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Неразгаданы твор Якуба Коласа:  

да праблемы прачытання верша “Полымя” 
Якуб Колас, ужо будучы народным паэтам, разумеў, кажучы словамі 

Купалы, “які павеяў вецер на загоны”, – і “асадзіў назад”. Нельга сказаць, 
што потым ён зусім не вытыркаўся (усё ж заступаўся за многіх, над кім завіс 
дамоклаў меч сталінскіх рэпрэсій [5, с. 256–257]). Але ліра Песняра загучала 
ўжо на іншы – на савецкі – лад. Вернасць рэжыму Якуб Колас у адным з 
некалькіх пакаяльных лістоў 1930 г. абяцае давесці на справе. Што праўда, 
даводзіць паэт пачаў яшчэ раней, проста ўладзе было ўсё мала ды мала 
паэтычнай даніны. Яе патрэбна было столькі, каб зацьміць грунтоўны пласт 
“нацдэмаўскіх” твораў. Канкрэтны час ідэйнага пералому ў творчасці Якуба 
Коласа адносіцца да 1925 г. Дый сам паэт не хаваў гэтага: чытачам даводзіў 
больш ці менш празрыстай алегорыяй, эзопавай мовай (гл. ніжэй), а стражам 
рэжыму – казаў адкрыта: “Першы перыяд мае літаратурнае дзейнасці быў 
закончаны к 1925 г. З 1911 па 1921 г. у маёй літаратурнай рабоце былі вялікія 
перарывы, і толькі 1921 г., год майго звароту ў Савецкую Беларусь, і 
наступныя гады далі мне магчымасць поўнасцю аддацца літаратурнай рабоце 
і закончыць свае творы першага перыяду, пачатыя яшчэ ў астрозе ў 1910–
1911 гг. Гэты факт, факт заканчэння нацыянал-дэмакратычных (падкрэслена 
намі. – А.Т.) твораў у Савецкай Беларусі і выданне іх савецкім выдавецтвам, а 
таксама і адсутнасць здаровай марксісцкай крытыкі яшчэ больш замацоўвалі 
погляд на мяне як на ідэолага нацыянал-дэмакратызму” [1, Т. 17, с. 145–146] 
(як бачым, аўтар не адмаўляецца ад нацыянал-дэмакратычнасці сваіх твораў). 

Асабліва сэрца Якуба Коласа трывожыла тэма падзелу Беларусі, 
распалавіненасці роднай краіны, заходняя частка якой разам з родным кутом 
паэта паводле Рыжскага мірнага дагавора засталася ў складзе Польшчы. І 
калі пэўны час савецкая ўлада дапускала выпады як супраць ворагаў у свой 
адрас нароўні з тоеснымі адносінамі да Польшчы, то з 1925 г. (калі былі 
адкінуты савецкія планы аб’яднання Беларусі шляхам нацыянальнага 
паўстання – і такія былі! [4]) саветы запатрабавалі адназначна 
прабальшавіцкіх інтэрпрэтацый. Пэўны час на іх Якуб Колас не мог рашыцца 
(як і ўвогуле не мог адразу прыняць – хаця б на словах – савецкую 
дактрыну). Заўважны перыяд ваганняў, роздумаў, калі “павесіў паэт сваю 
музу на плоце” [1, Т. 2, c.115] (курсіў наш. – А.Т., варта звярнуць увагу на 
лексічную амбівалентнасць выдзеленага слова, якое можа абазначаць 
павешанне), перыяд двухсэнсоўнасцей і расчараванняў, звароту да 
перакладаў і твораў для дзяцей. То паэт, якому “свет жорстак і глух”, хавае 
музу, а сам “спявае з другою” (“Пахаваная муза”, 1925) [1, Т. 2, c. 115–116]. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



То яго “трывожыць” “цьма”, і ён задаецца пытаннем:”Калі ж ёй канец?” 
(“Шорхае варожа”, 1925). То нібыта жартам ўспыхвае надзея, “Што нават 
цэнзару-зладзею / Я мыслі людскасці навею, / І ён прапусціць мне паэму” [1, 
Т. 2, c. 129] (“Малітва беларускага пісьменніка”, 1925).  

А то і выдасць, паводле асабістага азначэння, “трохі пад Крылова” 
байку “Свінні пад дубамі” (1926) з гучным нацыянальным лейтматывам [1, Т. 
2, c. 125–126] (у кантэксце беларусізацыі, праўда, ён гучаў не так рэзка, як 
сёння можа падацца, аднак дысананснасць верша выявілася ўжо праз пару-
тройку гадоў, калі наступілі кардынальныя змены ў савецкай 
унутрыпалітычнай дактрыне, названыя карэнным пераломам). 

