
ТВОРЧАСЦЬ В. КАЗЬКО I ЯЕ РЭПРЭЗЕНТАЦЫЯ У ХХ1 СТАГОДДЗ1

Прысуджэнню кшзе В. Казько «Час зб1раць косщ» прэмй 1мя Е. Гедрой- 
ца у 2015 г. папярэдшчала вострая дыскуюя пра канфлшт тсьменнщюх пака- 
ленняу у сучаснай беларускай лггаратуры. В. Казько належыць да старэйшай 
генерацый так званых тсьменшкау-«шасщдзясятшкау», але выбар журы кон
курсу i вышю чытацкага галасавання засведчыл1 мастацкую актуальнасць яго 
творчасщ у новым часе, у новай лггаратурнай сiтуацыi.

Кнiга складаецца з трох фiласофска-псiхалагiчных аповесцей: «I шкога, 
хто убачыць мой страх», «Час збiраць косцi», «Прахожы». Нягледзячы на 
тое, што яна была натсана досыць дауно, амаль на мяжы стагоддзяу, выда- 
дзена толью у 2014 годзе. Кнiга В. Казько, як i папярэднiя яго творы, -  нялёг- 
кае чытво, патрабуе эмацыянальных i iнтэлектуальных высшкау, поунай 
уключанасцi у атмасферу зборшка i той эпохi, пра якую яна распавядае. 
Аналiз аповесцi, што дала назву усёй кнiзе, у поунай меры адлюстроувае 
экзiстэнцыйную глыбшю, щэйна-тэматычную, настраёвую адметнасць усяго 
зборшка. Аповесць напiсана у характэрнай манеры шсьменшка, якая адзна- 
чана мiфатворчасцю, сэнсавай шматслойнасцю, канцэптуальным пошукам, 
канцэнтраванай шмволжай, прыёмамi «плынi свядомасцi». З дапамогай 
рэтраспектыунага аналiзу аутар даследуе драму чалавечай душы на зломе 
стагоддзяу, праводзщь агляд i падсумаванне набыткау i страт не толью 
жыццёвага шляху галоунага героя, але i усёй краiны на значным адрэзку 
гiстарычнага быцця. Тое, што шсьменшк не надзяляе свайго персанажа улас- 
ным iменем, дае магчымасць да самых шырокiх абагульненняу. У балючых 
успамiнах-рэфлексiях герой, за яюм стаiць сам аутар, прыгадвае калектывiза- 
цыю i рэпрэсii, вайну i Чарнобыль, перабудову, крызiсныя 90-я гады -  увесь 
трауматычны вопыт нацьй за ХХ стагоддзе: «Курочылi, гвалцш зямлю 
i дзяржаву, чалавека i яго прыроду». У аповесцi В. Казько застауся верным 
скразным лейтматывам сваёй творчасцi -  гэта матыу вяртання i маральнага 
суда. «Каб вярнуцца, трэба спачатку уцячы, каб набыць што-небудзь, трэба 
нешта згубщь...», -  некалi пiсау сам аутар. Герой аповесщ пранiкае у нетры 
уласнай памяцi i усё прыгаданае падвяргае бязлггаснаму суду. У будучыню 
герой не зазiрае: у сваiм сталым веку ён крытычна асэнсоувае знакавыя 
падзеi беларускай гiсторыi i падводзiць несуцяшальныя вынiкi: «Дрыжыць 
над попелам эпохi слабы агеньчык», або: «Святла наперадзе тунэля няма».

Сюжэт твора нескладаны, але падаецца шматмерным дзякуючы вобра- 
зам-архетыпам i юмвалам. Гаспадар, стары чалавек, «зiмуючы» у сына у го- 
радзе, адчувае, што у яго дом пракрауся злодзей: «Тое, што у яго хаце зло- 
дзей, ён адчуу напрыканцы зiмы. Хаця з нейюм падсвядомым веданнем 
абкрадання, гвалту i рабавання сваёй душы i хаты ён жыу не першы год». 
Пасля вяртання дадому ён уважшва аглядае сваё абрабаванае жытло 
у пошуках таго, што ж знёс з яго хаты злодзей. Кожная рэч щ дэталь цягне за 
сабой ланцужок успамшау, яюя разгортваюць твор у мшулае.



