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Зямлі дае сілу стыхія Вады, невычарпальны выток жыцця. Вада — гэта 

жыццѐвая энергія, як бы кроў зямлі, ажыўляльная і ачышчальная сіла, якая 

працінае, запаўняе матэрыю, абуджае яе да руху. Рух вады — рух жыцця. 

Калі зямля творыць жывыя формы, вада папярэднічае ўсялякаму 

тварэнню, адкрывае і закрывае касмічныя цыклы. Вада сімвалізуе пер-

шапачатковы стан усяго існуючага, яго пачатак і канец, таму што з ѐй звяза-

ны матыў патопу. ―Апусканне ў ваду азначае смерць, знішчэнне, з аднаго бо-

ку, і адраджэнне, узнікненне жыцця — з другога‖ [4, 18]. ―У вадзе ўсѐ ―рас-

твараецца‖, усякая ―форма‖ разбураецца... нічога з таго, што перш існавала, 

не захоўваецца пасля пагружэння ў ваду... У чалавечым плане апусканне эк-

вівалентна смерці, а ў касмічным — катастрофе, патопу, што перыядычна 

растварае свет у водах першаіснага Акіяна... Вада таму ачышчае і адраджае, 

што яна сцірае мінулае, узнаўляе — няхай на імгненне — першасную непа-

рушнасць‖ [5, 189]. З гэтым звязана цяпер сімволіка хрышчэння — нарадж-

эння новага чалавека, далучанага да Бога. 

Вада была важнейшай стыхіяй, з якой даводзілася лічыцца старажыт-

ным людзям. Другой важнай стыхіяй быў лес. Паселішчы нашых продкаў 

размяшчаліся на берагах рэк, якія служылі галоўнымі шляхамі. Менавіта на 

берагах магутных рэк узніклі ўсе вялікія цывілізацыі: Егіпет — на рацэ Ніл, 

Месапатамія — на рэках Тыгр і Еўфрат, Кітай — Хуанхэ і Ян-цзы, Індыя — 

Інд і Ганг, Еўропа — Дунай і Дняпро. 

Канешне, вада была небяспечнай, але ўсѐ ж пераважала вера, што яна 

гаючая і ачышчальная, абараняе ад хвароб. Праўда, у народным уяўленні 

паступова змянялася разуменне гаючай сілы вады: толькі тая, якую загаварыў 

знахар або якую бралі з крыніцы ці студні ў час узыходу сонца, прычым са-

мая першая, яе нельга ні даліваць, ні адліваць з вядра, а чалавек у гэты час 

павінен не прагаварыць ні слова. Вадой гэтай мыліся, давалі піць хворым, 

жывѐле, апырсквалі ўсе пабудовы, вуллі, выкарыстоўвалі для варажбы [3, 

283].  

А таксама ачышчэнне вадой з‘яўляецца ключавым рытуалам ва ўсіх ас-

ноўных падзеях, звязаных з новымі этапамі ў жыцці чалавека (першае купан-

не немаўляці, перагароджванне дарогі вясельнай працэсіі вядром з вадой, 

абмыванне нябожчыка...) [3, 284].   

Стыхія Вады дамінуе ў творчасці Яўгеніі Янішчыц. Гэта не толькі вера 

ў ачышчальную функцыю вады, узятай з бору [11, 13], але найперш 

адлюстраванне душэўнага стану, настрою лірычнай гераіні праз вобразы 

дажджу, рэк, азѐр, калодзежа, крыніц, ручаѐў, а таксама паводкі, крыгаходу і 
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галалѐду. Вада ва ўспрыманні паэтэсы звязана з часам, яго бясконцым, 

няспынным рухам: 

Юнацтва бессардэчнае 

Сплыло, нібы паром, 

Над перакатнай рэчкаю, 

Над грозным азяром [10, 10]. 

