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ПАЭЗ1Я РЫГОРА БАРАДУЛ1НА 
У КАНТЭКСЦЕ ДУХОУНАЙ Л1РЫК1 ХХ1 ст.

Пстарычна правшьна гаварыць аб двух тыпах рэлтйнай лгтаратуры: 
праблемнай i дыдактычнай. Дыдактычная духоуная лттаратура хутчэй 
нагадвае катэхiзiс. Праблемны тып развiваецца якраз у межах мастацкай 
лтаратуры. Традыцыя духоунай паэзii у Беларусi налiчвае не адно стагоддзе, 
не лiчачы царкоуную лiтургiчную i богаслужэбную. Яшчэ з XV ст. духоуныя 
вершы былi папулярныя сярод народа. Творы пiсалiся па матывах Бiблii, 
агiяграфiчных i апакрыфiчных тэкстау. Прыкладам iснавання духоунай паэзii 
у двух вымярэннях з’яуляецца творчасць Омяона Полацкага. У Х1Х ст. 
рэлтйная скiраванасць (сюжэт, пераказ падзей Старога i Новага Запаветау) 
губляе свае пазщыт Паэтау больш цiкавяць жанравыя магчымасцi духоунай 
паэзii: споведзь, малттва. У пачатку ХХ ст. падчас «нашашускага» адраджэн- 
ня паэты-неарамантыкi ужо не толью не звяртаюцца да традыцыйнай 
духоУнасцi, але i спрабуюць адрадзiць цi стварыць новыя культы, тэасофсюя 
сiстэмы. У гэтым плане найбольш паказальная творчасць В. Ластоускага. 
Марксiзм («Рэлiгiя ёсць опiумам народу») i нiцшыянства («Бог памёр») 
несумненна уплывалi на фiласофскiя пошукi мастакоу таго перыяду. Большая 
частка ХХ ст. прайшла пад знакам ваяушчага атэiзму. Культуролаг i фiлолаг 
М. М. Эпштэйн (2013) так ахарактарызавау тагачасную сiтуацыю: «Вопыт 
савецкага, самага масавага атэiзму паказау: там, дзе рэлтя перастае быць 
опiумам народу, сам отум становiцца народнай рэлтяй. П’янства, наркама- 
нiя, ап’яненне уладай i iдэалагiчнымi хiмерамi, псеуданавуковыя “матэрыяль 
стычныя” прымхй.. Рэлiгiя, выцесненая са свядомасщ народу, рэдукавалася 
да прым^ыуных мiфалагiчных схем, кшталту культу правадыроу i пакланен- 
ня iх мошчам. Чалавек застауся вернiкам, толькi вера дэградавала ад духоуна 
тонкага монатэiзму да агрэсiунага щалапаклонства, а “духоунай ювухай”, як 
называу рэлiгiю Ленш, стау нязбыуны камунiзм».

Але пачынаючы з 1960-х гадоу, перыяду «адлт», праяуляецца тэндэн- 
цыя звароту да дамшантнага культурастваральнага вектара лгтаратуры -  
духоунага складнiка. Гэта паэзiя Ул. Караткевiча, М. Танка, Р. Барадулша, 
проза В. Быкава i шш. Прауда, у гэтых выпадках можна гаварыць усё-таю 
толью аб эксплшацытным звароце да традыцый еурапейскай i айчыннай 
культуры. З 1970-х гадоу у мастацтве, нягледзячы на стагнацыю, якая ахапiла 
грамадства, пачынаюцца працэсы, накiраваныя на новае асэнсаванне 
рэчаюнасцт З’явшся авангардныя плыш у андэграундзе, яюя разбуралi тага- 
часныя сацыяльныя догмы. I тады ж загучалi галасы тых творцау, яюх 
щкавш пытаннi духоунага хрысцiянскага светауспрымання. У 1970-я гады 
грамадства перажывала глыбою духоуны крызю, i зварот да фшасофсюх



пытанняу не дз1уны i заканамерны. Незадавальненне знешн1м1 абставшам^ 
фальшам, адчуванне няволi прыводзяць да адраджэння рэлiгiйнага жыцця. 
Большасць творцау знаходзiць сябе у традыцыйным хрысцiянстве, але побач 
з гэтым назiраецца iнтарэс да новых формау рэлiгiйнай свядомасцi (розных 
усходшх мiстычных вучэнняу, акультызму, неапаганства i mm.).