В. Казько апел1руе да розных семантычных значэнняу архетыпа Дома, 
што надае аповесщ сэнсавую глыбшю i пал1фашчнасць. Гэты архетыпны 
вобраз раскрываецца не толью у значэннi чалавечага дома, спарадкаванасщ, 
арганiзаванасцi яго унутранага свету. Гэта ятттчэ сям’я, традыцыя i спадчын- 
насць, пераемнасць пакаленняу, род i народ, гэта -  Радзiма. Дом таксама 
разглядаецца як духоуны храм, месца самавызначэння i самаусведамлення 
асобы. У аповесщ прысутнасць у доме чужога нараджае у гаспадара трывогу 
i пачуццё вусщшы: яго дом выстуджаны i апаганены злодзеем, краiна 
бачыцца спустошанай i знясiленай, абрабавана i абкрадзена чалавечая душа. 
Прыдзiрлiва азiраючы дом, гаспадар спачатку бачыць, што шчога вартага 
увап зламыснiк не знайшоу, i гэта нават нараджае крыуду за сваю хату: 
«Няужо яна нявартая, каб у ёй, як у людзей, што-небудзь ды украл^ Няужо 
ён так пуста пражыу жыццё». Нарэшце гаспадар знаходзiць страту -  
прыхадзень скрау у яго насенне элггнай бульбы, якую гаспадар назапаЫу на 
будучы пасеу Вщавочна, зроблены гэты крадзеж не дзеля таго, каб з’есщ, а каб 
самому пасадзщь i сабраць ураджай, па-гаспадарску пакарыстацца крадзеным.

Дыяпазон трактавання таямнiчай постацi нябачнага злодзея шырою: ад 
канкрэтна-рэалiстычнага да мiстычнага i маштабнага. «Ён безаблiчны, 
прывщны, спрактыкаваны на рабаванне жабракоу i таму няумольны. Здольны 
Украсцi i гай, i дол, i нават могшю... высмактаць з цябе кроу i не захлынуц- 
ца». Але не толью соцыум i дзяржава з фальшывай iдэалогiяй, але i сам 
гаспадар спрычынiуся да рабаунщтва уласнай душы. Адсутнасць самапавагi, 
залшняя цярплiвасць i канфармiзм вымусiлi «выпальваць са сваёй душы 
нешта вельмi каштоунае». Ён сузiральнiк i паюуны «аб’ект» гiсторыi, не 
здольны захаваць вернасць сабе i каханню да той чыстай дзяучынкi 
у чароуным садзе, якая паустае у яго памящ. Можна меркаваць, што этза- 
дычны персанаж, якi на каротю час з,явiуся побач з галоуным героем, 
дэградаваная п’янаватая Фенька i была той дзяучынкай з пары юнацтва. 
«Чалавек -  лепшы магшьшчык самога сябе i сваёй псторьй», -  сведчыць 
герой твора. У вышку узшкае адчуванне, што адна з шастасяу загадкавага 
злодзея -  сам герой. Межы памiж ra^rni постацямi сцiраюцца, але гаспадар 
павшен хаця б напрыканцы жыцця вызначыцца, якую ролю абраць: «Злодзей 
яшчэ i зараз знаходзiцца у яго хаце. Яго хата павшна, каб яе прызнавалi 
i паважалi у свеце, выбраць некага аднаго -  щ то злодзея, цi то гаспадара. 
А гаспадар -  ён».

Назва твора -  «Час збiраць косщ» -  i яго падзагаловак-удакладненне 
«Евангелле пад Луку» скiроУваюць да бiблейскiх алюзiй, да прытчавасцi 
i парабалы. Пiсьменнiк трансфармуе вядомае бiблейскае выказванне: герою 
у сваiх вышковых успамiнах-разважаннях даводзiцца збiраць не камяш, якiя 
патэнцыяльна могуць быць стваральным падмуркам, а косцi -  парэштю, 
сведчанне смерцi i разбурэння. Г аспадар вядзе сапраудную вайну з птушкам^ 
яго дом апаноуваюць совы, яюя трапляюць у комiн печы, згараюць, i гаспа- 
дару застаецца адно толью збiраць iх костю. За канкрэтызацыяй сiмволiкi 
савы варта звярнуцца да апостала Лукi, прыгаданага у падзагалоуку аповесцi. 
Сава асацыявана з мудрасцю, i Лука выкарыстоувае яе у сваiм Евангеллi як 
атрыбут Хрыста, якi ахвяравау сабой дзеля уратавання чалавецтва: «Каб



