьмі, складаюць агульную атмасферу горада. Зразумела, што горад можа 

быць аднастайным з пункту гледжання яго насельніцтва.  

Перыферыйныя была заснавана ў першую чаргу для таго, каб для 

прыбылых жыхароў знайшлося месца, дзе жыць. Таму акраіна з'яўляецца 

месцам вяршэння лёсу звычайнага чалавека. Характэрным для перыферыі ў 

тым, што яе насельніцтва жыве ў адрыве ад абывацельства цэнтру непазбежна 

шмат у чым адрозніваецца. 

 Але больш за ўсё нас цікавіць вобраз асобы і яе адносіны да грамадства, 

адносіны да яе атачэння не на бытавым узроўні, а на больш высокім, 

напрыклад, адносіны кампаніі і горада. Другі важны аспект – роля пешахода, 

таго, хто апісвае гэты горад падчас таго, як ён ўзнікае. 

Горад пераплятаецца з прыродай, расце і квітнее, але таксама набывае і 

чалавечыя якасці. Нельга не пагадзіцца з Уладзімірам Карфікам, які кажа 

“Коларж жыве ў сваіх адносінах паміж горадам і чалавекам, паэт назірае, як 

яны ўзаемадзейнічаюць, і гэта не можа не адбіцца на змесце яго працы”. [32] 

У зборніку “Відавочца” Коларж змяшчае невялікія філасофскія нарысы на 

розныя тэмы, часта  ў іх апісвае тое, што адбываецца побач як з ім, так і з 

горадам. і з яго калегамі. Зборнік змяшчае звесткі аб жыцці і смерці Францішка 

Галаса, Бэцці Сміт, Анарэ Бальзака, Анрэ Брэтона, Максіма Горкага і іншых. 

Некаторым прысвячае свае вершы ці назіранні.  Па некаторых главах можна 
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вызначыць, якія асобы паўплывалі на творчасць Іржы Коларжа, пакінулі след ці 

проста не пакінулі абыякавым.  

Значнае месца  ў зборніку, прысвечанаму урбаністычнай тэматыцы, 

займаюць эпіктэты – караценькія вольныя вершы з філасофскай мараллю, якія 

сталі візітоўкай Коларжа. Але ж асноўную частку складаюць байкі з жывеламі ў 

ролі дзеючых асоб. Праз гэтыя невялічкія творы Коларж даводзіць да чытача 

ўжо знаёмыя, але  крыху забытыя маралі, у творах відавочная дыдактычнасць.  

 

Pes a kus masa 

Pes s kusem masa v tlamě 

kráčel přes lávku 

a spatřil ve vodě pod sebou 

psa s kusem masa v tlamě 

a chtěl mu je vyrvat. 

Ale jak otevřel tlamu, 

vypadlo mu jeho vlastní maso 

a zmizelo v proudu i  s cizím. 

Na cizí koláč oči nevyvaluj. 

Kdo stojí o cizí, přichází o své. 

 

Сабака і кавалак мяса 

Сабака з кавалкам мяса ў пашчы 

ішоў праз масток 

ды заўважыў у вадзе пад сабою 

сабаку з кавалкам мяса ў пашчы 

і хацеў яго вырваць. 

Але як толькі раскрыў пашчу, 

выпало яго асабістае мяса 

ды знікла ў плыні разам з чужым. 

На чужы каравай рот не разявай. 

Хто забірае чужое,страчвае і сваё. 

[28, с. 4] 

Музыка, шум і іх камбінацыя – частка горада, якую немагчыма прыбраць 

ад агульнай карціны. Характар гучання заўсёды мяняецца, у Коларжа 

сустракаюцца наступныя элементы: “хор посуду” (“Litanie”), “гул ралетаў на 

рынку”, “выццё чыгункі і клаксонаў” (“Ranní chodec”), “смех піўных”, а таксама 

“песня вакзала” (“Svědek”) і інш. Матыў песні, які неаднаразова паўтараецца ў 

вершах як Коларжа, так і Блатнага, Кайнара і Гаўкавай, нагадвае больш плач, 

галашэнне ці калі-нікалі малітву. Гэта важная адметнасць паэтыкі “Групы 42”. 

У Коларжа кожная частка горада грае сваю мелодыю, а людзі, абіраючы свой 

музыкальны густ, селяцца кожны ў сваім месцы, нават калі самі гэтага не 

ўсведамляюць.  

Těsný cit 

Darmo prsa moje touží... 

Chladný byt  

To, po čem má duše touží. 

Трывожны  неспакой 

Дарма мае грудзі сціскае 

Халодны пакой 

Тое, па чым мая душа памірае. 

[30, с. 112] 

На падставе вышэйзгаданых вершаў і іх тэматычных асаблівасцяў 

можна падсумаваць найбольш важныя рысы горада ў вывучаных зборніках 

паэзіі Іржы Коларжа. Горад бачны з усіх бакоў, мы сустракаемся тут з 

вуліцамі, крамамі, фабрыкамі, дварамі і дамамі. Аднак, у горадзе 

адсутнічаюць гістарычныя будынкі, рэлігійныя і афіцыйныя аб’екты. 
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Значэнне гэтых будынкаў пераходзіць да месцаў, характэрных для 

паўсядзённага жыцця сучасных людзей. Увага засяроджана на тых месцах, 

якія, паводле Халупецкага, ствараюць “свет, у якім мы жывем”. Вакзалы, 

фабрыкі і інтэрнаты нясуць значна больш інфармацыі, людскіх 

перажыванняў і непадробнага інтарэсу, чым  інспекцыі і дзяржаўныя 

ўстановы. Горад, не спыняючыся, жыве круглыя суткі: “музыка выбівае 

вокны кавярняў” (“Nablízku noci”), “Апалон у інвалідным крэсле разглядае 

свае уладанні” (“Litanie”). Горад у Коларжа то “галодны”, то “смутны”, то 

“сёння прыгожы”… Адпаведны настрой дапаўняюць гарадскія пейзажы і 

дэталі: “ружы ў квецені паўз агароджы”, “прыгарадны сад раскінуў голле і 

чакае птушак”, “музыкі на асфальт скідаюць тужлівыя акорды” і г.д.   

Паміж прыроднымі і урбаністычнымі матывамі выбар паэта відавочны: 

у паэтычным дзённіку Коларжа  “Гады  ў днях” (“Roky v dnech”) мы бачым 

наступнае: “Драма сцяны,  драма кіроўцы таксі, драма жыцця токара, драма 

электрычнай лямпачкі кранае мяне значна глыбей, чым драма дрэва, кветкі 

або зацішнага куточка ў яблыневым садзе” [26, с. 16]. У вершах Коларжа, як і 

ў вершах іншых прадстаўнікоў “Групы 42”, кожная рэч мае чалавечыя якасці, 

як чалавечае цела мае сваю адметную структуру і незлічоную колькасць 

функцый, якія лёгка не заўважыць.  

Усё чалавечае характэрная для горада і  для яго частак: “горад, 

дыхаючы вентыляцыяй” (“Ranní chodec”), “падраныя гнойныя раны 

майстэрняў” (“Svědek”) або “слізістыя целы ліхтароў” падкрэсліваюць 

матэрыяльнасць, рэчаіснасць выяўляемага свету. Персаніфікацыя развіта тут 

проста неверагодна: “прыгожа падрапаны твар крамы”, “вечар 

прысаджваецца на раён”, “заспаныя вочы ліхтароў”, “аслабелы пасля працы 

вецер пяшчотна кранае тратуар да дрыжыкаў на плітцы”, “з кветачкай між 

вуснаў і з рукамі, запушчанымі пад спадніцу ночы” і таму падобнае.  

У той жа час, гэты працэс можа быць адваротны: людскасць 

страчваецца,  гараджане становяцца рэчамі. Зноў жа, гэта альбо асобныя 

матывы (“растапталі голас чалавека, нібы птушынае яйка, што выкацілася на 

тратуар”, “валасы становяцца гняздом з дроту”…), або апісаннне 

паўсядзённасці праз мастацкія тропы (“пешаходы, як цеста, што 

распаўзаецца і пакрысе сохне” (“Svědek”), “рукі прыходзяць, становяцца 

цяжарнымі, нараджаюць у муках дэталі машын” (“Noci dne”) і інш.). 

