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Лiрыка Яна Чыквiна:

анталагiчны i эстэтычны дыскурс

Вядомы беластоцкi паэт, перакладчык, гiсторык рускай i беларус-
кай лiтаратур, доктар гуманiтарных навук, прафесар Ян Чыквiн –

адзiн з тых, хто стаяу ля вытокау беларускага адраджэнскага руху
у Польшчы другой паловы ХХ стагоддзя, дзякуючы i яго намаганням
быу аб’яднаны вельмi неадназначны лiтаратурны рух на Беласточчыне
(пачынаючы з 1989 г. ëн старшыня лiтаб’яднання «Белавежа»). Вершы
яго фармiравалiся на скрыжаваннi трох славянскiх культур – беларус-
кай, польскай i рускай i уяуляюць сабой самабытную паэзiю, беларус-
кую па сутнасцi, i у той жа час далучаную да агульнаеурапейскага
культуралагiчнага кантэксту

Паэзiя Яна Чыквiна – з’ява адметная, палемiчная, з уласнай кан-
цэпцыяй светабачання. Першае месца у ëй адведзена iнтэлектуальнаму
i фiласофскаму кiрунку. Пастаянны зварот да агульначалавечых праб-
лем, роздум над вечнымi iсцiнамi быцця, пошук нацыянальнай iдэi i яе
выяуленне, медытатыунасць, заглыбленасць у сусветны культурала-
гiчны i фiласофскi кантэкст, метафарычнасць, форма- i вобразатворчы
эксперымент вызначаюць арыгiнальны мастацкi стыль чыквiнаускай
паэзii. Па словах Ул. Калеснiка:

Агульны настрой i стан душы Яна Чыквiна задуменны, медытацый-
ны, ëн адпавядае ладу беларускай песнi, балады, паэт выяуляе хiбнасць
свету, але i яго дасканаласць, гармонiю, хараство... Фантазiя у Яна Чык-
вiна не простая, чытаць яго вобразы часам даводзiцца з напругай, а ча-
сам i пакiдаць фрагменты неразгаданага падтэксту. Але, нягледзячы на
ускладнëную чытальнасць, а, можа, i дзякуючы ëй, чытача агортвае ад-
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чуванне велiчнасцi лëсу чалавека i фатальнага трагiзму пражывання ад-
пушчанага яму часу1.

Фiласофскiя аспекты паэзii Яна Чыквiна, а менавiта элегiчная
танальнасць, антынамiчнасць светабачання, iнтэлектуальны трагiзм,
матывы фатальнасцi, расчаравання неаднаразова асэнсоувалiся бела-
рускiмi i польскiмi лiтаратуразнауцамi У. Гнiламëдавым, У. Конанам,
У. Калеснiкам, Л. Зарэмбай, А. Сямëнавай, А. Раманчуком, Т. Занеу-
скай, В. Смашчам. Падкрэслiвалася наблiжанасць яго iнтэлектуаль-
най лiрыкi да вялiкай мудрасцi Эклезiяста i фiлiсофii М. Хайдэгера,
Ж.-П. Сартра (У. Конан), да найноушых лiтаратурных i фiласоф-
скiх пошукау (Э. Фелiксяк, В. Смашч). Апошнiя вiдавочна пераболь-
шваюць уплывы польскай лiтаратуры i рускiх паэтау-сiмвалiстау, не
улiчваючы сувязь з традыцыямi беларускай лiтаратуры, абмяжоуваю-
чы «беларускасць» фальклорнымi перайманнямi i мовай.

Больш змястоуна даследуе паэтычны свет Я. Чыквiна, як i увогуле
феномен беластоцкiх пiсьменнiкау, Т. Занеуская у сваiх кнiгах «Да-
рэмнае падарожжа», «А душа знаходзiцца на Усходзе», «Вартавыя
памяцi». Даследчыца разгледзела iдэйна-эстэтычную сутнасць лiрыкi
паэта, звярнулася да выяулення прасторавых архетыпау i ключавых
сiмвалау яго паэзii, да супрацьпастаулення двух «шляхоу вяртання» –

шляху Адысея (у сваю родную Iтаку) i шляху Энея (будаванне «но-
вага дома» – Рыму па узору Троi). Т. Занеуская адзначыла, што та-
лент Я. Чыквiна сфармiравауся на памежжы беларускай i польскай
культур, яго паэзiя знаходзiцца на мяжы явы i сну, рэальнасцi i мары,
дня i ночы, што, як слушна зауважыу У. Конан, прысутнiчала у паэ-
зii М. Багдановiча. Разглядаючы паэтычны свет «белавежца» у кан-
тэксце агульнаеурапейскага мастацтва i фiласофii, даследчыца аднак
павярхоуна закранула нацыянальны аспект, адраджэнскiя iдэi.

Такiм чынам, мы можам сцвярджаць, што паэзiя Я. Чыквiна вы-
клiкала значны рэзананс у лiтаратуразнаустве, прымусiла загавары-
ць аб сабе, як аб супярэчлiвай, неадназначнай эстэтычнай з’яве, якая
у працэсе свайго развiцця скандэнсавала элементы разнастайных ма-
стацка-культуралагiчных i фiласофскiх кiрункау.

Адзiн са зборнiкау паэзii Я. Чыквiна пачынаецца вершам «Крык
начны савы», у якiм задаюцца пытаннi, якiя заусëды хвалявалi фiло-
сафау:

1 У. Калесн iк, Два светы Яна Чыквiна, [у:] Сляза пякучая Айчыны: Творчы
партрэт Яна Чыквiна, пад рэд. Г. Тварановiч, Беласток 2000, с. 19.
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Што ëсць быццë? Што – чалавек? Што – Бог?
Чаму нiкому нельга лëсу перайначыць?
Не адсумуе смутак нашых усiх зямных трывог –
З вачэй злятае белы голуб плачу.