Хуткасць цячэння воднай плыні мяняецца з успрыняццем самога 

жыцця. Так, у зборніку ―Снежныя грамніцы‖ вада ―гуллівая‖ [11, 14], 

―вірлівая‖ [11, 42], вясѐлая, гарэзная, імклівая. У зборніку ―Ясельда‖ адзнача-

ецца несупыннасць руху: ―Быстрая ў рэчцы вада // Льецца — не перальец-

ца...‖ [12, 59]. 

А ў наступным зборніку ―На беразе пляча‖ вада становіцца ―ціхай 

зялѐнай‖ [9, 67], паэтэса з горыччу ўспамінае: 

Здавалася студня глыбокай 

І рэчкай — струмочак з каўша <…> 

О так, я была маладою! 

О так, я вясѐлай была! [9, 67] 

―Плынь магутных рэк і невялікіх рачулак неаднойчы жывіла паэтыч-

ную думку, скіроўвала да быційна-філасофскіх роздумаў-разваг. Менавіта 

такой ракой для А. Куляшова стала Бесядзь, для У. Караткевіча — Дняпро, 

для Я. Коласа, А. Астрэйкі, Л. Геніюш, Д. Бічэль-Загнетавай — Нѐман, для П. 

Броўкі — Ушача, для Я. Янішчыц — Ясельда... Напэўна, няма ў беларускай 

літаратуры паэта, які б не апеў родную раку‖ [1, 33], — заўважыў А. Бельскі. 

Сапраўды, рака — адзін з любімых вобразаў Яўгеніі Янішчыц. 

Асабліва прыгожае апісанне ракі ў першым вершы са зборніка ―Каліна зімы‖: 

Гордая, нуртуе кожнай жылкай 

Пад ільдом вячыстая рака [8, 5]. 

У гэтых словах адчуваецца велічнасць ракі, яе моц, нязломнасць, прага  

жыцця. Рака многае бачыла на сваім шляху, ―люляла на далонях // Лілеяў 

сны і думы мужыка, // Тапіла гнеў, паіла быстрых коней‖, на берагах яе 

―цвілі вянкі з рамонкаў // І на Купалле ладзілі кастры…‖ [10, 61]. Паэтэса 

ласкава называе яе сястрой і заклікае: ―Плыві, рака!‖ [10, 61]. 

Калі ж душа зліваецца з ракою – 

Няма тады спадманнага спакою, – 

Ёсць ціхіх думак вольны веснаход [12, 5].  

Ясельда — рака маленства, родная рака, у гонар яе названы зборнік 

лірыкі і паэма, прысвечаная светлай памяці бацькі. У душы паэтэсы заўсѐды 

―пульсуе Ясельды выток‖ [12, 73].  

Плывеш, 

                не ведаючы ціны, 

Шуміш з прыбою на прыбой, 

Выносячы з майго дзяцінства 

Каменьчык радасці скупой [12, 73]. 
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Памяць захавала шум ракі, ―нібыта глыбы // Варочае, каб не прыстаць‖ 

[12, 73], ранішнія і вячэрнія туманы над ракой, бруістыя ―бэзавыя воды‖ [12, 

5–6], а таксама песні: 

Пяе рака. 

                Ды хіба ж дзіва 

Было такое на вякі, 

Каб сустракаліся маўкліва, 

Бялізну мыючы, жанкі?.. [12, 73] 

Да драбніц перабірае ў памяці лірычная гераіня ў гарадской кватэры 

вясковыя клопаты — ці то пару сенакосу, ці то час сяўбы. ―Што там — // За 

той далѐкай даллю?.. // Начамі доўгімі не сплю. // Тваю прасветленую хвалю 

// Да сэрца ціха прытулю‖ [12, 73]. Рака маленства — сімвал неўтаймоўнай 

жыццѐвай сілы, успаміны дапамагаюць жыць, напаўняюць сэрца светлынѐй у 

цяжкую хвіліну, і жанчыне становіцца лягчэй: 

Як лѐгка мне з табою побач,  

Калі і ты, і ты не спіш! 

