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Мятліцкая Г. М. (Мінск)  

Натурфіласофская стыхія агню  

 (на матэрыяле паэзіі Яўгеніі Янішчыц) 

Стыхія агню сімвалізуе абнаўленне праз знішчэнне, што сведчыць 

пра яе амбівалентнасць. Агонь удзельнічае ў будове свету і кіруе светам, 

увесь час яго стварае: жыццѐ людзей і прыроды цалкам залежыць ад 

сонца, якое дорыць святло і цяпло. Нашы продкі добра разумелі гэта, 

шанавалі агонь, лічылі яго свяшчэнным. У лясах размяшчаліся 

свяцілішчы нязгаснага агню, які называўся Зніч. Ён выкарыстоўваўся ва 

ўсіх рытуальных ачышчэннях. Арыйцы верылі, што ўсе добрыя справы 

звязаны з агнѐм. І сапраўды, агонь далучае да ісціны, прымушае 

задумвацца над вечнымі пытаннямі, развівае фантазію і ўяўленне. 

Паводле М. Макоўскага, зыходнае значэнне слова агонь пераважна 

станоўчае, яно суадносіцца са значэннямі “рэзаць” (літаральна: 

“выкрасаць агонь”), “браць, узяць” (“ахапіць полымем”), “светлы, 

бліскучы”, “чысты”, “куча дроў”, “уздымацца ўверх”, “вільгаць, вада”, 

“маѐмасць, багацце” [1, с. 141 – 143]. 

Самай першай, галоўнай стыхіяй у антычнай філасофіі лічыўся 

агонь, сімвал цывілізацыі. Стваральнік дыялектыкі Геракліт прызнаваў 

агонь першавытокам усяго існуючага. Сучасныя фізікі згаджаюцца, што 

такі першавыток – плазма.  

Выключная роля адводзіцца агню ў Бібліі, які ў Старым Запавеце 

сімвалізуе магічную Божую сілу. Менавіта праз агонь адбываецца 

кантакт, сувязь паміж Богам і чалавекам (палаючы куст цярноўніка, 

вогненны слуп...). Увогуле, праваслаўе называе Бога адзіным духоўным 

сонцам. 

Ва ўсе часы агонь – важнейшы кампанент святаў і абрадаў. Дж. 

Фрэзер адзначае, што выкарыстанне агню – гэта, з аднаго боку, 

“сонечныя чары або магічныя цырымоніі, прызваныя па прынцыпу 

імітатыўнай магіі забяспечыць неабходны запас сонечнага святла”, а з 

другога – ачышчэнне, мэта якога “спаліць і знішчыць усялякі шкодны 

ўплыў, які зыходзіць ад адушаўлѐных істот і ведзьмаў, дэманаў і 

монстраў або выступае ў безаблічнай форме – як свайго роду зараза, што 

распаўсюджваецца ў паветры” [2, с. 670]. 

Агонь – складаны мастацкі вобраз у творчасці Яўгеніі Янішчыц. І 

найперш агонь успрымаецца паэтэсай як сімвал светлага, незвычайнага 

пачуцця – кахання. 
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Душы няшчадна гарэлі, 

Полымя – як над лясамі. 

   

Хтосьці купляў імартэлі. 

Amo (лац. люблю) [5, с. 82]. 

У яе сэрцы, “у артэрыях гарачых” нават нягледзячы на разлуку 

“нервова ўспыхвае агонь” [8, с. 50], гарачы і незгасальны, як Зніч. 

Прычым утвараецца своеасаблівае адзінства болю і агню [4, с. 46]. “Ах, 

няўжо агонь // Не дакоціцца // Да таго, / хто па мне // Ды маркоціцца?..” 

[9, с. 45], – галоўнае  пытанне, якое турбуе лірычную гераіню. Яна 

разумее не толькі незваротнасць, але і небяспечнасць “кастра высокае 

пары” [7, с. 191], адчувае, “колькі нервачак дарэмна // Падарыла <...> 

агню” [7, с. 215]. Паступова прыходзіць змірэнне: “І нашто былую песню 

клікаць! // Боль агню растаў у тумане” [7, с. 210], “чужы агонь вяртаць, // 

Як над сабой смяяцца” [7, с. 161]. 

Вясна – час кахання, час росквіту ў прыродзе. Паэтэса апісвае 

“зялѐны пажар”, з’яўленне першага лісця, “зялѐных агеньчыкаў бяроз” 

[5, с. 81]. Зеляніна хутка пажаўцее – гэта заканамерны працэс, а потым 

зноў прыйдзе вясна: 

Вясна, агонь зялѐнага азарту, 

Люблю твайго размаху крыгаход... 

Зялѐны сад – ѐн стане жоўтым заўтра, 

Але нальецца тайнай сілай плод! 

Аціхне шум. Ацяжалее крона. 

Ды зноў успыхне лісцік выразны. 

І блаславіць нашчадак акрылѐна 

Кахання сад і ластаўку вясны [5, с. 162]. 

У вершы “***Ці чуецца ў зманлівым спакоі”, прысвечаным Юрку 

Голубу, ѐсць такія радкі: 

Яшчэ гарыць і іскрамі страляе 

Касцѐр вясѐлы польнага юнацтва... [7, с. 124]. 

Тут маецца на ўвазе агонь сяброўства, які ацалеў у душы паэтэсы, 

вытрымаў “расстайную завіруху” [7, с. 124]. Ды і само юнацтва – час 

“гарачых кастроў пачуцця”, калі “моц гартавалася ў буры” [7, с. 17]. 

