
Літаратуразнаўства

зование знака "Французская книга" -  предупреждение о том, что, может 
быть, ждет человечество впереди, если тоталитаризм мышления и, следо
вательно, нетерпимость, вражда по-прежнему будут определять его курс:

затеряйся 
в маргиналиях 
к Французской книге 
<...>
А когда
ты ее дочитаешь, 
окажется,
что Французская книга 
была написана
про нас (Сухотин 2001, 91, 92).

Оригинальная форма произведения -  следствие обращения к практике 
нелинейного письма -  подтверждает плодотворность сотрудничества с 
"пустотой", подсказавшей новое художественное решение.

Можно сказать, что "пустота" (по М. Фуко) укоренилась в русской постмо
дернистской литературе, демонстрируя присущий ей дух семиотического 
креационизма как условие детоталитаризации, плюрализации, эстетическо
го обновления.
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IM  ГОЎЗІЧ

ЖАНРАВА-СТЫЛЁВАЯ ШМАТГРАННАСЦЬ СУЧАСНАЙ 
ФІЛАСОФСКАЙ ЛІРЫКІ

Раскрывается жанровое многообразие 
белорусской философской лирики в контек
сте мировой поэзии. Устанавливается гене
зис, показывается эволюция. Особое внима
ние уделяется анализу медитативной поэзии 
А. Резанова, М. Танка, А. Вертинского, А. Ку
лешова.

The genre variety of the Belarusian philo
sophical lyrics within the world poetry context is 
researched in this article. Its genesis is estab
lished, the evolution is shown. Special attention 
is given to the analysis of the meditative poetry 
by A. Rezanov, M. Tank, A. Vertinsky, A. Kule
shov.

Лірыка як род літаратуры -  неаднародная з’ява. У ёй можна вылучыць 
тры групы твораў: выяўленча-апісальныя, эталагічна-павучальныя і медыта- 
тыўныя. Апошняя трупа, у сваю чаргу, падзяляецца на некалькі падгруп.

Г.М. Паспелаў -  вядомы тэарэтык слоўнага мастацтва -  лічыў, што 
медытатыўнасць уяўляецца найбольш выразнай дамінантнай рысай суб’ек- 
тыўнага роду літаратуры: “...лірыка можа быць пераважна скіравана да 
самааналізу, утрымліваць у сабе эмацыянальную ці мысліцельную рэфлек- 
с ію ...” (Поспелов 1976, 64). Тэта скпадае яе адметнасць як роду літаратуры. 
Але ступень “мысліцельнай рэфлексіі” ў медытатыўнай лірыцы бывае роз- 
най -  яскрава выяўленай у творах-роздумах, разважаннях, унутраных мана- 
логах, афарыстычных выказваннях і не такой выразна-лагічнай, з элемен-
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тамі апісальнасці. Другі варыянт філасофскай лірыкі больш уласцівы сла- 
вянскім і ў некаторай ступені прыбалтыйскім літаратурам.

Генетычна філасофская лірыка з’яўляецца пазней апісальна-выяўленчай 
па фактарах аб’ектыўных (ускладненне з часам паняццяў, удасканаленне 
чалавечых здольнасцей, вітковападобны рух цывілізацыі ў цэлым) і суб’ек- 
тыўных (паступовая індывідуалізацыя і суб’ектывізацыя мастацкай творчас- 
ці, рост духоўнасці суб’екта-творцы, інтэлектуалізацыя яго мыслення). Шмат 
вякоў мастакі-філосафы адстойвалі права на выяўленне свайго “Я”, на глы- 
бінны самааналіз, раскрыццё свайго духоўнага свету, як зрабіў тэта Поль 
Элюар у сваёй яскравай медытацыі “Смерць. Каханне. Жыццё” (пер. 
Э. Агняцвет):

Хацеў я раз’яднаць жыццё,
Хацеў я смерць са смерцю падзяліць 
I сэрца пустаце аддаць, а пустату -  жыццю,
На шыбе ўсё закрэсліць, не пакінуць ані кроплі пары.
Нічога па за мною, і ўперадзе -  нічога...
Я скінуў лёд з рук сплеценых маіх!
Я выкінуў шкілет свайго жадання -
Зжываць сябе самога -  не мая дарога! (Элюар 1980, 110)

