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паэтычныя вобразы паэта – неабходны элемент пры пабудове кожнай 
імпрэсіі ў калейдаскопе падзей, абставінаў, матываў. 
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НАТУРФІЛАСОФСКАЯ СТЫХІЯ ЗЯМЛІ Ў ПАЭЗІІ 
ЯЎГЕНІІ ЯНІШЧЫЦ 

Філасофскія вучэнні найбольш значных прадстаўнікоў антычнасці 
(Геракліта, Дэмакрыта, Платона, Арыстоцеля, Эпікура, Лукрэцыя) 
звязаны з вытлумачэннем прыроды як адзінага цэлага. Наогул, гэта была 
філасофія прыроды, або натурфіласофія. “Прырода – адухаўляецца, 
абагаўляецца. Кожная рэч разглядаецца ў яе шматлікіх сувязях з 
першаэлементамі космасу. Натурфілосафы спалучалі разумную 
чалавечую душу з “духам прыроды”, развівалі ідэю пра тое, што ў душы 
кожнага чалавека люструецца Сусветная Душа (Бог)” [4, с. 265]. 
Натурфіласофія стала першай гістарычнай формай філасофіі. У 
далейшым яна атрымала назву фізіка, навука аб прыродзе.  

Існавала ўяўленне пра чатыры стыхіі (элементы) як 
першапачатковыя субстанцыі, з якіх утвораны Сусвет і чалавек 
(натурфіласофская канцэпцыя аб паралелізме макракосмасу і 
мікракосмасу). Так, “Арыстоцель лічыў асноўнымі пачаткамі свету 
чатыры стыхіі: зямлю, ваду, агонь і паветра. Да такой жа думкі схіляліся 
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натурфілосафы Індыі, Кітая, Месапатаміі. Наш продак – славянін, 
разумеючы еднасць свету, таксама ўшаноўваў розныя стыхіі” [3, с. 180]. 
Зямля з’яўляецца ніжэйшым, самым канкрэтным, матэрыяльным 
элементам, Вада – больш тонкім, Паветра – яшчэ больш тонкім і Агонь – 
самым тонкім элементам. Але было таксама ўяўленне і пра сем 
элементаў Космасу. Пятым, пра існаванне якога здагадваліся, у Індыі 
лічыўся эфір (сёння – вакуум). А як меркавалі ў Кітаі, пяты элемент – 
дрэва. У Азіі лічба 5 была свяшчэннай. Пра дзве астатнія стыхіі (шостую 
і сёмую) нічога не было вядома, іх лічылі вялікай таямніцай. 

На нашу думку, важнасць даследавання натурфіласофскіх стыхій у 
творчасці Я. Янішчыц заключаецца найперш у тым, што ў яе лірыцы 
стыхіі групуюць вакол сябе ўсю сістэму вобразаў.  

Зямля атаясамліваецца ў філасофіі з матэрыяй як аб’ектыўнай 
рэальнасцю, якая існуе незалежна ад свядомасці чалавека. Гэта не толькі 
праявы навакольнага свету (усё, што мае вагу, памер, канкрэтную 
форму), але таксама і чалавек, яго цела. 

“Корань *zem- у далёкім мінулым азначаў нешта нізкае, што 
знаходзіцца ўнізе. Зямля супрацьпастаўлена небу і заўсёды разумеецца 
як “нізкая” супрацьлегласць” [1, с. 246]. І ў той жа час у міфалогіі Зямля 
– жонка Неба, яны разам ствараюць Сусвет. 

“У свядомасці старажытных славян зямля – жывая істота, травы і 
лес – яе валасы, скалы і камяні – яе косці, рэкі і моры – яе кроў, а суша – 
цела”, – лічыць В.А. Маслава [2, с. 18]. Варта нагадаць, што найбольш 
старажытная багіня, багіня ўсяго існага – Вялікая Багіня Маці. У многіх 
народаў гэта багіня Зямлі, Маці, у назве якой корань -Ма-, напрыклад, 
Ма-Дзівія ў хетаў, Майя ў індусаў і італійцаў, Макош у славян. У часы 
хрысціянства вобраз Маці-Зямлі ў народнай свядомасці зліецца з 
Багародзіцай, Божай Маці. 

Людзі заўсёды любілі і шанавалі Маці-Зямлю, ставіліся да яе з 
вялікай павагай. Жыццёвы шлях быў знітаваны з зямлёй. У самых 
розных народаў менавіта на зямлі ці на саломе (як адным з сімвалаў яе 
ўрадлівага пачатку) адбываліся роды. 

Таксама ведалі: Зямля жывая найперш таму, што яна ўрадлівая. І 
гэта невыпадкова, бо “кожнае новае з’яўленне жыцця – вынік 
урадлівасці зямлі; усякая форма зямлёй нараджаецца, жыве і адыходзіць 
назад у зямлю ў той самы момант, калі завяршаецца адпушчаная ёй доля 
жыцця, – вяртаецца, каб нарадзіцца зноў; але перш за новае нараджэнне 
пабыць у спакоі, ачысціцца і сабрацца з сіламі” [5, с. 242].  

