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АСАБЛІВАСЦІ ПЕЙЗАЖНЫХ МАЛЮНКАЎ ЛЕТА Ў ЛІРЫЦЫ 

ЯНКІ КУПАЛЫ І ЯКУБА КОЛАСА НАШАНІЎСКАГА ПЕРЫЯДУ 

 
The article contains the analysis of descriptions of summer nature in Yanka Kupala’s and Yakub 

Kolas’ pre-revolutionary verses. These Belorussian classic authors show the beautifulness of summer and 

also deliver over such descriptions the most important social and national-liberated ideas of that time.  

 

У старажытнасці з паняццем часу былі звязаны ўяўленні як пра багінь, 

якія адказвалі за чалавечы лѐс (да прыкладу, пралі нітку жыцця, лѐсу), так і 

пра бостваў, якія ўвасаблялі змену пор года. Так, даследчык А. Галан 

прыйшоў да высновы, што ва ўсходніх славян да гэтага часу захаваліся імѐны 

язычніцкіх бостваў, якіх можна суаднесці з чатырма порамі года: Купала 

атаясамліваўся з летам, Ярыла – з вясной, багіня Каляда ўвасабляла зіму, а 

жаночае боства Усень, або Аўсень, прадстаўляла восень [2, 111–112].  

Як заўважыла даследчыца Р. Кавалѐва, у фальклоры не назіраецца 

персаніфікацыі Восені, персаніфікуюцца толькі Вясна, Лета і Зіма. Пры 

гэтым Вясна і Лета ўспрымаюцца народам як маці і дачка, а Зіма – як іх 

праціўніца. На яе думку, суадносіны фальклорных вобразаў Вясны і Лета 

адпавядаюць міфу пра Дэметру і Кору (Персефону) [4]. Паводле К.Г. Юнга 

маці (Дэметра) адраджаецца ў сваѐй дачцэ Персефоне. Псіхалагічную сувязь 

паміж маці і дачкой, а таксама значэнне архетыпа жанчыны добра ілюструе 

наступная цытата: «Кожная маці ўтрымлівае ў сабе сваю дачку, а кожная 

дачка – сваю маці, і... кожная жанчына прасціраецца назад – у сваю маці і 

ўперад – у сваю дачку. Гэты ўдзел і змяшэнне спараджаюць характэрную 

нявызначанасць у адносінах да часу: жанчына жыве раней як маці, а пазней 

як дачка» [14, 184]. Б. Рыбакоў распавядае, што ў старажытных славян 

акрамя культу Вялікай Багіні быў культ дзвюх Парадзіх, багінь, якія 

забяспечвалі пладавітасць і ўрадлівасць: гэта маці Лада і яе дачка Леля [11, 

599–600]. Цалкам верагодна, што семантыка вобразаў Парадзіх магла 

накласціся на іншыя жаночыя вобразы і захавацца народнай памяццю ў 

вобразах Вясны і Лета. 

Лета, як і вясна, успрымаюцца Я. Купалам і Я. Коласам як надзвычай 

прыгожая часіна года. Калі ў паэзіі Я. Купалы нашаніўскага перыяду шмат 

вершаў, у назвах якіх сустракаюцца словы «лета», «летні» (вершы «Летам», 

«Лета» («Лета ты, лета прыгожа-квяцістае...») і «Лета» («Эх ты, лета гарачае, 

бурнае!..»), «Летняя раса» і інш.), то ў адпаведнай па часе напісання лірыцы 

Я. Коласа гэтага не назіраецца, яго вершы ў асноўным прысвечаны 

дэталѐваму апісанню асобных праяў летняй пары – спѐкі, навальніцы і г.д.  

Якуб Колас успрымае летнюю прыроду з вялікай замілаванасцю, як 

правіла, у яго творах адухаўляецца кожная дэталь навакольнага свету. Вершы 

маюць канкрэтныя прадметныя назвы, прысвечаныя пэўнай з’яве, якая ў іх 

адлюстроўваецца (да прыкладу, «Усход сонца», «Журба палѐў», «На лузе»). 



Летнюю прыгажосць лірычны герой верша Янкі Купалы «Летам» 

успрымае як цуд: 

Выйду, сяду каля саду 

У зацішнай старане 

І дзівіцца буду цуду,  

Што цуднее ўкруг мяне [8, ІІІ, 166].  

І далей: «Як для света грае лета // Песню спеўную быцця; // Бласлаўленне небам, 

хлебам // Шле сам Бог, сама зямля»[8, ІІІ, 167]. Лета ажыўляе навакольную 

прыроду. Кожная дэталь малюнка прыроды ў гэтым вершы перадае радасць, 

шчасце і ажыўленне, якімі запоўнена ўсѐ наваколле, ад чаго і ўзнікае «песня 

спеўная быцця»: поле «звоніць у каласкі» доляй і воляй, у лузе (з эпітэтам 

«буйным») «ззяюць, граюць // Кветкі, мошкі, матылькі», «рэчка ўецца і 

смяецца // Да зялѐных лоз і вольх», рыбка «шыбка… шмыгаціць на 

паплаўкох», лес цягне «адвечны, бесканечны» гоман, птушкі-ўюшкі скачуць 

між хвой «і пяюць, што моцы той», сонца цярэбіць на небе след залаты, 

«свеціць, грэе долы, горы, // Ў сэрцы шле агонь святы» [8, ІІІ, 167]. 

Летам становяцца прыгожымі і луг, і ніва, і дрэвы: лета «ірдзіцца… 

бліскам рос» [8, ІІ, 111], «ў збожжа ўсякае ніва прыбралася – // Хараства там 

якога няма!» [8, І, 141], лес кажа: «Улетку ўбіраю ў расцветы галін» [8, ІІ, 

146]. Паэт у вершы «Лета» («Эх ты, лета гарачае, бурнае!..») адзначае, што 

чалавек не можа не любіць лета і жыццѐ. Звяртаючыся да чытачоў, ѐн 

гаворыць: «Хто з вас, хто не любіці асмеліцца // Ўлетку свет ад мяжы да 

мяжы?..» [8, І, 141]. 

