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РАЗВІЦЦЁ РЭАЛІСТЫЧНАЙ ТРАДЫЦЫІ Ў ПРОЗЕ  

ЛУКАША КАЛЮГІ 
 

Lukash Kaliuha (1909–1937) is known mainly as a perfect stylist. Another important 

characteristic of this writer's talent is a deep realism, which also deals with the form of the tale, often 

used by this author. 

 

Творчасць Лукаша Калюгі – з'ява цікавая і своеасаблівая як для 20-х 

гадоў ХХ стагоддзя, так і наогул для беларускай літаратуры. Найбольшае 

захапленне даследчыкаў выклікала мова Калюгавых твораў, багатая на 

народныя выслоўі і трапныя дыялектызмы, часта набліжаная да непасрэднага 

вясковага маўлення. Адметнасць стылю пісьменніка шмат у чым абумоўлена 

яго арыентацыяй на форму аповеду, абавязковай рысай якога ѐсць 

вымоўнасць («изустность»). Разам з тым зварот да аповеду тлумачыўся не 

толькі ўвагай Лукаша Калюгі да жывой народнай мовы, але і іншымі 

вызначальнымі асаблівасцямі яго мастацкага таленту. Гэтыя асаблівасці 

выразна выяўляюцца пры разглядзе прозы Калюгі ў кантэксце літаратуры  

20- х гадоў.  

Н. Гразнова ў манаграфіі «Ранняя советская проза» вылучала 

наступныя спецыфічныя рысы пралеткультаўскай творчасці (уласцівыя і 

мастацкай практыцы сяброў «Маладняка»): 

- устаноўка на тыповасць толькі як на масавіднасць у выяўленні 

сацыяльных эмоцый; 

- разлік на непасрэдную рэакцыю, абуджэнне чытача да "ўтылітарнага" 

дзеяння; 

- ваяўнічае адмаўленне права мастака на сузіранне, якое сведчыла пра 

адступленне ад інтарэсаў рэвалюцыі; 

- абмежаванае кола матываў твораў (матывы ахвярнасці, прыгнѐту, 

рэвалюцыйнага змагання і інш.), што вызначала звужэнне тэматыкі і 

праблематыкі прозы;  

- дыдактычнасць, якая «падпарадкоўвала чытача, навязвала яму 

рашэнні і высновы пра рэчаіснасць, замяняла інтэнсіўную пазнавальнасць, 

праз што прытупляла даследчы характар навелістычнага твора» [1, 54].  

Недахопы «пралетарскай» літаратуры былі відавочныя шмат для каго з 

тагачасных пісьменнікаў, і зварот да формы аповеду з'яўляўся адной з 

магчымасцей не падпарадкоўвацца новым творчым канонам. Немагчыма 

ўявіць празмерна дыдактычны і заахвочвальны аповед: гэта быў бы не 

мастацкі тэкст, а адозва ці канспект агітацыйнай прамовы. Соль аповеду – 

выяўленне своеасаблівасці ўнутранага свету апаведача і ягонага 

стаўлення да пэўных падзей і з'яў рэчаіснасці. Апавядач – звычайна 

тыповы прадстаўнік свайго асяроддзя, і для Лукаша Калюгі гэта тыповы 

беларускі селянін, які апісвае падзеі і асобаў спакойна, добразычліва, з 

цярпеннем і павагай, не спяшаецца кагосьці асуджаць і абвінавачваць, 



засяроджваецца на аспектах, галоўных для кожнага вяскоўца. Апавядач 

Калюгі мае агульнапрынятае ўяўленне пра маральныя нормы і станоўчыя 

чалавечыя якасці, што а-прыѐры вызначае апазіцыйнасць да асобных праяў 

савецкага жыцця.  

Істотна, што вобраз апаведача раскрываецца праз ягонае бачанне – 

сузіранне! – свету, якое вызначае не толькі шырыню праблемна-тэматычнага 

поля, але і адметнасць стылю і кампазіцыі твора. Выяўленне гэтага 

светапогляду адбываецца праз перавагу апісальнага тыпу маўлення, што 

дазваляе аўтару назіраць за рэчаіснасцю разам з апаведачом: «герой не 

аналізуе падзеі, а выяўляе іх» [4, 34]. Прычым тое, што і як вылучае 

апавядач з навакольнай рэчаіснасці ў плыні адвольнага, непадрыхтаванага 

маўлення, часта з'яўляецца вельмі значным. 

