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АТМАСФЕРНЫЯ З’ЯВЫ Ў ПАЭЗІІ Я. КУПАЛЫ 1905–1907 ГГ. 

 

Творчасць класікаў літаратуры ў пошуках адказаў на адвечныя 

філасофскія пытанні заўсёды не толькі здабытак глыбока нацыянальны, 

але і агульначалавечы. У той жа час актуальным застаецца пытанне 

непарыўнасці сувязей мастака слова з жыццём простага народа, як 

з сацыяльна-гістарычнымі рэаліямі, так і з духоўнымі, найперш, 

з міфалогіяй і фальклорам. Міфалагічная свядомасць мае месца ў жыцці 

кожнага чалавека, напрыклад, уплывае на жыццёвыя ідэалы, мараль, але 

найбольшую актуалізацыю атрымлівае ў індывідуальнай мастакоўскай 

інтэрпрэтацыі традыцыйных вобразаў, сімвалаў, сюжэтаў.  

Тым больш, калі пісьменнік з’яўляецца непасрэдным сведкам 

складанага, пераломнага перыяду гісторыі свайго народа, як, напрыклад, 

чарговы «віток» нацыянальна-вызваленчага руху на Беларусі на пачатку 

XX ст. У. Калеснік адзначыў: «Эстэтычнае ў свядомасці ранняга Купалы 

з’яднана з маральным, ідэал красы звычайна падпарадкаваны 

маральнаму і сацыяльнаму ідэалам. Зразумела, што сферай бытавання 

эстэтычнага, якое так зліта з маральным, з’ўляецца пераважна 

грамадства, свет чалавечых адносін, а свет прыроды разглядаецца праз 

прызму сацыяльных і нацыянальных канфліктаў, вызваленчых ідэалаў: 

краявід выступае то сімвалам радзімы, то алегорыяй чалавечага жыцця, 

дзе сутычкі стыхій нагадваюць класавыя антаганізмы і канфлікты» 

[6, 679–680].  

У творах беларускай вусна-паэтычнай творчасці маланка – гэта 

зброя (страла, біч), пры дапамозе якой адбываецца пакаранне грэшнікаў 

і нячысцікаў. Так, з рэальнымі ўмовамі жыцця сялянства звязана 

бытаванне легенд і паданняў («Перунова гара», «Пра князя Слуцкага 

і яго замак на Князь-возеры», «Тры камяні»), у якіх гром і маланка 

караюць ліхіх паноў і князёў за маральны ды фізічны здзек над 

прыгоннымі. Навальніца (як адзінства дажджу, грому і маланкі), на фоне 

якой адбываецца пакараненне прыгнятальнікаў, у такіх творах 



атаясамліваецца з ачышчальнай, пераўтваральнай рэвалюцыяй, калі на 

змену старому прыходзіць новы, заснаваны на пачатках справядлівасці 

і раўнапраўя, парадак.  

У духу народнай традыцыі падаецца інтэрпрэтацыя атмасферных 

з’яў у вершах Я. Купалы дакастрычніцкага перыяду (1905–1907 гг.), 

у якіх гучыць заклік да актыўнай барацьбы супраць прыгнёту і няволі 

(часта карціны змагання вельмі натуралістычныя), рашуча адмаўляюцца 

(нават гнеўна асуджаюцца) пакора, цярпенне, пасіўнасць. Напрыклад, як 

у вершы «Там» – палымяным водгуку на рэвалюцыйныя падзеі 1905–

1906 гг. у Расіі, закліку да абуджэння беларускага народа і далучэння да 

інтэрнацыянальнага змагання: «Хай кроў пальецца дзень, другі // 

Варожым трупам на падсціл, // Хай у няволі ланцугі // Спадуць ад грому 

вашых сіл!» [2, 39].  

