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РЫТМ І СЭНС ЗБОРНІКА «ГУСЛЯР» Я. КУПАЛЫ 

 

«У кожнай нацыянальнай літаратуры ёсць постаці асабліва 

значныя і славутыя, якія найбольш поўна ўвабралі ў сябе вопыт 

перажытага, здабыткі папярэднікаў, сталі прызнанымі песнярамі свайго 

народа, яго гістарычнага лёсу. У славян гэта – Пушкін, Шаўчэнка, 

Міцкевіч, Прэшэрн, Негаш, Гвездаслаў… Сярод іх знаходзіцца і Янка 

Купала», – пішаУладзімір Гніламёдаў [2, 3].І сапраўды, Іван 

Дамінікавічзмог акумуляваць у сваёй творчасці лепшыя здабыткі 

папярэднікаў і прагрэсіўныя ідэі новага часу, выступаў лідэрам 

нацыянальнага Адраджэння, выводзіў Беларусь на міжнародную арэну 

ў святле яе непаўторнага каларыту і лепшых рыс беларускага 

нацыянальнага характару.  

Другі зборнік Купалы «Гусляр», як і першы зборнік «Жалейка» 

двума гадамі раней, пабачыў свет у Пецярбургу. Адбылося гэта 

13 кастрычніка 1910 года ў друкарні К. Пянткоўскага.Зборнік сустрэў 

шматлікія станоўчыя ацэнкі. Беларускі пісьменнік і крытык Альгерд 

Бульба ў сваёй рэцэнзіі на «Гусляра», надрукаванай у газеце «Наша 

Ніва» 21 кастрычніка 1910 г., адзначаў у творах паэта вялікае багацце 

фантазіі, форм, настрояў, здольнасць гарманічна зліць у адным вершы 

думку і пачуццё. Заўважаючы рост Купалы-вершатворцы, М. Багдановіч 

пісаў: «Талент Купалы ўзрастае, пашырае круг сваіх тэм і ўжо не 

галосіць (ці лепей не толькі галосіць), а ўжо павявае смеласцю, 

жыццёвай сілай і пагардай»[1, 191]. 

У другім Купалавым зборніку больш поўна і глыбока 

раскрываецца перад паэтам сутнасць людскога існавання. Чалавек тут 

выступае як волат духу, магутны гусляр, які павінен пракласці «к сонцу 

зорны шлях». Паэт шле радаснае вітанне беларускаму народу, прызывае 

да плённай сяўбы добрага зерня на роднай глебе («Прывітанне») 

[4, 151]. 



Вершы «Гусляра» па-філасофску заглыбленыя, Купала разважае аб 

няспыннасці часу, заканамернасцях гістарычнага працэсу, праблеме 

пераемнасці пакаленняў («Кругаварот») [4, 200]. 

Адной з цэнтральных тэм зборніка, безумоўна, з’яўляецца тэма 

мастака і свету, мастака і народа. Цікава раскрываецца яна ў вершы 

«Сон», прысвечаным Купалам свайму настаўніку У. Самойлу. [4, 131]. 

На высокі ўзровень выходзіць і пейзажная лірыка. Своесаблівая 

метафарычнасць, успрыняцце прыроды як жывой, адухоўленай 

ствараюць яскравыя візуальныя ўяўленні. Купалаўская вясна ходзіць «у 

вянку з пралесак, у святлянай шаце», «сяміцвет-вясёлкай ззяе над 

далінкай» («Вясна»)[4, 191]. «Прыгожа-квяцістае» лета купае сонца ў 

«полыску рос» («Лета»)[4, 194]. 

Якія ж вершаваныя памеры паэт абірае для належнага ўвасаблення 

сваіх думак? 

 

Табліца 1 

Размеркаванне рытмікі ў зборніку «Гусляр» 

Памер Колькасць вершаваных радкоў Усяго 

Х4343 24; 12;24;20;12;32;24;32;20;46;8;140 414 

Х4 28;32;32;18;28;32;12;20;48;8 258 

Х3 24;28;32;28;36;16;28;20;36;44;36;30;24;20 402 

Я4 28;16;52;20;20;24;24;8 192 

Я3 36 36 

Я6464 60 60 

Д2 28;30 58 

Д3 16;28;28 72 

Д4 32; 12;45;12 231 

Ам3 34;24 58 

Ам2 50; 56; 56 162 

Ам4 40 40 

Ан2 32;16;20 68 

Ан3 20;40;64;28 152 

Ан4343 16;28;144 188 

Танічны 32;36;24;48;116 256 

 

 



 

Мал. 1. Вершаваныя памеры зборніка «Гусляр» 

 

Правёўшы неабходныя падлікі, я прыйшла да высновы, што ў 

«Гусляры» адбываецца актыўнае засваенне паэтам сілаба-танічных 

прынцыпаў паэзіі, распачатае ў «Жалейцы» Самай распаўсюджанай 

формай для выражэння думак сталі харэічныя памеры. Харэй з 

рэгулярным чаргаванне 4-стопных і 3-стопных радкоў налічвае 414 

радкоў, трохстопны харэй – 402 радкі, чатырохстопны харэй – 258 

радкоў. Усяго – 1074 радкі (41% ад агульнай колькасці радкоў зборніка).  

