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ВОБРАЗЫ ВЯЛІКАБРЫТАНІІ І БРЫТАНЦАЎ  

У СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ 

 

Тэндэнцыяй сучаснага літаратурнага працэсу з’яўляецца пашырэнне 

абсягаў мастацкага вывучэння культур не толькі сваёй, але і замежных краін. 

Сучасная беларуская паэзія, даволі шмат вывучыўшы геаграфічна-

культурныя рэаліі ўсходнеславянскага свету, у працяг папярэдняй традыцыі 

па-мастацку спасцігае і Заходнюю Еўропу, у прыватнасці Вялікабрытанію. 

У кнізе “Фаўна сноў” (1995) У. Арлоў некалькі вершаў прысвячае 

асэнсаванню рэчаіснасці Брытаніі, па прасторах якой ён вандраваў. Калі 

меркаваць па датах, згаданых у вершах, гэта былі 1994–1995-я гг. 

(«Бібліятэка імя Скарыны ў Лондане», «Раніца 29 сакавіка 1994 г.», 

«1 красавіка 1995 г.»). У вершы «Паром праз Ла-Манш» лірычны герой 

звяртаецца да каханай з настроем шкадавання, што яе няма побач і няма з кім 

пагаварыць па-беларуску. Некаторыя словы і геаграфічныя назвы паэт дае па-

англійску (ferry, boat-ship, Ramsgate, Golden Road, Trafalgar Square), відаць, 

каб перадаць псіхаментальны каларыт Брытаніі. У.Арлоў апісвае, што 

адбывалася на караблі падчас марскога круізу, як выглядаў марскі пейзаж, 

распавядае гісторыі, звязаныя з касіркай-біляцёркай Ленай (а лірычны герой 

усё роўна захоўвае вернасць сваёй абранніцы), з мытнікам «з шэкспіраўскім 

імем Рычард». Распавёў пра цяжкасці адаптацыі да левабаковага 

транспартнага руху, пра ўкус брытанскім сабакам невядомай пароды. 

Лірычны герой, вельмі набліжаны да аўтара, выдае дэталі свайго партрэта, 

кажучы, што мытнік Рычард прыме яго «…(відаць, дзякуючы рудой барадзе) 

/ за хлапца з Ірландскай рэспубліканскай Арміі» [2, с. 6]. Верш насычаны 

зялёнымі колерамі: гэта колер вачэй біляцёркі Лены, зялёныя швэдар і аўра 

лірычнага героя, гэта колер Англіі — такой яна здаецца гэтаму назіральніку. 

З элементаў «тугі па радзіме» ў лірычнага героя можна назваць адсутнасць 

магчымасці гаварыць на роднай мове — на адзін верш пра гэта згадваецца 

двойчы. Трэба сказаць, калі засяродзіцца на каларонімах, што зялёны 

ўласцівы і беларускай, і брытанскай мастацкай культуры, што адсылае нас да 

вялікай яго прысутнасці ў нашых пейзажах вясенне-летняга часу.  

У вершы «Бібліятэка імя Скарыны ў Лондане» лірычны герой глядзіць 

на кнігі, што былі выдадзены да ХVIII стагоддзя, уяўляе вядомых 

гістарычных асоб (каралеву Бону, князя Альгерда, Скіргайлу, Свідрыгайлу, 

Вітаўта) і чым яны займаюцца. Называе том «…пад даўжэзнай барокавай 

назваю / “Собрание припадков краткое…” etc., / адзіную кнігу, / 

выдрукаваную па-беларуску / за ўсё доўгае ХVIII стагоддзе» [2, с. 20]. (Мы 

маглі б усумніцца, што той том быў па-беларуску — назва ж прыводзіцца 

аўтарам па-руску!) Завяршае аўтар свой верш на містычнай ноце: лірычны 

герой адчувае ўздзеянне часавых метамарфозаў, «…у выніку чаго / твой 

1994-ты можа апынуцца дзе-небудзь / паміж Вялікай Французскай 

рэвалюцыяй / і Луі Філіпам…» [2, с. 20]. Але лірычны герой пазнае сябе ў 



люстэрку кніжнай вітрыны і суцяшаецца тым, «…што змены / яшчэ не 

зрабіліся незваротнымі…» [2, с. 20], што ён застаўся сабой і ўсё ў парадку. 

