ЯНКА КУПАЛА

Любімы паэт
беларускага народа
да дня нараджэння народнага паэта Беларусі

Янка

Купала

–
вялікі
нацыянальны
паэт
беларускага
народа.
Ён
узняў
беларускае
мастацкае слова на вышыню, якой да
яго не ведала літаратура беларусаў, а
ягоная творчасць параўнялася з
лепшымі
ўзорамі
сусветнай
літаратуры.
Творчасць Янкі Купалы як бы
канчаткова афармляе і завяршае
станаўленне свядомасці беларускага
народа, псіхалагічнага складу і
філасофіі быцця.

Можна разглядаць творчасць Купалы як энцыклапедыю
жыцця беларускага народа, бо ў ёй знаходзяць адбітак усе
праявы нацыянальнага бытавання беларусаў на стыку
дзевятнаццатага і дваццатага стагоддзяў, а таксама перыяду
імперыялістычнай вайны, трох рэвалюцый, грамадзянскай
вайны, савецкай эпохі ўключна да Вялікай Айчыннай вайны.
Паэзію Янкі Купалы, як і ягоных паплечнікаў, выклікала да
жыцця
першая
руская
рэвалюцыя.
Вуснамі
найвыдатнейшых з іх – Янкі Купалы і Якуба Коласа – на
ўвесь голас загаварыла сама Беларусь – таленавітая і
прыніжаная, багатая духоўна і непрызнаная як нацыя,
Беларусь, якая ў барацьбе за сацыяльнае і нацыянальнае
разняволенне народа бачыла свой светлы заўтрашні дзень.

Так, як пачаў пісаць Янка Купала, да яго не пісаў ніхто.
Гэта быў нібыта сінтэз усіх папярэдніх здабыткаў
новай беларускай літаратуры. З прыходам у
літаратуру Янкі Купалы ў ёй паяўляецца цэласная
канцэпцыя радзімы як гістарычна-сацыяльнага
асяродка дзейнасці народа, а таксама канцэпцыя
чалавека, асобы ў яе дачыненнях да гісторыі і
будучыні грамадства.

Сёння відавочна, што беларуская паэзія ідзе купалаўскім шляхам. У ёй
няма ніводнай больш-менш прыкметнай з’явы, якая б не брала вытокаў з
творчай практыкі Купалы.
Усім
комплексам
грамадзянскіх,
маральных, эстэтычных каштоўнасцей
уздзейнічала
паэзія
Купалы
на
паступальны рост мастацкага беларускага
слова.

З артыкула беларускага пісьменніка і літаратуразнаўцы
Івана Навуменкі ў кнізе «Гісторыя беларускай літаратуры
ХХ стагоддзя: У 4 тамах. Том 1».

З людзьмі
Трудна, крыўдна жыць на свеце
Між нячулымі людзьмі,
Не раз вочы маладыя
Заліваюцца слязьмі.
Не раз сэрца затрасецца
Ад няпраўды векавой,
Не раз так яны дадзенуць,
Што расстаўся б і з душой.
Адных выракся б навекі,
Кляцьбой плюнуў бы другім,
За дазнаныя ўсе крыўды,
Эх, і мсціў бы, мсціў усім!
9 лістапада 1906

…паэзія Купалы – адзін з найцэннейшых скарбаў, якія нясе з сабой нацыянальнае
адраджэнне беларусаў. У ёй ярчэй, глыбей і паўней адбіваецца ўвесь змест, хараство,
разгон і веліч гэтага мо найважнейшага ў гісторыі нашага краю здарэння. Янка Купала
– душа і язык прабудзіўшагася да новага жыцця народа, і ў гэтым усё значэнне яго
паэзіі як нацыянальнае, так і агульналюдскае.
Жывая энергія, яснае і праўдзівае пазнанне свайго «я» і ўсяго,
што ёсць навокал гэтага «я», – вось дзве найважнейшыя рэчы, з
каторых складаецца паэзія Купалы, дзякуючы каторым яна мае
нейкае асобнае, сваё, нацыянальнае хараство.
Рэалістычная аснова, праўдзівае адлюстраванне нацыянальнавызваленчага руху беларусаў, уменне ўбачыць у паўсядзённым
жыцці хараство, веліч і жывую энергію народа – вось тыя
фактары, якія, на думку аўтара артыкула, узвышаюць
купалаўскую паэзію.
З артыкула Уладзіміра Самойлы пра «Адвечную песню» Янкі Купалы ў кнізе
«Беларуская літаратура ХІХ – пачатку ХХ ст.».

