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АЎТАРСКІЯ ПРАЎКІ ЛУКАША КАЛЮГІ: 

УЗАЕМАСУВЯЗЬ МОЎНАГА І ІДЭЙНАГА ЎЗРОЎНЯЎ 

 

Траекторыя Калюгі-празаіка шмат у чым адхіляецца ад агульнага 

кар’ернага вектара сваіх калег-сучаснікаў: ён не з’яўляўся сябрам 

“Маладняка”, які на той час, “за рэдкім выключэннем, аб’ядноўваў у 

сваіх шэрагах усіх маладых пісьменнікаў Беларусі” [7, 8]; уваход ва 

“Узвышша” – неадназначны ў сэнсе ініцыятывы з боку самога Калюгі
1
; 

адсутнасць цікавасці да “літаратурнай палітыкі”, зафіксаваная ва 

ўспамінах
2
 сучаснікаў як штосьці “дзіўнаватае”, таксама ставіць гэтага 

празаіка зводдаль ад агульнай, пераважна “групавой” [10, 9; 11] формы 

арганізацыі тагачаснага літаратурнага працэсу.  

Творчасць такога – вонкава сацыяльна неактыўнага, у пэўным 

сэнсе нават напачатку “неіснуючага”
3
 пісьменніка – сустракае 

пераважна прыхільную крытычную ацэнку: ледзь не з першых 

публікацый творы Калюгі высока ацэньваюцца пісьменнікамі як 

старэйшага, так і маладога пакалення. Пры гэтым акцэнт часта робіцца 

на вартасцях мовы
4
 твораў Калюгі. 

                                                                 
1 Так, напрыклад, А. Адамовіч у “Аўтабіяграфіі 1935 году” піша: “…в «Узвышша» он 

вступил, только уступая долгим моим уговорам, да и при своём пребывании в нём […] не 

интересовался его внутренними делами […]. Единственным своим делом он считал литературное 

творчество, которому целиком и отдавался” [1, 547]. 
2
 “Бачыліся мы рэдка, мабыць, таму, што Калюга ніколі не бываў у Доме пісьменніка. Я 

думаў, што гэта ад залішняе сціпласці: чалавек ні з кім там не знаёмы, саромеецца. Аж аказалася 

зусім не тое. / - А што мне рабіць у тым вашым доме? Розуму ж там ні ад каго не набярэшся” [12, 165-

167];  “Чаму ж ён ніколі не бывае ў Доме пісьменніка?” – “Не любіць марнай валтузні і мітусні, 

пустой балбатні і ўяўнай фанабэрыі. Ён піша” [6, 168]; 
3
 Першыя творы Калюгі друкаваліся, калі аўтар знаходзіўся на сваёй малой радзіме: “Пад 

абодвума творамі (“Вясна” і “У Клянках” – заўвага П. Н.) была пазнака: вёска Скварцы, Меншчына. А 

неўзабаве з прапановы Кузьмы Чорнага Л. Калюга пераехаў у Мінск і пачаў працаваць у “Чырвоным 

сейбіце”” [9: 195-196]. 
4
 Паказальным у гэтым сэнсе з’яўляецца ўражанне С. Грахоўскага: “...піша не так, як 

усталявалася пісаць літаратурнымі нормамі, а піша, як гавораць і думаюць людзі... І я ж чуў, як 

натуральна і ёміста гамоняць паміж сабою мае вясковыя суседзі, але па шкалярскай вывучцы лічыў, 

што гавораць яны няправільна, непісьменна і гатовы быў іх жывую гаворку абчасаць па ўсіх правілах 

граматыкі і загнаць у слоўнікавыя клешчы... А вось Калюга піша, як гавораць людзі, і ў кожным слове 



Дадзены артыкул спрабуе прасачыць узаемасувязь моўнай 

спецыфікі твораў Калюгі і яе ідэйнага ўзроўня ў першую чаргу на 

прыкладзе аўтарскіх правак “Дзе косці мелюць” і “Утрапення” (па 

матэрыялах БДАМЛіМ).  

 

Аўтарскія праўкі як прыклад шматузроўневасці творчай 

стратэгіі 

Калюгавы праўкі, адлюстраваныя ў аўтографах твораў, уяўляюць 

сабой багатую інфарматыўную крыніцу. Два (як мінімум) варыянты 

тэксту (умоўна кажучы, “стары” і “новы”), зафіксаваныя рукой аўтара, 

здольныя, думаецца, адлюстраваць семантычны мікразрух: у пэўным 

сэнсе нават стылявыя (не скіраваныя на набыванне новага змястоўнага 

гучання) праўкі, неаднаразова паўтораныя, семантычна не прыўносячы – 

узятыя паасобку – нічога новага ў гісторыю прачытання твора, могуць, 

здаецца, – разгледжаныя агулам – выявіць асобныя пункты больш 

агульнай аўтарскай інтэнцыі.  

