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Г.М. МЯТЛІЦКАЯ 

САЦЫЯЛЬНАЯ І МІФАЛАГІЧНАЯ СЕМАНТЫКА ВОБРАЗАЎ ДРЭЎ У НАШАНІЎСКАЙ  
ПАЭЗІІ ЯНКІ КУПАЛЫ 

Рассматривается влияние славянской и мировой мифологических традиций на творчество Янки Купалы, а также отражение
через призму образного языка социальных идей дореволюционного времени. 

The article is devoted to revealing the influence of Slavonic and world mythological traditions on Yanka Kupala’s poetry of  
pre-revolutionary period and the reflection of social ideas of that time.  

Свет раслін складае значную частку вобраз-
насці ў нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы. Гэта не
толькі элементы асобных раслін (ліст, галіна і
інш.), але і такія паняцці, як бор, лес, гай, пушча, 
сад, гушчар, а таксама вобразы асобных дрэў, 
кветак, кустоў, збожжавых культур і г. д. Кожны
асобна ўзяты вобраз расліны ў нашаніўскай паэзіі
Янкі Купалы так ці інакш адлюстроўвае міфала-
гічныя ўяўленні пра архетып Сусветнага Дрэва, 
які выконвае важную ролю ў міфалагічнай карці-
не свету розных народаў, у тым ліку славян, пе-
радае значныя міфалагічныя суадносіны – з’яд-
нанасць Неба і Зямлі, жыццястойкасць і моц
усяго жывога, разнастайнасць праяў жыцця. У
творчасці класіка вобразы раслін дапаўняюць
адзін аднаго, гарманічна суіснуюць, а праз сваю
далучанасць да чалавечага жыцця – набываюць
сімвалічнасць, выкарыстоўваюцца паэтам у але-
горыях і іншых мастацкіх прыёмах. 

Распаўсюджаным вобразам у нашаніўскай
паэзіі Янкі Купалы з’яўляецца дрэва, якое расце
на кургане. Паводле міфалагічных уяўленняў, 
Сусветнае Дрэва «часта ўяўляецца растучым на
вяршыні гары» (Купер 1995, 70). У паэмах Янкі
Купалы «Курган» і «Сон на кургане» сустракаем
мастацкае спалучэнне вобразаў дуба (дубоў) і
кургана.  

Семантыка вобраза дуба раскрываецца паэ-
там у двух вершах з аднолькавай назвай «Дуб». 
У адным з іх, што мае падзагаловак «Распусціў-
шы сучча...», знаходзім апісанне дуба, які параў-
ноўваецца з царом у кароне і «аб нічым не дбае», 
«стаіць і дрэмле». Акрамя сілы і велічы дрэва, 
Купала адзначае яго мудрасць. У вершы з падза-
галоўкам «Калыханы ветрамі...» спачатку такса-
ма ствараецца падобны малюнак-апісанне старо-

га дуба, яго жыццёвых выпрабаванняў, а потым
гэты вобраз набывае алегарычны сэнс – дуб
рухне, і на кургане, на якім ён рос, з жалудоў
паўстане дуброва, што зашуміць «песняй новай». 
Працяг гэтай думкі можна адшукаць і ў вершы
«Ты, зялёная дуброва...», напісаным у форме
звароту паэта да дубровы, у якім выказваецца
просьба «гаманіць, расходзіцца шумам», «уліць
надзею вольным думам». Менавіта дуброва па-
вінна скінуць сон, расцвісці, данесці свету звесткі
пра сябе і інш. Тлумачэнне гэтых алегарычных
вобразаў магчыма толькі ў кантэксце важнай па
значэнні для нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы ідэі
свабоды, ідэі народнага абуджэння, імкнення да
лепшай будучыні: паэт асацыятыўна суадносіць
вобраз дубровы з беларускім народам, яе шум – 
з народным абуджэннем, а моц маладых дуб-
коў – з новым пакаленнем беларусаў або з ге-
роямі-змагарамі. 