«Ўся зямля хараством красавала: // Поле кветка здабіла, неба птушка 

хваліла, // Пры жывѐле жалейка іграла» [8, ІІ, 211], – уключае Я. Купала 

невялікую замалѐўку летняй прыроды ў верш «Шчасце», у якім апавядаецца 

пра цяжкі чалавечы лѐс. Летам – «ясная гожасць» [8, ІІІ, 119]. Знаходзім у яго 

творах і наступнае назіранне: «бусел, што на пірамідах зімку зімаваў, // А 

лета летаваць у любы край свой прыляцеў» [8, ІV, 21]. 

Лета асацыіруецца ў Я. Купалы з вобразам каласоў. Летам «гулі строіць 

сонца, // Шалясціць зялѐны // Колас на саломцы» [8, ІІІ, 160], «лета коласам 

шуміць» [8, ІІ, 159], «колас з коласам гутарку дзіўную // Завялі, бы на хмары 

злуюць», «шопат нейкі плыве ад жытца» [8, І, 141], «цягнуцца стройна 

шнуры каласістыя» [8, ІІ, 194]. Лірычны герой прамаўляе да лета: «Лета ты, 

лета прыгожа-квяцістае, // Колькі ты ўносіш аздобы з сабой!» [8, ІІ, 194]. 

Нездарма лірычны герой верша «Ўсюды лета…» заклікае родную старонку 

выйсці, «закрасавацца», паказаць свету сваю прыгажосць на фоне 

навакольнага летняга хараства і саткаць з яго дэталяў сабе апратку. У вершы 

«З песень жыцця» лета суадносіцца са сталасцю, а герой верша «З песень 

нядолі»«хацеў бы, каб зімаў // Срогіх не было, // Каб зарэла цягам // Летняе 

цяпло»[8, І, 191]. 

Створаны аўтарскім уяўленнем паэтычны малюнак, як дзяўчына хоча 

напіцца вады з крыніцы, знаходзім у вершы «З летніх малюнкаў»: 

Сонейка, рэчка, вольха, дзяўчына 

Думцы ўсміхаюцца соладка, дзіўна, 



     Думка іх шчыра вітае… [8, ІІІ, 34]. 

Янка Купала часта выкарыстоўвае выразы накшталт «ці то летам, ці 

зімою», «летам і зімой» – ‘у любую пару года’. Словы «лета» і «леты» ѐн 

ужывае і са значэннямі ‘год’, ‘гады’: «з лета ў лета», «збеглі леты за лятамі» 

(‘мінаюць гады’). 

Дэталі летняга пейзажу выкарыстоўваюцца і пры стварэнні 

параўнанняў: мінуты шчасця «сплылі ў душу з высі высокай // І зацвілі ў ѐй 

яснавока, // Як светласць бледная аблокаў // На дальнім летнім небасхіле» [8, 

ІІІ, 35]. У «Песні» («Каб была я перапѐлкай…») дзяўчына кажа: «Ой, крывава 

паліюцца // Мае горкі слѐзы, // Бы расіца ў летню ночку // З беленькай 

бярозы» [8, ІІІ, 176]. 

Коласаўскія летнія малюнкі часам азмрочаны тым, што аўтар толькі ў 

думках уяўляў летняе хараство, а сам пры напісанні вершаў знаходзіўся ў 

няволі (вершы «Прошедшее», «Як хацеў бы я…», «Катаржнікі»). Так, 

лірычны герой верша «Прошедшее» ноччу, калі не можа заснуць, узгадвае 

лета – «жыццѐ свабоды», «час першы кахання», кажа пра гэту пару года «О, 

блаженный жизни час!..»[6, 457]. Ці хутка ѐн вызваліцца з турмы? Адказу на 

гэта пытанне ѐн не ведае.  

Гэтаксама і ў вершы «Як хацеў бы я…» лірычны герой імкнецца хоць 

ва ўяўленні выйсці з турмы і агледзець палі, акінуць вокам родны край, 

даведацца, якімі думкамі жывуць сяляне, ці збяруць яны добры ўраджай з 

засеяных палѐў. 

На мастацкім прыѐме кантрасту пабудаваны верш «Катаржнікі»: у 

цесным дворыку паказаны людзі ў кайданах, а вакол – урачыстая 

прыгажосць: «Свеціць сонца… // Ў небе – ні хмурынкі, // Лѐгкі ветрык сад 

калыша… // Пух угору падымае, // Красачку пахіліць» [6, 146]. А катаржнікі 

– сяляне, «хлебаробы, // Дзеці вѐсак, поля» [6, 146], якія па розных прычынах 

апынуліся ў няволі і якім бы вярнуцца дадому, на свае сенажаці і палі. 

Жыццѐ вѐскі летняй парою паказваецца ў вершы «Вечар на Палессі»: 

людзі вяртаюцца ў вѐску пасля работы, пастух гоніць статак, чуюцца песні, 

што мілыя сэрцу лірычнага героя, «хоць і многа ў іх нуды» [6, 370], дудка 

плача… Якуб Колас называе лета – «наша светлая пара» (верш «Пад шум 

ветру»).  

Летні пейзаж яскрава адлюстраваны ў вершы «Усход сонца». 

Прыгажосць, гармонія, шчасце, весялосць («смех») у прыродзе. Неба 

ўсміхаецца людзям і наваколлю. «Смех аднадны, смех шчаслівы // Ходзіць па 

пагорках. // Час світання – час зычлівы… // Гаснуць, нікнуць зоркі» [6, 82]. 

Усе прыродныя вобразы на ўсходзе сонца ўключаны ў гэта сакральнае 

дзейства, яны вітаюць сонца: «…неба сцеле шаты // На дарогу сонцу», 

«…хмаркі ладзяць сонцу // І дзяньку кароны», «лес туманам заснаваўся, // 

Луг расой абмыўся <…> І сабрала неба фарбы // Колераў дзівосных…»[6, 82–

83]. Лірычны герой захоплена прамаўляе: 

Як прыемна пахне збожжа! 

