
У творы раскрываецца вобраз сябра як паплечніка і аднадумца, паралельна паказваецца роля 
літаратуры ў жыцці народа.
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У артыкуле даследуюцца асаблівасці народных характараў, адлюстраваных у апавяданнях Якуба Коласа 
1910-х гг. Паказана адметнасць светабачання беларусаў, асаблівасці іх паводзін у складаны час напярэдадні рэва- 
люцыі 1917 г.
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The article examines the peculiarities of folk characters reflected in the stories of Yakub Kolas of the 1910s.The 
distinctiveness of the worldview of Belarusians, the peculiarities of their behavior in the difficult time on the eve of the 
revolution of 1917 is shown.
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Якуб Колас, адзін з самых выдатных пісьменнікаў першай паловы ХХ стагоддзя, у сваёй 
творчасці імкнуўся глыбока раскрыць нізавыя ўзроўні жыцця, народны быт і характары бела- 
русаў. Мае рацыю А. Адамовіч, гаворачы, што Якуб Колас -  стваральнік «карцін народнага 
жыцця, цудоўных малюнкаў быту і духоўнага свету чалавека працы» [1, с. 32]. Колас вельмі 
тонка адчуваў свой народ, імкнуўся раскрыць існасць беларускай нацыі, яе адносіны да сябе, 
да іншых, да акаляючага. Творчасць пісьменніка вельмі яскрава перадае асаблівасці паводзін, 
светабачання беларусаў.

Лепшыя творы Якуба Коласа напісаны на матэрыяле жыцця вёскі, галоўны герой большас- 
ці апавяданняў -  беларускі селянін. Празаік праўдзіва паказаў жыццё вёскі з яе станоўчымі і 
адмоўнымі бакамі, раскрыў сілу і слабасць масавага сялянскага руху, адлюстраваў працэсы 
масавага абеззямельвання, пралетарызацыі і збяднення беларускага сялянства. Так, галоўны

77

mailto:zherdetskayaa@mail.ru
mailto:zherdetskayaa@mail.ru


герой лірычнага апавядання «Паўлюковы думкі» селянін Паўлюк, які працуе на пана з ранку да 
вечара за мізэрную плату, пачынае задумвацца аб прычынах існуючай няроўнасці: «Чаму ж не 
ўсе людзі працуюць, -  пытаецца бедны селянін. -  Чаму адны знялі ярмо з свае шыі і ўзлажылі 
яго на шыі другіх?» [3, с. 23].

Героем коласаўскіх апавяданняў нашаніўскага перыяду пераважна з ’яўляецца селянін-пра- 
цаўнік, для якога найвялікшай каштоўнасцю з ’яўляецца зямля. Пісьменнік прытрымліваўся 
думкі, што селянін-беларус не забіты гаротнік, а асоба, якая добра ўсведамляе сваё становішча 
ў грамадстве. Ён жыве не толькі сённяшнім днём, але і задумваецца аб вечных пытаннях быц- 
ця. У апавяданнях «Васіль Чурыла», «Бунт», «Малады дубок», «Нёманаў дар» і іншых Колас 
паказаў парасткі новай сацыяльнай свядомасці сялянскіх мас, якія не жадалі больш мірыцца 
з заняволеным становішчам.

На прыкладзе галоўнага героя апавядання «Васіль Чурыла» празаік паказаў, як у яго харак- 
тары абуджаецца чалавечае «я», жаданне быць свабодным. У душы Чурылы паступова расло 
абурэнне супраць старых, прыгонніцкіх парадкаў: «Не раз стаяў Васіль, -  адзначае мастак, -  
як палатно белы ад крыўды і несправядлівасці, выслухваючы лаянку пана ляснічага. Рукі самі 
згортваліся ў кулакі, і не раз нейкая сіла падбівала Васіля кінуцца на ляснічага, разбіць твар, 
кінуць аб зямлю, таптаць нагамі, біць, біць без жалю, без міласэрдзя. Тады б, здаецца, спагнаў 
сваю злосць, адпомсціў бы за ўсе здзекі і ўніжэнні» [3, с. 92]. Але гэта быў толькі стыхійны 
пратэст чалавека, які пакуль яшчэ не бачыў рэальных шляхоў свайго разняволення. В. Жураў- 
лёў слушна адзначае: «Коласу наогул не вельмі ўласціва падводзіць развіццё характараў герояў 
да нейкіх строга закончаных межаў. У яго ўспрыманні жыццё -  гэта няспынны працэс, які, 
заканчваючы адну стадыю руху, пераходзіць у іншую, новую фазу» [2, с. 202].

Грамадскі настрой сялянства, якое не хацела больш мірыцца з прыгнечаннем, Якуб Колас 
праўдзіва адлюстраваў і ў апавяданні «Бунт». Пісьменнік стварыў вобраз перадавога селяніна 
таго часу -  Сцёпкі Леўшуна, які «гарою стаяў проці крыўды вобчаства і на сходах быў першы 
праціўнік начальства» [3, с. 18]. Сцёпка бясстрашна арганізоўваў сялян на барацьбу з існую- 
чым ладам, заўсёды чытаў на сходах пракламацыі. Гэта пад яго кіраўніцтвам сяляне падалі 
петыцыю пану. У яго характары выявіліся адданасць народнай справе, смеласць, імкненне 
самастойна дайсці да «кораня рэчаў».

