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Апавяданне – адна з улюбёных жанравых форм пісьменнікаў 

(перадусім гаворка вядзецца пра маладых пісьменнікаў або 

пісьменнікаў-пачаткоўцаў) пачатку ХХ ст., калі паступова 

выкрашталізоўваюцца магчымасці аўтара: малая форма літаратуры як 

своеасаблівая “школа літаратара” – шляхам проб і памылак аўтары 

шукалі свой шлях, свой метад. Невыпадковы і выбар маладога Коласа. 

Гэта вялікае майстэрства ўмець выказаць глыбокую думку, пэўную 

філасофскую ідэю, выкарыстоўваючы не буйны эпічны жанр, а 

ўціснуўшы сябе ў межы малога. Але з цягам часу жанр апавядання 

паказаў сваю недасканаласць. 

Для апісання тэндэнцыі, што панавала ў пачатку ХХ ст., варта 

было б звярнуцца да даследаванняў П. Бурдзьё, які апісваў узаемасувязі 

т. зв. “поля літаратуры” і “поля ўлады”. “Бурдзьё вызначае літаратуру 

або літаратурныя працэсы як “поле”, якое знаходзіцца ва ўзаемадзеянні 

з іншымі сацыяльнымі палямі, перадусім з полем улады. Гэтае поле 

ўлады ён вызначае як поле сіл, у якім узаемадзейнічаюць эканамічныя, 

палітычныя, рэлігійныя і іншыя фактары, якія, да таго ж, вызначаюць 

структуру і развіццё ўсiх, у тым лiку і літаратурных, і іншых культурных 

палёў”. [3, 124] 

Аргументаваць нашу думку аб неабходнасці выкарыстання 

дадзенай тэорыі можна прывёўшы прыклады з сацыяльна-палітычнага 

жыцця краіны 10-30-х гг. ХХ ст. На двух розных баках мы маем поле 

літаратуры (у якое,натуральна, арганічна ўваходзіць і Колас), а таксама 

поле ўлады (сацыялістычны строй, жорсткая таталітарная ўлада, 

партыйная сістэма, рэпрэсіўны апарат; школа, царква, друк—інстытуцыі 

поля ўлады), дзе поле літаратуры знаходзіцца ў адносінах слабай 

аўтанамізацыі: дзякуючы жорсткаму кантролю (аднапартыйнасць, 

сацыяльны заказ, цэнзура). 



“У савецкія часы вялікую ролю ў літаратурным працэсе 

адыгрывалі такія фактары, як цэнзура, як спецыяльнае планаванне ўсіх 

мастацкіх публікацый, а таксама заахвочванне творцаў праз 

размеркаванне розных сацыяльных дабротаў. Гэта перашкаджала 

аўтанамізацыі літаратурнага поля” [4, 104]. Пацвердзіць думку 

даследчыцы Людмілы Сіньковай можна цытатай з “Дзённіка” 

Кузьмы Чорнага, дзе ён шчыра піша пра свае ўражанні ад тагачаснага 

цэнзара. Фактычна па гэтым вобразе можна меркаваць пра  ўсё (за 

рэдкім выключэннем) поле ўлады. “На тым жа паверху ўсю зіму займала 

асобны нумар мадам Дадзіёмава, цяперашні цэнзар над усім друкам 

БССР. Да вайны яна з году ў год была ў такім чыне: “намеснік 

начальніка ўпраўлення справаў мастацтваў пры Саўнаркоме БССР”. 

Самай важнай адзнакай гэтай установы была тая, што ў ёй ніколі, за год 

дзесяць, не было сказана ніводнага беларускага слова. А беларускае 

мастацтва было тым пунктам, навокал якога збіраліся сотні 

прайдзісветаў ваяваць за медалі і ордэны. Такім парадкам ішло 

спустошанне мастацтва і з яго выветрывалася душа народа” [1]. 

(Безумоўна, гэтыя словы з’явіліся ў 1944 годзе, ужо паля таго, як была 

напісаныя асноўная частака “Казак…”, але ж сістэма пачала існаваць 

задоўга да сярэдзіны саракавых гадоў, а таму, відаць, па гэтых словах 

можна меркаваць і па папярэднім перыядзе, улічваючы тэндэнцыі 

развіцця беларускага поля літаратуры, якое непасрэдна ўступала ў 

адносіны з польскім (больш—да рэвалюцыі) і рускімі палямі, а таксама 

польскімі і рускімі палямі ўлады, вынік гэтага ўзаемадзеянна відавочны 

ў гісторыі краіны, у гісторыі літаратуры.  

Нашу думку наконт спробы Коласа да аўтанамізацыі можна 

пацвердзіць прыкладам адной за “Казак…” – “Супраць вады” (1917 г. 

