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Восень – ключавы вобраз у беларускай паэзіі. Даследчык 

А.І. Бельскі слушна адзначае: “На розных сацыяльна-гістарычных 

этапах лірыка восені, восеньскія вобразы сталі праўдзівым і чуйным 

“камертонам” чалавечай душы… Гэта пара – час лірычнай 

спавядальнасці, журботнага элегічнага пафасу, медытатыўных 

рэфлексій”. Беларуская восень – “тая вялікая духоўная тэма, якая 

вызначае сутнасць паэтычнай свядомасці нашага народа” [1, 153]. Ён 

таксама заўважае, што Янка Купала “эмацыянальна-рэфлексійны івельмі 

назіральны мастак, які тонка пераліваў у вершаваны радок хараство, 

паэзію навакольнага свету… Аднак у восеньскіх песнях Я. Купалы 

найчасцей чуюцца жывы лірычны сум, душэўная скруха, боль, 

трагедыйнасць перажыванняў” [1, 123]. 

Вобраз восені ў нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы перадаецца як 

немач у прыродзе (верш “З асенніх матываў”). Восень прыносіць 

дажджы, халады, “асеннія шумы”, дзікую непагоду (вершы “Асеннім 

вечарам”, “З асенніх напеваў”, “Я ад вас далёка...”, “За чужую елку”, 

“Ой, чаму на хаты гэтыя?..” і інш.). Паэт стварае малюнкі склону лета, 

якое змяняецца восенню (вершы “На склоне лета”, “Сяўцу”). Восень 

называецца “нямілай” [2, І, 405], тужліўкай, мярцвяна бледнай [2, І, 407], 

панурай, магільнай [2, ІІІ, 119]. У вершы “Восень” (“Вось і па леце… 

Няма яснай гожасці…”) паэт нагрувашчвае вобразы, звязаныя з яе 

“магільнасцю”: голас ветру здаецца нябожчыцкім, лісце – струпеўшым 

(гэтаксама – трупя-жоўтым у драматычнай паэме “Сон на кургане”), 

вакол “цёмна, пагібельна, слёзна” [2, ІІІ, 119], галлё параўноўваецца са 

шкілетамі: “Штосьці трывожнае, зло-непрыхільнае // Сунецца з гэтай 

мярцвячай глушы... // Восень панурая, восень магільная! // Страшна ты 

чуткаму сэрцу, душы” [2, ІІІ, 119]. З восенню згасае радасць, вяртаюцца 

хваляванні і клопаты ў прадчуванні зімы.Восень “пра адвечныя 

турботы // Распавядае казкі” [2, І, 407], “непагадзьпрыгнятае і 



глушыць” [2, І, 412]. Паэт успрымае восень як адыход да сну:восенню 

збянтэжаны дух засне, “далёкі ад шчасця”, засне “да будучай вясны” 

[2, І, 405]. 

Гэтаксама ў вершы “Восень” (“Вось і па леце… Няма яснай 

гожасці…”) Я. Купала адзначае, што ў гэту пару года “няма яснай 

гожасці”, бо лета скончылася і восень запела пагудку сваю. Змяняецца 

настрой людзей, у тым ліку і лірычнага героя: “Нудна, жаль нейкі 

адцвіўшай прыгожасці, // Гіне ахвота к пацехам, к жыццю”. Больш не 

радуюць вока зеляніна, каласы, “сэрцу раздолля, прыволля няма”. 

Птушкі заціхлі, згадваюцца жоравы і гусі, якія лятуць над папарамі. 

Вобраз небаадухоўлены: “Неба адзелася цёмнымі хмарамі, // Сыпе 

сцюдзёнай слатою, дажджом” [2, ІІІ, 119]. 

Найбольш падрабязна раскрываецца вобраз восені ў творы 

Я. Купалы “З асенніх напеваў” [2, ІІІ, 114–118], які складаецца з сямі 

асобных вершаў, звязаных паміж сабой тэматычна.Матывы ў гэтых 

вершах часам паўтараюцца і з’яўляюцца ўзаемадапаўняльнымі. 