Не менш значным у апавяданні з ’яўляецца вобраз дзеда Юркі. Гэта разважлівы, смелы і 
мужны чалавек, які «нікому не баяўся сказаць у вочы праўду, на ўсіх, нават на земскага началь- 
ніка, казаў ён “ты”» [3, с. 18]. У адрозненне ад большасці сялян, ён усведамляе сваю чалавечую 
годнасць, але яшчэ далёкі ад шляху сапраўднай рэвалюцыйнай барацьбы. У выніку сяляне 
становяцца ахвярай царскіх рэпрэсій.

Героям апавядання «Нёманаў дар» уласцівы ўжо высокая свядомасць і актыўнасць. Яны не 
толькі ўсвядомілі сваё права на зямлю і нармальнае жыццё, але і зразумелі, што ажыццявіць свае 
ідэалы можна толькі ў выніку ўласных намаганняў і актыўных дзеянняў. У цэнтры твора -  пера- 
давыя сяляне Андрэй Зазуляка і Васіль Падбярэзны, якія цвёрда ўпэўнены ў перамозе агульнана- 
роднай справы. Яны пераконваюць сялян, што адзіны шлях абараніць свае правы на зямлю -  гэта 
арганізаваная барацьба. «Няхай хоць сто каморнікаў прыязджае сюды, -  далей гаварыў Андрэй, -  
няхай ставяць хоць тысячу капцоў тут, а гэты бераг мы не ўпусцім; гэта дар Нёмана, дарагі дар, і 
мы павінны шанаваць яго. Зірніце вакол: тут няма той мясцінкі, дзе б не ступала наша нага; кож
ная пясчынка тут прыладжана нашым лапцем; у гэтым жоўценькім пясочку кожны з нас качаўся, 
як быў малы. І аддаць гэты бераг -  усё роўна, што дазволіць адсеч сабе руку або нагу» [1, с. 74]. 
Абодва героі рашучыя ў сваіх дзеяннях, узнімаюць аднавяскоўцаў на арганізаваную барацьбу. 
Іх высакароднасць як змагароў за інтарэсы працоўных сялян аўтар проціпастаўляе хцівасці, 
здрадніцтву, нізкай помсце панскага прыслужніка лесніка з каморы. Перадавыя сяляне пададзе- 
ны на фоне магутнай ракі Нёмана, якая магла прырэзаць сялу «цэлую луку, магла размыць грунт 
з шматгадовымі дубамі-асілкамі» [3, с. 71]. Гэтым пейзажным вобразам пісьменнік падкрэслівае 
скрытыя магутныя сілы працоўных, якія ўзняліся на барацьбу за свае правы.

У апавяданні «Нёманаў дар» шмат і іншых станоўчых вобразаў, створаных таленавітым 
празаікам. Гэта вясковы жартаўнік, умудроны жыццёвым вопытам дзед Ахрым, які асноўнымі
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рысамі свайго характару нагадвае дзеда Юрку з апавядання «Бунт». Яны абодва не баяцца 
адкрыта заявіць пра бяспраўе і несправядлівасць у сучасным грамадстве. «Ха! -  махнуў рукой 
стары Ахрым, -  справядлівасць! Дзе яна, тая справядлівасць?! Справядліва пасадзілі ў астрог 
нашых хлопцаў? Справядліва паштрафаваў земскі, як судзіліся за пашу? Выдумалі спра
вядлівасць, а спытай, на што яе выдумалі, то і не скажуць!» [3, с. 74]. Гэтымі словамі Колас 
паказаў, як у народа паступова знікала вера да манархічнай улады.

Яркім і адметным атрымаўся ў празаіка вобраз маладой вясковай дзяўчыны Ганны, якой 
уласцівы глыбокія і моцныя перажыванні, пачуццё высокай уласнай годнасці, шчырасць у ка- 
ханні і імкненне да сапраўднага шчасця. Такім чынам, у апавяданні «Нёманаў дар» Якуб Ко
лас стварыў цэлую галерэю каларытных народных вобразаў, напоўненых новымі для свайго 
часу якасцямі характару, усведамленнем чалавечай годнасці і актыўнай жыццёвай пазіцыяй.

Значным дасягненнем Коласа-празаіка стала апавяданне «Малады дубок», у якім ён глыбока 
раскрыў прыгажосць і багацце народнай душы, тыповыя рысы беларускага характару. Героі 
твора -  Андрэй Плех і Максім Заруба -  сумленныя сяляне, здольныя на глыбокія, шчырыя пе- 
ражыванні і пачуцці. Неабдуманы ўчынак Андрэя Плеха, калі ён ссек для сябе маладое дрэўца, 
стаў прычынай няшчасця лесніка Максіма Зарубы, якога звольнілі з працы. Пісьменнік тонка 
перадае згрызоты сумлення Андрэя, які страціў унутраны спакой. І толькі шчырае прызнанне 
сваёй віны выклікае душэўнае прасвятленне героя. Адбываецца ўнутраная эвалюцыя героя 
твора.

Ляснік Максім Заруба -  носьбіт маральнай сілы і высакароднасці беларускага селяніна. Яго 
вылучаюць такія якасці характару, як адказнасць і настойлівасць у працы, добрасумленнасць 
пры выкананні службовых абавязкаў, справядлівасць у адносінах да людзей. Пісьменнік-псіхо- 
лаг імкнуўся выявіць, раскрыць унутраны патэнцыял чалавека.

Такім чынам, у лепшых творах нашаніўскага перыяду Якуб Колас паказаў селяніна-белару- 
са не забітым гаротнікам, а асобай, якая добра ўсведамляе сваё становішча ў грамадстве і мае 
багаты духоўны свет.
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