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АРХЕТЫП РОДНАЙ КРАІНЫ Ў МІФАПАЭТЫЦЫ  
ЯНКІ КУПАЛЫ І УІЛЬЯМА БАТЛЕРА ЕЙТСА

У артыкуле ў параўнальным аспекце аналізуецца творчасць беларускага класіка Я. Купалы і ірландскага паэта 
У. Б. Ейтса. Даследуюцца спецыфічныя рысы міфапаэтыкі ў творчасці Я. Купалы і асаблівасці рэалізацыі міфалагічнага 
дыскурсу ў У. Б. Ейтса. На аснове параўнальнага аналізу вершаў двух паэтаў выяўляюцца супастаўныя і адрозныя ас-
пекты выкарыстання міфа з мэтай стварэння міфапаэтычнага вобраза роднай краіны. 
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The article is the comparative analysis of works by Y. Kupala and W. B. Yeats. Specific features of mythopoetics in the works 
by Y. Kupala are analyzed, as well as specificity of the realization of mythological discourse by W. B. Yeats. Comparable and 
dissimilar aspects of the use of myth for the purpose of creation of the mythopoetic image of nаtive country are exposed by 
means of the comparative analysis of poems by both poets.

У гісторыі сусветнай культуры нярэдкія сі-
туацыі, калі розныя краіны, адасобленыя рэгія-
нальна, выяўляюць падобныя тыпы і спецыфіку 
развіцця. Ніводная нацыянальная культурная 
сістэма не ёсць замкнуты арганізм. І калі паміж 
некаторымі сістэмамі няма генетычных або рэгія-
нальных сувязяў, тыпалагічна яны ўсё адно звя-
заныя з агульным працэсам развіцця культуры.

Адна з асноўных тыпалагічных асаблівасцей, 
характэрных для нацыянальных культур, – тое, 
што кожная з іх арганічна звязаная з гістарыч-
ным лёсам народа. Гэта зыходная пазіцыя, якая 
вызначае спецыфіку развіцця кожнай нацыя-
нальнай культуры і літаратуры і яе ўключанасці 
ў агульны кантэкст.

Беларусь і Ірландыя з-за доўгага залежнага існа-
вання да канца XIX ст. развіваліся дыскрэтна, што 
тлумачыць тэндэнцыю спалучэння ў літаратурах 
абедзвюх краін рысаў, характэрных для мяжы ста-
годдзяў і для папярэдняй культурнай эпохі. Дэка-
дансным матывам спадарожнічалі ідэі культур-
нага і нацыянальнага адраджэння. Для большасці 
еўрапейскіх літаратур яны актуалізаваліся ў эпо-
ху рамантызму, у той час як у Беларусі і Ірландыі 
фарміраванне нацыянальнай ідэі ў другой палове 
XIX – пачатку XX ст. толькі пачынаецца. 

Пачатак гэтак званага ірландскага адраджэння 
датуецца 1893 годам. Заснаваная ў той час Гэль-
ская ліга ставіла задачай аднаўленне ірландскай 
мовы, а разам з ёй і нацыянальных традыцый. 
У Беларусі ў 1903 г. ствараецца Беларуская са-
цыялістычная грамада – першая нацыянальная 
палітычная партыя, адным з аспектаў дзейнасці 
якой была культурная асвета і прапаганда на-
цыянальнай свядомасці, “дасягненне раўнапраўя 

беларусаў з іншымі народамі ў галіне культуры і 
асветы, узвышэнне грамадскага статусу беларус-
кай мовы” [4, с. 38] *. І ірландскае, і беларускае 
адраджэнне мяжы XIX – XX стст. абапіралася на 
рамантычныя ідэі, што грунтаваліся на гераіч-
ных вобразах нацыянальнай міфалогіі.

Перад творцамі, якія стаялі ля вытокаў адра-
джэння, адкрываліся адны і тыя шляхі: імкнен-
не да сучасных тэндэнцый у развіцці культуры і 
мастацтва і зварот да фальклорна-міфалагічнай 
спадчыны. Вяртанне да старажытных крыніц 
нацыянальнай творчасці павінна было аднавіць 
перапыненую традыцыю і аб’яднаць нацыю. І ў 
гэтым кантэксце вельмі цікава параўнаць спе-
цыфіку міфапаэтычнага светаўспрымання паэ-
таў, якія знаходзіліся ля вытокаў станаўлення 
новай нацыянальнай культурнай парадыгмы 
Беларусі і Ірландыі, – гэта Янка Купала (1882 – 
1942) і Уільям Батлер Ейтс (1865 – 1939). 