Ствараецца разгорнуты малюнак асенняй прыроды і адпаведна 

чалавечага жыцця. Так, пасля гарачага лета ўжо няма кветак, збожжа, 

кос, сярпоў, “песень і тых не чуваці”. Груша адзінокая сонна “стаіць 

над мяжою, – // Лісце скідае пажоўклае, // Сыпе асенняй нудою” 

[2, ІІІ, 115]. Неба “штодзень пахмурнейшае”, на ім сонца ўсё меней і 

меней, заціхлі птушкі, вакол нейкае знемажэнне. Адухоўлены вобраз 

ветру: “Вецер заводзіць у коміне, // Быццам жыццё сваё 

ганіць”[2, ІІІ, 115]. На душы людзей “думы старыя, халодныя // Сэрца 

пужаюць, як зданні”. Паэт заўважае асеннія росы ібледныя косы сонца,а 

таксама што вечны цень спіць на зямлі, шумы ў коміне пяюць. 

“Ціснуцца буднія думы, // Сноў забыцця не даюць”[2, ІІІ, 115]. І 

містычнае восенню: 

Нейкая зводная сіла 

З выглядам вечна старым 

Вабіць здалёку магілай, 

Крыжам міргае сваім. 

[2, ІІІ, 115] 

Змоўк шэлест лісця, голлі худыя тырчаць, дзе-нідзе мёртвыя 

“верасты”, рогат звярыны. “Пушча замрэ, закалоціцца, // К воблакам 

цягнецца зноў”. Мінорная, элегічная танальнасць: з ліп і бяроз падаюць 

лісты, рассыпаюцца між павалаў і лоз, залацістае лісце шапаціць, 

шалясціць, пусталістыя галінкі дрэў глядзяць у неба. Лірычны герой 

кажа, што вясной галінкі зноў ажывуць, а лісты, што асыплюцца, больш 

не паўстануць. Неба зацягнута сівымі хмарамі, сцюдзёны дождж. 

Згадваюцца каўкі і вароны. Сонца ўжоніхто не бачыць. Вецер вые, 



завывае. “Восень стогне, восень плача, // Думы сумам спавівае” 

[2, ІІІ, 117]. Лірычны герой (аўтар і селянінзліваюцца) гаворыць: “Ў 

маёй хаце у пахілай – // І няцёпла і нявідна, // Выглядае, як магіла, // 

Выглядае неяк крыўдна” [2, ІІІ, 117]. І ў душы таксама нудна, цёмна, як 

у хаце:галасіў бы, слаў пракляцці,галасіў бы, як вецер галосіць, як 

восень, каб рэха разляглося на паўсвету, каб усім апявала пра “маю 

горкую нядолю”.  

Паэт задумваецца, дзе схавалася “яснае сонца”, – ужо “сцюжа 

гуляе па роднай старонцы, // Зімнія песні распеліся” [2, ІІІ, 117]. Беднае 

сэрца людское – колькі мучэнняў пасылае чалавечы быт, і шчаслівыя 

тыя, хто сэрца не маюць. Апошні верш – як бы падагульненне 

ранейсказанага. Я. Купала выкарыстоўвае мастацкі прыём 

псіхалагічнагапаралелізму – настрой у прыродзе адпавядае настрою 

лірычнага героя: “Ў думах нявесела, // Сэрца сціскаецца; // Цёмная, 

золкая // Восень збліжаецца” (гэты слупок паўторыцца і ў фінале твора). 

Неба пакрылася імглою, туманамі, галкі над курганамі ўзносяцца, поле 

пусткай абселася, дуброва распранулася. Імжыць сцюдзёны дождж, 

“свет пакрываючы // Жаласцю нейкаю” [2, ІІІ, 118], – заўважае аўтар. 

