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АСАБЛІВАСЦІ ПАЭТЫЧНАГА СВЕТААДЧУВАННЯ МІКОЛЫ МЯТЛІЦКАГА 

У мінулым годзе споўнілася 30 гадоў з моманту жудаснай аварыі на Чарнобыльскай АЭС. 
Адным з першых паэтаў, хто ў далёкім 1986 г. актыўна адгукнуўся на гэту падзею, быў Мікола 
Мятліцкі. У шматлікіх зборніках паэзіі на чарнобыльскую тэму значна паглыбілася медытатыў-
насць і філасафічнасць яго паэтычнага радка. Развагі творцы становяцца грунтоўнымі і па-хрыс-
ціянску мудрымі, хаця тэкставы матэрыял можа быць аднесены да розных часавых планаў – рэт-
распектыўнага, інтраспектыўнага і цяперашняга. Ён выявіў сябе і як майстар партрэта (паэтыч-
ная зыркасць дапамагае паэту ствараць тыповыя вобразы беларусаў), і як майстар дэталі (нiзкi 
вершаў «Згадкi ў хаце»). Паэт – цудоўны «пейзажыст» і ўмелы спалучальнік мясцовых падзей з 
падзеямі планетарнага маштабу: разглядаючы тэму адзіноты, актуальную для сучаснага літара-
турнага працэсу, ён вырашае яе «па-беларуску» – з надзеяй на лепшае жыццё [14, c, 48]. 

Асаблівай увагі заслугоўвае паэтычны сінтаксіс М. Мятліцкага. Напрыклад, паўторы і пара-
лелізм аўтар ужывае для больш значнага ўзмацнення ўздзеяння на чытача праз прыхаваны дыя-
лог з ім. Асацыятыўнае ж мысленне паэта стварае грунт для вобразнай медытацыі. Своеасаблі-
вая інтанацыйна-рытмічная будова некаторых вершаў выяўляецца ў зборніку «Бабчын: Кніга 
жыцця», бо «абапіраецца» не столькі на націскныя склады, колькі на ключавыя словы (як у ак-
цэнтным вершы) [1, с. 15]. 

І пры ўсім гэтым, творы Мятліцкага набываюць грамадзянскую значнасць, бо праз сваё аса-
бістае перажыванне творца панарамна паказвае горыч пакут усяго беларускага народа і яго імк-
ненне адрадзіць сваю зямлю. 

Ключавыя словы: тэкст, паэзія, элегічнасць, гемінацыя, канцэпт, парадыгма, метафара, сім-
валізм, паэтычны сінтаксіс. 
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FEATURES OF POETIC PERCEPTION OF THE WORLD BY MIKOLA MYATLITSKI 

30 years have past since the terrible accident at the Chernobyl nuclear power plant. One of the first 
poets, who actively responded to this event, was Micola Myatlitski. Meditative and philosophicalpoetic 
sense significantly became deeper in many collections of poetry on the theme of Chernobyl.  
The reasoning of the creator are thorough and Christian wise, although the text material can be assigned 
to different time plans – retrospective, intraspective and current. He proved himself as a master of port-
rait (poetic vision helps to create the typical images of Belarusians), and as a master of detail ( verses 
“Мemory house”). The poet is a beautiful “landscape master” as well as a skilled author of local events 
with the events on a planetary scale: considering the theme of loneliness, relevant for the contemporary 
literary process, he solves it as a Belarusian does i. e. with the hope for a better life [14, p. 48]. 

The poetic syntax of M. Myatlitski deserves special attention. For example, the author applies the 
repetitions and parallelism for a more significant impact on the reader through a hidden dialogue with 
him. Associative thinking of the poet creates the basis of figurative meditation. The peculiar 
intonational-rhythmic structure of some poems is expressed in the collection “Babchin: Book of Life”, 
as it “relies” not so much on stressed syllables, but on keywords (as in accentual verses). 

And with all this, Myatlitski’s works acquire civil significance. Since through the personal 
experiences the Creator prospectivelyshows the suffering of the Belarusian people and theirdesire to 
revive their land. 

Key words: text, poetry, elegiac, gemination, concept, paradigm, metaphor, symbolism, poetic syntax. 