Калі і ты, і ты спяваеш 

Над стрэсам і над мітуснѐй. 

І ўсѐ трываеш і чакаеш 

Мяне на роўны бераг свой! [12, 74] 

Паэтэса адчувае гаючыя сілы ракі, таму і звяртаецца да яе з просьбай:  

Сустракацца мы будзем заўсѐды! 

… Загайдай мой нясцішаны боль 

На сваіх пасярэбраных водах [12, 77]. 

Рака Ясельда — самая надзейная сяброўка, здольная зразумець, супа-

коіць і падтрымаць. Дарэчы, маладая паэтэса называла сябе Ясяльдзянкай, 

тым самым падкрэсліваючы сваю непарыўную сувязь з малой радзімай. Па 

словах В. Жуковіча, мілагучная назва ракі на Піншчыне як бы адлюстроўвае 

хараство родных і любімых краявідаў [2, 6].  

Кожная рака Я. Янішчыц успрымаецца па-свойму. Так, Прыпяць, як бы 

дзяўчына-летуценніца, якая ―трызніць закахана... і воды плыткія пяюць‖ [8, 

21]. Лірычная гераіня дзякуе Богу, што яшчэ можна паспытаць чыстай 

вадзіцы з Нѐмана [10, 33], на ―вірлівую ваду‖ рэчкі Лана, якая падмывае 

сыпкія берагі, яна прагоніць тугу-трывогу [11, 42], рака Вісла для яе шызая, 

бо непадалѐк ―у дваццаць няспоўненых вѐснаў‖ загінуў яе дзядзька [9, 14], 

Дунай сіні [9, 40], ―задумлівы бурліць‖ [11, 37]. Яе жыццѐ няспынна цячэ 

знітавана са стыхіяй вады: 

Ступаю на зямлю 

І чую: звоняць рэкі 

Світальнае — ―люблю‖, 

Вянчальнае — ―навекі‖ [9, 51]. 

Любіць Яўгенія Янішчыц і азѐры. У яе творах азярцо (азерца) свеціцца 

былінна [9, 65], ―чыстае, як сляза‖ [12, 89] і знаходзіцца ―ў глыбокай задуме‖ 

[8, 66]. У вершы  ―Мае азѐры‖ паэтэса спрабуе зразумець, аб чым думаюць 
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―вечныя азѐры‖, каля якіх віруе жыццѐ, — і гэта застаецца таямніцай [7, 37]. 

Верш ―Азѐрны Час‖ прысвечаны Сяргею Законнікаву, паэту з Віцебшчыны, 

азѐрнага края. Азѐрны Час — час начной рыбацкай вандроўкі, калі ―будзе 

зорка да вясла прыбіта. // І на дно сплыве зялѐны сум‖ [8, 127], час гармоніі, 

злучанасці чалавека з прыродай.  

У паэзіі Я. Янішчыц сустракаюцца таксама адметныя вобразы крыніцы 

―булькатлівай‖ [11, 11], ручая (ручайка) — найчасцей гэта невялікі вясновы 

водны паток: ―плача ручэй, // Расплятаецца голек набраклых запясце‖ [12, 

119], ―ручайкі сакавіцкага свята‖ звіняць, ―каб зліцца ў адно‖ [12, 96]. ―Слѐ-

занькі гаручыя‖ таксама ліюцца ручайком [9, 89]. ―Не трэба слоў у цішыні 

бянтэжнай. // Падумаем на мове ручая‖ [10, 168], — прапануе лірычная ге-

раіня каханаму. Разуменне ціхай, ледзь улоўнай, пяшчотнай мовы ручая дае 

разуменне думак, схаваных у маўчанні. 

Адзінкавыя ўжыванні вобраза мора, праз ―светлую музыку‖ якога 

ўспамінаецца родны край, ―чуецца песня жанок‖:  

І не адчую горыч 

Ў салѐнай марской вадзе... 