Многія тагачасныя мастакі прынялі за аксіёму наступны выраз “горад = 

рэчаіснасць = тэкст” і не памыліліся,  бо, калі параўнаць рэальны, існуючы 

горад і літаратурны тэкст, можна хутка знайсці некалькі паралеляў. У той жа 

час паэты таксама прапануюць метафарычнае параўнанне горада і існавання 

чалавека ў цэлым. Таму не дзіўна, што горад як неадназначны сімвал стаў 

галоўнай тэмай паэзіі Іржы Коларжа і ўсёй “Групы 42”. Як скказаў Ян 
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Гросман, “у спасціжэнні гарадской рэчаіснасці паэзія будзе шукаць прастору 

для жыцця, што характэрна для сучаснага чалавека, яго думкі, нягледзячы на 

яго складаны лёс”. [14, с. 53] Таму, калі мы гаворым пра горад у яго 

фактычнай форме, мы разумеем мэты паэтыкі “Групы 42” і разуменне свету і 

паэзіі яе прадстаўнікамі. Такім чынам, можна сцвярджаць, што характар 

горада быў мадэллю вобраза цывілізацыі і галоўнай ідэяй для якаснай паэзіі.                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  Візуальная паэзія як адказ застарэлым нормам літаратуры 
 

Прамежкавым, сінкрэтычнай відам авангарднай літаратуры з'яўляецца 

візуальная паэзія, якая злучае слова і жывапіс, робіць з літар і іншых 

пісьмовых знакаў жывапісныя кампазіцыі. Вершакарціны маюць даўнюю 

традыцыю (александрыйская паэзія, літаратура барока, авангард пачатку ХХ 

стагоддзя), але ў эпоху канца ХХ стагоддзя яны былі асабліва актуальныя. 

Гэта звязана з агульнай візуалізацыяй культуры. Фатаграфія, кіно, 

тэлебачанне, інтэрнэт, рэклама павялічваюць нагрузку на візуальныя 

кампаненты паведамленняў і пастаянна супернічаюць з вербальнымі формамі 
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камунікацыі. Чалавек патрабуе паскарэння ўспрымання, ўшчыльнення 

інфармацыйных працэсаў. Паэзія хоча быць актуальнай і актывізуе глядацкае 

ўяўленне і творчыя здольнасці праз візуальна-эксперыментальныя сродкі 

сучаснага мастацтва. Развіваюцца розныя віды прасторавай паэзіі, па-

асабліваму акцэнтуюцца суадносіны знака, слова (або камбінацыі знакаў, 

літар, графічных малюнкаў, дробных і не вельмі прадметаў і г.д.) з паверхняй 

ліста, плоскасцю. Можна сказаць, што аўтары, свядома ці не, імкнуцца да 

дэвербалізацыі тэксту праз мінімальную лінгва-маўленчую зацыкленасць, у 

той жа час ушчыльняючы знакавае поле, тым самым павышаючы 

інтэлектуальную нагрузку. Гэта прывяло да таго, што месца знака занялі 

рэчы і прадметы. Ім самім і іх суадносінам стала прыпісвацца пэўнае 

значэнне. “Аб'ектная паэзія” лічыць паэтычным матэрыялам любы факт 

рэальнасці, выраб або аб'ект прыроды: ракавінку, каменьчык, палачку, 

шкельца... Рэчы ў “аб'ектнай паэзіі” прад'яўляюць сваё ўтрыманне, якое як бы 

выводзіцца вонкі. Матэрыял тут выступае ў ролі тэксту або яго фрагмента, 

мастацтва зліваецца з сапраўдным фізічным жыццём, і жыццё становіцца 

мастацтвам, што і дазваляе лічыць творчасцю любыя спосабы утварэння 

прадметаў мастацтва, гэта значыць вершаў. Важна адзначыць увагай 

ўнутраныя намаганні чалавека, які прыпісвае рэчам значнасць і значэнне, 

здольнасць “быць мастацтвам”. 

У Іржы Коларжа ёсць так званыя “пераходныя” вершы паміж паэзіяй 

“будзёнасці” і візуальнай паэзіяй. Гэта значыць, што там прысутнічаюць 

якэлементы нагляднасці, так і вербальная нагрузка. Спалучаючы словы і 

наборы гукаў і літар, чэшскі паэт сваімі вершамі дасягае ў чытача адчування  

волі і адсутнасуі межаў у насамрэч непаўторных творах, якія ні ў якім разе не 

могуць падлягаць перакладу з-за складанага гукапісу і тых 

нерасшыфраваных сэнсаў, якія могуць страціцца пры перакладзе: 

 

 

 
BÁSNĚ TICHA  

Co znamená písmeno 

Slava plouhy zameno jalíček hrak vrvy 

Chrdce botník tápeř kátra zluch řoltec 

Vohy kazyk rýl xedvina šich kacíček 

Tuce nuby čebra šluč dmat eladívko 

<…> 
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(1965) 

[7] 

На падставе вывучанага матэрыялу можна зрабіць наступныя вывады 

па главе 2: галоўным апанентам чэшскага авангарду з'яўляецца класічная 

паэзія. Мастацкая сістэма класічнага тэксту ўяўляе сабой сукупнасць 

узаемазвязаных кампанентаў, падпарадкаваных гармоніі на ўсіх узроўнях 

структуры (элемент суадносіцца з іншымі элементамі і з усёй сістэмай у 

цэлым). У класічным тэксце ў вялікай колькасці прысутнічаюць структурна 

ўзнаўляльныя элементы кампазіцыі і сіметрычныя прыёмы мастацкага сэнсу.  

Авангардны тэкст на прыкладзе Іржы Коларжа дэманструе 

паслядоўную разбалансіроўку класічнай сістэмнасці. Гэта выяўляецца ў 

структурнай раз'яднанасці, сюжэтна-кампазіцыйнай дэканструкцыі, 

паслабленні строгай іерархічнасці унутрытэкставых адносін, апоры на 

перыферыйныя моўныя з'явы, парушэнні ўзгодненасці тэксту, дэфармацыі 

моўных канструкцый і прапаноў аж да стварэння новай паэтычнай мовы.  
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ГЛАВА 3 ПАЭТЫКА ВЕРШАУ IРЖЫ КОЛАРЖА ЯК 

ЯСКРАВАГА ПРАДСТАУНIКА “ГРУПЫ 42” 

 

3.1 Станаўленне Коларжа-паэта 

 

Першапачаткова Іржы Коларж не адрываўся ад паперы. Яго ўяўленне 

захапілі "маўклівыя" і "бачныя" вершы, якія складаліся не са слоў, але з 

узораў і вобразаў, створаных з літар, лічбаў і знакаў прыпынку. З часам 

замест слоў Коларж стаў выкарыстоўваць у якасці матэрыялу газетныя 

выразкі, карціны і нават такія экзатычныя элементы, як надпісы, выкананыя 

кодам Брайля. Змяняліся прыхільнасці аўтара, змяняліся і носьбіты. 

Неўзабаве Іржы Коларж ўжо не мог ўтрымаць сваё натхненне ў плоскасці, і 

ад ліста ён перайшоў да стварэння трохмерных калажаў і актуальных 

прадметаў. Ён абляпляў геаметрычныя фігуры, статуі, прадметы мэблі, лыжкі 

і апалонік, нават шпакоўні. 

Чэшскі мастак, паэт, пісьменнік і перакладчык Іржы Коларж нарадзіўся 

24 верасня 1914 года у мястэчку Процівін. Яго бацька быў бедным пекарам, 

маці была швачкай. Калі яму было шэсць гадоў, ён пераехаў з бацькамі ў 

Кладна, дзе жыў да 1945 года.  Першапачаткова вучыўся ў сталярнай 

майстэрні, дзе падчас працы адрэзаў палец. Пасля навучання Іржы змяніў 

некалькі месц працы: ён быў медбратам, столярам, афіцыянтам і ў 

канчатковым выніку стаў пісьменнікам. У 1937 годзе ён правёў сваю першую 

персанальную выставу ў зале тэатра “Д-37” Эміля Францішка Бурыяна, пасля 

чаго на некаторы час прыпыніў сваю мастацкую дзейнасць. У 1945 годзе, пад 

уплывам пасляваеннага энтузіязму, ўступіў у Камуністычную партыю, але 

ўсё яшчэ ў тым жа годзе “працверазеў” і выйшаў з партыі. Затым ён пераехаў 

у Прагу, дзе зноў займаў розныя працоўныя месцы. 