I што ëсць час – рака цi акiян?
Вытокi дзе яго? I дзе яго скрыжалi?
Смылiць бяскрылы лëт жыцця, нiбы павеу фiранкi, –
З вачэй злятае белы анëл жалю.

А чым свабода ëсць? – Для розуму, для сэрца й рук –
Цудоуны божы дар? Пыхлiвы чалавечы мык?
Чаму усë жыццë свой камень пхаем пад гару?
Адгадкi у свеце, мабыць, ëсць... Але не выкажа язык2.

Архетып гэтага трагiчнага бачання жыцця, непрыманне паэтам
злога i бессэнсоунага у свеце цесна звязаны з фiласофiяй экзiстэн-
цыялiзму i знаходзiць сваë увасабленне у вершах, напiсаных на мя-
жы 50-60х гадоу ХХ стагоддзя, у першым зборнiку Я. Чыквiна «Iду»
(1969), якiя сведчаць пра схiльнасць паэта да аналiзу розных праяу
жыцця, пра пошукi у пазнаннi сутнасцi чалавека. У спакойных i урау-
наважаных па форме вершах няма паспешлiвых думак, спрагназава-
ных вывадау. Усе яго творы-зярняты перад тым, як з’явiцца на па-
перы, доугi час выспяваюць да залатога колеру збажыны у душы.
Доказ гэтаму i тое, што толькi праз дванаццаць гадоу пасля дэбюту
аутара у беластоцкай “Нiве” убачыу свет гэты першы зборнiк. Кож-
ны верш гэтай кнiгi вытрымау праверку высокай патрабавальнасцю
аутара. I чытач адразу зразумеу, што у плынi «белавежскай» лiтара-
туры сфармiравауся новы каларытны паэт.

Кампазiцыйна зборнiк складаецца з двух iдэйна-тэматычных раз-
дзелау: «А дом наш недзе...» i «Вобраз твой нясу», якiя дазваляюць
сфармiраваць цэласнае уяуленне пра удумлiвага, назiральнага аутара
i прасачыць пэуныя этапы у развiццi творчай iндывiдуальнасцi паэта.

Увагу чытачоу i крытыкау прыцягнула, як па-маладому вiтальнае,
радасна-трывожнае успрыманне жыцця, так i яго трагiчнае бачанне
канфлiкту быцця, калi жорсткая i неспакойная цывiлiзацыя узрывае
усë прыгожае. Вiдавочна, што у такой сiтуацыi светапогляду малады
паэт шукау выратаванне у самых светлых успамiнах: дзяцiнства, баць-
кi, родны дом – гэтыя вобразы складаюць архетып «малой радзiмы»
у паэзii Я. Чыквiна. Шматколернымi фарбамi малюе ëн, напрыклад,

2 Я. Чыкв iн, Кругавая чара, Беласток 1992, с. 7.
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родны кут, рэальнае месца недалëкага яшчэ дзяцiнства у вершы «Гай-
наушчына»:

Ружамi пахнуць вятры надвячоркамi,
Гнездзiцца у гушчарах маучанне горкае.
Арэшнiк да вуха рабiну клонiць,
Бяроза уздыхае у лëгкiм паклоне.
Суседка цiхутка суседцы шапоча,
На пяску вецер пакiдае свой почырк3.

Рамантычна-замiлаваны паказ краiны дзяцiнства з уласцiвымi яму
колерамi, пахамi, гукамi, формамi, настальгiя па страчаным гучаць
у вершах «Дубiчы, Дубiчы», «Дзяцiнства», «Пакiну на квiтненне. Сэкс-
цiна». Пагодзiмся з У. Конанам, якi зауважыу пераклiчку гэтых творау
з раннiмi вершамi Р. Барадулiна i Н. Гiлевiча. Вечнае барадулiнс-
кае «Трэба дома бываць часцей», над сутнасцю якога не уладарны
час, стала iдыëмай, маральнай формулай паэтычнай кнiгi беластоцка-
га аутара:

Я жыць хачу, як вы жылi:
Сярод палëу, звяроу i чыставоддзя,
Здалëк ад гарадоу, машын
I цывiлiзаваных паводзiн (7).

Адчуваецца i наблiжанасць паэзii Я. Чыквiна да вучэння нямец-
кага фiлосафа М. Хайдэгера, якi у сваiх артыкулах «Час i быццë»,
«Адлучанасць» гаворыць аб адносiнах чалавека, культуры i тэхнi-
кi, заклiкае чалавецтва зноу укаранiцца у глебу, з якой яго вырвала
iмклiвае развiццë тэхнiчнай цывiлiзацыi. Праца М. Хайдэгера «Закон
тоеснасцi» гучыць як непасрэдны расказ аб iнтэлектуальным перажы-
ваннi, якое выклiкана крызiсам рацыяналiстычнай традыцыi Захада
i ростам адчужэння чалавека ад духоуных прадуктау сваëй дзейна-
сцi. Асноуная задача фiласофii М. Хайдэгера – збочыць з памылковага
шляху заходняй цывiлiзацыi i вярнуцца да забытых вытокау мыслен-
ня, да сапрауднага быцця. Менавiта гэта сэрцавiна пабудоу нямецкага
мыслiцеля глыбока выявiлася у творчасцi беластоцкага паэта.