Сіла дуба адзначаецца ў нашаніўскай паэзіі
Янкі Купалы даволі часта: дуб называецца няў-
сечным (паэма «Сон на кургане»), з ім параўноў-
ваюцца героі паэм «У Піліпаўку» («крапячы, як
дуб») і «Адвечная песня» («дуж, як той дуб века-
вы»). Пры дапамозе метафары ссякання дуба ад-
люстроўваецца сіла чалавека (верш «Зімой у
лесе»), буры (верш «Будзь смелым!..»). Зна-
ходзім у Купалы і народнае суаднясенне вобра-
заў дуба і хлопца (творы «Плачуць мае песні», 
«Два браты»), з дубам і лілеяй параўноўваюцца
маладыя ў вершы «Маладым на вяселлі». Дуб
сімвалізуе «моц, вынослівасць, даўгалецце, вы-
сакароднасць» (Тресиддер 1999, 87), «сілу, ахо-
ву... мужнасць, вернасць, мужчыну, чалавечае
цела». У многіх традыцыях дуб звязваецца з ба-
гамі-грымотнікамі, «таму можа таксама сімваліза-
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ваць маланку і агонь». У хрысціянстве дуб сімва-
лізуе Хрыста як сілу, што праяўляецца ў бядзе, 
цвёрдасць у веры і дабрачыннасці (гл. Купер 
1995, 82). У традыцыйнай славянскай культуры 
дуб – гэта дрэва, якое найбольш шанавалася і 
было прысвечана Перуну. Дуб і бяроза сімва-
лізуюць мужчынскі і жаночы пачаткі ў прыродзе 
(гл. Крук 2001, 287–293). 

У адрозненне ад вобраза дуба вобраз бярозы 
ў Купалы мае значна больш эпітэтаў: ніцая (паэ-
ма «Яна і я»: раздзел «Сяўба»), белая (паэма 
«Бандароўна»), крывая (вершы «Гэта крык, што 
жыве Беларусь», «Чатыры крыжы»). Бярозы – 
шумныя (верш «З песень нядолі»), плакучыя, яны 
стогнуць (верш «Пад крыжам»), вольныя (верш 
«Як у лесе зацвіталі…»). Вобраз бярозы таксама, 
як і вобраз дуба, сустракаецца побач з вобразам 
кургана: бярозы растуць «на вечным кургане 
бадыльным» (верш «Мой край»). Звычайна бя-
розкі выкарыстоўваюцца ў якасці дэталей пры 
апісанні вёскі, прысад («Я ад вас далёка», «З пе-
сень аб сваёй старонцы», «Падарожны» і інш.), 
нават з’яўляюцца для паэта адной з прыкмет 
радзімы. У славянскай міфалогіі бяроза «сімвалі-
зуе вясну і дзявоцтва, з’яўляецца эмблемай ма-
ладых жанчын» (Тресиддер 1999, 24). У народ-
ных уяўленнях назіраецца дваякае стаўленне да 
бярозы: яна абараняе ад злых сіл і, наадварот, 
прыносіць шкоду, звязваецца з духамі памерлых 
(гл. Шапарова 2001, 70). У сусветнай міфалогіі 
бяроза мае станоўчую семантыку, сімвалізуе 
ўрадлівасць і святло, адганяе злых духаў, а ў ша-
манізме выступае нават у якасці Сусветнага Дрэ-
ва (гл. Купер 1995, 41). У нашаніўскай паэзіі Янкі 
Купалы гэты вобраз станоўчы, бяроза суадносіц-
ца з дзяўчынай, што сведчыць пра набліжанасць 
у адлюстраванні гэтага вобраза да славянскіх 
уяўленняў. На Беларусі з бярозай звязана свята 
Сёмуха, падрыхтоўка да якога – ламанне маю – 
апісана паэтам у вершы «Перад Сёмухай». Пры 
дапамозе вобраза маю перадаецца мара лірыч-
нага героя аб сваёй долі і долі радзімы. «Майскае 
дрэва сімвалізуе сусветную вось, вакол якой аба-
рочваецца Сусвет» (Купер 1995, 195).  