Эпіграф да верша “Кастры ў Петраградзе” – словы У. Маякоўскага 

пра Аляксандра Блока, у якіх адлюстроўваецца ўспрыманне гэтымі 

паэтамі рэвалюцыйных перамен як абнаўлення краіны: “...костры горят – 

// “Очень хорошо” [7, с. 105]. Я. Янішчыц апісвае горад на Няве “ў 

рабінавых кастрах”. “Крывѐй прасмолены” агонь памяці запалены ў 

гонар паэтаў: 

Кастры ў вяках узыдуць зоркамі,  
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Хоць водбліск смутна лѐг на скронь. 

Ды на дваіх Айчыны горкі дым 

І на дваіх – адзін Агонь! [7, с. 106] 

Цікавыя ўвасабленні агню: “агонь сугрэўны” [7, с. 162] здольны 

аб’ядноўваць людзей, садзейнічаць узаемаразуменню, “жар-птушка ў 

душы” [5, с. 69] вяскоўцаў-палешукоў – багаты ўнутраны свет, духоўная 

прыгажосць.  

Паэтэса разумее агонь як натхненне, творчасць, а таксама 

незгасальнасць, бессмяротнасць памяці пра выдатных майстроў слова: 

Але праз гвалт і кулі, 

Палітыкаў мудрэй 

Ідзе ў агонь-кашулі 

Эрнэст Хемінгуэй [7, с. 82]. 

Лірычная гераіня прызнаецца каханаму: “Спалі мяне, як чарнавы 

лісточак, // Але й тады ўваскрэсну праз агонь” [7, с. 190]. У кантэксце 

верша агонь не толькі сімвалізуе вялікае і моцнае пачуццѐ, але, магчыма, 

і творы. 

Аднак у некаторых творах паэтэсы стыхія агню знішчальная. Так, у 

вершы “Жывы касцѐр” расказваецца пра спальванне кніг у “трывожным 

і гарачым” агні, іскры якога далятаюць да нашчадкаў: 

А кніжкі ўсѐ ж вярталіся назад 

І розуму і праўдзе нас вучылі, 

І вернасці радзімай старане [4, с. 41]. 

Варожы агонь у разуменні паэтэсы – жыццѐвая небяспека [9, с. 22], 

пакуты і боль [6, с. 84], якія даводзіцца “збіваць... у вогненнай крыві” [5, 

с. 7]. А таксама – гэта агонь вайны, які забівае людзей [5, с. 22], атамны 

агонь, які пагражае Зямлі-Пампеі і Зямлі-Калысцы [7, с. 70]. І як дакор 

усім несправядлівым, “вогненным войнам” [5, с. 17] – вобраз 

безыменнага салдата-абаронцы, які дагэтуль ідзе з вайны: 

Бо ўсѐ яшчэ, бо ўсѐ яшчэ 

Планета пад агнѐм [7, с. 10]. 

Супастаўленне розных відаў агню – стваральнага і разбуральнага – 

знаходзім у вершы “Слова пра агонь”. Паэтэса заклікае чытачоў: 

Аддайце павагу агню, 

Што хлебнаму духу спрыяе... 

Забіце агонь вынішчальны! [7, с. 91] 

Найбольш значны вобраз – “калінавы агонь” [5, с. 193], ѐн 

сімвалізуе жыццѐ, усѐ добрае і нядобрае, лѐгкае і складанае, праз што 

павінен прайсці чалавек на сваім шляху,  вышэйшым выпрабаваннем 

якога з’яўляецца каханне. Функцыя “калінавага агню” – ачышчэнне. 

Сонца і зоркі адухаўляюцца ў творах Яўгеніі Янішчыц. “Сонца 
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промень зыркі дасылае, // Каб спапяліць расстанняў крыгалом” [9, с. 

120], – лічыць паэтэса. А зоркі ведаюць таямніцы чалавечай душы, ад іх 

залежыць лѐс: “...я гляджу на сузор’е: // Хаця б ні адна з яго зорак // Не 

ўпала і не разбілася // Дачасна” [9, с. 57]. 

У некаторых вершах сустракаецца спалучэнне вобразаў сонца [8, с. 

10], зор [8, с. 57] і вобраза вады. Анамарфоз стыхій агню і вады 

сімвалізуе абнаўленне, нараджэнне новага. 

Беларускай літаратуры ў цэлым характэрна абагаўленне святла. І 

гэта зусім невыпадкова: “Жыццѐ красуе, пакуль не схаладзеў агонь: 

зямны, нябесны, агульны, хатні агонь гарачай крыві і агонь думак, 

вольнай паходні агонь і кахання завязь” [3, с. 18]. Агонь у творчасці Я. 

Янішчыц выступае як сімвал кахання, вясны, юнацтва, натхнення, 

творчасці, памяці, духоўнай прыгажосці. Ды разам з гэтым паэтэса добра 

ведае, што ѐсць разбуральны агонь – вайна, забойствы, душэўны боль, 

пакуты, небяспека. Галоўная задача чалавецтва, на яе думку, – абараніць 

жыццѐ, стваральны агонь і забараніць вынішчэнне, атамны агонь. 
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Нестерова Л. И. (Минск)  

Мировоззренческий компонент иноязычного образования  

в формировании ключевых компетенций специалиста 

Значение мировоззренческого компонента иноязычного 

образования в формировании ключевых компетенций специалиста 

можно рассматривать на основе экзистенциально-герменевтического 

подхода, с позиции которого язык предстает как целостный «опыт 

мира», с помощью которого человек может познать и совершенствовать 

самого себя и окружающее его социальное и природное бытие. 

Представители экзистенционализма – М. Хайдеггер, К. Ясперс, 

Ж. П. Сартр, А. Камю – рассматривали подлинное человеческое бытие 