Можа, прыходзіў учора  

Лепшы мой заўтрашні дзень?.. [7, 29]  

Лірычную гераіню палохае, што мора змые ―каліны вогненнае сорам // 

І лугу крэўны паясок‖ [9, 51]. 

Вясковы побыт звязаны з калодзежам. У зборніку ―Снежныя грамніцы‖ 

ѐсць радкі: ―Прагна я ўглядаюся ў калодзеж, // Быццам бы ў бяздонную ду-

шу‖ [11, 29]. У творы калодзеж параўноўваецца з душой, ѐн таксама 

напоўнены невытлумачальнымі і да канца незразумелымі таямніцамі. Развіц-

цѐ гэтай думкі знаходзім у вершы з нізкі ―Рубаі‖, прысвечаным з‘яўленню 

сапраўдных твораў мастацтва: 

Ў сябе, бы ў студню,  зазірні. 

Дай адстаяцца чысціні. 

Тады, мастак, і я з табою 

Тваѐй паверу вышыні [7, 47]. 

Самае глыбіннае, сакральнае павінна класціся ў аснову мастацтва. Та-

ды чысціня будзе абуджаць і ў іншых людзях высокія пачуцці і думкі. Для Я. 

Янішчыц калодзеж — гэта глыбінная памяць дзядоў, якая самая каштоўная 

[10, 101]. У вершы ―Балада калодзежа‖ лірычная гераіня напаткала тры кало-

дзежы, якія алегарычна сімвалізуюць нашы веды пра гісторыю чалавецтва: 

―Першы мохам аброс. А ў другога — // Памуцілася памяць да дна. // А праз 

трэці пралегла дарога [8, 11]. 

Паэтэса не абмінула сваѐй увагай неразумнае правядзенне меліярацыі 

на палескай зямлі, менавіта тады ―высах калодзеж, хоць жыта насып‖ [8, 71], 

ды, ―глынуўшы шлаку, прыхварэла рэчка‖ [8, 13]. У вершы ―Пра балота‖ 

расказваецца, як праводзілася падрыхтоўка да асушэння — колькі было раз-

моў, дысертацый ―на прадмет балота: за і супраць‖. І як па-народнаму проста 
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і мудра ахарактарызавалі меліяратара вясковыя жанчыны: ―У яго трасун у га-

лаве. // У яго пустыняй пахнуць вочы‖ [8, 19]. 

Найбольш разнастайна ў творчасці Я. Янішчыц праяўлены матыў 

дажджу. У зборнік ―На беразе пляча‖ ўвайшла паэма ―Акно ў дождж‖, у якой 

глыбока раскрыта душа жанчыны-паэтэсы, разуменне ѐю паэзіі і сэнсу 

жыцця. Цэнтральны вобраз паэмы — дождж. Сюжэт даволі просты: 

трапіўшы пад праліўны дождж, лірычная гераіня зайшла да свайго былога 

―кавалера‖ [9, 68] і яго жонкі, якая ―з пары замуства // Цярпець не можа паэт-

эс‖ [9, 70]. ―А пад дажджом пабыць няшкодна, // Каб потым цешыцца цяп-

лом‖ [9, 68], — лічыць лірычная гераіня. Дождж ачышчае душу (―…я нават 

рада, // Што ўсѐ сумотнае — у дождж‖ [9, 68]) і садзейнічае сустрэчы, даволі 

працяглай размове: 

А дождж нясхлынны, невідушчы 

Ўсѐ ліў і ліў, нібы з вядра 

Ён біўся аб сцяну гарохам  

І вырываўся з цемнаты... [9, 74]  

Жартаўнік-дождж дорыць паэтэсе ―просень сонца‖, а ў выніку ―душы 

аціхнуў боль стары‖ [9, 77].  

Жыццѐвыя выпрабаванні, клопаты, слѐзы ―айчыннай удавы‖ прадуцца 

ў ―дажджавую нітку лѐсу мамы‖ [10, 95].  

