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Гiсторыя лiтаратуры ведае тысячы iмëнау выдатных майстроу
слова – стваральнiкау арыгiнальных тэкстау, у якiх жыве дух гармонii.
А ведае i такiх мастакоу, якiя пастаянна парушаюць стабiльнасць сi-
стэмы вербальнага мастацтва, уносяць у яе структуру нешта хаатыч-
нае. Аднак той «хаос» насамрэч выступае у якасцi своеасаблiвага ме-
ханiзма абнаулення, дзякуючы якому лiтаратура спрауна функцыянуе
да нашага часу.

Данута Бiчэль належыць да другой групы творцау: ужо больш
паустагоддзя яна прыводзiць у рух згаданы механiзм, з дапамогай
якога айчыннае пiсьменства не трацiць сваëй жыццяздольнасцi i пры-
вабнасцi. I не толькi уласна лiтаратура, але i iншыя сферы культу-
ры, навукi i асветы зауважана ажывiлiся дзякуючы ëй. Бо калi з-пад
лëгкага пяра Д. Бiчэль выходзяць кнiгi, то усе яны – арыгiнальныя,
яркiя, самабытныя, запамiнальныя, адразу пачынаюць жыць сваiм са-
мастойным кнiжным жыццëм: нясуць радасць пашаноунiкам прыгожа-
га слова, ствараюць прастору для роздуму лiтаратурным крытыкам,
уплываюць на творчыя планы перакладчыкау, музыкантау, становяц-
ца аб’ектам натхнення для iншых пiсьменнiкау i прадметам навукова-
га аналiзу для лiтаратуразнауцау. Многiя вершы з тых кнiг аздобiлi
школьныя падручнiкi, бо акурат з падобных радкоу – шчырых, мiла-
гучных, простых i мудрых у адначассi, мусiць пачынацца шлях ча-
лавека у свет паэзii. Колькi, напрыклад, лëгкасцi, святла i святасцi
у трыялеце «Сняжынкi»:
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Лëгкiя сняжынкi у цiшы
долу апускаюцца нясмела...
Светла у полi, светла на душы...
Лëгкiя сняжынкi у цiшы...
Спiць сасна у пушаным шалашы,
а навокал – так бялютка-бела.
Лëгкiя сняжынкi у цiшы
долу апускаюцца нясмела.

Гэты паэтычны цуд з самага першага зборнiка Д. Бiчэль «Дзявочае
сэрца» (1961). Змешчаны ëн невыпадкова i у вучэбным дапаможнiку
па беларускай лiтаратуры для 8-га класа М.А. Лазарука, В.I. Русiлкi
i I.М. Слесаравай (Мiнск, 2011).

Не забывайма, дарэчы, што Д. Бiчэль у свой час скончыла спачат-
ку Навагрудскае педагагiчнае вучылiшча, потым гiсторыка-фiлалагiч-
ны факультэт Гродзенскага педiнстытута (цяпер Гродзенскi дзяржау-
ны унiверсiтэт iмя Янкi Купалы), працавала настаунiцай беларускай
мовы i лiтаратуры, таму лëгка магла сабе уявiць, як выглядаюць да-
лягляды спадзяванняу малога, недасведчанага чытача. Ды i не толькi
дадзеная акалiчнасць адыграла сваю ролю пры напiсаннi яркiх творау
для дзетак. Кожная жанчына – перад усiм мацi, якую Пан Бог яш-

чэ дзяучынкай надзяляе дарам найдакладней разумець мову дзiцячых
душау i сэрцау. Паэтка Данута Бiчэль нарадзiла двух дзяцей – Вiку
(сëння вядомая мастачка В. Iльiна-Загнетава) i Валеру (гэта пра яго
чытаем радкi у славутым вершы У. Караткевiча «Каложа»: Ускiнь

далонi тонкiя угору, // Сыну неба акрэслi шлях, // Каб навекi адбiлi-
ся зоры // У тваiх i дзiцячых вачах). А яшчэ тулiла, гарнула да сябе
iншых дзетак: у беларускi гурток «Вянок» пры створаным ëй музеi
Максiма Багдановiча прыходзiлi школьнiкi з усëй Гароднi. Прычым
сiлком iх туды нiхто не гнау – усе беглi да Дануты Янауны з радасцю,
а вярталiся адтуль з удзячнасцю за цеплыню i спагаду, якую нельга
было атрымаць у казëнных сценах савецкай школы, а часам i дома.

Калi мы ужо згадалi пра музей, то не забудзем адзначыць, з якiм
энтузiязмам, з якой любоую цягам столькiх гадоу будавала Д. Бi-
чэль той домiк Максiма, каб саграваць у iм апроч гарадзенскiх
хлопчыкау i дзяучынак, усiх беспрытульных дзяцей Беларусi: настау-
нiкау i студэнтау, маладых паэтау, музыкау i мастакоу, моладзе-
вых лiдарау i людзей старэйшага пакалення – усiх тых, хто пачу-
вауся чужым ва уласным краi, але не губляу надзею адшукаць сваю
сапраудную радзiму, якая цяплiлася недзе на самым дне генетычнай
памяцi. Гэта i пра кожнага з iх наступныя радкi:
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Шчочку да вуснау тулiць,
каб таямнiцу спытаць:
– Скажы мне прауду, матуля,
Беларусь – яна сiрата?