Уводзіны. 30 гадоў назад Чарнобыльская 
трагедыя аднолькава моцна адбiлася на свядо-
масцi i сэрцах як тых, хто быў родам з раёнаў 
радыеактыўнага забруджвання i адсялення, так 
i тых, хто проста адчуў: здарылася непапраўная 
бяда, вялiкае гора для ўсіх беларусаў і кожнага 
паасобку. А імя ёй – экалагiчная катастрофа. 
Гэта не непрадбачаны дзікі разгул стыхіі, не 
стыхійнае бедства накшталт патопу ці пажару, 

а вынік бяздумнай дзейнасці чалавека… І хутка 
частку нашай Бацькаўшчыны сталі называць 
страшным словам – «зона». Зона адчужэння. 
Зона адсялення. А хтосьці ў ёй нарадзіўся, жыў 
і не мог прадбачыць, што ў нейкі момант шчод-
рая зямля стане мёртвай і чужой.  

Не мог гэта прадбачыць і Мікола Мятліцкі, 
калі яго родны Бабчын таксама трапіў у спіс ад-
сялення. Неймаверная туга па родных мясцінах, 
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глыбіннае пачуццё адзіноты без дарагіх сэрцу 
сцежак і таямніц дзяцінства, першых пачуццяў 
юнацтва, без бацькоўскай хаты, запаветнага ле-
су, гаючых крынічак нарадзіла элегічныя маты-
вы ягонай паэзіі. 

Сёння Чарнобыль – пякучая боль усёй Бела-
русi, i таму зразумела, што чарнобыльская тра-
гедыя ў апошнія тры дзесяцігоддзі стала вяду-
чай тэмай сучаснай беларускай паэзii i ўвогуле 
лiтаратуры. І многія з мастакоў прыгожага сло-
ва адразу ж адгукнуліся раней нязнанымі твора-
мі, у якія стыхійна, але імпульсіўна ўвайшоў 
вобраз адзіноты, бесхацінства, страты малой 
радзімы [15, с. 3]. 

 Ды вось менавіта для Міколы Мятліцкага 
яна стала вызначальнай у паэтычнай творчасці, 
бо гэта тэма, на думку аўтара такіх зборнікаў, 
як «Чаканне сонца», «Шлях чалавечы», «Хой-
ніцкі сшытак», «Бабчын: Кніга жыцця» i «Па-
лескi смутак», зрабіла яго паэтам.  

Асноўная мэта даследавання заключаецца ў 
разглядзе асаблівасцей паэтычнай творчасці 
Міколы Мятліцкага.  

Асноўная частка. Адным з першых сучас-
ных беларускiх паэтаў, хто з непадробным бо-
лем i скрухай загаварыў пра бяду роднага краю, 
стаў Мiкола Мятлiцкi – нараджэнец палескай 
вёскi Бабчын Хойніцкага раёна. У кнiзе выбра-
най паэзii «Чаканне сонца» ён падзяляе сваю 
творчасць на два перыяды: дачарнобыльскi i 
паслячарнобыльскi. Гэта мяжа прайшла праз яго 
сэрца, бо грознае лiха адабрала малую радзiму. 
Усе мы, хто перажыў натуральную страту баць-
коў, ведаем, як цяжка вяртацца на спусцелы пад-
ворак, дакранацца да тых рэчаў, якія, здаецца, 
яшчэ захоўваюць цеплыню родных рук… Згу-
біўшы галоўнае апірышча, мы становімся самот-
нымі, бо выразна разумеем, што такое адзінота.  

Вобраз адзіноты даволі не новы для ўсяго 
сусветнага літаратурнага працэсу. Да Вікторыі і 
Юханеса (раман К. Гамсуна «Вікторыя») адзі-
нота ўпарта прыходзіць з-за сутыкненняў ха-
рактараў, а не з-за неспрыяльных абставінаў, да 
шматлікіх прадстаўнікоў роду Буэндзіа (раман 
Г. Г. Маркеса «Сто год адзіноты») з нагоды 
абыякавасці адзін да аднаго ўсіх членаў сям’і, 
адсутнасці агульных намаганняў нешта здейс-
ніць разам, разумець сваіх блізкіх і клапаціцца 
пра іх [6, с. 23]. Герой рамана «Млоснасць» 
французскага філосафа Жан-Поля Сартра Ан-
туан Ракантэн свядома ізаляваў сябе ад людзей 
і пакутуе ад адзіноты, але ён і не жадае пару-
шыць усталяваны стан млоснасці пошукамі ці 
аднадумцаў, ці субяседнікаў, бо інакш, на яго 
думку, ён страціць бязмежную свабоду [2, с. 65]. 
Але ўсе названыя вышэй прычыны маглі б 
быць лёгка скасаванымі самімі людзьмі пры іх 
жаданні. А як быць нашаму аўтару і яго адна-