Паэтычны дэбют Коларжа адбыўся ў 1941 годзе, калі быў выдадзены 

яго першы паэтычны зборнік “Пасведчанне аб нараджэнні”. У саракавыя 

гады Коларж стаў членам сюррэалістычнай “Групы 42”, у якую ён трапіў  

перш за ўсё як паэт. Паэзіі затым ён і прысвяціў саракавыя і пяцідзесятыя 

гады. Паступова ён зразумеў абмежаваную здольнасць слоў у зносінах 

людзей, а затым пераканаўся ў непадзельнасці паэзіі, слова і выявы. Таксама, 

як ён парушыў, раскідаў мову, каб атрымаць імгненне для напісання верша, 

так ён разбурыў карціну света, каб паказаць, з чаго той складаецца. 

З-за членства ў “Групе 42” і сяброўства з прадстаўнікамі чэшскага 

авангарда, якія эмігравалі, у 1953 годзе Коларж быў заключаны ў турму. З 

1948 года яго публікацыі былі забаронены камуністамі. Яго наступныя 

выставы і публікацыі адбыліся толькі  ў канцы шасцідзесятых гадоў, калі 
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трохі супакоілася  палітычная і сацыяльная сітуацыя. У той жа час Коларж 

сустракаўся з некалькімі маладымі паэтамі ў кафэ “Славія”, сярод якіх быў 

Вацлаў Гавэл, а потым неўзабаве стаў вядучай фігурай іх невялікага 

аб’яднання. 

У 1945 годзе ён узначаліў Асацыяцыю Чэшскай моладзі ў Кладна, але 

потым пераехаў у Прагу, дзе стаў рэдактарам у выдавецтве Сумесная праца 

(Družstvo Dílo) і паўгода вёў штотыднёвік “Народная культура” (“Lidová 

kultura”). Пасля рэвалюцыі, з прычыны звальнення са сваёй пасады, Коларж 

засяродзіўся толькі на літаратуры і мастацтве. 

Пасля 1968 года Коларжу зноў было забаронена пісаць і рабіць 

выставы. У 1970 годзе ён перанёс інсульт, з-за якога знерухомела яго правая 

рука. З пачатку сямідзесятых аж да 1989 года Коларж не выдаў ніводнай кнігі 

і не атрымаў дазволу ні на адну выставу. Падчас нармалізацыі быў адным з 

тых, хто падпісаў Хартыю 77. З-за гэтага яму было забаронена вяртацца з 

паездкі ў Заходні Берлін, таму  быў ён вымушаны эміграваць у Францыю. 

Пасля 1980 года ён пераехаў у Парыж, дзе ў 1984  атрымаў французскае 

грамадзянства і жыў з 1980 па 1998 год.  

У 1949 Коларж ажаніўся з мастачкай і фатографам Бэлай Гельцавай, 

якая з стала яму апорай на ўсё жыццё. Яна настолькі была адданая свайму 

мужу, што калі яго выгналі з краіны, адправілася з ім у эміграцыю.   

Але калі ў 1981 годзе Гельцава адправілася ў Прагу, каб высветліць 

розныя прававыя пытанні, ёй не дазволілі вярнуцца ў Парыж аж да 1985 года. 

У 1984 годзе Колар атрымаў грамадзянства Францыі. 

Для яго творчасці найбольш важным з’яўляецца час знаходжання ў 

Парыжы, дзе ён З шасцідзесятых гадоў правёў больш за трыста выставаў, 

апублікаваў дзесяць манаграфій і некалькі дзесяткаў зборнікаў, а таксама 

некалькі дзіцячых кніг і каталогаў. 

У Чэхію на пастаяннае месца жыхарства вяртаецца пасля 1998 года. З 

1999, пасля перажытага інсульта, ён быў пастаянна прыкаваны да ложка. У 

2002 годзе, 11 жніўня, у Празе, Іржы Коларж памёр. 

У сваёй творчай працы Коларж працаваў з хірургічнымі інструментамі, 

падручнымі матэрыяламі, фарбы былі заменены друкаванай паперай і клеем. 

Яго калажы - карціны, барэльефы і аб'екты, атрыманыя тэхнікамі ралажу, 

пралажу, мухлажу, хіязмажу, асамблажу і інш. -з’яўляюцца вынікам 

пранікнення ў розныя сферы чалавечага існавання. 

Цікава, што Коларж ў 1938 годзе ў прыватным выданні апублікаваў 

свае першыя вершы, якія не ўключаны ў яго бібліяграфію верагодна  таму, 

што яны празмеру эратычныя, а ў некаторых выпадках гэтая эротыка мяжуе з 

парнаграфіяй. Гэта, напрыклад,  вершы пра нетрадыцыйнае каханне, 

прадажныя адносіны і інтымныя падрабязнасці. Гэта такія вершы, як 
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“Ústnice”, “Падсвечнік і каляска”, “Вячэрняя Ружа” і інш. Афіцыйна яго 

першым зборнікам лічыцца “Пасведчанне аб нараджэнні” (“Křestný list”), 

выдадзены ў 1941 годзе.  

Побач  з  новымі  плынямі,  авангардным  светаадчуваннем працягвала  

развівацца  рэчышча  традыцыйнай  паэзіі,  дзе  асноўным быў  

патрыятычны,  нацыянальна-адраджэнскі  матыў. 

Як было адзначана раней, Коларж дэбютаваў у 1941 зборнікам вершаў 

“Пасведчанне аб нараджэнні”, які быў пладом  натхнення  мастацкімі 

уплывамі сюррэалізму і асабліва творчасцю Францішка Галаса. Наступным, у 

1945 годзе быў напісаны зборнік “Сем кантат”(“Sedm kantát”), у якім паэт 

адлюстраваў сваё бачанне падзей таго ж года. У той жа час выходзіць зборнік 

“Лімб і іншыя вершы” (“Limb a jiné básně”), а праз год “Оды і варыяцыі”( 

“Ódy a variace”), дзе ён пераходзіць на форму вольнага верша, пакідаючы 

слова на волі яго зменлівай структуры.   

У 1948 годзе ён апублікаваў знакамітыя зборнікі “Дні ў годзе” (“Dny v 

roce”) і “Гады ў днях” (“Roky v dnech”), у якіх паказвае карціны 

паўсядзённага жыцця, прычым, робіць гэта ад асобы відавочца, звычайнага 

абывацеля. 

Кнігі “Дні ў годзе” і “Гады ў днях” цесна звязаныя паміж сабой. 

Першая кніга – зборнік вершаў, другая – дзённікавых запісаў.  Аднойчы 

Коларж вырашыў, што на працягу года будзе пісаць адзін верш і адну 

нататку ў дзень. Хоць агульная колькасць тэкстаў аказалася меншай, чым 

планавалася (далёка не кожны дзень атрымлівалася запісваць), выйшла 

своеасаблівая карта года з жыцця Коларжа. Каб падкрэсліць дакументальную 

каштоўнасць, ён абмежаваў дакладную дату пачатку кожнага запісу 

(каляндарны дзень). У “Днях у годзе” аўтар дае апісанне бягучым падзеям 

(знаходжанне ў Парыжы, падарожжы, прагулкі ў Празе і г.д.). Абедзве працы 

абагульнены ім свядома. Тэксты Коларжа ў абодвух зборніках выяўляюць 

шматлікія ідэі аўтара, часам паўсядзённыя, але часам неабходна-філасофскія. 

Можна сказаць, што Коларж агаляе сваё сэрца, свае думкі і настроі, якія, як 

надвор'е, змяняюцца з дня ў дзень. Некалькі разоў ён таксама згадвае свае 

сны (часам у нечым сюррэалістычныя), або разважае над імі.  

У 1950 годзе ён напісаў зборнік “Печань Праметэя” (Prométheova játra), 

у якім было відавочна крытычнае стаўленне да існуючага грамадскага 

рэжыму. Неўзабаве, калі пра гэта даведаліся ўлады,яго выгналі з краіны. 

Зборнік быў выдадзены і добра тыражаваны толькі ў 1985 годзе.  Наступныя 

паэтычныя творы з'яўляліся ў самвыдаце, і, вядома, таксама значна пазней.  

Для зборніка “Вісакосны год” (1955) выбраў форму дзённіка і прапанаваў 

разуменне яго творчага працэсу праз розныя версіі арыгінальных вершаў. У 
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гады 1956-1957 стварыў трылогію з гістарычным ухілам “Майстар Сонца” 

(“Mistr Sun”), “Чорная Ліра” (“Černá lira”) і “Новы Эпіктэт” (“Nový Epiktet”).  