Увогуле ў творчасці Я. Янішчыц усе дажджы розныя: ―снег зляжалы // 

Вясѐлы дождж скубе‖ [8, 164], маркотныя, нудныя ―дажджы сівыя‖ [8, 103], 

―дождж сляпы‖ [10, 190], ―мілы‖ дождж [10, 164], ―бедны дождж‖ [9, 88], 

―дробны дожджык‖ [9, 80], ―срэбны дождж‖ [9, 81] і інш. Снег таксама 

непаўторны: лѐгенькі, сонны, светлы, ранішні і вячэрні [8, 5], ―снег блакітны 

// І снег ружовы‖ [11, 20], белы славацкі снег [7, 50], ―сыпчасты снег‖ [9, 80]. 

Як і дождж, ѐн з‘яўляецца і фонам, і ўдзельнікам падзей. 

У ―Снежных грамніцах‖ прыход вясны і ―буйная паводка‖ [11, 51] сім-

валізуюць росквіт прыроды, прыгажосць, уздым пачуццяў і захапленне жыц-

цѐм. У зборніку ―Ясельда‖ лірычная гераіня адчувае ўрачыстасць, радасць, 

выкліканыя ―вясѐлым ледасплавам‖, захапляецца ―шумлівым і адчайным‖ 

крыгаходам, які ―разбудзіў найлепшыя са слоў‖ [12, 24]. І ў зборніку ―На бе-

разе пляча‖ знаходзім апісанне вясновага абуджэння прыроды: ―Захлѐбваўся 

пенны вал, // Выходзячы з берагоў. // Забітая напавал, // Крычала чыясь лю-

боў. // Накочваўся крыгалом // На берагі нямыя. // Нат раўчукі малыя // 

Спяшалі — сабе ж на злом‖ [9, 79–80].  

Але на душы смутак: ―як заставацца адной — // Доля яшчэ не спазнала‖ 

[9, 80]. І сапраўды, як? Любоў ―забітая напавал‖. Лѐд — холад ва ўзаемаад-

носінах, душэўны боль. Вось апісанне гутаркі з паэмы ―Акно ў дождж‖: 

Пакутна гутарка цякла. 

Лѐд у вачах у гаспадыні, 

Лѐд у акне заместа шкла. 

Лѐд паміж слоў і паміж гукаў, 

Лѐд паглынаў утульны быт <...>  
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Я чула: рукі ледзянелі, 

Да сэрца дабіраўся лѐд [9, 72]. 

Апошняя, на жаль, няскончаная паэма Я. Янішчыц ―Галалѐд‖. У тэксце 

дата — ―восьмае снежня‖ [6, 321]. Як вядома, жыццѐ беларускай паэтэсы 

трагічна абарвалася 25 лістапада. У лѐсе яе лірычнай гераіні пераважае белы 

колер, ―снегам завальвае кратэр душы // Ды і сама яна, нібы за кратамі‖ [6, 

318]. 

Такім чынам, у творах Я. Янішчыц шырока выкарыстоўваецца стыхія 

Вады. Яе ўвасабленні: рака, возера, крыніца, ручай, калодзеж, дождж, снег, 

паводка, крыгаход, галалѐд, мора. Вада адлюстроўвае настрой, пачуцці і па-

мкненні, стан душы лірычнай гераіні, яе ўяўленні пра жыццѐ. Асабліва знач-

ныя вобразы ў кантэксце творчасці паэтэсы — рака Ясельда, калодзеж і 

дождж. Ваду Я. Янішчыц адухаўляе і ўспрымае як ачышчальную стыхію, з 

аднаго боку, бясконца родную і дарагую (рэкі, азѐры...), а з другога — як ва-

рожую (лѐд, галалѐд). Асэнсоўваецца знішчэнне  водных аб‘ектаў, адзнача-

ецца няўмелае і жорсткае ўмяшанне ў прыроду разбуральніка-чалавека. Вада 

— пачатак усяго жывога, яе рух — імклівы бег часу, і разам з гэтым вада — 

сведка ўсіх падзей, вечны і таямнічы. 
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