Шмат хто знаходзiу прытулак у доме Паэта – вандроунiк, лiрнiк

i ратай, дзе кожнага чакала добрае слова,шчырая усмешка.Для усiх iх
Данута Янауна, спадарыня i панi Данута была як мацi, духоуная мацi.
Дарэчы, празаiк i паэт са Слонiма Iван Сяргейчык, будучы не нашмат
маладзейшым за Д. Бiчэль, заусëды яе так i называу: матуля. Пасту-
пова музей стауся сапраудным культурным цэнтрам, дзе адбывалiся
цiкавыя мастацкiя iмпрэзы, дыскусii, сустрэчы з вядомымi дзеячамi.
У тыя моманты язык не паварочвауся назваць Беларусь сiратой, бо
было каму сказаць:

Мiж рэкамi ды пушчамi стаю.
Зблуканых запрашаю на вячэру.
Люблю вас – нiбы Вiку i Валеру...
Каму ж яшчэ аддам любоу сваю?

Зрэшты, пра стварэнне музея М. Багдановiча, ды i пра iншыя цi-
кавыя калямузейныя гiсторыi шаноуны чытач зможа даведацца ад са-
мой яго стваральнiцы, так бы мовiць з першакрынiцы, разгарнуушы,
напрыклад, кнiгазбораускi том “Выбраных творау” Д. Бiчэль (Мiнск,
2016): у трэцяй частцы згаданага тома змешчаны успамiны, эсэ, ды
розныя замалëукi пераважна з жыцця лiтаратурнай Гарадзеншчы-
ны. Мы ж прыгадалi музей М. Багдановiча у Гароднi з крыху iн-
шай мэтай – каб акрэслiць асноуныя эстэтычныя арыенцiры Д. Бi-
чэль, паказаць эвалюцыю творчай свядомасцi пiсьменнiцы, пазнаëмiць
з тэматыкай i праблематыкай вершау, вызначыць каардынаты ма-
стацкага мыслення паэткi, падрыхтаваць новага чытача, якi, маг-
чыма, яшчэ не знаëмы з гэтай аутаркай, да звiлiстых сцежак яе
матывау i вобразау, каб той чытач на уласныя духоуныя вочы змог
убачыць свет яе светлага слова сярод падобных вербальных светау.
Такiм чынам музей для нас – як своеасаблiвы маяк, альбо межа-
вы знак, што дапаможа зарыентавацца у нашай вандроуцы па ма-
стацкай прасторы адной з найлепшых беларускiх пiсьменнiц. Най-
перш, дзякуючы музею, мы можам раздзялiць творчасць Д. Бiчэль
на наступныя перыяды (умоуна, канешне, бо любая перыядызацыя
– рэч вельмi няпэуная): «дамузейны», «музейны» i «постмузейны».
Дарэчы, паводле колькасцi выдадзеных кнiжак, перыяды амаль што
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роуныя, а вось зместава-iдэйнае напауненне iх (i самiх перыядау, i кнiг,
што выйшлi з друку у тым часавым прамежку), канешне, адроз-
нiваецца.

Вершы першага, «дамузейнага» перыяду (з кнiг 60-х i 70-х г. г.) за-
прашаюць чытача у вельмi светлы, крыху наiуны, але наскрозь раман-
тычны свет цнатлiвага хараства – у чароуную казку, дзе Пад казачным
дубам, над Нëманам сiнiм // хлапец прызнавауся у каханнi дзяучыне.

А як iнакш?! Хiба ж можа поунiцца нечым iншымДЗЯВОЧАЕ СЭР-
ЦА паэткi?! Каханне i любоу – вiдаць, тыя галоуныя апоры, на якiх ад
самага пачатку трымаецца паэзiя Д. Бiчэль. Трохi пазней матыу ка-
хання знiкне, але затое матыу любовi паступова вырасце да узроуню
творчага канцэпту. Так, як з любовi да бацькоускай хаты вырастае
любоу да цэлага краю, альбо з любовi да роднай прыроды вырастае
любоу да добрага Творцы Сусвету. Згадаем: Нехта добры, хто пануе
цiшай // Нехта дужы, гэты свет калыша...

Шлях – ад маленькай любовi да вялiкай – нялëгкi, пакручасты. Не
кожнаму пад сiлу яго адолець. Лiрычная гераiня Д. Бiчэль не выглядае
на сяброуку супермена – яна далiкатная, лëгкая, вельмi падобная да
рамантычных гераiнь Адама Мiцкевiча. Але яна крочыць наперад, не
зважаючы на боль ад калючых зорак пад нагамi. Бо не адна. Побач
НËМАН IДЗЕ.

З Нëманам можна размауляць. Размауляу жа некалi з iм наш вялiкi
паэт, пытауся: Niemnie, domowa rzeko moja! gdzie są wody, // Które nie-
gdyś czerpałem w niemowlęce dłonie. Нëман разумее кожную мову, калi
прамауляць сэрцам, бо сам цячэ праз сэрца. I, вядома, адказвае на усе
пытаннi.

А на Нëмане – крыгаход.
Крыгi-востравы, нiбы роздумы.
А навошта ты кожны год
мне прыносiш горкiя ростанi?