Паступова усë больш выразна у зборнiку «Iду» пачынае гучаць
матыу непазбежнага змянення «вясковай культуры», матыу трагiч-

3 Я. Чыкв iн, Iду, Беласток 1969, с. 23. Далей пры спасылцы на гэта выданне
у дужках падаецца старонка.
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насцi, безвыходнасцi, выклiканы па словах У. Конана канфлiктам па-
мiж архетыпамi спрадвечнага сялянскага быцця i сучаснымi цывi-
лiзатарскiмi тэндэнцыямi, памiж бацькоускiм домам i нацыянальна
неабжытым горадам. Гэтыя канфлiкты адклiкнулiся у душы паэта
дысгармонiяй памiж наяуным жыццëм i маральнымi iмператывамi4.
Прадвеснiк гэтага трагiзму – смерць жаурука над жнiвеньскiм полем,
якi замоук раптоуна, струны абарваушы... («Дзяцiнства») (15). Вы-
нiк пакiнутага, разбуранага цывiлiзацыяй вясковага раю – дом ...як
далëкiя успамiны... / Без дзвярэй, без тынку i вокан («А дом наш
недзе...») (19), якi нагадвае сабою хутчэй труну, чым зямное прыста-
нiшча чалавека. Пра трагедыю беларускага быту загаварыу нават Дом
з аднайменнага верша:

Я роспач, скарга. Я – руiна.
Я – боль. Я – слëзы. Я – праклëн.
Я тое, што не згiне.
Я кожны захад вашых дзëн.
Я сыплюся. Шкiлет. Я выбух.
Я – сiмвал. Я – смяротны успамiн.
Я – кроу. Я – ваша глыба.
Я – песня смутку i ваш гiмн (20).

Шматзначна падаецца архетып беларускай хаты у гэтым мана-
логу-споведзi. Напауразбураны дом сiмвалiзуе страчаную культуру.
I паэт намагаецца аднавiць хаця б у сваiх вершах «ойчы дом» i усе
вобразы, што звязаныя з iм: святая студня з жураулëм успамiнау5, са-
док, душа найлепшая з душ6. Паэтычная фантазiя паэта надае гэтаму
свету большую выразнасць: у iм над роднай вëскай мiску неба тры-
мае бусел7), тут бярозы апускаюць рукi у крынiцы (19), трымае лес
над галавой вянцы (SS, с. 22).

Два архетыпiчныя планы сустракаюцца у вершах зборнiка «Iду»:
бацькоускае вясковае гняздо i гарадская цывiлiзацыя, якая не адразу
расчаравала паэта. Рэальны свет прымушае лiрычнага героя клапацiц-

4 У. Конан, Быццë i час у люстэрку паэзii: Нататкi пра творчасць Яна Чыквiна,
[у:] Сляза пякучая Айчыны: Творчы партрэт Яна Чыквiна..., с. 47.
5 Ян Чыкв iн, Святая студня, Беласток 1970, с. 33. Далей пры спасылцы пры гэта
выданне у дужках падаецца: СС i старонка.
6 Jan Czykwin, Splot słoneczny, Olsztyn 1988, s. 6. Далей пры спасылцы пры гэта
выданне у дужках падаецца: SS. i старонка.
7 Ян Чыкв iн, Неспакой, Беласток 1977, с. 34. Далей пры спасылцы пры гэта вы-
данне у дужках падаецца: Н. i старонка.



164 IРЫНА САМАТОЙ

ца пра сваю душу: выбiраць свядома не спосаб прыстасавання, а на-
адварот, рашуча iсцi па дарозе жыцця, якая пазбаулена будзëннасцi,
мiтуслiвасцi, звычайнага iснавання. Шлях яго усыпаны перажыван-
нямi, успамiнамi i, вiдавочна, аб’ектыуным разуменнем немагчымасцi
вярнуцца у адносна натуральны свет:

За акном пустэча,
смутак у пакоi
Чым сэрца лячыць
у такiм спакоi
...
Узбураныя хвалi думак
Б’юцца аб бязлюдную прыстань (22).

Другi зборнiк Я.Чыквiна «Святая студня» (1970) пацвердзiу умен-
не эмацыянальна, пластычна узнауляць навакольны свет, схiльнасць
да яркай метафарычнасцi, канкрэтнага паэтычнага бачання, свежасць
светауспрымання. Поспех перш за усе звязаны з вянком санетау «Свя-
тая студня», народжанага у вынiку падарожжа па мясцiнах Крыма,
дзе бывау Адам Мiцкевiч. Лiрычны герой – самотны вандроунiк, веч-
ны пiлiгрым – блiзкi аутару сваiм тонкiм адчуваннем шматграннасцi
жыцця, пакутлiвымi пошукамi «святой студнi» – страчанага бацькоу-
скага дома:

Дзе Рым, дзе Крым, а дзе мая айчына!
Дзяцiнства босае, замурзанае лета,
Святая студня з жураулëм успамiнау,
Сезам, дзе усë маë ляжыць у фрагментах.

Дауно я гэты дзiуны горад кiнуу,
Як усë, што хочаш цi не хочаш у Лету.
На сценах памяцi вiсяць партрэты
Выразных i яскравых сëння ласк матчыных.
Дарога усë вышэй, вышэй пад гору...
Назад сыйсцi, вярнуцца да пралогу?
Дык мацярынства – як гарачка у хворага!

Iду сваëй нятоптанай дарогаю
I чую праайчыны усюды подых –
Бягу на Аю-Даг, гляджу на Чорны воды (СС, с. 33).

Архетып страчанага дома, як важнейшай маральнай апоры у ка-
тастрафiчна зменлiвым свеце, – адзiн з самых унiкальных i дамiную-
чых вобразау у тагачаснай лiрыцы Я. Чыквiна. Ëн персанiфiкуецца,
паустае у выглядзе гарманiчнага ранейшага: Цалаваць былое так хо-
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чацца! (СС, с. 10), паустае прыгожым лесам, якi не прымае чалавека,
бо прырода зненавiдзела прыроду (СС, с. 24), восеньскiм садам, замкнë-
ным на ключ журавоу (СС, с. 17).

