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Дом як Радзiма – гэта агульны i тыповы прасторавы вобраз (то-
пас) як у беларускай лiтаратуры увогуле, так i у беларускай жаночай
лiрыцы другой паловы ХХ стагоддзя у прыватнасцi. Творчасць бела-
рускiх паэтэс грунтуецца на нацыянальных фальклорных i лiтаратур-
ных традыцыях, дзе дом – сакральнае месца, якое увасабляе адзiнства
сям’i i роду, малой радзiмы i усяго Сусвету. Разам з тым, праз усведам-
ленне топасу дому паэтэсы выявiлi свой светапогляд, асабiстую шкалу
жыццëвых каштоунасцяу. Лiрычныя гераiнi творау беларускiх паэтэс
праходзяць праз складаны шлях асэнсавання паняцця дому ва усiх яго
шматлiкiх сэнсах.Асаблiвую цiкавасць выклiкае iнтэрпрэтацыя топасу
дому у творчасцi выбiтных прадстаунiц жаночай плеяды другой пало-
вы ХХ стагоддзя Яугенii Янiшчыц, Нiны Мацяш i Раiсы Баравiковай
як ураджэнiц асобнага рэгiëна Беларусi – Палесся.

Дом у ментальнай свядомасцi беларусау – гэта сваë, роднае, радзi-
мае, тое, што супрацьстаiць чужому. Для жаночай творчасцi усë, што
звязана з родам – вызначальнае. Беларускi лiтаратуразнауца Генадзь
Праневiч адзначае:

Раджайны жаноцкi пачатак, прыроднае прадвызначэнне жанчыны як ма-
цi-парадзiхi, прадаужальнiцы роду, удзельнiцы i галоунай культавай по-
стацi сакральнага акта тварэння Родам чалавека i народу маюць самае
непасрэднае дачыненне да узнiкнення i функцыянавання у народнай сама-
свядомасцi i духоунай культуры нацыi паняцця “радзiма”, якое належыць
да скразнога асноватворнага топасу у лiтаратуры любога народа1.

1 Таленавiтыя жанчыны Беларусi у культурнай, навуковай i мастацкай прасторы
свету: зб. матэрыялау Мiжнар. навук.-практ. канф., Мазыр 2007, с. 28.
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Калi паглыбiцца у этымалогiю гэтага слова, то убачым, што яно
складаецца з дзвюх частак: Род (тварэц, бог Святла i усяго Сусвету
ва усходнiх славян) + ма (у санскр. Мацi), парадзiха – тая, што на-

раджае, дае жыццë, з’яуляецца працягам Рода-творцы. У далейшым

гэта паняцце трывала замацоуваецца за месцам, дзе адбываецца акт

Боскага тварэння, з’яуленне чалавека на свет2.

Радзiма – гэта у першую чаргу той куток, дзе чалавек нарадзiуся.
Для Я. Янiшчыц – гэта вëска Рудка Пiнскага раëна Брэсцкай воб-
ласцi (якая пазней злiлася з вëскай Веляснiцы). Паэтэса неаднаразова
прызнаецца у любовi да роднай вëскi: Люблю лiпнëвы грыбасей, / I цiш

палëу, i водар мяты / За тое, / што няма радней / Тае мясцiны, дзе

узышла ты3. Яна iдэалiзуе вобразы мiлыя роднага краю (Я. Колас)4,
шчодра выкарыстоуваючы разнастайныя паэтычныя тропы: Там лi-
стапады выпалi, / Там выплылi плыты / I зоры воду выпiлi / З азëрау

залатых5; на роднай зямлi усë, нават сонца “найвышэйшай пробы”:
Жыву сярод глухiх балот. / Пад сонцам найвышэйшай пробы (...) Тут

самы лëгкi у свеце сон. / Ля кожнай хаты – па бярозцы. / I камары-

ны звон чуцëн / Аж у другой, суседняй, вëсцы6; Хапае на Палессi /

I сонца, i вады. / I што нi двор – то песня, / Што вëска – то са-

ды7; Тут белыя буслiхi / I мудрыя лясы8; Тут чараты, i гаць, / I гай

– навiдавоку9 i iнш. Паказальным з’яуляецца актыунае выкарыстанне
паэтэсай указальных займеннiкау там, тут, якiя канкрэтызуюць мес-
цазнаходжанне родных сэрцу мясцiн у сусветнай прасторы. Дом як
Радзiма у лiрыцы Я. Янiшчыц мае полiсемантычнае усведамленне i як
роднай зямлi, i як радзiмай хаты: Дай ласкавую руку... / Старана

мая азëрная, / Хата светлая, прасторная. / Двор у белым вiшняку10.