З шасцідзесятых гадоў у творчасці Коларжа выразна бачна, што 

візуальная паэзія пераважае над вербальнай.   У 1959-1961 гадах ўзніклі 

“Вершы маўчання” (“Básně ticha”),якія маглі змяшчаць у сабе як шмат 

глыбокіх ідэй, так і быць проста прыгожымі і прыемнымі для ўспрымання.   

Выдадзена дзве кнігі разважанняў, вершаваных эсэ у стылі дзённіка: 

“Відавочца” (“Očitý svědek”) – 1983 і “Адказы” (“Odpovědi”) – 1984. Гэта 

найбольш ёмкія і грунтоўныя працы. У іх Коларж разважае аб чалавецтве, 

соцыуму, аб асобе і яе адзінасці, але ў той жа час тыповасці. Вось некалькі 

цытат з яго эсэ на сацыяльную тэму: 

“Čím tupější nůž, tím horší rána, čím tupější člověk, 

Tím nebezpečnější zvíře.” 

“Чым больш тупы нож, тым горшая рана,  

чым бльш тупы чалавек, тым больш небяспечныя жывёлы”. 

 

 “Člověk, který se snaží udělat ze sebe něco víc, 

Než je, učiní ze sebe vždycky zrůdu.”  

“Чалавек, што намагаецца зрабіць з сябе нешта большае, 

Чым ёсць, заўсёды зробіць з сябе пасмешышча”. [10] 

Потым былі створаныя, часта ў супрацоўніцтве з Ёзэфам Гіршалем, 

кнігі для дзяцей: “Адзін дзень вакацый” (“Jeden den prázdnin”) (1949), 

“Коцікаў” (“Kocourkov”) (1959), “Прыгоды пана Красавіка” (“Nápady pana 

Apríla”) (1961). 

Іржы Коларж – паэт неадназначны і ў той жа час канкрэтны ў сваіх 

памкненнях. Ён знаходзіцца дзесьці на мяжы паміж гульнёй і 

фундаментальнасцю, паміж разбурэннем забытага і адбудовай новага, паміж 

паэзіяй і прозай, паміж музыкай, выяўленчым мастацтвам і літаратурай, 

паміж знакамі і рэальнымі рэчамі. 

Так, творчасць Іржы Коларжа рухаецца ў нейкім своеасаблівым  стылі.  

Гэта нічым не абмежаваны і няўлоўны стыль. Ён прыцягвае нас сваімі 

таямніцамі. Ён жывы, гуллівы і загадкавы. Гэта праца сапраўднага генія. 

У паэзіі Коларж першым часам падпарадкаваўся класічнай форме; 

чарга яго мадэрнісцкіх эксперыментаў са словам наступіць пазней. 

 

 

 

3.2 Адметнасць і галоўныя рысы паэтыкі Іржы Коларжа. Роля 

калажу ў творчасці і развіцці паэта як асобы 
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Іржы Коларж – вядомы чэшскі паэт, а таксама графік, скульптар, але 

большасць людзей яго ведае ўсё ж як калажыста. Калажыст у паэзіі - і паэт у 

мастацтве калажа, усярэдзіне якога ён выставіў ўласную арыгінальную 

сістэму жанравых разнавіднасцей. Сапраўды геніяльныя творы прынеслі 

аўтару сусветную славу. Працы Коларжа выстаўлены ў знакамітых музеях, а, 

напрыклад, яго ілюстрацыі да раманаў Ф. Кафкі, якія аднаўляюць 

мудрагелісты зламаны свет пісьменніка, нават тыражуюцца на мастацкіх 

паштоўках. 

З самага ранняга дзяцінства Коларжа атачала рэчаіснасць сапсаваная, 

жорсткая, вуглаватая - і ў той жа час асляпляльная сваёй шматколернасцю. 

Сказаць, што жыццё яго не песціла, - не сказаць нічога. Таленавіты хлопчык 

нарадзіўся ў 1914 годзе ў працоўным горадзе Кладна блізу Прагі ў 

шматдзетнай сям'і пекара і швачкі. Бацькі звыклі працаваць не разгінаючы 

спіны, і маленькі Іржы, ледзь скончыўшы пачатковую школу, быў аддадзены 

ў вучэнне да столяра. Дзіцячыя ўражанні пазней адгукнуліся ў многіх вершах 

Коларжа. 

10 студзеня 1950 года. Аўторак (Кладна) 

“Бог ведае, як я вырас, 

ён нібы хворы, калі няма чаго выпіць, 

маці сама падсоўвае яму грошы, 

абы адстаў, 

здаецца, мала, што ён прапівае 

усе да апошняга заробленыя грошы. 

А калі ты зляжаш, кажу я ёй, 

і не зможаш хадзіць па хатах прыбірацца, 

думаеш, я вас пракармлю 

ў свае дванаццаць? 

Карэл - калека, 

а Марта - тая ледзь лапатаць навучылася. 

Але яна толькі смяецца. 

Я яшчэ магу, кажа, не наклікай бяду...” 

З цыклу “Трыумфальныя могілкі. Абраныя месцы з дзённіка” у кнізе 

“Печань Праметэя” [4] 

Працягнуць адукацыю Коларжу так і не ўдалося, затое прафесій ён 

змяніў мноства. Яму давялося быць вартаўніком, падручным муляра, 

грузчыкам ... У 1932 годзе, калі ў Еўропе пачаўся эканамічны крызіс, юнак 

пазбавіўся ўсіх сродкаў да існавання, а потым быў бязмерна рады, калі яму 

выпадкова трапілася месца афіцыянта. Кожны этап яго жыцця адбіваўся ў яго 

непаўторнай творчасці: 

11 снежня  



41 

“ЧАС, КАЛІ ЮНЫ АФІЦЫЯНТ, 

накрыўшы сталы, 

паважна сядзіць на крэсле 

і чакае; дама абедае 

і паміж справай 

не-не ды і прамовіць слова; ён жа, 

косячыся на свой профіль 

у люстэрку, адказвае, 

а ў думках у яго - элегантная 

стрыжка, новы гальштук, 

гетры і чаявыя... 

У вас ужо ёсць дзяўчына, 

спытала старая дама, у той час 

як ён мяняў прыбор.” 

З кнігі «Дні у годзе», 1948  [2, с. 33] 

Ужо тады Коларж піша вершы і адначасова пачынае працу над 

калажамі, здзіўляючы незвычайнасцю сваіх твораў пражскую артыстычную 

моладзь.  

“З самага пачатку маёй мэтай было адкрыццё плоскасцяў судотыку 

пластычнага мастацтва і літаратуры, – успамінаў ён у кнізе “Адказы”. – Усе 

спробы, якія рабіліся ў гэтым кірунку раней, здаваліся мне 

малапераканальнымі і, галоўнае, непаслядоўнымі” [10]. 

У шырокім сэнсе калаж (ад фр. collage – прыклейванне) – уключэнне з 

дапамогай мантажу ў творы літаратуры, тэатра, кіно, жывапісу, музыкі 

рознастылёвых аб'ектаў перш за ўсё для ўзмацнення эстэтычнага эфекту. [45] 

Гэта азначэнне мы узялі за адпраўны пункт нашага даследавання, так 

як Іржы Коларж выкарыстоўваў тэхніку калажа не толькі ў паэтычнай 

творчасці, а і ў жывапісе, фатаграфіі і ў аб’ёмнай скульптуры.  

У 30-я ж гады яго ўсё больш прыцягвае мастацтва калажа, і ў 1937-м у 

пражскім тэатры D-34 – своеасаблівым цэнтры чэшскай авангарднай 

мастацкай думкі таго часу – адкрываецца першая выстава Коларжа. “У сваіх 

першых калажах, створаных у перыяд паміж дзвюма сусветнымі войнамі, я 

аддаваў даніну сюррэалізму, – кажа аб гэтай пары сваёй творчасці сам 

майстар. – Я быў тады даволі маладым і яшчэ цікавіўся прынцыпам 

выпадковых спалучэнняў, цікавіўся нечаканымі эфектамі, якія падобная 

спантаннасць магла даць маім працам...” (“Адказы”) [10]. 

