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істотнае месца. У яго прозе 20 – 30-х гг., як і ў творах іншых яго сучаснікаў, 
быў выяўлены тып “новай” жанчыны, прадстаўніцы савецкага жыцця. Яго 
можна знайсці ў многіх творах гэтага перыяду – апавяданнях “Радасць 
жанчыны” (1925), “Броня Казакевіч” (1931), аповесці “Люба Лук’янская” 
(1936), раманах “Зямля”, “Ідзі, ідзі” (1930). Многія з іх адпавядаюць 
агульнаму “бурапеннаму”, радаснаму, неглыбокаму настрою літаратуры таго 
часу. Тым не менш, пэўныя рысы ранніх апавяданняў абяцалі нараджэнне 
мастака-псіхолага. Так, М.Мішчанчук заўважае, што “ў апавяданнях 
К.Чорнага выбруйвалася з-пад абстрактнай радасці канкрэтная трывога, з-пад 
напышлівай узнёсласці – глыбокая разважлівасць” [2, с. 102].  

Эпізадычныя спрошчаныя персанажы перадавых жанчын-актывістак 
дастаткова аднародныя па семантыцы. Іх задача – натхняць словам, несці ў 
масы галоўную партыйную лінію. Яны паказаны пераважна знешне – у 
вербальнай дзейнасці, на сходзе, мітынгу. 

Так, “стрыжаная” з жанаддзела ў апавяданні “Радасць жанчыны” за 
адзін вечар пераконвае пакрыўджаную братам Ганну жыць па-перадавому, 
змагацца за свае правы. Наталя Гарбачынская, партыйная работніца з рамана 
“Ідзі, ідзі”, характарызуецца адным учынкам – яна ратуе заходнебеларускіх 
камсамольцаў-бежанцаў у сваёй хаце. Вобраз завадской ударніцы Насці 
Чырванец з апавядання “Броня Казакевіч” – газетна-публіцыстычны. Яе роля 
– выводзіць завод з новых і новых “прарываў”, актывізуючы камсамольцаў і 
партыйцаў.  

Праблема падазронасці і даносаў хвалюе аўтара ў канцы 20 – пачатку 
30-х гг., і яна неаднаразова ўскосна ўздымаецца празаікам, збліжаючы 
мастацкую рэальнасць з сапраўднасцю.  

Напоўнены гуманістычным зместам, псіхалагічна апраўданы вобраз 
доктаркі Волькі Макаркавых з аднайменнага твора. Яна ў сталым узросце 
прыязджае ў родную вёску, каб прыбраць бацькоўскія магілы. Урач па 
прафесіі, Волька лечыць хворага суседа Сафрона Дзядзюлю, якому калісьці 
па маладосці адмовіла ў каханні. Выпадкова Волька даведваецца, што 
менавіта ён, помсцячы за юначую крыўду, пісаў па месцы яе вучобы 
“выкрывальныя” лісты, але працягвае лячэнне. І нават акрыяўшы, Сафрон, 
паталагічны даносчык, выношвае думкі, у якую ўстанову пра яе яшчэ можна 
напісаць. 

Падобныя да Вольчыных жыццёвыя калізіі напачатку суправаджаюць і 
Галену Сегень з рамана “Ідзі, ідзі”. Як Вольку трэціруе Сафрон Дзядзюля 
выкрывальнымі лістамі, якія дасылае ва універсітэцкія інстанцыі, так на 
Галену піша данос падвучаны гаспадаром-кулаком Сегенецкім яе стрыечны 



брат Міхалючок. У адрозненне ад Волькі, Галена прагне адплаты і 
апраўдання. Пасля заканчэння вучобы жанчына прыязджае ў родныя мясціны 
і даведваецца пра свайго крыўдзіцеля. У сваім імкненні пераставіць свет на 
новыя рэйкі, захаваць крыштальную чысціню перад партыяй Галена не 
заўважае, што яшчэ ў горадзе парывае ніці кахання і сяброўства з маладым 
юрыстам Гарусам, абвінаваціўшы яго ў тым, што не арыштаваў чалавека па 
недаказаным падазрэнні, што схільны да “нацдэмаўшчыны”.   

У фрагменце рамана “Смага” (надр. у 1990) Кузьма Чорны працягне 
думку пра лёс ахвяр палітычнага прэсінгу: дачка Мікалая Цішкевіча, 
студэнтка педтэхнікума Алеся вымушана адмовіцца ад бацькі-
“цвёрдападатчыка” на камсамольскім сходзе. Потым ёй даводзіцца 
пераступіць праз адчай і сорам ад такога ганебнага ўчынку і вярнуцца 
дадому. 

Надзея на пераўтварэнні грамадства на шляху ў светлую будучыню 
выявілася ў шэрагу ранніх твораў, дзе заўважаецца агульнасць 
трансфармацыі жаночага вобраза: ад беднай, сацыяльна неваліднай, 
нешчаслівай кабеты да жанчыны значымай і патрэбнай людзям. Гераіня 
прозы Кузьмы Чорнага, як у сусветна вядомым сюжэце пра Папялушку, 
вырастае дзякуючы ўласнай волі і абставінам у нешта большае, чым была на 
пачатку твора. Так адбываецца ў апавяданнях Кузьмы Чорнага 1925-1929 
гадоў, у раманах “Ідзі, ідзі”, “Трэцяе пакаленне” (1935). Па аналогіі з 
казачным, гэтую літаратурную разнавіднасць “новых” жанчын умоўна можна 
назваць тыпам парабчанкі-“папялушкі”. Фактычна ва ўсіх творах наяўнасць 
такога вобраза падказвае час іх напісання – 30-я гг. 

Найбольш акрэслена гэты матыў прасочваецца ў аповесці Кузьмы 
Чорнага “Люба Лук’янская”. Са становішча, калі “кожны мог жахнуцца ад 
кантрасту паміж... тварам (Любы. – І.В.) і бясформенным зборышчам 
трантаў, пад якімі нялёгка было ўявіць чалавека” [4, с. 163], Люба імкнецца 
вырвацца. Час і абставіны дазваляюць ёй гэта, бо гераіня знаходзіцца ў віры 
сацыяльных пераўтварэнняў. Праз шмат гадоў мы бачым яе шчырай 
працаўніцай, якая жыве ва ўласнай кватэры з сынам Лёнікам.  

Фінал аповесці аблегчаны: мы бачым апафеоз свята, калі новае, трэцяе 
пакаленне, на радасць шчаслівай маці, дзеду Лук’янскаму, імкне ў калоне 
дэманстрантаў: “Калона ішла танцуючы. Лёгкая матэрыя розных колераў 
уздымалася ветрам, і здавалася, што адзетыя ў яе людзі не маюць у сабе 
ніякай цяжкасці” [4, с. 290].  

Такім чынам, проза Кузьмы Чорнага 20-30-х гадоў, улічваючы запыт 
часу, дала вобраз “новай”, савецкай жанчыны. Тым не менш нават у рамках 
тагачаснага пэўнага мастакоўскага канона чорнаўскі вобраз жанчыны-
змагаркі не згубіўся, не страціў індывідуальнасці, канцэптуальнасці, глыбіні 
напаўнення. 
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