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АСАБЛІВАСЦІ МІФАЛАГІЧНАГА ХРАНАТОПУ Ў ПАЭМАХ ЯНКІ 

КУПАЛЫ НАШАНІЎСКАГА ПЕРЫЯДУ 
 

The various types of the artistic time in the Yanka Kupala poems are studied as the 

problem that important for the all creation of Kupala. Resolved, that the chronotope of his texts 

was defined by people's perception of the world and dichotomous archetypes. This is a new 

aspect of the study the chronotope in the  texts by Kupala. 

 

Творчасць Янкі Купалы нашаніўскага перыяду большасць беларускіх 

слынных літаратуразнаўцаў ХХ ст. адносілі да рамантызму. І, відаць, яны 

мелі рацыю, хоць генерацыя маладзейшых даследчыкаў (І. Багдановіч, 

В. Максімовіч) знаходзіць у творах класіка рысы мадэрнізму. Прызнаючы 

наяўнасць такіх рыс, мы акцэнтуем увагу на агульнай накіраванасці  

творчасці выдатнага песняра. А яна рамантычная па сваѐй сутнасці. 

І. Навуменка, адзін з найбольш глыбокіх даследчыкаў творчасці Я. Купалы, у 

свой час пісаў: «Такога рамантычнага размаху страсцей, такой глыбіні 

смутку грамадзянскага, што пераходзіць у невыносны “зубны боль” па 

чалавеку (Горкі), такіх пераходаў, узлѐтаў ад крайняга песімізму, трагізму да 

светлага, высокага аптымізму ні ў якога другога беларускага пісьменніка, 

апрача Купалы, мы не ўбачым» [6, 31]. 

 Светаадчуванне і творчасць Я. Купалы вызначаюцца рамантычным 

пафасам як «своеасаблівай адметнасцю ідэйна-эмацыянальнай накіраванасці» 

[9, 215]. Сістэма эстэтычных умоўнасцей, характэрная для рамантызму, 

таксама ў поўнай меры можа быць аднесена да спадчыны песняра. У 

прыватнасці, рамантычны метад уключае ў сябе праблемны дуалізм: 

раздзяленне свету на «тут» і «там». «Тут» – сучасная пісьменніку рэальнасць, 

што прымаецца ім, як правіла, з адмоўным знакам, «там» – увасабленне 

ідэалу, які заўсѐды шукаецца за межамі сучаснай грамадскай рэчаіснасці. 

 Дуалізм рамантызму – гэта тое, што, як можна меркаваць, перайшло ў 

мастацкую літаратуру ад дуалізму міфалогіі. Перадумова ўзнікнення 

дуалізму – у асаблівасцях чалавечай псіхікі (відаць, звязана з 

функцыянаваннем двух паўшар’яў кары галаўнога мозгу). У адпаведнасці з 

шырока распаўсюджанымі ў апошні час псіхалагічнымі канцэпцыямі 

(М. Клейн і інш.), падзел свету на супрацьлеглыя катэгорыі прасочваецца ў 

гульнях дзяцей да чатырохгадовага ўзросту, а гэта значыць, мае архетыповы 

сэнс. У першабытных плямѐн, як адзначае выдатны французскі этнолаг 

К. Леві-Строс, свет апісваўся з дапамогай антаганістычных пар касмічных 

сімвалаў ці прыкмет: сырое-варанае, сонца-месяц, мужчынскае-жаночае, 

правае-левае і інш. [4, 21]. Пры гэтым важнейшая з апазіцый заўсѐды і ўсюды 

– жыццѐ-смерць. Менавіта яна выразна прасочваецца ў паэмах Я. Купалы 

нашаніўскага перыяду. 