У артыкуле да верша Я. Купалы «Касцу» У. Калеснік адзначыў, 

што акрамя ўплыву твораў, прысвечаных удзелу касіянераў у 

нацыянальна-вызваленчай барацьбе, «вобраз-сімвал касьбы як народнай 

вайны мог узнікнуць у Купалы па аналогіі са жніўнымі песнямі, у якіх 

жніво асацыіруецца з вайной» [6, 289]. І далей: «Абодва вобразы касьбы 

ўзаемазвязаны ўнутраным зместам, як духоўна-псіхалагічныя 

эквіваленты двух відаў дзейнасці мужыка. Глыбінная ідэя верша дае 

зразумець, што касьба-праца і касьба-вайна рэчы па сутнасці тоесныя, бо 

патрабуюць гарту, сілы, удзелу шырокіх мас народа. Ваякам патрэбна 

яшчэ і адвага. І знешне выглядае нелагічным, што паэт асобнай рэплікай 

заклікае касца, які ідзе на працу: “Перуны, грымоты б’юць, – // Ты касі, 

адважным будзь”» [6, 290].  

Нельга не пагадзіцца, што сапраўды змагары павінны былі мець 

вышэйпералічаныя якасці, магчыма, лепш нават сказаць, што без гэтых 

якасцей учарашнія сяляне проста не маглі выступіць у абарону сваіх 

правоў як адна дзейсная сіла. Але ў той жа час магутная народная сіла 

можа мець стыхійны (менавіта бескантрольны, усёзнішчальны) характар 

(як сілы прыроды). Таму, магчыма, аўтар заклікае як да адыходу ад 

такога кшталту стыхійнасці, не адмаўляючы самой неабходнасці 

змагання за свае правы, так і непасрэдна звяртаецца да народных 

уяўленняў пра гэтыя з’явы прыроды. Напрыклад, згодна з некаторымі 

павер’ямі, чалавек, які загінуў ад маланкі, бо каля яго (у ім) хаваўся 

нячысцік (хаця дзеля засцярогі ад такога «суседства» рэкамендавалася 

хрысціцца ды маліцца і не выконваць ніякай фізічнай працы), трапляе ў 

рай. Такі чалавек ахвярай уласнага жыцця (хоць гэта і не яго 

добраахвотны ды свядомы выбар) спрыяе пакаранню зла.  

Перакананасць паэта ў перамозе праўды і справядлівасці 

грунтуюцца на веры ў нязломнасць баявога духу, «яна вобразна 



падмацавана стыхійна-паэтычным разуменнем законаў развіцця: так 

перад бурай на імгненне замірае ўсё жывое, каб даць нарэшце выхад 

бунтоўнай сіле» [6, 471]. «Так толькі бывае прад летняю бурай – // 

І птушка замрэ, й пагляд сонца нясмелы, // На небе ж збіраюцца хмура 

за хмурай, // І гром заграхоча, і дрогне свет цэлы» [2, 64] (верш «Перад 

бурай»). 

Скразной тэмай творчасці Я. Купалы з’яўляецца роля прарока-

песняра і яго песні ў служэнні народу (як адзначыў М. Грынчык, 

«творчы альтруізм, адданасць паэтычнаму прызванню, блізкія да 

фальклору, генетычна звязаны з ім» [6, 650]), асабліва ў 

лёсавызначальныя перыяды: «Штандар свабоды хай вядзе ўсіх // У свет 

на бітву з цемрай і са злом, // А гікі грозьб мучыцеляў глухіх // Глушыма 

вольнай песні перуном» [2, 50] (верш «Пакіньма напуста на лёс свой 

наракаць»).  

З’явы-атрыбуты зімовага перыяду года (што звязана з 

міфалагічнымі ўяўленнямі пра холад і цемру) – мароз, снег, мяцеліца – у 

паэзіі Я. Купалы 1905–1907 гг. выступаюць як сімвалы жорсткасці і 

варожасці для селяніна (у больш шырокім сэнсе – для ўсяго беларускага 

народа), яго зямлі. Так, «праз малюнкі суровай зімы паэт перадае 

глыбіню перажыванняў людзей, іх беспрасветны страх і адзіноту. 