Нават у верш, прынагоджаны да пятай гадавіны часопіса “Полымя” 
(1926), паэт укладае свае перажыванні і жаданні адносна “загонаў, што 
засталіся за кардонам”, заклікаючы агонь (ачышчальны сімвал) шугаць і 
разгарацца:  
Шугні, агонь, 
І цемрадзь-сон  
Развей, згані ад краю ў край,  
Іскрыся іскрамі, палай!  
Нясі святло і тым загонам, 
Што засталіся за кардонам, 
Дзе брат мой стогне пад прыгонам, 
І шлях яму ты асвятляй! [1, Т. 2, c. 118] 

Знешне, як можа падацца, верш цалкам упісваецца ў савецкае 
ідэалагічнае клішэ, распрацаванае для мастацтва, названае потым 
сацрэалізмам. Аналізуючы датаваны 1937 г. ліст М. Ісакоўскага старшыні 
Саюза пісьменнікаў СССР У. Стаўскаму з выкрываннем Якуба Коласа як 
аўтара контррэвалюцыйнага верша “Полымя”, журналісты газеты 
“Камсамольская праўда” Л. Сяліцкая і Д. Васілеўскі прыходзяць да высновы, 
што расійскі паэт трапіў у аблуду і “содержание стихов – очень даже 
идеологически верное: поэт ждет, когда “революционное полымя” осветит 
путь объединения двум разлученным половинам белорусского народа” [3].  

Мусім пагадзіцца толькі часткова. М. Ісакоўскі падвёў памылковыя 
абгрунтаванні контррэвалюцыйнасці твора. Іх з лёгкасцю і разбілі 
журналісты. (Зрэшты, яшчэ тады данос, перасланы спачатку кіраўніку 
Кампартыі Беларусі В. Шаранговічу і ім аддадзены старшыні Саюза 
беларускіх пісьменнікаў М. Лынькову не быў пушчаны ў ход: пэўна, 
прытрымаў ліст новапрызначаны (з чэрвеня 1938 г. – недзе праз год пасля 
даносу) кіраўнік рэспублікі П. Панамарэнка, – пра што мяркуюць самі 
журналісты.)  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



А вось шматзначнага злучніка “і” ў чацвёртым радку з канца раней не 
заўважалі даследчыкі – ні сучаснікі Якуба Коласа, ні цяперашнія (пра 
інцыдэнт вакол верша згадвае М. Мушынскі, але таксама не ідзе ў глыб 
аналізу [2, с. 32]). Злучнік жа гэты з’яўляецца якраз ключом для прачытання 
верша. У кантэксце сінтаксічнай канструкцыі разглядаемага твора “і” 
становіцца сінонімам “таксама” – слова, якое мае на ўвазе яшчэ адзін 
аднародны член сказа, які не абавязкова называецца, агучваецца ў тым сказе, 
аднак менавіта яно першаснае, бо на яго арыентуецца той аднародны член 
сказа, да якога дастасаваны злучнік “і”. У выпадку з вершам Якуба Коласа 
“Полымя” безумоўна тым першасным аднародным членам сказа з’яўляецца 
Савецкая Беларусь.  

Такім чынам, аўтар свой заклік (тоесны Купалаўскаму “з цемры да 
святла”) распаўсюджвае не толькі на “загоны, што засталіся за кардонам”, 
але і на тую частку Беларусі, дзе пануе бальшавіцкая ўлада. Дакладней 
наадварот: менавіта Савецкая Беларусь шляхам эліпсісу ўказваецца першай, 
на якой трэба развеяць “цемрадзь-сон … ад краю ў край”. А гэта – ужо 
несумненна антысавецкія, контррэвалюцыйныя матывы. Не выключана, што 
разгледжаны злучнік быў не спецыяльна, міжвольна выкарыстаны аўтарам, 
стаўшы агаворкай – прыкладам фройдаўскай тэорыі бессвядомага, а гэта тым 
больш і яшчэ раз пацвярджае сапраўдную пазіцыю грамадзяніна і паэта. 

Калі ўлічыць, што, акрамя прыведзеных, у Якуба Коласа “здараліся” і 
іншыя вершы, якія пасля адпаведнай дэшыфроўкі выглядаюць антысавецкімі 
(напрыклад, “А. Луцкевічу” (1927) ці – асабліва! – “З мінулага” (1933), у 
дадатак можна глянуць і некаторыя лісты паэта), то ўзнікае меркаванне, што 
тымі нешматлікімі творамі народны паэт пастараўся перадаць ключ для 
расчыткі яго сапраўдных паэтычных памкненняў і перажыванняў. Заняўшы 
дэкларатыўна прасавецкую пазіцыю, фактычна творца падаўся ў тую 
прастору духоўнага і грамадска-палітычнага жыцця, якую прынята называць 
унутранай эміграцыяй. 
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