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РЫТМА-МЕТРЫЧНАЯ I ТЭМАТЫЧНАЯ РАЗНАСТАЙНАСЦЬ 
ЗБОРНIКА «ШЛЯХАМ ЖЫЦЦЯ» ЯНКI КУПАЛЫ 

Ю. А. Алейчанка 

Трэці зборнік вершаў Янкі Купалы «Шляхам жыцця» быў упершыню 
выдадзены ў 1913 годзе ў Санкт-Пецярбургу ў выдавецтве «Загляне сонца 
і ў наша аконца». У зборнік увайшлі больш за 200 вершаў, напісаных 
пераважна ў 1910–1913 гадах, шэраг перакладаў і некаторыя вершы з 
папярэдніх зборнікаў Янкі Купалы «Жалейка» і «Гусляр». Зборнік 
складаецца з сямі асобных раздзелаў: «Бацькаўшчына», «Па межах 
родных...», «Для Яе», «Наша вёска», «Сваім і чужым», «Байкі і аповесці», 
«Пераклады з польскай». Першым і найбольш вядомым водгукам на трэці 
зборнік Янкі Купалы стаў артыкул Антона Луцкевіча ў «Нашай Ніве». 
Крытык акцэнтуе ўвагу на ўсеабдымнасці паказу народнага жыцця ў 
кнізе, на добрай тэхніцы пісьма, калі «ў пекных, зычных, шчыра і з 
размахам напісаных вершах адбіваецца жыццё нашага народу» [4]. 

У зборніку «Шляхам жыцця» мы лёгка пачуем грамадзянскае гучанне 
публіцыстычных вершаў у арганічным сінтэзе з міфалагічным, народна-
песенным пачаткам: 

Гэй, ты, сонца, гары 
Ад зары да зары, 
Ланцугі распалі 
Па ўсёй чыста зямлі! [2 с. 40]. 
Вяршынь дасягае купалаўская пейзажная лірыка, насычаная яркімі 

параўнаннямі, эпітэтамі, заснаваная на прынцыпе адухаўлення. 
«”Высокай”, ідэальнай катэгорыяй паўстае ў лірыцы Купалы каханне. 

Яно – як найвялікшае таінства жыцця, містэрыя» [3, с. 16]. Выдатныя 
ўзоры інтымнай лірыкі яўляе нам раздзел «Для яе». «Царэўнай, 
каралеўнай» [2, с. 121] называе паэт сваю любую, хоча тварыць з ёй 
разам «казку залатую» [2, с. 120], заіскрыцца «ў нябесным прасторы 
сонцам пякучым», «з ветрам-сокалам» душы заручыць [2, с. 124]. 

Тэматычнай і настраёвай разнастайнасцю здзіўляе ліра-эпіка 
апошняга раздзела «Байкі і аповесці». Удалая сатыра баек, дасціпны 
народны гумар, драматызм, філасафічнасць вершаваных апавяданняў, 
арыентацыя на лепшыя ўзоры сусветнай літаратуры сведчаць пра 
росквіт таленту паэта. 

Такое незвычайнае ўзрастанне суб’ектыўна-лірычнага пачатку, 
пашырэнне ідэйнага зместу паэзіі Янкі Купалы не магло не вымагаць 
пэўных зрухаў і ў форме адлюстравання думак, у тэхніцы вершавання. 
На аснове неабходных статыстычных падлікаў мы паспрабуем выявіць 
дадзеную ўзаемасувязь. 
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Зборнік «Шляхам жыцця» вызначаецца выключнай разнастайнасцю. 
Янкам Купалам былі выкарастаны 24 вершаваныя памеры. Калі 
разглядаць паасобныя вершаваныя памеры, то ў колькасных адносінах 
на першае месца выходзіць чатырохстопны харэй (1926 радкоў), на 
другое – чатырохстопны ямб (1369 радкоў), на трэцяе – танічны верш 
(968 радкоў) (гл. табл.).  