 Беларускае жыццѐ, найперш жыццѐ селяніна, у творах песняра 

настолькі цяжкае, бесперспектыўнае, што магіла, іншасвет, той свет 

успрымаецца як ідэал, як найбольш рэальнае выйсце для чалавека. Адсюль 

частыя выразы – «салодкі сон», «магільны сон» і, як правіла, трагедыйныя 

фіналы большасці паэм. Замярзае з дзіцем Гануля («Зімою»); забівае Тамаш 

Алену, каб не дасталася пану («Нікому»); канчае недзе на дарозе жыццѐ 

жабрак («Калека»); гінуць абодва закаханыя – Янка і Зося – у «Адплаце 

кахання»; памірае сын і замярзае яго бацька, што паехаў за лекамі («У 

піліпаўку»); паны забіваюць Гусляра («Курган»), Бандароўну 

(«Бандароўна»); Наталька забівае ўласнага каханага Машэку, які стаў 

злодзеем, пракляццем для людзей («Магіла льва»). Смерць ва ўсіх творах 

паўстае як збавенне, выхад, вызваленне ад праблем. 

 Каб усвядоміць Купалава стаўленне да смерці, неабходна нагадаць пра 

асаблівасці яго светапогляду. Я. Купала, жывучы працяглы час у Пецярбургу 

і Вільні, знаѐміўся з сучаснымі яму дасягненнямі навукі, быў чалавекам 

прагрэсіўных поглядаў, але не марксістам. Марксізм у трактоўцы праблем 

смерці выступаў як філасофскі манізм, інакш кажучы,  не прымаў 

раздзялення на зямны свет і іншасвет. Між тым не толькі міфалагічны 

светапогляд, але ўся ўсходняя філасофія, а таксама значная частка і 

традыцыйнай заходняй грунтуецца якраз на гэтым глабальным дуалізме. 

Паводле канцэпцыі Платона, канцавая, або сапраўдная, рэальнасць ляжыць 

па-за межамі фізічнага свету і не можа быць трохмернай. Антычны філосаф 

быў упэўнены, што пра іншасвет нельга распавесці чалавечымі словамі, хоць 

і імкнуўся да гэтага. Галоўная думка Платона, якая прайшла праз стагоддзі ў 

працах іншых мысляроў, – аб смерці як вызваленні, уцѐкаў душы з цялеснага 

засценку. У дыялогу «Федон» філосаф нагадвае пра думку Сакрата, свайго 

настаўніка, што смерць – забыццѐ, але сам Платон лічыць, што несмяротная 

душа прыходзіць у цела з Вышэйшых, Боскіх сфер, сапраўднага свайго 

“дому”, і, значыць, сном, забыццѐм, на самой справе, неабходна называць 

нараджэнне чалавека, паколькі ў гэты час душа, якая толькі што пасялілася ў 

целе, як бы аглушана цялеснай турмой і фактычна спіць. У  сваім 

матэрыяльным быцці душа ў значнай ступені забываецца пра ўсѐ тое, што 

паспела спасцігнуць у папярэднім існаванні. А вось смерць чалавека для яго 

душы, вызваленай з цянѐтаў  цела, – на самой справе выхад са сну, 

абуджэнне і ўспамін пра ранейшыя жыцці. У рэінкарнацыйнай філасофіі 

Платона сном з’яўляецца жыццѐ, а не смерць [8, 80–86].  

 Пэўнае дачыненне да канцэпцыі Платона, які ў чарговы раз за 

тысячагоддзі стаў вельмі папулярны ў пачатку ХХ ст., заўважаецца ў творах 

Купалы ў апісаннях саміх сноў, якія ў сімвалічных вобразах выяўляюць 

радстаўляюць нейкія сутнасныя пачаткі жыцця, а значыць, яго сапраўднасць. 

Верагодная таксама філасофская блізкасць поглядаў Купалы да ідэй Марціна 

Лютэра, які лічыў, што толькі перад тварам смерці чалавек атрымоўвае 

сапраўдную, нічым не абмежаваную свабоду, бо застаецца сам-насам з Богам 

[Паводле: 11, 171]. У Купалы гэтая думка перадаецца праз прыродныя 

вобразы – яе звычайна навявае героям твораў мяцеліца-завіруха («Зімою», «У 



піліпаўку»): «Скончу я песеньку-байку сваю, // Зоры пачнуць усміхацца, // 

Будуць глядзець на спакойнасць тваю, // Будуць табой уцяшацца!» («У 

піліпаўку») [3, т.6, 45]. 