Канец XIX -  пачатак XX ст. прайшоў лад знакам няспынных эксперымен- 
таў у слоўным мастацтве, перш за ўсё ў лірыцы (сімвалісты, футурьюты, 
акмеісты, імажыністы). Рабіліся нават актыўныя спробы стварэння “навуко- 
вай паэзіі” як апанента пачуццёвай словатворчасці, эмацыянальнасці -  най- 
важнейшага кампанента, незаменнай састаўной часткі мастацка-вобразнага 
мыслення. Адна з такіх спроб -  брусаўская -  даволі няўдалая і на тыя пе- 
раломныя гады несвоечасовая: агульны навукова-тэхнічны прагрэс і прагрэс 
“чалавечых душ” сумежжа двух стагоддзяў не запатрабавалі падобнай мас
тацкай прадукцыі, людзі па-ранейшаму захапляліся яркай мазаікай, прад- 
метнасцю, пластыкай малюнкаў словамі, а не абстрактным лагізаваннем, 
штучным канструяваннем вобразаў-схем. Ды і мастацтва само бараніла 
сваю першародную сутнасць, існасць, “запачаткованую” даўнім часам, калі 
“пячорны чалавек вучыўся маляваць”. Вынікам барацьбы дзвюх тэндэнцый 
у мастацтве слова і сталася лірыка працытаванага намі П. Элюара, а так- 
сама Э.М. Рыльке, М. Багдановіча, Э. Межэлайціса, А. Куляшова, М. Танка,
Л. Мартынава, Р. Газматава ды іншых аўтараў. Ix слоўная творчасць адмет- 
ная сінтэзам думкі і пачуцця, адзінствам канкрэтнага і абстрактнага. “Аб’ек- 
тывізм” выяўленчасці і апісальнасці дапаўняецца ў падобнай паэзіі разваж- 
лівасцю, роздумам, а пачуццёвы пачатак падпарадкоўваецца разумоваму, 
набывае выразныя контурныя абрысы, бярэцца ў берагі разважлівасці, 
мэтазгоднай прастаты і сіметрыі, як у “Новай кнізе”, “Хуткасці” , у вершы 
А. Куляшова, што даў назву другому зборніку:

Ёсць хуткасць гуку, ёсць -  звышгукавая,
Ёсць хуткасць зор, прыкметная для ўсіх.
Яшчэ ёсць хуткасць думкі, хуткасць тая,
Што, як святло, стагоддзе абганяе,
3 тысячагоддзем размаўляе ўслых.
О, таямніца кніг, скажы, з якіх
Людскіх глыбінь ты цуда здабывала? (Куляшоў 1976, 5)

У гэтым творы беларускі паэт паспрабаваў ацаніць не толькі ролю 
аналітызму ў жыцці і слоўным мастацтве, але і сам працэс паэтычнага 
мыслення, pyx думкі, якая “як святло, стагоддзе абганяе, з тысячагоддзем 
размаўляе ўслых”. У дадзеным выпадку ён салідарызуецца з рускім паэтам 
XIX ст. Яўгенам Баратынскім, продкі якога былі родам з Галіцыі, затым -  
знакамітымі дваранамі ў ВКЛ і Польшчы і толькі ў XVII ст. прынялі пра- 
васлаўе і сталі слугаваць рускаму цару. Аўтар зборніка “Прыцемкі” (“Сумер-
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ки”, 1842) адзначае ў многіх творах неабмежаваныя магчымасці думкі, 
лічыць яе “нагім мячом”, перад якім згасае (“бледнеет”) зямное жыццё. 
Пераклічка двух паэтаў (беларускага і рускага), што жылі ў розныя стагоддзі, 
відавочная. Пацвердзім наша назіранне цытатай з верша Я. Баратынскага, 
так блізкага сваім гучаннем да верша А. Куляшова:

Всё мысль, да мысль! Художник бедный слова!
О жрец её, тебе забвенья нет;
Всё тут да тут и человек и свет,
И жизнь, и смерть, и правда без покрова.
Резец, орган, кисть! Счастлив, кто влеком 
К ним чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч!
Бледнеет жизнь земная. (Баратынский 1987, 108)

