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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

РЫТМА-МЕТРЫЧНАЯ РАЗНАСТАЙНАСЦЬ ЗБОРНІКА 
«СПАДЧЫНА» ЯНКІ КУПАЛЫ 

Ю. А. Алейчанка 

«Спадчына» — чацвёрты зборнік Янкі Купалы, ад трох першых 
зборнікаў паэта ён аддзелены, перш за ўсё, гістарычнай эпохай, зменамі 
грамадска-палітычнага ладу. Гэта першы зборнік савецкага часу, які 
ўтрымлівае вершы і паэмы, напісаныя падчас Першай сусветнай вайны і 
рэвалюцыйных пераўтварэнняў (1913 – 1919 гг.), а таксама творы жалей-
каўскага перыяду, не надрукаваныя з-за цэнзурных абмежаванняў. 
Рукапіс зборніка быў падрыхтаваны аўтарам у 1919 г., выдадзены ў 
1922 г. у Мінску Беларускім кааператыўна-выдавецкім таварыствам 
«Ад-раджэнне». Усе творы кнігі паяднаны агульнасцю праблематыкі – 
неаб-ходнасцю вызначэння далейшых шляхоў беларускай нацыі ў час 
гла-бальных сацыяльна-палітычных, ідэялагічных пераўтварэнняў. Яшчэ 
мацней, чым у вяршынным дакастрычніцкім зборніку Янкі Купалы 
«Шляхам жыцця», у зборніку «Спадчына» адчуваецца высокі патры-
ятычны пафас, глыбіня сацыяльна-філасофскага зместу. М. Піятуховіч 
наступным чынам характарызаваў новую кнігу Янкі Купалы: «Значна 
узбагачаецца лірыка асабовая; у ёй мы знаходзім новыя адценні ў 
светапоглядзе паэты і яго адчуваннях, агностыцызм “Гусляра” 
змяняецца тут бадзёрым рацыяналізмам» [3, с. 108]. 

Несумненна, адбываюцца змены і ў форме вершаванага выказвання, 
узбагачэнне купалаўскага радка новымі рытмічнымі, фаналагічнымі 
магчымасцямі, асваенне новых памераў, ускладненне кампазіцыі. Ніжэй 
разгледзім, у якім кірунку Янка Купала працягвае ўзбагачаць і разна-
стаіць уласную вершаваную тэхніку. Пачнем з разгляду памераў верша. 

У зборніку «Спадчына» налічваецца 25 вершаваных памераў (гл. 
табліцу; для параўнання, у «Жалейцы» – 18, у «Гусляры» – 16, у 
зборніку «Шляхам жыцця» – 24). Пануючым памерам выступае 
чатырохстопны ямб (952 радкі, або 16,7 %), за якім ідзе танічны верш 
(760 радкоў, або 13,3 %). На трэцім месцы – харэй з рэгулярным 
чаргаваннем чатырох- і трохстопных радкоў (656 радкоў, або 11,5 %). 
Калі разглядаць кадэнцыі вершаваных памераў (гл. мал. ), то і ў гэтым 
выпадку дамінуюць разнавіднасці ямба (1840 радкоў, або 32,3 %). 
Другое месца займае харэічная кадэнцыя (1623 радкі, або 28,5 %), трэцяе 
– амфібрахічная (906 радкоў, або 15,9 %).  
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Таблiца 
Размеркаванне вершаваных памераў ў зборніку «Спадчына» 
Памер Колькасць вершаваных радкоў Працэнт ад агульнай колькасці 

Х6 24 0,4 % 
Х4 549 9,7 % 

Х443443 60 1,1 % 
Х4343 656 11,5 % 
Х3 334 5,9 % 
Я7 40 0,7 % 
Я76 12 0,2 % 
Я6 544 9,6 % 
Я65 40 0,7 % 
Я5 208 3,7 % 
Я4 952 16,7 % 

Я4343 16 0,3 % 
Я3 68 1,2 % 
Д4 168 2,9 % 
Д3 76 1,3 % 
Д2 44 0,8 % 
Ам4 434 7,6 % 

Ам4343 180 3,2 % 
Ам3 236 4,1 % 
Ам2 56 1 % 
Ан4 116 2 % 

Ан4343 36 0,6 % 
Ан3 86 1,5 % 
Ан2 44 0,8 % 

Танічны верш 760 13,3 % 

 
Мал. Кадэнцыі вершаваных памераў зборніка «Спадчына» 
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Такім чынам, зборнік «Спадчына» адрозніваецца ад папярэдніх трох 
зборнікаў Янкі Купалы панаваннем менавіта ямбічных памераў, а не 
харэічных (хоць і з невялікай перавагай). Перавага чатырохстопнага 
ямба сведчыць пра далучанасць паэта да класічных рускіх традыцый 
вершавання. «Кожная паэма, напісаная 4-ст. ямбам з вольнай рыфмоўкай 
будзе немінуча выклікаць успаміны пра рамантычную паэзію 
пушкінскага і лермантаўскага часу ўвогуле, напісаная 4-ст. ямбам з 
мужчынскай рыфмоўкай – больш канкрэнтна, пра “Шыльёнскі вязень” 
ці “Мцыры”» – сцвярджаў М. Гаспараў [1, с. 12]. Чатырохстопным 
ямбам напісана і Купалава паэма «Магіла льва». Выкарыстанне для 
буйных паэтычных твораў ямбічных замест амфібрахічных (як на ранніх 
этапах творчасці) памераў, якое намячаецца ўжо ў зборніках «Гусляр» і 
«Шляхам» жыцця, у зборніку «Спадчына»  атрымоўвае арганічнае 
развіццё. Дадзеная заканамернасць звязана з агульнай тэндэнцыяй 
развіцця жанрава-стылістычных форм беларускай паэзіі пачаку ХХ ст. 