вяскоўцам, і ўсім тым, хто па волі злога лёсу і 
чалавечай неабачлівасці раптам сталі выгнанца-
мі з родных мясцін, калі іх малая радзіма стра-
ціла свае пяшчотныя, дарагія з дзяцінства най-
менні і яны ператварыліся ў адно змрочнае цэ-
лае – «зону адчужэння». Напрыклад, у адным 
са сваіх прысвячэнняў Аркадзю Куляшову 
беларускі паэт Юрась Свірка трапна заўважыў, 
што чарнобыльская навала, якая закранула вёску 
Саматэвічы – малую радзіму старэйшага саб-
рата па пяру – гэта і ёсць антысвет жыццяра-
даснага, сцвярджальнага свету паэта: 

І не пачуецца нідзе 
Ні песні нашае, ні слова, 
Па Саматэвічах брыдзе 
Свет не Аркадзя Куляшова [14, с. 5]. 

Калі ўважліва разглядаць грамадзянска-пат-
рыятычную лірыку ўражэнца Гомельшчыны 
Міхася Башлакова, то адразу заўважна вялікая 
колькасць вершаў пра чарнобыльскую бяду, у 
якіх узнікае рытарычнае пытанне, як выжыць? 
Яшчэ больш вытанчана Міхась Башлакоў пра-
цягвае тэму фізічнага і маральнага Чарнобыля 
праз прыём гемінацыі ў паэтычным зборніку 
«Пяро зязюлі падніму». Напрыклад, у другой 
частцы паэмы «Лілея на цёмнай вадзе» паэт 
расказвае пра імкненне жыхароў адселеных вё-
сак трапіць на Радаўніцу на могілкі, а іх не пус-
каюць у зону адчужэнння 

Засумую 
Па родных мясцінах,  
Белым лебедзем 
Закрычу… 
На Радзіму сваю, 
На Радзіму сваю, 
На Радзіму сваю 
Палячу… [3, с. 86]. 

Так і родныя мясціны Міколы Мятліцкага 
ператварыліся ў зону смерцi. На атручанай 
зямлi засталіся магiлы родных без догляду кла-
патлівых рук нашчадкаў, цьмянымі вокнамі 
ўглядаюцца ў сусвет пакінутыя хаты, не рыпне 
журавель студні, не бомкне вядро каля яе і не 
пальецца ў яго гаючая вада, бо аднавяскоўцы i 
землякi паэта зведалi горыч выгнання, стаўшы 
за адну ноч бесхацінцамі, пра што з болем піша 
творца ў сваім вершы «Кут мой забыты, безаба-
ронна…». У прымусова пакінутым Бабчыне на 
сталае жыхарства засталася толькі адна дзею-
чая асоба – адзінота.  

Гэты вобраз стане скразным у паэтычных 
збороніках «Чаканне сонца», «Горкі вырай», 
«Бабчын: Кніга жыцця», «Хойніцкі сшытак». 
Калі ўзяць пад увагу тую акалічнасць, што тэма 
адзіноты стала вызначальнай для сусветнай лі-
таратуры ХХ ст., то дзіўнага ў яе з’яўленні ў 
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творчасці беларускіх аўтараў мала, бо цалкам 
ізаляваць сябе і сваю творчасць ад агульных 
сусветных тэндэнцый немагчыма. Мікола Мят-
ліцкі таксама паказвае працэс адчужэння ад 
грамадства і звычаёвага ўкладу жыцця белару-
саў у вершы «Пан Юзаф». 