Дуб
Калыханы ветрамі
Дый на ўсе староны,
Стогне дуб сярод поля,
Стогне дуб зялёны.
Стогне, квола трасецца,
Карані трасуцца,
Галлё ломіцца з трэскам,
Лісці ў свет нясуцца.

Рухне дуб гэты скора,
Рухне дупляняты,
І ўзыходзіць дасць месца
Жалудам-зярнятам.
Гэй, на дубным кургане
Дуброва паўстане,
І зямлі песняй новай
Зашуміць жа дуброва!
1906

…я думаю, што штуршок
мне далі да гэтага [пісання]
не людзі, а кнігі. Яны, кнігі,
абудзілі ў мяне фантазію,
стварыўшы
пастаянную
калізію
паміж
гэтай
фантазіяй і рэчаіснасцю. Але
больш за ўсё, я думаю,
зрабілі на мяне ўплыў
беларускія народныя казкі,
якія я чуў у маленстве.

З артыкула «З аўтабіяграфічных пісьмаў» Янкі Купалы,
змешчанага ў кнізе «Любімы паэт беларускага народа».

Вясна
Згінулі сцюжы, марозы, мяцеліцы,
Болей не мерзне душа ні адна,
Сонейкам цёпленькім, зеленню вабнаю
Абдаравала зямельку вясна.
Рэчкі бурлівыя, ўчора санлівыя,
Сёння усталі, плывуць і бурляць;
Рыбкі шмыглівыя скачуць, купаюцца,
К небу прыветна з вадзіцы глядзяць.
Пушчы паважныя, зімку праспаўшыя,
Радасна песні зайгралі свае;
Лісці зашасталі, птушкі зачыркалі,
Свішча салоўка, і дзяцел клюе.

Поле травіцаю сочнай адзелася,
Выйшла скацінка і дружна скубе,
Каля скацінкі падпасвіч з жалейкаю
Ходзіць навокал ды йграе сабе.
Грай, грай, жалеечка! грай, грай, вясёлая!
Выйграй з вясною і долечку мне;
З пушчаю, з птушкамі, з вольнымі ветрамі
Грай мне аб шчасці, грай аб вясне!
1906

Казкі з вуснаў парабкаў юны Купала гатоў быў слухаць
гадзінамі і ўдзень і ўночы. Народныя песні выклікалі ў яго
слёзы на вачах. Слухаючы, як спяваюць у полі дзяўчаты, ён
заўсёды глыбока задумваўся. Свет простых людзей з
народа быў яго светам.

Віталі Вольскі «Матэрыялы да біяграфіі Янкі Купалы (1882–1910)»
з кнігі «Любімы паэт беларускага народа».

Лета
Эх ты, лета гарачае, бурнае!
Ажыўляеш ты поле і луг.
Люба, думкі пакінуўшы хмурныя,
На свет выйсці ды глянуць вакруг.
Шум стаіць над лясістай дуброваю,
Быццам рада аб нечым ідзе;
Рэчка, ў прысадзь схаваўшысь альховую,
Бурліць; рыбка плюскоча ў вадзе.
Ў збожжа ўсякае ніва прыбралася —
Хараства там якога няма! —
Як зялёны дыван, распласталася;
Шопат нейкі плыве ад жытца.

Колас з коласам гутарку дзіўную
Завялі, бы на хмары злуюць;
Песні жаваранкаў пераліўныя
Замаркоціцца, спаць не даюць.
А лагі, а гумнішчы, аселіцы?
Вось абняў, прытуліўся, ляжы...
Хто з вас, хто не любіці асмеліцца
Ўлетку свет ад мяжы да мяжы?..