Як бачна, паняцце Радзiмы раскрываецца у паэтэсы, у першую чаргу,
праз пейзажныя вобразы палей, лясоу, гаëу, садоу, азëр, балот, даж-
джу, буслоу i iнш., якiя валодаюць не толькi зрокавымi абрысамi, але
i маюць свой пах i гук, рамантызуюць найбольш тыповае, што ста-

2 Таленавiтыя жанчыны Беларусi у культурнай, навуковай i мастацкай прасторы
свету, с. 28.
3 Я. Ян iшчыц, Пачынаецца усë з любвi...: вершы, паэмы, Мiнск 2008, с. 32.
4 Якуб Колас, Збор творау. У 20 т., т. 1, Вершы, 1980–1910, Мiнск 2007, с. 224.
5 Я. Ян iшчыц, Пачынаецца усë з любвi..., с. 27.
6 Тамсама, с. 38.
7 Тамсама, с. 23.
8 Тамсама, с. 23.
9 Тамсама, с. 47.
10 Тамсама, с. 162.
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ла этнасiмвалам роднага краю. Малая Радзiма Я. Янiшчыц рэпрэзен-
туецца разнастайнымi у прасторавых адносiнах номенамi: хата, двор,
вëска, мясцiна, старана, край. Адметным становiцца тое, што у паэтэ-
сы да гэтага пералiку далучаецца канкрэтная назва рэгiëна – Палессе.

Вытокi паэзii Н.Мацяш таксама знаходзяцца у яе роднай вëсцы Нi-
вы Бярозаускага раëна Брэсцкай вобласцi. Але хутка паблiзу вëскi вы-
рас горад Белаазëрск. Вершам “Белаазëрск” Н. Мацяш пачынае свой
першы лiрычны зборнiк “Агонь” (1970). Верш напiсаны у 1963 годзе
зусiм яшчэ маладой паэтэсай i перадае пачуццë гонару за сваю малую
Радзiму, якая, як i у Я. Янiшчыц, атрымлiвае рэгiянальную назву –

роднае Палессе11. Яна ганарыцца за яго “росквiт”, за новабудоулi, яе
радуе Адбiтак зыркi усiх агнëу Палесся!.. Родны горад для Н. Ма-
цяш – гэта усë: жыццë, мара, сон залаты, надзея на светлае будучае
i нават яшчэ не складзеная песня12, а калi песня ужо iснуе, то пра са-
мых прыгожых дзяучын Палесся13. Пазней паэтэса пераасэнсуе змены,
якiя адбылiся з роднымi мясцiнамi, ëй адкрыецца прауда пра асушэнне
палескiх балот, i у яе вершах пра малую радзiму загучаць i сумныя
матывы, з’явiцца вобраз страчанага дому:

Дауно я дома не была
I вось разгубленай буслiхай
Шукаю роднага сяла,
Слядоу свайго маленства цiхага.
Бываюць хвiлi: нi маучаць
I не крычаць не маеш сiлы...
Калi усë сэрца – у вачах,
А за спiною чуеш крылы14.