Члены “Групы 42” прапаведавалі ідэю мастацтва, якое стала б не 

прыналежнасцю культуры, а часткай чалавечага жыцця, часткай найноўшай, 

якая адбываецца ў цяперашні момант гісторыі. У гэты час Коларж як паэт 

адмаўляецца ад класічнага верша і ўступае на той шлях, які ў выніку прывёў 
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яго да поўнага адмаўлення ад літаратуры ў звыклым сэнсе. Апошняя пачынае 

здавацца яму фальшывай гульнёй розуму індывідаў, якія займаюцца 

папяровым складальніцтвам замест таго, каб адлюстроўваць рэальную, 

жывую штодзённасць. Характэрны апошнім довадам эпіграф з Генры Мілера, 

які Коларж узяў да свайго зборніка “Сем кантат” (1945): “Усё, што не 

прысутнічае публічна на вуліцы, ілжыва і другасна; гэта, так бы мовіць, 

літаратура”. [3] 

“Далоў разрэджванне мовы! 

Хопіць мараляў! 

Даеш канец літаратуры!” 

(З кнігі “Новы Эпіктэт”, 1968) [3] 

Яго зборнік “Вершы цішыні” узнік паміж 1959 і 1961 гадамі. Ён 

з'яўляецца “візітнай карткай” творчай працы Коларжа. Гэта прыклад так 

званай эксперыментальнай візуальнай паэзіі. У зборніку змешваюцца розныя 

літаратурныя і мастацкія прыёмы. Цікава, што назвы і тэматыка асобных 

тэкстаў звязана з паняццем «цішыня», што павінна адносіцца хутчэй да 

музычнага твора, але для Коларжа гэта, відаць, спасылка на немагчымасць 

гукава рэалізаваць свае вершы, немагчымасць чытаць іх услых, таму што ў іх 

дамінуюць візуальныя элементы... Тым не менш, ён падкрэслівае той факт, 

што “цішыня”  яго вершаў выражаецца белымі плямамі на кожнай старонцы, 

на якой знапісаныя вершы, словы і літары, якія былі раскіданыя там толькі 

для запаўнення месца. [10]  

Такім мастацкім працэсам Коларж дасягае паслабленне сувязяў у 

вершы і акцэнтуе  розныя элементы, з якіх складаецца верш.  

Многія вершы гэтай кнігі нашмат бліжэй да выяўленчага мастацтва, 

чым да традыцыйныя паэзіі: яны, напрыклад, створаны праз форму 

дыякрытычных 

знакаў або лічбаў. Яго верш на працягу некалькіх хвілін да свайго 

нараджэння адлюстроўвае хаос у свядомасці паэта, абсалютная путаніца за 

некалькі імгненняў да таго, як думка паэта прыгожым стуменем пальецца на 

паперу. 
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Jiří Kolář: Pollock  [7] 

 

 

Jiří Kolář: Bezobsažná báseň   [7] 
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         Тут Коларж прадстаўляе паэзію не для ўсіх. Зборнік разлічаны 

толькі на сапраўдных знаўцаў літаратуры і мастацтва, якія прымаюць час, каб 

паспрабаваць раскрыць схаваныя ў вершах таямніцы і шыфры. 

 

   

Jiří Kolář: Calder   [7] 

 

 

Jiří Kolář: Investice do rozvoje vzdělávání [7] 
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Далей – больш: Коларж складае словы і фразы з камянёў або з шнуркоў 

для чаравік, да якіх прывязвае розныя прадметы - напрыклад, станкі для 

галення або ключы. Зразумела, гэта ўжо не паэзія, гэта асаблівага роду творы 

мастацтва, якія, зрэшты, аўтар усё роўна называе вершамі, даючы ім 

жанравае вызначэнне “петрогліфы”, «вузельчыкавыя вершы» і гэтак далей. 

[15] 

“Калі верш стаў рассыпацца ў мяне ў руках, я сабраў дакументальны 

матэрыял пра вытокі пісьменства, дзякуючы чаму і з'явіліся мае петрогліфы і 

вузельчыкавыя вершы ... Пачынаючы эксперыментаваць з непісьменной 

паэзіяй, я амаль нічога не ведаў пра тое, што адбывалася ў свеце раней. Калі 

ж я потым ўпершыню ўбачыў вялікія зборы карцін Купкі і Кандзінскага, я 

быў ашаломлены, зразумеўшы, што ўсё гэта стваралася яшчэ да майго 

нараджэння. Што ж засталося зрабіць мне?” 

“Адказы” [10]. 

У далейшым Коларж прысвячае сябе стварэнню ўжо выключна 

невербальных калажаў, у якіх хоць і з'яўляюцца ўрыўкі тэкстаў і асобныя 

фразы, але пазбаўленыя уласна моўнага сэнсу, нечытальныя: гэта ўсяго 

толькі прадметы навакольнага свету, вырваныя з звыклай для іх асяроддзя і 

мудрагеліста злучаныя з фігурамі людзей, будынкамі, аўтамабілямі, кветкамі 

і іншым, іншым, іншым ... Пры гэтым калажыст заўважае: 

“... Разадраць або памяць нейкія тэксты або рэпрадукцыі не азначала 

для мяне разбурэння. Мне хутчэй здавалася, што гэта метад даследавання, 

здавалася, што я такім чынам задаю пытанні прадмету, ці што прадмет іх мне 

задае. Мне было цікава: што крыецца па той бок ліста, спісанай старонкі, 

карцінкі, што заключана ўнутры ўсяго? Гэта была дзіўная праца - праца 

анатама або біёлага...”  “Адказы” [10]. 

“Прыгожы прыслухоўваецца да вырадка 

А за абодвума засынаюць клапы 

А за абодвума засынаюць зоркі 

А за абодвума - 

Хто засне першы? 

Хто першы прачнецца 

Вырадкам? 

Прыгожым?” 

(Са зборніка “Лімб і іншыя вершы”, 1945) 

[34] 

Такім чынам, Коларж-паэт змоўк, але маўчанне яго красамоўна. Яно 

адлюстроўвае стаўленне мастака да нашага свету - і да мовы, да слова, у 

барацьбе з дэвальвацыяй якога ён і сапраўды пакончыў з літаратурай. 
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Пасля падаўлення “Пражскай вясны” 1968 Іржы Коларж не мог больш 

ні друкавацца, ні выстаўляцца ў сябе на радзіме. У 1970 годзе быў рассыпаны 

набор цэлых чатырох яго кніг: “Гады ў днях” (ужо другі раз, упершыню - у 

1949), “Відавочца”, “Печань Праметэя” і “Вершы цішыні”. У сілу гэтых 

абставін ў 1979 годзе Коларж з'язджае ў Заходні Берлін, а затым перабіраецца 

ў Парыж. З пачатку 80-х гадоў прызнаны на Захадзе майстар выдае 

прысвечаны чэшскаму мастацтву штоквартальны часопіс “Рэвю К”, які 

выходзіць на чэшскай і французскай мовах. 

“Люты. 15-ы тыдзень 

Я не хачу навяваць сны, ненавіджу ілюзіі, але думаю, што час паэзіі 

прайшоў, што насоўваецца нешта большае, што перад намі маячыць бераг 

іншага стагоддзя, які мы павінны заваяваць, стагоддзя ісціны. 

Нам варта было б жыць і рабіць усё лепш, чым хто б там ні быў да нас, 

і ніколі не прымаць гатовае, якім бы прымальным яно ні здавалася. 

Для таго каб справіцца з гэтай надмернай задачай, нам спатрэбіцца 

азарыць святлом ўсё, што адбываецца, аж да апошніх дробязяў, усе нашы 

справы аж да самых нікчэмных.” [10] 

Дзякуючы яго майстэрскім здольнасцям быць паўсядзённым 

абывацелем, Коларж без праблем  ўступае ў дыялог з чытачом.  Ён часта 

проста сядзеў у кафэ, назіраючы за наваколлем і расслаблена казаў пра што-

небудзь, а часам і абмяркоўваў і разважаў пра фундаментальныя пытанняў 

жыцця, пра каханне, жыццё і смерць. [5]  

Хоча рэцыпіент ці не хоча, а чытаннем вымушаны ўступіць у гэтую 

дыскусію і тым выказаць і сфармуляваць свае пазіцыі на гэты конт, або разам 

з ім і весела правесці час. І ў тым, і ў іншым выпадку чытач становіцца 

блізкім сябрам Коларжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Коларж у складзе “Групы 42”. Паэзія будзённасці 
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“Група  42”  узнікла  ў  гады  Другой  сусветнай  вайны  (1942), але  не 

перажыла  люты  1948  г.  (некаторыя яе прадстаўнікі эмігравалі, некаторыя 

пачалі захапляцца новымі ідэямі, а іншыя не мелі магчымасці друкавацца).  У  

“Групу  42”  уваходзілі  тэарэтыкі  літаратуры (І.  Халупецкі),  мастакі  

(К.  Льготак,  Ф.  Грос,  Ф.  Гудачак),  паэты (І. Коларж, Ё. Кайнар, І. Блатны, 

Я. Ганч, І. Гаўкава). Гэта суполка адчыніла дзверы ў мастацтва неэстэтычным 

сцэнам, дэталям, персанажам,  падзеям.  Прадстаўнікі  гэтага  мастацкага  

напрамку  ў імкненні  да  непасрэднасці  адмовіліся  ад  тропаў.  Звярнуліся  

да таўталогій, актыўна ўжывалі мантаж разнародных сцэн, пачутых на  

вуліцах  размоў.  Яны  былі  засяроджаны  на  рэаліях  гарадскога жыцця.  

