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ТРОПІКА З МІФАЛАГІЧНАЙ КАМПАНЕНТАЙ  

У ПАЭЗІІ ЯНКІ КУПАЛЫ І ЯКУБА КОЛАСА 

Вучэнне пра тропы склалася яшчэ ў антычнай эстэтыцы. 

Арыстоцель у сваёй несмяротнай “Паэтыцы” раздзяляў словы на 

агульнаўжывальныя і рэдкія, у тым ліку “пераносныя”, якія ён назваў 

метафарамі. “Пераноснае слова, або метафара, ёсць перанясенне 

незвычайнага імені ці з роду на від, ці з віду на род, ці з віду на від, ці па 

аналогіі” [1, 54]. Пазней кожны з відаў метафары, вылучаны 

Арыстоцелем, атрымаў сваю назву. Усе разам яны называюцца тропамі, 

але ў аснове кожнага тропа – усё ж метафара, якая ў той жа час – і 

найбольш распаўсюджаны з тропаў. Метафарычная сама думка, яна 

развіваецца праз параўнанне. Відаць, гэта абумоўлена своеасаблівымі 

стасункамі паміж свядомасцю і падсвядомасцю, паміж правым і левым 

паўшар’ямі кары галаўнога мозгу.  

Паходжанне метафары – праблема паходжання чалавечай 

свядомасці. Розум фарміраваўся ў працэсе задавальнення перш за ўсё 

біялагічных патрэб чалавека. Спачатку ён авалодаў навакольнымі 

канкрэтнымі прадметамі, складаючы пра іх уяўленне. Яны і ўтвараюць 

найбольш старажытны пласт нашай свядомасці. Паступовае 

фарміраванне абстрактных, дастаткова неакрэсленых аб’ектаў ужо 

патрабавалі для абазначэння іх метафары. Артэга-і-Гасет адзначаў, што 

метафара “робіцца ўсё больш неабходнай па меры таго, як наша думка 

аддаляецца ад канкрэтных прадметаў звычайнага жыцця” [3, 75]. 

Многія даследчыкі лічылі метафару як бы фатальнай 

неабходнасцю, адзіным сродкам не толькі для выказвання  думкі, але і 

ўвогуле для мыслення. Пазнанне ў прынцыпе метафарычнае, як лічыў 

Ф. Ніцшэ. Глыбока даследаваў далагічны спосаб мыслення вядомы 

міфолаг Э. Касірэр. Ён зыходзіў з думкі пра цэласнасць чалавечай 

свядомасці, што аб’ядноўвае розныя віды ментальнай дзейнасці. Касірэр 

вылучаў два віды такой дзейнасці: метафарычны (міфа-паэтычны) і 

дыскурсіўна-лагічны. Э. Касірэр лічыў, што метафара стварае 



духоўную сувязь паміж мовай і міфам. Метафарызм слоў і ёсць тая  

мастацкая спадчына, якую мова атрымала ад міфа. Мова і міф з самага 

пачатку знаходзяцца ў непарыўным адзінстве, з якога яны паступова 

выходзілі як самастойныя элементы. 

Мы не можам сцвярджаць, што ў сваім развіцці мова цалкам 

тычылася сферы міфа, бо з самых яе вытокаў у ёй дзейнічае і іншая сіла 

– сіла логасу. Дзякуючы ёй словы ў кожнай нацыянальнай мове ўсё 

больш робяцца толькі знакамі паняццяў. Катастрафічна бурныя формы 

прыняў гэты працэс у наш час. Толькі ў літаратуры слова яшчэ захоўвае 

некаторую паўнату свайго жыцця. Асабліва – у паэзіі. Касірэр даводзіць: 

“Лірыка прама падтрымлівае сувязь з міфам” [2, 42]. Сапраўды, менавіта 

ў лірыцы як бы аднаўляецца тое першапачатковае адзінства, у якім былі 

пераплецены мова і міф. Адзінства аднаўляецца метафарай. 

Вывучэнне метафары, у больш шырокім значэнні – тропаў, 

дазваляе ўбачыць тую сыравіну, з якой утвараюцца значэнні слоў. 

Тропы адпавядаюць здольнасці чалавека ўлоўліваць і ствараць 

падабенства паміж вельмі рознымі прадметамі і аб’ектамі. Гэтая 

здольнасць мае велізарнае значэнне як у практычным, так і ў 

тэарэтычным мысленні.  