Дай жа, лета, мне веру магучую,
Што калісь сваю долю знайду,
Дай мне песні пець сілу жывучую,
Дай працівіцца крыўдзе і злу!
1907

Вялікі паэт беларускага народа, чалавек, жыццё і дзейнасць якога з вялікай сілай
адлюстравалі ў сябе цэлую гістарычную эпоху народа…
Паэт пачаў ад імя народа «на свет цэлы» гаварыць мовай гэтага народа –
прыгожай, багатай беларускай мовай… І на гэтай мове загучала бурная, магутная
паэзія вялікага паэта.

Кузьма Чорны

Воля
І люблю ж я, люблю
Гэту волю сваю!
Зямлёй лягу ў зямлю —
Вазьму волю сваю.

Эх, каб так раскаваў
Петлі ўсе ў ланцугу,—
Я б усім паказаў,
Як быць вольным магу!

Нашто сокалам быць,
Так высока лятаць,—
Толькі б воляю жыць,
Толькі б путаў не знаць.

Зямлёй лягу ў зямлю,
Але перш прапяю,
Як я волю люблю,
Гэту волю сваю!
1905–1907

Упершыню на рамантызм Янкі Купалы звярнуў увагу Максім Багдановіч.
Адзін з самых адукаваных і адораных беларускіх літаратараў пачатку ХХ ст.,
ён здолеў убачыць творы свайго выдатнага сучасніка ў кантэксце
еўрапейскай літаратуры, здолеў дакладна вызначыць месца купалаўскай
творчасці сярод багацця і шматстайнасці мастацкіх плыней таго часу. У лісце,
які быў напісаны ў «Нашу ніву» 1 жніўня 1912 г., ён заўважыў, што Купала
«ўваскрашае сто гадоў назад пахаваны «рамантызм», і назваў паэму
«Курган» самым характэрным для рамантызму творам.

Шлях мой...
Шлях мой не сцелецца сонцам і кветкамі,
Гладкай, павабнай не лёг раўніной,—
Паміж няўдалымі ўецца палеткамі,
Ўецца зімой і вясной.
Вечар і ночка закрылі мне раніцу,
Ўхуталі плесняй, сівым туманом,
Даль жа нязбытаю казкай туманіцца,
Казкай, нягаданым сном.
Вера ў дзень заўтрашні сілай няведамай
Думы гартуе ісці, не чакаць,
Хоць бы там злыдні плот ставілі бедамі,
Бедамі клікалі спаць.

Зойдзе брат сцежку мне, путамі звонячы,
Пут гэтых толькі не бачачы сам:
«Дзе ты ідзеш?» — запытаецца, гонячы.
«Далей!» — адказ яму дам.
Далей і далей праз выдмы няплодныя,
Ўсё непакорна, шукаючы ўсё,
Покі не згаснуць прасветачы зводныя,
Покі не згасне жыццё!..
1906–1912

М. Багдановіч нібы прадбачыў магчымыя нараканні або нязгоду з ім
прадстаўнікоў літаратурных колаў (паколькі паняцце аб прагрэсіўным
развіцці літаратуры ў той час ужо звязвалася з рэалізмам) і паясняў: «Кажу,
звычайна, гэтае не ў асуджэнне, а толькі «констатируя факт». Наша
пісьменнасць яшчэ толькі зараджаецца, рамантызм для яе – не пройдзеная
ступень, як у іншых літаратурах, а рэч зусім свежая. У нас кожны кірунак
можа мець цэннасць»… Тэндэнцыя да «асцярожлівасці» і агаворак
захавалася і ў далейшым, калі даследчыкі, звяртаючыся да рамантызму
Купалы, нібыта бачылі ў гэтым супярэчнасць з праграмнымі прынцыпамі
беларускай дарэвалюцыйнай літаратуры. Аднак праз гэтую ўяўную
супярэчлівасць адбывалася натуральнае развіццё маладой нацыянальнай
літаратуры, якая імкнулася да багацця форм і сродкаў вобразнага
адлюстравання рэчаіснасці.

У ночным царстве
Скрыпяць трухляцінай асіны,
Над курганамі звяр’ё вые...
Гасцінцам, церневай пуцінай,
У ёрмах, скованы, скацінай
Ідуць нябожчыкі жывыя.