Так, яго можна часам i папракнуць за «горкiя ростанi», але Нëман
нiколi на нiкога не крыудуе. Ëн добры, ...плыве сабе удаль, як звычай-
на, // стагоддзямi вербы да хваль прыручае, дазваляе нават месяцу
звiць гняздо над галавой, i той сядзiць, ножкi у Нëман звесiушы. Ка-
нешне, здараецца i такое, што ...на Нëмане пад калiнаю // разальецца
туга па вадзе..., але часцей за усë яго воды светлыя i празрыстыя,
як роднае слова пяшчотнае, шчырасцi поунае, // маë беларускае, род-
нае, кроунае.... I тады Нëман тут не цячэ, здаецца, // а танцуе мiж
берагоу.
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Як бачым, Нëман у паэзii Д. Бiчэль – больш чым вобраз. Ëн ня-
се свае хвалi праз усю творчасць паэткi, праз усе перыяды, настолькi
трапна адлюстроувае самыя розныя адценнi думак i пачуццяу, што
становiцца сiмвалам – спагады, мудрасцi, радасцi, сяброуства, ка-
хання, часам тугi, i заусëды сiмвалам свайго, роднага, блiзкага. Як
i у А. Мiцкевiча, гэта адзiн з галоуных складнiкау мастацкага све-
ту, што выконвае мноства функцый: ад стварэння прасторава-часавых
мадэляу да вырашэння эстэтычных задач.

Дарэчы, на падабенства мастацкай манеры Д. Бiчэль i А. Мiцкевi-
ча нельга не звярнуць увагу. Яно адразу кiдаецца у вочы (як, зрэшты,
i вершы, прысвечаныя класiку, альбо творы, у якiх сучасная аутарка
пэуным чынам апелюе да слова вешчуна). З аднаго боку, канешне, па-
мiж паэтамi iснуе немалая часавая прорва, аднак для культуры, асаблi-
ва народнай, нейкiя 150 гадоу – не такi ужо i вялiкi адрэзак. А менавiта
беларуская народная культура, прычым з аднаго рэгiëну – Гарадзен-
шчыны, сталася найважнейшай крынiцай фармавання мастацкага све-
тапогляду абодвух паэтау. Адтуль iмi была узятая любоу да простых,
але дасканалых формау, сцiплай прыгажосцi, няхiтрай мудрасцi, якiмi
поуняцца беларускiя казкi, паданнi, песнi. Дзякуючы гэтай бяздоннай
скарбнiцы А. Мiцкевiч стварыу безлiч запамiнальных вобразау – тых
жа свiцязянак. У яго духоунай спадкаемнiцы ëсць таксама нешта па-
добнае: ЗАПАЛЯНКI. Успомнiм, як ратуючы сваiх гераiнь, аутар
знакамiтай балады «Свiцязь» пераутварае iх у кветкi. У вершах зям-
лячкi першага нашага рамантыка ëсць не менш цiкавыя пераутварэннi:
Я са сцежкi у гушчэчы збiлася, // сiнiм ценем на травы упала // ды
крынiчкай на золку стала. Як i А.Мiцкевiч, Д. Бiчэль нярэдка уводзiць
у сваю паэзiю рэалii з жыцця беларусау, паказвае iх звычкi, традыцыi,
маральна-этычныя каштоунасцi, нават стварае уласныя фальклорныя
мадэлi, як напрыклад, у вершы «Старажытны напеу»:

– Хопiць мне дакукi.
Жыта сеяу дзед.
Я ж вазьму жалейку у рукi,
павандрую у свет.

ДОЛЯ у кожнага свая. Нехта сее жыта, нехта знаходзiць iншыя
спосабы ратаваць, абуджаць край. Паэт робiць гэта сваiм спосабам –

звонкiм вершам, шчырай песняй. I край абуджаецца, прыслухоуваецца,
як расце слова ...у дубоу на вачах, // на цiхiх дажджах. Словы, якiя
шчодра сее паэтка Д. Бiчэль, падаюць на урадлiвую глебу спрадвеч-
най народнай мудрасцi: няма нiчога мiлейшага за радзiму. С тых про-
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стых словау вырастаюць прыгожыя вершы, у якiх родны край быццам
райскi куток, дзе думкi людзей чыстыя, не азмрочаныя зайздрасцю
i сквапнасцю, дзе добрыя справы робяцца затак (...Я кашулю затак

хлопцу мыла...),

дзе, збудзiушы сонца на дасвеццi,
промнi у Нëмане казулi п’юць,
дзе жанчыны, як малыя дзецi,
адначасна плачуць i пяюць...