У вершы “Вiзiтоука” Н. Мацяш услауляе усë, што выклiкае яе го-
нар за Белаазëрск, ëй ëсць чым ганарыцца, / Ëсць чым жыць, / I што

апець, / I што яшчэ стварыць!15. Паэзiя Н. Мацяш на патрыятычную
тэму – замiлаванне прыгожымi вобразамi роднага краю, цесна спалуча-
ная з пачуццëм гонару за сваю Радзiму. Адметнасцю выяулення вобра-
зу малой Радзiмы у паэзii Н.Мацяш стала асэнсаванне яе месца у свеце,

11 I.Шматкова, Наталiцца роднасцi святлом...: Агульнае i адметнае у творчасцi
Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеускай, Мiнск 2011, с. 26.
12 Н. Мацяш, Памiж усмешкай i слязой: вершы i паэмы (1962–1992), Мiнск 1993,
с. 21.
13 Тамсама, с. 29.
14 Н. Мацяш, Агонь, Мiнск 1970, с. 7.
15 Н. Мацяш, Памiж усмешкай i слязой, с. 20.
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суаднясенне лакальнага топасу дом-вëска(горад)-Палессе з больш шы-
рокай прасторай дом-Беларусь-Еуропа-Сусвет: Вясëлыя гаi твае бяро-
завыя / Нiтуюцца з барамi ды з дубровамi, / Каб з травамi, iмхамi,

чаратамi / Няузнак на увесь зеленасвет Еуропы важыць16. Нацыя-
нальны пейзаж Бацькаушчыны – самабытны i унiкальны. Гэты свет
месцiцца у сэрцы паэтэсы, ëн любы i бясконца дарагi.

Радзiма Р. Баравiковай – вëска Пешкi Бярозаускага раëна Брэсц-
кай вобласцi. Яна паустае у творах Р. Баравiковай праз успамiны, якiя
агортваюць аутара пры наведваннi родных мясцiн:

З лета стог, абкладзены кляëнкай,
На штыкетах – жоутыя глякi...
Недзе мама бразгае даëнкай,
недзе тата носiць смалякi...
Там заужды здаецца усë нязменным, –
дворыкi, прыязнасць i давер,
а за хмару дзень ляцiць праменны
i сухое лiсце – за каунер17

Прыеду я у той куток зялëны, / аддам паклон сунiчнай ста-

ране, / дзе на сядзiбах маладыя клëны / шумяць аб нечым дарагiм

i мне18, Якой адлегласцю аддалены, / якой iмжакаю затканы / мае

палескiя праталiны, / мае сунiчныя паляны?..19. Як бачна, выбiтным
вобразам-сiмвалам родных мясцiн паэтэсы сталi сунiцы. Увогуле, у во-
бразнай сiстэме паэтызацыi радзiмы Р. Баравiковай менш iдэалiзацыi,
чым, скажам, у Я. Янiшчыц. Тут усë проста, фатаграфiчна дакладна
i каштоуна толькi праз настальгiчныя пачуццi лiрычнай гераiнi. Ад-
метная сама назва верша, прысвечанага радзiме, – “Там...”: ужыванне
няпэунага займеннiка са шматкроп’ем адразу настройвае на роздумны
лад. Паэтэса нават выказвае шкадаванне, што не так шмат вершау
яна прысвяцiла сваëй “малой радзiме”: Я пра гэта мала так пiса-
ла – / уся любоу засталася у душы20. Р. Баравiкова пазней пераехала
у сталiцу, ужо яе яна называе “горад мой”, ëй прысвячае свае вершы
(“Свiтанне у парку iмя Янкi Купалы”, “Серабранка” i iнш.), але ведае,
што адразу па аблiччы / заужды пазнаю земляка21. Родная вëска, ха-

16 Тамсама, с. 18.
17 Р. Барав iкова, Сад на капялюшыку каханай: лiрыка, Мiнск 1997, с. 198.
18 Тамсама, с. 201.
19 Р. Барав iкова, Дрэва для райскай птушкi: лiрыка, Мiнск 2007, с. 78.
20 Р. Барав iкова, Сад на капялюшыку каханай, с. 198.
21 Р. Барав iкова, Дрэва для райскай птушкi, с. 78.
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та, дзе нарадзiлася паэтэса, сталi для яе сiмвалам маленства, “малога
свету”, духоунага мiкракосмасу, а пазней – сiмвалам страты:

Мне сëння прыснiлася хата...
У ëй мы калiсьцi жылi (...)
Малою на узмежачак росны
спяшалася слаць палатно.
За вокнамi стукалi колы,
зарой палау далягляд,
i плакала я, бо нiколi
туды не вярнуся назад22.