Абодва пісьменнікі значна паўплывалі на 
фарміраванне культур сваіх народаў і на ста-
наўленне нацыянальнай свядомасці, ствараю-
чы ўніверсальныя вобразы і звяртаючыся як да 
шырокага гісторыка-культурнага кантэксту, так 
і – у першую чаргу – да творчага выкарыстання 
нацыянальнага фальклору і міфалогіі.

“Нацыянальнае адраджэнне па сваёй сутнас-
ці рамантычнае, – піша У. Рагойша ў артыкуле, 
прысвечаным тыпалогіі творчасці А. Гаруна і 
У. Б. Ейтса. – Пісьменнікам абавязкова патрэб-
ны гістарычны грунт славы і велічы, і калі яго 
нельга ўзвесці (або ўзнавіць), абапіраючыся на 

* Спіс літаратуры будзе пададзены з другой часткай арты-
кула.
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рэальныя навуковыя факты, – тады на дапамогу 
прыходзіць міф” [13, с. 68].

У пачатку XIX ст., у эпоху рамантызму, міф у 
еўрапейскай культуры перажывае сапраўднае ад-
наўленне. Паслядоўнікі рамантызму казалі, што 
сучасныя культуры роўныя старажытным, а ча-
сам і пераўзыходзяць іх. Міф яны разглядалі не 
проста як іншасказанне або алегорыю, але як іс-
ціну, у якой канцэнтруецца рэальнасць, прысут-
нічае і праяўляе сябе глыбінная сутнасць свету. 
“Новая міфалогія”, пра неабходнасць стварэння 
якой заяўляў Ф. Шлегель, была пакліканая пера-
класці філасофскія веды на мову паэтычнай ін-
туіцыі, выразіць паняццевыя катэгорыі з дапамо-
гай шматзначных і пачуццёва-пластычных сім-
валаў. Гэта яшчэ не была цэласна распрацаваная 
канцэпцыя. Хутчэй прадчуванне і прадбачанне. 
Але дакладна можна сказаць, што міф, які яны 
стваралі, успрымаўся не толькі як спецыфічная 
форма мастацкага мыслення, але ўжо як спроба 
эстэтычнага перастварэння свету.

На мяжы XIX – XX стагоддзяў зрабілася віда-
вочнай неабходнасць абнаўлення мастацкай мі-
фапаэтычнай прасторы, але гэта іншая па сутнас-
ці ідэя, народжаная дэкадансам. Для мастацкай 
свядомасці гэтай эпохі міф, які перадае ўспры-
манне свету ў цэласнасці, у еднасці чалавека і 
прыроды, дае магчымасць структураваць стыхію, 
жыццёвы хаос. Так ён пачынае выкарыстоўвацца 
з мэтаю мадэлявання паэтычнага сусвету.

З канца XIX ст. у сусветнай культуры пачы-
нае генеравацца такі феномен, як міфалагізацыя 
(або міфатворчасць), звязаны з агульнай сут-
насцю мадэрнісцкіх эксперыментаў, характэр-
ных для таго часу, – з пошукам новых мастацкіх 
формаў. Вельмі блізкімі да міфатворчасці былі 
сімвалісты, бо ў міфе, як і ў сімвале, праяўля-
ецца бясконцасць сэнсавай перспектывы, але 
з тым істотным адрозненнем, што ў міфе пры-
сутнічае субстанцыянальная тоеснасць сэнсу 
рэчы і самой рэчы. Адпаведна, як казаў А. Лосеў, 
сімвал не ёсць міф, але “міф, мадэль бясконцых 
і несмяротных стварэнняў, найбольш лёгка пад-
даецца сімвалічнай апрацоўцы” [10, с. 145]. 