А вакол – спакойна! 

Эх, як слаўна, як прыгожа, 



Хораша, прыстойна! 

………………………… 

І дзе ѐсць такія скарбы 

Гожства, сугалосся?! [6,83]. 

Адным з найбольш падрабязна раскрытых вобразаў у мастацкім свеце 

Я. Коласа з’яўляецца вобраз хмаркі. Так, знаходзячыся ў астрозе, паэт 

згадвае «хмаркі залатыя», яны «прастору дзеці», а таксама «сонца, неба 

дзеці». Звяртаючыся да хмарак, ѐн просіць, каб яны заплакалі дробнымі 

слязамі над сялянскай нівай і лугамі, каб занеслі ад яго шчыры прывет у 

вѐску. «Толькі ж не пабеце // Жыта градам, бурай»[6, 238] (верш «Вячэрнія 

хмаркі»). «Светлыя хмаркі – дзеткі прастору – // Ціха па небе плывуць»[6, 

106] (верш «Хмаркі»). У гэтым творы прасочваецца і сацыяльны матыў: «Ў 

сэрца людское закіньце з дажджамі // Думкі іх верных сыноў» [6, 106]. На 

небе хмаркам прывольна: «і няма ім у дарогах // Ні бяды, ні перашкод!» [6, 

161]. Паэт хацеў бы, каб гэтак было і ў грамадстве. Для ўзмацнення думкі 

выкарыстоўваецца кантраст прыгожага і змрочнага, непрыгожага. 

«Палюбуйся, паглядзі ты, // Як прыгожанька ўгары<…>А цяпер зірні на 

землю: // Як тут цѐмна, дарагі, // Як тужліва яна дрэмле // І як сон яе даўгі!» 

(верш «Неба» («Дружа! Кінь на неба вока…»)). Сон беларускага народа і 

беларускага краю ў цэлым – адзін са скразных нашаніўскіх вобразаў.  

Лірычны герой рускамоўнага верша «Тучка» параўноўвае сваѐ жыццѐ і 

свае думкі і памкненні з жыццѐм хмаркі. Яе свабода, схільнасць да 

падарожжаў унутрана блізкія паэту. Хмарка – «странник одинокий», «вечный 

спутник бури» [6, 435], які плавае над далѐкімі краінамі, над «убогим краем». 

Лірычны герой таксама хацеў бы так «плаваць», каб толькі не бачыць гора і 

смутку, не чуць сумных песень, стогнаў і пракляццяў, не ведаць хлуслівых 

сяброўскіх абдымкаў, «злобою залитых // Клеветы, насмешек, // Жестких, 

ядовитых» [6, 435]. 

У лірыцы, гэтаксама як і ў «Казках жыцця», Якуб Колас бачыць 

асноўнае прызначэнне хмаркі ў тым, што яна павінна праліцца над родным 

краем, над сялянскімі палямі, а не проста вандраваць па небе і ляцець на 

чужыну. 

Усе праявы прыроды ў вершы «Нязбытныя надзеі» адухоўленыя: «Ціха 

калоссі, схіліўшы галовы, // Шэпчуць у межах палѐў». Зямля, зялѐнае жыта, 

ярына прагнуць вады, «бо сонца ж так пячэ без жалю, // Бо душна, горача ў 

палѐх, // Смуга сухая крые далі, // Мальбы ж раслін не чуе бог <…> Надзеі 

тоіць ўсѐ вакол» [6, 127]. Па небе паўзе хмарка «дарагая». Як прыкмячае 

паэт, «яна – надзея, радасць гаю, // Жаданне красак, каласоў» [6, 127]. Але 

«яна не чуе крыку болю, // Бо вабіць хмарку іншы край» [6, 128].  

Падобныя матывы прасочваюцца і ў вершах «Журба палѐў», «Хмарка», 

«Погибшая надежда». У вершы «Журба палѐў» прырода (луг, поле, лес, гаі, 

курганы) пазірае «хмура і панура», як хмаркі растаюць на небе: «…глядзелі 

засмучона, // Як знікалі хмары // І як з імі прападалі // Іх надзеі-мары» [6, 

202]. Адухоўленасць узмацняе ўражанне ад гэтай карціны, такім чынам 

выклікаецца чытацкае суперажыванне болю ўсяго жывога: «Пазіралі, 



гаравалі // Нівы, сенажаці… // Так гаруе хіба сэрца // Па сваѐй утраце» [6, 

202]. У вершы «Хмарка» зямля і ўсѐ жывое таксама просяць дажджу,ды 

хмурынка плыве: «Яна ж не чуе крыку болі – // Яна схавалась за лясок»[6, 

377]. Паэт сумна зазначае, што хмарка як ішла, так і пайшла – з сабой 

панесла зямлі абпаленай хвілінную надзею на дождж (верш «Погибшая 

надежда»). 

У вершы «Хмары» («Як ліхія думкі-мыслі») лірычны герой звяртаецца 

да хмар з пытаннем: чаму іх не было, калі яны былі патрэбны зямлі, калі 

стаяла суш? «І гарэлі нашы нівы <…> Сохла праца наша ў полі». У фінале 

твора герой засмучона прамаўляе: «Як мы, хмары, вы без волі!»[6, 44]. 

Абодва класікі часта выкарыстоўваюць у сваіх творах вобразы 

сялянскага поля, нівы, сенажаці. Янка Купала ў асноўным выкарыстоўвае 

гэтыя вобразы для адлюстравання беднасці вяскоўцаў, якая кантрастуе з 

багаццем паноў, а Якуб Колас як назіральны і ўдумлівы паэт-пейзажыст 

дакладна перадае мноства дэталей прыгажосці поля. Так, у вершы «На полі» 

Я. Колас выяўляе асобныя дэталі пейзажу, мілыя яго сэрцу: «Шэпчуць згодна 

каласінкі, // Гойдаюцца нівы, // Ходзіць гоман між збажынкі, // Мілы і 

шчаслівы» [6, 196]. Паэт чуе ў пошуме збажыны спеў і гаворку. Ён прыгадвае 

родныя пагоркі, старанна заараныя палі, межы ў кветках. «Над жытамі песні 

льюцца, // Толькі сонца ўстане. // Люба глянуць, азірнуцца, // Стаўшы на 

кургані». У полі – адзінокія грушкі, «па краях палѐў шырокіх // Цѐмны лес 

сінее» [6, 196]. Гай сасновы «…прабег паўзверх курганаў, // Як дзявочы 

бровы» [6, 196]. «Шэпчуць нівы ў полі згодна, // Гнуцца каласамі». Аднак у 

апошняй страфе гэтага верша лірычны герой паведамляе чытачам, што ѐн у 

няволі і толькі ў думках бачыць усѐ гэта, без гэтага «годы траціць» і па ім 

гаруе. 