Родныя мясцiны для Я. Янiшчыц, Н. Мацяш, Р. Баравiковай –

гэта не проста iх вëскi, а усë Палессе; паняцце радзiмы у iх твор-
часцi утрымлiвае выразную рэгiянальную прыкмету, якая выяуляецца
як у апяваннi палескага краю з усiмi яго багаццямi, клопатам пра яе
будучыню, так i у непасрэдным уплыве палескага моунага калары-
ту на мелодыку, музычны лад вершау паэтэс (Старана мая былiн-

ная, / Песня матчына. Радно. (...) Старана мая харошая, / Варажэi,

сваццi... (Я. Янiшчыц)23; Усе твае песнi аддам Беларусi! / Я толькi
дабаулю да iх тыя словы, /Што сëння лунаюць над краем вясновым...

(Н. Мацяш)24).

Топас дому як Радзiмы у беларускай жаночай паэзii побач са зна-
чэннем малая радзiма, хата мае не менш важнае семантычнае поле
– дом-Радзiма-сям’я. Сям’я пачынаецца з мацi. Любоу да роднай мацi
i любоу да Радзiмы-мацi з’яуляюцца суадноснымi i iдэнтычнымi пачуц-
цямi. Дзякуючы мацi даруецца магчымасць адчуць сябе у гэтым свеце,
усвядомiць сувязь з роднай зямлëй. Я. Янiшчыц напiсала цэлы шэраг
вершау, прысвечаных мацi (“Мама”, “Ля ложка хворай мацi”, “Мацi
падрэзала косы” i iнш.). Вобраз мацi, як i вобраз Радзiмы, светлы: Свi-
таць мне будзе з-пад рукi / Пагляд матулi шчыры25, i святы: Ты, ма-
ма, да канца / Пакорлiва-святая...26. Калi мацi Я. Янiшчыц захварэла
– у дачкi балiць усë: Так мне рукi твае не балелi нiколi (...), Так нi-
колi тваë не шчымела мне сэрца (...), Так нiколi твая не балела мне

доля (...), Так нiколi, як сëння, / Тваë / Не балела мне слова27. Анафа-

22 Р. Барав iкова, Дрэва для райскай птушкi, с. 15.
23 Я. Ян iшчыц, Пачынаецца усë з любвi..., с. 162.
24 Н. Мацяш, Памiж усмешкай i слязой, Мiнск: Маст. лiт., 1993, с. 29.
25 Я. Ян iшчыц, Пачынаецца усë з любвi..., с. 141.
26 Тамсама, с. 309.
27 Тамсама, с. 21.
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рычны паутор узмацняльнай часцiцы “так” праз увесь верш нагадвае
усхваляванае сэрцабiццë. Навiдавоку еднасць мацi з дачкой, прычым як
духоуная, так i цялесная. Мама стала для паэтэсы настаунiкам, самым
лепшым: Ты вучыла мяне сеяць жыта i лëн / I цярплiвасцi вечнай –

уголас не плакаць28, – i самым строгiм: А вершы баюся чытаць, / каб
мяне / На глухой не злавiла ноце / Мама мая – паэтэса29.

Верш “Рукi мацi” Н.Мацяш успрымаецца як гiмн мацi, услауленне
яе вобразу. Паэтэса шчаслiва адчувае сябе на роднай зямлi, Як руп-
на сонца / З паудня прыпякае, / Нада мной узнятае / Матчыны-

мi рукамi30. Вобраз магутнай мацi надзяляецца жыццятворчай сiлай.
Мацi стала для паэтэсы праваднiком з духоунага мiкракосмасу (кам-
фортнай прасторы, роднага дому, дзе чалавек адчувае сябе абароне-
ным) у макракосмас-сусвет: На крокi твае, / Як на песню, / Галаву
узнiмаю. / Пакуль iх чую, / Мне жыць не страшна, / Мама31.