I А. Куляшоў, i Я. Баратынскі, такім чынам, больш давяраюць думцы, чым 
пачуццю, ствараюць своеасаблівы культ яе, імкнуцца пераступіць за мяжу 
пачуццёвага. Але аўра пачуццёвага пафасу ў творах I аднаго i другога 
аўтараў застаецца: яны абодва страсна перажываюць такую сітуацыю, пры 
якой мастак аказваецца абмежаваны ў сваіх магчымасцях пазнання сакрэ- 
таў жыцця I перадачы ix з дапамогай слова (у А. Куляшова з далейшага 
тэксту верша “Хуткасць” тэта асабліва вынікае):

Твой зачынальнік слоў не знаў i мала 
Свет разумеў, не меў матык i сох,
Маўчаў, як сом, пакуль бяда не ўзяла 
За шчэлепы яго i на пясок 
Не кінула, пакуль сярод начы 
Яго душы нямой, сканаць гатовай,
Не загадала: -  Дыхай, плач, крычы,
Нябыт цяжкі пазбудзь не рыб’яй мовай! (Куляшоў 1976, 6) 

Працэс паэтызацыі разгортвання думкі ў філасофскай лірыцы, пачаты 
Я. Баратынскім (а следам за ім прадоўжаны А. Блокам, М. Забалоцкім, 
Л. Мартынавым, Я. Смеляковым), А. Куляшовым (як i яго папярэднікам 
М. Багдановічам, аўтарам крылатых радкоў “Жыві і цэльнасці шукай, аб 
шыраце духоўнай дбай”, паплечнікамі М. Танкам, А. Русецкім, С. Дзяргаем), 
не завяршыўся. Цяпер скпаўся варыянт творчасці, у якой адбываецца як 
агульная актывізацыя мысліцельнай энергіі, так і канцэнтрацыя сапраўднага 
пачуцця дзякуючы яскравай выяўленчасці, трапнасці мастацкіх дэталяў i 
ўдала знойдзеным слоўна-выяўленчым сродкам, адпаведна адлюстрава- 
ным у наступных цытатах з тэкстаў П. Элюара, Я. Баратынскага, А. Куля
шова: “Я скінуў лёд з рук сплеценых маіх! // Я выкінуў шкілет свайго 
жадання”; “Но пред тобой, как пред нагим мечом, // Мысль, острый луч! // 
Бледнеет жизнь земная”; “Маўчаў, як сом, пакуль бяда не ўзяла // За 
шчэлепы яго...”.

У XIX-XX ст. канчаткова выпрацаваліся традыцыі выяўленча-медыта- 
тыўнага варыянта паэзіі думкі ў многіх літаратурах свету, асабліва ў нашай 
нацыянальнай літаратуры. Дарэчы, вытокі падобнай паэзіі бачацца нам не 
толькі ў антычным мастацтве слова, але і ва ўсходнім, у якім даўно зама- 
цаваліся традыцыі разважальнасці, афарыстычнасці ў спалучэнні з экзатыч- 
насцю і арнаментальнасцю. Сведчаннем выказанага тэзіса могуць быць 
творы такіх паэтаў, як Абу-ль-Ала аль-Маары (973-1057), Амар Хаям (каля 
1048 -  каля 1123) -  аўтар чатырохрадкоўяў -  рубайі, Румі -  аўтар прытчаў 
“Селянін і леў”, “Роспавед пра садоўніка”, “Роспавед пра вінаград”, “Спрэчка 
пра слана”, аўтар газэляў і чатырохрадкоўяў Саадзі (1212-1292), Хафіз 
(1325-1389), Джамі (1414-1492). У творах названых паэтаў думка аголеная,
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эталагічны пачатак не завуаліраваны, а прытчападобнасць -  вызначальная. 
Для доказнасці працытуем не толькі агульнавядомую рубайю Амара Хаяма 
(пер. Г. Плісецкага) (“Много лет размышлял я над жизнью земной. // Непо
нятного нет для меня под луной. // Мне известно, что мне ничего не 
известно! -  // Вот последняя правда, открытая мной” (Лирики Востока 1986, 
133)), але і твор Абу-ль-Ала аль-Маары ў перакпадзе Ар. Таркоўскага:

Мы на неправде сошлись и расстались, и вот -  на
прощанье

Понял я нрав человека: его драгоценность -  молчание.
Лжёт, называющий сына: “Живущий”. Зато никогда ещё 
Не был правдивее тот, кто ребёнка назвал “Умирающий”.

