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Паэт па-мастацку ўзнавіў летапіс жыцця нашых продкаў, стварыў 

панарамную карціну мінулага. 
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Разглядаецца рэалізацыя дыхатаміі вёска – горад у лірыцы Алеся Барскага, 

раскрываецца ўспрыняцце лірычным героем свайго дваістага становішча: рэаліі 

вясковай і гарадской рэчаіснасці не ўтвараюць апазіцыі, а з’яўляюцца ўзаемазвязанымі ў 

яго свядомасці. 
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Малой радзімай паэта Алеся Барскага (Аляксандра Баршчэўскага) 

з’яўляецца вёска Бандары на Беласточчыне. У гэтым краі, хоць 

тэрытарыяльна ён адносіцца да Польшчы, захавалася жывое гучанне 

беларускай мовы. 

Пераезд пісьменніка, маленства якога прайшло ў вёсцы, у гарадскую 

прастору – даволі тыповая для айчыннай літаратуры сітуацыя. Вясковае 

дзяцінства было ў многіх нашых творцаў. Гэта абумовіла не толькі 

непасрэдную далучанасць іх да сялянскай працы, натуральнае засваенне 

сялянскага светаўспрымання, яго каштоўнасцей і ідэалаў, а таксама стыхіі 

народнай мовы, фальклору, але і магчымасць быць уключанымі ў 

прыроднае асяроддзе, назіраць за яго жыццём, адчуваць душэўнае суладдзе 

з ім. 

У вершы “***Дзе тыя Бандары?..” Алесь Барскі ўспамінае сваю малую 

радзіму, на ўлонні якой прайшло яго маленства. Кожны чалавек носіць у 

душы адчуванне свайго бацькоўскага дому, і яго лірычны герой шчымліва 

памятае і сваё акно ў сад, і язмін пад акном, і матчыны малітвы па вечарах, 

ён усё аддаў бы, каб сказаць: “Ізноў я – дома!” [1, с. 43]. Мастацкімі дэталямі 

ў асобных творах паэта служаць такія элементы роднай хаты, як калыска 

(верш “У зялёнай калысцы з лугоў”), парог, калаўрот (вершы “Парог” і “На 

далонях тваіх”). Як вядома, парог – таксама адзін з вобразаў-сімвалаў малой 

http://pawet.net/library/v_literature/mury/05/12/Ян_Чачот._Спевы_пра_даўніх_ліцьвінаў.htm
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радзімы, роднай хаты. Памяць пра яго ў лірычнага героя заўсёды дзесь у 

падсвядомасці:  

Мне сягоння лягчэй уявіць, 

У чым сіла традыцый і спадчын. 

Спеў парога астаўся ў крыві, 

Бо ён родны, ён бацькаў, ён матчын [3, с. 15]. 

Алесь Барскі супастаўляе гарадское жыццё, у якім зашмат мітусні і 

тлуму, са спакойным вясковым (верш “Там дзесьці трывогі”). Горад 

асацыятыўна звязваецца з безгалоўем і пустаслоўем, а таксама з тымі 

людзьмі, “што сяброў сваіх шчырых // тапілі у ложцы”, а вёска – гэта 

прырода, якая дае спатолю душы і лечыць цела. Лірычны герой, 

прыязджаючы з горада ў вёску, “уцёк у здароўе, // лёг на лісточак, // вылячыў 

сэрца, // вылячыў вочы”. Паэт жыве тлумным гарадскім жыццём і бясконца 

тужыць па вясковым раздоллі, дзе блукае ў думках і знаходзіць спакой. 

Цішыня малая заглушыць какафонію горада (верш “Дайце малую цішу”).  

Белавежа для паэта – гэта цэлы сусвет, бязмежны духоўны акіян: 

“Белавежа! // Ты мой акіян, // апускаю пяро, як вясло, // з гарадоў да цябе 

плыву я, // каб сабраць ураджай – // жнівень слоў” [1, с. 31]. Праз 

адлюстраванне прыгажосці “салаўінай краіны” паэт перадае замілаванне 

красой дзяўчыны (верш “Белавежанка”), каханай (верш “І зноў 

прыплывае”). Знаходзім і параўнанне Белавежы з маладзіцай, якая глядзіцца 

ў люстэрка. Бачачы гэта, усё навокал – птушкі, дрэвы, лірычны герой – 

адчувае сябе шчаслівым (верш “Глядзела Белавежа ў паляну”). Нездарма ў 

пушчы на лістках-далонях лірычны герой хоча напісаць паэму пра каханне 

(верш “Пушча, сціхамірся, супакойся”). 