 Зоркі, неба – і ѐсць увасабленне Вечнасці, Боскага Пачатку ў Свеце. 

Глыбокія філасофскія ідэі Купала агортвае ў нацыянальную форму. Дарэчы, 

тое, што Купала не канчаў прэстыжных універсітэтаў, як ні парадаксальна, 

удача для беларускай літаратуры, бо ѐн не быў апантаны пазітывісцкімі 

ідэямі свайго часу, беспадстаўным аптымізмам інтэлектуалаў ХІХ–пачатку 

ХХ стст. у адносінах магчымасцей навукі, якая кардынальна, як быццам, 

зменіць свет да лепшага. Пройдзе зусім нямнога часу, і ранейшы аптымізм 

многіх еўрапейскіх інтэлігентаў будзе ў значнай ступені падарваны войнамі, 

рэвалюцыямі і сацыяльнымі ўзрушэннямі ХХ ст. Навука ж у сацыяльна-

палітычным хаосе аказалася бездапаможнай. Прычым паводле твораў 

савецкага перыяду мы не можам уявіць сапраўдных філасофскіх поглядаў 

Купалы. А вось на аснове ранняй творчасці можна скласці ўяўленне, якімі 

ідэямі, больш за тое, – архетыпамі – жывіцца  яго паэзія.  

 Зусім невыпадкова ў паэмах Купалы смерць і зіма, забыццѐ і холад – 

сінанімічныя паняцці. У нашых продкаў «жыццѐ атаясамлівалася са святлом і 

цяплом, а смерць – са змрокам і холадам» [10, 34]. Навявае сон (смерць) і 

губіць герояў Купалы завіруха, мяцеліца. З аднаго боку, сітуацыя зусім 

рэальная: гінуць людзі ў завею, ад ураганаў, прыродных катаклізмаў і ў наш 

час. Але вецер (рознай сілы) у Купалы – і міфалагічны персанаж. 

Старажытныя арыйцы, нашы першапродкі, згодна з Ведам з, лічылі, што 

пасля смерці чалавека погляд яго скіроўваецца на сонца, дыханне далучаецца 

да ветру, мова – да агню, а кроў да вады (і ў гэтыя стыхіі ўсѐ чалавечае 

пераходзіць, ператвараецца). У такіх поглядах выяўляецца ўшанаванне 

прыродных універсалій, якое выразна прасочваецца ў вуснай народнай 

творчасці і ў класічнай сусветнай  паэзіі. Нельга не адзначыць яшчэ адной 

акалічнасці. Амаль усе трагічныя перыпетыі паэм і сюжэтных вершаў 

Купалы звычайна адбываюцца на святы: на вяселле («Курган», «Нікому») або 

на каляндарныя ўрачыстасці, часцей за ўсѐ Каляды. У прасторы міфалагічны 

чалавек або чалавек рэлігійны (у дачыненні да беларусаў гэта адно і тое ж), 

якога назіраў Купала штодзѐнна, жадаў быць бліжэй да багоў (Бога) і ў сувязі 

з гэтым імкнуўся размяшчацца ў “цэнтры” свету (у песняра такі цэнтр – 

родная хата). Чалавеку хацелася б жыць у чыстым і святым Космасе, такім 

Космасе, які быў з самага пачатку, калі выйшаў з вуснаў (бо ствараўся 

Словам) Творцы-Дэміурга. Адсюль і зыходзіць раздзяленне існага на два 

светы, прычым як у прасторы, так і ў часе, бо і тое і тое на зямлі – страшныя, 

цяжкія, сапсаваныя: «Бядак жыве толькі сягоння, // Дзѐн лепшых яму не 

чакаць» («Зімою») [3, т.6, 10]. 

 Між тым ідэальны час у міфалогіі – гэта мінулае і будучае разам, а 

зусім не  імгненні цяперашняга, значыць, непасрэдна рэальнага часу.  