Чалавек, які ў маладосці выбраў не зусім 
правільны шлях, збег некалі са сваёй краіны, 
пакінуўшы бацькоў, жонку, дзяцей, на чужыне 
завёў новую сям’ю, але лядашчым старым вяр-
таецца на малую радзіму. Ды толькі тут чакае 
яго адзінота: бацькі памерлі, вёска адселена… І 
напаўняй сэрца шчымлівая самота: 

Ужо праменьчык зоркі ў небнай вышы 
Праліўся. І апошняе святло 
У цені сосен Віліяй плыло. 
Ён здрыгануўся. Ў першабытнай цішы 
Адзін – нікога побач не было [10, с. 31]. 

Толькі герой дадзенага верша вінаваты сам у 
тым, што так сталася. Аднавяскоўцы ж паэта да 
дна выпiлi чашу гора i слёз і пакутна панеслi 
свой чарнобыльскi крыж на Галгофу жыцця па 
чужой волі. Дык хiба магла маўчаць душа паэта, 
калi яго край знішчыла тэхнагенная катастрофа?  

З гэтага часу набатам гучыць узрушанае 
слова М. Мятліцкага, народжанае асабiстай і 
агульнай бядой, – бядой, што напоўнiла яго 
чарнобыльскiя вершы балючай праўдай пра 
трагедыю Беларусi. Паэтычнае слова творцы 
становіцца горкім і няўцешным.  

Перад паэтам таксама ўзнікае рытарычнае 
пытанне: як жыць, згубіўшы апірышча, якім 
заўсёды была малая радзіма. Менавіта тут, у 
россыпах самых буйных на Палессі зор, сярод 
пошуму спелага жыта і верасовага паху роднага 
лесу шукаў ён натхненне. У падборцы вершаў 
«Мой верасень грыбны», змешчанай у часопісе 
«Полымя» за 2012 г., паэт шчыра прызнаецца:  

Колькі вершаў мною знойдзена 
Ў меднай зацішы лясной 
І сцяжын надрэчных пройдзена 
Тут часінаю грыбной! [11, с. 5]. 

Відавочна, што паэт паэтызуе сваю малую 
радзіму, цяглавітых, вынослівых і няспешных у 
развагах аднавяскоўцаў, родную прыроду. Пры-
чым прырода ў яго жывая і адухоўленая. Як 
заядлы грыбнік паэт любіць лес асобай лю-
боўю, бо гэта было яшчэ і месца шчырых спо-
ведзяў з сабратамі па пяру: 

О, колькі знойдзена і страчана 
На сцежках лёсу за гады.  
Хадзіў пад соснамі тут Сачанка – 
Азартны, дужы, малады [11, с. 5].  

Са шчырым замілаваннем творца піша пра 
тое, як Максім Лужанін збіраў рыжыкі: 

Лужанін іх збіраў і голасна 
Прывеціў россып залаты, 
І ўспамінаў Якуба Коласа: 
– От быў бы рады, дзядзька, ты! [11, с. 5]. 

А яшчэ гэта была любімая агульная тэма 
для сяброўскіх зносін: 

Званіў Шамякін кожнай восенню: 
– Ну як? – пытаў. – Ці многа ёсць? 
Адведаць іх не раз прыйшлося нам – 
Быў у яго жаданы госць! [11, с. 5]. 

Са шчырай усмешкай успамінае паэт, як во-
пытныя грыбнікі трымаюць у таямніцы свае 
спрадвечныя рэцэпты прыгатавання грыбоў, 
каб потым пачаставаць сяброў і ўміляцца ад іх 
пахвалы. Напрыклад, лепш за Вялюгіна ніхто 
не ўмеў саліць рыжыкі: 

Вялюгін іх саліў з ахвотаю, 
Нібы заняты варажбой. 
Прыправу нейкую клаў потайна, 
Зачараваны сам сабой [11, с. 5]. 