Тут пралягае розніца паміж рамантыкамі і сім-
валістамі. У рамантыкаў аб’ектыўны свет − гэта 
звязны тэкст, у які трэба толькі ўчытацца і растлу-
мачыць яго глыбінны змест. У сімвалістаў прад-
метныя формы – толькі “слоўнік”, на аснове якога 
належыць пабудаваць тэкст. То-бок творца нана-
ва фарміруе тое, што ён бачыць, стварае новую 
рэальнасць з вобразаў, захаваных у памяці. Таму 
мастацтва для сімвалістаў – стварэнне сугестыў-
най магіі, што змяшчае ў сабе адначасова суб’ект і 
аб’ект, вонкавы і ўнутраны свет мастака. 

У культуры Ірландыі канца XIX ст. вяртанне 
да міфалагічнай і фальклорнай традыцыі заняло 

важнае месца не толькі з гледзішча з’яўлення ма-
дэрнісцкіх тэндэнцый. Намагаючыся супрацьста-
яць уплыву англійскай культуры, арганізатары і 
пачынальнікі адраджэння ў якасці падмурка вы-
бралі гераічную мінуўшчыну Ірландыі. Вылучаю-
чы асноўныя тыпалагічныя рысы нацыянальных 
літаратур, І. Неўпакоева асабліва падкрэслівае, 
што “асноўная форма існавання нацыянальнай 
літаратурнай сістэмы – нацыянальная мова, якая 
ёсць… магутны акумулятар і захавальнік духоў-
най творчасці народа за ўвесь час яго развіцця. 
Гістарычная ўстойлівасць мовы робіць больш лёг-
кай пераемную сувязь наступных пакаленняў з 
духоўнай культурай іх папярэднікаў” [12, с. 248].

Тут вынікае адна з асноўных і балючых праблем 
ірландскага адраджэння – моўнае пытанне. Анг-
лійская мова – мова каланізатараў – за доўгі перы-
яд панавання выцесніла ірландскую з агульнага 
ўжытку, пазбавіўшы яе галоўных камунікатыўных 
функцый. Гэлік (ірландская мова) на працягу ста-
годдзяў існаваў не як мова ўлады і чыноўніцтва, 
рэлігіі і культуры, а як мова неадукаванай вёскі. 
Але таксама ён існаваў у выглядзе велізарнай куль-
турнай спадчыны, і таму англамоўны складнік у 
тым сінтэзе, які яўляла сабой ірландская культура 
на мяжы стагоддзяў, ніякім чынам не пераважаў. 
У канцы XIX ст. у Беларусі праблема нацыянальнай 
ідэнтычнасці таксама залежала ад лёсу нацыяналь-
най мовы. Але спецыфіка ірландскага адраджэння 
ў тым, што, у адрозненне ад беларускага, яно здзяй-
снялася на мове каланізатараў. Сітуацыя вяртання 
да роднай мовы ў Ірландыі была ўскладнена і куль-
турнымі, і палітычнымі, і эканамічнымі аспектамі, 
у выніку чаго паўстала літаратура, нацыянальны 
твар якой не залежыць ад мовы. За апошнія дзе-
сяцігоддзі гісторыі ірландская літаратура ішла па 
шляху пераадолення “падвойнага мыслення”, вы-
кліканага моўнай сітуацыяй. “Ужо не будучы пер-
шаснай прыкметай нацыі, згубіўшы сваё значэн-
не як сродак кантактаў і літаратурнай творчасці, 
ірландская мова атрымала небывалую ўладу над 
мастацкай свядомасцю нацыі. <…> З памяншэн-
нем камунікатыўнай і мастацкі выразнай функ-
цыі мовы павялічвалася сімвалічная нагрузка на 
яе. Значэнне ўжо нібыта мела не яна сама па сабе, 
а факт яе страты, перажыванне якой замацоўвала 
фундамент нацыянальнай свядомасці” [14, с. 18]. 

Ірландскае адраджэнне мяжы XIX – XX стст. 
абапіралася на рамантычныя ідэі, што адштур-
хоўваліся ад гераічных вобразаў нацыяналь-
най міфалогіі. У нацыянальнай культуры шукалі 
спецыфічныя рысы з-за жадання падкрэсліць яе 
адрозненне ад англійскай. Як адзін са складнікаў 
культурнага адраджэння разглядалася ў ірланд-
скай культуры паняцце традыцыі. Захоўваючы-
ся ў эстэтычнай і этычнай свядомасці людзей, 
яна зрабілася асновай для паступовага аднаў-
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лення адчування пераемнасці. Страта мовы, ра-
зарванасць сувязяў паміж моўнымі традыцыямі 
перамясцілася ў сферу паэтычнай свядомасці.