Так, цікавай падаецца, напрыклад, упартая на фоне адноснай 

аўтарскай упэўненасці ў першапачатковым падборы слоў замена 

Калюгам дзеяслова “быць”: 

“Крыся ў міску налівала й Юстыну патаквала. Яна 

яшчэ дзяўбла, што адных слоў мала, а трэ было б не 

пашкодзіла б
5
 і перацягнуць чым...” [4, 11]; 

“Няма чаго скардзіцца на недастачу: усяго ўсякага 

ў Зэнкавым дзяцінстве было прыпала” [4, 5]; 

“... а каб харашэй было – бо той сьвяты залішняе 

зяркаты быў удаўся з тонкай паперы ва ўсякія кветкі 

выразала ручнік і ім абразік – як анталяжамі, не 

раўнуючы – аблямавала” [4, 19]. 

 

Прызнаючы відавочны стылістычны характар такіх замен 

(найверагодней – пазбяганне таўталогіі), нельга не прыкмеціць і пэўнай 

аднаскіраванасці зрухаў ў семантыцы: “быць” (і само па сабе, і ў 

спалучэнні з мадальным “трэба”) замяняецца на больш канкрэтныя, 

“лакальныя”, дзеясловы. Такая замена на менш абстрактнае слова можа 

ў дадзеным выпадку шмат у чым прадвызначацца агульнай устаноўкай 

на гутарковасць слова (што рэалізоўваецца пра сказ [2; 13]). 

                                                                                                                                                                                                  
адчуваецца жывое дыханне, натуральная інтанацыя, досціп і мудрасць. Значыць, можна так пісаць і 

друкаваць, як гавораць людзі. Чаму ж так піша толькі Калюга?” [6, 167-168]; а таксама 8, 316-327, 9, 

165-166 і інш. 
5
 Праўка “замена” адлюстравана наступным чынам: скасаваны варыянт – вылучаны 

выкрэсліваннем, новы варыянт – вылучаны курсівам. 



Такі падрабязны разгляд дробных стылістычных правак менавіта ў 

дачыненні да дзеяслова “быць”
6
 прыведзены тут у якасці яскравай і 

зручнай апорнай ілюстрацыі для аналізу, здаецца, шмат у чым 

гамалагічнай прынцыпу гэтых правак агульнай калюгаўскай інтэнцыі: 

даць чамусьці проста “быць” у мастацкім тэксце – у прынцыпе 

вербальна гэта легалізаваць, а ад легалізацыі Калюга настойліва 

адхіляецца. 

Так, на самым пачатку аповесці “Ні госць ні гаспадар” праз 

выкарыстанне адносна грубых гутарковых выразаў падзея паспяховай 

здачы экзаменаў галоўным героем Хвядосам Чвардоўскім пазбаўляецца 

магчымасці прачытання ў высокім, гераічным ключы (што фактычна 

легалізавала б тагачасны канон станоўчага героя – выхадца з беднаты). 

Асабліва паказальная ўстаўка зніжанага ў месцах са словамі “павышанай 

абстрактнасці”: 

“І адпала прыкрасць чакання нечага няяснага (як 

вол доўбні) і надвае варожанага: добра будзе ці блага?” 

[7, 34] 

 

То бок, устаноўка на жыццёва-практычнае слова шмат у чым 

робіць праблематычнай ідэалізацыю – як абстрагаванне ў высокай 

ступені – на ўзроўні ідэйным: у такім выпадку абстрактныя паняцці 

кшталту “шавінізм”, “беларусізацыя”, “калектывізацыя”, перанесеныя ў 

калюгаўскую апавядальную плынь, “зазямляючыся” ў канкрэтыку 

сялянскага быцця, губляюць сваю семантычную полівалентнасць, якую 

б яны займелі, скажам, у тагачасным публіцыстычным тэксце.  

Абраная Калюгам наратыўная стратэгія, скіраваная ў гутарковую 

плынь, як бачым, уступае ў шчыльнае ўзаемадзеянне з ідэйным 

узроўнем яго твораў, робячы немагчымай трансляцыю праз мастацкі 

тэкст, да прыкладу, тагачасных гучных лозунавых штампаў: гутарковая 

стыхія праз сваё жыццёва-практычнае вымярэнне блакіруе такую 

магчымасць.  