Ліпа ў беларускіх замовах таксама з’яўляецца 
апякункай маці, дзяўчат «у іх спецыфічна жано-
чых праблемах, у пытаннях, звязаных са шлюбам 
і дзетараджэннем». Ліпа надзялялася гаючымі і 
жыватворнымі якасцямі. «Вядомыя і апатрапеіч-
ныя функцыі ліпы, яе лыка, якое не толькі адганя-
ла дэманаў, але і магло пазбавіць іх шкоднай сі-
лы» (Беларуская міфалогія 2004, 290). З гэтым, 
магчыма, звязана і тое, што ў беларусаў з ліпы 
зроблены многія прадметы сялянскага побыту: 
калыска (вершы «Да сваіх думак», «Лірнік вяско-
вы», «Песні вайны»), лапці (вершы «Лапці», «Над 
калыскай»), скрыпка (верш «Забытая скрыпка»). 
Ліпа лічылася святым дрэвам, паўсюдна ў славян 
забаранялася чапаць ліпу, наносіць пашкоджанні, 
секчы, ламаць ліпавыя галіны (гл. Агапкина, Усачева 

2004, 112–114). У вершы «Ліпа» паэт увасабляе 
гэта дрэва ў вобразе старой, якая ні аб чым не 
дбае, за сто год свайго жыцця бачыла рознае і 
многае, ад віхраў і ад бураў // Не мела век 
патолі. Людзі паважаюць і шануюць ліпу. Менаві-
та праз параўнанне з доляй ліпы Купала перадае 
пакуты зямлі з прыходам вясны 1915 г., якая пры-
несла вайну (верш «Вясна 1915-ая»). 

У паэме «Нікому» Купала стварае вобразы 
клёна і ліпы, якія выраслі на магіле Алены, як 
вобраз пары і сімвал вернасці ў каханні: Людзі й 
тут па-свойму // Нейкі знак знайшлі: // Людскія 
назовы // Дзераўцам далі. На жаль, вобраз клёна 
падрабязна не раскрываецца ў творчасці Янкі Ку-
палы нашаніўскага перыяду.  

У пары з «жаночым» дрэвам у паэта выступае 
і явар, «белы клён з сямейства псеўдаплатана-
вых, прыгожае, велічнае дрэва, улюбёнае дрэва 
беларускай вусна-паэтычнай спадчыны, хоць у 
прыродзе Беларусі яно адсутнічае. Важнае 
месца явара ў нашай духоўнай спадчыне тлума-
чыцца незвычайным яго паходжаннем. Явар – 
гэта моладзец, ператвораны ў дрэва праз 
праклён маці (часам бацькі) або па сваёй волі 
пад ціскам абставін ды інш.», – піша Л. Салавей 
(Беларуская міфалогія 2004, 575). У вершы 
«Явар» Купала стварае вобраз адзінокага дрэва, 
якое церпіць крыўды, пакуты: за пакутнай за 
гарою // Плача хмурны, адзінокі. Паэт расказвае 
аб яго былой славе: явар быў князем гэтых 
ніваў, // На ўсім свеце меў павагу, пра яго скла-
далі і спявалі песні. Хутчэй за ўсё ў вобразе ява-
ра Купала алегарычна адлюстраваў Беларусь – 
яе мінулае і сучаснае (пачатак ХХ ст.); явар пла-
ча аб ранейшай славе, ён стары, слабы, памірае. 

