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“Хамрыйят” Уладзiмiра Жылкi:

кантэкстуальны ракурс

Хамрыйят – апяванне вiна, вершы пра вiно i застольныя асало-
ды – жанр, што узнiк ва усходняй паэзii. Заснавальнiкам яго лiчыц-
ца арабскi паэт Абу Нувас (8–9 стст.). Улiчваючы канструктыуную
стратэгiю сучасных даследчыкау тэрмiнам хамрыйят абазначаць кор-
пус тэкстау вiннай тэматыкi увогуле, з пэунай доляй умоунасцi даз-
волiм сабе аднесцi да гэтага жанру вершы У.Жылкi, у якiх iдзе гавор-
ка пра вiно, вiнапiццë. Такiх вершау у паэта няшмат, але яны маюць
дастаткова яркае мастацка-вобразнае афармленне, пазначаны канцэп-
туальнай светапогляднай змястоунасцю, што сведчыць на карысць iх
выяуленчага патэнцыялу. Вобразы вiна у лiтаратурнай традыцыi ам-
бiвалентныя, стасуюцца з такiмi магiстральнымi тэмамi, як жыццë,
каханне, сяброуства, весялосць, згуба, вар’яцтва i iнш. У семантыч-
най напоуненасцi вобраза у вершах У.Жылкi, вершы якога адкрытыя
да свету (А. Бахарэвiч), ключавую ролю адыгрывае арыгiнальнасць
уласна-аутарскай трактоукi i, бясспрэчна, наследаванне лiтаратурнай
традыцыi у асвятленнi гэтай у многiм экзатычнай для айчыннага пры-
гожага пiсьменства тэмы, перш за усë А. Пушкiну i А. Блоку.

У беларускай паэзii сфармiравалася пераважнае стауленне да вiна
як панскага напою. Сам заморскае вiно пi / I насi саеты, – адказвае
Бандароуна распуснаму князю у аднайменнай паэме Я. Купалы. Без
меры лiюцца вiны у княжацкiх пакоях у купалаускай паэме “Гусляр”,
указваючы на марнасць i непрыстойнасць баулення часу гаспадара-
мi. Больш моцныя напоi (“вудка”, гарэлка) у адпаведнасцi з нацыя-
нальнай традыцыяй спажываюцца у творах Я. Коласа (паэма “Новая
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зямля” i iнш.). Не абыдзена увагай пазiтыуная змястоунасць вобраза
вiна хiба М. Багдановiчам, што сведчыць на карысць яго творчых су-
вязей з паэзiяй французскiх, рускiх сiмвалiстау, для якiх характэрна
цiкавасць да вiннай тэмы. Таямнiчая прыцягальнасць возера у аднай-
менным вершы М. Багдановiча узмацняецца арыгiнальным аутарскiм
параунаннем, што узмацняе адчуванне паунаты i насычанасцi прырод-
нага жыцця, якое адгукаецца струн вясëлых пераборам у чулай душы
паэта:

У чарцы цëмнай i глыбокай
Плешча, пенiцца вiно;
Хмелем светлым i халодным
Калыхаецца яно1.

Вiно звязваецца мастаком слова з непрадказальнай i хвалюючай
стыхiяй творчасцi, натхнення, а сiла уздзеяння сапрауднай паэзii па-
добiцца вытанчанай гульнi смакау i водарау, якiя з цягам часу робяцца
усë больш насычанымi i моцнымi:

Верш такi – як дар прыроды,
Вiнаграднае, густое, цëмнае вiно:
Днi iдуць, праходзяць годы, –
Але усë крапчэй, хмяльнее робiцца яно2.

Прысутныя у паэзii У. Жылкi атрыбуты вiнапiцця (хмель, хмель-
ны солад, хмель валасоу, келiх пенны, карчомны чад, вакхавыя ру-
жы i г.д.) як i вершы вiннай тэматыкi арганiчна успрымаюцца у кан-
тэксце беларускай паэзii 20-х гадоу. Прыгадаем,шэрагу творцау у свой
час указвалася на непрымальна багемныя адценнi мастацкай палiт-
ры, недапушчальную цiкавасць да варыяцый хмелю, свавольнае апя-
ванне разгулу i чаркi. Падобныя з’едлiвыя выпады крытыкi блiскуча
парыравау М. Рыльскi, паставiушы вiно у адзiн асацыятыуны рад з ма-
ладосцю, узвышанымi памкненнямi, жыццялюбствам i аптымiзмам:

Молодiсть не розпач топить в склянцi,
А вином окроплю порив3.