(Лирики Востока 1986, 116-117)
У ліку паэтаў-філосафаў Беларусі адно з першых месц належыць твор- 

часці Максіма Танка, якая адрозніваецца ад паэзіі А. Куляшова больш яс- 
кравым імкненнем засвоіць традыцыі сусветнай літаратуры (верлібр, па- 
глыбленая асацыятыўная вобразнасць), разбурыць кпасічныя каноны, на- 
даць вершам большую прытчападобнасць. Яго філасофская лірыка 
ўяўляе сабой вышэйшы этап руху мастацкай творчасці беларусаў да інтэ- 
лектуалізацыі, пераразмеркавання суадносін паміж “рацыё” і “эмоцыё”. Па- 
чуццё ў многіх творах паэта 1980-1990 гг. выяўляецца стрымана, строга і 
стройна, “падтэкстава”:

Лістаю рэшткі дзённіка,
Якога многія старонкі 
To пашматаў
Прапахлы порахам і дымам вецер,
To пайшлі на самакруткі,
То на распал
Суркоўскай франтавой пячуркі...
Хоць ведаю, што іх не аднавіць,
Працягваю блукаць 
Па сваіх снах,
Па замініраваных сцежках 
Успамінаў. (Танк 1996, 78)

М. Танк арыентуецца на павучальнасць, эталагізм не толькі “ўнутранага”, 
але і “знешняга” парадку: форма яго твораў падпарадкавана ўсё той жа 
доказнасці, лагічнай стройнасці і строгасці. Многія вершы паэта ўяўляюць 
разгорнутыя разважанні з самім сабой і з апанентамі, суразмоўцамі -  зям- 
лёй і небам, сонцам і зорамі, дрэвамі і рачнымі хвалямі, звярамі і птушкамі і,
вядома, людзьмі. Размеранасць, гутарковасць -  адметнасць эталагічнай 
разнавіднасці філасофскай лірыкі, якую прадстаўляюць М. Танк, А. Вярцін- 
скі, у пэўнай ступені П. Панчанка.

Трэцяя разнавіднасць філасофскай лірыкі, “паэзіі думкі” прадстаўлена ў 
нас паэзіяй Алеся Разанава, якая характарызуецца яшчэ большым “ухілам” 
у бок лагічнасці, доказнасці, асацыятыўнасці, мысленне мастака “ўшчыльня- 
ецца”, ускладняецца за кошт нечаканых асацыяцый, жанра- і словатворчас- 
ці. Так з’яўляецца новы, надрэалістычны тып мыслення, не ўласцівы бела- 
рускай літаратуры XIX -  першай паловы XX ст., якім наша мастацтва слова 
пакуль што не авалодала. А. Разанаў сёння ўвесь у эксперыменце, пошуку 
новай вобразнасці і форм яе выяўлення. Працытуем канцоўку версета 
“Sumus ne simus”: “Я ніколі не каяўся ў тым, чаго не рабіў, але каяўся ў тым, 
што рабіў,” -  нам прысвячаюць свае высновы волаты думкі. // Sumus пе 
simus. // Мы ёсць, каб не быць...” (Разанаў 1995, 26).

Параўнаем працытаваныя радкі з радкамі Абу-ль-Ала аль-Маары, якія 
прыводзілі вышэй. Ідэйна-сэнсавае падабенства відавочнае: сапраўды, 
мы -  толькі госці на гэтым свеце, наш дом -  там, у вечным быцці-небыцці,
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за даляглядам, таму мы “ёсць, каб не быць”, i мае рацыю той, хто на- 
роджанае на свет дзіця залічвае ў кагорту “паміраючых”. Такім чынам, на- 
дышоў час класіфікацыі лірычных твораў паводле змястоўных і фармальных 
прыкмет, адна з якіх -  ступень лагізацыі, інтэлектуалізацыі мастацкага мыс
ленна, што накладвае адбітак на стылёвую сістэму розных аўтараў.

