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Васіль Быкаў (1924–2003). 
Жыццёвы і творчы шлях. Васіль Уладзіміравіч Быкаў нарадзіўся 

19 чэрвеня 1924 года ў вёсцы Бычкі Ушацкага раёна Віцебскай вобласці ў 
сям’і сялян. Жыццё тагачаснай вёскі было надзвычай складаным, бедным і 
галодным, а таму дзяцінства будучага пісьменніка выдалася небагатым на 
радасці, галоўнымі з якіх сталі прырода і кнігі. Немалы па тым часе і ў тых 
умовах чытацкі досвед разам з жорсткай школай рэальнасці накладзе адбітак 
на ўспрыняцце свету беларускага класіка, прадвызначыць гуманістычнае 
стаўленне да чалавека, што выявіцца ў шматлікіх творах.  

Яшчэ адно захапленне падлетка – маляванне. Падчас вучобы ў Кубліцкай 
сярэдняй школе ён афармляў насценгазету, знаходзіў фарбы і рабіў даволі 
ўдалыя спробы ў выяўленчым мастацтве. Неўзабаве старшакласнік паступіў у 
Віцебскае мастацкае вучылішча, аднак правучыўся там нядоўга. У 1940 годзе ў 
сувязі з адменай стыпендый вымушаны быў вярнуцца ў вёску, бо сям’я не мела 
магчымасцей вучыць юнака за ўласны кошт. Доўга на вёсцы хлопец на 
заставаўся, пайшоў у ФЗН (Школу фабрычна-завадскога навучання), дзе 
рыхтавалі рабочых для прамысловасці. Пасля яе заканчэння В. Быкаў нават 
паспеў папрацаваць па рабочай спецыяльнасці бетоншчыка ва ўкраінскім 
горадзе Шостка, але нядоўга – пачалася вайна.  

Па словах даследчыка М. Тычыны, “шчаслівы лёс захаваў Быкава, 
будучы літасцівым да яго тады, калі ён капаў супрацьтанкавыя равы, калі нёс 
службу ў інжынерным батальёне, дзе было “на дзесяць чалавек па дзве старыя 
вінтоўкі”, калі пяхотнае вучылішча, якое ён скончыў малодшым лейтэнантам, 
кінулі пад Сталінград, але на паўшляху чамусьці вярнулі назад” [6, с. 642]. 
Выпуск В. Быкава налічваў восемдзесят лейтэнантаў, а перажыць вайну 
пашчасціла толькі чатыром. Такая страшная статыстыка дасць права 
пісьменніку назваць сваіх равеснікаў, народжаных у 1922–1924 гады, “забітым 
пакаленнем”. 

Выпускнік Саратаўскага пяхотнага вучылішча (1943), малодшы 
лейтэнант В. Быкаў зведаў усе жахі акопнай праўды, якая праз гады 
ўвасобіцца ў яго аповесцях. “Наогул да пісьменніцтва сябе не рыхтаваў, не да 
таго было, – узгадваў В. Быкаў. – На фронце, бывала, не ведаеш, ці дажывеш да 
вечара, і ўжо тым больш – да перамогі. Вось кажуць: скончыўся бой… Для нас 
ён ніколі не канчаўся. Калі немцы не наступалі, працавала іх артылерыя, 
авіяцыя… Калі нас адводзілі ў другую паласу, чакай прарыву на гэтым участку 
танкаў. Ды і там таксама баі” [4, с. 391] (“Ад імя пакалення”). У адным з такіх 
баёў, у студзені 1944 года на Кіраваградчыне, падчас начной атакі В. Быкава 
ледзь не пераехаў нямецкі танк. Раніцай яго цудам падабрала апошняя 
фурманка, а хата з іншымі параненымі згарэла пасля абстрэлу. Відавочцы не 
ведалі, што за 15 хвілін да гэтага лейтэнанту ўдалося выпаўзці на вуліцу, а 
таму занеслі яго ў спісы забітых – на брацкай магіле вёскі Севярынаўка 
значылася імя В. Быкава. Перамогу сустрэў у Аўстрыі, прайшоўшы з баямі 
палову Еўропы.  

Дэмабілізаваўшыся ў 1947 годзе, В. Быкаў жыў у Гродна. З 1949 года 
зноў знаходзіўся ў арміі (служыў на Далёкім Усходзе і ў Балгарыі), канчаткова 
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да цывільнага жыцця вярнуся толькі ў 1955-м у званні маёра. Значны перыяд 
працаваў у газеце “Гродненская правда” (1956–1972), выступаў як журналіст. У 
гэтай газеце надрукавана і першае ваеннае апавяданне “У першым баі” (1949), 
аднак пачатак літаратурнага шляху сам пісьменнік звязваў напісанымі на 
Курылах апавяданнямі “Смерць чалавека” і “Абознік” (1951). З 1959 года 
В. Быкаў – сябра Саюза пісьменнікаў СССР, уваходзіў у склад праўлення.  