1990-я гады прыносяць новыя мастацкiя арыенцiры у лггаратуру. «Што 
датычыцца абвешчанай Нiцmэ смерцi Бога, то, як паказау вопыт ХХ ст., гэта 
смерць уваходзiць у прыроду самога Бога, памерлага i уваскрэслага. “Смер
тью смерть попрал” -  гэта адбываецца не толью у евангельскай гiсторыi 
Хрыста, але i у наступнай гiсторыi хрысщянства. Кожную “чарговую” смерць 
Бога можна успрымаць як пралог да наступнага уваскрашэння... Нявер’е 
становiцца крокам на шляху веры, якая, ствараючы сабе выпрабаванш, 
ачышчаецца» (I. А. Чарота, 2005). Можна убачыць выразнае адрозненне 
памiж тэкстамi, напiсанымi у гады няволi знешняй, немагчымасцi спавядання 
веры i перыядам свабоды выяулення духоуных перакананняу. З явшася 
нямала творау, у якiх папросту эксплуатавалася царкоуная рэлiгiйная 
вобразнасць i тэматыка. Як адзначае I. А. Чарота (2005), «эпоха канца XIX -  
пачатку XX ст. у мастацтве адзначана, здавалася б, пошукамi выключна 
адрознага, шдывщуальнага, што прывяло да выбуху калектыунага. Канец жа 
XX ст. праходзщь пад знакам пошуку агульнага, аб’яднаучага, але перамагае 
iндывiдуалiзм».

Мяжу XX-XXI ст. можна назваць перыядам фармiравання у беларускай 
лтаратуры такой з’явы, як духоуная хрысцiянская лiрыка, звязаная з рэлтй- 
най свядомасцю, духоУнымi арыенцiрамi. У гэты час грамадства вяртаецца да 
традыцыйнай веры беларускага народа, хрысщянства. У той жа час чалавек 
шукае Бога не толью у храме, але i за яго сценам^ у сабе, у глы бт жыцця. 
Гэта прыводзiць да мютычнай свядомасцi, арыентаванай на паэзiю -  штым- 
ную мову камунiкацыi з Богам. Сапраудная духоуная паэзiя вымяраецца не 
колькасцю згадвання Xрыста i частотнасцю цытавання Святога Пiсання, 
а глыбшёй веры i талентам. Гродзенсю праваслауны святар айцец Павел 
Каспяровiч слушна зауважыу: «Мяне заусёды непакоша, што на старонках 
царкоунай прэсы друкуецца тое, што быццам бы лiчыцца духоунай паэзiяй, 
але ёй не з’яуляецца. Думаю, што духоуная паэзiя -  гэта паэзiя, прасякнутая 
духоунасцю, i паэзiя таленавггая. Дык вось, таленавггай паэзii у Беларую 
многа, а вось прасякнутай духоунасцю, не так шмат. I яна не заусёды 
вядомая» (www.racyja.com/kultura/literaturnaya-vecharyna-dukhounaj -paez/).
Xрысцiянская лiрыка разглядаецца айчынным лггаратуразнауствам не проста 
як адроджаная традыцыя духоунай паэзii, а як арыгшальны лггаратурны 
феномен, як наватарская з’ява лггаратурна-мастацкага працэсу XXI ст.