Родны дом, радзiма, сям’я – прастора iдэальная, пачатак чалаве-
чага лëсу. I калi чалавек у жыццi страчвае апору – дапамагчы можа
вяртанне да сваiх вытокау, туды, адкуль ты выйшау у вялiкi свет.
У вершы Н. Мацяш “Берагiня” вобраз мацi выяуляецца i як надзейная
абрысная постаць, бераг, да якога можна прымкнуць, i як абярэг-ахова
для дачкi, якую жыццë стамiла, яна прыходзiць да яе у сне: Стра-
ху няма й на волас. / Дотык рукi, мамiн голас: / – Ступай у мае

сляды32.

Родны дом, хата, сям’я (хатнiя) у паэзii Н. Мацяш – вобразы са-
кральныя, анталагiчныя, апiрышча усяго жыцця. У вершы “Трымай-
ся!”, прысвечанаму брату Мiколу, усë, што звязана з вобразам хаты,
прыходзiць яму на дапамогу у цяжкую хвiлiну: Але хата, ды хатнiя,
ды усë, што пры хаце, / гукаюць: / – Трымайся!33. Асаблiва краналь-
ным падаецца аднакарэнная назва членау сям’i, родных – хатнiя; усе,

што пры хаце.

Тон вершау Р. Баравiковай пра мацi, такi ж як i у яе вершах пра
Радзiму, спакойны, сцiшаны, задуменны: Як цiха яблынi шумяць / у на-
шым садзе, / давай жа, мама, ля акна / з табой прысядзем34, Хочац-

28 Я. Ян iшчыц, Пачынаецца усë з любвi..., с. 59.
29 Тамсама, с. 69.
30 Н. Мацяш, Памiж усмешкай i слязой, с. 89.
31 Н. Мацяш, Выбраныя творы, Мiнск 2015, с. 90.
32 Н. Мацяш, У прыгаршчах ветру, Мiнск 2009, с. 18.
33 Тамсама, с. 32.
34 Р. Барав iкова, Дрэва для райскай птушкi, с. 61.
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ца цiхай спагады, / чуецца мамiн уздых, – бы расцвiлi пад паглядам /

кроны садоу маладых35. З прыведзеных цытат можна зрабiць выснову
пра спалучанасць у творчасцi паэтэсы вобразау мацi i сада, пра сувязь
асабiстай прасторы з бясконцай прасторай Свету (Дом – мацi – сад –

райскi сад – Божы свет). Увогуле, сад – адзiн з улюблëных вобразау
Р. Баравiковай.

У творчасцi беларускiх паэтэс значнае месца займае вобраз бацькi.
У вершах Я. Янiшчыц (“Бацькава музыка”, “Бацькавы дровы” i iнш.)

вобраз роднага чалавека святы: Застыне промня боскi дух / На тваiм
рукаве36. Бацька – аснова хатняга укладу, заклад хатняга ачага: ...Сем
кастроу нарыхтаваных дроу – / Ты й дасюль цяпло нясеш у хату37,

калi бацькi не стала – Цiшэй у доме з той пары, / Журбы не на-

талiць38.

Бацька Н.Мацяш – звычайны вясковец, якi усë жыццë працавау на
зямлi, i ад яе узяу ëн векавечную мудрасць. Менавiта бацька навучыу
Н. Мацяш быць стрыманай у пачуццях:

Тата родны...
Мне б прыпасцi к табе, –
Ды няма у нас такой завядзëнкi...
Ты й мяне прывучыу
Быць скупою у пачуццях услых.
Асцярожна выношу з пакоя
Любвi сваëй дзëрзкасць,
Каб нiчым не абразiць
Дум падгледжаных горкiх тваiх39.

Таму, магчыма, у паэзii Н. Мацяш не так шмат гучных зваро-
тау-прызнанняу у любовi да Радзiмы. Не, пачуццë у яе не меншае,
чым у iншых паэтэс, проста Н. Мацяш выяуляе яго з цiхай прачулай
iнтанацыяй.