Зусім іншае ў вершы Я. Коласа «Нива» апісанне сялянскай нівы, якой 

шмат нягод даводзіцца цярпець: і пустазелле, і птушкі зерне клююць, 

навальніцы, туманы, дажджы, непагоду. 

Даволі падрабязна раскрыты Я. Коласам і вобраз лугу ў двух 

аднайменных вершах «На лузе», надзвычай вобразных, багатых на мастацкія 

сродкі: колеравыя эпітэты, параўнанні і інш.  

Луг у вершы «На лузе» («Добра ў лузе ў час палудны!») вельмі 

прыгожы, напоўнены хараством:  

Добра ў лузе ў час палудны!  

     Лѐгка там дыхнуць! 

Хмаркі белыя марудна  

     За лясы плывуць.  
 

Ветрык краскі чуць калыша,  

     Травы шалясцяць,  

Луг зялѐны жыццем дыша –  

     Конікі трашчаць [6, 203]. 



Шчабечуць птушкі… Нават ліст у творы адухоўлены – спачывае на 

ракіце. «Спевам-гоманам і звонам // Поўніцца ўвесь луг, // І дрыжыць над ім, 

зялѐным, // Жыватворчы дух» [6, 203]. 

У вершы «На лузе» («Вецер паўднѐвы у лузе квяцістым…») 

прыводзяцца наступныя дэталі лугу: ветрык ходзіць «па лузе шырокім // І 

ціха на сонцы дрыжыць», трава, рака, што «гожа звіваецца ў лозах зялѐных, // 

Бы срэбра жывое», «даль неаглядная, стэп ясны, сіні // Замоўклі, як жалаба 

струн», бусел, «сіваваронкі над дубам вячыстым // Лятаюць і звонка 

крычаць». Прыгожа перадаюцца фарбы лугу: «Ззяюць на лузе машэст, 

аксаміты // І ткань залатая шаўкоў». Аднак пры гэтым над лугам «жалоба 

разліта // І сум сакаўных дубнякоў», таму што сяляне не ідуць на касавіцу. 

«Дзе вы, сяляне? Дзе? Час касавіцы, // А вас ўсѐ няма, не відаць?» [6, 331] – 

пытаецца паэт з прыхаваным намѐкам на неабходнасць нацыянальнага і 

сацыяльнага вызвалення. 

Сацыяльны матыў знаходзім і ў вершы Я. Коласа «Стагі». Стагі – 

высокія, дзябѐлыя, «вежы лугавыя». Лірычны герой любіць іх і параўноўвае з 

дубамі. Аднак на яго настрой уплывае тое, каму яны належаць: 

Я бы болей вас любіў, 

     Каб не пан нягодны 

Вас, стажочкі, накасіў, 

     А мужык галодны [6, 184]. 

У творах Янкі Купалы падрабязна раскрываецца вобраз расы, які часта 

з’яўляецца адмоўным. Паэт успрымае расу як слѐзы сялян (верш «На добры 

стары лад») або як кроў (у няскончанай паэме «Гарыслава» раса чырвоная). 

Атаясамліванне вобразаў слѐз і расы ілюструе вобраз слѐзы-росы ў вершы 

«Памяці Мар’і Канапніцкай». Раса выкарыстоўваецца для абазначэння пакут. 

Селянін не спадзяецца на хуткае змяненне жыцця: «Пакуль сонца ўзыйдзе, // 

Раса выесць вочы» (верш «На старую ноту»). У прыведзеных радках 

Я. Купала змясціў прыказку («Пакуль сонца ўзыйдзе, раса вочы выесць» [10, 

328]), крыху памяняўшы ў ѐй парадак слоў, з якой і быў утвораны беларускі 

фразеалагізм «раса вочы выядае», які мае значэнне ‘хто-небудзь нешчаслівы, 

жыве ў горы, нядолі’ [9, 263–264]. На нашу думку, тлумачэнне семантыкі 

гэтага фразеалагізма ‘надакучаць бясконца’ [12, 267], якое прапануюць 

аўтары «Слоўніка мовы Янкі Купалы», з’яўляецца памылковым. Матыў, 

звязаны з тым, што «начная раса выесць вочы» з прычыны адсутнасці сонца, 

знаходзім і ў вершы «На беларускую выдавецкую суполку «Загляне сонца і ў 

наша аконца». А ў вершы «Касьба» вобразы расы і касы ўжываюцца побач: 

«Махай дружна касой, пакуль згіне раса – // Куй жалеза, пакуль не астыне 

яно!» [8, I, 224]. Паэтычнае выкарыстанне прыказкі ўзмацняе заклікальны 

падтэкст верша. Любая справа павінна рабіцца ў час. Раса павінна згінуць, 

калі ўзыдзе сонца, яго святло ачысціць жыццѐ ад цемры. 

Але раса і ўпрыгожвае летнюю прыроду: лугі і травы… Так, у вершы 

«Летняя раса» паэт расказвае пра кароткае жыццѐ расы, якую, «як 

брыльянты, рассявае // Ночка летняя». А раніцай, калі «бліскі сонца 



загуляюць», «рос прыходзіць адцвітанне» [8, ІІІ, 49]. У гэты верш уключаны і 

вобраз касы:  

Як брыльянты, гінуць росы 

На зялѐнай сенажаці; 

Сонца косы, нашы косы 

Не даюць паўдня ім знаці! [8, ІІІ, 49]. 