У славянскай традыцыі каліна – расліна, якая 
надзялялася «сімволікай цнатлівасці; з-за ярка-
чырвоных ягад асацыіруецца з крывёю; у некато-
рых традыцыях лічыцца нешчаслівым дрэвам, у 
іншых, наадварот, адносіцца да святых» (Усаче-
ва 1999, 446). Як адзначае І.А. Швед, у бела-
рускім фальклоры каліна выступае сімвалам 
«нешчаслівай жанчыны ці яе горкай долі», што 
звязваецца з горыччу калінавых ягад, а таксама 
каліне ўласціва значэнне «надмагільнага дрэва, 
дрэва смерці» (Беларуская міфалогія 2004,  
214–215). У вершы «Явар і каліна» выяўляецца 
гармонія пачуццяў закаханых, перададзеная праз 
малюнак узаемаадносін дрэў, якія абудзіліся 
вясной – скінулі «зімнія чары». У творы «Песня» 
(«Каб была я перапёлкай...») з вобразам горкіх 
ягад каліны паэт суадносіць долю дзяўчыны на 
службе; праз мастацкі прыём параўнання з выка-
рыстаннем вобраза бярозы ствараецца малюнак 
плачу дзяўчыны: Ой, крывава паліюцца // Мае 
горкі слёзы, // Бы расіца ў летню ночку // З бе-
ленькай бярозы. Паралелізм жыцця каліны і жыц-
ця дзяўчыны, адпаведны вобразнасці народных 
песень, знаходзім і ў вершы «Над ракою ў спа-
кою». 
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Сасна (хвоя) сімвалізуе бессмяротнасць і даў-
галецце. Гэта звязана з тым, што яна вечназялё-
нае дрэва. Таксама сасна ўвасабляе «адкры-
тасць, жыццёвую сілу, плоднасць, сілу характару, 
маўклівасць, адасобленасць» (Купер 1995, 315). 
Як заўважыў даследчык М.М. Эпштэйн, хвойныя 
дрэвы перадаюць «таемнае маўчанне, здранц-
венне, паглыбленасць у сябе» (Эпштейн 1990, 75). 
Купала характарызуе сасну пры дапамозе нас-
тупных эпітэтаў: смалістая (паэма «Яна і я»: 
раздзел «У хаце»), смутная (верш «Я нясу вам 
дар…»), высокая (верш «Заручыны»). Праз воб-
раз сасонак ілюструецца прыгажосць дзяўчат: 
Дружка ў дружку, як сасонкі, // Пазірай – дзівіся! 
(верш «З нуды»). М. Малоха адзначае, што елка 
ад хвоі «адрозніваецца больш “светлымі” рысамі. 
Вечная зеляніна, спрыяльнае “біяполе” вакол яе 
сталі асновай сакралізацыі і шанавання» 
(Беларуская міфалогія 2004, 532). У творах Купа-
лы хвоі і елкі персаніфікаваныя: хвойкі баяць бай-
кі (верш «Прывітанне»), хвойка з хвойкаю тал-
куе, // Як дзе кума з кумой на рэчцы (верш 
«Лес»), елкі, сасонкі слухаюць песню (верш «А як 
мы з хаткі выходзім…»). Матыў змагання хвойкі з 
бурай выкарыстоўваецца для паказу цяжкасцей у 
чалавечым жыцці (творы «Ой, чаму на хаты 
гэтыя?..», «Доля ўдавы»). Разам з тым, па словах 
М. Малохі, наяўнасць вострых іголак «дазваляе 
далучаць хвойныя дрэвы да падземнага царства, 
свету памерлых» (Беларуская міфалогія 2004, 531), 
што стала прычынай аднясення іх да адмоўных 
вобразаў у славянскіх літаратурах. «Сімволіка 
елкі ў народнай культуры часцей негатыўная... як 
дрэва, што расце ў сырых, цёмных месцах, лі-
чыцца нядобранадзейнай, чорнай, таму яе ніколі 
не садзяць блізка ля хаты. У міфалагічным плане 
“калючасць”, “адмоўнасць” елкі адлюстраваліся ў 
сувязі яе з дэманалагічным светам» (Там жа, 159), 
а тое, што вечная зеляніна елкі асацыятыўна 
суадносіцца з вечнасцю жыцця, паслужыла асно-
вай для выкарыстання яе галінак у пахавальных 
абрадах. У адпаведнасці са згаданымі ўсходне-
славянскімі ўяўленнямі вобразы хвойных дрэў 
выкарыстоўваюцца Купалам пры апісанні могі-
лак: крыжы яловыя (верш «Над магіламі»), на мо-
гілках хвойкі плачуць (раздзел «Радаўніца» з паэ-
мы «Яна і я»), над магілай беззямельных вы-
расце сасонка, якая забядуе над імі «песняю 
нязвонкай» (верш «Беззямельныя»). З хвояй 
звязваюцца трагічныя, фатальныя здарэнні: 
хвойка калечыць («крыша») нагу лесніку, і ён вы-
мушаны ісці жабраваць, бо перад гэтым на вайне 
згубіў руку (паэма «Калека»); на сасонцы павесі-
лася Зося (паэма «Адплата кахання»); у паэме 
«Адвечная песня» Мужыка забівае таксама хвой-
ка. Вобраз елкі ў вершы «За чужую елку» такі ж 
адмоўны; елка ў гэтым творы фактычна выступае 
як дрэва, з-за якога згубілі жыццё два чалавекі – 
селянін Мікіта і ляснік Валівода. Толькі ў адным 
творы пры дапамозе вобраза елкі Купала пера-