Найбольш інтэнсіўны час абуджэння беларус-
кай нацыянальнай самасвядомасці таксама пры-
падае на мяжу XIX – XX стст. Станаўленне нацыя-
нальна-этнічнага самавызначэння супадала па часе 
і агульным настроі з нацыянальна-вызваленчымі 
памкненнямі іншых народаў тагачаснай Еўропы. 
Але, у адрозненне ад, напрыклад, Польшчы, дзе 
нацыянальная ідэя была выразна сфарміраваная 
і з’яўлялася галоўным фактарам, на якім трыма-
лася ў XIX ст. упэўненасць у будучай незалежнасці 
каланізаванай краіны, асноўнай задачай беларус-
кіх адраджэнцаў было найперш вызначэнне і за-
хаванне нацыянальнай тоеснасці і толькі потым 
імкненне да самастойнай дзяржаўнасці і суверэні-
тэту. Даследчыца Ірына Багдановіч, працуючы ў 
музеі Янкі Купалы з рукапісам яго драматызава-
най паэмы “Сон на кургане”, заўважыла вынесеную 
асобна фразу: “На нашай зямельцы хата ня нашай 
была” (аўтарскі правапіс захаваны) [2, с. 169]. З гэ-
тага ўсведамлення і пачыналася самавызначэнне 
беларусаў і выхад іх на шлях адраджэння. 

Як ужо адзначалася, развіццё беларускай куль-
туры, як і ірландскай, да канца XIX ст. характа-
рызавалася дыскрэтнасцю і разарванасцю куль-
турнай традыцыі. Хуткую кампенсацыю гэтай 
дыскрэтнасці адзначаў М. Багдановіч у артыкуле 
“Забыты шлях” (1915): «За восем-дзевяць год свай-
го праўдзівага існавання наша паэзія прайшла ўсе 
шляхі, а пачасці і сцежкі, каторыя паэзія еўрапей-
ская пратаптывала болей ста год. З нашых вер-
шаў можна было б лёгка зрабіць “паўтарыцельны 
курс” еўрапейскіх пісьменніцкіх напрамкаў апош-
няга веку. Сентыменталізм, рамантызм, рэалізм і 
натуралізм, урэсьце, мадэрнізм – усё гэта, іншы 
раз нават у іх розных кірунках, адбіла наша паэзія, 
праўда, найчасцей бегла, няпоўна, але ўсё ж такі 
адбіла» [3, с. 287]. Такім чынам ён падкрэсліваў ім-
клівае станаўленне метадаў мастацкай творчасці і 
беларускай культуры таго часу. А працэс беларус-
кага адраджэння спрыяў развіццю перадусім не-
арамантычных тэндэнцый.

Неарамантычны ўздым на пачатку XX ст. быў 
звязаны з цікаўнасцю да гераічнай мінуўшчыны. 
Адраджэнне бачылася як узнаўленне, прарастан-
не схаванага, стоенага народнага духу, а таксама 
вяртанне народа ў гераічны стан, як працэс сацы-
яльнага і нацыянальнага выпроствання мужыка-
селяніна перад сваімі крыўдзіцелямі. Менавіта з 
мэтай упэўніць беларускі народ у яго волатаўскім 
паходжанні В. Ластоўскі піша невялікі твор пад 
назвай “Беларускі радавод” (1913), які быў віда-
вочнай спробай стварэння нацыянальнага эпасу. 
Тут лагічна скарыстацца выказваннем Р. Кірні-
на на адрас ірландскага народа, але датычным 

і беларускага: “Чым больш абяздоленым робіц-
ца народ у рэчаіснасці, тым мацней ён імкнецца 
вярнуць сабе адчуванне ідэнтычнасці ў царстве 
ідэальнасці” [20, с. 20].

