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Жыццю і творчасці Я. Купалы прысвечана шмат не толькі 

манаграфій, навуковых арыкулаў і даследаванняў, але і мастацкіх 

твораў. Напрыклад, раман А. Лойкі “Як агонь, як вада…”, гістарычная 

драма А. Петрашкевіча “Наканавана быць прарокам”, п’еса для радыё 

“Паэт і дзяўчына” П. Васючэнкі, лірычная драма “Сцежкамі кахання”  

А. Дзяледзіка і інш. Але, як правіла, прыватнае, асабістае, інтымнае 

жыццё вялікага песняра беларускага народа застаецца па-за ўвагаю. 

Лічыцца, што гэта якраз тое, чаго кранаць нельга, што павінна застацца 

па-за рамкамі цікавасці і даследчыкаў, і чытачоў. 

Цікавым і ўдалым выключэннем з’яўляецца п’еса для радыё 

П. Васючэнкі “Паэт і дзяўчына”, напісаная на аснове мемуараў 

Паўліны Мядзёлкі “Сцежкамі жыцця” (1974). Аўтар не абмяжоўваецца 

толькі ўспамінамі галоўнай гераіні, але і арганічна ўплятае ў свой тэкст 

урыўкі з вершаў і паэм Я. Купалы, а таксама некалькі сцэн са спектакля 

“Паўлінка”. Хаця П. Мядзёлка вядомая перш за ўсё як першая 

выканаўца ролі ў камедыі (а ёсць верагоднаць, што п’еса атрымала сваю 

назву з нагоды імя выканаўцы), П. Васючэнка не абмяжоўвае рамкі 

дзеяння сваёй п’есы толькі галоўнаю падзеяю – рэпетыцыі і прэм’еры 

камедыі “Паўлінка” Я. Купалы ў Пецярбудзе ў 1913 г.  

Пад увагу мы перш за ўсё будзем браць тэкст п’есы, апублікаваны 

на старонках часопіса “Полымя” (2008, №4). Больш падрабязна пра 

радыёпастноўку п’есы, прэм’ера якой была прысвечана 125-годдзю з дня 

нараджэння Я. Купалы і адбылася на беларускім радыё, можна 

прачытаць (“Паэт і дзяўчына”, Народная газета 07.07.2007) ці (“Паэт і 

муза”, Мастацтва №9, 2007) і інш. Разам з тым мы павінны адзначыць, 

што п’еса для радыё – гэта часцей не арыгінальны твор, а спосаб 

прэзентацыі п’есы для сцэны праз радыё. Магчымасці радыё ў справе 

папулярызацыі тэатра неабмежаваныя, бо слухачом радыёп’есы можа 

быць любы чалавек, якой бы справай ён ні займаўся. Першаснай задачай 

радыёп’есы з’яўляецца “прадэманстраваць самі падзеі, якія адбываюцца 



тут і цяпер” 1, 170. Калі драматургічны тэкст – гэта сканцэнтраванае 

дзеянне, то радыёп’еса – гэта яшчэ больш сканцэнтраваны тэкст, які 

павінен быць выкладзены проста і ясна. Асаблівае значэнне для 

радыёп’ес набываюць такія характарыстыкі, як “канкрэтнасць і 

правільнасць, дакладнасць у адборы зыходнага матэрыялу, дакладнасць 

інтанацыі, аб’ёмнасць і дакладнасць гукашумавых вырашэнняў” 7, 470.  

Другім важным аспектам гэтага тыпу п’есы з’яўляецца 

кампазіцыйная і сюжэтная гнуткасць: аўтар можа рабіць “скачкі” праз 

час і прастору. Радыёп’еса дае драматургу вялікія магчымасці для 

апісання стану герояў. Радыёп’еса стварае неабмежаваныя магчымасці 

для палёту фантазіі слухачоў.  

Па задуме аўтара п’есы, а таксама і рэжысёра, галоўным героем 

радыёп’есы “Паэт і дзяўчына” павінна было стаць каханне. Каханне – 

вышэйшае дасягненне чалавека, асабліва для мастака слова. Адсутнасць 

паразумення паміж каханымі, драматызм узаемаадносін паміж высокім 

пачуццем і немагчымасцю быць побач з любым чалавекам – гэта 

асноўная праблематыка твора.  