У 1978 годзе пераехаў на сталае жыхарства ў Мінск, актыўна займаўся 
творчай і грамадска-палітычнай дзейнасцю: выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага 
Савета БССР (1978–1989), народным дэпутатам СССР (1989), узначальваў 
Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына” (1990–1993) і інш. У 1980 годзе 
В. Быкаву прысвоена ганаровае званне Народнага пісьменніка, у 1984-м – 
званне Героя Сацыялістычнай працы. За аповесці “Трэцяя ракета”, “Абеліск”, 
“Дажыць да світання”, “Воўчая зграя”, “Яго батальён”, “Знак бяды” ў розны 
час быў уганараваны літаратурнымі прэміямі, меў дзяржаўныя ўзнагароды.  

Апошнія гады жыў у Фінляндыі, Чэхіі, Германіі. Памёр 22 чэрвеня 2003 
года ў Бараўлянах, пахаваны на Усходніх могілках у Мінску. 

“Сотнікаў” (1970). Аповесць з’яўляецца адным з самых дасканалых 
твораў В. Быкава, у якім аўтар шукае адказ на пытанні: “Што такое чалавек 
перад знішчальнаю сілай бесчалавечных абставін? На што ён здольны, калі 
магчымасці абараніць жыццё вычарпаны ім да канца і прадухіліць смерць 
немагчыма?” [4, с. 232]. На вобразах партызан Сотнікава і Рыбака пісьменнік з 
псіхалагічнай дакладнасцю і глыбінёй паказвае, як звычайныя людзі, якія 
аднолькава ненавідзяць захопнікаў і гераічна змагаюцца з імі, паводзяць сябе 
перад тварам смерці. Цэнтральнай у аповесці, як і ў іншых быкаўскіх творах, 
з’яўляецца праблема выбару ў сітуацыі безвыходнасці.  

Вобраз Сотнікава. Галоўны герой – дваццаціпяцігадовы Сотнікаў, 
былы камбат, а пасля вязень шталагу, якому ўдалося ўцячы і прыбіцца да 
партызан. Яму разам з на год старэйшым за яго Рыбаком давялося ісці 
здабываць харч для партызанскага атрада. Ужо той факт, што Сотнікаў, 
моцна прастуджаны і знясілены, не адмовіўся ад задання, характарызыуе яго 
як асобу з абвостраным пачуццём адказнасці і абавязку. Ён смелы баец і 
добры таварыш, прынцыповы, непрымірымы і нават жорсткі да нямецкіх 
паслугачоў, у прыватнасці, да старасты Пётры (пасля акажацца, што той 
сумленны і добры чалавек). Сотнікаў мае свае слабасці: у цяжкіх умовах яго 
адольваюць то страх трапіць да ворага жывым, то віна перад Рыбаком за тое, 
што, хворы і паранены, стаў для яго цяжарам.  

Ваенныя выпрабаванні прывялі Сотнікава да неабвержнанага 
пераканання ў адным: “адзіная рэальная каштоўнасць у чалавека на свеце – 
яго жыццё” [3, с. 410]. Парадаксальна, але менавіта ён гатовы аддаць сваё 
жыццё, каб такой цаною выратаваць іншых: ні ў чым не вінаватых Пётру, 
Дзёмчыху, Басю і свайго таварыша Рыбака. “Па сутнасці, гэта было 
ахвяраванне дзеля паратунку другіх, але не менш, чым другім, яно патрэбна 
было і яму самому. І справа тут не ў наіўных ілюзіях – проста ў Сотнікаве ўсё 
пратэставала ад адной толькі думкі, што ягоная смерць стане марнаю 
выпадковасцю па волі гэтых п’яных прыслужнікаў. Як і кожная смерць у 
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барацьбе, яна павінна нешта сцвярджаць, нешта адмаўляць і па магчымасці 
здзейсніць тое, што не паспела здзейсніць жыццё. Інакш – навошта тады 
жыццё? Надта трудна даецца яно чалавеку, каб безразважна ставіцца да яго 
канца” [3, с. 483]. Перад пагрозай смерці адбываецца перараджэнне 
Сотнікава – у ім абуджаецца новая, больш моцная і дасканалая асоба, 
пазбаўленая ўласцівай яму дагэтуль няўпэўненасці. Блізкасць смерці і намер 
годна яе прыняць узвышаюць яго над абставінамі, над яго маладушным 
таварышам, што падкрэсліваецца нават мізансцэнай (размяшчэннем герояў) 
пакарання: Сотнікаў узвышаецца над Рыбаком. “Каб не зваліцца, Сотнікаў 
зірнуў уніз – на яго са скрыўленага, зарослага шчаціннем твару глядзелі 
разгубленыя вочы яго нядаўняга сябра. Яны не то ўпрошвалі аб чымсь, ці то 
проста ён не мог саўладаць са сваім страхам, і Сотнікаў ледзь пачуў: 

– Даруй, брат” [3, с. 503].  
Вязень сам выбівае з-пад ног цурбак, не даўшы былому таварышу 

забіць сябе. У адрозненне ад Рыбака, які захаваў жыццё, але не пазбавіўся 
страху, за некалькі секунд да смерці ён не толькі не баіцца, але і знаходзіць у 
сабе маральныя сілы на ўсмешку, адрасаваную хлопчыку ў будзёнаўцы. Гэты 
хлопчык застанецца сведкай мужнасці і гераізму Сотнікава, яго здольнасці 
змагацца да канца ў любых абставінах і, нягледзячы ні на што, быць 
чалавекам.  