Людзі схаваліся ў курныя хаткі, інастрой іх змяніўся: “Радасць мінулася, 

// Песні забыліся”. Для паўнаты малюнка згадваецца і вобраз віхра: 

“Віхар у коміне // Жудка заносіцца, // То як бы жаліцца, // То ў хату 

просіцца” [2, ІІІ, 118]. 

У некаторых купалаўскіх творах сустракаецца вобраз плачу восені 

(вершы “З асенніх матываў”, “Ці ты чуеш?..”, “З асенніх напеваў”, 

“Плача восень”). Паэтамяе слёзы ўспрымаюцца як плач і над людскімі 

пакутамі, і над пакутамі краю. Вобраз восені міфалагізуецца: хацінка 

трасецца, вятрыска скуголіць, нясе нейкі шум з поля – “гэта восень 

заводзе, // Слёзы лье ў непагодзе // Над табой, нада мною, // Над 

няшчаснай зямлёю… Нас Бог крыўдзіць з людзямі, // Восень плача над 

намі” [2, ІІІ, 125 – 126] (верш “Ці ты чуеш?..”). Сяляне пакутуюць пры 

жыцці, а восень плача, быццам перажывае з-за таго, што людзі не маюць 

долі. Змрочнае апісанне асенняй пары знаходзім у творы “За чужую 

елку”, дзеянне ў якім адбываецца восенню. Холадна, плаксіва. “Хмары 

неба абляпілі… Золь, слата, што не дай Божа! // Б’ецца у аконца” 

[2, ІІ, 58]. І старым і малым дакучае сцюжа. У селяніна Мікіты няма 

дроў, ён едзе ў лес і гіне за чужую елку. Бойку Мікіты з Валіводам паэт 

суправаджае невялікім апісаннем асенняй прыроды: “Хмурна неба; 

дожджу каплі, // Як слёзы, ліюцца” [2, ІІ, 60]. Даносіцца шум пушчы, 

якую паэт называе “нежывой”, аднак пушча “праўду бае” [2, ІІ, 61]. 

Падобны адухоўлены вобраз восені сустракаем і ў вершы “Плача 

восень”. Яе слёзы цякуць па шыбах, яна “абняла трывожным сном // 



Непрытульныя сялібы”. Восень плача, стогне ў сне, галосіць з пушчай, 

вятрамі, “як бы дзе каго кляне // Ці аб шчасці моліць, просіць” 

[2, ІV, 26]. Пахацеходзіць чорны цень і “тчэ свае валокны” – 

“гэтаходзіць, бродзіць сум”, які,на думку паэта,“душу мучыць у сваіх 

сетках // І трывожыць сказы дум, // Дум аб шчасці і аб кветках” 

[2, ІV, 26]. 

У творах Я. Купалы прыгадваюццаасеннія святы – Узвіжанне, 

звязанае з ушанаваннем крыжа, і дзяды, калі людзі “маюць раду” з тым 

светам, наведваюць магілы (верш “Забытая скрыпка”). Герой твора, 

пясняр, пераўвасабляецца ў сваёй песні ў птушку(“Вымкну зноў 

птушкай на вырай” [2, ІІ, 74]), якую людзі праводзяць шчыра і шчыра 

чакаюць вяртання. 

Усесвяточная ноч згадваецца ў вершы “Вярба”,падчас яе асенняя 

слата ляскоча ў сухой вярбе, “галоднывецер свішча, // Шалее ў злыбядзе, 

// Цямняцкае ігрышча // З сухотніцай (вярбой – Г.М.) вядзе”.Чуюцца 

“праклённы хохат-рогат, //Выклічыны жуды, //І жальны ціхі ёкат” 

[2, ІІІ, 19]. 

Накладанне вобразаў восені і ночы (цемры) знаходзім у вершы 

“Чалавеку”, у якімасенняя ноч міфалагізаваная. Чалавек – “цар зямлі”, 

“магутны цар дня” з’яўляецца бяссільным перад ноччу. 