П. Васючэнка дае лагічную гісторыю сустрэчы і знаёмства 

Я. Купалы і П. Мядзёлкі, пачынаючы з 1909 года ў Вільні. Драматург 

паказвае паэта “звычайным хлопцам, які вядзе такую несур’ёзную 

гутарку” 2, 118], – такім яго ўбачыла шаснаццацігадовая дзяўчына, што 

толькі прыехала ў вялікі горад. Больш блізка пазнаёмілася Паўліна 

Мядзёлка з Янкам Купалам у восень 1912 на кватэры Браніслава 

Эпімаха-Шыпілы. “Заўсёды з нецярплівасцю чакалі прыходу Янкі 

Купалы. Ён у гэты час вучыўся на вячэрніх курсах Чарняева” 3, 55]. 

Драматург П. Васючэнка раскладае жыццё Я. Купалы на асобныя 

эпізоды і пры дапамозе мастацкіх сродкаў (перш за ўсё паэзіі Я. Купалы) 

грунтоўна даследуе псіхалагічныя сітуацыі, перажыванні, станаўленне і 

развіццё характараў П. Мядзёлкі і Я. Купалы. У маналогах і дыялогах 

драматург раскрывае светапогляд і маральныя пазіцыі герояў. Вельмі 

часта лірыку Я. Купалы параўноўваюць і ўспрымаюць як арганічную 

частку песеннай творчасці беларускага народа, таму і зразумела, што 

П. Васючэнка ўпісаў у тканіну п’есы лірычныя, пранікнёныя вершы 

паэта (“Гэткім шчырым каханнем яе атуліў” (1915), “Быў гэта сон” 

(1915), “Снілася дзяўчыне” (1913), урыўкі з паэмы “Яна і я” (1913), па-

грамадзянску пафасны “На сход!” (1918), народныя песні (“Ой, пайду я 

лугам, лугам…”, “Як у лесе зацвіталі”). “Музыкальнасць успрымання, 

бачання свету – вызначальная рыса непаўторнага таленту Я. Купалы” 

5, 22]. Вершы і ўрыўкі з паэмы “Яна і я”, уключаныя аўтарам п’есы, 

сцвярджаюць галоўныя маральныя прынцыпы жыцця, сярод якіх 

узаемапавага, каханне, роўнасць. Магчыма, Я. Купала не стварыў бы 



гэтыя і іншыя бліскучыя вершы, каб меў шчаслівае каханне. Толькі ў 

хвіліны роспачы, болю могуць быць напісаны самыя пранікнёныя 

вершы.  

Цэнтральнае месца ў п’есе, як і ў жыцці П. Мядзёлкі, займае 

гістрыя пастаноўкі “Паўлінкі”, і таму натуральным з’яўляецца прыём 

“тэатр у тэатры”, выкарыстаны драматургам. Прыём “тэатр у тэатры” – 

гэта такі спосаб пабудовы п’есы, калі яе сюжэтам з’яўляецца 

прадстаўленне тэатральнай п’есы. Такім чынам, «знешнія» гледачы 

сочаць за п’есай, унутры якой гледачы складаюцца з акцёраў, 

прысутных на відовішчы [6, 349]. Узнікла гэта форма яшчэ ў ХVІ ст. і 

звязана з барочным бачаннем свету. Сярод шматлікіх драматургаў, якія 

працавалі ў гэтым накірунку, варта згадаць У. Шэкспіра, П. Карнэля, 

Л. Пірандэла і іншых славутых драматургаў свету. У беларускай 

літаратуры такі прыём шырока выкарыстоўваў ў сваёй творчасці 

С. Кавалёў (п’есы “Трышчан, або Блазны на пахаванні”, “Звар’яцелы 

Альберт, або Прароцтвы шляхціца Завальні”, “Францішка, або Навука 

кахання”). Дзякуючы такой падвоенай тэатралізаванасці, знешні 

ўзровень набывае якасці рэальнасці, ілюзія ператвараецца ў рэальнасць. 

П. Васючэнка фактычна падвойвае гэты прыём. П’еса зачынаецца 

з ўспамінаў 80-гадовай Паўліны Вікенцьеўны (Мядзёлка ў сталым веку), 

якая прысутнічае на спекталі, што ладзяць школьнікі на дзень 

нараджэння настаўніцы. На гераіню наплываюць успаміны маладосці – з 

перажываннямі, поспехамі, стратамі і пакутамі, а потым – сталага веку. 