дае людское неразуменне, адзіноту чалавека 
сярод людзей: Каб здаецца, абняў елку, // Сагрэў 
бы сабой, // А з людзьмі так неяк зімна, // Жудка, 
Божа мой (верш «Па жыццёвай пуцявіне»). 

Сувязь з міфалагічнымі ўяўленнямі выразна 
праяўляецца ў купалаўскім вобразе асіны. У не-
каторых творах асіна – гэта дрэва, якое таксама 
расце ў сакральным цэнтры: на кургане пад асі-
най векавой іграе дудар (верш «Дудар»), паэт 
успамінае курган «з сухой асінаю» як дэталь у 
вершы «Мой дом». У народных уяўленнях усход-
ніх і часткова заходніх славян асіна – «“нячыстае” 
і праклятае дрэва; у абраднасці і магіі – універ-
сальны абярэг» (Агапкина 2004 [а], 570). 
А.М. Афанасьеў адзначае роднаснасць назвы 
асіна (серб. jасика) са словам ясень; асіне, гэтак-
сама як і ясеню, надаецца сіла, ад якой 
дранцвеюць змеі (гл. Афанасьев 1995, 158). Га-
лоўная асаблівасць асіны – трымценне яе лістоў, 
якое, як заўважана народам, адбываецца і ў бяз-
ветранае надвор’е. Гэта заўважыў і паэт: «лісць» 
трасецца на асіне (верш «Хохлік»), дрыжанне 
асіны сустракаем у паэме «Сон на кургане» і інш. 
Беларускі даследчык Я. Крук прыводзіць розныя 
версіі, чым маглі быць абумоўлены народныя 
ўяўленні пра дрыжанне асіны, і адпаведна – чаму 
яна праклятае дрэва: з асіны былі зроблены 
крыж і цвікі, на якіх адбылося распяцце Хрыста; 
пад асінай падчас уцёкаў у Егіпет хавалася Маці 
Божая, і асіна выдала яе; на асіне павесіўся Іуда. 
Таксама даследчык прыводзіць беларускае па-
данне пра бярозу і асіну, як пра пакараных Богам 
няверную жонку і яе палюбоўніка. Беларусы не 
выкарыстоўваюць асіну пры будаўніцтве хаты, не 
садзяць на падворку. Між тым асіна выкарыстоў-
валася і як абярэг, і ў народнай медыцыне 
(гл. Крук 2001, 293–296). Магчыма, у купалаўскім 
вершы «Грай жа, музыка...» рэмінісцэнцыяй на 
біблейскі сюжэт з’яўляецца выпадак, калі чалавек 
ідзе вешацца на асіне. Асіна выкарыстоўвалася і 
падчас пахавальнага абраду: «Каб нябожчык, у 
якім падазраюць злога ведзьмака, вампіра або 
ведзьму, не мог выходзіць з магілы, – піша 
А.М. Афанасьеў, – сяляне ўбіваюць яму ў спіну 
асінавы кол... Паводле казак, ведзьмакам, якія 
выходзяць з магіл, убіваюць у сэрца асінавы кол, 
б’юць іх наводмаш асінавым паленам і спаль-
ваюць іх целы на асінавым кастры» (Афанасьев 
1995, 159). Як ворага-ведзьмака, які не павінен 
выходзіць з магілы, хаваюць гусляра і яго гуслі ў 
паэме «Курган»: Закапалі, убілі асінавы кол, // 
Далі насып тры сажні высокі. Як прадвесце цяж-
кога жыцця і трагічнага лёсу Мужыка паэт у раз-
дзеле «Хрэсьбіны» з паэмы «Адвечная песня» 
прыкмячае, што немаўля спіць у асінавых начоў-
ках, калі над ім з’яўляюцца цені, якія спяваюць 
пра будучае жыццё дзіцяці.  