Міф, мова і літаратура падначалены аднолькавым законам 

духоўнага развіцця чалавека. Яны заснаваны на метафарычным 

мысленні. Іх карані адзіныя. Даследаванне тропікі беларускіх класікаў 

мэтазгодна праводзіць у кантэкстуальным полі важнейшых філасофскіх 

катэгорый або параметраў свету – натурфіласофскіх стыхіяў агню, вады, 

паветра і зямлі. Дадзены метад найлепш распрацаваны вядомым 

расійскім даследчыкам Г. Гачавым. Адным з аўтараў дадзенага артыкула 

ён выкарыстаны ў манаграфіі “Беларуская класічная літаратура і 

міфалогія”. 

Беларускія класікі – песняры вольных прастораў. Але погляд 

Я. Коласа любоўна агортвае зямлю, Купалаў жа лунае ў небе – 

у “неаглядным прасторы” (“як святло сам, лунае мой дух”, “і вецер, і 

сокал, і я – сыны адной долі – жыцця”). Вось адкуль у Янкі Купалы 

шматлікія вобразы птушак – арлоў, арлянятаў, сокалаў, ястрабаў, 

груганоў – як увасабленне і стыхіі паветра, і думак-мар паэта (“паляці, 

мая мысль, лётам сокала”, “з ветрам сокала душы заручым”, “мець бы 

мне крыллі саколія”, “арліныя крыллі душа твая мае”). Птушкі ў 

міфалогіі адлюстроўваюць самыя старажытныя пласты прадгісторыі. 

Яны ўвасабляюць прыродныя і касмічныя сілы; выступаюць у ролі 

дэміургаў побач з багамі і нават да іх нараджэння, як Страцім-Лебедзь у 

М. Багдановіча; захоўваюць таямніцы сусвету; ведаюць мінулае, 

цяперашняе і будучае Зямлі і Космасу. 



Часцей за ўсё ў беларускіх класікаў сустракаецца міфічная птушка 

Фенікс. Так, Купала ў філасофскім вершы “Чаму?” піша пра вольны дух: 

“Усё тое спазнае, што бег сталеццяў не спазнаў, // Як фенікс з попелаў, 

узносіцца з канаў, // На дно якіх яго спіхаюць цемраў зверы”. 

Беларускія паэты выкарыстоўваюць міфалагічны вобраз у самым 

папулярным тлумачэнні як універсальны сімвал уваскрэсення і 

несмяротнасці, смерці і адраджэння ў агні. 

У Я. Купалы вобразы птушак асабліва частыя ў творах самага 

цяжкага і для паэта, і для яго радзімы перыяду – 1918–1920 гг. Вобразы 

птушак сакралізуюцца ў іх прыхільнасці да родных гнёздаў: “Вы не 

ўмееце яшчэ, гусі, // Выракацца Беларусі, // Як умеюць людзі…” 

З другога боку, паэт часта згадвае Млечны шлях, што вядзе ў 

вырай (“Млечны шлях”, “Буслы”), не хавае сваіх мар пра шчасце для 

роднай краіны, пра Залаты век. Псіхалагічна гэта можна растлумачыць 

страшнай стомленасцю ад бурлівых гістарычных падзей, ад 

хуткаплыннасці лінейнага часу. Тады глыбока ў нетрах падсвядомасці і 

ўзнікае туга па Вечнасці. 

У нашаніўскай паэзіі Я. Коласа таксама пашырана тэма паветра – 

як у вузкім значэнні слова (вецер), так і ў больш шырокім (прастор, 

неба). Названы вобраз-матыў дазваляе дакладна і яскрава перадаць 

пачуццё, выкліканае прыродай, бо вецер – яе душа, яе дыханне. Вось 

чаму да слова “вецер” падабраны эпітэты, што адлюстроўваюць і стан 

душы чалавека: “тужлівы”, “злосны”, “жалобны”… 

Вецер – адна з яскравых прыметаў тужлівага краявіду, так 

характэрнага для ранняга Коласа і ўсёй нашаніўскай паэзіі. Вецер у 

Коласа і “плача”, і “жалобна вые”, і “стогне”, і “бурчыць”, і “жудасна 

шуміць”. Яго глухі свіст наганяе тугу, адчуванне адзіноты, ён часта 

атаясамліваецца з варожымі ўсяму жывому сіламі. У той жа час Колас, 

як і Купала, адчувае ў ветры роднасную душу: “Ой, ты вецер 

неспакойны, // Ты мой брат па долі!” Пясняр зайздросціць ветру, яго 

свабодзе. Купала ж сам хацеў быць ветрам. 