Пры разглядзе кадэнцый вершаваных памераў (гл. мал.) заўважаем, 
што і ў гэтым выпадку дамінуе ў зборніку харэічная кадэнцыя (3468 
радкоў або прыблізна 30 % ад агульнацй колькасці радкоў). Далей ідуць 
разнавіднасці анапесту (2766 радкоў, або 24 %). Трэцяе месца займае 
кадэнцыя дактылічная (1754 радкі, або 15 %).  

Усе названыя заканамернасці прыводзяць нас да высновы, што 
літаральна за некалькі гадоў у вершаванні Янкі Купалы адбываюцца 
даволі значныя змяненні. 

Па-першае, у чыстых формах сілаба-тонікі Янка Купала дабіваецца 
цалкам натуральнага і арганічнага гучання. 

Як прыклад можна разгледзець інтанацыйныя магчымасці, якімі паэт 
ўзбагачае ямбічныя памеры. 

Возьмем трохстопны ямб: 
Стаіць вярба сухая  
У полі на мяжы,  
Кару з галін спіхае,  
Галіны – як крыжы. [2, с. 18]. 
Як бачым, патрабаванні сіметрычнасці дадзенага вершаванага памера 

вытрыманы абсалютна дакладна. Пры гэтым ні ў адным выпадку не 
парушана натуральнасць гучання слова (метрычны націск заўсёды 
супадае з натуральным моўным націскам).  

Па-другое, задача ўзмацнення экспрэсіўнасці і рытмічнай энергіі 
верша вымагае і іншага важнага змянення ў вершаванні Янкі Купалы. На 
ранніх этапах паэт, відавочна, падпадаў пад моцны ўплыў ананімных 
гутарак і вершаваных апавяданняў. Таму для буйных твораў абіраў 
чатырохстопны амфібрахій (форму, якая генетычна звязана з народнай 
моўнай стыхіяй). Калі ўлічваць паэму «Адплата кахання», то ў зборніку 
«Жалейка» дамінуе менавіта гэты вершаваны памер (653 радкі). 

У супрацьлегласць гэтаму, творы зборніка «Шляхам жыцця» патра-
буюць іншых вершаваных памераў. 

Абумоўлена гэта ўзмацненнем лірыка-філасофскіх, трыбунных 
пачаткаў у паэзіі і ўзбуйненнем паэтычных жанраў. Янка Купала для 
напісання вершаваных аповесцей і паэм абірае пераважна памеры 
чатырохстопнага ямба і «блізкія да іх па энергіі і рытміцы анапестычныя 
формы» [1, с. 211]. Змешаная форма анапесту (Ан4343) знайшла адлю-
страванне ў паэме «Курган». 
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Таблiца 
Размеркаванне рытмікі ў зборніку «Шляхам жыцця» 

Памер Колькасць вершаваных радкоў Усяго 

Х4 28; 20; 32; 36; 16; 20; 24; 28; 24; 20; 10; 72; 32; 20; 20; 24; 12; 
16; 20; 24; 12; 28; 44; 14; 20; 12; 32; 16; 204; 328; 124; 56; 538 1926 

Х3 36; 16; 32; 28; 16; 16; 20; 28; 36; 36; 66;152; 128 610 
Х2 16 16 

Х4343 38; 48; 24; 24; 20; 36; 32; 28; 32; 20; 16;12; 112; 36; 16; 40; 32; 
154 720 

Х5 48; 14; 24; 48;69 196 

Я4 16; 20; 56; 25; 24; 14; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 32; 40; 72; 48; 
40; 40; 96; 40; 120; 184; 24; 315 1369 