У час кожнай далёкай вандроўкі нашы продкі заўсёды “бралі з 
сабою ў ладанку родную зямельку: жменьку з-пад печкі (каб не забыцца 
пра цяпло і дабро свайго роднага кута), жменьку з-пад брамы (каб 
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памятаць пра свой двор), жменьку з-пад ростані дарог (каб не зблудзіць 
на жыццёвых шляхах, каб не забыцца пра радзіму)” [4, с. 237]. Самая 
страшная клятва была зямлёю. Лічылася, што зямля не будзе насіць 
падманшчыка. Ды і смерць таксама звязвалі з зямлёю (у зямлю апускалі 
цела). Прычым імкнуліся пахаваць нябожчыка на радзіме або пакласці 
хоць жменьку роднай зямлі ў магілу. Таксама лічылася, што зямля не 
прымала ведзьмакоў, таму паміралі яны надзвычай пакутліва.  

Найбольш важная праца (як аснова, сэнс жыцця) была на зямлі. 
“Земляробства ў нашай краіне здаўна было спосабам быцця, дзякуючы 
якому фарміраваўся цэласны погляд на свет” [4, с. 238]. А з гэтым было 
звязана не толькі разуменне ўрадлівасці зямлі, успрыманне яе як 
карміцелькі, але і адчуванне еднасці, роднасці з Маці-Зямлёй, святое 
пачуццё любові да радзімы. 

Цікавасць, уважлівасць, чуласць, любоў да зямлі напаўняюць 
паэзію Яўгеніі Янішчыц. У паэме “Ягадны хутар” паэтэса прызнаецца – 
у яе душы “на радасць, // Ёсць боль, што завецца зямлёй” [8, с. 29]. Гэты 
боль не сціхае ніколі. Ён спалучае захапленне і непакой. Зямля 
ўспрымаецца лірычнай гераіняй як “першародная аснова” жыцця [6, с. 
14], якая дае веру, “што і шлях, // Абраны мной, // беспамылковы” [6, с. 
15], а таксама дорыць цеплыню “праз траву гаючую” [11, с. 5]. 

Паэтэса адчувае роднасць “з птушкамі, з рамонкамі” [9, с. 7]. 
Аднолькавыя правы на існаванне маюць усе дзеці Зямлі. Менавіта зямля 
аб’ядноўвае, збліжае чалавека з усімі праявамі навакольнага жыцця. Але 
людзі, асабліва моладзь, не заўважаюць мацярынскую пяшчоту сваёй 
зямелькі, абыякава ставяцца да яе, не любяць земляробчую працу 
(“Адвыклі яны ад зямліцы, // Гатовае ім падавай” [8, с. 16]). А значыць, 
яны не проста жывуць адарвана ад сваіх вытокаў, ад усяго Сусвету, але 
ўсё больш і больш аддаляюцца ад іх. 

Топас радзімы, роднай зямлі праходзіць праз усе паэтычныя 
зборнікі Яўгеніі Янішчыц. Часта сустракаецца ў творах матыў вяртання, 
прыезду “ў край дарагі і прыветны”, куды гукае “зямля і любоў” [8, с. 
15], прычым абодва гэтыя паняцці непарыўна звязаныя і непадзельныя. 
Гэта і ёсць “дыханне Радзімы”, якая “кліча здалёку заўжды” [6, с. 13]. 
Сустрэча з родным краем заўсёды абуджае пачуцці, дорыць новыя 
ўражанні: 

У грудзях прачнулася натхненне. 
І дыханне заняло. 
  “Люблю-ю!” 
І душа, як чуйнае карэнне, 
Зноў адчула родную зямлю... [10, с. 61] 
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Менавіта зямля дае сілу, здольнасць выстаяць, перажыць любыя 
выпрабаванні: 

Чаму ніколі не баюся я 
Апусташэння галавы і сэрца? 
Ёсць у мяне зялёная 
   зямля, 
Яна магутней слабасці і смерці [10, с. 8]. 

Маленькую радзіму паэтэса заўсёды называе пяшчотна: край 
“калінавы, шыпшынны” [7, с. 33], “вясновая, вясковая зямля” [10, с. 11], 
“радзіма лугавая” [10, с. 9], “край мой ціхі” [10, с. 14], “край мой, 
загадкава-сіні” [6, с. 13], “белабярозавы кут” [7, с. 68], “роднае палескае 
сяло” [10, с. 61]. У гэтых словах перадаецца прыгажосць, непаўторнасць, 
адметнасць палескай зямлі, зачараванасць ёю, адчуванне велічы і 
каштоўнасці, гарманічнай далучанасці. “...Якое ж гэта ўсё-такі 
багацце: // Палескі край” [11, с. 104], – прамаўляе з замілаваннем 
паэтэса.  

Невыказнае, шчымлівае пачуццё любові да ўсяго роднага, да зямлі 
– галоўны матыў многіх твораў Яўгеніі Янішчыц. Родная зямля – “мая 
пачатковая школа // Вучыць мяне будзе да скону” [7, с. 37], – гаворыць 
паэтэса. А таму настолькі светлыя і шчырыя пачуцці да яе, адчуванне 
ўдзячнасці за яе мудрасць і жыццёвую навуку. 