Прыход у беларускую літаратуру Янкі Купалы 
супадае з эпохай узмацнення нацыянальна-вы-
зваленчых адраджэнскіх ідэй, з імкненнем да аб-
наўлення ўсіх сфер культурнага жыцця. Максім 
Гарэцкі мае рацыю ў катэгарычнай заяве: “Ідэа-
логія адраджэння ёсць галоўнай прыкметай усяе 
паэзіі песняра” (цыт. паводле [1, с. 234]). Гэтая 
рэпліка выдатна дапасоўваецца і да творчасці 
Уілья ма Батлера Ейтса. Назва яго ранняга зборні-
ка фальклорных апавяданняў “Кельцкае сутонне” 
(“The Celtic Twilights”) зрабілася ў свой час мета-
фарычным азначэннем ірландскага адраджэння, 
таго магутнага выбуху нацыянальнай самасвя-
домасці, які пацягнуў за сабой плённы перыяд 
як вывучэння напаўзабытай гэльскай мовы, так і 
развіцця англамоўнай ірландскай літаратуры.

У творчасці Янкі Купалы на глыбінным уз-
роўні адгукалася міфапаэтычная свядомасць, 
яна рабілася падмуркам светапогляднай сістэ-
мы беларускага паэта. Сувязь Купалы з народ-
ным міфапаэтычным светаадчуваннем відаць і 
на рытміка-інтанацыйным, і на жанрава-тэма-
тычным, і на вобразна-выяўленчым узроўнях. 
Як заўважаюць многія крытыкі, мастацкі эфект 
большасці яго твораў дасягаўся спалучэннем мі-
фа-рытуальнага і рэалістычнага пластоў.

Сучасныя беларускія даследчыкі (К. Хальпу-
кова, У. Конан і інш.) разглядаюць культуру па-
чатку XX ст. у парадыгме мадэрнізму, спецыфі-
ка якога вызначаецца яго шчыльнай сувяззю з 
ідэа лагемамі “нашаніўства”, што “абумовіла новы 
тып літаратурнага сімвалізму, які ўзнік на фоне 
гістарычных працэсаў Цэнтральнай і Усходняй 
Еўропы” [18, c. 9]. З усіх беларускіх творцаў па-
чатку XX ст. менавіта Янка Купала быў найбольш 
блізкі да еўрапейскага сімвалізму. Непазбежна 
ўзнікае жаданне параўноўваць беларускага паэта 
з найбольш вядомымі еўрапейскімі сімваліста-
мі. І. Штэйнер бачыць, напрыклад, у “Смаленскім 
цыкле” пэўныя сугуччы са зборнікам “Краскі зла” 
Ш. Бадлера, “Паязджане”, на яго думку, перагука-
юцца з “П’яным караблём” А. Рэмбо, а “Грабар” са 
“Званаром” С. Малармэ [19]. Многія вершы Янкі 
Купалы, з аднаго боку, заснаваныя на традыцый-
най нацыянальна-фальклорнай сімволіцы, а з дру-
гога – вызначаюцца алюзійнай шматзначнасцю, 
ускладненай метафарычнасцю, а часам і проста 
лагічна-сэнсавай цьмянасцю. Гэтаксама як у яго 
ірландскага калегі, у вобразнай сістэме Янкі Ку-
палы на раннім этапе галоўная роля належыць 
узаемадзеянню рамантычнай і сімвалісцкай дамі-
нантаў. І, натуральна, яго паэтычны слоўнік узба-
гачала фальклорна-міфалагічная сімволіка. 
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Нацыянальная ідэя пачынае набіраць гучан-
не ці не ад самых першых тэкстаў Я. Купалы. 
Як сцвярджае Л. Гаранін, “аказваючы ўздзеянне 
на светапогляд і метад мастака, нацыянальная 
ідэя матэрыялізуецца ў даволі пэўнай сістэме 
тыпаў, вобразаў, лексічных і моўных канструк-
цый, што і з’яўляецца сведчаннем яе асаблівай 
эстэтычнай ролі ў літаратуры, адлюстраваннем 
самабытнай прыроды яе вобразнасці, фарміра-
вання яе непаўторнага нацыянальнага вобліку” 
[6, c. 34]. Першапачаткова яна паўстае праз “сім-
воліка-рэалістычнае адлюстраванне рэчаіснас-
ці, у якім нацыянальная ідэя заяўляе аб сабе як 
асэнсаваны пратэст супраць існуючага парадку 
рэчаў… немагчымасць спакойна пазіраць на тое, 
што адбываецца, і заставацца ўбаку” [6, c. 84]. 