Я. Колас называе вецер “сынам прастору”, “вольным”, 

“лёгкакрылым”, “разгульным”, “вечна дарожным”, “вандроўнікам”. З ім 

звязана тое, што заўсёды цягнула самога паэта, – дарогі, вандроўкі, 

прасторы роднай зямлі…  

Вецер у Коласа – нязменны спадарожнік дарогі. Ён звязаны з 

магчымасцю перамен, надзеямі, спадзяваннямі (як і птушкі ў Купалы). 

І нават тое, што вецер пануе ў наваколлі бедным, тужлівым, гаротным, 

таксама прыцягвала Коласа, бо такі краявід – усё ж свой, родны. Ён 

вабіць менавіта сваёй тугою, задуменнасцю, выклікае замілаванне, 

шкадаванне і шчымлівы горыч, а не гнеў, не адчай, не прагнае жаданне 



іншага жыцця, як у Купалы. У той жа час у многіх вершах Я. Купала 

нібы ўзвышаецца над звыклым разуменнем паняцця Бацькаўшчыны, 

што выяўляецца ў некаторай абстрагаванасці, адцягненасці малюнка, а 

на самай справе ва ўведзенасці яго ў касмічны, усясветны абсяг: 

“Месячны шлях, што нябесны дзяцінец // Засцілае, я б зняў на зямлю // 

І масціў бы ім новы гасцінец // Цераз родную ніву маю (“Песняй 

толькі”). 

Неаднаразова даследчыкі пісалі пра выяўленне гармоніі свету ў 

паэзіі Я. Коласа. Ён часта звяртаецца да вобразаў зорак, якія 

параўноўваюцца са свечкамі, ліхтарамі, але найбольш – з жывымі 

істотамі, што займаюцца звычайнымі для беларуса справамі: “Спрала 

зорачка кудзелю, // Зладзіў месячак красёнцы” (“Сымон Музыка”). 

Дарэчы, у міфах частыя вобразы ніцяў, тканіны, вяроўкі. Метафараў, 

звязаных з гэтымі ж паняццямі, а таксама з ткацтвам, з прадзеннем, на 

дзіва многа ў беларускіх паэтаў. Іх роля, на нашу думку, – 

прадэманстраваць адзінства ўсяго жывога, касмічнага і чалавечага. 

Надзвычай старажытныя вобразы адначасова дапамагаюць паказаць 

будову Сусвету і апісаць пэўныя палажэнні чалавека ў ім. Вобразы ніцяў 

(павуціны), вяроўкі, кос, таго ж ветру (можна і яго далучыць да гэтай 

сістэмы) – удалая здагадка пра тое, што ў далейшым праясніць і 

філасофія: усё існае па сваёй прыродзе створана, спраектавана ці 

“саткана” Вышэйшым Прынцыпам, і ўсё існаванне ў часе прадугледжвае 

“з’яднанне” ці “перапляценне”. 

Я. Купала абвяшчае сувязь неба і зямлі ў шматлікіх дэкларацыях, 

але ў яго менш, чым у Я. Коласа, параўнанняў прыродных аб’ектаў і 

рэчаў натуральнага, патрыярхальнага, арганічнага побыту беларуса. 

У той жа час у Купалы больш ансамблевасці: “Малюся я небу, зямлі і 

прастору, // Магутнаму Богу-Усясвету малюся”; “Аб роднай старонцы 

пытайся // ты неба, зямлі і жыцця…”; “Маё поле, мае гоні – // Воблакі 

сівыя, // Маё статка, мае коні – // Коні вараныя”. У яго часта гучыць 

заклік да сонца: “З непатульнай, пакорнай зямліцай заручыся, // Шлюб 

вечны вазьмі…” 

Некаторае падабенства ў паэтыцы беларускіх класікаў сведчыць, 

што пейзажнае, натурфіласофскае, міфалагічнае мысленне аднолькава 

характэрна для іх – як для паэтаў таго народа, які ў многім яшчэ 

анімістычна пазіраў на свет. Космас успрымаецца як адзіны арганізм – 

так у народа-земляроба, так і ў паэтаў. Але лірыка Купалы – уся ў 

палярных завастрэннях, відавочна кантрасная. Вобразы ж Коласа 

ствараюцца праз адлюстраванне, часам анамарфоз, пераход адной стыхіі 

ў другую, праз іх “пераліў”: нябеснага – у зямное, неарганічнага – у 

арганічнае, і наадварот. 