…З дарагое маладосці, 
З немаўлінага крыла – 
Столькі дзіўнай весялосці, 
Столькі роднага цяпла! [8, с. 27] 

І нязбытная мара выказваецца ў рубаі: 

Зялёны край. Знаёмы кут. 
Мне б назаўжды застацца тут, 
Каб не было на свеце іншых 
Дарог, шуканняў і пакут [6, с. 48]. 

Родны край – частка вялікай Радзімы, таксама блізкай і дарагой. 
Адкрыты зварот-прызнанне ў любові – верш “Я вас люблю”: 

А мне ў любві да скону не змыліцца: 
Я вас люблю, лясы і сенажаці. 
Старая вёска, новая сталіца... 
Я вас люблю, айчынныя шляхі, 
Я помню вас, забытыя магілы! [9, с. 8]. 

Радзіма для Я. Янішчыц суадносіцца з вобразам маці. Напрыклад, 
аб гэтым першы верш зборніка “Снежныя грамніцы”, які заканчваецца 
просьбай: “Будзь мне мамай, Радзіма мая” [10, с. 4]. Паэтэса згадвае, 
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што яна пабывала ў трох краінах: “Тры жанкі перайшлі мне дарогу // З 
хлебам, // З песняй, // З зялёным віном...”, “З трох крыніц я вады 
паспытала – // Наталіла адна Беларусь” [9, с. 18]. 

Праз любоў да роднай зямлі паэтэса адчувае і сувязь з гісторыяй, з 
мінулым “зямлі старажытнай” [6, с. 20]. Самае страшнае, што бачыла і 
перажыла зямля, – вайна:  

Здрыгануся і прыцішэю 
Ад сугрэву пясочку сыпчастага, 
Што ўзышоў на ваеннай траншэі 
Густа і часта. 
Хоць бы вырасці тут ляску 
І травіначцы ціхае. 
...Рот пяску і грудзі пяску – 
Дыхаюць! [11, с. 35] (верш “Жывы пясок”). 

Час вайны – “эпоха трывожная // З-пад заўчасных, маўклівых 
магіл…” [10, с. 3]. Паэтэса разумее, што ўсё навокал – “пушча і поле // Ў 
грозных паданнях сівых” [6, с. 13]. Таму з’яўляецца пачуццё асабістай 
адказнасці за лёс “зямлі ўдоў і сірат” [9, с. 101], за яе будучыню: 

Ёсць міг такі, 
Калі не страх памерці, 
А страх – цябе сабой не засланіць [6, с. 10], – верш 

“Бацькаўшчыне”. 
Чулая планета перажывае разам з людзьмі іх душэўны боль, 

імкнецца супакоіць і падтрымаць людзей у цяжкую хвіліну: 

Калі адходзяць слынныя паэты, 
Цішэй сама становіцца зямля.  
 
Нервуецца стамлёны млын планеты, 
І замірае тонкі круг камля [8, с. 33]. 

Але людзі бясконца ваююць, забіваюць самі сябе, знішчаюць усё 
жывое, не чуюць, што “зямля занепакоена, // Цяжка стогне зямля” [7, с. 
46], не заўважаюць яе пакут. Пратэст супраць гэтага і вялікая трывога за 
лёс планеты, Радзімы ўвесь час нарастаюць у душы паэтэсы: 

Калі ж нарэшце вылюднее свет 
І скончацца ваенныя пагрозы? 
Калі ж да шчэнту згіне яд і тля 
І станецца любоў не выпадковай? [7, с. 44]. 

Лірычная гераіня заўважае, што зямля “цягнецца да абароннай 
ласкі мужыковай” [7, с. 44]. Паэтэса просіць яе, дае параду: 

Плуг аратая і ліру паэта 
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Ты уздымі над сабою, зямля! [7, с. 73]. 
Тут маецца на ўвазе, што трэба будаваць жыццё, пачынаючы не з 

вайны, а з паэзіі і земляробства (гэта думка выказваецца і ў вершы 
“Ружовы свет і хараство садоў” [7, с. 44]), чаго, на жаль, няма дагэтуль 
на “болегаловай маці-зямлі” [7, с. 67].  

Яўгенія Янішчыц успрымае зямлю як “першародную аснову”, якая 
творыць жыццё і ад якой залежыць жыццё, найперш чалавечае. 
Адухаўленне Зямлі (успрыманне, што яна жывая) спалучаецца з 
адчуваннем роднасці, любові да яе. Паэтэса разумее, што Зямля – Маці, 
а гэта нараджае цесную сувязь з Радзімай, з усім, што дорага сэрцу. 
Менавіта Радзіма вяртае непахіснаць, веру ў сябе, дорыць радасць, 
напаўняе сэрца святлом і спакоем. Патрыятызм лірычнай гераіні 
спалучаецца з клопатам, пачуццём асабістай адказнасці перад жыццём і 
будучыняй, імкненнем супрацьстаяць пагрозе, якая навісла над нашай 
планетай. 
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