Напрыклад, у апавяданні Калюгі «Трахім з пагулянкі» апавядач 

адзначае, што продаж гарэлкі – добры заробак для казны, а магчымасць 

набыць «чэмеру» вызначае наяўнасць пітушчых людзей. У наступным 

абзацы апісваецца заканчэнне рэвалюцыі – і «зараз к нам бы чорт з неба 

Цэнтраспіртаву крамку скінуў з усім чысценька: гарэлкаю, вывескаю і 

нумарам 72-м. Так усѐ скора рабілася» [2, 321]. Збег разважанняў і кароткага 

паведамлення можа згубіцца ў апісанні галоўнага героя – але пільны чытач 

заўважыць, што паводле апаведача новая ўлада з першых дзѐн легалізуе 

спойванне вяскоўцаў.  

Дэталѐвыя, працяглыя апісанні, да якіх схільны апавядач Калюгі, – гэта 

амаль заўсѐды не «бяскрылае» бытапісальніцтва, а імкненне пісьменніка 

звязаць жыццѐвыя рэаліі з асаблівасцямі светабачання. Так, у «Нядолі 

Заблоцкіх», здавалася б, зацягнутае апісанне заручынаў і восеньскага бруду 

патрэбнае дзеля таго, каб пераканаўча прадэманстраваць «цераз лад упарты» 

характар вяскоўцаў. «Не павядзеш іх па навозах, дзе лепшая, сушэйшая 

дарога, калі яны ведаюць, што тудою далей, кружней» [2, 246] – і гэта ўжо не 

каларыт, гэта адметнасць характару і нават мясцовага светаўспрымання. 

Цікавасць да рэчаіснасці, імкненне выявіць і растлумачыць тыповае – 

абавязковыя, бадай, для кожнага празаіка, і ў першую чаргу для празаіка-

рэаліста. У супрацьвагу азначанай дыдактычнасці Лукаш Калюга меў 

дакладную ўстаноўку на адлюстраванне рэальнага жыцця. Ж. Капуста 

наступным чынам акрэслівае прыярытэты савецкай літаратуры другой 

паловы 20-х гадоў: «Калі карыстацца тэрміналогіяй Н. Уцехіна, паводле якой 

існуюць тры прынцыпы адлюстравання рэчаіснасці: «назавем першы з гэтых 

прынцыпаў <…> аб’ектыўным (выяўляць існае), другі – суб’ектыўным 

(выяўляць рэчы так, “як пра іх кажуць і думаюць”) і трэці – нарматыўным 

(выяўляць належнае), гэта быў перыяд дамінавання суб’ектыўнага 

прынцыпу, і напісаныя паводле яго творы ўжо загадзя былі асуджаныя толькі 

на ўяўную змястоўнасць, якая перастае адчувацца адразу ж, як толькі праявы 

рэчаіснасці трацяць сувязь з лозунгамі і дэкларацыямі» [3, 19]. У творах 

Лукаша Калюгі няма нічога прыўнесенага, надуманага, неабгрунтаванага 

жыццѐвым досведам. Ён, як і іншыя празаікі-ўзвышэнцы, насуперак асноўнай 

тэндэнцыі арыентаваўся на аб'ектыўнае адлюстраванне рэчаіснасці, што 



было зернем таленту гэтага пісьменніка, але вяло да непазбежнага 

супрацьстаяння нібыта выхаваўчаму, пераўтваральнаму суб'ектыўнаму 

бачанню. Рэалістычнасць і – паводле Уцехіна – аб'ектыўнасць Калюгі 

выяўляюцца не толькі ў сінхранічным, але і ў дыяхранічным зрэзе.  