Так што гэты верш — не столькі рэальнае, колькі ўяўленае ў містычным 

ключы апісанне лонданскай Скарынаўскай бібліятэкі. У вершы «Брытанскі 

музей» У.Арлова паралельна суіснуюць дзве рэальнасці: размова яго 

лірычнага героя «ў антычным аддзеле… з імператарам Веспасіянам (9–

79 гады нашай эры)» [2, с. 42] (дакладней, з яго статуяй? — Т.Б.) — і 

ўяўленая лірычным героем сітуацыя, як яго каханая на сваіх беларускіх 

землях згаджаецца на спатканне з іншым мужчынам, тым самым 

здраджваючы лірычнаму герою. Заканчваецца верш прыродаапісальным і 

сюжэтным проціпастаўленнем дзвюх рэальнасцей — брытанскай і 

беларускай: «У Лондане цвітуць вішні. / У Менску падае дождж. / Уліс 

праплывае паўз выспу сірэнаў» [2, с. 43]. Прычым Уліс згадваецца 

невыпадкова. Верагодна, гэты вобраз можна ўспрымаць не толькі як 

персанажа з твора Д. Джойса і інш. аўтараў ці яго прататыпа Адысея са 

старажытнагрэчаскай міфалогіі, а як архетып вандроўніка, які спасцігае свет і 

сябе ў ім, — падтэкстава, відаць, аўтар «прымярае» гэты вобраз на сябе.  

Лірычны герой верша «Déjà vu» У. Арлова пералічвае абліччы сваіх 

расчараванняў. Адно з іх, нагадваючы чытачам пра брытанскія рэаліі, 

увасоблена ў вобразе «цнатлівай ночы з “Beatles”, / якія ў сне / сыграюць 

развітальнае “Let It Be”…» [2, с. 44]. Так што гэты паэтычны вобраз 

расчаравання мае ў аўтара музычнае адценне. Легендарны музычны гурт паэт 

згадвае і ў вершы «Памяць», акцэнтуючы ўвагу на тым, што гэтыя мелодыі ў 

яго любімыя. Беларускія рэаліі верша «Вяртанне ў Менск» (згадка пра магілы 

бацькоў паэта, Бельчыцы з рэзідэнцыяй полацкіх князёў, Лепельскае возера з 

яго легендарным цмокам, Белавежскую пушчу з яе зубрамі, абалонь Бярэзіны 

са стажкамі, бярэзнікі з «бэзавай зданню вясны, / з якой душа хацела б 

правесці / ўік-энд» [2, с. 46] пасярэдзіне перабіваюцца (зачапіўшыся за 

згаданы папярэдне англіцызм) успамінам аўтара пра нядаўна дачытаныя ім 

«…каментарыі / да васемнаццатага эпізоду / “Уліса”…» [2, с. 46]. У. Арлоў 

згадвае Молі Блум, яе «сонную свядомасць» ў адзінаццатай гадзіне вечара і 

выказвае здагадку, што ірландскі празаік Джэймс Джойс за поспех свайго 

«Уліса» заплаціў «…душэўнай хваробай / дачкі…» [2, с. 46]. Пасля аўтар 

зноў думае пра беларускія рэаліі, дзе шмат значаць словы сястры, магіла 

сябра, які «…памёр, чытаючы Караткевіча…» [2, с. 47], лагойскія, а пасля 

мінскія краявіды, напоўненыя эратычнымі ўяўленнямі аб каханай. Такое 

ўражанне, што пейзажная навакольная рэчаіснасць і душэўна-ментальны свет 

лірычнага героя пранікаюць адно ў адно, утвараючы поўную містычных 

асацыяцый прастору ўзаемных перасячэнняў.  