У грудзі, здаўленыя здрадай,
Упіўшыся рабская трывога
Шыпіць хаўтурнаю загладай;
На небе толькі як прынада,
Бялее млечная дарога.

Ідуць, ідуць... Сярод пустыні
Хрусцяць надломаныя косці,
І качанеюць ногі ў ціне,
І чахнуць вочы ў павуціне,
А шлях — як точаныя восці.

То там, то сям запаланее
Іскра над скованаю шыяй;
Наскоча пошасць трупавея,—
І царства ночнае шалее,
Над курганамі звяр’ё вые.

Перад вачамі глуш нямая,
І плач, і скрогат за вачамі;
Пракляцце ў жылах кроў сцінае,
Душу бяссілле вынімае,
Гняце змяінымі кляшчамі.

1906–1912

Злучанасць у творчасці Купалы розных стылявых стыхій заўважылі многія тагачасныя крытыкі, у першую чаргу
вылучаючы тую рэальную глебу, на якой узнікалі творы паэта. Калі М. Багдановіч гаварыў аб рамантызме як аб
напрамку, то А. Бульба скіроўваў увагу на яго прыватныя праявы. Напрыклад, аналізуючы другую кнігу вершаў Купалы
«Гусляр», ён адзначаў панаванне ў ёй фантазіі, якая абумоўлівае багацце форм і настрояў. М. Гарэцкі таксама бачыў
адну з праяў рамантызму ў творчасці Купалы ў небывалай стыхіі лірызму, якая ахоплівае і эпічныя творы паэта, і яго
драмы. «Лірыка Купалы болей музыкальная, чым пластычная, часам гэта проста музыка», – адзначаў М. Гарэцкі
ўстойлівую асаблівасць рамантычнага стылю Купалы.

З вясной
Як сышла святая
Вясёласць вясны,—
Цэлы свет скідае
Зімавыя сны.

Гаманяць народы,
Як тэй пушчы шум.
Колькі тэй свабоды!
Колькі светлых дум!

Сэрца шчасцем б’ецца,
Кроў кіпіць агнём,
Песня раздаецца:
Болей не заснём!

Згінуў сон нягодны,
Дзе ні паглядзіш...
Чаму ж ты, край родны,
Як забіты спіш?

Песня ўвысь імчыцца,
Як званоў біццё;
Кожны весяліцца,
Блаславіць жыццё.

1913

Купала тонка адчуваў зрухі і змены ў грамадскім жыцці, чуйна рэагаваў на ўсе павевы,
звязаныя з беларускім нацыянальным адраджэннем. Ён не мог не заўважаць, як у канцы 20-х
гадоў пачалі панаваць нігілістычныя адносіны да ўсяго нацыянальнага, як у друку трывала
замацоўваўся тэрмін-таўро «нацыянал-дэмакратызм», і ўсё, што ім было пазначана,
аб’яўлялася варожым сацыялістычнаму ладу жыцця.

Моладзі
На цябе, наша моладзь, надзея
Нашай сумнай забранай зямлі;
Твой арліны палёт цьмы развее
І запаліць веквечны агні.

Табе будуць не страшны заломы,
Злыя ворагі, іх варажба:
Долю, праўду з маланак і громаў
Твае выкрасяць гарт, барацьба.

Ты разбудзіш прыспаныя сілы
І на вольны паклічаш прастор
З забыцця беспрасветнай магілы
Да бліскучага сонца, да зор.

Схамянайся ж ты, моладзь арліна!
Ў бок другі віхры веяць прымусь,
Бяры светач, ідзі за судзьбінай,
Ідзі з словам святым: Беларусь!

Ты на бацькаўскім, моладзь, кургане
Узнясеш нездабыты пасад,
Што расточыць сваё панаванне
На ўвесь край, дзе сягне твой пагляд.

