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Вобраз дарогі ў мастацкай прасторы  

апавяданняў Якуба Коласа 1920-х гадоў 
Кожны перыяд у фарміраванні і развіцці нацыі пазначаны вылучэннем 

на першы план пэўнага архетыпа (агульначалавечага сімвала), які займае сваё 
месца ў сістэме мастацкіх вобразаў. З’яўленне такога архетыпа абумоўлена 
сацыяльнымі і культурнымі працэсамі і іх уплывам на лёс народа. Вядома, 
што ХХ стагоддзе ўвайшло ў айчынную гісторыю як шматгадовы шлях 
самапазнання, самавызначэння беларусаў. Адпаведна, у  літаратуры гэтай 
эпохі адным з вядучых архетыпавых вобразаў стала дарога, якая спрадвеку 
атаясамліваецца з жыццёвым шляхам, наканаваным чалавеку лёсам. 
Даследчыца З.П. Мельнікава сцвярджае: “Беларускі шлях, забыты шлях, 
пошукі шляху, блуканне, вяртанне – гэта дамінуючыя ідэйна-эстэтычныя 
канцэпты беларускай літаратуры ўсяго ХХ стагоддзя, і асабліва перыяду 
адраджэння, пачатку стагоддзя” [4, с. 311]. Сапраўды, архетыпавы вобраз 
дарогі-шляху рэалізаваўся найбольшым чынам у творах першых 
дзесяцігоддзяў мінулага стагоддзя. Згадаем Купалаўскі зборнік “Шляхам 
жыцця”, яго драму “Раскіданае гняздо”, аповесць “Меланхолія” 
М. Гарэцкага, а таксама Коласаўскую прозу і паэзію. 

Вобраз дарогі, пачынаючы з ранняга апавядання “Думкі ў дарозе”, 
прайшоў праз усю творчасць Якуба Коласа. Шлях, раскрыжаванне 
выступаюць (асабліва ў паэме “Новая зямля” і трылогіі “На ростанях”) 
метафарай лёсу як асобнага чалавека, так і ўсяго беларускага народа.  
Літаратуразнаўца Ж. Шаладонава адзначае, што ў залежнасці ад ідэі 
Коласаўскага твора можна вылучыць яшчэ і дадатковую семантыку ў 
агульным канцэпце дарогі. Так, напрыклад, “сімволіка шляху як канчатковага 
выніку жыцця, трагічнай наканаванасці чалавечага лёсу выкарыстоўваецца ў 
фінале паэмы Я. Коласа “Новая зямля” ў сувязі са смерцю галоўнага героя” 
[6, с. 17]. Да таго ж, на думку Ж. Шаладонавай, дарога ў творах пісьменніка – 
гэта “крыніца ўражанняў, якая дазваляе падкрэсліць адметную прыгажосць 
родных краявідаў, панарамна адлюстраваць стыхію нацыянальнага жыцця, 
завастрыць вузлавыя моманты народна-гістарычнага лёсу і сацыяльных 
узаемаадносін, разгарнуць шырокі праблемна-роздумны спектр уражанняў і 
перажыванняў” [6, с. 18]. 

У апавяданнях Я. Коласа 1920-х гадоў вобраз дарогі таксама набывае 
своеадметную  семантыку, абумоўленую канкрэтна-гістарычным часам, які 
адлюстраваны ў творах. Гэта час вялікіх сацыяльных зрухаў і канфліктаў: 
рэвалюцыя, грамадзянская вайна, усталяванне савецкай улады.  
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Шлях Коласаўскіх герояў у віхуры гістарычных падзей выяўляецца з 
дапамогай  іншых прасторавых вобразаў. Так у апавяданні “Сяргей Карага” 
(1923) сістэму прасторавых вобразаў-звязак можна акрэсліць наступным 
чынам: дарога – яр. Гэтыя вобразы ў кантэксце твора выступаюць як 
антыподы. Яр уяўляецца прасторай блуканняў камуніста Сяргея Карагі, 
адбіткам ягонага жыцця. Герой згадвае пра сябе: “А ён, па праўдзе сказаць, 
яшчэ і не жыў. То бадзянні па астрогах у царскія часы, то работа ў падполлі, 
то гэтая вайна…” [1, с. 96]. Кульмінацыяй жыццёвых “бадзянняў” стаў 
рэальны “дзікі” яр, у якім Карага згубіўся, адстаў ад сваёй разведкі. Дарога ў 
гэтым выпадку атаясамліваецца з надзеяй чырвонаармейца нарэшце 
вырвацца з невядомасці і, наогул, з марамі пра спакойнае, мірнае жыццё. 

