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Мастацкія асаблівасці трылогіі нельга вывучаць ізалявана ад 

ідэйнага зместу твора, бо ідэйны змест і мастацкая форма – гэта 

непарушнае адзінства.  

Вось чаму на працягу ўсёй работы па вывучэнні трылогіі 

выкладчык павінен накіроўваць увагу навучэнцаў не толькі на 

асэнсаванне ідэйнага зместу твора, але і на асаблівасці кампазіцыйнай 

пабудовы, на майстэрства пісьменніка ў абмалёўцы характараў і на 

багаццеі і прыгажосць мовы.  

У навучэнцаў павінна скласціся даволі поўнае ўяўленне аб 

мастацкіх асаблівасцях гэтага твора. На заключных занятках трэба 

абагуліць тыя разрозненыя назіранні, якія рабіліся на папярэдніх уроках, 

прывесці іх у пэўную сістэму.  

Трылогія Я. Коласа «На ростанях» мае вельмі простую 

кампазіцыйную пабудову. Тут няма ні мнагапланавасці, ні складаных 

сюжэтных ліній. Пісьменнік як бы ідзе шляхам галоўнага героя, 

апісваючы толькі тыя падзеі, якія назірае, або ў якіх удзельнічае Андрэй 

Лабановіч.  

Але нягледзячы на тое, што Якуб Колас сканцэнтраваў усе падзеі 

вакол галоўнага героя, трылогія не з’яўляецца ні біяграфіяй, ні 

жыццепісаннем Лабановіча. Гэта сацыяльны раман, у якім шырока 

адлюстравана жыццё беларускага народа, ускрыты гістарычны змест 

эпохі.  

Стварэнню такога рамана спрыяў выбар галоўнага героя. Якуб 

Колас зрабіў галоўным героем трылогіі чалавека рашучага і энергічнага, 

які не можа і не хоча стаяць у баку ад жыцця. Лабановіч цесна звязаны з 

народам. Ён адчувае сваю адказнасць за лёс працоўных людзей, 

імкнецца дапамагчы народу выбіцца з беднасці і цемры. Увага 



Лабановіча да простага чалавека дае магчымасць пісьменніку шырока 

адлюстраваць жыццё беларускай вёскі ў пачатку ХХ стагоддзя.  

Выступаючы абаронцам праў працоўных людзей, Лабановіч 

непазбежна ўступае ў канфлікт з антынародным дзяржаўным ладам, 

уключаецца ў рэвалюцыйную барацьбу супраць самадзяржаўя. Актыўны 

ўдзел Лабановіча ў грамадскім жыцці дазваляе Якубу Коласу 

адлюстраваць самыя важныя падзеі таго часу, паказаць адносіны розных 

сацыяльных груп грамадства да рэвалюцыйнай барацьбы. Перадавой 

дэмакратычнай інтэлігенцыі, прадстаўнікамі якой з’яўляюцца Лабановіч 

і яго сябры, супрацьпастаўлена ў трылогіі інтэлігенцыя абывацельская, 

якая забыла свій абавязак перад народам і думае толькі аб сваім спакоі і 

дабрабыце. Сутнасць як адной, так і другой групы інтэлігенцыі 

вызначаецца ў іх адносінах да рэвалюцыйная барацьбы працоўных 

супраць царызму.  

Такім чынам, уся сістэма вобразаў трылогіі вызначаецца тэмай і 

ідэяй твора – паказаць узаемаадносіны інтэлігенцыі і народа, сцвердзіць 

думку аб неабходнасці цеснай сувязі інтэлігенцыі і народа. Праз вобраз 

Лабановіча Якуб Колас паказаў складаны шлях, які прайшла перадавая 

дэмакратычная інтэлігенцыя ў пошуках правільных метадаў барацьбы за 

народнае шчасце. Кожная кніга трылогіі – гэта новы этап у развіцці 

светапогляду героя, новы этап у яго пошуках праўды.  

Адлюстроўваючы працэс фарміравання поглядаў Лабановіча, 

працэс станаўлення яго характару, Якуб Колас асаблівую ўвагу аддае 

раскрыццю ўнутранага свету свайго героя. Для перадачы думак і 

настрояў Лабановіча пісьменнік карыстаецца няўласна-простай мовай і 

ўнутранымі маналогамі. Прымым праз няўласна-простую мову часцей за 

ўсё паскрываюцца роздумы Лабановіча над грамадска-палітычнымі 

пытаннямі.  

У адрозненне ад няўласна-простай мовы ўнутраныя маналогі 

перадаюць інтымныя пачуцці Лабановіча, звязаныя з яго адносінамі да 

Ядвісі.  

Партрэт у абмалёўцы галоўнага героя адыгрывае нязначную ролю. 

Галоўным сродкам характарыстыкі Лабановіча з’яўляюцца яго дзеянні, 

накіраваныя на ажыццяўленне высакароднай мэты – палепшыць жыццё 

народа, адваяваць для працоўных людзей лепшую долю.  

Эпізадычныя вобразы інтэлігентыў-абывацеляў, чыноўнікаў і 

духавенства стварае Якуб Колас шляхам трапных партрэтных замалёвак. 