1 М. Багданов iч, Поуны збор творау: у 3-х т., Мiнск 1992, т. 1, с. 59.
2 Тамсама, с. 120.
3 М. Рильский, Зiбрання творiв в дваццяти томах, Кӥıв 1986, т. I, с. 98.
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“Вiнныя” вобразы каларытна i ярка афармляюць партрэт лiрычна-
га героя Т.Кляшторнага, актуалiзуюць юнацкi максiмалiзм i абвостра-
на-насычаную пачуццëвасць успрымання iм жыцця i пакут кахання:

Не глядзi з дакорам, дарагая,
Не глядзi,
Не будзi загубленага мая,
Не будзi...
Не адна ты сэрца хвалявала,
Не адна.
Пi юнацтва палкiя бакалы,
Пi да дна4.

Стыхiя ап’янення дасягае сапрауды касмiчных памерау у паэзii
Я. Пушчы, якога Сонца вiном // Пахмялiла i якi марыць:

Пад хмелем моцным-моцным
Мы прыедзем на паустанак

Новага сталецця5.

Хмель i вiно шырока прадстаулены аутарам неад’емнымi спада-
рожнiкамi натхнення i апантанага творчага узлëту, падкрэслiваюць
несумяшчальнасць творчасцi з прагматычнай зададзенасцю, рэгламен-
тацыяй i абмежаваннем.

Красу жыцця

Я поунай чарай п’ю6.

Польскi пiсьменнiк, культуролаг Я. Парандоускi у сваëй працы
“Алхiмiя слова” тэарэтычна абгрунтавау дабратворнае уздзеянне уме-
ранага спажывання вiна на творчы працэс: Вiно надае палëт, яснасць
думцы, i тую асаблiвую радасць, якая творыць гармонiю, лад, прыем-
насць... Стакан добрага вiна, выпiты пад час творчасцi, рассейвае
змрок, распальвае уяуленне, акрыляе думку – ключом пачынаюць бiць
метафары, разгортваюцца шырокiя разгалiнаваннi самых нечаканых
асацыяцый7.

Мудрагелiстую дыялектыку пранiкнëна-зацiкауленых узаемадачы-
ненняу паэта i хмельных напояу раскрыу I. Севяранiн у вершы “Чые

4 Т. Кляшторны, Сляды дарог, Мiнск 2003, с. 41.
5 Я. Пушча, Збор творау у 2 т., Мiнск 1993, т. 1, с. 40.
6 Тамсама, с. 134.
7 Я. Парандовский, Олимпийский диск. Алхимия слова, М 1982, с. 124.
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мроi” (1909) з уласцiвай яму вiртуознай лëгкасцю i вытанчаным адчу-
ваннем смаку i асалод жыцця:

Я пить люблю, пить много, вкусно,
Сливаясь пламенно с вином –
Но размышляю об одном

И не могу решить искусно –

Да, мудрено решить мне это
(И в этом вся моя вина!):
Поэт ли хочет грез вина,
Вино ли просит грез поэта?8

Вобраз вiна выступае адной з праявау дыянiсiйскага пачатку твор-
часцi У. Жылкi, рэалiзаванага праз тэматыку спапяляючай улады
натхнення (“Узысцi на вогнiшча натхнення”), стыхiй вiхору, ветру
у аднайменных вершах, палкiм апяваннi кахання i пачуццëвых ра-
дасцей жыцця. Магчыма, iмпульсам больш разгорнутага i смелага
увасаблення тэмы сталася навучанне у Карлавым унiверсiтэце (Прага,
1923–1926). Аналiзуючы вытокi “багемна-карчомных рыс” лiрычнага
героя У.Жылкi, вядомы даследчык яго творчасцi У. Калеснiк у адным
з лiстоу звярнууся да сяброукi студэнцкiх гадоу паэта Л. Краскоускай
з пытаннем аб наяунасцi у карчомных матывах аутабiяграфiчнай па-
даплëкi, на што атрымау катэгарычнае пярэчанне. Яна лiчыць налëт
рэстараннай багемнасцi лiтаратурным прыëмам. Прыгадваючы асо-
бу паэта, адрасатка падкрэслiла: “Што датычыцца характару: быу
бескампрамiсна чэсным з самiм сабою, над усë ставiу любоу да наро-
да, да Беларусi9. Даследчык лiчыць карчомны зiгзаг у творчасцi паэта
штучным, знешнiм лiтаратурным прыëмам, што аслабiу арыгiналь-
насць вершау. Але, як нам думаецца, ва увязцы са знешняй лiтаратур-
най традыцыяй апявання вiна, вiнаграду праяуляецца арыгiнальнасць
iндывiдуальна-аутарскай трактоукi гэтай унiверсальнай тэмы.