Гістарычны час, у якім адбываюцца падзеі твора, не спрыяе 
спадзяванням Карагі і ў выніку яр становіцца гарантам бяспекі, бо дазваляе 
пазбегнуць сутыкнення з дзянікінскім патрулём, а дарога, наадварот, вядзе    
арыштаванага Сяргея на верную смерць. Вобразная звязка дарога – яр, такім 
чынам, утрымлівае двайное значэнне ў сюжэце апавядання.  

Вучоны-семіётык Ю.М. Лотман лічыць, што дарога можа выступаць 
“зручнай мастацкай мовай <…> як сродак разгортвання характара ў часе” [3, 
с. 253]. У дарозе, на якую ступае Сяргей Карага ў суправаджэнні канвою, 
таксама раскрываецца яго характар, унутраны свет – свет чалавека, які хоча 
жыць, пабачыць “ясныя ўсмехі новага дня”, спадзяеца абхітрыць пасткі, 
растаўленыя грамадзянскай вайной, але немінуема трапляе ў іх – гіне на 
вачах сваіх суайчыннікаў, трапіўшых воляй паслярэвалюцыйнага часу ў 
лагер так званых “белых”.     

Семантыку вобраза дарогі ў апавяданні “Сяргей Карага” дапаўняе 
лікавая сімволіка. Патруль, які спыніў чырвонаармейца складаецца з трох 
чалавек – лічба сакральная ў народным светаўяўленні. Даследчык беларускай 
культуры Я.І. Крук сведчыць, што для нашых прапродкаў “сімвал жывых – 
цотнасць, сімвал мёртвых – няцотнасць” [2, с. 121]. Няцотная лічба людзей, 
якія сутракаюцца коласаўскім героям, як бы прадракае трагічны фінал 
жыццёвай дарогі. Гэта датычыць, напрыклад, і апавядання “Крывавы вір”, 
дзе апошні ў жыцці шлях студэнта Грышы перагароджваюць спачатку трое 
сялян, а потым яшчэ раз трое варожа настроеных людзей. У гэтым творы, 
напісаным таксама ў 1923 годзе, сістэму прасторавых вобразаў можна 
адлюстраваць так: гара (пагорак) – дарога – яр – гара (пагорак).  

Падзеі апавядання рагортваюцца ў часе рэвалюцыйнай неразбярыхі –  
крывавага балю, на якім ганаровымі гасцямі з’яўляюцца крыўда і помста, 
жорсткасць і самасуд. Гэты час аказваецца зручным для таго, каб звесці 
рахункі. У крывавы вір, які бязлітасна ламае жыццё, трапляюць усе героі 
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апавядання. Малады паніч лаяльна ставіцца да сялянства і самое рэвалюцыі, 
нягледзячы на сваё  паходжанне: “Рэвалюцыя моцна захапіла Грышу, і ён 
прымаў у ёй самы дзейсны, самы жывы ўдзел. Жывучы ў вёсцы, ён не 
цураўся народа. На грунце захаплення рэвалюцыяй у яго нават былі 
непаразуменні з сваякамі” [1, с. 109]. Пакуль рэвалюцыйныя падзеі 
непасрэдна не закранулі Грышу, ён застаецца на баку сялянства, прызнае 
справядлівасць народнага гневу на паноў. Малады, прагрэсіўны студэнт 
нават не здагадваецца пра ўсю жудасць, антычалавечнасць рэвалюцыйных 
разбурэнняў. На гэтым этапе прасторавы вобраз пагорак, дзе стаіць панскі 
дом, раскрываецца як адпраўны пункт, пачатак тых выпрабаванняў, што 
выпалі на долю маладога чалавека. Менавіта сюды прыходзіць вестка пра 
забойства любімага Грышам дзядзі. З гэтага моманту страшная праўда жыцця 
даходзіць да свядомасці, пачынаецца змена пачуццяў і поглядаў Грышы: 
рэвалюцыйны пафас саступае месца натуральнаму жаданню застацца 
ўжывых.  