Падкрэсліваючы якую-небудзь асаблівасць у знешнім выглядзе, 

пісьменнік умее стварыць яркі індывідуальны характар. Амаль кожны 

эпізадычны герой трылогіі мае якую-небудзь асаблівасць або ў знешнім 

выглядзе, або ў манеры трымацца: у Сухаварава – мокрыя, адвіслыя 



вусны, у Шырокага – жывот-ночвы, у Бацяноўскага – рукі-лапы з 

вывернутымі пальцамі, у Дулебы – доўгі нос, які робіць яго галаву 

падобнай на галаву дзятла, і г.д. 

Яркім сродкам характарыстыкі герояў з’яўляецца дыялог. Якуб 

Колас умее дзвюма-трыма фразамі раскрыць сутнасць чалавека, 

паказаць яго інтарэсы, погляды і густы. Дастаткова было Саханюку, 

Дубейку сказаць па некалькі слоў пры сустрэчы з Лабановічам, каб стала 

ясна, што гэта за людзі.  

Дзякуючы майстэрству Якуба Коласа ў абмалёўцы характараў, 

кожны эпізадычны вобраз застаецца ў памяці чытача як яркая 

індывідуальнасць. Разам з тым, кожны персанаж, як прадстаўнік 

сацыяльнай групы, вызначаецца тыповымі рысамі. Спалучэнне тыповых 

рыс з індывідуальнымі рысамі персанажа і стварае сапраўдны мастацкі 

вобраз.  

Роля пейзажу і лірычных адступленняў вельмі сур’ёзная. Пейзаж 

займае значнае месца ў трылогіі. Прырода ў творы Коласа заўсёды цесна 

звязана з чалавекам, уплывае на яго настрой: то наводзіць смутак, то 

радуе сваёй прыгажосцю. У трылогіі можна знайсці розныя выявы 

беларускай прыроды ў розныя поры года. Тут можна сустрэць і 

восеньскі, і зімовы, і вясновы, і летні пейзаж. Пейзаж у творы перш за 

ўсё з’яўляецца фонам дзеяння. Аднак гэта не толькі фон, гэта – адзін са 

сродкаў характарыстыкі персанажаў твора. Адмоўныя героі трылогіі 

пазбаўлены здольнасці адчцваць прыгажосць прыроды. Цэлымі суткамі 

сядзяць панямонскія інтэлігенты-абывацелі за партачным сталом у 

брудным, прасмажаным табачным дымам памяшканні. Для станоўчых 

герояў трылогіі характэрна глыбокае разуменне прыгажосцці прыроды. 

Блізкія і дарагія выявы роднага краю і Лабановічу, і Садовічу, і Тукалу, і 

Ядвісі.  

Даволі часта сімвалічны змест набывае вобраз дарогі. Гэты вобраз 

не выпадкова ўзнікае ў трылогіі некалькі разоў. Па-першае, ён звязаны з 

сюжэтам твора. Галоўны герой трылогіі Андрэй Лабановіч часта 

пераязджае з месца на месца і наогул любіць падарожжы. Ён заўсёды 

спадзяецца ўбачыць нешта новае за заслонаю сінечы, у ім жыве 

пастаянны інтарэс да новых мясцін і новага жыцця. Але вобраз дарогі ў 

творы аб пошуках месца ў жыцці мае больш глыбокае значэнне. Дарога 

– гэта сімвал руху наперад, сімвал надзей на лепшую будучыню.  

Нават цяжка заўважыць, як у творы Я.Коласа звычайная дарога, 

сцяжынка сярод поля перарастае ў сімвал шырокага жыццёвага шляху.  

Вось ідзе Лабановіч па сцежцы, яго радуе падарожжа, сустрэчы з 

новымі людзьмі. А ў дарозе так добра думаецца. Думкі бягуць адна за 

адной. Лабановіч успамінае аб пройдзеных дарогах, думае аб будучых 



планах і намерах, і ў думках з’яўдяецца вобраз дарогі, шырокай і 

прасторнай, на якую марыць выйсці герой. Разам з голасам Лабановіча 

можна чуць голас самога Якуба Коласа, палымянага пісьменніка-

патрыёта, які шмат думаў і шмат перажыў. Ён гаворыць чытачу аб 

набходнасці жыць адным жыццём з народам, раіць ніколі не спыняцца 

на дасягнутым, пераадольваць усе перашкоды на сваім шляху да 

высакароднай мэты. Так даволі часта пейзаж у трылогіі перарастае ў 

лірычнае адступленне, у якім аўтар выказвае свае думкі і пачуцці.  

Наяўнасць лірычных адступленняў з’яўляецца кампазіцыйнай 

асаблівасцю трылогіі. Якуб Колас не толькі расказвае аб складаных 

шляхах свайго героя, але і выказвае свае адносіны да падзей. Гэтыя 

аўтарскія адступленні арганічна зліваюцца з асноўнымі падзеямі 

трылогіі і не парушаюць цэласнасці твора.  

Асноўнае, што гучыць у лірычных адступленнях, – гэта любоў да 

роднага краю, замілаванне беларускай прыродай, любоў да народа і вера 

ў лепшую будучыню.  

 

  



 