Пастаяннае прыгадванне вiны перад малой бацькаушчынай, якую
паглынула урбанiстычная цывiлiзацыя, не з’яуляецца паэтычнай дэк-
ларацыяй: у пасiянарным светаадчуваннi Я. Чыквiна спавядальнасць
вельмi адказны фiласофскi матыу. Ëн якраз i вымагае пастаяннай пра-
цы сумлення ва узгадненнi узаемаадносiн лiрычнага героя з наваколь-
ным светам. Гэтыя узаемаадносiны пабудаваны як на непасрэдным,
шчырым прызнаннi у любовi да малой бацькаушчыны, так i на адчу-
ваннi уласнай вiны перад згубленым вясковым дзяцiнствам, разуменнi
немагчымасцi мастака-творцы эстэтычна уладкаваць свет па законах
гармонii i хараства:

На усе лады
Скуголiць
Наша планета,
У зайздрасцi
Няведама куды
Iмчыцца.
Нiхто на свеце ужо
Не слухае паэтау (СС, с. 7).

У пошуках сэнсу творчасцi, якая б магла супрацьстаяць жорсткай
для душы мастака рэчаiснасцi, Я. Чыквiн антынамiчна трактуе твор-
чы працэс як крыж для новага распяцця у вершы «Майстэрня паэта»:

Няма нi славы, нi багацця –
адно скрыпучае пяро
тырчыць з чарнiльнiцы рабром
i крыж для новага распяцця (СС, с. 21).

Настрой безвыходнасцi, трагiзму, смутку прысутнiчае у вершах
«Сны», «Зноу адзiнокi», «Бяздомнасць» , «Трывожная ранiца», у якiх
паэт разважае над першакрынiцамi лiтаратурнага таленту, i дзе усë ж,
на нашу думку, сэнсавай дамiнантай i агульным кампазiцыйным
стрыжнем сталася наступная сентэнцыя: Агню я аддаю свой груз, //
Паверыушы у паэзii крыло (СС, с. 8). Гэты верш па словах Л. Зарэм-
бы, адрыу ад «грузу» рэальна-побытавых думак, пераход у мысленне
паэтычнае, новае асэнсаванне у iм сябе i каштоунасцяу жыцця8.

8 Л. Зарэмба, “Дзень i ноч – два крылы князя...”: Пра мастацкую сiстэму “Свет-
лага мiгу”, [у:] Сляза пякучая Айчыны: Творчы партрэт Яна Чыквiна, с. 102.
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Першыя зборнiкi Я. Чыквiна засведчылi аб iмкненнi паэта да аналi-
тычнага аналiзу жыццëвых з’яу, аб тонкiм i удумлiвым пранiкненнi
у эмацыянальна-духоуны свет асобы, што была уласцiва наватарскай
думцы ХХ стагоддзя. Адзiн з арганiзатарау i iнiцыятарау беларускага
руху у Польшчы, першы рэдактар тыднëвiка «Нiва» Г. Валкавыцкi
у сваiх нататках адзначыу:

Як пралескi з-пад застойнага снегу прабiлiся падвесну паэтычныя
зборнiкi Яна Чыквiна «Iду» i «Святая студня». Чаму два адразу? Па-
чынауся новы раздзел у нашай выдавецкай дзейнасцi. Раней памiж «бела-
вежцамi» iшло спаборнiцтва, хто выдасць таусцейшы зборнiк. Прыйшоу
i Чыквiн да святой студнi з адным вядзерцам. У мiжчассе адбыуся з’езд,
змянiлася начальства. I калi я параiу прэзiдыуму выдаць Чыквiна дзвюма
кнiжкамi (склад ужо быу гатовы), новы сакратар Янка Зенюк падтрымау
мяне, i мы пачалi намауляць аутара на пахудзенне з расчляненнем. Чык-
вiн, як заусëды, паупарцiуся, але, адчуушы добры намер, пагадзiуся.Шу-
кальнiку настрою i метафар лягчэй цяпер «паэзii магнiтным полем» весцi
чытачоу да сваëй крынiцы9.

Наступная, трэцяя кнiга Я. Чыквiна «Неспакой» (1977) – паглыб-
ленне у сферу пытанняу агульначалавечай значнасцi, спроба даць ад-
каз з пазiцыi разумення свайго «я», яго судачыненняу з iсным i вечным.
С. Яновiч у прадмове да гэтай кнiгi зазначыу: Чыквiн – паэт задумен-
няу. Паэт пытанняу. Лiрык iнтэлекту. Выхаваны на сутыку бела-
руска-польска-рускай традыцыяу10. Фiласофская, медытацыйная та-
нальнасць зборнiка, схiльнасць да рэфлексii, самааналiзу абумоулены
жыццëвым вопытам, спасцiжэннем набыткау сусветнай культуры. Лi-
рычны герой – духоуна сталы чалавек – жыве з усведамленнем хуткап-
лыннасцi часу, прызнаннем кону, як непазбежнасцi, што абумоулiвае
песiмiстычна-задуменны лад асобных радкоу:

А людзi, што праходзяць у маучаннi побач
Мяне – ужо чвэрць чарвяка, паудрэва цi мо каменя –
Не бачаць, як б’юся аб нябыт я лобом,
Як прагна шчэ жыцця чапляюся рукамi – жыцця зямнога.
Адно жыццë на усë жыццë – як гэтага нямнога! (Н., с. 19)

Разам з тым, вiдавочныя аптымiстычныя сiгналы здаровай радасцi
жыцця, узнëслай акрыленасцi: Мы жывëм. Якая радасць гэта... I тут

