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“Нашаніўская” публіцыстыка Янкі Купалы:  

сацыяльна-асветніцкі аспект 
Янка Купала вядомы кожнаму беларусу як паэт-пясняр народнай долі, 

аўтар выдатных паэм, таленавіты драматург. Яшчэ адна творчая грань 
народнага песняра – публіцыстычная дзейнасць – у меншай ступені знаёмая 
шырокаму колу чытачоў, і ёй, у параўнанні з іншымі, прысвечана мала 
даследаванняў. Тым не менш публіцыстычныя творы – унікальная крыніца 
звестак не толькі пра асобу самога Купалы, але і пра падзеі, што адбываліся ў 
тагачасным грамадстве, пра асноўныя тэндэнцыі жыцця соцыума. Купалавы 
думкі пра самыя злабадзённыя праблемы якраз і знайшлі адлюстраванне ў 
публіцыстычных матэрыялах. 

Як вядома, Янка Купала быў адным з заснавальнікаў і выдаўцоў 
першай афіцыйнай беларускай газеты “Наша ніва”, а ў 1914–1916 гг. 
узначальваў рэдакцыю. Шмат яго матэрыялаў, змешчаных у газеце, былі 
прысвечаны нацыянальнаму пытанню, у многіх выступленнях ён палымяна 
абараняў родную мову. Некаторыя творы маюць сацыяльна-асветніцкую 
скіраванасць: тлумачаць неадукаванаму ў большасці сваёй простаму люду, 
здавалася б, элементарныя рэчы. Так, Купала як актыўны неабыякавы 
чалавек не мог маўчаць, бачачы норавы, што пануюць у краі, дзе 
цемрашальства і невуцтва з’яўляюцца ледзь не нормай жыцця. Пра прычыны 
і магчымыя наступствы гэтага разважаў Іван Дамінікавіч у публіцыстычных 
творах. У прыватнасці, у матэрыяле “Ніхто і нішто не выцягае…” (“Наша 
ніва”, 1907, № 30) аўтар падымае такую сацыяльна-бытавую праблему, як 
п’янства. У яго словах адчуваецца прыкрасць і неразуменне: “Не шкода б 
было гэтых грошай, каб яны шлі на карысць чалавеку. Але ў гарэлцы якая 
карысць?” [1, с. 9]. Купала тлумачыць такія паводзіны простага мужыка 
адсутнасцю альтэрнатывы, немагчымасцю знайсці іншы занятак у вольны 
час: “Наш мужык беларус не пазнаў яшчэ смаку ў чытанні <…> на газету і 
кнігу ён (мужык. – В.Г.) пазірае як на пустую забаўку, страціць лішні грош на 
гэтыя рэчы нашаму беларусу і ў голаву не прыходзіць” [1, с. 9]. Выйсце з 
сітуацыі Купала бачыць у павышэнні адукацыйнага ўзроўню беларусаў: “Дзе 
мужык больш свядомы і граматны, там шмат меней прапіваюць грошай і 
больш чытаюць кніг і газет” [1, с. 10]. Аднак аўтар не асуджае простага 
чалавека, бо беспрасветнае існаванне не прапануе выбару. Купала паказвае 
чытачам “Нашай нівы” магчымасць іншага жыцця – яго выступленні на 
сацыяльна-бытавую тэму маюць выразную дыдактычна-папулярызатарскую і 
асветніцкую скіраванасць. 
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У матэрыяле  “Мястэчка Гарадок…” (“Наша ніва”, 1908, № 22) аўтар 
засяроджвае ўвагу на выпадках разбояў і крадзяжоў у мястэчку Гарадок 
Віленскай губерні: “Зладзеі пабілі купцоў, парвалі на іх адзежу, шукаючы 
грошы…” [1, с. 11]. Купала паказвае прымітыўнасць духоўнага развіцця 
зачыншчыкаў разбою: грошы і ўсемагчымыя выгоды – вось іх галоўныя 
каштоўнасці. Аднак аўтар не абмяжоўваецца толькі адным прыватным 
пытаннем, а выходзіць да маштабных абагульненняў і ў гэтай сувязі ўздымае 
праблему падзення нораваў у грамадстве: “Нашы сталыя беларусы на такія 
зладзейства не адважаюцца, бо маюць яшчэ старасвецкае сумленне. 
Малодшыя людзі старасвецкія правілы адкінулі, а новых ім ніхто не ўлажыў 
у галаву” [1, с. 11]. Купала звяртае ўвагу на нізкі духоўна-маральны ўзровень 
маладога пакалення, якое да таго ж яшчэ і на “старасвецкія правілы” не 
зважае, а гэта ўжо раўназначна адрачэнню ад традыцый продкаў і – шырэй – 
ад мінулага, гісторыі. Праблема завастраецца яшчэ і тым, што моладзі іншых 
узораў “ніхто не ўлажыў у галаву”. На практыцы выходзіць, што корань яе 
знаходзіцца значна глыбей, чым падаецца: няма людзей, якія маглі б 
чамусьці навучыць нашчадкаў, перадаць ім станоўчы вопыт. Гэта ўжо 
сведчыць пра дэградацыю цэлых пакаленняў. Купала, аднак, не проста 
канстатуе адмоўныя праявы і выказвае сумныя высновы, а прапануе 
канкрэтныя шляхі для выпраўлення сітуацыі. Важнай і абавязковай умовай 
паляпшэння жыцця ён лічыць асвету і адукацыю: “Каб было добрае 
ўстройства жыцця, былі школы добрыя, грамадскія суполкі, чытанне, 
бібліятэкі, газеты, то нічога такога не было бы” [1, с. 11]. 

Такім чынам, публіцыстычныя артыкулы на сацыяльна-бытавую 
тэматыку выяўляюць майстэрства Янкі Купалы-педагога і папулярызатара 
ідэі асветы для народа. Даступна і пераканальна ён даводзіў да чытачоў 
“Нашай нівы” думку пра неабходнасць пазітыўных зменаў, якія звязваў перш 
за ўсё з пашырэннем кніжнай навукі. 
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