Здаецца, паэт у сваіх успамінах прыводзіць 
самыя звычайныя штодзённыя справы, крыху 
пацвяляецца ці іранічна жартуе з грыбнікоў, ус-
памінаючы смешныя выпадкі, і быццам забыў-
ся, што лес каля Бабчына раздзелены чорнай 
раллёй на дзве часткі. І менавіта ў той – адчу-
жанай, страшэннай, спустошанай, занядбанай 
адзінотай – яго родны Бабчын. Але гэта толькі 
імгненнае вяртанне шчаслівых успамінаў. А да-
лей зноў усплываюць малюнкі рэчаіснасці і гу-
чыць рытарычнае пытанне: 

Вятроў самотныя ўсхліпы 
Ды неба светліна-палоска.  
І толькі постаць гожай ліпы 
Напомніць, што была тут вёска. 
……………………………………. 
Жыцця былога адгалоскі  
Ды шызы мох на траўным грудзе. 
Няўжо вось так сыходзяць вёскі,  
Падобна, як сыходзяць людзі?! [9, с. 29]. 

Але ў памяці паэта не сціраюцца нават бы-
тавыя дробязі. І ў зборніку вершаў «Бабчын: 
Кніга жыцця» яму мроіцца, што ён зноў у род-
най хаце, дзе нічога не змянілася. На сваіх мес-
цах стол, услон, печ, канапа – «галоўныя героi» 
нiзкi вершаў «Згадкi ў хаце». Ды толькі для 
Мiколы Мятлiцкага гэта не проста аб’екты хат-
няга ўжытку, а захавальнікі своеасаблівай ат-
масферы духоўнага камфорту, абароненасці ад 
жыццёвых няўзгод. І вяртаюцца ўспаміны: за 
гасцінным сталом у час яго прыездаў збіралася 
радня, суседзі, сябры, блізкія… Старая канапка, 
на якой ён не аднойчы вечарамі сядзеў поруч з 
маці, была своеасаблівай спавядальняй. Ну, а яе 
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Вялікасць Печ наогул мела ў хаце найгалоўней- 
шае значэнне. Здаецца, меладычна бразне зас- 
лонка і ты адчуеш пах крамяных дранікаў ці 
духмянай грыбной поліўкі… 

Але сёння знаёмыя з дзяцінства рэчы – мя-
жа памiж мiнуўшчынай i сучаснасцю, яны зас-
талiся ў роднай хаце захавальнiкамi памяцi 
светлых, радасных дзён жыцця. Яны здзіўлена 
адгукаюцца на прысутнасць чалавека: 

…Змёўшы слой пылу, сядаю. 
Канапа крэкнула дошкамi, 
як бы войкнула ад здзiўлення: 
першы пасядзелец 
за столькi гадоў! 
Не падазрае нават, што ўсланая  
покрывам радыяцыi [8, с. 44]. 

У цэлым дадзеная кнiга ўспрымаецца як 
лiрыка-трагедыйны аповед пра пякельную, 
спусташальную адзіноту самотнага сэрца паэта, 
пазбаўленага малой радзімы. Багацце вобразаў i 
малюнкаў набывае прыкметную эпiчную ад-
люстраванасць. Змест жыцця вёскi, яго падзеi i 
з’явы разгортваюцца ў часе, яны трывала звяза-
ны з гiсторыяй i лёсам усяго нашага народа. 
Шматлікія рэчы, дэталi i нават дробязi стано-
вяцца паўнапраўнымi сведкамi жудасных 
падзей Чарнобыльскай навалы [5, с. 104]. 

Пільная ўвага паэта да матэрыяльных аб’ек-
таў роднай хаты працінае вострым болем адзі-
ноты і крыўды за тое, што здарылася. А ад-
быўся распад адвечнага ладу жыцця, і яго паў-
тарэнне ў дачарнобыльскiм варыянце стала ўжо 
немагчымым. І на паэта нахлынае самота. Ён 
рэзка адчувае адзіноту ў родным доме, тым свя-
тым месцы, успамін пра якое заўсёды сагравае 
душу. Адзінокі ён і ў роднай вёсцы, бо па яе ву-
ліцах замест бабчынцаў «ходзяць» вятры ў аб-
дымку з адзінотай.  

У рамане Маркеса «Сто год адзіноты» ў час 
ліхаманкі забыцця, калі жыхары Маконда нават 
не пазнавалі адзін аднога і сноўдалі міма як маўк-
лівыя цені, галоўны герой Хасэ Аркадзіа Буэндзіа 
пачаў падпісваць хатнія рэчы: «стол», «крэсла», 
«гадзіннік», «дзверы» і г. д. і рабіў ён гэта таму, 
што зразумеў жах наступства адзіноты: калі 
людзі не ўступаюць ў маўленчы працэс адзін з 
адным, назвы рэчаў могуць забыцца, а яшчэ 
горш, што «может наступить день, когда, знако-
мясь с вещами по названиям, не будешь знать, 
для чего они предназначены. Тогда он стал давать 
краткие, но доходчивые объяснения» [7, с. 39].  