Магчыма, камусьцi падасца, што у сваiх вершах, асаблiва раннiх,
Д. Бiчэль iдэалiзуе гэты край i яго людзей, але мы маем тут справу
хутчэй не з iдэалiзацыяй, а з рамантызацыяй усяго беларускага. Дзеля
гэтага паэтка не шкадуе вобразна-выяуленчых сродкау, часам нават
змяняе устойлiвыя слоуныя адзiнкi: Беларусь, белы вывадак белых ва-
рон, // вылятае пад сонца са стрэх, навакол... – як вядома, фразеа-
лагiзм «белая варона», не ужываецца у форме множнага лiку. Дарэ-
чы, разбурэнне тых жа фразеалагiзмау, увогуле, цiкавасць да гульнi
са словам – яскравая прыкмета мадэрнiсцкай стылiстыкi, наяунасць
якой, зрэшты, не дзiвiць у вершах Д. Бiчэль, бо яе паэзiя, узгадаваная
на супольных традыцыях з А. Мiцкевiчам, увесь час, свядома i бессвя-
дома, iмкнулася да крыху iншай паэтыкi i эстэтыкi, той, якую абжывау
Максiм Багдановiч – адзiн з нашых першых мадэрнiстау. Зрэшты, не
забывайма, што мадэрнiзм – малодшы брат рамантызму, альбо яго
старэйшы сын. Так цi iнакш, абраушы гэты кiрунак, аблiчча паэзii
Д. Бiчэль з кожным новым вершам набывае усë большай выразнасцi,
непауторнасцi, iндывiдуальнасцi. Аж нарэшце, глянуушы у люстэрка
гiсторыi вербальнага мастацтва, паэзiя выгукнула: ТЫ – ГЭТА ТЫ.

Мадэрнiсты – хiба найлепшыя майстры урбанiстычнага пейзажу.
Сведчыць пра гэта мiж iншым i паэзiя М. Багдановiча (прынамсi, нiзка
«Места»). Запамiнальная гарадская лiрыка пачынае адваëуваць сабе
прастору i у творчасцi Д. Бiчэль. I не проста гарадская, а гарадзенская:

Вежы касцëлау, дрэвы i неба
лiунем памыюцца да чыстаты.
Але патопу баяцца не трэба –
надта высока у Гароднi масты!

Цiкава тое, што нават калi у вершы адсутнiчае кодавае слова «Га-
родня», гарадзенцы i так лëгка пазнаюць свой горад. Вядома, паэтка
дае падказкi: напрыклад, уводзiць вобраз Нëмана, бо для беларускага
чытача гэты гiдронiм найчасцей асацыюецца менавiта з Гародняй, а не
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з iншымi гарадамi, праз якiя плыве рака. Але i так усë можна пазнаць,
калi любiш гэтае места:

Усë было бадзëра, свежа, проста:
сады i стрэхi, вежы, Нëман, прыстань.
Над верхавiнамi мiгцела кола,
святочна усе гайдалiся, вясëла,
i мост гайдауся у такт бяздумным гульням,
i мой настрой лунау над лëгкiм гулам!

З вялiкiм замiлаваннем гаворыць Д. Бiчэль пра свой родны горад.
Так, яна паспела з iм параднiцца, палюбiла яго светлай любоую, той
самай, якой бацькi любяць сваiх дзетак, а дзецi хатнiх гадаванцау. Бо
цi паустала б тады Гародня у такiм мiлым i даволi нечаканым во-
бразе: На досвiтку ад холаду дрыжыць, // бы кацянятка, горад мой
любы?! Зрэшты, гараджанкай лiрычная гераiня Д. Бiчэль так i не зра-
бiлася – як толькi выдараецца нагода, яна вяртаецца туды, адкуль
родам – у сваë сельскае i анëльскае дзяцiнства, дзе можна нiзаць ка-
ралi з жалудоу, у юнацтва, дзе Звязалi апошнi снапок на дажынкi, //
i вочы яшчэ не замглiлi дажджынкi, дзе не шэры асфальт пад нагамi,
не халодны гарадскi брук, а сцежка, абапал якой растуць вершы-кветкi:
«Купальнiк», «Варвялi», «Бальсан», «Пралескi», «Верас», «Галадок»,
«Барадульнiк», «Цвiнтарэй», «Зязюлiны зëлкi», БРАТКI...

Паэтызацыя роднай прыроды – адна з найбольш яскравых, за-
памiнальных рысау творчасцi Д. Бiчэль. I тут не iдзе гаворка пра
узнауленне тых альбо iншых прыродных пейзажау, як гэта часта маем
у рэалiстычным мастацтве. Свае вершы паэтка напауняе сапраудным
водарам i шолахам радзiмы, аж забываешся, што перад вачыма усяго
папяровы свет. Так умелi зачароуваць толькi рамантыкi, якiя у сваю
чаргу вучылiся у народных майстроу слова слухаць i глядзець на свет
сэрцам. Следам за рамантыкамi вялiкае значэнне фларыстычнай сiм-
волiцы надавалi прадстаунiкi мадэрнiзму. Д. Бiчэль працягвае гэтую
добрую еурапейскую лiтаратурную традыцыю i нават называе у го-
нар сцiплых кветак братак адну са сваiх лепшых кнiг. Як вядома,
iснуе шмат так званых этыялагiчных мiфау, якiя распавядаюць пра
паходжанне розных раслiн. Ëсць такi мiф i пра браткi, паводле якога
дзве сiраты – брат i сястра за неусвядомлены iнцэст былi замененыя
у кветкi. Вядома, падобныя павучальныя гiсторыi, якiя складау народ,
рэдка трапляюць у лiтаратуру у арыгiнальным выглядзе. Часцей за
усë пiсьменнiкi насычаюць iх актуальным для свайго часу i сябе зме-
стам i сэнсам, аздабляюць дадатковай сiмволiкай. Браткi для Д. Бiчэль
застаюцца толькi увасабленнем сваяцтва, але i гэтай невялiчкай част-
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кi старажытнага мiфу хапiла, каб стварыць цэлую мастацкую канцэп-
цыю i паказаць, наколькi свет робiцца змрочным, няутульным i сiрат-
лiвым, калi раптам разрываюцца сувязi крэунай i духоунай еднасцi.
Такiм чынам, фауна i флора роднага краю становяцца для паэткi не
толькi крынiцай эстэтычнага захаплення, але i прадметам фiласофска-
га роздуму на адвечныя, анталагiчныя i антрапалагiчныя тэмы:

