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ЯКУБ КОЛАС І МІКАЛАЙ ГОГАЛЬ 

Мікалай Гогаль на сучасным этапе развіцця культуры ўспрымаецца як 
з’ява сусветнай літаратуры. Яго творчасць выходзіць за межы нацыяналь- 
най літаратуры і разглядаецца як з’ява міжкультурная найперш таму, што 
тыя адкрыцці, якія здзейсніў пісьменнік, прама ці ўскосна датычацца вялі- 
кай колькасці літаратур свету. Беларуская літаратура не стала выключэн- 
нем, зведаўшы гогалеўскі ўплыў на розных узроўнях. 
Асабліва моцным быў уплыў М. Гогаля на Якуба Коласа. У станаўленні 

мастацкага стылю Коласа-празаіка гогалеўскія традыцыі былі без пера- 
большання вызначальнымі. Гэты факт неаднаразова адзначаў і сам пісь- 
меннік. У артыкуле, прысвечаным 100-годдзю з дня смерці М. Гогаля, 
Я. Колас пісаў, што ён пазнаёміўся з творчасцю М. Гогаля яшчэ тады, калі 
толькі пачынаў вучыцца грамаце. Але ўжо тады ён адчуў вялікую моц го- 
галеўскага слова і захацеў прачытаць усё, што напісана М. Гогалем. Яго 
жаданне спраўдзілася пазней. Аднойчы Кастусь застаўся на зімовыя кані- 
кулы ў інтэрнаце настаўніцкай гімназіі ў Нясвіжы, каб прачытаць шмат 
кніжак па праграме, але выпадкова патрапіў на «Вечары на хутары каля 
Дзіканькі» і ўжо не расставаўся з імі, перачытваючы нанова: «Глыбіня 
і праўда паказу, непараўнальная прыгажосць апісанняў, цудоўная мова, 
што пералівалася сонечным гумарам, грозная і вялікасная, – усё гэта хваля- 
вала, узрушала, прымушала задумвацца. Гогаль раскрываў перада мной 
жыццё народа, і ў новым святле паўставала ўсё навакольнае: беднасць і за- 
бітасць беларускага сялянства, прыгнечанага панствам» [5, с. 108]. Я. Ко- 
лас, выдатна ўсведамляючы значэнне М. Гогаля ў сусветнай літаратуры, 
імкнуўся далучыцца да яго творчых адкрыццяў. Беларускага пісьменніка 
прываблівала арыгінальнасць стылю М. Гогаля, яго надзвычай натуральная 
мова, якая вызначалася ўнутранай насычанасцю, трапнасцю, а таксама 
факт збліжэння ў яго творчасці літаратурнай мовы з жывой размоўнай 
мовай народа. 
Пра тое, што ля вытокаў Коласа-празаіка стаяў менавіта М. Гогаль, 

сведчаць не толькі шматлікія прызнанні, але і першая спроба пісаць прозу. 
Твор «Наша сяло, людзі і што робіцца ў сяле» напісаны Я. Коласам прык- 
ладна ў 1896—1897 гг. відавочна «пад Гогаля». Твор цікавы найперш жы- 
вой беларускай мовай. Персанажы твора – не выдуманыя асобы, а жыхары 
роднай вёскі пісьменніка – Мікалаеўшчыны. Карусь Лапаць, ад імя якога 
вядзецца аповед, прыгадвае М. Гогаля: «З чаго тут пачаць пісаць. Хоць бы 
паглядзець, як людзі пішуць. Ох, добра пісаў Гогаль (як яшчэ хадзіў я ў шко- 
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лу, чытаў троха Гогаля). Вот хіба была галава! Як скажа што, усё роўна 
як наш муляр Мацюта глінаю ў сцяну ўлепіць» [4, с. 187]. Карусь Лапаць – 
збіральнік гісторый з народнага жыцця – герой функцыянальна тоесны Ру- 
дому Паньку з «Вечароў на хутары каля Дзіканькі». У аповедах М. Гогаля 
адбываецца свята народнага духу, народнай глыбіні. Гэта цалкам супадае 
з зацікаўленнямі Я. Коласа, для якога народ таксама з’яўляецца аб’ектам 
назірання. 
У творы «Наша сяло, людзі і што робіцца ў сяле» выявілася цікаўнасць 