Значную цікавасць уяўляе паэзія А. Вярцінскага -  прадстаўніка філала- 
гічнага пакалення, які мае адметны стыль, што палягае ў рэчышчы меды- 
татыўнай паэзіі эталагічнага (нораваапісальнага) варыянта. Адзначым 
асобныя прыёмы пісьма паэта, якія рэалізаваліся ў адным з трох вышэй- 
названых жанрава-стылёвых напрамкаў у лірыцы арыгінальнага мастака, які 
спалучыў нораваапісальнасць і медытатыўнасць.

Стыль, жанравую адметнасць творчасці А. Вярцінскага цяжка зразумець, 
не звярнуўшыся да традыцый, выпрацаваных папярэдняй літаратурай. Так, 
напрыклад, ужо ў старажытныя часы ў мастацтве слова паступова выявіла- 
ся тэндэнцыя да выкрыцця негатыўных з’яў: вылучалася літаратура, якая 
гучала прытчападобна, культывавала выхаваўчы патэнцыял у вобразах, 
падзялялася на два асноўныя разгалінаванні: выяўленча-апісальнае і эта- 
лагічнае (нораваапісальнае). Выявілася паступова на працягу не аднаго ста- 
годдзя літаратура пластычная, больш-менш аб’ектыўная, сузіральна-спа- 
койная, і літаратура роздумная, больш аналітычная, якая старалася пера- 
адолець дысгармонію, імкнулася выкрыць негатыўныя з’явы, гучала прыт
чападобна, культывавала выхаваўчы патэнцыял у вобразах. А. Вярцінскі 
адразу настроіўся ў сваей творчасці на хвалю “эталагізму”, стварыў стыль, 
адпаведны абранай звышзадачы, -  выхаваць чалавецтва ў духу адданасці 
агульнагуманістычным ідэалам.

Па-першае, адзначым несумненную “пракпамацыйнасць”, “закпікавасць” 
паэзіі А. Вярцінскага. Амаль кожны яго верш у жанравых адносінах -  палы- 
мяны заклік-зварот для людзей -  сучаснікаў, папярэднікаў, паслядоўнікаў. 
Як прыкпад, прывядзём урывак з верша “Медсястры”:

Ідзі! Не марудзь, ідзі!
Іначай нельга ў жыцці.
Ідзі, белахалатая, 
ідзі да іх, да людзей, 
ідзі з палаты ў палату -
суцеш, супакой, абнадзей. (Вярцінскі 1992, 42)

Вьюнова гэтага верша -  яго апошнія радкі -  своеасаблівы эпіграф да 
жыццёвага крэда кожнага “нармальнага” чалавека, які хоча займець свой 
непаўторны “чалавечы знак”: “Не ўсе хочуць быць добрымі, // ды хочуць усе 
дабраты”.

Для “афармлення” падобнай стылёвой асаблівасці сваёй творчасці паэт 
часцей за ўсё карыстаецца такімі мастацкімі прыёмамі, як доказнасць, 
паўтаральнасць асноўных тэзісаў, вылучэнне на першае месца галоўнай 
думкі. Падобны спосаб вершатворчасці выкпікае і размоўнасць. Амаль у 
кожным творы паэта прэваліруе думка, якая цягне за сабой усё астатняе -  
пачуццё, эмацыянальнасць, апісальнасць, трапнасць мастацкай дэталі. Ад- 
нак пісьмо не страчвае своеасаблівай “аголенасці”, “рацыянальнасці”, бо ў 
ім няма лішняга, што адводзіла б у бок чытацкае ўспрыманне. Канцэп- 
туальнай для А. Вярцінскага-паэта становіцца паступовая “лагізацыя”, якая, 
на шчасце, не выключав, а як бы кандэнсуе пачуццё, з’яўляецца свое- 
асаблівым прэсам, пад якім знікае вада i застаецца строгая ісціна, віда- 
вочная філасофская аснова. Такі стыль напісання быў уласцівы многім 
вершам ca зборніка “Тры цішыні” (1966), але грунтоўна сцвердзіўся ў кнігах 
арыгінальнай і выбранай лірыкі паэта “Чалавечы знак” (1968), “З’яўленне” 
(1975), “Ветрана” (1979), “Святло зямное” (1981) і “Хлопчык глядзіць...” 
(1992).
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У сваёй творчасці ў цэлым А. Вярцінскі настроіўся на стварэнне прытчы 
пра блудных сыноў і -  аднаго сына -  усяго чалавецтва, расказвае-спавядае 
гэтую балючую прытчу гэтаму самаму чалавецтву. Прыгадаем праграмны 
твор паэта “Дзівак-чалавек” -  дыдактычную прытчу пра Дабро і яго перамогу 
не толькі ў знешнім свеце, але і ў чалавечых сэрцах і душах: “Дзівак 
чалавек... Яму -  Хірасіму, Асвенцім, // яму, замест імя, асвенцімскае таўро. 
// A ён паўтарае, што ёсць дабро на свеце, // што будзе дабро і пераможа 
дабро” (Вярцінскі 1992, 81).