9 Г. Валкавыцк i, Вiры. Натакi рэдактара, Беласток 1991, с. 124.
10 С. Янов iч, Неспакой творчасцi, [у:] Я. Чыкв iн, Неспакой, Беласток 1977, с. 3.
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жа нечаканы алагiзм, сугучны экзiстэнцыянальным канцэпцыям i ву-
чэнням: Мы жывëм. Аднойчы i нiкуды (Н., с. 8). Непрадказальнасць
i зменлiвасць знешняга i унутранага свету абумоулiваюць глыбiню пад-
тэкстау i знарок непадатлiвую шурпатасць11 вершау Я. Чыквiна,
схiльнасць да ураунаважання трагiчнага i гуманiстычнага у светара-
зуменнi:

А пакуль жывëм – няхай са звонам
Расшчапляюцца у лабараторыях атомы.
Мы жывëм i сiлы невядомыя
Гатовы запрагчы у санi фатановыя Н., с. 8).

Я. Чыквiн – глыбокi, тонкi лiрык. У той жа час яму не супраць-
паказаны эпiчныя малюнкi з дакладнымi, «прадметнымi» рэалiямi, аб-
рысамi адлюстраваных з’яу. Сведчанне таму – вершы «Гурзуф», «Зва-
нок. Перапынак», замалëука «У Крышталi мужчыны з чужымi» i iнш.

I усë ж эпiчных, прасякнутых пачуццëм, эмоцыямi iмпрэсiянiстычных
малюнкау у яго, канешне ж, менш, чым вершау медытатыуных, засна-
ваных на выяуленнi, развiццi якой-небудзь унутранай душэунай з’явы.

Арганiчная повязь з сусветам, цеснае паяднанне з прыродай выяу-
ляюць лiрычнага героя, як тонкага i уважлiвага назiральнiка, здоль-
нага знаходзiць у акаляючым свеце адпаведныя свайму настрою,
душэунаму стану вобразы, бытавыя малюнкi, як у творы «Яздок без
сядла». Гэты верш мае досыць простую, але выразна спланаваную
кампазiцыю. Складаецца з чатырох аналагiчна збудаваных радкоу,
якiя у наступным парадку паказваюць: кабет, якiя спяшалiся у царкву,
мужчын на поплаве, што ляжалi i курылi махорку, ездака без сядла,
якi iмчауся насустрач сонцу, сям’ю буслоу у вышынi. Твор замыкае ра-
док, якi, нiбы вузел, звязвае папярэднiя часткi i падкрэслiвае агульны
сэнс твора: ...а я на зямлi свечкаю перад iконай (Н., 10).

Дзякуючы падобным намаганням, паэт пашырае прастору сваëй
лiрыкi. Найчасцей яна замыкаецца у коле: ад чалавека – праз зямлю
у космас, адтуль, у сваю чаргу, вяртаецца на зямлю i да чалавека,
утвараючы такiм чынам замкнутую сiстэму.

Лiрычнае перажыванне, меланхалiчная задуменнасць героя цесна
паяднаны з жыццëм прыроды. Iмгненнi гэтага яднання, выяуленне тай-
ны гэтага злiцця занатаваны у вершах «Старасць», «Агарод», «Вязе

11 Тамсама.
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мой слауны, вязе вясковы»... Маральна-фiласофскi сэнс гэтай спавя-
дальнай лiрыкi – у пошуках страчанай гармонii чалавека, Бога i пры-
роды. Праводзячы паралелi памiж сваiм уласным жыццëм i доляй ста-
рога вяза з ваколiцы дзяцiнства, паэт разважае над вечным i iсным
у гэтым свеце:

Свядомы, што хутка, што заутра, што зараз
Жыццë прамiне, непауторнае i велiзарнае.

Мой вязе з дзяцiнства, з бацькоускага краю,
Прыеду у вëску, цябе не пазнаю.

I ты мяне не пазнаеш таксама.
Убачыш – палiчыш няпраудай цi зманам (Н., с. 6).

Верш успрымаецца як мiф, якi адлюстроувае i цэльнасць прыроды,
i адасобленасць ад яе чалавечага свету, па той прычыне, што яна нясе
у сабе iдэю экзiстэнцыяльнай небяспекi, лакальнай, глабальнай цi мо
касмiчнай катастрофы па вiне чалавека12.

Я. Чыквiн, выхаваны як паэт на беларускай (М. Багдановiч) i рус-
кай (А. Фет) класiцы, не мог абысцi вопыту еурапейскага неафармiз-
му. Сум i бязвер’е з прычыны непазнавальнасцi свету i неразгаданасцi
чалавечага «я» пераплятаюцца са спакойнай жывапiснасцю, мiрнай
сузiральнасцю, фальклорна-славянскiм бачаннем краявiду. Пейзажныя
малюнкi не падаюцца безадносна стану душы лiрычнага героя, яго
унутранага жыцця.Мастацкая уражлiвасць паэта, поуная пантэiстыч-
ных настрояу, як бы яднае праявы жыцця прыроды i тонкiя зрухi душы
лiрычнага героя. Усë гэта сведчыць аб тым, што лiрыка Я. Чыквiна
цесна змыкаецца з паэзiяй М. Багдановiча. Дакладнае адчуванне пры-
роды, роздум над «вечнымi» праблемамi i пытаннямi гучаць у наступ-
ных радках паэтау:

Пала раса; у палëх Усе было справядлiва у прыродзе –
Загарэлiся пацеркi мiлых Далëка дзесьцi была недарэчнасць
Жоута-чырвоных агнëу... Адвечнай смерцi, што прыйдзе i пойдзе,
Час, калi трэба журыцца А усë-такi нешта пакiне на вечнасць.
Душою на свежых магiлах Я. Чыквiн
Пуста пранëсшыхся днëу.