Па меркаваннi Цыцэрона, сяброуская гутарка памiж адукаваны-
мi людзьмi нi з чым не параунальная па прыемнасцi, калi яна су-
праваджаецца вiном. Датаваныя 1925 годам “Пентаметры”, магчыма,
адпавядаюць тагачасным настроям, стану душы беларускага паэта.

8 И. Северянин, Сочинения в пяти томах. Том 1. Громокипящий кубок. Элек-
тронны ресурс. – Рэжым доступу: http://ruslit.traumlibrary.net/book/severyanin-ss05-
01/severyanin-ss05-01.html – Дата доступу: 05.05.2015.
9 У.Калесн iк, Ветразi Адысея (Уладзiмiр Жылка i рамантычная традыцыя у бе-
ларускай паэзii), Мiнск 1977, с. 160.
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Выяуленае у вершы сяброускае застолле абрамляе глыбокадумныя фi-
ласофскiя развагi пра хуткаплыннасць маладосцi, насычанасць i раз-
настайнасць форм i праяу жыцця, метафарычным увасабленнем якiх
з’яуляецца поуны келiх вiна, што надае дадатковую урачыстасць мо-
манту:

Келiхi, сябры, пауней! Асыпаюцца яблыняу кветы,
Гiне вясны хараство – бела-ружовы убор,
Дзецi уздыхаюць па iм, але мудрага яснасць няузрушна;
Там, дзе распуквауся квет, к восенi выспее плод.
Келiхi сябры пауней! Час прызначаны кожнай праяве:
Моладасць прочкi мiне. Сталасцi прыйдзе чарга!10

Класiчнае афармленне геданiстычнага iмператыва, праяуленага
у выключным жыццялюбстве, аптымiзме i таварыскасцi лiрычнага ге-
роя У.Жылкi, адсылае да напiсанай 100 гадоу таму у 1825 годзе славу-
тай “Вакхiчнай песнi” А. Пушкiна, якая гучыць дыфiрамбам асалодам
жыцця i радасцям сяброуства, узмоцненым культавым значэннем вiна,
што аб’ядноувае аднадумцау:

Полнее стакан наливайте!
На звонкое дно,
В густое вино

Заветные кольца бросайте!
Подымем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!11

Вiно афармляе сiмволiка-паэтычную iнтэрпрэтацыю тэмы кахан-
ня у вершы У. Жылкi “Вiно звiнiць” (1924). Услед за А. Пушкiным
i А. Блокам беларускi паэт наумысна iгнаруе старажытна-грэчаскую
традыцыю ужываць разбауленае вiно:

Адно для нудных рэзанëрау
Вiно разбаулiваць вадой.
Я светам недасяжных зорау

Гару iскрыста прад табой12.

Лiрычны герой верша прапаноувае каханай насычаную палiтру
колерау i смакау У келiху, да краю поуным, /Чырвона-цëмнае, бы кроу.

10 У. Жылка, Выбраныя творы, Мiнск 1998, с. 81.
11 А.С. Пушкин, Стихотворения, Москва 1983, с. 138–139.
12 У. Жылка, Выбраныя творы, с. 71.
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Да краю поуны келiх i гасцiннае запрашэнне Прыйдзi i пi!.. дэман-
струюць душэуную шчодрасць i шырыню пачуццяу, высакародства ге-
роя. У патаемна-церпкiм хмелi чакаецца смелае i вiдовiшчнае здзяйс-
ненне чароуных сноу, запаветных спадзяванняу, высокiх парыванняу
духу, насуперак непрыгляднай рэальнасцi. Вiно выступае як дэкла-
рацыя жыццëвых каштоунасцей героя, памежна шчырае, палкае выяу-
ленне-адкрыццë уласнай душы. Эмацыянальнай дамiнантай верша вы-
ступае агучаная у канцы натхнëная прага радасцей жыцця, але здзяй-
сненне гэтага адчайнага парыву магчыма толькi праз ратавальнае паз-
бауленне-забыццë сумна-драматычнай рэальнасцi:

Праз лëс крывавы i лядачы
Я прывяду цябе к вясне...
О, усë згубiушы да астачы,
Ты знойдзеш радасцi у вiне!13

Апошнiя радкi верша асаблiва выразна перагукваюцца з “Незнаëм-
кай” (1906) А. Блока, дзе агучана iмкненне да жаноцкасцi i прыгажосцi
i здзяйсненне якога таксама магчыма толькi праз сыход ад рэальнасцi.