Яркім, гучным, суладным, як цэльны арганізм, бачыць паэт жыццё 

пушчы: “Ў кожнай кроне канцэртны зал, // ў кожнай зале звініць хор, // на 

галінах сто партытур, // у ляшчынах тысяча ціш, // у асінах тысяча бур, // у 

далінах тысяча згод // і столькі ж нязгод-авантур” [2, с. 146] (верш 

“***Белавежа – анёлаў гурт”).  

Паэт пранікнёна ўзіраецца ў тое, што адбываецца навокал. І ў вершы 

“Валодзю Паўлючуку” крыху з гумарам, аднак з вялікай адказнасцю ён 

мудра перасцерагае: калі б не засталося лясоў, чалавек “шкельца 

чарадзейскае” згубіў бы, праз якое глядзіць на свет. 

Сёння цяжка аддзяліць горад ад вёскі. Тым не менш на працягу 

ХХ стагоддзя ў беларускай літаратуры вясковай і ўрбаністычнай тэматыкі 

існавала дыхатамія вёска – горад, калі горад найчасцей успрымаўся як 

увасабленне матэрыяльнага, тэхнічнага боку чалавечага жыцця, а вёска 

паказвалася як свет гарманічнага жыцця, цесна знітаваны з прыродай, 

некранутая стыхія спрадвечнай мудрасці і духоўнасці. Як сцвярджаюць 

даследчыкі, у прыватнасці С. Домнікаў [4], падзел на культуру і 

цывілізацыю ўзнік яшчэ ў старажытныя часы, калі адбывалася станаўленне 
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цывілізацый і з’яўляліся першыя гарады. Чалавек у пошуках самога сябе, 

сэнсу свайго існавання, душэўнай раўнавагі і магчымасцей для свайго 

духоўнага росту паступова станавіўся “пасрэднікам” паміж горадам і 

вёскай.  

У такім становішчы знаходзіцца і лірычны герой мастацкага свету 

А. Барскага, для якога прыезд з горада ў вёску заўсёды дорыць сілы і 

натхненне. На яго думку, менавіта Зямля і Пушча павінны выратаваць 

чалавецтва. Ён ведае, што гэта толькі мроя, але прамаўляе: “Зямля, // расшыр 

зялёныя даліны // і звузь да кроплі гарадскія выспы!” [2, с. 165]. Герой верша 

“Калі ўцякаю з гарадоў” знаходзіцца на раздарожжы – ён разумее, што 

нельга адкідваць гарады з іх мастацкімі і тэхнічнымі дасягненнямі і 

своеасаблівай прыгажосцю, але ў той жа час для яго мілей за ўсё Белавежа, 

ён хоча “быць п’яным энтузіястам Пушчы”.  

Радзіма дапамагае зведаць пачуццё радасці. Паэт кліча радасць прыйсці 

да яго, зноў забраць у палон сэрца, каб узнікла натхненне, напісаліся новыя 

радкі (верш “Белавежская радасць”). Пра гэта чытаем і ў вершы “Спявайце, 

жнівеньскія сосны”.  

Для творцы лес – святы: “Зайшоў у лес, як у святыню, // Паслухаў 

псальмаў // Чарадзейных” [1, с. 52]. Лірычны герой прыехаў у лес “з душою 

млоснай”, і там пачынае адчуваць сябе частачкай сусвету, здольнай да 

самаачышчэння, абнаўлення: “Мяне спавіў лірычны мотак, // Залечыў 

стрэсавыя раны. // Стаю з сасной, // Як роўны з роўным, // П’ём разам 

сонечную радасць, // І прыгажосць мне сэрца поўніць // Бурлівым гулкім 

вадаспадам” [1, с. 52-53]. У вершы “***Калі ідзеш у лес…” паэт дае наказ 

чытачам, што туды трэба ісці з найвялікшай пашанай, стаць падобным “да 

праменя, // Які цалуе // Ствол сасны зялёнай” [1, с. 52]. 