У больш познiм вершы Н. Мацяш “З думкай пра бацьку”, успамi-
наючы яго “апошнi дзень зямны”, злiлiся у адзiную повязь амаль усе
значэннi топасу дому як Радзiмы – дом, старана, лëс, крыж, дзяржа-

ва, народ:

35 Тамсама, с. 164.
36 Я. Ян iшчыц, Пачынаецца усë з любвi..., с. 156.
37 Тамсама, с. 157.
38 Тамсама, с. 156.
39 Н. Мацяш, Памiж усмешкай i слязой, с. 24.
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Бы у родным доме, у наускай старане
Зноу папрыгадваем з Табой радзiну,
Пауглядваемся у лëс, у крыж Радзiмы,
Бы у родным доме – у наускай старане40.

У вершы Н. Мацяш зноу паустае матыу страчанага дому, якi
пераходзiць у прастору вышэйшай метафiзiчнай рэальнасцi – паэтэ-
са акальцоувае страфу двайным параунаннем з родным домам нау-
скай стараны (лексема “науская” паходзiць ад старажытнаславянскага
“науе”, што азначае дух памерлага на працягу першага года памiнан-
ня; так часта называлi чацвер на Вялiкодным тыднi – Наускi чацвер,
Наускi вялiкдзень41).

Бацькi i Бацькаушчына – словы аднакарэнныя, роднасныя. Гэтая
духоуная еднасць выявiлася у Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановiча,
Цëткi, М. Танка i многiх iншых паэтау. Топас дому як Радзiмы, Баць-
каушчыны увасабляецца, нават матэрыялiзуецца праз вобразы баць-
коу, ды i не толькi. Бацькi, дзяды i, увогуле, продкi – аснова пачуцця
любовi да Радзiмы, таму што яны нашы жыццëвыя i духоуныя ка-
ранi. А страцiушы каранi, мы, як тое дрэва, загiнем, пазбавiмся апоры,
сувязi з зямлëй, дзякуючы якой жывëм. Бо апора гэтая – маральны
стрыжань асобы, якая прытрымлiваецца традыцый сваiх папярэднi-
кау. Н. Мацяш у вершы “Вiзiтоука” з гонарам прыгадвае i пералiчвае
прозвiшчы сваiх аднавяскоуцау:

Умелi пастаяць
За гонар свой, за песеннае заутра твае дзецi –
Твае Альшэускiя ды Кутнiкi, Труцькi,
Вячоркi, Руцiчы, Хвядчэнi,
Барушкi, Коласы ды Салауi,
Iх мноства, нескароных...42.

Як бачна, паняцце Радзiмы у творчасцi беларускiх паэтэс уключае
яшчэ адзiн важны складнiк – народ, людзi. Радзiма – гэта найперш
людзi, што тут нарадзiлiся, жывуць i называюць сябе грамадзянамi
пэунай дзяржавы. Людзi, якiя насяляюць краiну i усведамляюць сябе
народам, з’яуляюцца найвялiкшай каштоунасцю. Творчасць беларус-
кiх паэтэс у гэтым сэнсе працягвае найлепшыя гуманiстычныя тра-
дыцыi. Я. Янiшчыц у адным са сваiх iнтэрв’ю з любоую згадвае пра

40 Н. Мацяш, У прыгаршчах ветру, с. 17.
41 А. Катов iч, Я. Крук, “Звязда” 2011, 14 красавiка.
42 Н. Мацяш, У прыгаршчах ветру, с. 19–20.
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землякоу, дзякуе iм за наталенне паэтычным словам, за тое, што яны
надзялiлi яе сваiм светапоглядам палешукоу (дарэчы, цалкам мiфа-

лагiчным)43: гэтыя самыя розныя i непадобныя людзi i перад вачамi

i мысленна стаялi перада мной. I кожны не толькi сваëй постаццю,

сваiм аблiччам, але перш за усë сваiм голасам, iнтанацыяй, песняй

падказвау словы, думкi, пачуццi44. Паэтэса шле iм паэтычнае прывi-
танне у вершы “Добры вечар, землякi!”:

...Добры вечар, землякi!
Добры вечар, зелена!
Тут пазвоньваюць вякi,
Нiбы мак даспелены.
Паунагрудая кума
Празвiнiць абцасамi (...)
З вамi разам, землякi,
I у зямлi не боязна!45, –

аутарка запрашае чытача наведаць яе родныя мясцiны: Прыедзь у край
мой цiхi, / Тут продкау галасы...46.