Тэатр знешні (школьны спектакль), тэатр унутраны (монаспектакль 

гераіні), тэатр як жывая крыніца чалавечых поспехаў і няўдач у розныя 

гады (1925, 1941 – апошняе спатканне з Я. Купалам), і нарэшце – 

спатканне, якога не было, але пра якое гераіня трызніць і якога чакае. 

Гэта тэатр з адсылкай да рэальнай пастаноўкі “Паўлінкі”, дзе некалі, у 

далёкім 1913 годзе, маладая П. Мядзёлка сыграла першую ў сваім жыцці 

ролю – ролю Паўлінкі. У сувязі з гэтым натуральна выглядаюць эпізоды 

з п’есы “Паўлінка” Я. Купалы (а іх 5), якія П. Васючэнка ўводзіць у 

структуру свайго твора. Арганічна ўпісаны і некаторыя алюзіі на падзеі, 

якія будуць адбывацца пазней: “Доўга яшчэ паны крытыкі будуць 

ушчуваць мяне за такі некамедыйны фінал” 2, 126]; ці: “…гісторыя 

дапіша да гэтай п’есы шчаслівейшы канчатак” 2, 126]. У апошнім 

выпадку маецца на ўвазе п’еса Ф. Аляхновіча “Заручыны Паўлінкі” 

(Вільня, 1921, пастаўлена ў 1918).  

Частка другая п’есы пачынаецца з рэканструкцыі магчымых-

немагчымах падзей. Перш за ўсё з Купалавым пытаннем: “Паўлінка, а 

што калі нам ды пабрацца? Раздзялі ты са мною долю і нядолю” 2, 128]. 

Паўліна адмовіла. Сказала, што кахае іншага. У дадатках да “Сцежак 



жыцця”, якія павінны былі быць надрукаваныя праз 25 гадоў пасля 

смерці П. Мядзёлкі, якія пабачылі свет на старонках часопіса “Полымя” 

за 1993 г., №2 мы чытаем: “Паўліна сама сабе не прызнаецца, што 

шкадуе нявыкарыстанай мажлівасці злучыць сваё жыццё з паэтавым” 

4, 190]. Варта ўзгадаць, што Я. Купала ў 1913 годзе прысвячае верш 

“Снілася дзяўчыне” Паўліне Мядзёлцы. Верш-экспромт з’яўляецца 

паэтычным увасабленнем вобраза Паўлінкі на сцэне П. Мядзёлкай. Ёй, 

толькі ёй, П. Мядзёлцы, другой у свеце пасля Марыі Пяледы, Купала 

напісаў верш са словам “даўгажданай” у назве (“Таей даўгажданай” 

(1915)). Мы можам доўга спрачацца – было каханне паэта да Паўлінкі ці 

не. Але адно з пэўнай доляй упэўненасці можна сцвярджаць, што да 

канца жыцця памiж Купалам i Паўлiнай Мядзёлкай былi вельмi 

шчымлiвыя адносіны. Нам ужо ніколі не даведацца, чаго было больш у 

гэтых пачуццях – радасці ці смутку. Гэта будзе яшчэ адной таямніцай 

жыцця Я. Купалы. 

Радыёп’еса “Паэт і дзяўчына” мае вялікае выхаваўчае значэнне. 

Яна даступна шырокай аўдыторыі слухачоў. Перш за ўсё для падлеткаў, 

моладзі, для якіх нярэдка, на вялікі жаль, класік літаратуры гэта толькі 

набор фактаў з біяграфіі і назвы твораў. П’еса ж дае рэальную 

магчымасць прадставіць Я. Купалу не толькі як паэта-прарока, генія, а 

рэальнага, жывога чалавека са сваімі перажываннямі, пакутамі, 

сумненнямі, пачуццямі, памылкамі і г.д. Такі вобраз, на нашу думку, 

больш запомніцца школьнікам, чым сухія факты школьнага падручніка.  

П’еса атрымалася цэласнай, жывой, хвалюючай, якая раскрывае 

глыбокія перажыванні галоўных герояў. Разам з інтымна-пачуццёвымі 

матывамі ў гэтай п’есе варта адзначыць і патрыятычныя, грамадзянскія 

настроі, якія былі сугучны настрою самога Я. Купалы. Драматург 

увасобіў выдатны сюжэт – гісторыю кахання Паэта і Дзяўчыны; стварыў 

п’есу глыбока псіхалагічную, заснаваную на выключным матэрыяле. 
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