У сваім успрыняцці зямлі-маці як святога паняцця класікі 

беларускай літаратуры кіраваліся народным поглядам. Земляробства ў 

нашай краіне здаўна было спосабам быцця – цэласным поглядам на свет. 

Беларуская культура – земляробчая, сялянская, сядзібная, як антычная 

культура – полісная. Каб добрая сям’я пусціла карані ў родную глебу, 

яна павінна мець паўнацэнную сядзібу. Як ніхто гэта разумеў вялікі 

беларускі класік Я. Колас. 

Веліч Я. Коласа  ў тым, што ён вядомыя, традыцыйныя для 

фальклору і старабеларускай літаратуры матывы спалучае ў стройную 

сістэму нацыянальна-паэтычнага ўспрыняцця прыроды. Любая з’ява 

прыроды і ўсе яны разам набываюць яскравы нацыянальны абрыс. 

“Магнітнае поле” народна-земляробчага светаадчування прасвечваецца 

ва ўсіх вобразах. Асабліва гэты тычыцца матыву зямлі, дзе ў поўнай 

меры праявілася фальклорная традыцыя, сялянска-патрыярхальныя 

адносіны да сваёй карміцелькі. 

Пазбаўлены доўгі час ўласнай дзяржаўнасці, беларускі народ усю 

сваю энергію, талент, якія не маглі рэалізавацца ў дзяржаўнай творчасці, 

скіраваў на зямлю. Параднёны з ёю, беларус менавіта ў зямлю ўклаў усю 

сваю душу. Адсюль – топас і пафас беларускага прыгожага пісьменства 

і, у прыватнасці, пафас “Новай зямлі” Я. Коласа. І космас  Коласа, яго 

асабісты аўтарскі міф, таксама больш набліжаны да зямлі, чым да неба. 

У Купалы – наадварот. У Коласа жыццё ідзе “знізу”, ад зямлі, з якой ўсё 

вырастае, якая месціць на сабе лясы, рэчкі, азёры, балоты, расліны, 

жывёл, чалавека і створаны ім матэрыяльны свет (“зямля – 

невычэрпнага скарбу крыніца”). Колас верны перш за ўсё расліннаму 

покрыву зямлі, выкарыстоўваючы ў сваёй паэзіі ў асноўным параўнанні і 

эпітэты: “Апранула зямля-матка // Кажушок зялёны”; “Люблю я 

прыволле // Шырокіх палёў, .// Зялёнае мора // Ржаных каласоў”;. “Пад 

ветрам ходзяць хвалі // Травянога мора”; “Гэй, туды, дзе неба з долам // 

Абняліся, як браты”; “Ты маеш выгляды прарока, // Наш край пануры, 

край святы!” ; “Зямля разгарнула магутныя плечы, // Прасторы, куды ні 

зірні”. 

Я. Колас часта ўжывае выраз “твар зямлі” (ён сустракаецца ў 

творах каля дваццаці разоў). У духу язычніцкіх і натурфіласофскіх 

поглядаў для яго ўсе ландшафты Беларусі – твар зямлі. Так, пейзаж у 

Я. Коласа робіцца “партрэтам” роднай зямлі. Сапраўды, Колас з усіх 

класікаў – найбольш жывапісны. 

У Купалы-рамантыка – схільнасць да маштабных абагульненняў. 

Для яго зямля – “прадзедаў сляды”. Сам жа ён пра сябе абвяшчае: 

“Я сын зямлі і сонца вольны сын!” Зусім у духу міфалагічных 

уяўленняў, усясветнай традыцыі, калі зямля разумеецца як матэрыя і 



песціць цела чалавечае, а неба, сонца – дух і песціць душу – Купала 

будуе вобразнасць некаторых вершаў: “З зямлёй і небам звязвае мяне 

ніць // Неразарваная веквечна павуціна: // Зямля мяне галубіць, як 

вернага сына, // А сонца мне душу не кідае туліць”. І ўсё, што дорыць 

чалавеку зямля – нябесны, Божы дар: “Глядзеў, ці добра Божы дар // На 

свет зірнуў з зямелькі свежай”. 