Яшчэ адна асаблівасць стылю паэта -  яго “гуманізацыя”. Да якой з’явы ні 
дакранулася б свядомасць мастака, яна выпраменьвае іскрынкі дабрыні і 
чалавечнасці. Кожная дэталь знешняга свету, кожны зрух у душы лірычнага 
героя як усё роўна “нанізваюцца” на стрыжань чалавекалюбства, веры, 
упэўненасці, што зло не вечнае, хоць за ім -  чорныя, магутныя сілы. Такія, 
нават, як сам бог багоў Зеўс. Паэт верыць у перамогу дабра: перамагае 
фашыстаў хлопец з Арла, які спыніў танкавую калону немцаў пад Крычавам 
і быў пахаваны ворагамі ганарова, як герой (“Бой”), перамагае артадоксаў 
ад рэлігіі Леў Талстой і нясе людзям сваю ачышчаную ад кан'юнктуры 
праўду (“Адлучэнне Талстога ад царквы”), перамагае “святло зямное”, а не 
цемра. Дарэчы, паэт менавіта гэтымі двума шматзначнымі словамі назваў 
свой зборнік выбранай паэзіі. У пацвярджэнне сказанаму прывядзём цалкам 
верш “Просьба”, які -  не толькі крэда А. Вярцінскага, якому хочацца бачыць 
усіх людзей людзьмі, “чалавекамі”, але і яркі ўзор стылю, дзе няма нічога 
лішняга, поўнасцю адсутнічаюць тропы, разгортваецца дыскусія на тэму 
“Быць чалавекам”, паўстае над усім пані Думка, адчуваецца эмацыянальны 
пафас, а высокі настрой ствараецца выкпючна сістэмай паўтораў, пера- 
станоўкай слоў, кпічнай інтанацыяй, звароткамі:

Не прашу я доўгага веку,
Не прашу асаблівай любві.
Я прашу цябе: “Будзь чалавекам!”
Я прашу вас: “Будзьце людзьмі!”
Нельга ж вечна жыць, як некалі.
Час другі зусім -  глядзі.
Людзі! Будзьце чалавекамі!
Чалавекі! Будзьце людзьмі! (Вярцінскі 1992, 233)

Паэзія А. Вярцінскага -  гэта суцэльны філасофскі роздум пра чалавека і 
ўсё, што яго акружае. Нават звычайныя бытавыя факты набываюць пад 
пяром аўтара значны філасофскі змест: чарговае застолле ў сытай кампаніі 
з удзелам дзівака-чалавека, не такога, як усе; сон; выбіванне пылу з дыва- 
ноў. Напрыклад, у вершы “Трэба вучыцца жыць у дзяцей...” паэт ставіць нас 
перад фактам, задае пытанне ўсім і сабе: “Хто для кожнага з нас з’яўляецца 
ўзорам у жыцці?” I адказвае на яго вельмі арыгінальна: аказваецца, такімі 
“ўзорамі” могуць быць для людзей дзеці з іх непасрэднасцю пачуццяў і 
дабрынёй і геніі.