Прагулка ў лесе дорыць творчы настрой. Менавіта на малой радзіме, а 

не ў горадзе лёгка пішуцца новыя творы (верш “Дзесь далёка за мною 

сяло”). “Я прыйшоў абарваны, // пусты і прыбіты, // бо горад сарваў // рукой 

дабрабыту // з плячэй маіх кужаль. // Пушча, мяне не гані ты, // дай вопратку 

целу, // дай сэрцу дужасць” [2, с. 159], – чытаем у вершы “Белавежа, ты як 

малітва”. 

Падобны матыў вяртання ў пушчу для набыцця творчых сіл 

сустракаецца і ў вершы “Узняты сосны, як бакалы”, лірычны герой якога 

гаворыць: “Як толькі ў горадзе заплачу // іду у Белавежу, ў гушчу, // я 

выціраю вочы пушчай, // і свет я зноў зялёным бачу. // і свет здаецца мне 

пахучым, // і свет здаецца мне дзіцячым // і радасным, і не балючым” [2, с. 

153]. 

А. Барскі робіць спробу перадаць атмасферу жыцця пушчы, дзе 

пераплятаюцца ўсе тоны гукаў – ад звонкай цішыні да прарэзлівага крыку, 

дзе ўвесь раслінны і жывёльны свет запалонены, узбуджана-захмялелы ад 

разлітых у паветры паэзіі, водару, любові: 

Белавежа, ты, як малітва. 
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Ты, нібы ерась бязмежная, 

твая песня, як шэпт, 

як крыкі мяцежныя. 

Кожны клён тут абвіты 

хмелем паэзіі, 

промнем мускату абліты, абмыты, 

п’яны каханнем [2, с. 159]. 

Прыгажосць пушчы, сяброўства лірычнага героя з ёй, адчуванне 

непарыўнай (нават кроўнай) сувязі з яе векавымі нетрамі выступаюць як 

ключавыя матывы ў лірыцы А. Барскага: “Дружбу прыношу вам, // Дрэвы” 

[1, с. 41]; “Язычнік я – // Малюся дрэвам” [1, с. 46] (вершы “***Ад сонца я 

тут”, “***Тут хочацца задумацца”). 

“Нягледзячы на ўсю прыхільнасць да ідэі сусветнай грамадзянскай 

супольнасці, жыве ва мне цэнтрабежная сіла, якая звязвае мяне арганічна з 

маёй Малой Айчынай – Бандарамі і іх наваколлем. Гэта ж тая зямля, на якой 

я нарадзіўся, над якой першы раз пабачыў сонца, на якой зрабіў першы крок, 

сказаў першае слова і напісаў першы верш. Урэшце, з гэтай светлай краіны 

рушыў у шырокі свет. І не магу да яе не вяртацца, каб зноў прайсці па 

матчыных слядах, каб падняць грудку зямлі са свежаўзаранай глебы, каб 

кінуць зерне ў раллю, каб скасіць першы даспелы колас, каб захапіцца і 

ўсумніцца” [1, с. 65-66], – так па-сыноўняму цёпла напісаў пра свае родныя 

мясціны А. Барскі ў прадмове да аўтабіяграфічнай кнігі “З пабачанага і 

перажытага”. 

Варта звярнуць увагу на своеасаблівую самабытнасць яго мастацкага 

таленту. Сам аўтар пра сваё станаўленне як асобы, як беларускага паэта і 

адначасова як польскага грамадска-культурнага дзеяча зазначыў наступнае: 

“Належу да людзей, у нейкай ступені раздвоеных духоўна. Раздвоенасць 

гэта праяўляецца ў тым, што як беларус атаясамліваюся з беларускім 

народам, а як грамадзянін – атаясамліваюся з Польскай дзяржавай. Зрэшты, 

усё болей прыхільным позіркам паглядаю на ідэю прыналежнасці да 

еўрапейскай ці нават сусветнай грамадскасці або, як кажа адзін з герояў 

Ісака Бабеля, – інтэрнацыяналу добрых людзей” [1, с. 65]. 