Вобразныя сродкі падкрэсліваюць эмацыянальную атмасферу змроку, 

жудасці і няўпэўненасці ў заўтрашнім дні» (В. Ярац) [6, 249]: «Згінула 

сонца. Белыя, грозныя // Насыпы снегу ляжаць на зямлі, // Б’ецца завея 

аб шыбы марозныя, // Ў коміне жудка віхры загулі. // <…> Трудна са 

сцюжай дзікаю збратацца // Хатцы, і матцы, і дзеткам малым» [2, 69] 

(верш «Знігула сонца…»). Трэба адзначыць, што ў народных павер’ях 

завіруха, мяцеліца (а таксама віхар, бура – пра што гаворка пойдзе 

ніжэй) інтэрпрэтаваліся як дзеянне (чортава вяселле, самазабойства 

чалавека) нячыстай сілы, у той час як снег – гэта Божае благаслаўленне, 

што, напрыклад, ахоўвае азімае ад вымярзання. 

Увогуле, тэма долі-нядолі простага селяніна (якая распрацавана і ў 

вусна-паэтычнай творчасці беларускага народа) раскрываецца ў многіх 

вершах і паэмах Я. Купалы. Асаблівае ж гучанне яна набыла ў вершы 

«Над калыскай (Наследаванне)», дзе «знешне спакойны, журботна-

мінорны настрой калыханкі, яе задушэўны тон часта перабіваюцца 

экспрэсіўнымі вобразнымі малюнкамі, уласна купалаўскай афектацыяй 

пачуцця <…>, горкай іроніяй» [6, 424]. Маці прадракае дзве магчымыя 

долі свайму сыну: або рабскае служэнне пры панскім двары ці ў царскім 

войску («Падрасцеш, дазнаеш гора, // Папіваеш слёз, // Твае сілы зломіць 

змора, // Спёка ды мароз» [2, 45]), або адрачэнне ад свайго сумлення і 

народа, будучы вяршыцелем яго лёсаў. 



Апісваючы жахлівыя малюнкі курлоўскага растрэлу 

29 кастрычніка 1905 г. у Мінску («Аж нават сонца схавалася ў хмары» 

[2, 30]), паэт не пакідае надзеі на светлую будучыню-вясну: «Цар 

жа бічуе, // А бедны з гора бічу не чуе. // Росціць надзею рай мець за 

слёзы – // Што вясна будзе, знікнуць марозы» [2, 30] (верш «Водклік з 

29 кастрычніка 1905 г. у Мінску»). У традыцыі беларускіх веснавых 

песень стварае паэт карціну абуджэння прыроды, новага этапу 

ў сялянскім гаспадарчым календары: «Згінулі сцюжы, марозы, 

мяцеліцы, // Болей не мерзне душа ні адна, // Сонейкам цёпленькім, 

зеленню вабнаю // Абдаравала зямельку вясна» [2, 51] (верш «Вясна»). 

Л. Тарасюк заўважае, што паэтыка гэтага верша «ўласціва многім творам 

Купалы, створаным на аснове народнага светаразумення» [6, 143]. Па 

аналогіі з веснавым абуджэннем жыцця прыроды ў вершы таксама 

гучыць надзея на шчасце-долю для лірычнага героя і ўсяго народа.  

Паэтычны талент не належыць аднаму толькі песняру: ён (талент) 

«гаворыць» ад імя ўсяго народа, выказваючы яго думкі, пачуцці, 

памкненні: «Гэй, родныя песні! Вы ў суме і ў горы, // Ці ночка пануе, ці 

сівер дзьме зімны, – // Для роднай зямелькі вы – светлыя зоры, // Для 

роднага краю вы – райскія гімны!» [2, 50] (верш «Родныя песні»). 

Я. Купала таксама звяртае ўвагу на прыгажосць, веліч і неўміручасць 

роднага слова. І, канешне ж, самакаштоўнасць уяўляе і жыватворная 

крыніца, якой з’яўляецца вусна-паэтычная творчасць беларускага 

народа.  

Таксама ўскладае надзею Я. Купала на асветніцкую дзейнасць 

беларускай выдавецкай суполкі «Загляне сонца і ў наша аконца» (у 

аднайменным вершы) сярод народа, пазбаўленага магчымасці 

карыстацца здабыткамі культуры і навукі: «Мяцеліцы нашу айчызну 

зглушылі; // Найлепшых авечак уносяць звяры; // Жыццё тут заціхшы, як 

сон у магіле: // Тут цёмна, не знаці ні дня, ні зары» [2, 58]. 