Злучэнне ж часоў здараецца толькі на Каляды, бо час – нагадаем – у 

міфалагічным мысленні разумеецца выключна як цыклічны. Цэнтральнай 

ідэяй Каляд з’яўляецца  вяртанне да Хаосу, за якім ідзе новае Стварэнне 



Свету. «Гэта вечнае паўтарэнне касмаганічнага акту, што ператварае кожны 

новы год у святкаванне пачатку эры, робіць магчымым вяртанне мѐртвых да 

жыцця і падтрымлівае надзею вернікаў у адраджэнне» [12, 74]. Сапраўды, 

рэлігійнаму чалавеку не вельмі падабаецца жыць у гістарычным, цяперашнім 

часе, тым больш у беднай, гаротнай, заціснутай сацыяльна і нацыянальна 

Беларусі. Для яго больш важны свяшчэнны, сакральны час, які раўназначны 

Вечнасці. Жыць на «тым свеце» – жыць у Вечнасці. Для чалавека 

нерэлігійнага ў часе няма перапынкаў, няма таямніцы. Для Купалы ж 

святочная ноч – незвычайная, “ночка-чараўніца”, калі выходзіць зданню 

загінуўшая маці з дзіцем або збіраюцца на куццю ў старадаўнім замку «духі 

мінуўшчыны»: «Адзін, адзін раз толькі ў год // Збірацца можам з ласкі року, 

// Каб год іржавы карагод // Зганяць з мінуўшчыны далѐкай» (“На куццю”) [3, 

т.6, 66]. Або: «У год раз ночкай з гуслямі дзед // З кургана, як снег белы, 

выходзіць» («Курган») [3, т.6, 58]. Прычым пяе Гусляр тое, што «жывым не 

паняць», але калі б зразумеў яго хто, той «не зазнаў  бы ніколі ўжо гора…» 

(неабходна толькі «слухаць душой…»). 

 Клопат пра душу – і ѐсць на самой справе галоўны клопат  класічнай 

літаратуры. 

 Такім чынам, тое, што ўяўляецца бясспрэчным трагічным канцом, у 

падтэксце твораў Купалы нясе ідэю адраджэння, жыцця новага, лепшага, 

сапраўднага, вечнага. Усе гэтыя рэчы вельмі цяжка паддаюцца лагічнаму 

вытлумачэнню, бо на самой справе сакральная прастора і сакральны час 

з’яўляюцца паняццямі не геаметрычнымі і хранаметрычнымі, а 

экзістэнцыяльнымі, – нельга  чакаць ад рэлігійнай веры рацыянальнасці і 

лагічнай паслядоўнасці. Прычым Купала сам часам унушае такую веру 

вуснамі сваіх герояў. Чалавек, які стаіць на самым нізе сацыяльнай лесвіцы, – 

жабрак-калека («Калека») – імкнецца пераканаць іншых людзей у сіле і 

прыгажосці жыцця: «У свет глядзі з надзеяй, дружа, // Вера ў шчасце не 

зашкодзіць; // Прыйдзе змена мо на свеце, // Не дасць бедным бедаваці, // 

Будзем жыць і жыць хацеці, // І пець весела, мой браце» [3, т.6, 30]. 

 На першы погляд, правіць баль у творах Купалы смерць (так разумее 

сітуацыю і даследчык Л. Вашко), яна ўспрымаецца як з’ява памежная, што 

абсалютна раздзяляе два светы, абясцэньвае зямное быццѐ. На самой жа 

справе раннія творы Купалы выяўляюць глыбока старажытны расавы і 

этнічны архетып: смерць – неабходны момант самога жыцця, за мяжой якой 

яно зноў уладарыць і працягваецца. Асабліва паказальны ў гэтым плане 

эпізод з паэмы «На куццю», дзе мѐртвыя ацэньваюць жывых. Канчатковая 

выснова наконт жывых беларусаў мѐртвага князя (аналаг бога Рода) такая: 

«Не ўмруць, не ўмруць ужо яны, // Раз хочуць сонца, славы, песні» [3, т.6, 

70]. 

 Князь–Род і надалей пасылае сваіх ганцоў на зямлю і заклікае абудзіць 

людзей ад сну (ідэя Платона, што менавіта жыццѐ – сон): «Гуслямі, лукам і 

святлом // Будзіце, клічце і свяціце // І так спануйце іхнім сном, // Каб сон іх 

счэз і ўсталі жыці» [3, т.5, 70]. 