   Грыша спускаецца на дарогу: ідзе разам з атрадам самамабілізаваных 
сялян. У дадзеным выпадку рэалізуецца антаганічнасць вобразаў яра і дарогі. 
Дарога “як бы клікала (Грышу. – В.В.) з сабою ў новыя спакойныя краіны, дзе 
няма гэтай буры смерці, дзе не чутно грому гармат” [1, с. 114]. Але атрад 
збочвае з дарогі ў бок лесу, тым самым адразаючы шлях да волі, жыцця. 
Страх, інстынкт самазахавання падштурхоўваюць Грышу скарыстацца 
магчымасцю ўцячы і схавацца – выратаваць жыццё. І такая магчымасць 
надараецца: “Каля саменькага лесу павівалася вузенькая, адпачыўшая за зіму 
ад людскіх ног сцежачка. Вярсты паўтары бегла яна поруч з лесам, каб 
потым абагнуць другі яго край і зараз жа спусціцца ў глыбозны 
шырачэзны яр, густа заросшы дубняком, дзікімі грушамі і хмелем” [1, с. 114]. 
Хлопец уцякае, бо адчувае сябе “лішнім і непатрэбным” [1, с. 115] у грамадзе 
сялян. З аднаго боку, яр хавае яго ад пагрозы, з другога – адмяжоўвае ад 
простага чалавечага шляху сярод іншых людзей. Таму ўсё ж паніч 
намагаецца вырвацца з яру, але нічога не атрымліваецца: “Хацеў ужо 
накіравацца на дарогу, аж зірк – на горку падымаецца група коннікаў! То быў 
раз’езд. Грыша кулём пакаціўся ў яр” [1, с. 115]. Дарога як бы робіцца 
ворагам Грышы, небяспека змушае хавацца. Калі ж хлопцу выпадае трапіць 
на дарогу, то ў хуткасці яго хапае патруль. Разам яны падымаюцца на гару: 
гэта ўжо не пагорак з родным домам, а канцавы пункт дарогі і жыцця 
Грышы.  

Немалаважнай дэталлю, якая падкрэслівае жорсткасць, 
бесчалавечнасць братазабойчай вайны, выступае вобраз царквы, якая стаіць 
на горцы. У непасрэднай блізкасці ад храма як увасаблення хрысціянскай 
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маралі, запаветаў, адзін з якіх гучыць – “не забі”, адбываецца расправа над 
студэнтам. Нянавісць селяніна Патапа, яго жаданне адпомсціць за панскую 
крыўду аказваюцца мацнейшымі за страх узяць грэх на душу: ён не прызнае 
ў Грышы “свайго” паніча, асуджае на смерць.  

Вобразная звязка дарога – яр характэрна і для апавядання Я. Коласа 
“Балаховец” (1929). Шлях былога бандыта да мірнага  жыцця аказаўся не 
такім ужо і простым, як здавалася Івану Бадзейку. Яркая мастацкая дэталь з 
самага пачатку твора раскрывае ўнутраны стан героя: “Па траве між 
гасцінцам і алешнікам, што зялёным вянком раскінуўся наабапал рачулкі, 
прабрылі чалавечыя ногі. Няроўная, як бы няўпэўненая дарожка – след 
вельмі добра відаць у выбеленай росамі травяной руні” [1, с. 243]. Рашэнне 
Бадзейкі змяніць сваё жыццё не цвёрдае, ён вагаецца. Пакуль ён не выбіўся 
на дарогу, а толькі збіраецца, ідзе сцяжынкай “між гасцінцам і алешнікам”. 
Ключавы момант  – расстанне “балахоўца” з атрыбутам крымінальнага 
мінулага – наганам. Іван не пазбавіўся ад яго, а надзейна прыхаваў, не парваў 
канчаткова са светам разбою і забойстваў. Звязаны яшчэ тонкаю ніткай са 
сваім мінулым, Іван Бадзейка становіцца на шлях пакаяння – выходзіць з яру 
на гасцінец – светлую шырокую выбітую дарогу, абсаджаную паабапал 
дрэвамі: “Агледзеўшыся яшчэ раз, ён павольна пасунуўся на гасцінец, а 
адтуль накіраваўся ў бок Мінска, як чалавек, які на нешта цвёрда наважыўся” 
[1, с. 245]. Складаны шлях пакаяння трэба было прайсці, каб нарэшце 
атрымаць душэўны спакой і прызнанне грамадства. Але нельга ісці па шляху 
пакаяння, несучы ў сваім сэрцы гардыню. Жаданне справіць уражанне на 
іншых кіруе Іванам нават у камеры: “Апынуўшыся за замкнёнымі дзвярамі, 
Іван Бадзейка храбра ступіў некалькі крокаў, смела акінуў вачамі падвал, бо 
трэба было з`явіцца тут, каб не знізіць свае годнасці... Бадзейка і тут 
адрэкамендаваўся балахоўцам і бандытам і вельмі здзівіў усіх, калі сказаў, 
што прыйшоў сюды сам” [1, с. 249]. Кроў нявінных людзей на яго руках – 
Каінавы знак – не схавалася ад пільнага вока старога шляхціца, яго словы 
гучаць як прысуд: “Бог шэльму меціць” [1, с. 250].  