У народнай медыцыне і ў якасці прадмета-
апатрапея славяне выкарыстоўваюць і вольху 
(гл. Агапкина, Усачева 2004 [б], 546), дрэва, звя-
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занае з замагільным светам, плачам і небяспе-
кай. «Асаблівасць вольхі – на паветры яе сок, ка-
ра, сырая драўніна чырванеюць. Беларускія ле-
генды звязваюць чырвоны колер кары вольхі з 
крывёй чорта, які ратаваўся на ёй ад ім жа ство-
ранага ваўка (чорт цкаваў ім Бога, аднак воўк 
паслухаўся апошняга і ўкусіў чорта)... Беларускія 
фраземы выкарыстоўваюць вобраз вольхі для 
характарыстыкі неадукаванага, цёмнага чалаве-
ка – “куст альховы”, “пень альховы”» (Беларуская 
міфалогія 2004, 88). У творах Купалы вольха 
заўсёды знаходзіцца ля рэчкі ці якой-небудзь 
вады (вершы «Летам», «Над Свіслачай» і інш.). У 
вершы «З летніх малюнкаў» ствараецца станоў-
чы вобраз вольхі праз адлюстраванне яе адносін 
да дзяўчыны, якая глядзіцца ў ваду. У вершы 
«Вольха» яе вобраз у нечым нагадвае вобраз 
адзінокага явара з разгледжанага вышэй верша 
«Явар»: яе карэнні ўхутаны нечым небяспечным, 
а неба сее непрыветы. Жыццё вольхі – гэта 
розныя выпрабаванні, якія яна вытрымлівае. 
Падобны малюнак знаходзім і ў вершы «Коціцца 
крыніца...». У гэтым творы вольха апавядае пра 
сваё жыццё, у якім нябачна нічога светлага: 
скардзіцца рэчцы, што яна век прыкавана да 
зямелькі чорнай; ветру, бо той свабодны, а ёй 
трэба жыць у нядолі; чалавеку, што яна марнее. 
Выснова верша – чалавеку жыць усё ж цяжэй, 
чым вольсе, і таму на скаргу вольхі ён адказвае: 
Ты хоць ажыўляеш // Выгляд свой вясною, – // Я 
сплю адналькова // Летам і зімою. 

У якасці апатрапея беларусы выкарыстоўвалі і 
вярбу: яна «ўжывалася як лекавая расліна, галін-
камі вярбы абтыкалі з ахоўнымі мэтамі палі і да 
т. п.» (Беларуская міфалогія 2004, 106). Вярба – 
куст або дрэва, якое ў славян сімвалізуе «хуткі 
рост, здароўе, жыццёвую сілу, урадлівасць» 
(Толстой, Усачева 1995, 333), а таксама – «вя-
сенні росквіт прыроды» (Шапарова 2001, 160), 
што звязана з яе ўласцівасцямі хуткага прыжы-
вання і хуткага росту і з яе раннім цвіценнем як 
першай прыкметай вясны. У асноўным вярба 
расце па нізкіх мясцінах – над рэчкамі, ручаямі, 
каля вады, што адлюстравана, напрыклад, у 
няскончанай паэме «Гарыслава».  