Але  гэта  не  была  сентыментальная  філантропія  чэшскіх рэалістаў  ХІХ  

ст.  Прадстаўнікі  мастацкай  суполкі  цікавіліся  перыферый ным жыццём 

вялікага горада, якое набывала ў іх творах глыбінны каштоў насны сэнс. Яны 

вывучалі і апісвалі пера ходныя (паміж  вёскай,  прыродай,  гарадской  

цывілізацыяй)  з’явы.  Паэты “Групы  42”  падкрэслівалі  прыземленасць  

жыццёвага  светабачання, салідарызаваліся  з  прыніжанымі  і  асуджанымі  

жыць  у  шэрай паўсядзённасці людзьмі і шукалі адпаведныя спосабы 

паэтычнага выражэння.  Выступалі супраць  патэтыкі  і  ўзнёслага  погляду  

на свет, скарыстоўвалі размоўную лексіку, слэнгавыя выразы, аб вяргалі  

правільную  строфіку,  імкнуліся  да  наўмыснай  празаізацыі свайго  

паэтычнага  бачання.  Перавага  аддавалася  сырому  жыццёва му матэрыялу, 

рэальнасць не паэтызавалася, а развенчвалася. 

Паэтыка “Групы 42” выкрысталізавалася, галоўным чынам, пасля 

вайны. Яна выражала агульныя настроі таго часу, што і нарадзіла адмаўленне  

ад  шырокіх  дэкламацый,  прагу  да  прадметнасці, прыземленасці,  цікавасць  

да  звычайнага  чалавека.  [46, с. 14] 

Цэнтральнай  фігурай  гэтай  групоўкі,  вакол  якой  і  кан цэнтраваліся  

маладыя  таленты,  была  асоба  Іржы  Коларжа . Яго вершы  сталі  новым  

словам  у  чэшскай  паэзіі.  Коларж  даволі  крытычна  ставіўся  да  паэзіі  

міжваеннага  авангарда.  З’явай  літаратурнага  жыцця  стаў  яго  зборнік  

“Дні  ў  годзе”  (1948),  складзены як вершаваныя дзённікавыя запісы 1946–

1947 гг. з датамі ў якасці загалоўкаў асобных раздзелаў. Аўтар папярэдж вае 

чытача, што гэта не  проза,  ён  толькі  бярэ  сабе  на  дапамогу  простыя  

людскія  размовы. Коларж на старонках сваёй кнігі стварае жыццё вялікага 

горада ў момантавых замалёўках звычайных вулічных сцэнак, уключае 

разважанне  пра  справы  і  настроі.  Змяшчае  выразныя  партрэты-маналогі 

простых гарадскіх жыхароў. Паэт стараецца ўзнавіць рэаліі будзённасці,  

звяртаецца  да  бытавых  элементаў  мовы,  гарадскога жаргону,  амаль  што  
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пратакольным  стылем  пералічвае  дзеянні лірычнага  героя.  Разам  з  тым  у  

вершах  гучаць  словы  перасцярогі, бо ў пасляваенным чэшскім грамадстве 

можа быць перакрэслена індывідуальнасць  і  свабода.  У  зборніку  Коларжа  

“Оды  і  варыяцыі” (1941–1944)  ужо  прыкметна  аўтарскае  крэда:  чалавечае  

жыц цё заўсёды  балансуе  па між  нізкім  і  высокім,  прычым  пераважае  

нізкае. Менавіта таму ў самога паэта творчасць прасякнута карцінамі 

чалавечага зла, галечы, гора, пэўнымі анамаліямі. [46, с. 14] 

“Група 42” праіснавала ўсяго шэсць гадоў (пасля камуністычнага 

перавароту 1948 г. у Чэхаславакіі яе дзейнасць стала немагчымай). Аднак 

Коларж застаўся верны яе традыцыям і сваёй ранейшай манеры пісьма 

таксама і ў 50-я гады. За адзін са сваіх паэтычных калажаў пачатку гэтага 

дзесяцігоддзя - рукапіс зборніка “Печань Праметэя”, знойдзеную ў кватэры 

яго сябра Вацлава Чэрнага, – ён быў ў 1953 годзе арыштаваны і правёў у 

зняволенні 9 месяцаў. 

Новым словам у чэшскай паэзіі стаў зборнік Коларжа “Дні ў годзе” 

(1948), пабудаваны як вершаваныя дзённікавыя запісы 1946 – 1947 гг. з 

датамі ў якасці назваў асобных раздзелаў. “Гэта ні ў якім разе не проза, – 

папярэджваў аўтар. – Я ўзяў сабе ў дапамогу звычайную людскую размову”. 

[51, с. 187] 

Жыццё вялікага горада ўзноўлена на старонках кнігі ў імгненных 

замалёўках звычайных вулічных выпадкаў, у кароткіх нататках і разважаннях 

аўтара аб сваім настроі, у выразных партрэтах-маналогах прастых гараджан – 

маладой дзяўчыны, якой складана раніцай устаць на працу, пажылой 

жанчыны, пакалечанай здрадай мужа і т.п. Паэт узнаўляе рэаліі 

паўсядзённага абіходу, выкарыстоўвае бытавыя формы маўлення, гарадскі 

жаргон, у пратакольным стылі пералічвае дзеянні лірычнага героя: “Я 

апрануўся, / прыбраў са стала некранутую паперу, / склаў кнігі, / якія 

прыгатаваў яшчэ ўдзень, / з’еў рэшткі ежы…” і г.д. [51, с. 187] 

Але здольнасцьубачыць прыгажосць, напрыклад, месячнай ночы за 

вакном дапамагае пераадолець шчымлівае пачуццё занепакоенасці і смутку: 

“Я зноў дастаў кнігі і паперу / і расчыніў вакно. / Непамернае срэбра / 

вылівалася на двары і вежы”. [51, с. 187] 

Характэрна, што аголеную праўдзівасць сваіх вершаў І. Коларж – у 

духу большай часткі паэзіі тых гадоў – звязваў з выкананнем запавета 

змагароў-антывашыстаў, што вярнуліся і не вярнуліся з концлагераў і вязняў 

(верш “12 красавіка”). Разам з гэтым паэт занепакоены тым, што ў 

пасляваенным грамадстве можа быць ушчэмлена індывідуальнасць, а, як ён 

казаў, “няма сацыялізму без волі”. [51, с. 189] 

Коларж ўважліва прыслухоўваецца да голасу вуліцы, углядаецца ў яе, 

ловіць урыўкі фраз, чытае шыльды, падхоплівае і склейвае ўсе гэтыя аскепкі 
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ў творах, якія ўяўляюць сабой сапраўдныя вершаваныя калажы. У іншых 

выпадках ён перамяжоўвае свой тэкст цытатамі - часам вельмі вялізнымі - з 

класікаў і сучасных яму пісьменнікаў. У гэтай манеры скампанаваны, 

напрыклад, зборнік “Чорная ліра”, у якім Коларж разбівае на вершы чужую 

прозу (у змесце паведамляючы імёны выкарыстаных аўтараў). Створаная 

неўзабаве пасля вайны, хоць тады не апублікаваная, гэтая кніга была 

заклікана стаць свайго роду анталогіяй “чалавечай подласці” з часоў 

Старажытнага Рыма і Паднябеснай імперыі да гітлераўскіх канцэнтрацыйных 

лагераў. (Гл. Дадатак) 

У гэтым зборніку як нідзе часта сустракаюцца эратычныя матывы. 