Мауклiвае лона Радзiмы –
задумлiвы верас,
вымярзау i гарэу,
але вырас i пахне... Яшчэ раз
нахiлiся прад iм,
паклянiся хоць зëлкам на вернасць...

На вялiкi жаль, у сучасным свеце памiж людзьмi, нават блiзкiмi,
вельмi часта вырастаюць непераадольныя муры непаразумення, а на-
ват варожасцi. Вербальнае мастацтва ХХ стагоддзя, асаблiва лiтара-
тура экзiстэнцыялiзму паказала, наколькi глыбока адчужанасць ука-
ранiлася у сiстэму каардынат нашага быцця, уплываючы фактычна на
увесь спектр людскiх стасункау. Аднак не усë страчваецца беззварот-
на. Чалавеку заусëды даецца шанс ачысцiцца, вярнуцца да забытых
каштоунасцей, да Аркадыi альбо райскага саду, дзе хораша i утульна,
дзе жывуць любоу i спагада, ДЗЕ ХОДЗЯЦЬ БАСАНОЖ...

Вершы Д. Бiчэль, створаныя цягам 1980-х – 1990-х гадоу, адно-
сiм да «музейнага» перыяду яе творчасцi. Гэта быу час пошукау i для
паэткi, i для яе лiрычнай гераiнi. Пошукау не новых, а старых, адвеч-
ных iсцiн, якiя згубiлiся у будзëннай мiтуснi. Таму зусiм заканамер-
ным уяуляецца нам зварот, скажам, да гiстарычнай тэматыкi (вершы
«Барбара», «Рагнеда», «Баторава горка» i iнш.). Здаралася, некато-
рыя тагачасныя крытыкi папракалi паэтку за «скажэнне» гiсторыi, ад-
нак сëння мы выдатна разумеем, што гэта была таленавiтая iнтэрпрэ-
тацыя мiнуушчыны, паэтызацыя старажытнасцi, стварэнне своеасаб-
лiвага гiстарычнага фону, на якiм бы чытач змог убачыць праблемы
сучаснасцi. Гэтак у свой час рабiлi рамантыкi.

Яшчэ адна зауважная змена, якая адбылася у паэзii Д. Бiчэль
у дадзены перыяд – паступовае пашырэнне творчай прасторы за кошт
геаграфii. Побач з дамiнантным вобразам «малой радзiмы» з’явiуся не
менш яркi вобраз «радзiмы вялiкай». Так, поруч з вобразам Нëмана, якi
па-ранейшаму, застаецца «бацькам» (цэнтральным гiдронiмам у ма-
стацкай карцiне свету), праз вершы паплылi не толькi яго блiзкiя сва-
якi («Бацька Нëман з прытокамi Моучадзь, // Гауя, Вiлiя, Ведзьма,
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Дзiтва...»), але i другiя беларускiя рэкi – напрыклад, Днепр (вер-
шы «Дняпро у Ляуках», «Дняпро»), Бярэзiна, Сож, Прыпяць. А побач
з галоуным горадам – Гародняй неузабаве павырасталi iншыя гарады,
мястэчкi ды вëскi: Вiльня, Крычау, Гярвяты, Гальшаны, Гудагай, Глi-
нiшчы... Мiж тым, цэнтр паэтычнага свету Д. Бiчэль нязменны – гэта
край маленства – ЗАГАСЦIНЕЦ, дзе свецiць ДА УНЯЕ СОНЦА,

край, дзе плывуць хатнiя рэкi, дзе i самой можна стацца рэчкай (тут
чамусьцi раптам згадваецца Ганна Лiвiя – гераiня рамана Джэймса
Джойса «Памiнкi па Фiнегану»):

Нëман-братка i вучыць, i няньчыць –
Хмару, Сэрвач i Белую Ганчу!
Нëману у няволю здаюся –
Котра, Чорная Ганча, Дануся...

Край – гэта яшчэ i людзi, са сваiмi лëсамi i лëзамi, са сваiмi ма-
рамi i хмарамi, але з адным на усiх беларускiм небам. Якраз у паэзii
«музейнага» перыяду Д. Бiчэль стварае цэлую галерэю цiкавых вобра-
зау-партрэтау: Францiшка Багушэвiча i Элiзы Ажэшкi, Максiма Баг-
дановiча i Янкi Купалы, Ядвiгiна Ш i Гальяша Леучыка, Ларысы Ге-
нiюш i Янкi Брыля, Уладзiмiра Караткевiча i Васiля Быкава... Вядома,
партрэты тых, каго не толькi любiла, але i ведала асабiста, выкана-
ны больш цëплымi фарбамi, мусiць тымi самымi, што малявала тату
i маму, дзетак, а потым унукау.