Уяўленні пра вярбу былі дваістымі: «…з адна-
го боку, яна ўспрымалася як расліна карысная, 
нават святая, аднак з другога, ёй нярэдка пры-
пісваліся і нядобрыя якасці, сувязь з нячыстай сі-
лай і інш.; пры гэтым такі падзел часта суадносіў-
ся з узростам вярбы (так, у славян лічылася, што 
маладая вярба абараняе ад нячыстай сілы, 
стыхійных бедстваў, хвароб і г. д., у той час як 
старая служыць прыстанкам для чарцей, вадзяні-
коў і іншай “нечысці” і на яе можна адсылаць 
розныя хваробы)» (Шапарова 2001, 160–161).  

Вобраз вярбы ў творах Купалы ў цэлым ста-
ноўчы. Сваю адзіноту лірычны герой верша «На 
адвітанне» параўноўвае з вярбінкай: Я ж адзін, як 
над рэчкай вярбінка, // Буду жыць і цябе ўспамі-

наць, пад шырокай вярбой, якая расце ў садзе, 
сустракаюцца закаханыя (верш «У зялёным са-
дочку»). Адухаўленне вярбы яскрава выяўляецца 
ў «Песнях вайны», дзе вярба і асака непакояцца, 
спрабуючы зразумець «варожбы» перад вайной. 
У купалаўскім вершы «Вярба» дрэва паказваецца 
адзінокім, пакутным, нямым, яно выклікае страх у 
птушак. Напрыканцы твора паэт тлумачыць, што 
ў гэтай сухой вярбе пакутуе грэшная душа.  

Дрэва сямейства вярбовых – таполя. У 
сусветнай міфалогіі яна сімвалізуе дваістасць, 
што звязана з двума колерамі яе лістоў – цёмных 
зверху і светлых унізе. «Старажытныя грэкі спра-
бавалі растлумачыць гэту з’яву ў міфе пра Герак-
ла... герой надзеў вянок з таполевых галін перад 
тым, як сысці ў падземнае царства. Дым закапціў 
верхні бок лістоў, а потым высветліў ніжні». З-за 
рознага колеру лісця вобраз таполі сімвалізуе 
ўсе бінарныя апазіцыі: інь і ян, месяцавае і сонеч-
нае (у Кітаі) і інш. (гл. Тресиддер 1999, 371). Для 
стварэння алегорыі ў вершы «Дзве таполі» Купа-
лам выкарыстоўваецца вобраз таполяў: яны 
растуць у полі, шумяць, спяваюць пра Усход і За-
хад, пануюць над дубамі, «начуюць... самаўлад-
на», іх насцігае помста неба – і яны «навекі... 
заснулі». Паэт не тлумачыць, за які грэх іх напат-
кала помста неба: ці за думкі пра чужыну, ці за 
панаванне над іншымі дрэвамі. Магчыма, таполя 
ўспрымалася паэтам як панскае дрэва (аб гэтым 
сведчыць і верш «Палац», у якім таполі растуць 
ля самых муроў палаца).  

Такім чынам, у нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы 
ў семантыцы асобных вобразаў дрэў спалучаец-
ца міфалагічнае і сацыяльнае. Пры гэтым сімва-
лічныя якасці дрэў выкарыстоўваюцца для 
ўзмацнення пэўных якасцей чалавека: моц, веліч, 
мудрасць дуба, адчай і «неадукаванасць» вольхі, 
станоўчасць (дабрыня) бярозы, ліпы і г. д. Міфа-
лагічным уяўленням славян адпавядаюць купа-
лаўскія вобразы асіны і хвойных дрэў. Супадае з 
народнай традыцыяй і наяўнасць парных вобра-
заў дрэў (клёна і ліпы, явара і каліны), адлюстра-
ванне праз іх моцы і вернасці кахання. 
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