напісання). Безумоўна, для аўтарскай алегорыі магчыма знайсці розныя 

тлумачэнні. На нашу думку, у гэтым апавяданні ярка праяўляюцца 

ўзаемаадносіны “поля літаратуры” – Азярко – як абагульнены вобраз 

літаратурнай суполкі, і “поле ўлады” – Стары Дзед – як кантралюючы 

орган, цэнзура. Стары Дзед характарызуецца Коласам наступным 

чынам: “Ніхто не памятае, калі асталяваўся тут Стары Дзед. Дзед назіраў 

за парадкамі ў лесе, вартаваў луг і поле, быў поўным гаспадаром над 

усім навокал, і без яго ведама не адбывалася ніводная справа. Лес рос 

толькі там, дзе паказваў Дзед, а калі якое дрэва кідала сваё насенне ў 

аблюбаваны грунт, Стары Дзед гневаўся і не даваў яму ходу... Можа, 

тое, што рабіў Дзед, было і добра – спрачацца не буду, тым болей што ў 

Дзеда парадак быў. Дзед толькі таго і глядзеў, каб парадкі былі, за імі ён 

і свету не бачыў” [2]. Тут жа Колас падае супярэчанне з боку “поля 

літаратуры”, кропкі судакранання, узаемадзеяння: “Другое пытанне, ці 



рады і задаволены былі тыя, каго апекаваў і над кім панаваў Дзед <…> 

убраў прыгожаю вадзяною лотаццю, засеяў пахучым аерам і развёў 

цэлыя нівы чаротаў. Дык не дзіва, што Дзеду было крыўдна слухаць 

нараканні Азярка. Але гэтага яшчэ мала: дачуўся стары, як тлумачыла 

Азярко Дзедаў клопат наконт убрання яго. Вот і дачакаўся падзякі. 

Азярко казала, што лозы і алешнік пасеяны Дзедам дзеля таго, каб не 

даць волі вадзе, каб умацаваць бераг і гэтым самым трымаць на прывязі 

ваду. Лозы і алешнік – гэта Дзедавы служкі. А вадзяная лотаць? А 

чароты, аеры? – Лепей зусім бы іх не было, – казала Азярко, – гэтыя 

расліны і краскі – магільныя крыжы для вады.” [2] Такім чынам, на нашу 

думку, вобразы Дзеда, аера і чаротa – негатыўная ацэнка аўтарам “поля 

ўлады”, уціску на творчасць, забароны пісаць на “вольныя” тэмы: “– Ах 

вы, свавольнікі, свавольнікі! – узлаваўся Дзед. – Я ваш гаспадар, і будзе 

так, як хачу я” [2]. Неабходна звярнуць увагу і на апошнія словы ў 

казцы – падагульненне, пэўная парада – “– Дурны, дурны Дзед. Не воля 

аднаго, а воля ўсіх толькі і можа мець сілу і права” [2]. На нашу думку, 

менавіта ў гэтых словах паказана імкненне Коласа да аўтанамізацыі, 

безумоўна, схаваную за алегорыяй, бо, калі б Колас перадаў гэтую 

думку прамым тэкстам, словы б расцэньваліся як заклік да адкрытай 

барацьбы, фактычна, да паўстання. Было б ясна, якая рэакцыя паследуе з 

боку поля ўлады. 

Такім чынам, Коласу неабходна было шукаць выйсце з гэтага 

становішча. Здаецца, ён знайшоў выхад у пэўнай трансфармацыі: 

класічнае апавяданне змяняецца на алегарычнае, у якім фактычна 

унутраны сэнс, пафас, ідэя застаюцца, мяняючы вокладку, за якой не 

кожны цэнзар заўважыць крамолу. Да таго ж гэтая трансфармацыя 

адбываецца не з усімі “задумамі” Коласа, а толькі з тымі, што мелі або 

вострасатырычны характар, або ідэі, што закраналі пэўныя інтарэсы 

поля ўлады ў палітычным плане, эканамічным і г.д. Паводле слоў 

Кузьмы Чорнага, было некалькі фактараў, што “не давалі спакою” 

ўладзе: беларуская мова, а таксама чалавечы фактар (у дадзеным 

выпадку, хутчэй за ўсё было б правільней аб’яднаць гэты фактар з 

наступным – чалавечым – фактарам цэнзара-чыноўніка ў адзіную 

прычынна-выніковую сувязь, на чале якой, як на вяршыні піраміды, 

знаходзіўзя жорсткі апарат кантролю). Магчыма, алегарычная форма 

была выкарыстана Якубам Коласам з мэтай аўтанамізацыі літаратурнага 

поля (толькі спроба аўтарскай аўтанамізацыі) праз “камуфляж” 

сапраўднага сэнсу (найбольш крамольнага) ва ўмовах рэпрэсій – калі не 

адкрытая форма аўтаномнасці, дык хоць імпліцытнае яе праяўленне за 

алегорыяй? 
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