А Мікола Мятліцкі «ўвекавечвае» хатнія рэ-
чы ў сваіх вершах не з мэтай уратавання ад за-
быцця, а са шчырай падзякай ім за тое, што піль-
на захоўваюць успаміны дачарнобыльскага 
шчаслівага жыцця, калі ён быў самым багатым 
чалавекам на Зямлі, бо меў малую радзіму. 

Дарэчы, творца – сапраўдны майстар дэталі. 
Паэтава назіральнасць і паэтычная зыркасць да-
юць яму магчымасць праз апісанне самай звы-
чайнай побытавай рэчы паказаць час неадназ-
начных падзей. Так, у вершы «Кросны» вядзец-
ца расповед пра тое, як майстрыха ткала і дары-
ла людзям ручнікі, дарыла прыгажосць і ра-
дасць, але з-за абвінавачання ў спекуляцыі руч-
нікамі яе асудзілі, а старадаўнюю прыладу 
«дзедаўскіх эпох» пасеклі сякерай: 

З’едны позірк посны,  
Як прысуд пячэ. 
І сякера кросны 
Шчырыцца-сячэ [10, с. 36]. 

Душу паэта працінае боль за тое, што разам 
з кроснамі магло б загінуць і самабытнае мас-
тацтва беларусаў, бо ручнік суправаджаў іх ад 
нараджэння да скону. Але ці маглі зразумець 
тонкую беларускую душу «прышлыя дзядзькі», 
асудзіўшыя прыгажосць? Ды толькі ў кожнай 
хаце бабчынцаў заўсёды красаваліся ручнікі, 
вытканыя дбайнымі рукамі майстрыхі.  

А думка творцы смела сягае далей да выс-
новы, што вось ад злыбед такіх нядбайных 
«прышлых дзядзькоў», не гаспадароў на зямлі і 
пачаўся духоўны Чарнобыль, які прывёў да тэх-
нагеннай катастрофы. 

Паэт па-сапраўднаму сумуе па сваіх любых 
аднавяскоўцах, бо гэта менавіта зносіны з імі 
давалі магутны імпульс да творчасці. Таму са-
мыя галоўныя героi зборніка «Бабчын: Кніга 
жыцця» – гэта бабчынцы. І творца выяўляе сябе 
майстрам партрэтнай замалёўкі. Кожны вобраз, 
умела ўведзены аўтарам ў канву любога верша 
кнігі, самадастатковы, жывы, рухомы, са сваімі 
вызначальнымі ці адметнымі рысамі, але часам 
агульнымі для пэўнага беларускага тыпажу. 
Тут варта ўспомніць партрэт лепшай на вёсцы 
шукальніцы грыбоў бабкі Манькі: 

Каробка, велiчынёй –  
што ты ўскоч у яе, 
рэменем у плячо ўцiналася, 
гарбацiла старэчую постаць. 
……………………………… 
I дзе столезна баравiкоў 
набiрала Манька?! 
За ёй цiкавала 
цi не ўся вёска. 
У баравiнах, што лiса хiтрая, 
пятляла ўкрадлiва, 
забыўшыся на хварату ног, 
бы здань-патарочка, 
патрэсквала-брыла – не ўгнацца. 
Так анiхто i не змог  
усачыць Маньчыных грыбовiшчаў, 
самых таемных схованак лесу [8, с. 66–67].  



Ò. Ì. Ôåäàðöîâà  75 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 1   2017 

Пасля першага знаёмства з вершам Міколы 
Мятліцкага «Чарнагаловікі» хацелася шчыра 
выгукнуць: «Дык гэта ж Сенькава Галечка з 
Кустарнага!», – вёскі маёй бабулі каля Гомеля. 
Тая ж вялізная каробка (па мясцоваму «козуб») 
таксама заўсёды да верху была напоўненая 
«каласавікамі», «чарнагаловікамі» або «белымі 
грыбамі» (найменне баравікі не ўжывалася), 
таксама ўся вёска цікавала, ды не магла ўгле-
дзець яе «грыбовішчаў». Таму і жартавалі: 
«Пэўна ў лесе начуе, а мо раніцай па-пластунс-
ку паўзе да лесу па межах!».  