У адным з самых хрэстаматыйных вершаў 
“Мужык” (1905) Янка Купала стварае вобраз, што 
мае пэўную праграму дзеяння, гэта заява-дэкла-
рацыя мужыка, які, пералічыўшы беды-нястачы, 
абвяшчае сваё права на чалавечую годнасць. Гэта 
і ёсць першае вызначэнне нацыянальнай тоеснас-
ці, асноўная тэма вершаў таго часу – імкненне 
давесці, што беларусы маюць права на існаванне, 
што яны такія ж людзі, як іншыя. Так У. Самойла 
з фактам з’яўлення “Жалейкі” адзначаў пераход 
беларускага народа з аб’екта фалькларыстыкі ў 
суб’ект нацыянальнага самапазнання [1, с. 232]. 

Сярод шэрага вершаў 1905 – 1907 гг., аб’яднаных 
адным вобразам – абдзелены лёсам мужык нара-
кае на невыносныя ўмовы свайго існавання, – ёсць 
тэкст “З песняў беларускага мужыка”, які нагадвае 
пра спробы В. Ластоўскага пераканаць беларускі 
народ у яго волатным паходжанні:

Я усё закляну,
Усё сілай папру, −
З гор зраблю даліну,
А з далінкі гару!
Затрымаю ваду, 
Цёмны бор павалю,
А як з сошкай пайду, −
Увесь свет накармлю! [9, т. 2, с. 199].

Матыў бяды-нядолі ў міфапаэтычнай афар-
боўцы праходзіць і праз гэты твор. Не пан-бага-
цей, а прыродныя стыхіі (град, віхор) і тагасвет-
ныя істоты (ведзьмакі і змей) не даюць жыцця 
мужыку. Але пачатак верша – заява сапраўднага 
міфалагічнага волата, і нават болей – дэміурга, 
які здольны стварыць свой свет.

Традыцыя апісання няшчаснай долі беларус-
кага мужыка, што ідзе ад Ф. Багушэвіча, можа 
быць растлумачаная менавіта імкненнем давесці 
беларусу, што ён ёсць, ён вось такі. Гэта настой-
лівы “прымус атаясамлення”, у якім, магчыма, 
Купала перабольшыў з доказамі, замацаваўшы ў 
народнай свядомасці архетыпавы вобраз бедака. 

Але не менш настойліва ён уводзіць і матыў слаў-
най мінуўшчыны, звяртаючыся да гістарычнага 
досведу народа, лёсу папярэдніх пакаленняў, як, 
напрыклад, у вершы “Над Нёманам” (1911):

Панам быў дома і слаўным за домам
Мой патаптаны сягоння народ,
Змог ён не толькі знаць штукі з заломам – 
Роднаму слову ўмеў кніжны даць ход [9, т. 3, с. 13].

У адрозненне ад ірландскага паэта, які на 
пачатку творчасці імкнуўся ўпісаць краіну Ір-
ландыю ў рамкі высокай сусветнай традыцыі, 
Купала імкнецца ўтварыць Беларусь як такую, 
замацаваць яе права на існаванне сярод іншых 
народаў, акрэсліць яе мяжу, стварыць яе сусвет. 
Гэтай ідэі падпарадкаваная вялікая колькасць 
яго тэкстаў дакастрычніцкага перыяду. На-
прыклад, хрэстаматыйна вядомы “З песень аб 
сваёй старонцы” (1905 – 1907):

Невясёлая старонка
Наша Беларусь:
Людзі – Янка ды Сымонка,
Птушкі – дрозд і гусь.
Поле – горы ды каменне,
Потам зліта ўсё,
Сенажаць – адно карэнне,
Сівец ды куп’ё [9, т. 2, с. 192]. 