Я3 18; 20; 24 62 
Я4343 16; 36; 52 104 

Я6 14 14 

Д4 48; 12; 35; 12; 20; 8; 20; 16; 8; 32; 20; 28; 16; 12; 24; 20; 30; 
24; 28; 331 744 

Д3 18; 14; 20; 20; 20; 12; 12; 40; 84; 156 396 
Д2 32; 26; 25; 58 166 

Д4343 48; 16; 20; 20; 20; 152; 84 360 
Д4242 24; 24 48 

Д5 20; 20 40 
Ам4 20; 20; 24; 40; 16; 24; 48; 114; 164 490 
Ам3 20; 32; 24; 28; 20; 20; 32; 16; 16; 48; 12 448 
Ам2 28; 28; 20; 12; 56 144 

Ам43 20; 20; 36; 20; 20; 24; 24; 68; 96 260 
Ан4 48; 16; 12; 16; 36; 24; 16; 72; 48; 100; 44; 295; 164 884 

Ан3 26; 20; 28; 8; 20; 44; 32; 24; 36; 14; 24 20; 30; 20; 20; 28; 60; 
24; 28; 336 882 

Ан2 20; 12; 18; 12; 24; 36; 16; 55; 8;28; 40; 68; 58; 193 588 

Танічны 28; 32; 14; 24; 30; 60; 20; 32; 16; 12; 28; 64; 40; 32; 24; 230; 
40; 50; 42; 98; 52; 88 968 
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Яна найбольш удала падыходзіць да эпіка-філасофскай накіраванасці 
твора, яго публіцыстычна-выкрывальніцкага зместу. Дынамізм, 
сэнсавая ёмістасць дадзенага памера дасягаецца «ўнутрыстрафічным 
чаргаваннем усечаных форм чатырохстопнага анапесту з поўнай 
трохстопнай» [1, с. 213].  
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Па-трэцяе, ад зборніка да зборніка ўзмацняецца танічны прынцып. 
Гэта яскрава пацвярджае заканамерны працэс уплыву народнага 
танічнага верша на сілаба-тоніку ў ХІХ – пач. ХХ стст. і садзейнічае 
нараджэнню літаратурнага танічнага верша. У творчасці Янкі Купалы 
знаходзім пераважна такую форму тонікі, як акцэнтна-складовы верш (у 
прыватнасці, каламыйкавы). 

Такім чынам, у зборніку «Шляхам жыцця» выявіўся небывалы ўзлёт 
Купалы-лірыка. Цэнтральнае месца займае рамантычны вобраз песняра-
змагара, прарока светлай будучыні Беларусі, які ўмяшчае ў сябе вялікую 
сілу аўтарскіх перажыванняў. У галіне тэхнікі вершавання Янка Купала 
таксама дасягае незвычайнага поспеху, прадвызначае развіццё і 
ўзбагачэнне новымі формамі беларускага верша ўвогуле. Цесная сувязь 
народна-песенных і літаратурных рускіх і еўрапейскіх традый, творчая 
інтэрпрэтацыя і інтанацыйнае ўзбагачэнне іх паэтам прыводзіць да 
дасканалага станаўлення сілаба-танічных памераў, а таксама да 
нараджэння літаратурнага танічнага верша. 
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 

ПО РКИ 

Е. С. Гусенкова 

Современный человек привык получать информацию мгновенно, не со-
вершая при этом никаких усилий, поэтому такой же простоты и доступно-
сти он ожидает и от процесса изучения иностранного языка и ищет реше-
ние этой проблемы в Интернете. Именно поэтому сегодня существует 
большое количество электронных ресурсов, посвященных изучению рус-
ского языка как иностранного. Они различаются по своему уровню, со-
держанию, форме, направленности, целевой аудитории и, конечно, по ме-
тодам. В связи с этим, часто возникает проблема выбора именно того ре-
сурса, который будет удовлетворять всем требованиям и поможет изучить 
язык на таком уровне, который необходим в достижении конкретных це-
лей. Также необходим поиск новых подходов и технологий, которые бы 
способствовали наиболее быстрому и качественному приобретению навы-