Яшчэ адна адметная рыса творчасцi, якая найбольш яскрава пра-
явiлася у так званы «музейны» перыяд – паэтычная мiфатворчасць.
Уладзiмiр Калеснiк называе гэта нават адной з праграмных iдэй Д. Бi-
чэль, зауважаючы, наколькi паэтка тонка улоулiвае магiчна-заклi-

нальныя функцыi слова i смела ужывае адпаведныя прыëмы для паэ-

тызацыi адносiн чалавека i прыроды, для напаунення мiжчалавечых

зносiн дзiвосна казачным хараством. Зрэшты, мiфатворчасць лiчыц-
ца адной з галоуных прыкмет усëй сусветнай лiтаратуры як ХХ-га,
так i пачатку новага, ХХI стагоддзя. У гэтым плане Д. Бiчэль паэтка
вельмi сучасная. Адзначым найбольш распаусюджаныя тыпы мастац-
кага мiфалагiзму (паводле канцэпцыi Мiхаiла Эпштэйна), якiя можна
сустрэць у яе вершах: гэта арыентацыя на архетыпiчныя канстанты
чалавечага i прыроднага быцця, узнауленне фальклорнай свядомас-
цi i этнiчна самабытных пластоу нацыянальнага жыцця, i, нарэшце,
зварот да лiрыка-фiласофскай медытацыi. Некаторыя скептыкi мо-
гуць, канешне, уступiць тут у спрэчку, мауляу, сучасная культура,
будучы вельмi рацыянальнай, кiруецца шляхам татальнай дэмiфала-
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гiзацыi усiх сваiх формау, у тым лiку i мастацтва, таму дзе сëння
знайсцi тыя першасныя арыенцiры, якiя дапамогуць мастаку дакладна
узнавiць хоць бы адзiн дробны элемент той жа фальклорнай свядомас-
цi? А НА ПАЛЕССI хоць бы, ...Дзе дываны даматканыя сохнуць
на плоце, // шаластуны старадаунiя звоняць тугой...!

Нельга не згадаць,што i анталагiчны, i антрапалагiчны аспект ма-
стацкай праблематыкi айчыннай лiтаратуры звязаны не толькi з языч-
нiцкiмi архетыпiчнымi канстантамi, але з культурнымi кодамi хрысцi-
янскага канону – таксама вельмi старажытнымi, фактычна равеснiкамi
нашага пiсьменства. Дарэчы, сучасная заходнееурапейская лiтаратура
амаль згубiла гэтыя сувязi, аб чым сведчыць яе суцэльная рацыяналi-
зацыя i непераадольная цяга, нават паэзii, да эсэiстычных i публiцы-
стычных формау. Вядома, такая тэндэнцыя рана цi позна прыводзiць
да крызiсу i заняпаду вербальнага мастацтва. Славянскiм лiтарату-
рам, у тым лiку i нашай, пакуль што крызiс не пагражае. Бо нашы
пiсьменнiкi вераць у магiю жывога слова, а не шукаюць змярцвелыя
алгарытмы яго марфалогii. Бо могуць з усëй шчырасцю сэрца выгук-
нуць: БОЖА МОЙ, БОЖА!

Як было ужо адзначана, у беларускай лiтаратуры з даунiх часоу
назiраецца цiкавае спалучэнне двух пачаткау – язычнiцтва i хрысцi-
янства. У розныя культурныя эпохi працэнтныя суадносiны памiж iмi,
зразумела, выглядалi па-рознаму. Гэтак i у межах творчасцi асобна
узятага пiсьменнiка можа пераважаць той, альбо другi пачатак. Ды
i на розных творчых этапах сiтуацыя часта мяняецца. Творчы шлях
Д. Бiчэль таксама няроуны, звiлiсты у плане згаданых ваганняу памiж
дзвюма традыцыямi. Нейкi час вершы паэткi трымалi раунавагу, што,
зрэшты, адпавядае асаблiвасцям беларускай ментальнасцi, а можа на-
ват i не беларускай, бо ëсць крыху iншыя людзi – КРЭСАВЯКI –

жыхары культурнага памежжа, светапогляд якiх палягае на сiнтэза-
ваннi розных, часам нават супярэчлiвых формау свядомасцi. Падобнае
балансаванне, дарэчы, уласцiвае для паэзii Максiма Багдановiча. Та-
му прагучалi аднойчы у ягоным горадзе словы спадкаемцау: ТЫ НЕ
САМОТНЫ...

Мiж тым i спадкаемцы маюць права абiраць свае кiрункi. Творчы
шлях Д. Бiчэль працягвауся: яе вабiу далягляд хрысцiянскай эстэтыкi.
Паэтка яшчэ, прауда, час ад часу азiралася назад, глядзела на плëн
ранейшых творчых набыткау, глядзела адначасова з адчуваннем i сто-
мы, i лëгкасцi. Так азiраюцца жнейкi напрыканцы тыдня, азiраюцца
у чаканнi, што вось-вось прыйдзе святая НЯДЗЕЛЬКА, азiраюцца,
каб палюбавацца на свой прыгожы апошнi СНАПОК.
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Трэцi, «постмузейны» перыяд творчасцi, якi распачынаецца на мя-
жы стагоддзяу, адрознiваецца ад двух папярэднiх магутным хрысцiян-
скiм пафасам. Зауважым, хрысцiянская паэзiя Д. Бiчэль вельмi рэдка
апранае блiскучы святочны арнат, аддаючы перавагу суровым стро-
ям манаха-францiшканца. Аднак пад гэтай, здаецца, простай вопрат-
кай-формай заусëды крыецца глыбокi змест, якi паслядоуна, крок за
крокам, раскрывае сутнасць хрысцiянскага светасузiрання. Прычым
робiцца гэта не назойлiва, а так, каб чытач ад размовы з вершам
адчувау радасць i лëгкасць, як быццам бы ëн вандруе у далëкi, цудоуны
край НА БЕЛЫХ АБЛОКАХ СНО У. Вандруе, каб апынуцца