М. Багдановiч

12 У. Калесн iк, Два светы Яна Чыквiна, [у:] Сляза пякучая Айчыны: Творчы
партрэт Яна Чыквiна, с. 20.
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Багдановiчаускi адзiнокi iнтэлiгент, вытанчаны, далiкатны, пад-
вержаны песiмiзму i смутку з прычыны недасканаласцi свету i людзей,
а часам акрылены гарманiчным злiццëм душы чалавека i прыроды,
духоуны брат чыквiнаускага iнтэлектуала з трагiчным бачаннем жыц-
ця, з iмкненнем пазнаць неспазнанае, разгадаць чалавечае «я». Сцвяр-
джэнне Эклезiяста у вялiкай мудрасцi шмат смутку, i хто множыць
веды, той шмат пакутуе [Эклезiяст 1, 18] у поунай меры адносiцца да
лiрычных персанажау вышэйназваных паэтау. Я. Чыквiн у прыватнай
размове падкрэслiвау сваю прыхiльнасць да творчасцi М. Багдановiча.
Эстэтычныя погляды беластоцкага творцы, вiдавочна, фармiравалiся
ва унiсон з багдановiчаускай лiрыкай.

Я. Чыквiн, як творца «чыстай паэзii», амаль адмовiуся ад сацыяль-
на-палiтычнай i патрыятычнай тэмы. I тым не менш польская даслед-
чыца Т. Занеуская зрабiла спробу параунаць зборнiкi з агульнай назвай
«Неспакой» Н. Гiлевiча (1961) i Я.Чыквiна (1977). Але , на нашу думку,
па сваëй агульнай танальнасцi, настрою зборнiкi гэтых аутарау зусiм
розныя, нават супрацьлеглыя. Мажорна-аптымiстычны «Неспакой»
Н. Гiлевiча выклiканы радасным замiлаваннем родным краем, прад-
чуваннем новых добрых перамен у грамадстве, гэта неспакой хутчэй
творча-актыуны, спавядальны. Параунальны аналiз грамадзянскай лi-
рыкiН. Гiлевiча i лiрычных медытацый Я.Чыквiна хутчэй абумоулены
спробай правесцi пэуныя аналогii памiж беларускай паэзiяй пяцiдзеся-
тых-васьмiдзесятых гадоу i паэтычнымi набыткамi «белавежцау».

Асаблiва глыбокiм, на нашу думку, у фiласофска-духоуным плане
атрымауся зборнiк Яна Чыквiна «Кругавая чара» (1992). Гэта кнiга
чалавека, якi глядзiць на свет вачыма тых, каму за сорак i тых, хто
пазначаны ужо ценем смерцi, хто умее даражыць феноменам жыцця.

У зборнiку «Кругавая чара» дамiнуе матыу катастрафiзму, смер-
цi, прадбачанне канца жыццëвай дарогi («Калапс», «Геаметрыя пятнi-
цы»), але адносiны лiрычнага героя да вызначанага рубяжа спакойныя
i мудрыя, нават нiбы абыякавыя (вершы «Сядзiм... А нехта навiвае»,
«За цiшынëю самоты», «Трывожная альба»). У некаторых вершах пе-
раважае дамiнанта гармонii душы i быцця, iмкненне да увесьчаснага
руху-змагання.

Канцэптуальнай асновай, iдэйным цэнтрам зборнiка «Крэйдавае
кола» (2002) з’яуляецца асэнсаванне пройдзенага жыцця, погляд на мi-
нулае «з вышынi гадоу». Кнiга глыбокафiласафiчная, з песiмiстычны-
мi экзiстэнцыянальнымi матывамi, са шматлiкiмi рытарычнымi пы-
таннямi. Метафарычнасць i вобразнасць вершау ускладняе iх успры-
манне i разуменне. У спосабе разважання аутара адсутнiчаюць пэуныя
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строгiя законы; у Яна Чыквiна логiка мастацкага светауспрымання
арганiчна суадносiцца не толькi са сферай свядомасцi, але i пра-
цэсамi падсвядомага, а таксама уласцiвымi крэатыунаму намаган-
ню праявамi звышсвядомасцi13. Першы верш зборнiка “Vita mea” вы-
значае агульны настрой, лад кнiгi. Аутар разважае над жыццëм,
якое уяуляецца яму замкнëным колам, палонам у прамежку чужога
лëсу. Экзiстэнцыянальныя матывы самоты, iмкнення i немагчымас-
цi вырвацца “Нiдзе не уцячы, хоць iрвешся...; “Нiхто не заве. I не
будзе клiкаць...) спалучаюцца з iдэяй няспыннасцi жыцця (Замыка-
ецца кола лëсу). У гэтым вершы дысгармонiю лëсу чалавека паэт
парауноувае з суладнасцю прыроды: лiсце бярозы, якое серабрыцца
пад шауковым ветрыкам жнiуня, нiбы процiпастауляецца чалавеку,
якi не можа уцячы з жыцця, як з палону: Нiхто не заве. I не будзе
клiкаць, – / Як срэбны вецер клiча бярозы14!

Матывы пошуку выйсця, iмкнення збегчы з няволi выразна бачац-
ца у вершах ”Прагнасць жыць паусюль. Але днi грукочуць...” i “Лягла
iмгла на паплавах...” У тэксце “Трысмутэнii” асэнсаванне пройдзенага
шляху, усведамленне таго, што часу застаецца усë менш i менш, скан-
цэнтравана у пытаннi ”Цi мог iначай я?” i адказе: “Вiдаць, не мог”
(КК, 19). Таямнiчасць, трагiчнасць i разлад у вершы ”Фантасмаго-
рыя” перадаецца лексiчным напауненнем: “усë маркотна”, “змрочны
лëс”, “даукi жаль”, ”павуцiнне болю”, “дрэва смерцi”. Судакрананне
матывау жыцця i смерцi вызначае кантраснае, дысананснае гучанне
канцоукi твора:

– Я памерла б, будзь на тое воля...
За акном, там, гэта цi не дрэва смерцi?
– Хай Гасподзь ратуе i дае надзею!
Там усë жывое...iней упрыгожыу голле

Крыху змяншае песiмiстычнае уражанне i надзейная выснова верша:
Будзем, будзем, Божа, у Бога верыць (КК, с. 14).