Верш, як і большасць твораў Купалы таго пе-
рыяду, адрасны. Адрасат у ім – той самы бела-
рускі мужык, да свядомасці якога хоча прабіцца 
паэт. Здзейсніўшы антрапагонію − вось гэта ты, 
чалавек, пазнаеш сябе? − ён прыступае да касма-
гоніі − а вось твой свет, паглядзі: гэта край, што 
цябе атачае, і ён завецца Беларуссю. Найбольш 
ілюстрацыйным і знакавым у гэтым плане нам 
бачыцца верш “Гэта крык, што жыве Беларусь” 
(1905 – 1907), дзе паэт з рамантычнай раскава-
насцю, маштабнасцю ракурсу паглядае на род-
ны край і ахоплівае яго абшары:

Ці завылі ваўкі, ці заенчыў віхор,
Ці запеў салавей, ці загагала гусь, −
Я тут бачу свой край, поле, рэчку і бор,
Сваю матку-зямлю – Беларусь [9, т. 2, c. 194]. 

Называнне асобных аб’ектаў навакольнага све-
ту як адзін са спосабаў касмагоніі сустракаецца ў 
міфалагічнай традыцыі многіх народаў. Купала ў 
сваіх вершах дзейнічае як дэміург, парадкуючы хаос 
шматкроць паўтораным называннем і тым самым 
выкліканнем да жыцця (“я тут бачу…” – бачу і на-
зываю – вось поле, вось рэчка, вось бор) асобных 
элементаў ландшафту, рэалій навакольнага свету, 
пачынаючы ад яго сакральнага цэнтра – роднай 
хаты. Гэтаксама як для ірландскага паэта, для Ян-
кі Купалы, чый народ стагоддзямі быў пазбаўлены 
дзяржаўнасці і нацыянальнае існаванне якога было 
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пад пагрозай знішчэння, паняцце радзімы набывае 
значэнне сусвету, у межах якога толькі і можа існа-
ваць чалавек. Сам факт існавання роднага кута ёсць 
пацверджанне яго прысутнасці на зямлі, на якую ён 
мае гістарычнае права. Ейтс, цвёрда ўпэўнены ў яе 
існаванні, прапісваў сваю Ірландыю на сусветнай 
літаратурнай мапе – як краіну, дзе жыве ірландскі 
народ з уласнай мовай, міфамі і героямі, – з дапамо-
гай старадаўняй анамастыкі, актыўна выкарыстоў-
ваючы ў тэкстах гэльскія назвы мясцінаў. Купала 
быў дэміургам гэтак званай першаснай касмагоніі. 
Краіна Беларусь, якая паўставала ў яго творчасці, не 
мела канкрэтных геаграфічных прывязак, канкрэт-
ных кропак на мапе, затое яна стваралася для кож-
нага яе жыхара. “Менавіта родны і прывычны для 
купалаўскага героя свет… прадстае як першасная 
ўмова захавання духоўнай самасці чалавека, а яго 
рэаліі ўспрымаюцца своеасаблівымі знакамі-сімва-
ламі гарманічна ўпарадкаванага і прадвызначанага 
існавання. Роднае паселішча – гэта той куток су-
свету, дзе хаос набывае ўпарадкаваныя формы” [5, 
с. 38]. І адпаведна, перад намі вымалёўваўся не ча-
роўны свет легенд і песняў, а рэалістычны вобраз, 
які адлюстроўваў цэласную карціну быцця.

Аналізуючы ўвасабленне архетыпа зямлі ў 
творчасці Купалы па аналогіі з “Тэасофіяй” Хай-
дэгера, Т. Студзенка прыходзіць да высновы: 
«намаляваны вобраз – тое, на чым узрасце… 
асэнсаваны ўніверсум быцця на зямлі. Да таго ж 
увасобленая рэальнасць зямлі беларускай (усе 
гэтыя “аднастайныя” малюнкі з хатамі, палямі, 
межамі, лясамі…) нібы бароніць зямлю ад “вы-
слізгвання” – як з геапалітычнай прасторы, так і 
з сэрца беларуса» [16, с. 81]. “Мая зямля (не аба-
вязкова ўласнасць, але зямля, якую я заўважаю і 
з якой я сябе ідэнтыфікую) – маё апірышча, пад-
става рэальнасці майго быцця ў адрозненне ад 
існавання” [16, c. 78], і такім чынам яна робіцца 
сімвалам краіны, сведчаннем яе рэальнасці. Ся-
род падобных вершаў Янкі Купалы – “Мой дом” 
(1912), “Як мы з хаткі выходзім…” (1909), “Сэр-
ца спытай” (1910).