У тым блакiце, дзе анëлау крылы
сплялiся з хмаркамi у вяночак мiлы,
сусвет трымае белы Галубок.
Сусвет трымаць яму дау права Бог.

Кожны такi верш як споведзь – нi хiтрасцi, нi жаднай гульнi у iх
няма. Замест iнтрыгi паэтка прапануе спакой i светласць. Чытаць
такiя творы трэба з любоую – як збiраць кветкi, напрыклад, СТА-

КРОТКI У ВЯНОЧАК БОЖАЙ МАЦI. Чалавек з атрафiра-
ваным пачуццëм любовi, нават калi ëн вялiкi знауца лiтаратуры, не
знойдзе у гэтых вершах нiчога такога, што б яго здзiвiла. Хiба толь-
кi зверне увагу на адметнасць асобных мастацка-выяуленчых сродкау,
якiмi па-ранейшаму па-майстэрску карыстаецца Д. Бiчэль. Мiж тым,
кожны верш мае i сваю таямнiцу, i сваë дакладнае прызначэнне, роуна
як НАРАДЖЭННЕ ЕЗУСА ХРЫСТА, НАШАГА ЗБА УЦЫ.

Кожны верш, як добры настаунiк, цярплiва тлумачыць той цi iншы
момант хрысцiянскага веравучэння, спадзяецца, што яго вучань-чы-
тач усë зразумее правiльна, а калi не зразумее, то адчуе прауду сваiм
добрым сэрцам. Кожны верш, як малiтва, у якой яднаюцца любоу да
Адрасата з верай быць абавязкова пачутым:

Ружанец – канат у нябëсы.
Малiтва i пацеркi-слëзы.
Малiтва – на беразе лодка.
Малiцца на беразе лëгка.
На беразе светла малiцца,
як поуная сэрца крынiца,
але, як засушана сэрца,
любоу дапаможа сагрэцца.

Лiрыка, як род лiтаратуры, канешне, i так мае шмат агульнага
з малiтвай (у багаслоускiм разуменнi тэрмiна), але калi паэты ро-
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бяць малiтву лiрычным жанрам, iх паэзiя выглядае стокроць узнëслай.
Шчырыя вершы-малiтвы гучаць i з вуснау Д. Бiчэль («Малiтва за Ан-
тонiка», «Малiтва да святога Антонiя», «Малiтва да апостала Анд-
рэя», «Малiтва душау да святога Андрэя Баболi» «Малiтва за Яначку,
якi пабыу тут некалькi гадзiн, i за усiх ненароджаных» i iнш.).

Ëсць у хрысцiян i самая першая малiтва, самая галоуная, якой
некалi навучыу сваiх вучняу Езус: ОЙЧА НАШ... Безумоуна, для
тэолагау гэта найбольш важны сакральны тэкст, з якiм трэба абыхо-
дзiцца вельмi асцярожна пры перакладзе i iнтэрпрэтацыi. Не забывай-
ма, што малiтва не захавалася на мове арыгiнала (галiлейскi дыялект
арамейскай мовы), а бытуе сëння у мностве перакладау (кананiчных
i некананiчных), а пераклад усë ж такi не можа быць тоесным арыгi-
налу.

З iншага боку, любая мова – арамейская, грэцкая, лацiнская цi бе-
ларуская – усяго толькi мова людзей. Усе зямныя мовы, можна па-
дазраваць, вельмi бедныя у параунаннi з мовай Бога, таму не вель-
мi прыдатныя да перакладу. Ëсць толькi адна мова, якую разумеюць
некаторыя людзi i якая сугучная Боскай – гэта мова паэзii. Такiм
чынам, лепшым перакладчым падобных тэкстау будзе не лiнгвiст,
а паэт. Вядома, гэта усë прыватныя разважаннi аутара дадзенага
артыкула. Наурад цi падобным чынам думала паэтка, калi працава-
ла над сваiм варыянтам Панскай малiтвы. Проста хочацца падкрэс-
лiць, наколькi гэта i адказна, i смела, i прыгожа – не пабаяцца ад-
крыць для сябе новыя абсягi Слова Божага, а пасля падзялiцца та-
ямнiцай дазнання з iншымi людзьмi! У вынiку атрымауся сапрауды
унiкальны паэтычны цыкл-медытацыя, якi намнога пераузыходзiць
паводле эмацыйнай напружанасцi i iнтэлектуальнай насычанасцi лю-
быя багаслоускiя iнтэрпрэтацыi дадзенай малiтвы. Дазволiм сабе тут
працытаваць невялiчкi урывак, каб пацвердзiць вышэй выказаныя
думкi:

Ты мяне зернем пасеяу тут –
я тут расту...
Ойча наш, калi я перайду
праз мяжу у прастору, у прастату,
праз генетычны код роду,
з-пад споду –
ад слова, якое адбiлася ценем,
да Слова, Якое сталася Целам,
магчыма, так праяснiцца
таямнiца жывога жыцця –
я – Тваë, Ойча, узлюбленае дзiця...