Бадзейка разумее цяжкасць свайго злачынства, бо задумваецца над 
правільнасцю таго, што ён яшчэ жыве на гэтай зямлі, пасля нямногіх, але 
жахлівых забойстваў. Ён прызнаецца вайскоўцам: “А, відаць, проста тое, што 
мой тэрмін сышоў… І тлумачыць тут няма чаго. Пара ўжо мне зямлю гнаіць, 
а я жыву яшчэ…Хочацца да якога-небудзь берага прыстаць…” [1, с. 247]. 
Хоць і ёсць у душы Івана цяга да людзей, сум па мірнаму жыццю, ды вялікая 
прорва паміж імі – гардыня і цёмнае мінулае героя. Нават дараванне савецкай 
улады ён атрымаў праз здраду, выкрыўшы свайго “таварыша”. Ці не як 
пакаранне за хітрыкі, няшчырае прызнанне перад пагранічнікамі (не пра ўсе 
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забойствы расказаў Бадзейка), Аўдолька, якую пакахае Іван і праз якую 
загіне, будзе так нагадваць яму жанчыну з явачнай кватэры – яшчэ адну 
ахвяру Іванавай здрады?  

Пасля вызвалення з турмы Бадзейка востра адчувае адкрытую прастору 
дарогі: “Ляжыць яна, пакручастая, з вычварнымі загібамі-завітушкамі, то 
спадаючы ў лагчынкі, то зноў узбягаючы на горкі, а потым зліваецца з 
гладдзю зямлі, дзе разгортваюцца павабныя далечы. Бадзейка паддаецца іх 
непераможным чарам і ідзе” [1, с. 255]. Гэта мара аб шчаслівай будучыні, але 
на подступах да вёскі радасць волі змяняецца страхам – як прымуць родныя і 
суседзі? Бадзейка зварочвае з дарогі і ідзе дадому “глухімі сцежкамі і 
межамі”. І трапляе ў пастку – у родную вёску Старыя Яры. Назва ў кантэксце 
твора бачыцца невыпадковай: шлях прыводзіць героя ў тупіковае блуканне 
паміж жаданнем жыць як усе сяляне і непрыняццем людзьмі “балахоўца”. 
Тут выявілася гуманістычная пазіцыя Я. Коласа ў дачыненні лёсу асобнага 
чалавека ў пострэвалюцыйным грамадстве. Сучасны даследчык М.А. Тычына 
піша: “нельга так рабіць, калі балахоўцу Бадзейку <…> спачатку літасціва 
даруюць волю, а потым ствараюць невыносныя ўмовы жыцця, па сутнасці, 
ужываюць у дачыненні да яго двайныя стандарты…” [5, с. 229]. Пытане ж ці 
можна асуджаць родных Бадзейкі, яго аднавяскоўцаў, Аўдольку за 
непрыхільнае стаўленне, за страх перад былым бандытам, застаецца 
адкрытым. Людская кроў на руках Івана, якую нельга змыць, становіцца 
глухою сцяною паміж ім і людзьмі. Нездарма сустрэчы з Аўдолькаю, якая 
з`яўляецца для Івана выратавальнай ніткай, што звязвае з мірным, спакойным 
жыццём, адбываюцца не на дарозе, не проста ў полі, а на мяжы.  

Такім чынам, вобраз дарогі ў апавяданнях Якуба Коласа 1920-х гадоў 
набывае адметны змест, абумоўлены гітарычным часам, які  адлюстраваны ў 
творах. Дарога атаясамліваецца з вольным, спакойным, шчаслівым жыццём 
асобнага чалавека. Якуб Колас – глыбокі псіхолаг – паказвае як намагаецца 
чалавек, незалежна ад сацыяльнага паходжання, светаразумення, выбіцца на 
шлях з крывавага віру рэвалюцыі, грамадзянскай вайны, якія разводзяць 
людзей у супрацьлеглыя варожыя бакі. Вобраз дарогі рэалізуецца ў сістэме 
іншых прасторавых вобразаў: часцей за ўсё гэта яр, гара або пагорак і можа 
набываць іншую супрацлеглую семантыку: дарога як шлях да смерці. Ва 
ўмовах братняй вайны, калі, словамі аднаго з герояў Я. Коласа “ніхто не 
вінаваты і ўсе вінаваты”, такога шляху не мінаюць і людзі духоўна моцныя як 
Сяргей Карага, і безабаронныя як студэнт Грышка, і маральна скалечаныя як 
Іван Бадзейка.      
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