 Сны жывых і сон мѐртвых ствараюць своеасаблівыя арэлі, пастаяннае 

перацяканне сэнсу – у агульнай «прасторы» трох часаў адначасова: «А чарку 

першую ўзнясѐм // За цень мінуўшчыны ў сеці, // Другой к цяпершчыне 

прап’ѐм, // Праславім будучыню  трэцяй» [3, т.6, 70]. 

 Такім чынам, смерць (бо спяваюць гэты гімн часу мѐртвыя – духі) 

становіцца ў заўсѐды пераможны рад жыцця, у агульную іерархічную 

карціну свету, і ні для каго не з’яўляецца істотным канцом. У прынцыпе, над 

чалавекам уладараць Вышэйшыя Сілы, якія і вызначаюць яго лѐс-долю 

(словы «доля», «нядоля» сустракаюцца ледзь не ў кожным творы Купалы), і 

ніхто не здольны супрацьстаяць лѐсу, але неабходна зліцца з ім – і не толькі ў 

акце смерці, але і ў абагаўленні, адухаўленні рэальнасці, што прадугледжвае 

не ў апошнюю чаргу аднаўленне, уваскрашэнне паўнаты часу, аднаўленне 

страчаных сувязей. 

 Для дасягнення гэтага Купала выкарыстоўвае прыѐм, які практычна не 

ўжывалі яго папярэднікі і які мы можам назваць часавай перспектывай, 

звязанай з катэгорыяй  памяці. Сутнасць прыѐму ў тым, што непасрэдны 

сюжэт выкладаецца пасля своеасаблівага ўступу, зусім не звязанага з тэмай 

твора. Напрыклад, у паэме «Нікому» апісваецца вячэрні вясковы дзень, калі 

расказчык, мяркуючы па ўсім, стары дзед, пачынае аповед пра мінулае: 

«Раскажу вам тутка // Здарэнне адно, – // За часоў прыгону // Здарылась яно» 

[3, т.6, 17]. 

 Гэты знешні кампазіцыйны прыѐм, у якім аб’яднаны хранатоп аўтара і 

хранатоп чытача, у сучаснай літаратуры ўжываецца надзвычай шырока, але 

адным з першых яго адкрыў менавіта Купала, запазычыўшы з фальклору: з 

зачыну-запеву заўсѐды пачыналі рапсоды, скальды, лірнікі, гусляры. Такая 

запеўка (часам яна выступае як кампазіцыйнае абрамленне, напрыклад, у 

паэмах «Адплата кахання», «Курган») з’яўляецца моцным сэнсавым 

акцэнтам, бо адмяжоўвае падзею ў бязмежным рэчышчы знешняй і 

ўнутранай прасторы, адцяняе цэласнасць літаратурнага твора, проста 

псіхалагічна падрыхтоўвае чытача да яго ўспрыняцця: чалавеку неабходны 

некаторы час, каб увайсці ў зусім іншую рэальнасць – вобразную. У пэўным 

сэнсе гэта драматургічны прыѐм: як бы падрыхтоўка сцэнічнай пляцоўкі для 

дзеяння. 

 Увогуле ж у часава-прасторавай арганізацыі твораў Купалы адчуваецца 

імкненне да рытмізму, бо рытмічнае і жыццѐ прыроды. Драматычныя паэмы 

«Адвечная песня» і «Сон на кургане» – падзяляюцца на пэўныя 

кампазіцыйныя адзінкі, якія надаюць творам дынамічную ўпарадкаванасць. 