У якасці прыкладу можна разгледзець створаны Калюгам вобраз 

музыкі Вінцэнта («Нядоля Заблоцкіх») у кантэксце ўжо сфармаванай 

беларускай літаратурнай традыцыі. Музыка – гэта рамантычны персанаж, 

паэтызацыю якога распачаў Ф. Багушэвіч: уладар смыка альбо дудкі 

надзелены магічнай сілай у адлюстраванні рэчаіснасці, мае бясспрэчную 

народную папулярнасць, у значнай ступені фармуе светапогляд сваіх 

суайчыннікаў. Далей можна цытаваць М. Багдановіча, Я. Коласа, Я. Купалу, 

Цѐтку: музыкі, песняры, дудары, гусляры, грайкі – гэта альбо 

харызматычныя лідары, альбо адзінокія меланхолікі, уражлівыя, мройныя, 

адметныя чуйнасцю да ўсяго гожага і суладнага.  

Вінцэнт Заблоцкі – Калюгаў музыка – таксама мае багатае ўяўленне 

(ягоная байка пра арандатара-Дзірванка вылучаецца ў аповесці сваѐй 

дасціпнасцю), адораны выключным талентам («Не было над Вінцэся ні 

здатнейшага музыкі, ні лепшага чалавека» [2, 333]), ѐн чалавек добрай душы 

(прымае «блудную» жонку Рузю, якая вяртаецца з панскага засценка з 

«Юлікам-самасейкам»). Але апавядач, які знаѐміць чытача з сям'ѐй 

Заблоцкіх, вылучае зусім не асабістыя якасці музыкі. Першае, што ѐн 

грунтоўна апісвае, – гэта жытло Вінцэнта: «Дрэнь, па праўдзе сказаўшы, яго 

пакоі: не толькі пакояў, але хаты не варты яны – з зямлі шчыт рукамі 

дастанеш» [2, 232]. Калі творчым здольнасцям музыкі апавядач-селянін 

прысвячае некалькі сказаў, то апісанне хаты – былой варывенькі – займае 

цэлую старонку. Засяроджваецца апавядач і на гаспадарскіх справах 

Заблоцкага-малодшага: «За вяселлямі ды за ігрышчамі не было калі 

Вінцэнтаму ні сваѐй слімазарнай гаспадаркі глядзець, ні вольна дыхнуць у 

сваѐй хаце», – і па-сялянску рэзкая выснова: «Гіне Вінцэнты. Гіне праз свой 

дур» [2, 233].  

Талент музыкі, як выяўляецца, вельмі замінае ў вясковым жыцці: каб 

паспець штосьці зрабіць па гаспадарцы, Вінцэнты хаваецца, калі хтосьці ідзе 

клікаць яго на гранне. Зноў на старонку апавядач апісвае ўцѐкі музыкі ў лес і 

на рэчку – прычым, давялося б рыбіне «згнісці на Вінцэнтавым зазубні, 

пакуль бы той агледзеўся, што нешта злавілася ў яго» [2, 234]. Вінцэнты – не 

самы дбайны гаспадар, чалавек непрактычны і бедны, яго нават не чакае з 

вайны жонка.  

Для Калюгі музыка цікавы найперш не талентам ці сваѐй грамадскай 

роляй, а арыгінальнымі жыццѐвымі акалічнасцямі, якія даюць магчымасць 

падкрэсліць неспалучальнасць творчага і сялянскага ладу жыцця – што было 

абсалютна неактуальна для рамантычных твораў. 

Атрымліваецца, што проза Калюгі вылучалася як на фоне творчасці 

класікаў-нашаніўцаў, так і побач з «пралетарскай» літаратурай, для якой 

пераважна не была ўласцівая ані абавязковая для рэалізму аб'ектыўнасць, ані 

праўдзівасць эстэтычнай ацэнкі, ані «глыбокае пранікненне ў сутнасць 



жыццѐвых з'яў, якое абавязкова ўласцівае рэалістычнай тэндэнцыі» 

[Недошивин]. Імкненне маладога празаіка выявіць адметнасць светабачання і 

жыццѐвага ладу беларусаў праз спецыфіку побыту і разнастайнасць 

чалавечых тыпаў стала магчымым праз зварот да формы аповеду. 

Адметнасць таленту Лукаша Калюгі – не толькі выдатнае адчуванне мовы, 

але і выразная рэалістычнасць, якая і робіць ягоную творчасць цікавай для 

сучасных даследчыкаў. 
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