Варта адзначыць, што ў авангардыстаў гэта з’ява адметная і адрозная ад 

звычайнага яе разумення. Жорсткасць,бруд, гвалт – тое нямногае, што 

характэрызуе авангардны эратызм. Стомленыя ласкавай пяшчотай і 

ненатуральнымі пачуццямі, прадстаўнікі “Групы 42” расказваюць пра 

сапраўднае, “бытавое” каханне, якое не знікае нягледзячы ні на што. Нароўне 

з тым, як Коларж у сваіх вершах апісвае моманты з жыцця рабочых фабрык, 

шаўцоў і электрыкаў, таксама ўзгадваецца жыццё прастытутак, прычым, з 

жаночых прафесій гэтая сустракаецца часцей за ўсё. Паэт не бачыць у гэтым 

нічога жахлівага ці амаральнага, успрымае як абавязак і спосаб выжывання. 

Таксама паўтараецца вбраз няшчаснай жонкі, якую муж не цэніць, не шкадуе 

і пастаянна ёй здраджвае. Коларж звяртае ўвагу на становішча жанчыны, але 

прызнае той факт, што жанчыны мірацца са сваёй горкай доляй, пакутніцкі 

вытрымліваючы ўсе выпрабаванні і здзекі з боку мужа.   

 
Tak se rozmysli: 

Uměl jsi celý život 

jen mi kydat na hlavu 

měls prubnout před svatbou 

nebudu prosit rvat vlasy 

mně uvěří nemám co předstírat 

ode dneska nepřekročím 

za tebou prah 

smrdíš psem utopíš svět 

< … > 

být jiná v mé kůži 

už dávno jsi zkrotl 

válka tě naučila 

barvit podlost na hrdinství 

teď sis vysmyslel život 

Umíš cítit jen s vlastním břichem… 

– Kam koukáš? Nemám čas, 

dělej, musím píchat přesně! 

 

[39] 

 

 

 

 

 

 

 

Дык вось падумай: 

За ўсё жыццё ты ўмеў 

толькі выліваць брыдоту  

мне на галаву 

павінен быў стаць грубым  

яшчэ да вяселля  

я не прашу рваць на сабе валасы 

я лічу, што ў мяне няма  

нічога фальшывага 

з сённяшняга дня не пераступлю 

за табой парога 
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ты смярдзіш сабакам на ўвесь свет 

<...> 

калі б у маёй скуры была іншая 

яна бы даўно стала ручная 

вайна навучыла цябе 

афарбоўваць нізасць у гераізм 

зараз ты прыдумаў жыццё 

але можаш адчуваць толькі уласным 

жыватом… 

– Куды пялішся? У мяне няма 

часу, 

Рабі сваю працу, я павінен 

трапляць дакладна!

 У 60-я гады Коларж піша так званую “канкрэтную паэзію”. Слова 

перастае быць для яго суб'ектам мовы, а становіцца аб'ектам - такім жа, як любы 

іншы прадмет ўжытку. Коларж ўпарта адстойвае ідэю аўтаномнасці, асобнасці 

слова, яго несвязанасці з чалавекам. Ён падкрэслівае абыякавасць слова як 

такога да таго, хто менавіта ім карыстаецца: навуковец, пісьменнік, прадавец або 

крымінальнік. Ад паэзіі слова Коларж пераходзіць да паэзіі маўленчай плыні. Ён 

складае абстрактныя вершы, расчляняе словы, разбівае іх лічбамі, знакамі 

прыпынку, прабеламі. Аўтар называе свае творы “анальфабэтаграмамі”, 

“ідыётаграмамі”, спрабуе імітаваць на пісьме гаворку людзей, якія наогул  не 

валодаюць граматай... 

“Гаворка ішла пра тое, каб спазнаць і растлумачыць чалавека і яго лёс ва 

ўсёй яго зменлівасці. Бо з чалавекам у кожнае імгненне адбываюцца 

метамарфозы ... Але калі я пачаў пісаць вершы для сляпых і дынгаграммы 

(вершы для вар'ятаў), сур'ёзныя паэты, якіх я лічыў адкрытымі для шмат чаго, не 

захацелі нават паспрабаваць зразумець мяне: як можна пісаць вершы для 

сьляпых і вар'ятаў?! Для мяне ж напісаць верш, адрасаваны сьляпому, якое ён 

мог бы ўспрыняць, абмацваем яго пальцамі, а не толькі на слых, гэта значыць 

стварыць верш-карціну, было вельмі важна ...” 

“Адказы” [10]. 

(Гл. Дадатак) 

Вывады па 3 главе: 

Для Іржы Коларжа свет – адна вялікая размова. Коларж “апастрафуе” ўсе 

вакол сябе, ахвотна пакідае адчуванне гульні. Свабодны верш, які 

выкарыстоўвае Коларж, падрывае ўкаранелае ўяўленне аб рэгулярным рытме і 

рыфме ў паэзіі, так сказаць,  “руйнуе адносіны паміж паэзіяй і прозай."  

“Уздзеянне “Групы 42” прывяло да спробаў ўсталяваць прамую сувязь з 

паўсядзённай рэальнасцю, якая выходзіць за рамкі літаратуры і знайсці 

сапраўднае выражэнне экзістэнцыяльнай сітуацыі. Удзельнікі Групы імкнуліся 

да празаізацыі вершаў, гутарковасці мовы. Антыпаэтычнасць у іх канфліктуе з 

існуючымі канвенцыямі, ідэя фрагментацыі паэтычных тэм па шэрагу 

ўзаемавыгадных osamostatňujících падрабязнасцей, паэты Групы 42 спрабавалі 

захапіць адзін момант адначасовасці падзей.”  [54, с. 169] 
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Падагуліўшы вышэйсказанае, неабходна адзначыць, што Іржы Коларж – не 

толькі значны і знакаміты чэшскі мастак, паэт і пісьменнік, а яшчэ і актыўны 

грамадскі дзеяч, частка згуртаванага асяродка нонканфармістаў, неверагодна 

таленавіты творца, без удзелу якога існаванне “Групы 42” было б 

непаўнавартасным, і без якога  гэтай суполкі ўвогуле б магло не быць. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 
 

Авангард ўяўляе сабой буйное культурна-літаратурнае ўтварэнне, якое 

дэманструе адзінства стылёвых памкненняў і творчых прынцыпаў ХХ стагоддзя, 

а таксама структурных элементаў і формаў. На аснове вывучаных падчас працы 

крыніц можна прыйсці да наступных высноў: 

паэтыка авангарду ў вершаванай творчасці “Групы 42” фарміруецца на 

аснове перагляду каштоўнасцей і адмовы ад агульнапрынятых уяўленняў аб 

мастацтве (мы не кажам пра першаадкрыццё гэтых метадаў ўдзельнікамі “Групы 

42”, тут прысутнічае элемент пераемнасці ў французскіх і ангельскіх 

сюррэалістаў і авангардыстаў). Ідэя грунтуецца на разрыве з традыцыямі і 

выкарыстаннем альтэрнатыўных варыянтаў (зварот да невербальнай паэзіі, 

графікі, жывапісу, калажаў). 

Таксама варта адзначыць важнасць таго факта, што члены “Групы 42” 

распрацавалі сваю, асаблівую мову мастацтва, знайшлі новыя сродкі ўздзеяння 

на чалавека. Гэтым абумоўлена падкрэсленая ўвага да формы (яскравы прыклад 

– “Вершы цішыні”), эксперыменты, якія прыводзяць да пераўтварэння 

літаратурнай тэхналогіі ў прадмет мастацтва. 

Прааналізаваўшы мастацкі свет  Іржы Коларжа ў рэчышчы чэшскага 

авангарда ХХ стагоддзя, можна прыйсці да наступных высноў:  

па-першае, станаўленне Коларжа як паэта адбывалася ў вельмі складаных 

умовах, на шляху да творчых поспехаў было шмат жыццёвых перашкод і 

неспрыяльных сацыяльных абставін; 

па-другое, паэт адным з першых славянскіх літаратараў выкарыстоўвае і 

развівае тэхніку калажа, не баіцца нестандартна мысліць, а таксама адкрывае 

новыя вехі ў паэзіі будзённасці; 

па-трэцяе, Коларж, выкарыстоўваючы асаблівую пераемнасць культур, 

яскрава адлюстроўвае той факт, што заходнееўрапейскія краіны, адкрываючы 

новыя накірункі ў мастацтве, далёка не вычарпалі іх ў вывучэнні авангарднай 

плыні выяўленчага і паэтычнага мастацтва.  