Паэма «Адвечная песня» падзяляецца на 12 раздзелаў-праяў. Лічба 12 тут – 

невыпадковая. 12 – адна з самых сакральных (яна ўвасабляе паўнату Існага) 

лічбаў, акрамя таго, гэта лік месяцаў года, з якімі звязаны асноўныя 

сельскагаспадарчыя работы і сямейныя святы беларусаў: хрэсьбіны, 

ініцыяцыі, вяселлі, хаўтуры. Што ж тычыцца філасофскага сэнсу твора – ѐн 

не адрозніваецца ад зместу ранніх паэм, толькі трагічнае напаўненне, бадай, 

мацнейшае. Як слушна заўважае А. Лойка: «Як чалавек Мужык нараджаецца, 

паводле купалаўскага разумення, “царом прыроды”. А як Мужык, кім ѐн 



нараджаецца? Уся паэма – адказ на гэта пытанне: шукальнікам шчасця, 

свабоды» [5, 147]. Але менавіта такая дыхатамія твора сведчыць пра 

магутнае праяўленне ў ім міфалагічнага мыслення: Мужык у Купалы не 

паказаны па-за сацыяльным, канкрэтна-гістарычным вопытам людзей, як у 

п’есе Л. Андрэева «Чалавек», пад уплывам якой, як лічаць даследчыкі, 

знаходзіўся Купала, – яго Мужык, хоць самім ладам жыцця ўключаны ў 

прыродны кругаварот, а значыць, у цыклічны час, знаходзіцца і ў часе 

лінейным, гістарычным, а гэта трагедыя. Эксплуатацыя з боку памешчыкаў і 

чыноўнікаў, падаткі, беззямелле, патрэбы вялікай сям’і, хваробы дзяцей… 

Галеча даводзіць да заўчаснай смерці. Але смерць – не бесклапотны сон. 

Душа Мужыка працягвае клапаціцца пра жыццѐ на зямлі: «Так спаць 

неахвота век цэлы; // Мне хочацца ведаць, пачуць, // Што чутна на свеце на 

белым? // Патомкі мае як жывуць?» [2, 193]. 

 Устаўшы з труны і ўбачыўшы жыццѐ па-ранейшаму беспрасветным, 

Мужык зноў кладзецца ў магілу, паміраючы, такім чынам, двойчы. 

Сапраўдны трагізм якраз у тым, што памірае душа – ужо канчаткова – і не 

ўзнікае ў падтэксце, як у ранніх паэмах, надзеі на адраджэнне. У такой 

купалаўскай канцэпцыі адчуваюцца вельмі старажытныя ўяўленні пра смерць 

і чалавечую душу. У фараонаўскім Егіпце душа чалавека, што паспяхова 

прайшла суд бога апраметнай Асірыса, магла наведваць свет жывых 

штодзѐнна разам з усходам сонца і падарожжы яго па небе. Але існавала і 

паўторная, ужо канчатковая, смерць. Нічога не магло быць больш жахлівым 

для людзей старажытнасці. Экзістэнцыяльныя матывы ў  паэме Купалы 

асабліва відавочныя, але гэта не значыць, што яны характэрныя толькі для 

мадэрністаў, – для рамантыкаў  таксама. 

 Надзвычай складаная па кампазіцыі другая драматычная паэма Купалы 

«Сон на кургане». Складанасць яе – у кампаноўцы малюнкаў рэальных і 

ўмоўных, а таксама – у тых нюансах, намѐках, асацыяцыях, у якіх якраз 

праяўляюцца архетыпова-міфалагічныя матывы. 

 У 1-й дзеі паэмы – шмат вобразаў, што ўвасабляюць першабытны Хаос: 

восень, ноч, лес, вой ветру. Лес – чужая прастора, напоўненая істотамі, у 

многім варожымі чалавеку. Згодна з верай беларусаў, лес – аналаг іншасвету, 

дзе жывуць душы памерлых, якія не трапілі на неба. Твор і пачынаецца з 

успамінаў такіх душ – русалак – пра сваѐ зямное жыццѐ. Але русалкі не 

варожыя чалавеку, як думае А. Лойка; яны, навяваючы Саму сон, як бы 

праводзяць яго па іншасвеце, бо лес, курган, на якім засынае герой,  – і 

рэальныя, і нерэальныя адначасова (як прастора ў замовах): курган у 

фальклоры – месца сакральнае, злучэнне розных светаў, менавіта ў іншасвет 

трапляе ў сне Сам. 

 З казачнага лесу ў 2-й дзеі (у сне) Сам пераходзіць у іншае сакральнае 

месца, але ўжо звязанае з ранняй літаратурнай традыцыяй, – на замчышча. 