Ва ўлюбёнай паэтамі-рамантыкамі форме малітвы (а ў дадзеным 

выпадку тэматычна гэта малітва-замова) гучыць просьба адвярнуць ад 

роднай старонкі і мяцеліцы, і град (які ў народнай свядомасці 

ўспрымаўся як Божае пакаранне людзей за грахі або як насланне 

ведзьмакоў), і перуны-маланкі (якія могуць стаць прычынай пажару або 

смерці чалавека): «Я буду маліцца і сэрцам і думамі, // Распетаю буду 

маліцца душой, // Каб чорныя долі з мяцеліцаў шумамі // Ўжо больш не 

шалелі над роднай зямлёй. // <…> Я буду маліцца да хмараў з 

грымотамі, // Што дзіка над намі гуляюць не раз, // Каб жаль над 

гаротнымі мелі бяднотамі, // Градоў, перуноў не ссылалі падчас» [2, 48] 

(верш «Мая малітва»).  

Гаворачы пра бяспраўнае існаванне сялянства, Я. Купала 



асаблівую ўвагу надаваў гаротнаму становішчу найбольш слабых яго 

прадстаўнікоў-пакутнікаў – дзяцей-сірот і жанчын-удоў: «Расце сярод 

поля сасонка высокая, // І віхры і хмары шалеюць над ёй; // Жыве без 

апекі ўдава адзінокая, – // Як хвойка ад бураў, цярпіць ад людзей» [2, 55] 

(верш «Доля ўдавы»). Таксама як і ў вершах «Над каляскай 

(Наследаванне)», «Не кляніце мяне…» выяўленне сацыяльнага пратэсту 

праз алегарызм паказу бяспраўнай долі сасонкі пад жорсткім прыгнётам 

сіл прыроды набывае асаблівую вастрыню. Я. Купала звяртае ўвагу і на 

цяжкую долю жанчыны ў замужжы, выказваючы сваё шчырае 

спачуванне… і замілаванне жанчынай-маці, жанчынай-Радзімай.  

Уяўленне ж аб фізічнай і духоўнай свабодзе чалавечай асобы 

ўвасабляецца ў вобразах ветру і сакалінай волі [6, 255]: «І вецер, і сокал, 

і я – // Сыны адной долі-жыцця, // Наводзім маркотныя мы // І думы, і 

песні адны. // Разняў вецер крыллі свае, // Ляціць, і шуміць, і пяе; // Пяе а 

свабодзе сваей, // Пяе а няволі людзей. // Як вецер, і я б так ляцеў, // Як 

вецер, аб тым самы пеў, // Як вецер, свабодны мой дух, // Хоць рукі 

закуты ў ланцуг» [2, 73–74] (верш «І вецер, і сокал, і я…»). 

І. Навуменка адзначаў: «Янка Купала, Якуб Колас засталі ў сваім 

народзе яшчэ амаль не крануты кніжнай апрацоўкай духоўны свет, які 

сваімі вытокамі меў старажытнае, у пэўнай меры міфалагічнае 

светаадчуванне з яго культам неба, сонца, наогул прыродных сіл, верай 

у таямнічае і звыштаямнічае, што мае несумненную ўладу над 

чалавекам» [5, 347–348].  

Так, рабскае становішча сялянства (і ўвогуле беларускага народа), 

яго бяспраўе і беднасць, здзек з боку афіцыйных улад знайшлі 

адлюстраванне ў вобразах марозу, мяцеліцы, віхра, буры. У вершах 

дакастрычніцкага перыяду паэт пратэстуе супраць такога існавання (бо 

жыццём гэта цяжка назваць) таго, хто павінен быць паўнапраўным 

гаспадаром на сваёй зямлі. У абуджэнні рэвалюцыйнай самасвядомасці 

аўтар звяртаецца да вобразаў грому, маланкі, навальніцы (прычым, 

інтэрпрэтуючы іх блізка да народнага светаразумення). Прыведзены 

вышэй матэрыял раскрывае тэму толькі фрагментарна, але і на яго 

аснове можна рабіць вывад, што духоўны вопыт беларускага народа, 

творча пераасэнсаваны Я. Купалам, стаў выразнікам актуальных 

сацыяльна-палітычных праблем свайго часу. 
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