У творах паэта знаходзім антыномію «каса – трава», у якой трава 

падаецца як вобраз, супраць якога трэба змагацца касцу (вершы «Касцу», 

«Касьба», «Касцам», «З асенніх напеваў»). 

Лета, як і вясна, – час напружанай сялянскай працы. Тое, што 

назапасіцца летам, спатрэбіцца, каб перазімаваць. Летні час таму і 

паказваецца класікамі напоўненым сялянскай працай. У Янкі Купалы гэтаму 

прысвечаны вершы «Чым хата багата», «Завітаў Пятрок», «Пятровы час» і 

інш., а вобраз агульнай, дружнай працы знаходзім у вершах «Касьба», 

«Канюх». Паэт спалучае апісанне летняй сялянскай працы з адлюстраваннем 

тагачасных сацыяльных праблем – беднасці і бяспраўнасці вяскоўцаў. Да 

прыкладу, у вершы «Пятровы час» апісваецца супольная сялянская праца, на 

якую люба пазіраць герою-апавядальніку: «Свішчуць косы у пракосах, // Той 

грабе, той копы звозе; // Серп гуляе на палосах, // Паўрубень бразджыць на 

возе. // Ўсюды сіла і ахвота: // Ногі, рукі ходзяць смела». Пры гэтым 

апавядальнік звяртаецца да селяніна Янкі: «Гэй жа, Янка, распраніся, // Не 

жалей, брат, духу, сілы… // Знай Пятровую часіну, // Знай, адно ў гаду ѐ лета, 

// Хто ў ім здрэме хоць з гадзіну, // Пацярпіць жа ѐн за гэта» [8, ІІ, 193]. 

Сялянам за летняй працай няма часу ні адпачыць, ні проста палюбавацца 

хараством прыроды. І апавядальнік нагадвае Янку, што такое голад, калі ні 

людзі не дапамогуць, ні воласць, ні земства. А зіма доўгая. Прыгадвае, як 

цяжка было сѐлетняй вясною, калі сям’я Янкі галадала. У фінале твора 

апавядальнік залічвае і сябе да такіх жа гаротных, бедных сялян, як і Янка: 

«Ты галодны, я галодны, // Ёсць мякіна з лебядою, // Вып’ем чарку, – а там, 

родны, // Гайда на вайну… з касою» [8, ІІ, 194]. Верш быў напісаны ў 1906 – 

1909 гадах. 

Сімвалічнае значэнне набываюць у творчасці Я. Купалы сялянскія 

прылады працы – сякера і каса. Амаль у кожным выпадку ўжывання вобразаў 

гэтых прылад працы яны ўспрымаюцца як народная зброя (вершы «Грайце, 

песні», «З песень нядолі», «Пятровы час», «А ты, браце, спі!» і інш.). У 

вершы «Перад вісельняй» пры дапамозе вобраза сякеры ствараецца метафара 

народнай помсты крыўдзіцелям. Каса атаясамліваецца з «шаблячкай» (верш 

«З песень нядолі»), да яе звяртаецца Мужык з паэмы «Адвечная песня»: «І 

калі ж з табой // Мы, сталѐвая, // Здабываць пайдзѐм // Шчасце новае?» [8, 

VII, 20]. Генезіс купалаўскіх вобразаў-сімвалаў касы і касьбы вызначаны 

У. Калеснікам [5, 311]. 

Паэтызацыя працы, і найперш – дружнай сялянскай працы, нярэдка 

набывае алегарычнае значэнне. У вершы «За касой» лета і мурава 

адухоўленыя. Лірычны герой твора захапляецца прыгажосцю касавіцы: 

«Ясна косы блішчаць у цвітучай расе // Высцілаюць пракос у пракос; // Песні 



з ветрам шумяць, пушча водклік нясе, – // Пушча слухае песень і кос». «Ці 

даждуся калі кос і песень касцоў // На другой, на вялікай касьбе?..» [8, ІІІ, 

18], – задумваецца лірычны герой.  

Складанасць сялянскай працы падкрэсліваецца і ў вершы «Вось тут і 

жыві…», Я. Купала свядома ўзмацняе нягоды і пакуты сялян: «Вясна, лета – 

час рабочы: // Ары, касі, жні; // Пот крывавы заліў вочы, – // Вось тут і 

жыві!»[8, І, 205]. У вершы «На дудцы» таксама паказваецца цяжкасць 

сялянскага жыцця ва ўсе поры года, калі «летам – праца, пот сплывае // 

Ракою. // Што засею – град збівае // Без бою» [8, ІІ, 176]. А вось у вершы 

«Гэта крык, што жыве Беларусь» лірычны герой з любасцю прыгадвае-

пералічвае праявы радзімы («Тут усякая рэч як гавора з табой…»), 

тлумачыць, чаму яму ўсѐ роднае люба, расказвае пра сваю працу – «з зары 

працаваў да зары», сад пасадзіў, сена клаў у тачок, свістала каса – і сваѐ поле, 

называе, што вырошчваў на ім. 

Сялянскую працу Я. Купала паказвае неакупнай: з яе немагчыма 

пракарміць дзяцей. Гаспадар (бацька) «цэлае лета // Біўся, не жарты, // Ну і 

труды ўсе // Што былі варты?» [8, І, 229]. Лета коласам шуміць, але не для 

беззямельных сялян (верш «Беззямельныя»). Нагнятаннем падобных 

вобразаў і дэталяў падкрэсліваюцца нядоля і беднасць. 

У творах Я. Купалы адлюстравана і жніво. Так, у вершы «Зажынкі» 

паэт гаворыць, што наспяліўся шнурок, надышоў час яго жаць, апісвае 

зжатае поле, у снапах… Падобны і верш «Жніво»: жнеі жнуць з песнямі, 

жытцо «глуха снапамі кладзецца». Лірычны герой просіць «дабрыцо» 

заплаціць аратаму за яго працу. У вершы «Поле» лірычны герой таксама 

ўзгадвае жней і іх працу, прызнаецца чытачам, што поле ѐн любіць ва ўсе 

поры года: «Люблю цябе летам, // Як красуе ніва, // Як шуміць ад ветру // 

Блогасна, шчасліва; // Як колас наспелы // Пад сярпом сагнецца, // І смутная 

жнеяў // Песня панясецца» [8, ІІ, 190]. 