Замак, у адрозненне ад лесу, дзе часу фактычна не існуе, напоўнены часам – 

гістарычным мінулым. У замку адклаліся сляды вякоў і пакаленняў – гэта і 

ѐсць той скарб, які шукае тут Сам. Што гэта менавіта так, гаворыць тэкст 

паэмы, тыя месцы ў ѐй, на якія не звярталі ўвагі ранейшыя даследчыкі або 



трактавалі ў сацыялагічным духу. Відмы, якія сцерагуць скарб, так гавораць 

пра яго: «Сотні лет і сотні плечаў, // З сотні ніў яго тут клалі, // А ты, відма 

чалавеча, // К яму зубы так аскаліў» [2, 221]. 

 Скарб той – хутчэй за ўсѐ патаемныя веды: усведамленне, скажам, 

рэальных спружын гісторыі. Натуральна, што просты чалавек да такіх ведаў, 

сапраўды, не дапускаўся: «Скуль ты маеш дазваленне, // Скарбам гэтым 

карыстацца?» [2, 221]. Сам, імкнучыся да авалодання скарбам на руінах 

феадальнага замка, каштоўнасцю, сапраўды, пакуль для яго недасягальнай, 

не ўсведамляе, што асабіста яго (народны) скарб – пад тым курганам, на якім 

ѐн спіць, бо курган, як піша А. Бельскі, – «надзвычайная рэалія прыродна-

нацыянальнага свету, ѐн знітаваны з стыхіямі неба і космасу – ветрам, 

хмарамі, громам, сонцам і зоркамі. «Удзірванелы курган векавечны» для 

Купалы – «памятка дзѐн», «памяць людская, паказ», інакш кажучы, легенда і 

гісторыя роднай зямлі» [1, 34]. Авалоданне скарбам народных каштоўнасцей, 

нацыянальнай памяццю, якую сімвалізуе курган, – вось, на думку Купалы, 

пачатак шляху да шчасця. Ды толькі Сам (народ) гэтага не ўсведамляе і 

цягнецца да скарбу чужога, панскага, замкавага. 

 У міфалогіі пошук скарбу, які на самой справе ўвасабляе сабой не 

матэрыяльныя рэчы, а патаемныя веды, тэксты, – традыцыя  вельмі 

старажытная, дастаткова прыгадаць паход арганаўтаў: Залатое Руно – зусім 

не шкура барана (гэта зашыфраваная метафара пергаменту), а Руны – 

свяшчэнныя тэксты. І каб авалодаць імі, неабходны сапраўды тытанічныя 

намаганні, гераічныя ўчынкі. Герой жа Купалы спадзяваўся на шчаслівы 

выпадак, сваѐ асабістае шанцаванне, лѐгкасць шляху (няхай гэты шлях і такі, 

як рэвалюцыя). Натуральна, наступае расплата. Героя паэмы Сама 

абвінавачваюць у падпале вѐскі. 3-я частка паэмы “На пажарышчы” зусім 

невыпадкова перапоўнена драбязой, побытавымі дэталямі: гэта чалавечае 

жыццѐ, якое ўшчэнт разбураецца  гістарычнымі катаклізмамі тыпу 

рэвалюцыі. У 4-й частцы дзеянне адбываецца ў шынку – таксама месцы 

сімвалічным: як бы апошнім, што застаецца народу. Дзіўны тост падымае тут 

Сам: «За тых, хто родны край зніштожыў // І к цемрам вечным кладкі 

мосціць…» 

 Ці не пра сябе самога гаворыць так Сам, зразумеўшы марнасць свайго 

шляху? «У заключных эпізодах, – піша І. Навуменка, – Сам паўстае ў 

знаѐмым вобліку лірніка-вешчуна, які прагне сабраць, з’яднаць раскіданае, 

запаліць сэрцы тых, хто яго слухае, імкненнем да яднання, самаахвярнасці ў 

святой барацьбе за народную праўду, за высокія ідэалы сацыяльнага і 

нацыянальнага вызвалення» [7, 133]. Толькі песня Сама сведчыць, што 

шляхоў да праўды ѐн так і не бачыць, а толькі марыць: «А калі ж к нам 

змілаванне // З дальняй далі прыйдзе, гляне? // Лад-парадак пазаводзіць, // 

Думкі песняй асалодзіць? // А калі ж к нам рыцар важны, // Прыплыве 

Дунаем з княжнай? // Нас падыме, заахвоціць // К лепшай славе і рабоце?» [2, 

370]. 