У творчасцi беларускiх паэтэс канцэпцыя Радзiмы уключае i та-
кую духоуную каштоунасць, як любоу да роднай мовы. Для Я. Янiш-

чыц асаблiва каштоуная беларуская мова у родным ëй палескiм дыя-
лекце: Улiваецца, нiбы ручай, у мову / Палескi нетаропкi гаварок47.

I калi паэтэса знаходзiцца удалечынi ад родных мясцiн, просiць пры
магчымасцi прывезцi самых дарагiх гасцiнцау: Прывязi – прашу – /

Шыпшыны мне i мяты, / Гаварок палескi наш негаваркi48.

Р. Баравiкова не уяуляе свайго жыцця без роднай мовы: ...са сло-
ва пачалася мова, / а што я, людзi, без яе?!49. Паэтэса складае ад-
метны па сваëй гукавай арганiзацыi верш-спеу беларускай мове, у iм
пры дапамозе гукапiсу акцэнтуецца увага на эуфанiчных асаблiвас-
цях мовы – першая страфа прысвечана гукам [дж] i [дз], другая – [ц]:

43 Таленавiтыя жанчыны Беларусi у культурнай, навуковай i мастацкай прасторы
свету, с. 120.
44 Я. Ян iшчыц, “...Мой лëс, мой боль – мая паэзiя”, “Беларуская мова i лiтаратура
у школе” 1988, № 3, с. 70.
45 Я. Ян iшчыц, Пачынаецца усë з любвi..., с. 200.
46 Тамсама, с. 23.
47 Тамсама, с. 7.
48 Тамсама, с. 52.
49 Р. Барав iкова, Дрэва для райскай птушкi, с. 63.
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Зауваж, дрыжыць рука у тваëй руцэ, / цень ад вярбы на цëплым па-

рапеце, – / i у гэтых сказах лëгенькiя “ц”, / нiбы званочкi у нашым

першым леце50.

У Н. Мацяш матыу роднай мовы увасоблены у вершы “Памяцi
Фëдара Мiхайлавiча Янкоускага”, у якiм паэтэса згадвае лëс выдат-
нага беларускага мовазнауцы, пiсьменнiка як прыклад высокага слу-
жэння Бацькаушчыне. Ëн iмкнууся, Каб выспявала, як зара, пара, //
Калi на мову сэрца i служэння // Высока зашугае успалымненне...51.

Герой i Айчына-Беларусь – гэтая узаемасувязь як вызначальная
характарызуе змест творау Н. Мацяш пра А. Фiлiповiча, К. Лышчын-
скага, К. Калiноускага, П. Багрыма. Паэтэса выказвае свае пачуццi да
роднай зямлi: Шчэ соладка пры згадцы: край бацькоускi...52, каб толь-
кi калi-небудзь не настау час, калi I песнi ж беларускай не спяеш, /
I хто такi – не успомнiш – Калiноускi...53. У гэтых радках адчуваецца
трывога за будучыню народа.

Лiрычная гераiня аднаго з раннiх вершау Н.Мацяш “Адпомста” за
найвышэйшае шчасце лiчыць прыналежнасць да Беларусi. Радкi гэта-
га верша прасякнуты гонарам за сваю краiну:Жыву на Беларусi. / Бе-
ларуска. / Кахаю беларуса. – / Вось ëн, мой / Найдасканальны свет54.

Беларуская паэтэса выконвае пачэсную мiсiю – абуджаць патрыятыч-
ныя пачуццi суайчыннiкау, напамiнаць iм: Vita brevis. Patria aeternis
(Жыццë кароткае. Радзiма вечная)55. Гэтыя радкi ляглi у назву адна-
го з вершау Н. Мацяш.