Я. Коласа да народных паданняў, мясцовых гісторый, анекдотаў. У гэтых 
народных замалёўках ён бачыў сапраўдную сутнасць народнага жыцця ва 
ўсіх яго праявах. Беларускі пісьменнік неаднаразова адзначаў, што менаві- 
та М. Гогаль раскрываў перад ім жыццё народа, што менавіта М. Гогаль 
«прымушаў» зірнуць на наваколле з іншага боку. Гэты погляд мы знахо- 
дзім у вершаваных апавяданнях «Зяць», «Паслушная жонка», «Доктар па- 
мог», «Першы заработак», «За дождж», «Батрак», «Як Янка забагацеў», 
«На рэчцы зімою». У іх Я. Колас спрабуе паказаць чалавека ўсебакова: 
у побыце, падчас працы, праз сямейныя адносіны. М. Гогаль пачынаў свой 
літаратурны шлях з апісання побыту, нораваў і звычаяў Украіны, паступо- 
ва пашыраючы межы да адлюстравання ўсёй Русі. Я. Колас пачынаў з апі- 
санняў каларыту пэўнай мясцовасці, паступова ўздымаючыся да нацыя- 
нальнага ўзроўню. 
Наступным важным аспектам творчых сувязяў Я. Коласа з М. Гогалем з’яў- 

ляецца гумар. Наогул, гумар – адзін з моцных бакоў Гогаля-пісьменніка. 
М. Гогаль здолеў стварыць свой адметны стыль пры адлюстраванні «сме- 
хавога боку» ў сваіх творах, асноўная асаблівасць якога – «смех праз слё- 
зы». Гэты кантраст быў абумоўлены неадпаведнасцямі паміж расійскай рэ- 
чаіснасцю і часам, паміж народам і антынароднай урадавай палітыкай. 
У артыкулах, прысвечаных «Мёртвым душам», В. Бялінскі адзначыў, што 
гумар М. Гогаля складаецца з процілегласці ідэалу жыцця з тым, што ад- 
бываецца на самой справе. Такога кшталту паказ рэчаіснасці мы знаходзім 
у апавяданнях Я. Коласа. У прозе беларускага пісьменніка вясёлае і смеш- 
нае часам ідзе побач з трагічным і сур’ёзным, пераплятаючыся і ўступаю- 
чы ў актыўнае ўзаемадзеянне паміж сабой. Гэтая сумесь сегментаў рознага 
ўзроўню стварае адмысловы эфект, дазваляючы найбольш поўна і выразна 
перадаць трагізм існуючага ладу. Прыём кантрасту часта сустракаецца 
ў прозе Я. Коласа, напрыклад, у нарысе «Думкі ў дарозе», дзе «поруч з га- 
лытваю ходзіць роскаш і багацце, разам з людскімі слязьмі мяшаюцца пан- 
скія вальсы». Згадаем урывак з «Мёртвых душ» М. Гогаля: «Русь! Русь! вижу 
тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросан- 
но и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива 
природы, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многооконными 
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высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные дерева и плющи, врос- 
шие в домы, в шуме и в вечной пыли водопадов» [1, с. 208]. М. Гогаль у тво- 
ры паказвае дзве Русі: першая – памешчыцкая і чыноўніцкая, другая – на- 
родная. На гэтай аснове і ўзнікае кантраст. М. Гогаль няспынна разважае 
над лёсам народа. Тое ж мы назіраем і ў Я. Коласа, для якога тэма роднага 
краю з’яўляецца адной з вызначальных тэм, якая лейтматывам праходзіць 
праз усю яго творчасць. 
Варта сказаць пра ўплыў Гогаля і на характар пейзажных малюнкаў 

Я. Коласа. Д. Гальмакоў адзначыў такую адметнасць коласаўскага стылю 
ў перадачы пейзажу, як «лірычная пранікнёнасць». Гэтую рысу даследчык 
непасрэдна звязвае з традыцыямі творчасці М. Гогаля. Сапраўды, пейзаж 
у прозе М. Гогаля выконвае сэнсаўтваральную функцыю. Прыгадаем уры- 
вак са «Страшнай помсты» М. Гогаля: «Чуден Днепр при тихой погоде, ког- 
да вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелох- 
нет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая 
ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зер- 
кальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зе- 
леному миру. <…> Редкая птица долетит до середины Днепра! Пышный! 
ему нет равной реки в мире» [2, с. 149]. 
Я. Колас у трылогіі «На ростанях» піша: «А як прыгожа выглядае адгэ- 

туль Нёман! Як выцягнутае срэбнае вужышча з дзясяткамі, сотнямі, ты- 
сячамі прыгожа акругленых кален-нартоў, павіваецца, бы пасмейваецца на 
сонцы, стары наравісты Нёман у высокіх берагах, атуленых лозамі і паху- 
чымі травамі-зеллем, далінамі-лугамі, палямі-ўзгоркамі з залатымі або бе- 
ласнежнымі схіламі пяскоў. <…> Смела кажу: мала дзе знойдзеце вы такія 
прыгожыя рэчкі, як Нёман» [3, с. 194]. 
Такім чынам можна вылучыць 3 асноўныя вектары ўплыву творчасці 

М. Гогаля на Я. Коласа: 1) выкарыстанне фальклорнай традыцыі; 2) смеха- 
вая культура; 3) характар пейзажных малюнкаў. Гэта дазваляе нам пад- 
крэсліць, что М. Гогаль аказаў значны ўплыў на творчасць Я. Коласа. 
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