Якуб Колас у лірыцы нашаніўскага перыяду стварае вобразы асобных 

прадстаўнікоў сялянства і паказвае іх працу. Так, у гумарыстычным вершы 

«Пятрусь-касец» распавядаецца, як стары касец Пятрусь пасля таго, як цэлы 

дзень «касой вярнуў», выпіў гарэлкі ў манапольцы, а калі прыйшоў дадому – 

пачаў скакаць са ступай, «як бы зноў ѐн хлопцам стаў» [6, 281]. Вобразы 

пастушкоў раскрываюцца ў вершах «Пастушок» і «Пастушка». Хлопчыку 

Цімоху нялѐгка быць пастушком, адзінотна, душна ў лесе і ў палях, ѐн чакае 

вечара, каб хутчэй пайсці дадому. А ў вершы «Пастушка» Я. Колас расказвае 

пра маленькую дзяўчынку Ніну, якую маці вымушана на золку будзіць 

пасвіць авечак, а тая, прачнуўшыся, плача і праклінае гэтых авечак: «А каб іх 

ваўкі паелі!» Маці шкадуе дачку, але ѐй адказвае: «Ці ж то можна гэтак 

клесці? // Як з’ядуць ваўкі ўсѐ стадка, // Што ж сама ты будзеш есці?» У твор 

уключаны дэталі летняй прыроды: маці, каб заахвоціць дачку, кажа: «Унь і 

сонейка з лясочку // На пасцельку заглядае <…> у лесе // Свішчуць пташкі і 

гамоняць, // Вераб’і крычаць на стрэсе // І смяюцца з цябе, соні… // А як 

цѐпла, каб ты знала. // Мѐду пах ідзе ад грэчкі…» [6, 278].  



Знаходзім у Я. Коласа і апісанні жніва. Паэт акцэнтуе ўвагу на цяжкой 

працы жней. Так, у вершы «Жніво» з падзагалоўкам «Сялянскім жанчынам» 

адзначаецца, што «рэдкае збожжа, травы палавіна, // Колас не гнецца зярном 

да зямлі <…> Ніва пустымі шуміць каласамі». Дзень спякотны, «…жар 

дакучае, // Праца марудна, бясконца цяжка!» Жнеям «спіну і плечы… боль 

адбірае, // Аж дзервянее у жнеек рука» [6, 79]. «Ціха на полі у поўдзень 

гарачы! // Хоць бы дзе кусціка рэдзенькі цень. // Толькі ў калысцы плач чуеш 

дзіцячы, // Толькі над вухам звініць авадзень…» [6, 79] Дэталі гэтага 

малюнка рэалістычныя. 

У вершы «Жніўныя песні» апісваецца спякотны дзень: «Жарыць сонца 

без літосці, // Варам пыша ад палѐў». Ад такой спѐкі з жыта асыпаецца зерне 

«і без часу ў цвѐрдай глебе // Спее грэчка і лянок». У полі душна і маркотна. 

Хлеб просіць жнеек і сярпоў. Прыйшлі жнеі, але ў іх песнях шмат тугі. Песні 

жней «сакавіты, пявучы, // Як вясенька, малады, // А тон жаласны, цягучы, // 

Поўны жальбы і нуды» [6, 296]. Лірычны герой задумваецца над тым, што ж 

спарадзіла смутак жней?  

Сярод малюнкаў летняй прыроды ў паэзіі Якуба Коласа частымі 

з’яўляюцца апісанні надыходу навальніцы (вершы «Ноч перад навальніцай», 

«Будзе навальніца», «Перад бураю», «Перад навальніцай», «Навальніца», 

«Вераб’іная ноч», вершы на рускай мове «Пред грозою» і «Перед грозою»), 

малюнкі дажджу – вершы «Нягода», «В дождь», набліжэння градавой 

хмары – верш «Жыта». Цікавасць класікаў да вобраза навальніцы была 

невыпадковай. Як вядома, вобразы буры, мора і падобныя ва ўсіх творцаў 

нашаніўскага перыяду сімвалізавалі рэвалюцыйнае змаганне. Так, 

напрыклад, у вершы «Перад бураю» Я. Колас апісвае, як збіраецца 

навальніца. Усѐ змоўкла ў прыродзе, «бо замыслілі штось хмары…». Усе 

прыродныя вобразы ў гэтым вершы адухоўленыя. Усѐ баіцца навальніцы: «А 

зямля як бы замлела, // Толькі дуб стары нясмела // Зрэдку лісцем павядзе»[6, 

340]. 

Вобраз буры ў многіх творах Я. Купалы сімволіка-алегарычны, 

увасабляе змаганне за долю і волю. Так, у вершы «Перад бурай» паказваюцца 

зацішша ў жыцці і роздум паэта пра тое, няўжо дух свабоды замѐр? Чаму ў 

жыцці няшчасці, слѐзы, кайданы? Паэт прыходзіць да высновы: 

Так толькі бывае прад летняю бурай – 

І птушка замрэ, й пагляд сонца нясмелы, 

На небе ж збіраюцца хмура за хмурай, 

І гром заграхоча, і дрогне свет цэлы! [8, І, 137]. 

Другая частка «Песень вайны» Я. Купалы таксама называецца «Перад 

бурай» – надыход буры (метафара «грамаздзяцца цѐмны хмары») 

асацыіруецца з надыходам Першай сусветнай вайны. Летнія буры чакае з 

трывогай падарожны (верш «Падарожны»). 

Лірычны герой твораў Я. Коласа любіць начныя навальніцы (верш 

«Ноч перад навальніцай»). Найчасцей паэт у лірыцы нашаніўскага перыяду 

адлюстроўвае стан прыроды перад навальніцай: усюды парна, ціха, усѐ 



цямнее, «грыміць далѐка гром», «сярдзіта… хмар напасць» (верш «Перад 

навальніцай»).  