І прасветлена становіцца на душы ад ўспамі-
наў, а калі ёсць зваротная сувязь паміж рэцыпіен-
там і аўтарам, то відавочна, што твор пісаў майс-
тар, які ўмее абудзіць жывыя струны душы, да та-
го ж (і гэта цікава паказаў Алесь Бельскі, вядомы 
аўтар крытычных артыкулаў пра творчасць 
М. Мятліцкага) шчыры ў сваіх расповедах, бо ён 
не ўтойвае ад чытача і свае заганныя, хай сабе і 
дзіцячыя, учынкі, калі пагрэбаваў «грыбнымі» 
сакрэтамі бабкі Манькі, якія старая даверыла 
хлапчуку, адчуўшы сябе кепска. Бабка Манька 
трапіла ў бальніцу, а хлопчык разам з грыбамі па-
выдзіраў грыбніцы на яе запаветных баравінах. 
Здаецца і зараз аўтар чуе яе дакорлівы голас: 

Iду, i сэрца калоцiцца, 
як не калацiлася анiразу  
ў маленстве, ад страху. 
I ўжо не хвоi гудуць, 
а голас Манькi даводзiць-скардзiцца: 
– Што ж ета ты, хлопча, анi набраў? 
Усё мне пакiнуў! [8, с. 69]. 

Адзін за адным паўстаюць і вобразы іншых 
аднавяскоўцаў. І чытач нібы «гасцюе» ў Бабчы-
не і кожны дом гасцінна расчыняе яму дзверы. 
А ён з задавальненем і асалодай уважліва слу-
хае розныя гісторыі, быліцы і дасціпныя мясцо-
выя байкі…[4, с. 19]. 

Аднак аўтар заўжды аддаваў перавагу гра-
мадзянскай лiрыцы. Ужо ў першых спробах 
пяра ён выказваў пратэст супраць магчымай 
ядзернай вайны, перасцерагаў ад непазбежнас-
ці экалагiчнай катастрофы, бо не давяраў 
«мірнаму» атаму, таму і турбаваўся за наш 
зямны дом i жыццё чалавека ў планетарным 
маштабе.  

На планеце, бы ў газавай камеры, 
Задыхаемся болей і болей.  
Свет атруцілі Божы ўсё ж самі мы,  
Па сваёй жа расхрыстанай волі [11, с. 69]. 

Паэт вінаваціць толькі легкадумства, чала-
вечую неахайнасць і неабачлівасць. Таму ў сва-
іх вершах звяртаецца да вучоных планеты Зям-
ля са шчырай просьбай: 

Адшукаць тыя віды энергіі,  
Што прыродзе бяды не наносяць [11, с. 69]. 

Заключэнне. Такім чынам у беларускай 
паэзіі і сёння вялікая ўвага надаецца тэме Чар-
нобыльскай трагедыі. Але кожны аўтар гэту 
задачу вырашае з дапамогай індывідуальных 
мастацкіх прыёмаў. У апошніх творах Міколы 
Мятліцкага пануе аптымістычны настрой. Бе-
ларусы справіліся з немагчымым: выжылі! 
Яны не адступілі перад навалай, не здаліся і 
зноў чуецца дзіцячы смех там, дзе здавалася б, 
яго не магло і быць. Творца вершаванымі рад-
камі падкрэслівае шчырую праніклівасць уз-
вышанага паэтычнага слова, жыццярадаснасць 
паэзіі, стваральнасць якой цалкам скіравана на 
новае ўспрыманне рэчаіснасці. І нават калі не 
адступае самота і сум па малой радзіме, па 
роднаму Бабчыну, паэт у тэматычным абсягу 
ўздымаецца да зорных высяў, але ўпэнена 
сцвярджае: 

Зямля – адзіны чалавечы дом.  
Нам жыць і дыхаць толькі на зямлі [12 с. 48]. 
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