Трэба адзначыць, што зборнік «Спадчына» ўтрымлівае 8 
разнавіднасцей ямба. Упершыню ў Янкі Купалы з’яўляецца рэдкі для 
беларускай літаратуры пяцістопны ямб (вершы «Валачобнікі», «Свайму 
народу», «Цару неба і зямлі», «На прызбе» і інш.). Пяцістопным і 
шасцістопным ямбам у зборніку напісаны і філасофскія санеты. 

Як ужо адзначалася вышэй, пры разглядзе кадэнцый вершаваных 
памераў на другое месца ў зборніку «Спадчына» выходзяць харэічныя 
памеры. Янкам Купалам выкарастаны 5 разнавіднасцей харэя, тра-
дыцыйна найбольш пашыранай для творчасці паэта з’яўляецца змешаная 
форма харэя з рэгулярным чарганаваннем чатырох- і трохстопных 
радкоў. Сувязь дадзенай формы з фальклорнымі традыцыямі аўтар часам 
свядома падкрэслівае ў назве. Яскравым прыкладам з’яўляецца верш 
«Песня» з паметай «з народнай». Выкарыстанне анафары, клічных 
інтанацый, унутранай рыфмы, жаночых клаўзул ажыўляе рытмічную 
будову верша, надае яму народна-песенны каларыт. 

Шырока распаўсюджаны ў зборніку «Спадчына» і чатырохрохстопны 
харэй. «Спецыфіка 4-ст. харэя – гэта яго сувязь з песняй: яна пра-
следжваецца ў сілаба-танічным харэі і яго сілабічных аналагах розных 
еўрапейскіх моў» [1, с. 193]. Аб сувязі чатырохстопнага харэя з песняй 
сведчыць і выкарыстанне яго Янкам Купалам у вершах цыкла «Песні 
вайны», звязанага з асэнсаванеем паэтам падзей Першай сусветнай вайны. 
Вершы цыкла ў многім нагадваюць традыцыйныя народныя галашэнні. 

Аднак сілаба-танічная рэгулярнасць харэя ў Янкі Купалы можа 
цалкам падпарадкоўвацца прынцыпу ўдарнасці і, нягледзячы на 
прысутнасць харэічнай кадэнцыі, вельмі выразна выступаюць асобныя 
словы з моцным націскам. Паэма «Бандароўна» як нельга лепей выяўляе 
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дадзеную заканамернасць. «У “Бандароўне” выразна ўгадваецца 
водгулле шаўчэнкаўскіх неспакойных інтанацый, энергічных рытмаў. 
Беларускі паэт, улічваючы вопыт украінскага класіка, шчодра 
выкарыстоўвае ўлюбёныя Шаўчэнкам формы верша», — заўважаў 
М. Ярош [4, с. 119]. Зразумела, што пад «улюбёнай Шаўчэнкам формай 
верша» маецца на ўвазе акцэнтны каламыйкавы верш, які аказаўся 
надзвычай прыдатным для перадачы драматычнай напружанасці 
дзеяння, экспрэсіўнай кантрастнай характарыстыкі герояў. Анжамбеман, 
сінкапіраванне ў клаўзулах, актыўнае вылучэнне ў рытмарадах сэнсава- і 
рытмаапорных слоў яскрава дэманструе сувязь з песеннай традыцяй. 

Сярод асобных вершаваных памераў танічны верш у зборніку 
«Спадчына» займае другое месцы пасля чатырохстопнага ямба (760 
радкоў, або 13,3 % ад агульнай колькасці радкоў). Акрамя згаданага 
каламыйкавага верша, у зборніку прадстаўлены таксама пяціскладовік 
кальцоўскага тыпу і дольнік. 

Такім чынам, Янка Купала сваім чацвёртым зборнікам замацаваў 
распачатую раней лінію распрацоўкі і ўдасканалення асноўных сілаба-
танічных памераў. Ён «не абмяжоўваў сябе выключна адной сістэмай, а, 
арыентуючыся на лепшыя літаратурныя і фальклорныя традыцыі, 
спрабаваў пашырыць выяўленчыя магчымасці беларускага верша, яго 
поліметрычныя тэндэнцыі» [2, с. 181]. Імкненне да танізацыі верша, 
паяднання вусна-паэтычных традыцый з пісьмовай літаратурай 
канчаткова ўсталёўваецца, набываюць пашырэнне ў творчай спадчыне 
новыя віды літаратурнага танічнага верша: пяціскладовік кальцоўскага 
тыпу і дольнік. Вялікім дасягненнем Янкі Купалы з’яўляецца арганічнае 
паяднанне рытму і сэнсу, гармонія формы і зместу. 
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З НАЗІРАННЯЎ НАД МОЎНА-ВЫЯЎЛЕНЧЫМІ СРОДКАМІ 
ПАЭЗІІ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ (НА МАТЭРЫЯЛЕ ТВОРАЎ 

Р. БАРАДУЛІНА І А. ХАДАНОВІЧА) 

Ю. Ю. Ахрыменка 

Ах, колькі ёсць красы цудоўнай поруч з намі, 
Калі глядзець вакол дзіцячымі вачамі! 

М. Багдановіч 