 Вечнае славянскае спадзяванне на Некага/Нешта, хто/што прынясе 

шчасце і вырашыць усе праблемы… Якраз у гэтым, на нашу думку, 

заключаецца трагізм паэмы «Сон на кургане». 

 Трохі пазней Купала да той жа ідэі падыходзіць з іншага боку. 

Апошняй яго перадкастрычніцкай паэмай з’яўляецца «Яна і я» – тыповая 

ідылія, калі зыходзіць з класіфікацыі М. Бахціна. Як і Сам, героі паэмы не 

ведалі шляхоў да шчасця, сустрэліся “на крыжавых пуцінах”, і ляжалі перад 

імі розныя дарогі: «Куды ісці, не ведала яна, // І я не ведаў – у полі я ці ў лесе, 

// І мне ляжала сцежка не адна» [3, т.6, 106]. 

 Паэма пачынаецца з аднаго з важнейшых у сусветнай літаратуры 

архетыпаў – скрыжавання дарог. Ды толькі потым дзеянне канцэнтруецца ў 

невялікім абсягу роднага – хаты, садка, агарода, поля. Для героя і гераіні свет 

шырокі («Вялікі свет! Не згледзець тых абшараў, // Што прадзеды пакінулі і 

нам…»), бо для іх якраз існуе глыбіня гістарычнай памяці, якую тут 

сімвалізуе не курган, а крыж. Так  узнікае вертыкальны кірунак часу – у 

мінулае, але і ў будучае, зусім рэальнае для маладой закаханай пары. Больш 

выразны, аднак, час, так бы мовіць, гарызантальны, звязаны з земляробчым 

сялянскім календаром. Гэты час найбольш прасторавы і канкрэтны, 

неад’емны ад зямлі і прыроды. Сімвалічным перакрыжаваннем вертыкальнай 

і гарызантальнай ліній часу і адначасова перакрыжаваннем прыроды і 

культуры робіцца тут вобраз сада-Рая (самы вялікі сімвал чалавецтва) з 

Прадрэвам-воссю свету пасярод яго: «Раем на зямлі выглядываў наш сад // Я 

ў ім – Адам, яна ў ім – Ева; // У раі гэтым вецер быў нам бог і сват, // 

Вецьвямі шлюб давала дрэва» [3, т.6, 117]. 

 Такі вобраз у Купалы сустракаецца, бадай, упершыню і сведчыць аб 

расчараванні паэта ідэяй рэвалюцыі. Тут якраз і праяўляецца гістарычная 

інверсія: міф пра Залаты век, які нібы дасягнуты ўжо  героямі ў сучаснасці,  

для ўсяго народа праецыруецца ў будучае – як ідэал. 

 Такім чынам, у паэмах Я. Купалы хранатоп вызначаецца як народным 

уяўленнем пра свет, так і дыхатамічным архетыпам, пошукам ідэалу і шляхоў 

да шчасця паэта-інтэлігента. Вылучэнне ў паэмах Купалы розных відаў часу 

ўсведамляецца як свайго роду метапраблема, што сканцэнтравала ў сабе 

цэлы комплекс іншых вузлавых праблем, усю сістэму духоўных уяўленняў 

эпохі, суму духоўнага вопыту самога аўтара. Думка Купалы ўсѐ ж найперш 

скіравана ў мінулае, якое ўключае ў сябе ўстойлівую культурную традыцыю, 

але менавіта духоўныя каштоўнасці праецыруюцца ў будучае –адбываецца 

своеасаблівая стыкоўка часоў. У такім аспекце праблема хранатопу ў 

творчасці Янкі  Купалы яшчэ не разглядалася. 
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