1914

…не можа не прывабліваць маладое пакаленне творцаў узнёслая і
трагічная постаць Купалы, яго высокае і самаахвярнае служэнне
Бацькаўшчыне, якая годна і роўна з усімі змяшчаецца ў Сусвеце, і народ
якой яшчэ не даспяваў сваёй сумнай і велічнай песні. Гэтае высокае
служэнне было акуплена і творчасцю, і лёсам паэта. У гэтым высокім
служэнні ён можа быць прыкладам і ўзорам для пакаленняў маладых
паэтаў.

Ірына Багдановіч «Янка Купала і рамантызм».

Млечны шлях
Лёг па небе Шлях Млечны, шлях злепленых зорак,
Паясом-серабром без канца і пачатку
І цікуе, як месяц, з узгорку на ўзгорак
Пад ім лазіць, мяняючы штоноч апратку.
І галубіць шлях бледны зямлю яснавіцай,
Сочыць вочак мільёнамі долю людскую,
То святлей, го мглісцей зацвітае, мігціцца,
Сее скрозь не то сон, не то яву такую.
Людзі кажуць, што птушкам, зблудзіўшым уночы,
Млечны Шлях служыць сцежкай-пуцінай у вырай.
Яшчэ кажуць, што гэта слязінкі сірочы
Замяніліся ў зоркі ды свецяць так шчыра.
1918

Удосвітак
Яшчэ певень пець не масціцца,
Не згасла ніводная зорка,—
У хаце дыміцца газніца,
У хаце ўжо чутна гаворка.
За прасніцай з мяккай кудзеляй
Папрадуха сучыць пры сценцы,
За нітачкай нітачку сцеле,
Вурчыць і вурчыць вераценца.
Хоць мілы сон клеіць павекі,
Хоць будзіць пасцель успамінак,
Дзяўчына сон гоніць наўцекі,
Расце і таўсцее пачынак.

*
А ў полі заходзіцца бура,
Разносяцца жальбы і стогны,
Страхою калоціць віхура,
Дождж хвошча па шыбах сцюдзёны.

*
Папрадуху зморы абселі,
Ў руках вераценца не скача;
Галоўку схіліла к кудзелі,
І дрэмле, і сон дзіўны бача.

Пуцінай брыдзе падарожны;
Куды ён брыдзе, не згадаці,
Паглядкаю сочыць трывожнай
Сцяжыну ў балоцістай гаці.

Ёй сніцца, што знекуля хтосьці
Спяшыць у дарозе дахаты,
Што ён так спяшыць к ёй у госці,
Такі малады і багаты.

Над ім неба з хмарамі вісне,
Цямрыца, дзе вокам ні кінуць;
Няўжо ж вогнік з хаты не блісне,
Няўжо ж падарожнаму гінуць?

І ўсмешка ўсцвіла маладая,
І кроў забурліла крыніцай...
Ёй сніцца... Дый хто там згадае,
Што ўдосвіт папрадусе сніцца?..
1918

У вырай!
Гэй, вольныя птахі, саколія дзеці!
У вырай! Да сонца вясёлкавым шляхам!
Час сонца схапіці і сонцам ірдзеці
І зведываць светы арліным узмахам.

Гэй, вольныя птахі, патомкі крывічаў!
Да неба! Па зоры і гром перуновы...
Час крылле расправіць — пагудка ўжо кліча,
Ўжо віхры цярэбяць да шчасця шлях новы!
Гэй, вольныя птахі, ўладарнікі песні!
На шляхі, пад сцягі красы і свабоды!..
Час вылецець к славе з пагібельнай плесні
І песняй агністай дзівіці народы.
1920

Улетку
Соладка ўлетку ў дзень ройны
Ў зелені, ў кветках купацца,
З ветрам гуляць неспакойным,
З сонцам гуляць, цалавацца!
Слухаць лясное гамонкі,
Зважных, няўцямлівых шумаў,
Як гэта хвойкі-сасонкі
Гойдаюць ласкава думы.
Слухаць, як міла ля ўзмежку
Гутарыць з коласам колас,
Як льецца ў сэрца з усмешкай
Нівы спагадлівы голас.
Музыка зычная ў свеце,—
Моўкнуць нягоды напасці...
Хочацца думаць, як дзеці,
Верыць, як дзеці, у шчасце.
1926
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