З пункту гледжання прыналежнасці да традыцый авангарда, паэтычныя 

зборнікі чэшскага літаратара належаць да своеасаблівага стылю, адметнага 

вольнай формай і шматграннай паэтыкай, уласцівымі авангарднаму кірунку.  

Іржы Коларж, як і астатнія члены “Групы 42”, выбраў вядучым прынцып 

дысгармоніі, які прысутнічае на ўсіх узроўнях мастацкай структуры твораў як 

вынік адмовы ад катэгорыі класічнага мастацтва: прыгожага, эстэтычнай 

цэласнасці і ідэйна-сэнсавай завершанасці, памкнення да ідэалаў і т.п. Паэт 

лічыў патрэбным не капіраваць творчасць, а ствараць нешта абсалютна новае. 

Для ўдзельнікаў групы стала вызначальным наступнае: перагортванне 

традыцыйных уяўленняў аб свеце, нейтралізацыя каштоўнасных адрозненняў, 
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падкрэсліванне значнасці, але глабальнай шэрасці працоўнага класа, 

мудрагеліста-дзіўная форма твораў, паэтызацыя “будзённасці”, эстэтыкі 

пачварнага, нізкага і г.д. 

Ахарактарызаваўшы паэтыку “Групы 42” і мастацкую дзейнасць Коларжа 

ў складзе гэтай суполкі, можна прыйсці да высновы, што паэт зрабіў вялікі 

ўнёсак ў станаўленне і развіццё важнага для культуры Чэхіі аб’яднання. Як і 

большасць прадстаўнікоў мастацкай суполкі, Іржы Коларж у сваёй творчасці  

быў схільны да паэзіі “будзенасці” і празаізацыі літаратуры.  

Вызначальнай аказалася роля авангардных уплываў як на мастацтва 

калажу ўцэлым, так і на творчасць уласна Коларжа як аднаго з прадстаўнікоў 

гэтага кірунку. З’яўляючыся новым як у еўрапейскай, так і ў славянскай 

культуры, мастацтва калажу адразу зацікавіла людзей сваёй шматпланавасцю і 

шырокім полем для дзейнасці.  Іржы Коларж, як таленавіты прадстаўнік 

чэшскага авангарду, даказаў інтэлектуальна дасведчанай публіцы, што ён 

здольны ісці наперадзе новага мастацкага руху, працягваючы ўжо складзеныя 

традыцыі авангарда і дапаўняючы іх сваімі манументальнымі ідэямі.  Такім 

чынам, дзякуючы шырокаму выкарыстанню тэхнікі калажа, Іржы Коларжу 

ўдецца быць і мастаком слова, і паэтам думкі, і майстрам жывапісу.   

Падагуліўшы вышэйсказанае, неабходна адзначыць, што Іржы Коларж – не 

толькі выдатны чэшскі мастак, паэт і пісьменнік, а яшчэ і актыўны грамадскі 

дзеяч, частка згуртаванага асяродка нонканфармістаў, неверагодна таленавіты 

творца, без удзелу якога існаванне “Групы 42” было б непаўнавартасным, і без 

якога  гэтай суполкі ўвогуле б магло не быць. 

Такім  чынам,  паэзія  Іржы Коларжа  ўносіць  ў  чэшскую  літаратуру  

новае светаадчуванне, увасабляе сабой адметны паэтычны авангард,  які  

“ламаў”  не  толькі  ранейшую  стылістыку,  пераадольваў  традыцыю,  але і 

кардынальна мяняў светапоглядныя арыенціры, што выявілася ў вобразнай 

палеміцы з класікай. 
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Дадатак А 

Lidé a věci  

věci a lidé  

Stařec  

               leží jako kus dřeva  

k nerozeznání od vlhké zeleně  

povlaku peřiny  

             jen ruka občas  

jako raněný pták  

se vznese ke zkornatělým rtům  

Nabere chrchel a  

vrací se  

               Těžká slina padá  

„Mařenko pojď mi odhánět mouchy!“  

Necky uprostřed světnice  

na podlaze  

                        dítě  

přilepuje slinami hlavu koníčkovi  

Людзі і рэчы 

Рэчы і людзі 

Стары 

                ляжыць, як кавалак дрэва 

неадрозны ад мокрай зеляніны 

коўдрай пакрыты 

              Толькі зрэдку рука 

як параненая птушка 

узнясецца да зацвярдзелых вуснаў 

набярэ макроты  

і вернецца 

                Цяжкая сліна падае 

"Марэнка, хадзі адагнаць мух!" 

Карыта пасярэдзіне пакоя 

на падлозе 

                         дзіця 

прылеплівае слінай галаву коніку. 

 

 

Poezie 

Jsem obraz pro sluch 

A hudba pro oči 

Ztracený ráj kdy vracejí se ptáci 

V hledání na dluh trdlují 

Jsem ústa beze rtů 

A ruka bez prstů 

Popelka s prázdným oříškem 

Zrozením nežádoucím časem zabrumlám si 

Jsem živá mrtvá voda 

Паэзія 

Я карціна для слыху 

І музыка дзя вачэй 

Страчаны вырай для птушак 

У доўгіх недарэчных пошуках 

Я вусны без рота 

І рука без пальцаў 

Папялушка з пустым арэшкам 

Што плача, непажадана народжаная часам  

Я жывая мертвая вада. 
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Žít mezi tupci 

je daleko těžší 

nežli žít se zvěří 

Zvěř odhání oheň 

zbraň i slovo 

se zvířaty lze žít 

v pokoře a odříkání 

v ochočení sebe sama 

ale s tupcem 

a mezi tupci? 

Nepomůže nic 

Zde slovo není slovem 

oheň není ohněm 

zbraň není zbraní 

pokora pokorou 

odříkání odříkáním není 

mezi tupci jsi stále sám 

a co děsivějšího 

stáváš se zvolna 

chtěj nechtěj jedním z nich 

Řekni tupci 

že život je něco jiného 

než pohodlí 

že je to neustálý boj 

tím plnější čím těžší 

že radost 

je podmíněna námahou 

láska čistotou 

pravda samozřejmostí 

smutek opravdovostí 

že ptá-li se na člověka 

musí se ptát na tajemství 

že hledí-li na sebe 

nevidí nic 

nechá-li duši stranou 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Pane, zachraň mne! 

Jiří Kolář, Prométheova játra (ČS 

spisovatel, 1990) 

Жыць сярод дурняў 

нашмат цяжэй 

чым жыць са звярамі 

звера адгоніць агонь 

зброя і слова 

са зверам можна жыць 

у пакоры і сціпласці 

ён прыручае сябе сам 

а дурань 

а сярод дурняў? 

нішто не дапаможа 

тут слова не слова 

агонь не агонь 

зброя не зброя 

пакора не пакора 

а сціпласць не сціпласць 

між дурняў ты толькі сам 

а што найжахлівей 

стаеш паціху 

хочаш – не хочаш 

адным з іх 

скажы дурню 

што жыццё нешта іншае 

чым утульнасць 

што гэта нястомны бой 

чым паўнейшы, тым цяжэйшы 

што радасць 

падменена працай 

любоў – чысцінёю 

праўда – рэчаіснасцю 

сум – сапраўднасцю 

і калі пытаеш у чалавека 

павінен пытаць у таямніцы 

а той 

гледзячы на сябе 

не бачыў нічога 

бо пакінуў душу ў баку. 

барані мяне Божа! 
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Дадатак Б  

BÁSNĚ TICHA  

(1965) 

Co znamená písmeno 

Slava plouhy zameno jalíček hrak vrvy 

Chrdce botník tápeř kátra zluch řoltec 

Vohy kazyk rýl xedvina šich kacíček 

Tuce nuby čebra šluč dmat eladívko 

(…) 

[9] 

 

BÁSEŇ TICHA  

 

Sesbírej  

hromádku oblázků  

a sestav z nich  

kdekoliv  

 

i s nadpisem  

oblázek za oblázkem (каменьчык) 

jako slovo za slovem  

řádku za řádkou  

 

jako verš za veršem  

pohlednou báseň  

 (1969)  

 

[11] 

Верш цішыні 

 

Назбірай 

купку каменьчыкаў 

і складзі іх 

дзе-небудзь 

 

і з надпісам 

каменьчык за каменьчыкам  

як слова за словам  

радок за радком 

 

як страфу за страфою 

прываблівы верш. 

 

 

  



 

JIŘÍ KOLÁŘ: POLLOCK  
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JIŘÍ KOLÁŘ: CALDER  
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