Звернем увагу на тое, што ў паэзіі А. Вярцінскага з філасафічнасцю 
арыгінальна знітаваная доказнасць як адна з асноўных стылёвых прыкмет. 
Тэзісуальнасць, стройнасць і строгасць пабудовы большасці вершаў паэта, 
наяўнасць у іх апошніх радкоў-вывадаў, кандэнсатаў маралі -  вось “фар- 
мальная” рэалізацыя доказнасці як дамінанты стылю аўтара. Калі чытаеш 
вершы паэта, ствараецца ўражанне, што мастак адносіцца не да філала- 
гічнага пакалення, душы прадстаўнікоў якога былі адкрыты наросхрыст 
біятокам сваёй эпохі, пачуцці так і білі крыніцай, а хутчэй “тэхналагічнага”, 
навукова-інтэлектуальнага накірунку ў літаратуры: усё ў яго творчасці такое 
лагічнае, разумна ўпарадкаванае, так удумліва пабудаванае. Але выказа- 
наму намі тэзісу пярэчыць важная акалічнасць: у кожным лагічна пабуда- 
ваным, сканструяваным пры дапамозе роздуму вершы паэта віруе моцны
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пачуццёвы вадаспад, вершы як бы наскрозь прасякнуты экзістэнцыяль- 
насцю. Паэт -  разважлівы глядач, не “перапісчык” рэчаіснасці, а эмацыя- 
нальны суразмоўца з чытачом, неабыякавы да таго, што той адчуе, уба- 
чыць, возьме з паказанага. Ствараецца ўражанне, што нават у сталым 
узросце А. Вярцінскага не пакідае “юнацкі максімалізм”, які дзіўна спалуча- 
ецца са знешняй рацыянальнасцю і лагічнай пабудовай вершаў. Яркай ілю- 
страцыяй сказанага можа быць верш “Нервы”:

Позна! Разышліся нервы.
Пачынаюць свае манеўры.
Пачынаюць зноў яны 
рыхтавацца да вайны.
Агнявую моц патройваюць, 
ваяўніча сябе настройваюць.
Позна! Нервы -  на ўзводзе!
Не паможа болей бром. (Вярцінскі 1992, 48)

Такім чынам, вызначым асноўнае ў арыгінальным і непаўторным стылі 
мастака: ён відавочна трымаецца на рытміка-інтанацыйных паўторах, інвер- 
сіі слоў, вылучэнні і падкрэсліванні асноўных афарызмаў, тэзісаў, іх паста- 
ноўцы на першую і заключную пазіцыі (“Пра месца ў жыцці, як дзеці...”, 
“Гора -  не бяда, бяда -  не гора”). Немалаважную ролю ў паэзіі А. Вярцін- 
скага адыгрывае і частковая адсутнасць тропаў (зрэдку -  нават поўная). Для 
разгортвання філасофскай думкі аўтар надае вялікае значэнне адмоўнаму 
параўнанню, асацыятыўнай вобразнасці. Залішняя апісальнасць адмаўля- 
ецца. Метафары паэта пераважна дзеяслоўныя (“мелодыя плыве”, “вуліца 
жыве”, «яна “брава” не крычыць»), Лірыка арыгінальнага мастака слова -  
тэта не толькі паэзія глыбокага роздуму, але і актыўнага дзеяння. Часам 
“працэс думання” перарастае ў ёй у працэс дзеяння. Дарэчы, падобна 
майстру і пачынальніку рускай кпасічнай філасофскай лірыкі Я. Баратын- 
скаму, паэт XX ст. А. Вярцінскі, па сутнасці, паэтызаваў Думку, раскрыў сам 
працэс яе нараджэння, узмацнення і згасання. Па нашых назіраннях, у тво- 
рах гэтага аўтара асананс перакрываецца алітэрацыяй, што падмацоўвае 
публіцыстычную “гучнасць” творчасці мастака. У вершы “Бяссрэбранікі” чы- 
таем: “Навошта бяссрэбранікам серабро -  пасрэдных людзей пасрэднік! 
// Гэта ўжо так: серабро -  або чыстасумленны бяссрэбранік”. Для гарманіч- 
нага сумяшчэння думкі і пачуцця паэт А. Вярцінскі абраў такія жанравыя 
формы, як медытатыўная элегія, балада, гімн, верш-заклік, верш-лозунг, 
верш-агітка.

М. Танк, А. Куляшоў, А. Разанаў, А. Вярцінскі -  яркія прадстаўнікі “паэзіі 
думкі”, творчасць якіх сведчыць пра разнастайнасць сучаснай беларускай 
лірыкі, арыентацыю на здабыткі сусветнай літаратуры, яе выяўленча-апі- 
сальны, эталагічны і медытатыўны (філасофскі) характар.
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