Многія вершы Купалы 1906 – 1911 гг. прасяк-
нутыя матывамі гаротнасці, бяды, нястачы. Як, 
напрыклад, верш “Беларушчына” (1908) або “Гэй, 
капайце, далакопы” (1910), дзе ён роспачна клі-
ча на хаўтуры па Беларусі. Маляваў ён Беларусь 
і ў выглядзе знятай з крыжа пакутніцы: “Глядзі-
це, во рукі і ногі ў ранах…” (“Ужо днее”, 1908). 
Г. Тычко ў дысертацыйнай працы сцвярджае, што 
“асаблівасцю ўсёй нашаніўскай літаратуры, у тым 
ліку і творчасці Янкі Купалы, была асацыятыўная 
повязь вобраза жанчыны-маці з вобразам род-
най зямлі Беларусі” [17, с. 25]. Зямля-маці – адзін 
з самых устойлівых архетыпаў у чалавечай свя-
домасці. У натурных замалёўках сялянскай бед-
насці ёсць спакуса адчытваць выключна вобраз 

беднай гаротнай “маткі-зямлі”, безумоўна, глыбо-
ка ўкарэнены ў міфалагічнай свядомасці народа, 
які адчуваў сябе гаротным і пакрыўджаным. Але 
пачынаючы з 1910 г. міфапаэтычны вобраз род-
най зямлі ў паэзіі Купалы павольна пазбаўляецца 
канатацый “пакрыўджанай Богам і багатымі су-
седзямі зямелькі” і набывае больш аптымістыч-
нае прарочае гучанне. 

Адзін з самых плённых перыядаў творчасці Ян-
кі Купалы – паміж 1909 – 1913 гг., калі ён чатыры 
гады вучыцца ў Пецярбургу. І, адпаведна, туга па 
радзіме робіцца адным з ключавых матываў яго 
творчасці. Але паралельна Янка Купала пачынае 
распрацоўваць яго ў іншым аспекце – як міфала-
гему радзімы-каханай (гэтаксама, як і У. Б. Ейтс):

Ні насмешак, ні постраху ворагаў сільных,
Не пужаюся й песень панурых магільных, −
Свету цэламу лжывыя вочы пратру,
Што ўладарка я тут, не ўмярла і не ўмру 

[9, т. 2, с. 47].

Аднайменны верш 1909 г. быў намацваннем 
вобраза Маладой Беларусі – аднаго з цэнтраль-
ных у лірыцы Купалы 1911 – 1912 гг. І тут ство-
раная ўжо паэтам, выкліканая на свет з “бяспуц-
цяў” і “пацёмкаў”, дзе “гібела сталецці”, “маладая 
старонка” Беларусь даводзіць сваё права на іс-
наванне і валадарства.

Вобразы маладой дзяўчыны і вяселля часта 
сімвалізавалі ў творах Я. Купалы Маладую Бе-
ларусь і трыумф нацыянальнага руху беларусаў. 
Сімволіка была ім запазычаная ў польскіх ра-
мантыкаў (гл. п’есу “Вяселле” С. Выспяньскага). 
Трыумфам і вясельнымі матывамі гучыць другі 
верш з той жа назвай “Маладая Беларусь”, напі-
саны літаральна праз два гады:

Падымайся з нізін, сакаліна сям’я,
Над крыжамі бацькоў, над нязгодамі;
Занімай, Беларусь маладая мая, 
Свой пачэсны пасад між народамі!.. [9, т. 3, с. 99].

Ідэя краіны Беларусі, свабоднай і незалежнай 
дзяржавы беларусаў, яшчэ толькі зараджалася 
і была як сон, як мара ў свядомасці нават най-
больш адукаваных і нацыянальна арыентаваных 
прадстаўнікоў беларускай нацыі. І натхненне 
для гэтай ідэі Янка Купала шукаў у культурнай, 
перадусім фальклорна-міфалагічнай, традыцыі 
народа. Купалава творчасць – гэта “міф пра на-
раджэнне і метамарфозы Беларусі, у якім саляр-
ныя і гуманістычныя хрысціянскія міфы напоў-
нены ўсё тою ж творчаю адраджальнаю воляй 
жыцця, стваральнага духу” [8, с. 297].

Заканчэнне будзе.

Марына ШОДА, 
старшы выкладчык кафедры культуралогіі 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.