Ці ты бачыш ноч гэту над намі, 

Ноч асеннюю, дзікую ноч, 

Засцілае што свет цемнатамі 

Непраглядна, хоць ў процьму ты скоч?..  

[ІІІ, с. 102] 

Чалавек дрыжыць перад шэптамі чараў цёмнай ночы, усведамляе, 

“што мудрэйша ёсць моц, як твая” [2, ІІІ, 102]. 

Купалаўскаму лірычнаму герою восень часта навявае думкі пра 

сэнс жыцця. Так, гаротныя думы плывуць, як крыніца, “пяюць аб 

мінуўшым памінкі – // Бязрадасны гімн пражытому”. Менавіта восенню 

падводзіцца рахунак былому і лічацца “ўдачы свае і няўдачы”. Ды адна 

думка, “злыбядніца”, назойліва цісне пытаннем: “Ці ж варта было і 

радзіцца, // Каб толькі цярпець безустанне?!” [2, ІІІ, 179] – верш 

“Асеннім вечарам”.  

Думкі і настрой лірычнага героя выяўляюцца і ў творах, 

пабудаваных на аснове псіхалагічнага паралелізму (вершы “На склоне 

лета”, “З песень жыцця”, “З асенніх напеваў”). У вершы “На склоне 

лета” паэт спачатку адлюстроўвае пераход у прыродзе ад лета да восені, 

а потым перадае настрой лірычнага героя. Жыццё суадносіцца з 

пагібельнасцю: “Не то жыццё, не пажарышча, // Не то пагібельнасць 



якая!” У неспакойным сэрцы лірычнага героя “жаль так і ўеўся з 

пусткай гэтай; // Снуюцца думы роем ройным. // О, як ты страшны 

мне, склон лета!” [2, ІІІ, 114]. Нестала вясны, прайшло лета, і “нуда ва 

ўсім запанавала”. У фінале твора знаходзім наступную філасофскую 

развагу: такая ж доля і людзей – жыццё, а потым магіла. 

У вершы “З песень жыцця”, дзе прасочваюцца этапы жыцця 

чалавека і жыцця зярнятка, суаднесеныя з порамі года, паэт адзначае, 

што падчас восені: “нудна у сэрцы, дзе вокам ні кінь, // І я, як той колас, 

бядую адзін…” [2, ІІ, 15].  

Падобны да гэтых твораўі змест верша “З асенніх напеваў” (“Не 

гудзі так, восень…”), у якімвосеньгудзіць непагодай дзікай, а сэрца 

лірычнага героя крывавіцца з вялікай нядолі. “Цяжанька марнеці // Ў 

жыцця паняверцы; // І восень на свеце, // І восень на сэрцы”. 

Унутраныстан лірычнага героя даволі цяжкі: вясны на сэрцы не ведаў 

ніколі, не было маладосці, весялосці. Ён просіць Бога забраць ад яго 

нядолю ды гаротна ўсклікае: “Пейце ж хоць вы, песні, // З няшчаснай 

душою” [2, І, 190]. 

Калі Вясна і Лета заахвочваюць чалавека да працы, то Восень 

падлічвае, правярае, у каго які ўраджай, нагадвае, што трэба плаціць 

чынш і аддаваць доўг “магазынніку” (паэма “Адвечная песня”). 

Звычайна восень, не зважаючы на цяжкую працу селяніна, прыносіць 

яму небагаты ўраджай (вершы “Прыйшла восень…”, “Восень” (“Эй, 

восень, восень...”)). 