Адухоўленасць зямлі ў Купалы выяўлена праз курган і крыж. 

Паэтызуючы чалавека вялікіх пачуццяў і парыванняў, характэрнага для 

еўрапейскага рамантызму, Купала застаецца ў той жа час у межах 

нацыянальнай традыцыі, пра што сведчыць такі часты ў яго паэзіі вобраз 

кургана, звязаны з лёсам роднай зямлі, гісторыяй і міфалогіяй беларуcаў: 

“Як зрубы-звяны, //  Сярод выдмаў, сярод ямаў // Дрэмлюць курганы”. 

Агонь у народнай свядомасці – брат Сонца. Сонца – адзін з 

галоўных багоў практычна ўсіх народаў Зямлі. Прычым, як правіла, 

сонечных багоў было некалькі, лепш сказаць, у Сонца, як у кожнага 

вялікага бога, было мноства імён-эпітэтаў, кожнае з якіх мела ў цэлым 

самастойнае значэнне з абавязковым сакральным сэнсам (Дажбог, Хорс, 

Ярыла). Большасць эпітэтаў, звязаных з агнём і сонцам, па-рознаму 

абыгрываюць золата. У Я. Коласа: “На ўсходзе неба грае // Пераліўным 

блескам, // Сыпле золата над гаем // І над пералескам” ; “Як пасмы 

золата, праменні, // Бруяцца з сіняй глыбіні” ; “Сонца сцеле на ўзгоркі 

парчу залатую”. “Сонца – радасць, сонца – казка”, – гаворыць Колас, 

выражаючы думку ўсіх беларусаў. 

Я. Купала марыць пра Залаты век, цудоўную краіну, “Як самае 

сонца, // Дзе ясна – так ясна, // Як самае сонца, // Дзе шчасна – так 

шчасна”. Купалава паэтычная думка асноўваецца на антытэзе, у яго 

“сонца з цемрамі змагаецца”, і таму ўтвараецца асаблівае напружанне 

матэрыяльнага свету. З другога боку, Купала, які заўсёды так прагна 

марыў пра вясну, заклікае-замаўляе сонца заключыць шлюб з зямлёю: “З 

непатульнай, пакорнай зямліцай // Заручыся, шлюб вечны вазьмі”. Часам 

Купала гаворыць аб “сонца пажары” або аб “плачу сонца”, аб “сонцавых 

косах”. Са світаннем Купала звязвае нацыянальнае Адраджэнне, як і з 

вясною, як і з маладосцю, дзявоскасцю (чысціня сінанімічная святлу).  

Я. Колас – не прыхільнік рэальнага агню, таго, што на зямлі, 

вогнішча ў яго творах сустракаецца лічаныя разы. Больш у яго менавіта 

нябеснага агню (усход, захад сонца, маланка). Увогуле ж агонь у 

Коласа – найменш, так бы мовіць,  адухоўлены з усіх стыхіяў, найбольш 

пасіўны. У Купалы ж святло і цемра, Белагог і Чарнабог, агонь і вада – у 

пастаянным змаганні, вечным кругавароце, спаборніцтве. “Як агонь, як 

вада” – так назваў сваю вядомую кнігу пра Янку Купалу А. Лойка. 



Як лічаць філосафы, “універсальная прыцягальнасць вады як 

архетыпічнага сімвала звязана з яе ачышчальнай сілай у спалучэнні з 

якасцю падтрымання жыцця. Гэтым самым вада пачынае сімвалізаваць 

як ачышчэнне, так і пачатак новага жыцця, і ў хрысціянскім хрышчэнні 

абедзве гэтыя ідэі аб’ядноўваюцца: тая вада, што выкарыстоўваецца ў 

абрадзе, сімвалічна ачышчае ад першароднага граху і адначасова 

сімвалізуе ўступленне чалавека ў новае духоўнае жыццё” [4, 106].  