СВЕТЛАГА СЛОВА СВЕТ: ТРЫ ПЕРЫЯДЫ У ПАЭЗII ДАНУТЫ БIЧЭЛЬ... 447

Ëсць апроч «Малiтвы Панскай» яшчэ адзiн цыкл, якi таксама мо-
жа па праву назваць вяршыняй не толькi уласнай творчасцi Д. Бi-
чэль, але i усëй прынамсi усходнеславянскай хрысцiянскай паэзii: гэта
«Крыжовы Шлях Збауцы Нашага Езуса Хрыста». Апроч несумненных
мастацка-эстэтычных вартасцей, адметнасць дадзенага цыклу заклю-
чаецца у магчымасцi яго выкарыстання, так бы мовiць, на практы-
цы – у традыцыйным каталiцкiм набажэнстве, якое узнауляе у памя-
цi вернiкау асноуныя моманты пакут Хрыста. Нагадаем, набажэнства
складаецца з 14 стацый, кожная з якiх звяртае увагу на найбольш тра-
гiчныя моманты апошнiх гадзiн зямнога жыцця Бога. Усе гэтыя мо-
манты знаходзяць годнае увасабленне у згаданым паэтычным цыкле,
якi Д. Бiчэль завяршае «Малiтвай на заканчэнне Крыжовага шляху».
У ëй паэтка-плачка падводзiць чытача да тонкай мяжы памiж святлом
веры у выратаванне i праудай пазнання Боскай мэты:

Езуса Кроу па кроплi праз часу iмжу
утварае збаулення хлеб белы...
Божы святар несмяротную жывую душу
кормiць Хрыстовым мiстычным Целам.

Езус усiх нас пакутна, цярплiва вырошчвае,
нiбы перамолатае пшанiчнае зерне...
Мы – каласкi Тваëй Таямнiчай Гостыi
на Ахвярнiку Усеспалення...

Кожны, хто пачуу словы плачкi, урэшце усцешыцца i следам з ëй
пауторыць: IДУ СЦЯЖЫНАЮ ДА БОГА...

Крочыць да Бога можна рознымi сцяжынамi. Просты чалавек iдзе
шляхам малiтвы, пакаяння, веры. Паэт iдзе тым самым шляхам, але
глядзiць не у дол, а уверх, таму коле босыя ногi апалымi зорамi вершау
– сваiх i iншых паэтау. Сцяжына Д. Бiчэль шчодра iмi усыпана – вер-
шамi рознай формы, з розным змястоуным напауненнем. Але нават чу-
жыя вершы паэтка умее зрабiць сваiмi, асцярожна пераклаушы iх, як
часам перакладаюць з аднаго месца у iншае старыя каштоуныя рэчы.
Не забывайма, што паэтычны пераклад – самы складаны з усiх вiдау
перакладу. Складанасць крыецца перш за усë у мове, як спосабе адмыс-
ловага светасузiрання: перакладаючы верш з адной мовы на iншую,
перакладчык насамрэч падмяняе чужое светабачанне сваiм. I калi све-
табачанне паэта i перакладчыка блiзкiя, то падмену можна будзе i не
зауважыць. Таму, канешне, найлепш перакладаць творцау блiзкiх па
духу. Для Д. Бiчэль такiмi творцамi сталi найперш Караль Вайтыла
(Папа Рымскi Ян Павал II), Ян Твардоускi, Мацей Юзаф Канановiч,
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Мiраслау Качмарэк. Хто знаëмы з паэзiяй згаданых аутарау, ведае,
наколькi складаная яна, бо апелюе у адначассi i да душы, i да розуму
чалавека, утрымлiвае у сабе мноства няпростых тропау i сiмвалау, звя-
заных з асновамi хрысцiянскага светасузiрання. Мiж тым, пераклады
з гэтых няпростых паэтау атрымалiся у Д. Бiчэль блiскучымi, у вы-
нiку чаго беларуская лiтаратура узбагацiлася прыгожымi, глыбокiмi
творамi, значна пашырыла сваю эстэтычную прастору.

Тры перыяды у творчасцi Д. Бiчэль – тры высокiя прыступкi, якiя
адолее толькi самы смелы, самы чуйны i самы удумлiвы чытач. Хочац-
ца верыць, што такiя знойдуцца. Не гледзячы на сучасную рэальнасць,
якая настойлiва мяняе лiтаратурныя густы, адчуванне i разуменне паэ-
зii, патрабуючы пастаяннай пагонi за звышновымi, супермоднымi тэн-
дэнцыямi. Яны знойдуцца, бо зразумеюць аднойчы простую iсцiну: не
трэба шукаць цудау недзе за даляглядам, калi цуды тут, побач, у тым
лiку i у паэзii Дануты Бiчэль.