засвяцщь тым, хто у цемры i у цеш смерщ жыве, каб наюраваць крою нашы 
на дарогу спакою». Гэты сэнс бачаць даследчыю у прысугнасцi савы у сцэнах 
распяцця. А яшчэ совы палююць на мышэй -  яшчэ адзш шматзначны сiмвал 
у аповесцi. Гэта вобразы падступнасцi, марнатрауства i разбурэння: «Плакаць 
хочацца за сваё апаскуджанае, сточанае мышамi жыццё». Мыттты досыць 
набрудзiлi у доме гаспадара, а сточаныя мышамi яблынi у гаспадарсюм садзе 
нагадваюць аб бiблейскай прытчы пра адзiнарога, дзе чорная i белая мышы 
асацыiруюцца з днём i ноччу, якiя няумольна скарачаюць чалавечы век.

Ёсць у кшзе багата вобразау-юмвалау савецкай эпохi -  гэта класiчны 
гранёны стакан, звар’яцелы тэлевiзар, увасабленне iдэалагiчнай iнвазii, яю 
у доме гаспадара жыве самастойным жыццём. У славутым «Чорным квадра- 
це» К. Малевiча аутар бачыць адбггак гiстарычнага лёсу Беларусi, вышк 
абуджэння у душы мастака чагосьщ пракаветна беларускага, геннага: 
«Чорны колер -  колер маучання, вечнага знямення i спачыну. Знак беларуса 
i Беларусi. Сёння i, напэуна, i заутра. I гэта азарэнне лёсам i будучыняй 
Северо-Западного краю i спасцiгла мастака». Keni песiмiзм у аповесщ дасягае 
найвышэйшай кропкi, тсьменшк спрабуе павярнуць свой аповед на больш 
аптымiстычную ноту. Гаспадар нанова спарадкуе хату, устауляе шыбу, 
вычышчае мышыны бруд. Час ранняй вясны, абнаулення, згадкi пра вяртанне 
крынщ недалёка ад дома нагадвае пра тое, што жыццё -  сютэма, здольная да 
самарэгуляцьй i самааднаулення. «Трэба спадзявацца», -  суцяшае сябе 
гаспадар.

Канцэнтраваны вобраз эпохi В. Казько стварае не праз разгалшаваны 
сюжэт, а з дапамогай шматзначных вобразау, сiмвалау i алегорый, прыёмау 
iншасказальнасцi, асацыятыунасцi, «расшчаплення» часу. Менавгга гэтыя 
прыёмы даюць чытачу любога пакалення магчымасць iндывiдуальнага 
прачытання твора i вылучэння у iм актуальнага зместу. Безумоуна, перажыты 
напрыканцы стагоддзя духоуны крызiс можа быць незразумелым сучаснаму 
чытачу, для якога гэта быу перыяд «перазагрузкi» i пачатку новай гiсторыi. 
У аповесщ асэнсаваны не толькi сукупны вопыт аднаго пакалення на кан- 
крэтным вггку часу. Поспех твора, ды i усёй творчасцi В. Казько, забяспе- 
чаны глыбокiм фiласафiзмам, зваротам да ушверсальных экзiстэнцыяналь- 
ных праблем, гуманютычнай скiраванасцю, i перад у^м, высокiм пiсьменнiц- 
кiм майстэрствам аутара.

П. В. Васючэнка
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Як i ягоныя сучаснiкi, беларускiя пiсьменнiкi-«нашанiуцы», Мак^м 
Г арэцкi вылучауся дапытлiвай, прашкальнай энергiяй таленту. Сялянскi сын, 
штэлЁент у першым пакаленнi, М. Гарэцю з вясковай учэпiстасцю улягау 
у навуку i лггаратурную творчасць. Старанны вучань, ён з маладосцi зведау не 
толькi радасць спазнання, але i той смутак, пра яю гаворыцца у «Эклезiясце»: 
« _  У вялшай мудрасцi багата смутку; i хто памнажае веды, множыць 
журбу».