Яскравым прыкладам тут можа паслужыць апісанне агітацыйнага 

плаката (аповесць “Ні госць ні гаспадар”):  

“Усё на іх (сценах нардомскіх – заўвага П. Н.) тое 

самае, што з восені застаў: ленінскі куток, дабрахім з нор 

мышы псюрыць газамі, чалавечак з шырокім ротам 

крычыць, каб куплялі сялянскую пазыку й шчэ што 

                                                                 
6
 Той жа самы семантычны мікразрух на больш канкрэтны адпаведнік назіраецца і ў іншых 

выпадках, напрыклад: “На цукроўкі ўчашчаючы, дахадзіўся Вірута да таго, што ўжо як што лепш 

уладзіць у горадзе на кватэры, сталі яны ўдваіх па гаспадарску гаварыць  раіцца” [3, 21]. 



збольшага. І на ўсіх іх відаць мушыная праца й вынік яе: 

адменны колер” [7, 37].  

 

Функцыянальная прызначанасць плаката-закліку ў межах 

калюгаўскага слова, як бачым, шмат у чым пераствараецца да 

адваротнага: вымагаемы жанрам агітацыйнай рэкламы заклік да дзеяння 

на ўзроўні жыццёва-практычнага слова тут “зазямляецца” і ў некаторай 

ступені набывае ў выніку рысы патэнцыяльнага антызакліку. Аднак 

выразна акрэсленай аўтарскай пазіцыі ўсё ж няма: яна, здаецца, 

прынцыпова замкнутая
7
. 

У гэтым сэнсе таксама паказальныя аўтарскія выразкі ў аповесці 

“Дзе косці мелюць”. Так, выдаленым застаўся, напрыклад, такі ўрывак: 

“А з раніцы ж ішоў дождж – стаялі лужы. У белых 

з сялянскага палатна на вераўчанай падашве, як у тыя 

гады недастача наўчыла рабіць, туфлях  ішла з 

галяндэрскім сырам жонка загадчыка саўгасу ды сама 

загадчыца пакту і мусіла, каб іх прамінуць, сыйсці з 

цьвярдое дарогі ды пасаджаць у гразь свой кволы да 

гэтага абутак...” [3, 8]. 

 

Набытае праз супастаўленне высокага па вясковых мерках 

сацыяльнага статусу гераіні (“загадчыца пакту”, да таго ж “жонка 

загадчыка саўгасу”) і яе падкрэслена несамавітага абутку – сатырычнае 

гучанне ў гэтым ўрыўку, здаецца, “выпукляла” аўтарскае стаўленне да 

адлюстроўваемага. Факт жа выдалення
8
 ўрыўка ўскосна засведчыў рух-

“адыход” аўтарскай ацэнкі ад экспліцытнасці.  

То бок, калі ў выпадку замены выразаў у бок большай канкрэтыкі 

мог назірацца мікразрух у бок імпліцытнасці аўтарскай ацэнкі на ўзроўні 

самога слова, то ў апошніх прыкладах – аўтарская ацэнка становіцца 

імпліцытнай на ўзроўні яго наўмыснай структурнай адсутнасці.  

Такім чынам, абраная Лукашом Калюгам наратыўная стратэгія, дзе 

на першы план выступае жыццёва-практычнае слова, што ў пэўным 

сэнсе засцерагала аповед ад ідэйнай ідэалізацыі, магла шмат у чым 

скіраваць пісьменніка праз захаванне імпліцытнасці аўтарскай ацэнкі да 

адносна больш “аўтаномнай” пазіцыі пісьменніка ў тагачаснай 

беларускай літаратуры. А той факт, што такое пазіцыянаванне было 

ўспрынята сучаснікамі Калюгі як мінімум прыхільна, думаецца, 

                                                                 
7
 Магчыма, пэўнай тэарэтычнай апорай тут можа стацца канцэпцыя “остранения” (у шырокім 

значэнні) як “сродку дэлегітымізацыі, што працуе на любым узроўні – палітычным, сацыяльным, 

рэлігійным” [5]. Гэтая метадалагічная прапанова, аднак, патрабуе асобнага разгляду. 
8
 Аўтарам выкрэслівалася, да прыкладу, нават і такая “правакацыя”:“...Гэта вясёлае сьвята 

чырвоным на календарах не адзначаецца” [3, 19]. 



пацвярджае спрыяльнасць зрухаў як у знешне-, так і ва ўнутрана-

літаратурным кантэксце, пры якіх такая пазіцыя магла не толькі 

ўспрымацца, але і ўяўляцца перспектыўным наватарствам. 
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