Разгорнутае апісанне нягод у сялянскім жыцці, якія робяцца 

непазбежнымі з надыходам восені, і безвыходнасці з гэтага становішча 

сустракаем у вершы “Восень” (“Эй, восень, восень…”). Восень “песняй 

няўдалай… разляглася”. Паэт адзначае, што гэта часіна года адным 

прыносіць шчасце, багацце, збожжа поўныя аруды, з якога будуць 

золата груды, а для другіх – “жудка // Горам галосіць… Дзіка б’ецца 

восень аб шыбы // Беднай мужыцкай // Хаткі-сялібы” [2, І, 229]. У 

старой хатцы, якая вось-вось рухне, хаваюцца ад холаду людзі: дзеці 

худыя, хворая маці, у роздуме згорблены бацька: “Цэлае лета // Біўся, 

не жарты, // Ну і труды ўсе // Што былі варты? // Хоць шнур вузенькі // 

Не дасць шмат хлеба, // Ды чынш вялікі // Выбраці трэба” [2, І, 229]. А 

рэшту збожжа вывалак “магазыннік”. “Вось і жыві тут” – гэты радок 

паўтараецца і ў іншых творах Я. Купалы. Аўтар шкадуе селяніна і 

называе яго бедным, гаротным, старым, няшчасным, убогім. У хаце 

селяніна холад і голад, нават скацінцы корму на зіму не хопіць. Ля 

хаціны вецер заводзіць, сцюжа надходзіць. У творы знаходзім 

песімістычны прагноз далейшага жыцця бедака: селянін будзе марозіць 



рукі і ногі, калець у полі, сеяць свае слёзы па полі і праклінаць горкую 

долю. Урэшце, змучаны працай і марозам, памрэ недзе пад возам. 

Сялянская беднасць, пакуты абвастраюцца з надыходам халоднай 

восені: “…людцы не сагрэтыя // Трасуцца пад лахманамі” [2, І, 084] 

(верш “Ой, чаму на хаты гэтыя?..”). 

У вершы “Прыйшла восень…” Я. Купала падрабязна апавядае пра 

небагаты ўраджай, сабраны з сялянскага поля. Мужык працаваў круглы 

год да крывавага поту, а восенню налажыў куток сена, “злажыў 

торпамі ў таку // Скарб – снапы” [2, І, 147], акалоту з паўкапы, з копку 

грэчкі і аўса –восьі ўся “плата” за яго працу. 

У асобных купалаўскіх творах пералічваюцца ўсе поры года і 

згадваюцца цяжкасці, якія яны прыносяць сялянам. Пра восень 

гаворыцца наступнае: восенню “падаткі нясі, // А дзяцей абдзёртых 

восем! – // Вось тут і жыві!” [2, І, 205] (верш “Вось тут і жыві…”); 

“Прыйдзе восень, золка стане – // Час цяжкі; // Па пустым таку б’е 

зрання // Цэп важкі” [2, ІІ, 176] (верш “На дудцы”);“Снапоў нам восень 

не дае” [2, ІІ, 159] (верш “Беззямельныя”). 

Неадукаванасць сялян паэт параўноўвае з цемнатой асенняй ночы: 

“Як асенняя ноч, як туман, // Цёмны сам, цёмна ў хатцы крывой” 

[2, І, 69] – гаворыць ён так пра бедака-селяніна (верш “Пашкадуй 

мужыка!”). У вершы “Вучыся…” паэт кажа пра невуцтва беларуса і 

заклікае вучыцца: “Цямней, беларусе, ад ночкі асенняй, // І шчасце ж 

такое ты маеш…” [2, І, 145] 

Такім чынам, можна адзначыць, што вобраз восені ў вершах Янкі 

Купалы нашаніўскага перыяду звязаны з адлюстраваннем смутку, 

журбы, роздуму. Восень– часіна душэўных і фізічных выпрабаванняў, 

асенняе адміранне прыроды (адыход да зімовага сну) суадносіцца з 

“магільнасцю” (пагібельнасцю, смерцю). Сустракаюцца міфалагізацыя 

восені, накладанне вобразаў восені і ночы (цемры), адначасова 

прасочваюцца сацыяльныя матывы: расповед пра цяжкое жыццё 

селяніна і бедны ўраджай з ягонага поля. 
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