З брытанскіх рэалій у вершы «Раніца 29 сакавіка 1994 г.» У. Арлова 

згадваюцца «гарбата з малаком», «пітво, / якое, кажуць, ганараваў / яго 

зямляк Роберт Бёрнс» (калі меркаваць па вершы «Джон Ячменнае Зерне» 

шатландскага паэта, то гэта піва або віскі), навіны з газеты «The Guardian», 

якая выходзіць у Лондане, і садовыя вавёркі, якія падбягаюць да стала, каб 

паласавацца чалавечай ежай. У вершы «У Англіі» У. Арлоў выразна 



проціпастаўляе «чужое», якое не мае негатыўных псіхалагічных адценняў, і 

«сваё», у якім адмоўным з’яўляецца хіба што пашыраная на беларускіх 

землях рускамоўнасць, як, у прыватнасці, з вуснаў беларускага памежніка 

«здравствуйте» пры вяртанні лірычнага героя на радзіму. Як і ў 

вышэйзгаданым вершы «Паром праз Ла-Манш», аўтар апісвае асаблівасці 

Англіі (у гэтым вершы — каралева і ветлівыя палісмэны, вавёркі і лісіцы, 

магноліі і суніцы, галубы на Трафальгарскім пляцы, ірландскі лікёр, белыя 

скалы горада-порта Дуўра) — і проціпастаўляе ўсё гэта суму лірычнага героя 

па каханай, якая засталася ў Беларусі. Аўтар верша «У Англіі» лічыць вельмі 

добрай, можна сказаць, міжнацыянальнай, рыфму «Ла-Манш — наш», бо і на 

чужыне сапраўдны патрыёт не можа не марыць аб «сваім», аб родным. 

У гэтым вершы падкрэсліваецца ветлівасць і чыстаплотнасць англічан, іх 

любоў да роднай мовы, дзякуючы чаму ім, відаць, не спатрэбілася 

арганізоўваць сваё «Таварыства англійскай мовы / імя Ўільяма Шэкспіра» 

[1]. 

У вершы У. Арлова «Оксфард» згадваюцца «Бадлейнская бібліятэка» 

гэтага ўніверсітэта, якой аўтар падарыў дзве свае кнігі пра Полацк, піўніца 

«White Horse», у якую заходзілі студэнты пасля лекцый, дух Льюіса Кэрала ў 

галерэях Крайстчорч-каледжа, «вохрыстая лісіца» «ў заснежаных лугах» [2, 

c. 86]. Выразна-англійскімі з’яўляюцца і наступныя геаграфічныя вобразы: 

«Лондан / вынырне з завірухі / мокрай няўтульнасцю / дыкенсаўскіх 

паралелепіпедаў. / Тэмза / разам з душою / будзе перажываць / перыяд 

адліву…» [2, c. 86]. Заканчваецца твор «ангельскамоўным сном» лірычнага 

героя пра тое, як ён, гувернёр, вучыў малалетняга лорда правілам 

вымаўлення «ў». У гэтым вершы ў анейрычным уяўленні лірычнага героя 

спалучаюцца дзве мовы — англійская мова сну і беларуская — якой вучаць 

персанажа са сну. У сваёй манаграфіі «Сон у беларускай і польскай паэзіі 80–

90-х гг. ХХ ст.» мы разглядалі гэты верш як ілюстрацыю да адной 

з тэматычных разнавіднасцей мастацкіх (паэтычных) сноў — «сноў на іншай 

мове» [3, с. 354]. Мяркуем, што літара «ў» для У. Арлова ўвасабляе знак 

сапраўднай беларушчыны, з’яўляецца сродкам выяўлення адметнасці 

беларускага алфавіту і правапісу. Менавіта ў гонар «Ў» у 2003 годзе 

ў Полацку, адкуль У. Арлоў родам, быў установлены помнік. 

Паэма «Індыя» У. Някляева надрукавана ў яго кнізе «Прошча» (1996). 

Гэта краіна прадстае перад чытачом як прастора снабачанняў манаха і 

лірычнага героя. Апошні прыйшоў пакланіцца свамі (святому, алюзія на 

рэальную гістарычную асобу Шывананду Свамі. — Т.Б.), спытацца пра 

сутнасць свайго далейшага шляху, параўнаць яго са сваім былым, 

беларускім. Манах параіў захоўваць вернасць сваім святым, а не чужым: «Ты 

ніц / Дарэмна падаеш, прыкуты / Да саркафагаў і грабніц / Англійскіх могілак 

Калькуты» [5, c. 79]. Гэта, відаць, галоўная ідэя твора. І паколькі ў канцы 

паэмы лірычны герой вырашыў вярнуцца дадому, значыць, ён зрабіў выбар 

на карысць «свайго». Сюжэт твора пабудаваны вакол гісторыі пра тое, як 

англійскі афіцэр, сасланы за нораў дзёрзкі і бунтоўны ў Калькуту, падчас 

сваіх уцёкаў быў скінуты з гары лавінаю і быў выратаваны індыянкай 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA


Марыяй, у якую закахаўся і чыёй верай захапіўся. Ён захацеў вярнуцца на 

радзіму місіянерам, прынесці дадому новую веру і стаў пісаць Евангелле ад 

Рамакрышны. Паэма заканчваецца трагічна: англійскі афіцэр памірае ад 

малярыі, а яго жонка паводле індыйскага абраду саці была спалена разам з ім 

у вогнішчы. Каларытныя вобразы, якія маркіруюць індыйскую прастору, — 

гара Мандара, бог Вішну, гуру Рамакрышна, рытуал саці і інш. — сведчаць 

пра тое, што рэлігія, якой пакланяўся персанаж англійскі афіцэр, — індуізм.  

У паэме «Ірландыя» Л. Дранько-Майсюка жыхары гэтай краіны 

паказаны з такім нацыянальным характарам: вымушана-англамоўныя, 

адвечныя змагары за адметную нацыянальную культуру і годнасць, хоць 

часам, як і беларусы, нацыянальна-нерашучыя [4]. 

Кніга «Лугназад» Дзяніса Хвастоўскага (1976–2001) была выдадзена ў 

2006 годзе пасмяротна. Яе сабраў і выдаў сябра паэта Віктар Жыбуль. Лугна-

зад — гэта свята ўраджаю, якое ірландскія кельты адзначалі 1 жніўня ў гонар 

бога Луга. У гэты час праходзілі кірмашы, заключаліся мірныя пагадненні і 

шлюбы. Выступалі паэты і музыкі, адбываліся гульні, скачкі, спаборніцтвы ў 

бегу паміж мужчынамі і жанчынамі. Нам здаецца, паводле летняга часу 

правядзення, сімволікі свята і матывацыі абрадаў ірландскае свята Лугназад 

можна параўнаць з беларускім Купаллем. У вершы «Ірляндзкае сьвята — 

Лугназад, адзначонае штолета 1 жніўня» Д. Хвастоўскі апісвае палі, лес, у 

якія «…прыйдуць мінчукі, / ды яшчэ зь імі поруч мінчучкі» [6, с. 58]. 

Лірычны герой згадвае «…гарачыя дотыкі рук» у хмызняку, спевы птушак, 

распіццё алкагольных напояў, вольнага нястрымнага каня, дзяўчыну Віку, 

«іграньне дуды», сябе як «загадкавага воя» [6, с. 59–60], — усё гэта 

асацыятыўна адсылае чытачоў да паралелі з ірландскім святам, аб якім 

настальгуе аўтар. Любімы герой Д. Хвастоўскага, які сустракаецца ў 

некалькіх яго вершах, — гэта шатландзец Тэд Макена. У вершы «Нядоўга 

думаў Тэд Макена…» гэты персанаж выступае як герой, бо ён аддаў Шкоцкі 

замак на з’ядзенне пацукам, каб толькі ён не дастаўся англійскім заваёўнікам. 

У вершы «Даўно, напэўна, былі у горцаў…» ён жа паўстае абаронцам-

ваяром, кавалём, які дапамагаў суайчыннікам-горцам.  

Такім чынам, сучасныя беларускія паэты асэнсоўваюць наступныя 

вобразы Вялікабрытаніі: вобразы прыроды і культуры, святаў (ірландскага — 

Лугназад — у вершы Д. Хвастоўскага), гучання і ўжывання англійскай мовы, 

музыкі, напояў, брытанскі нацыянальны характар (напрыклад, ірландскі — 

вымушаная англамоўнасць, пакутная барацьба за сваю нацыянальную 

ідэнтычнасць — у паэме Л. Дранько-Майсюка), вобразы легендарных 

персанажаў (прыдуманы Д. Хвастоўскім шатландзец Тэд Макена), а таксама 

гісторыю, рэлігію і традыцыі брытанскіх калоній (у прыватнасці — Індыі ў 

творы У. Някляева). Усё гэта сведчыць пра брытанскае вобразна-тэматычнае 

ўзбагачэнне сучаснай беларускай паэзіі.  
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