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты, право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине14.

Перыпетыi лëсу, знясiльваючая хвароба узмацнiлi драматычнае гу-
чанне паэзii У. Жылкi, прывялi да горкага усведамлення: Жыццë –

атруты келiх. У дачыненнi да вiна, як i iншых, больш моцных напояу,
актуальнае шырокавядомае выслоуе Парацэльса: Усë ëсць яд i усë ëсць
лекi. I толькi доза робiць лекi ядам i яд лекамi. Вiно, што было для
паэта уцехай у няшчасцi, ператворыцца у напоунены негатывам сiмвал
самаразбурэння. Нiзвядзенне культавага рытуалу да узроуню бытаво-
га п’янства i неад’емных ад яго спакусы i граху, абвастрае жорсткае
супрацьстаянне вiна i розуму:

Свядомасцi горач мацней алкаголю,
Ужо чарка распутала дзiкую волю,
Ужо мэрам бурштыны у чарцы налiтай,
Няякавасць гiне i гора пазбыта.

13 Тамсама.
14 А. Блок, Стихотворения. Поэмы, Москва 2004, с. 187.
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Свабодны – i згадкi няма аб устрыманнi
Бяссорамней рухi, крыклiвей жаданнi,
I штосьцi язык недарэчнае плешча...15

У вынiку мы назiраем, як пад уздзеяннем чаркi мяняецца ракурс
успрыняцця рэчаiснасцi: ад узнëсла-патэтычнага, вытанчанага яе ва-
рыянта у вершы “Вiно звiнiць” (1924) да брутальнага, карыкатурнага
у вершы “Свядомасцi горач мацней алкаголю” (1927).

Тэма вiна у паэзiiУ.Жылкi мае класiчнае эстэтычнае увасабленне,
знамянуючы праяву дыянiсiйскай прагi духоунага разняволення, жыц-
ця, кахання, услауленне iх радасцей, вiтанне паэтычна-творчага па-
чатку ва успрыманнi рэчаiснасцi. Вiно выступала для паэта атрыбу-
там прыгожага, магчыма, i багемнага жыцця, сiмвалам высокiх iс-
цiн i знакам узвышэння над паусядзëннасцю. Акрамя таго, як вынi-
кае з беларускага паэтычнага кантэксту 20-х гадоу, вiно i застоль-
ная атрыбутыка прыуносiлi свае нюансы у партрэт лiрычнага героя,
задавалi фiласофскае вымярэнне рэчаiснасцi. Пiетэт, з якiм ставiуся
У. Жылка да тэмы, можа быць звязаны з культавым значэннем вiна
у хрысцiянскай традыцыi i таму чырвона-цëмнае, бы кроу вiно можа
успрымацца як адна з варыяцый хрысцiянскай вобразнасцi у творчай
спадчыне паэта.

S T R E S Z C Z E N I E

„CHAMRYJAT” WŁODZIMIERZA ŻYŁKI:
ASPEKT KONTEKSTUALNY

W artykule mówi się o semantyce toposu wina jako przejawu pierwiastka dio-
nizyjskiego w poezji Wladimira Żyłki porównywalnego z atrybutami stylu życia
bohemy, symbolem prawdy, znakiem dominacji nad codziennością. Uwagę zwraca
oryginalna interpretacja tematu i dziedziczenie tradycji literackiej, głównie Pusz-
kina i Błoka.

Słowa kluczowe: koncepcja wina, dionizyjski początek, miłość, chrześcijańska
barwność.

15 У. Жылка, Выбраныя творы, с. 107.
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S UMMARY

“CHAMRYJAT” OF WŁODZIMIERZ ŻYŁKA:
CONTEXTUAL ASPECT

The article deals with the semantics of the conception of wine as a manife-
station of element of Dionis in the poetry of Vladimir Zhilka. Veins commensurate
with the attributes of the bohemian life, a symbol of high truths, marks of the ele-
vation above daily routine. Attention is paid to the author’s original interpretation
of the conception and the inheritance of literary tradition, especially to Pushkin
and Blok.

Key words: concept of wine, Dionis’ beginning, love, Christian colourfulness.