Апісанні прыроды ў Я. Коласа звычайна дакладныя, рэалістычныя. 

Асобныя вершы ўяўляюць сабой невялічкія прыродныя замалѐўкі: цішыня ў 

прыродзе, а па небе з громам і маланкамі паўзуць хмары (верш «Перед 

грозою»), зацішша ў прыродзе – змоўклі птушкі і стракозы, задрамалі лес і 

поле, не дрогнуць ні травінка, ні кветка, не варухнецца залацісты каласок 

(верш «Пред грозою»). Дэталі ў творах пра навальніцу падобныя: спачатку 

абавязкова гаворыцца пра спѐку, прырода замірае, а потым – з’яўляюцца на 

небе хмары. «І маланак-громаў стрэлы // Ім на страх зямлі (сонца – Г.М.) 

куе»(верш «Перад бураю»). У вершы «Вераб’іная ноч» таксама спачатку 

згадваецца спѐка: «Быў гарачы дзень бясконца, // Не свяціла – жэгла сонца, // 

Парнасць страшная і вар», а потым ноччу хмары «гараць як у пажары», 

«неба… грозна пыша, ззяе, // Бляск агністы разлівае, // Паліць мрочную 

смугу» [6, 314].  

Назіральны паэт адлюстраваў страх раслін перад навальніцай: «Лозы 

размову трывожна вядуць. // Боязна шэпча трава, чараты» [6, 306]. Падчас 

навальніцы задзейнічаны ўсе натурфіласофскія стыхіі – зямля, вада, паветра і 

агонь: месяц стаў чырвоны, зоркі боязна дрыжаць, крыжуюцца зарніцы – 

«бурліць крыніца агнявая… // І бляскі-іскры разлівае, // Як залаты агністы 

жвір… // А хмара грозна націскае, // Маланка неба баразніць» [6, 210]. 

У вершы «Жыта»Я. Коласам таксама ствараецца малюнак напружання 

ў прыродзе перад набліжэннем навальнічнай хмары. У гэты час жыта шэпча, 

спрабуючы зразумець свой лѐс: «Што то будзе? Што то будзе?», «нібы стогне 

здушанай тугою»[6, 156]. Лірычны герой верша просіць: 

Ідзі ў чыстае ты поле, 

Градавая хмара, 

І злітуйся над жытамі – 

Над сялянскім дарам! [6, 156]. 

Нагадаем, што ў фальклоры вобраз чыстага поля мае значэнне «месца, 

дзе герой дзейнічае, змагаецца, абараняючы радзіму, і дзе ѐн гіне. Пагібель... 

абавязковая ўмова чыстага поля, адна з яго важнейшых прыкмет» [7, 224]. 

Аднак лірычны герой ведае, што пасля навальніцы «шпарчэй колас 

пойдзе ў рунь» [6, 397]. І верш «Будзе навальніца» завяршаецца словамі: 

«Грымні ж ты, бура, ды грымні дужэй!» [6,306] 

Сустракаецца ў Я. Коласа і міфалагізацыя: вецер, хмара і пярун 

спраўляюць ігрышча, баявішча (верш «Навальніца»). «На небасхіле зарніцы 

мігцяць, // Громам узрушана грозная раць» [6, 306]. Пра пачатак навальніцы 

паэт піша:«А ў калясцы, ў пазалоце, // Ў хмарах едзе ўжо Ілля!» [6, 372]. 

Лета – гэта не толькі прыгажосць навакольнай прыроды, гэта часіна 

года мае і свае адмоўныя праявы. 

Засуха, спѐка, гэтаксама як і град, успрымаюцца ў народзе як пакаранне 

за грахі. «Прычынаю ўзнікнення засухі магло быць вядзьмарскае насланнѐ, а 

таксама выкананне людзьмі забароненых у пэўныя каляндарныя тэрміны 

дзеянняў» [1, 183], – пра гэта верш Я. Купалы «Тканне намѐткі»: 



Угнявілі, знаці, 

Бога грэшны людзі: 

Засухай караці, 

Як відаць, іх будзе [8, I, 165]. 

У творы апісваецца абрад, што выконваўся ў вѐсцы ў мэтах выклікання 

дажджу: жанчыны збіраліся ў адной хаце, пралі ніткі, рыхтавалі аснову і 

ткалі ручнік (намѐтку), робячы ўсѐ гэта за адзін дзень, таму гэты ручнік яшчэ 

называўся абыдзѐннік. «Сялянкі рабілі абыдзѐннік і вешалі яго на 

прыдарожны крыж, а потым пры ўдзеле святара перавешвалі на абраз і 

хадзілі па полі вакол сяла» [1, 184]. 

Спѐка ўяўляе небяспеку для палѐў. У аднайменным вершы гэты вобраз 

паказваецца як нешта неадольнае, дэманічнае, гіпербалізуецца і 

міфалагізуецца Я. Купалам: 

Прыскам пылае і жарам, 

Жарам дрыжыць, зіхаціць, 

Як бы свет вечным пажарам 

Хоча абняць і спаліць [8, ІІІ, 48]. 

Спѐка «звугліла» загоны, долы, лес завалакла чорным дымам, сцежкі 

заслала агніцай – «белым пякучым пяском, // Выссала рэчкі-крыніцы, // Ў дно 

іх зірнула агнѐм. // Саванам бледна-замглѐным // Свету душу спавіла»; 

«сонца зіяе загубай, // Сонца смяецца, як змей» [8, ІІІ, 49]. 

Спѐка – антанімічны вобраз да холаду, марозу, таму даволі часта 

Я. Купала іх узгадвае побач для ўзмацнення паказу нягод у сялянскім жыцці 

(напрыклад, верш «Куды ты рвешся!..» і інш.). 