Духоуная паэзiя -  надзвычай складаная i далiкатная сфера. Аутару 
неабходна пераадолець шмат цяжкасцей, каб дасягнуць сапрауднага вышку. 
Па-першае, гэта праблема фшалапчная: трэба аб’яднаць царкоуную щ 
касцёльную i лiтаратурную мовы, асаблiва у семантычных адносiнах. Па- 
другое, праблема рэлтйная: дакладнае самавызначэнне канфесшнай прына-
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лежнасщ. Па-трэцяе, праблема асобасная: духоуны рост аутара, ступень 
спасщжэння Бога. ЛНаратуразнауца Н. Г ардз1енка (2008) л1чыць, што «ду
хоуны верш па сва1м рэлтйным змесце стащь па-за 1мкл1вым1 дробязям1 
рэчаюнасщ». Асабна неабходна вылучыць паэтау, яюя жывуць унутры ду- 
хоунай традыцый. Для ix творчасщ характэрны рэгулярны удзел у лпургй щ 
1мшы (у залежнасщ ад канфесiйнай прыналежнасцi), духоуная практыка 
малiтвы i споведзi.

Рыгор Барадулш -  апошнi, каму у Беларусi надалi званне Народнага 
паэта. За жыццё iM было выдадзена 100 паэтычных зборшкау, крытычных 
артыкулау, эсэ, перакладау. У 2005 г. выйшау зборнiк малгтоунай паэзii 
«Ксты», я к  быу намiнаваны на Нобелеускую прэмда. У прадмове да кнiгi 
ксёндз Ул. Завальнюк пранiкнёна зазначыу: «Кожны чалавек звяртаецца да 
Бога. Адзш у думках, другi словамi мальвы просiць здароуя для дзiцяцi 
альбо па-свойму вядзе размову з Усявышшм. Вельмi вялiкая колькасць 
людзей просщь ласкi Божай у цяжкiя хвшны жыццёвага выпрабавання -  
моляцца хто як умее. Зу^м няверуючага чалавека няма на усёй зямлi, 
а непрактыкуючых, апушчаных, загубленых духоуна -  мноства. Звяртаюцца 
людзi да Бога на роднай мове, бывае, на чужой. На чужой мове моляцца 
мнопя людзi у Беларусi -  так склалася, i людзi невiнаватыя. Г оспад разумее 
i чуе Усix, нават думю. “Ксты” -  кнiга вялiкага беларускага паэта, народнага 
паэта Рыгора Барадулша. Гэта узор духоунай паэзii. Паэт iмкнецца наблiзiцца 
да Усявышняга, паразважаць над пытаннямi вечнага i зямнога. Кожны 
чалавек рана щ позна задумваецца над iмi. Але адказу няма. Бо гэта 
Таямнща». Фшасофсюя пошукi у рэшце рэшт прывялi паэта да рэлiгiйна- 
xрысцiянскix высноу жыцця. У «Кстах» пераасэнсоуваюцца матывы з кнiгi 
Эклезiяста, прытчау Саламонавых i 1ншых тэкстау Старога i Новага Запа- 
ветау. Не дарэмна пачынаецца зборнiк з раздзела «Ружанец». Ружанец -  
своеасаблiвы спосаб малгтвы на вяровiцы або пацерках. А першы верш 
у гэтым раздзеле -  асноуная xрысцiянская малгтва у пераувасабленнi Р. Бара- 
дулiна «Ойча наш»: «Ойча наш, што у нябёсах,//Хай свяцiцца 1мя Твае// 
I у зорах, i у лёсах.//Хай прыйдзе Валадарства Твае,//Як спатоля,..». Мы ба- 
чым, як знешняя традыцыйная форма спалучаецца з унутранай сутнасцю 
(рэфлексiяй пра трансцэндэнтнае), растварыушыся у светауспрыманнi паэта.

Д. А. Букаеу

ЖАНР ЯК ЭЛЕМЕНТ МАСТАЦКАГА ТВОРА ПРЫ ПЕРАКЛАДЗЕ

У сучаснай беларускай паэзи сiстэма жанрау не аказвае моцнага уплыву 
на паэтау, але мноства з ix у сваёй творчасщ звяртаюцца да жанру як формы 
аргашзацьй тэксту лiрычныx творау. Таму паустае пытанне аб магчымасщ 
захавання тых асаблiвасцей i абмежаванняу, якiя накладаюцца на твор, у яго 
перакладах на iншыя мовы.

Паспрабуем паказаць асаблiвасцi перадачы жанравых характарыстык на 
прыкладзе верша Андрэя Хадановiча «Пасьлямова» i яго перакладу на
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