Адным з самых дзейсных спосабау стварэння мастацкага вобразу
у вершах Я. Чыквiна з’яуляецца метафарызацыя. Так, на аснове агуль-
най метафары пабудаваны верш «Насiльшчык амфары»: жыццë, час
уяуляецца як каштоунае вiно, якое абачлiва нясуць у амфары:

13 А. Брадз iх iна, Пошук iсцiны, або “Сiнестэзiя пачуццяу i сiмультанiзм думкi”,
“Тэрмапiлы” 2003, № 7, с. 145.
14 Я. Чыкв iн, Крэйдавае кола, Беласток 2002, с. 5. Далей пры спасылцы на гэта
выданне у дужках падаецца: КК i старонка.
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Але ж iдзеш, нясеш i сябе трымаеш у змане,
Што не паспее высахнуць яно усë i уцячы,
Што будзе доугае, яшчэ з вiном, вяртанне (КК, с. 37).

У зборнiку «Крэйдавае кола» зауважаецца выразная арыентава-
насць аутара на фармiраванне iдэi адухаулення рэчау, надання iм ролi
лiрычных герояу. Так, тут прынцыповыя адрозненнi памiж з’явамi
жывой i нежывой прыроды здымаюцца, а наяунасць душы лiчыцца усе-
агульнай уласцiвасцю макра- i мiкракосмасу15. У рэчах, згодна з гэтай
канцэпцыяй, прысутнiчаюць розум, пачуццi, падуладнасць фiзiялагiч-
ным працэсам. У вершы “Неспакметна выглянуушы у вечнасць...”
смуткуе вопратка, кiнутая паняй. Жывы, адухоулены вобраз поля
намаляваны у аднайменным вершы “Поле”. Яно уяуляецца аутару
зялëнацелай амëбай, якая штогод прыходзiць пад хату / i просiць вады
кварту / i мяккага ценю дрэвау (КК, с. 33).

Аутар дасягае эфекту узаемадзеяння асобы з нематэрыяльнымi
субстанцыямi у вершы “Прыдарожны бар”, дзе бяроза няшчаснiца,
што валасы iрве на сабе ззелянелым рухам (КК, с. 42), спазнаушы
недасканаласць боскага свету. Свет прадметау i з’яу у вершах бела-
стоцкага паэта надзелены душой, здольнасцю успрымаць сваë бiяла-
гiчнае iснаванне, арганiчна улiваецца у каардынаты часу: Там рэчы
усе займелi прастату i шчырасць / I чысты час прымае урэшце фор-
му кола (КК, с. 42).

Жывëльна-раслiнныя i рэчыуна-прадметныя вобразы у мастацкай
сiстэме паэзii Я. Чыквiна успрымаюцца як спроба стварэння iдэальнага
свету узаемаадносiн чалавека з прыродай, як мiкрасвет у яго iдэаль-
ным выражэннi.

Сакрат Яновiч характарызавау Яна Чыквiна, як паэта пытанняу.
Вызначальным творам у гэтым плане з’яуляецца верш “Размова
з сястрою”, у якiм сiнтэзуюцца усе найбольш зауважныя асаблiвас-
цi зборнiка, акрэслiваецца яго iдэя: Жыццë iмкнецца у форму ко-
ла... (КК, с. 50). Вобраз кола праходзiць праз усю кнiгу, акцэнтуючы
увагу на iдэi бесперапыннасцi жыцця i разам з тым – марнасцi, безвы-
ходнасцi. Як жыццë i смерць, трагiзм i жыццесцвярджальнасць, кола
у Я. Чыквiна таксама уяуляецца як сiнтэз цëмнага i светлага: белы
колер “крэйдавага кола” ахоувае чысцiню, святло, усë станоучае ад
цëмных сiл.

15 А. Брадз iх iна, Пошук iсцiны, або “Сiнестэзiя пачуццяу i сiмультанiзм дум-
кi”..., с. 146.
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Я. Чыквiн у зборнiку выявiу сябе як стваральнiк неалагiзмау: асон-
цауляецца трава, круглiцца сонца, не матулiцца, не татулiцца, заму-
рашыць, завокнены пакой, абклуненыя людзi, спадзейна, сонцазвон.
З гэтых наватворау бачна, што у зборнiку “Крэйдавае кола” аутар
працягвае сваю ранейшую “сонечную” сiмволiку.

Iмкненне спазнаць сябе i свет, высокая эмацыянальнасць, спалу-
чэнне трагiзму з надзеяй, iмкненне адшукаць адказы на спрадвечныя
пытаннi – вызначальныя адметнасцi зборнiка “Крэйдавае кола”.