Апаэтызаваныя Алесем Барскім луг, поле, пушча і іншыя маляўнічыя 

краявіды ваколіц – гэта канкрэтныя нацыянальныя вобразы і разам з тым 

архетыповыя, знаёмыя кожнаму з яго маленства. 

У некаторых творах паэта заўважаюцца рысы міфалагізму, гэта 

выяўляецца найперш у адлюстраванні адчування злітнасці чалавечага 

жыцця з жыццём Сусвету (вершы “Вось рэчанька бяжыць тут”, “Ноч у 

Белавежы” і інш.). Так, чуйнасць лірычнага героя да зменлівасці ў 

навакольнай прыродзе і апісанне восені перададзены праз яго 

самаадчуванне ў вершы “Ногі ў агні па калені”: “Я сёння <…> нейкі іншы, 

новы: // я палявы, // я баравы, // я верасовы” [3, с. 37]. У таямнічым 

навакольным свеце лірычны герой асабліва тонка прыкмячае цуды і чары, 
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якія адбываюцца вакол яго: “І свет нас паставіў // з ног на галовы, // а сам 

закружыўся, // закуралесіў” [3, с. 28].  

Як нязбыўная мара паэта гучыць яго рытарычнае пытанне: “А што, каб 

вярнуцца, мой браце, мой дружа, // Каб вызваліць сэрца з-пад горада пяты, // 

І ў беларускі адзецца зноў кужаль, // І жыць пад страхой саламянай той 

хаты?!” [1, с. 26] Пытанне адрасавана В. Баршчэўскаму, які, па словах 

А. Барскага, “адным з першых заўважыў балючую з’яву – тое, што маладыя 

беларусы пачалі масава пакідаць вёскі, дэнацыяналізавацца і праяўляць 

абыякавыя альбо і пагардлівыя адносіны да сваіх нацыянальных каранёў” 

[1, с. 197]. 

Паэт заўважыў, што чалавеку, які паспытаў гарадскога жыцця, нялёгка 

вяртацца “ў недаснёныя мары”, як кроплі, якая рынула ўніз, цяжка ўзняцца 

наверх, “стацца часцінай // вялікае хмары” [2, с. 182]. А. Барскі верыць, што, 

магчыма, сярод сённяшняй вясковай моладзі ёсць тыя, каго “можа не 

вабіць // <…> горад і вырай, // бо любяць разлогі // зялёнай краіны” 

[тамсама].  

Людзі, якія разбрыліся па шырокім свеце, – па сабе ведае творца, – 

нясуць свой вясковы боль (верш “У зялёнай калысцы з лугоў”). Многімі з 

тых, чыё маленства прайшло ў вёсцы, горад успрымаецца як нейкая 

страшная пачвара, і яны прагнуць вяртання ў вёску: так, у вершы “***Зямля 

і неба веснавыя…” сустракаем наступны малюнак: “і раптам вырас перад 

намі // горад распяццямі антэнаў // і трунамі каменных блокаў, // нас вабіў 

ён, як анаконда, // і рэшткай сіл мы павярнулі // у сінь, у сонца свае твары, // 

і у лугі свае пабеглі” [2, с. 150]. У вершы “Горад” чытаем, што значыць 

урбаністычная прастора асабіста для паэта: “Горад, // ты сцёр з майго 

краявіду // колеры, // ніву сонца засеяў // і сажай і пылам, // трубамі фабрык // 

прабіў небасхілы” [2, с. 157]. Пры гэтым аўтар падкрэслівае, што гарадская 

атмасфера ніяк не спрыяе творчаму ўздыму: “Горад, // ты сцёр з майго 

неба // блакіты” [тамсама]. 

Такім чынам, паэт, хоць і жыве ў горадзе, застаецца ў душы сынам 

вёскі, які ўспаміны з маленства і краявіды прыроды “пранёс праз радасць і 

праз гора // не пазволіў гораду замучыць”. Ён шчыра прызнаецца: “калі мне 

цяжка – усміхаюся, // з горада вяртаюся ў даліны” [2, с. 137]. 
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