Якуб Колас адлюстроўвае праз пакуты прыроды ад летняй спѐкі пакуты 

роднага краю. Так, у вершы «Суш» паэт адзначае, што ў полі «сум жывы», 

нівы скардзяцца, смуткуюць краскі і травы, гаротна спяваюць ручаі, сіроча 

шумяць ярына, жыты. А «неба зло-няўмольна – // Што яму да той зямлі…» 

Хмары знікаюць, іх разганяюць вятры, а гаспадарам застаецца толькі 

пазіраць тужліва на палі [6, 309]. «…Так многа пылу ўлетку»[6, 198]. 

Лірычны герой верша «Перад навальніцай» хвалюецца, «каб градам не 

скарала», аднак гэты твор заканчваецца словамі: «Ну, то будзе, што бог 

дасць…» [6, 372]. 

Апісанне спѐкі таксама знаходзім у вершы Я. Коласа «Мара»: «Сонца 

варам аблівала // І без жалю апаляла // Грудзі цвѐрдыя зямлі» [6, 235]. Бядак 

галодны ішоў, паміраючы ад смагі, а калі ўбачыў здалѐк дрэўцы, узнікла 

надзея, што там крыніца. Як аказалася, там была брудная вада: «…там 

шыпяць, кішаць вужакі, // Твань прасмердлая і бруд»[6, 236]. 

У народнай традыцыі да граду ставіліся адмоўна [3, 123]. Град лічыўся 

Божым пакараннем за грахі і парушэнне патрэбнага парадку. Лічылася, што 

град б’е ў нячыстае, апаганенае месца, і таму людзі прымалі спецыяльныя 

ахоўныя меры, каб засцерагчы свае пасевы ад граду [3, 13]. Згодна з 

народнымі ўяўленнямі вобраз граду адмоўны ва ўсіх купалаўскіх творах, дзе 

ѐн сустракаецца (вершы «Прафесару п. Б. Эпімах-Шыпілу», «На дудцы», 

«Спрасоння» і інш.). Град прыносіць шкоду гаспадарцы мужыка: абівае жыта 



(верш «Эй, скажы, мужычок!..»). Вобраз граду персаніфікаваны, яго дзеянні 

варожыя і негатыўныя (верш «З песень беларускага мужыка»). У сюжэтна-

апавядальным вершы «Град» расказваецца пра бедака, які прыйшоў да пана 

пазычыць жыта, таму што летам «…град выбіў збожжа усѐ да каліўка, // Так 

збіў, нібы конь пакачаўся ў траве...» [8, I, 255], а яшчэ трэба плаціць падаткі і 

вяртаць доўг у «магазын». Селянін расказвае пану: «Дарэмна я біўся вясну 

так і лета: // Усю маю працу дзень знішчыў адзін» [8, І, 256]. Пан жа адказаў: 

«Плаціў я улетку табе за работу, // Плаці ж і за хлеб мне: я дарма не дам!» [8, 

І, 257].  

Часам у вершах, прысвечаных лету, перадаецца смутак класікаў. Так, 

перажыванні з-за таго, што цяжка жывецца простаму народу, знаходзім у 

вершы Я. Купалы «Лета» («Лета ты, лета прыгожа-квяцістае...»): «Эх, каб, 

здаецца, ды шчасце да гэтага! // Эх, каб, здаецца, менш гора і слѐз!..» [8, ІІ, 

194]. Аўтарскі боль выказваецца і ў вершы «Над ніваю ў непагоду», бо 

сенажаць гніе ад непагоды, дабро прападае, «аж слѐз не стрымаць» [8, ІІІ, 

139]. 

У фінале верша «Летам» купалаўскі лірычны герой раскрывае перад 

чытачамі свой настрой: «Так для света грае лета // Песню спеўную быцця… // 

Чаму ж мне ў ім стала мала // І пацехі, і жыцця?..» [8, ІІІ, 167], а ў вершы 

«Лета» («Эх ты, лета гарачае, бурнае!..») лірычны герой звяртаецца да гэтай 

часіны года з просьбай даць веру ў тое, што знойдзе сваю долю, даць сілы 

супрацьстаяць крыўдзе і злу і «песні пець сілу жывучую». 

У творах Якуба Коласа таксама выказана хваляванне паэта за сялян, 

калі лета «хмурна», «сонцам поле не сагрэта», сенажаць затоплена і збожжа ў 

полі гіне. Селянін працуе, а надвор’е яму не спрыяе, – гаворыцца ў вершы 

Я. Коласа «Нягода». Фінал гэтага твора ўсѐ ж аптымістычны, аўтар 

запэўнівае чытача ў лепшай будучыні, разбаўляе змрочныя «фарбы» верша 

светлымі: «Перакідаем, брат, лета // І сяк-так перажывѐм. // Час наш будзе – 

вер у гэта – // З верхам працу мы збяром» [6, 84]. Тыя ж матывы знаходзім і ў 

вершы «В дождь»: лета – час працы, а ідзе дождж, сена мокне, колас не 

зжаты. Зямля абмываецца халоднай слязой. Смутак у прыродзе, нібыта 

восенню. І чалавек гэтак жа тужліва глядзіць на луг і поле. 

Такім чынам, у лірыцы Янкі Купалы і Якуба Коласа нашаніўскага 

перыяду пры адлюстраванні летняй прыроды прасочваюцца аднолькавыя 

матывы: матыў прыгажосці ўсяго навакольнага (луг, поле, ніва, рэчка, лес і 

інш.), сацыяльныя матывы – клопат і хваляванне лірычнага героя за дабрабыт 

сялян, паказ цяжкой працы вяскоўцаў. У паэзіі Я. Купалы апісанні лета 

дапаўняюцца сімвалізацыяй асобных вобразаў (касьбы, касы, буры…), якім 

нададзена нацыянальна-вызваленчая семантыка. У абодвух класікаў 

прыродныя вобразы адухоўленыя: часам назіраецца гіпербалізацыя моцы 

прыродных з’яў (у творах Я. Купалы) або міфалагізацыя (напрыклад, вобразы 

ўсходу сонца і навальніцы ў вершах Я. Коласа). Раскрываецца адмоўнасць 

засухі (спѐкі) і граду, семантыка гэтых вобразаў адпавядае славянскай 

міфалагічнай традыцыі. 
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