Харэй у Купалы гучыць  як бадзёрае ўхваленне зямной 

стваральнай працы («Пятровы час»)[4, 191], так мае і мінорную 

танальнасць, выражае горкае непрыняцце паэтам закінутасці чалавека ў 

свеце сацыяльнай несправядлівасці («Ці ты ўзойдзеш калі, 

сонца?»)[4, 162]. 

У інтэнсіўным узрастанні змешанага (4- і 3-стопнага) харэя нельга 

не адчуць уплыву народна-песеннай стыхіі. Гэты памер непасрэдна 

звязаны з традыцыямі народнай песні, асабліва з яе каламыйкавым 

відам. «Як характэрны кампанент метрыкі Купалы, ён аказаўся адной з 

найбольш прыдатных форм для беларускай сілаба-тонікі. Гэты тып 

рытмічнай упарадкаванасці радка можна назваць «натуральнай стапой», 

якая падобна антычным формам сапфічнай і алкеічнай стапы набыла 

значэнне спецыфічна беларускай формы верша», – адзначае М. Грынчык 

[3, 192]. Да таго ж змешаны тып харэя стварае багатыя 

рытмаўтваральныя магчымасці, аблягчае страфічную будову верша, 

дапамагае пазбегнуць манатоннасці інтанацый, мае цікавую сэнсава-

інтанацыйную дынаміку, заснаваную на прынцыпе антытэзы 

(«Прывітанне») [4, 151]. 

Аднак імклівасць і ўзбуджанасць харэічнай кадэнцыі 

ўраўнаважваюць памеры трохстопныя, найперш анапест, які займае у 

зборніку другое месца (408 радкоў), у адрозненне ад «Жалейкі», дзе на 

другім месцы двухстопны памер – ямб. Трохстопныя памеры беларускай 
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сілаба-тонікі арыентаваны на гутарковую стыхію мовы, традыцыі 

ананімных вершаваных гутарак і апавяданняў. Філасофская 

заглыбленасць «Гусляра» вымагае менавіта дадзенай вершаванай 

арганізацыі. Аднак і ў гэтым выпадку Купала ўдала пазбягае залішняй 

манатоннасці, аддае перавагу змешанаму тыпу анапеста з чаргаваннем 

чатырох- і трохстопных радкоў (займае ў зборніку 188 радкоў).  Яркім 

прыкладам з’яўляецца верш-прызыў  «Адгукніся, душа»[4, 154]. 

На трэцім месцы ў «Гусляры» ямб. Чатырохстопны ямб налічвае 

192 радкі, трохстопны – 36 радкоў, ямб з рэгулярным чаргаваннем 6-

стопных і 4-стопных радкоў – 60 радкоў. Усяго 288 радкоў (12% ад 

агульнай колькасці).Купала выкарыстоўвае даволі ўраўнаважаны ямб 

для перадачы цыклічнасці, паслядоўнасці, няспыннасці 

агульначалавечых падзей («За годам год») [4, 164]. 

Трэба адзначыць, што даволі значнае месца займае ў зборніку 

«Гусляр» і танічны верш (256 радкоў ці 11 % ад агульнай колькасці 

радкоў). Да прыкладу, у «Жалейцы» ўсяго 87 радкоў танічнага верша. 

А значыць, танічны прынцып узмацняецца ад зборніка да зборніка. Але 

гэта зусім не аспрэчвае трывалае ўсталяванне сілаба-тонікі ў беларускім 

вершаванні пачатку ХХ стагоддзя. Гэта з’ява выяўляе істотныя 

ўнутраныя заканамернасці эвалюцыі беларускага верша ў перыяд яго 

станаўлення. «Гэтаксама як раней (ХVI – ХVIII ст.) народны верш 

«расхістваў» сілабіку, паскараючы і аблягчаючы яе пераход да новай 

сістэмы вершавання– сілаба-танічнай, цяпер (ХІХ-ХХ ст.) ён актыўна 

пачынае ўплываць на сілаба-тоніку, прадвызначаючы нараджэнне чыста 

танічнага літаратурнага-верша» – тлумачыць В.П. Рагойша [5, 52]. 

Названыя заканамернасці  сфармуляваны М. Багдановічам у тэзісах пра 

«вершы беларускага складу». Думаецца, што менавіта пра танічныя 

вершы зборніка, заснаваныя на традыцыях беларускай песеннай 

культуры, А. Бульба пісаў у рэцэнзіі на зборнік «Гусляр» як пра «тон 

роўны, асобны беларускі матыў. Напрыклад, 2-акцэнтны 5-складовік  

«Ночка» паэтыкай нагадвае народныя песні, перадае веру ў абагаўленне 

прыроды[4, 197]. 

Такім чынам, услед за «Жалейкай», у «Гусляры» Я. Купала 

замацоўвае ўбеларускай паэзіі традыцыі сілаба-тонікі, улічваючы вопыт 

папярэднікаў (Ф. Багушэвіча, Я. Лучыны), еўрапейскія і жывыя 

народныя традыцыі, у значнай ступені садзейнічае нараджэнню 

літаратурнага танічнага верша. Зборнік «Гусляр» распачынае філасофскі 

струмень у беларускай нацыянальнай лірыцы. Агульначалавечы 

дыяпазон вершаў «Гусляра» сцвярджае наватарскі характар зборніка як 

яшчэ адной значнай ступені ў развіцці не толькі Купалы-лірыка, але і 

ўсёй беларускай літаратуры. 
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