Для Я. Янiшчыц Айчына стала вытокам паэзii, крынiцай натален-
ня: З трох крынiц я вады паспытала – / Наталiла адна Беларусь56;

любоу Я. Янiшчыц ад любовi да роднай вëскi разгарнулася у любоу да
усëй Бацькаушчыны: Я вас люблю, лясы i сенажаць, / Старая вëска,

новая сталiца (...) Я вас люблю, айчынныя шляхi, / Я помню вас, забы-

тыя магiлы!57. Радзiма у паэтэсы, з аднаго боку, належыць ëй, увасаб-
ляючы яе духоуны свет, з другога боку, Радзiма звязвае яе са знешнiм

50 Тамсама, с. 213.
51 Н. Мацяш, Памiж усмешкай i слязой, с. 234.
52 Тамсама, с. 185.
53 Тамсама, с. 185.
54 Тамсама, с. 201.
55 Тамсама, с. 238.
56 Я. Ян iшчыц, Пачынаецца усë з любвi..., с. 142.
57 Тамсама, с. 123.
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светам, нiбы вяртаючы у прасторы iншабыцця, далучаюцца вобразы
шляхоу i магiл.

Н. Мацяш, пасля таго, як наведала Башкiрыю, параунала сумную
башкiрскую песню з роднай бярозай нiцай (верш “I ты – Радзiма”).
Паэтэса усведамляе шчасце жыць на роднай зямлi i молiць Бога, каб
знайсцi тут, а не на чужыне, свой “прытул апошнi”: Родны дол абдымкi
расхiне, / I ступлю я у роступ Вечнай Брамы / З краскай той, што

мама рвала мне, / З тою песняй, што яна спявала. Памерцi на Радзi-
ме – гэта значыць навечна паяднацца з роднай зямлëй. Архетып Радзi-
мы у прасторава-часавых каардынатах выступае як асноваутваральны
i вызначальны.

Такiм чынам, топас дом як Радзiма арганiзуе мастацкую прастору,
складае аснову духоунага свету у творчасцi беларускiх паэтэс другой
паловы ХХ стагоддзя – Я. Янiшчыц, Н. Мацяш, Р. Баравiковай. Ты-
палагiчнае падабенства лiрыкi разглядаемых аутарак ва увасабленнi
вобраза Радзiмы – у паэтызацыi i iдэалiзацыi. Як паказвае аналiз, сэн-
савае напауненне топасу у iх вершаваных творах разнастайнае: ха-
та, сям’я (мацi i бацька), вëска, прырода, Палессе, мова, народ, Бела-
русь, Сусвет. На працягу творчага сталення лiрычныя гераiнi пра-
ходзяць складаны шлях пашырэння яго сэнсавых межау: ад страты
дома у рэальна-гiстарычнай прасторы да яго вяртання у каардынатах
iншабыцця. Паняцце радзiмы у iх лiрыцы мае выразную рэгiянальную
прыкмету, якая вызначаецца сцвярджэннем зродненасцi паэтэс з Па-
лессем як адметным культурна-этнаграфiчным ландшафтам Беларусi.
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S T R E S Z C Z E N I E

DOM JAKO OJCZYZNA W LIRYCE BIAŁORUSKICH POETEK
DRUGIEJ POŁOWY XX WIEKU

W artykule omówiono topos domu jako ojczyzny w twórczości najwybitniej-
szych przedstawicielek literaturze białoruskiej drugiej połowy XX wieku, a w szcze-
gólności Eugenii Janiszczyc, Niny Matiasz i Raisy Barawikowej, urodzonych na Po-
lesiu. Omówiono wartości duchowe toposu. Na podstawie liryki poetek dokonano
analizy porównawczej identyfikowania toposu w kobiecym modelu świata.

Słowa kluczowe: topos domu, ojczyzna, poezja kobieca, chata, rodzina, Polesie,
Białoruś, wszechświat.

S UMMARY

HOME AS FATHERLAND IN THE LYRICS OF THE BELARUSIAN POETESSES
IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY

The article deals with the identification of the topos of home as fatherland in
the works of outstanding Belarusian women poets in the second half of the 20th
century such as Eugenia Yanishchits, Nina Matyas and Raisa Borovikova, who are
natives of a separate region of Belarus – Polesie. Semantic content of the topos has
been discussed and comparative analysis of its identification in women model of
the world based on their lyrics has been made.

Key words: topos of home, fatherland, women poets, house, family, Polesie, Be-
larus, universe.