Колас палка любіў зямныя рачулкі, крыніцы і рэчкі, якія ў вельмі 

значнай ступені сімвалізавалі для яго Радзіму. Ён найперш апявае свой 

родны Нёман, а таксама Прыпяць, Свіслач, іншыя рэчкі, знаходзіць для 

іх самыя прыгожыя эпітэты і параўнанні: “Льецца Нёман паміж гораў, // 

Поўны сілы і красы”; “О, наш чысты, наш свабодны, // Нёман, быстрая 

рака!”; “Унізе пад ім, нібы сок-янтар, // Свіслач родная павівалася”, 

“Гожа звіваецца ў лозах зялёных, // Бы срэбра жывое, рака”. У паэта 

нават маленькі ручай “спявае”. “балбоча”, “мкне-бруіцца” – ён жыве, 

бурліць, знаходзіцца ў пастаянным руху, прабівае лёд зімою, імкнецца 

да маці-рэчкі, а тая бяжыць у мора. Я. Колас любіць менавіта бягучую 

ваду, азёр ён практычна не апісваў (у адрозненне, скажам, ад 

М. Багдановіча), а калі і звяртаўся, то толькі таму, што нечым 

прыцягвала яго назва: “А вось і возера-вакно, // Якога мала дзе пабачыш, 

// Такое дзікае яно // Сярод балоцішча адно, – // Завуць яго чамусь 

грымячым”. 

Усё, што звязана з вадой, для Коласа – дабратворнае, больш таго, 

найбольш прыгожае і прыемнае: “В воду войдзеш – шчасце раю, // 

Я шчасця большага не знаю”. У Купалы гераіня паэмы “Яна і я” таксама 

замаўляе каля крыніцы, але ў Купалы вада асацыіруецца ў асноўным з 

рухам часу: “як бы Дняпровай сплыў вадой”. Рака Бяроза гораду 

Барысаву (паэма “Барысаў”) апавядае, “якім ён быў, які сёння…” 

Агонь і вада – сімвалы ўніверсальныя. У Купалы вада найбольш 

часта спалучана і з агнём – як апраўданне псеўданіму: “У братніх сэрцах 

няхай разгараюцца агні, // Думы новай пальюцца крыніцай”. Сама 

Радзіма ўяўлялася яму ў спалучэнні агніста-вадзяных вобразаў, 

абавязкова пазначаных казачнасцю, містычнасцю: “Аздобнасць неба – 

сонца, зоры, // Спавіты месяц туманом, // Русалак ночкай разгаворы, // 

Шчаслівых птушак песні днём… “(“Брату ў чужыне”). Або: // Мой дом – 

амшалай пушчы сховы, // Сяліба ясеняў, сасон, // Дзе смех русалчын, 

лесуновы // Палошыць вечна-цяглы сон”. 

Спасціжэнне нацыянальнага космасу дазволіла беларускім 

класікам гарманічна спалучыць нябеснае і зямное, вялікае і малое, 

узнаўляць і лакальны, і прасторавы краявід, дзякуючы чаму адбываецца 

своеасаблівае накладванне маштабаў, узнікае абагулены вобраз 



Беларусі. Я. Колас – стваральнік нацыянальнага краявіду як закончанай, 

развітай мастацкай сістэмы, як важнейшай часткі беларускага космасу, 

пададзенага пачуццёва, канкрэтна, яскрава, маляўніча, у традыцыях 

патрыяльхальна-сялянскіх адносін да неба, зямлі, агню, вады. Я. Купала 

гармонію Космасу перадаваў у велічных вобразах сувязі, суладдзя Зямлі 

і Неба, а чалавек ў яго паўставаў у шматлікіх сувязях з гісторыяй, з 

лёсам народным. Дараваныя міфалагічным мысленнем асаблівасці 

тропаўжывання ў класікаў звязаны з уяўленнем пра адзінства мікра-і 

макракосмасу і вынікаючай з гэтага ўсеагульнай сувязі з’яў. Таму свет 

можа быць апісаны з дапамогай дастаткова абмежаванай колькасці 

вобразаў, што ўяўляюць сабою сутнасныя характарыстыкі Свету і 

выражаюць універсальныя заканамернасці, – натурфіласофскіх стыхіяў. 

З іх дапамогай аказалася магчымым выразна прадставіць, выявіць усю 

Светабудову. 
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