Найноушая лiрыка беластоцкага паэта шырока прадстаулена
у зборнiку “На беразе Дубiч Царкоуных” (2010), цудоуных нiзках ду-
хоуных вершау у “Лiтаратурнай Беларусi”, часопiсе “Тэрмапiлы”,
у зборнiку “Здарылася быць” (2015). Сцвярджаючы хрысцiянскiя каш-

тоунасцi, творча выкарыстоуваючы бiблейскiя сюжэты i вобразы, паэт
адмауляецца ад iх гучнай дэкларацыi, напауняючы мастацкую тканi-
ну твора няулоунай боскай прысутнасцю, этыкай Божых паводзiн.
Дзе скарб ваш, там будзе i сэрца ваша, – узгадваюцца словы са Свято-
га Пiсання, калi услед за паэтам праз дзесяткi гадоу, пазначаных муд-
расцю i пралiкамi, вопытам i стратамi, вяртаешся у незабыуны свет ма-
ленства.Матыу успамiнау вярэдлiва прысутнiчае у вершы “Калi сонца
сыходзiла з дахау”, у якiм аднауляецца фрагмент вясковай iдылii: сям’я
у вечаровай цiшы слухае развагi бацькi пра сакральныя, неспасцiгну-
тыя таямнiцы вечнага:

“Ну што ж, – аднойчы сказау, – i мы
Яшчэ раз зможам пайсцi па вадзе.
Збудуем свой дом. I з вокан сваiх
Будзем на увесь гэты дзiуны свет глядзець”16.

Сцiшанай журбой па былому напоунены вершы “Жнiвень – душ-

ны, балючы” з метафарызаваным пейзажным малюнкам, “Якi быу ра-
тунак-шчасце” з эмацыянальна-натуральным жаданнем дарослага ча-
лавека забыцца, што свет iснуе у свеце // I пра сябе нiчога не ве-
даць (ЗБ, с. 58). Успамiны прыводзяць лiрычнага героя да драматыч-
нага усведамлення уласных i гiстарычных варункау: А побач сцежка
лëсу // Айчыны маëй без айчыны (ЗБ, с. 33).

Моцнае уражанне пакiдае верш “Дарагiя мае, бяспрауныя, засму-
чаныя”, прасякнуты гарачай любоую да блiжняга, разуменнем чалаве-
чай i Боскай вартасцi кожнага. Часам паэт узвышаецца да кранальнай
пяшчоты пачуццяу:

16 Ян Чыкв iн, Здарылася быць, Беласток 2015, с. 56. Далей пры спасылцы на гэта
выданне у дужках падаецца: ЗБ i старонка.
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Людзi добрыя, пакрыуджаныя, знявераныя,
Пастауленыя у сiтуацыю без выбару,
Змушаныя валачыць бядотнае iснаванне,
Хадзiць у цярновым вянку змагароу,
Быць прыкладам евангельскай змiрэннасцi,
Быць потам i соллю сваëй зямлi
I заусëды камусьцi служыць падсцiлкай (ЗБ, с. 48).

Жыццë лiрычнага героя паэзii Яна Чыквiна – шлях успрыняцця
i увасаблення Божых запаветау, выяуленне унутраных рэфлексiй, роз-
думау аб трансцэндэнтным, вечным. Часам, з уласцiвай яму iронiяй,
паэт падкрэслiвае ролю няведамага сусветнага гакера, якi правакуе
Боскiя праграмы, змушае летуценiць, жыць без толку // Ды слоу
баяцца – тых, пасланых науздагон нябëсам (ЗБ, с. 57). Духоуная лi-
рыка беластоцкага творцы – надзейны сродак ажыццявiць трывалую
сувязь з нябëсамi.

Такiм чынам, iнтэлектуальна-фiласофская лiрыка Я. Чыквiна з’я-
ва шматмерная, складаная, палемiчная, якая мае неардынарную сфе-
ру iснавання – беларуска-польскае памежжа, арганiчна упiсваецца
у рэчышча сучаснай беларускай лiтаратуры, а таксама у агульнаеура-
пейскi культуралагiчны кантэкст. Вызначальнымi рысамi яе з’яуляюц-
ца элегiчны настрой, меланхалiчная танальнасць, антынамiчнасць све-
табачання, iнтэлектуальны трагiзм i катастрафiзм. I у той жа час
паэзiя Я. Чыквiна – шчымлiвы поклiч да святла, дасканаласцi, гар-
монii чалавечага свету, спадзяванне на вышэйшую справядлiвасць
i жыццëвую мудрасць чалавецтва.
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S T R E S Z C Z E N I E

LIRYKA JANA CZYKWINA:
DYSKURS ONTOLOGICZNY I ESTETYCZNY

W artykule omówiono warunki i czynniki tworzenia dyskursu ontologicznego
i estetycznego w twórczości znanego białoruskiego poety w Polsce Jana Czykwi-
na. Uzasadniono pytanie o status bohatera lirycznego jako reakcja polemiczna na
niedoskonałości i agresję dyskursu oficjalnego. Zwrócono uwagę, że skala analizy
wymaga włączenia tekstów innych przedstawicieli poezji filozoficznej, co zapewni
szeroką refleksję nad zjawiskiem i wyjaśnienie specyfiki strategii estetycznej stoso-
wanej przez autora pogranicza polsko-białoruskiego.
Słowa kluczowe: literatura na polsko-białoruskim pograniczu, poezja intelektu-
alno-filozoficzna, styl, archetyp, refleksja, motywy egzystencjalne, wartości chrze-
ścijańskie.

S UMMARY

JAN CZYKWIN LYRIC POETRY:
ONTHOLOGICAL AND AESTHETIC DISCOURSE

In the article conditions and factors of onthological and aesthetic discourse
in the works of a well-known modern Belarusian poet in Poland Ian Czykwin are
analyzed. The author validates the question concerning the status of the lyrical hero
as a polemical answer to limitations and aggressiveness of an official discourse. She
also emphasizes that a discoursive broad-range analysis requires texts written by
other representatives of philosophical poetry, which guarantees reflections on the
phenomenon and explanations of the specific features of aesthetic strategies used
by the author of the Polish-Belarusian border.
Key words: literature of the Polish-Belarusian border, intellectual-philosophical
poetry, style, archetype, reflection, existential motifs, Christian values.