Вобраз Рыбака. В. Быкаў – пісьменнік-псіхолаг, які не падзяляе 
персанажаў на станоўчых і адмоўных, не навешвае ярлыкоў, а пакрокава 
аналізуе шлях пераўтварэння звычайнага байца ў здрадніка. Спрытны, лоўкі 
сялянскі хлопец, “ён страх не любіў чыніць людзям зло – знарок ці 
ненаўмысле крыўдзіць, не трываў, калі на яго крыўдавалі” [3, с. 386]. Рыбак 
захоўвае жыццё старасце, цягне параненага Сотнікава на сабе, хаця час ад 
часу адчувае раздражненне на бездапаможнага таварыша за зрыў аперацыі, 
зрэшты, зразумелае ў падобных ўмовах. Аўтар робіць экскурсы ў мінулае 
Рыбака і не знаходзіць там перадумоў для яго духоўнага падзення, а, 
наадварот,  бачыць праявы смеласці і рашучасці. Некалі, яшчэ падлеткам 
Рабак здзейсніў сапраўды геройскі ўчынак: выратаваў сястрычку і суседскую 
дзяўчынку, падставіўшы плячо пад гатовы сарвацца ў абрыў воз. 

Першым крокам да падзення стаў момант, калі Рыбак на 
Дзёмчышыным гарышчы спыніў паліцая воклічам “Стой! Не страляй!”, 
кіруючыся інстынктам самазахавання. Прагай выжыць тлумачыцца і спроба 
хітрваць са следчым Партновым, і імкненне пераканаць Сотнікава ў 
разумнасці падобных паводзін. Угаворваючы напарніка прыняць “правілы 
гульні”, Рыбак хутчэй пераконвае сябе, адчуваючы згубнасць свайго намеру. 
Непрымірымаць і рашучасць таварыша выклікаюць у ім злосць і 
раздражненне, бо выяўляюць уласныя маладушша і адсутнасць духоўнай 
моцы. Апынуўшыся перад новым “абрывам”, у камеры смяротнікаў, Рыбак 
не знаходзіць у сабе той мужнасці, якая некалі была ў падлетка, і робіць крок 
ў прорву: “– Гаспадзін следчы, гаспадзін следчы! Адну хвілінку! Вы гэта 
ўчора гаварылі, дык я згодны” [3, с. 493]. У ім цяпер няма ні страху, ні 
няёмкасці перад нядаўнімі таварышамі па няшчасці: толькі б жыць.  
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Першапачатковая назва аповесці – “Ліквідацыя” – як найдакладней 
адпавядае ідэйнаму зместу твора. Той раніцай на местачковай плошчы былі 
ліквідаваны ўсе: не толькі Сотнікаў, Дзёмчыха, Пётра і Бася, але і Рыбак. 
Духоўна ён памёр у момант, калі паддаўся інстынкту і пераступіў мяжу, што 
аддзяляла яго ад “абрыву”. Пісьменнік не пакідае яму шанцаў на 
рэабілітацыю і апраўданне: спроба павесіцца аказваецца няўдалай – звароту 
назад, да сябе ранейшага, ужо няма. 
 “Знак бяды” (1982). У цэнтры аўтарскай увагі – становішча мірных 
людзей, пакінутых сам на сам з захопнікамі і вымушаных неяк выжываць пад 
акупацыяй. Дзеянне лакалізуецца на хутары Яхімоўчына і засяроджваецца на 
вобразах Петрака і Сцепаніды Багацькаў, на мастацкім даследаванні іх 
паводзінных стратэгій у бесчалавечных умовах. Праблематыка твора палягае ў 
маральна-філасофскім ключы і звязваецца з традыцыйнай для быкаўскай прозы 
праблемай выбару. Героі ўвасабляюць розныя характары-тыпы і дэманструюць 
супрацьлелыя погляды на жыццё пад германскай уладай. 

Вобраз Сцепаніды. Былая вясковая актывістка Сцепаніда з самага 
пачатку не падманваецца наконт немцаў і іх памагатых, успрымаючы іх як 
ворагаў і не жадаючы скарыцца. Яна адмаўляецца выконваць іх загады да таго 
часу, пакуль гэта магчыма, трымаецца дзёрзка і незалежна, сварыцца на 
Петрака за яго пакорлівасць і жаданне неяк захіліць сябе і яе ад пагрозы, 
падпарадковаючыся і дагаджаючы прыхадням. Сапраўдным выклікам стаў 
выпадак з каровай Бабоўкай, якую яна даіла па загадзе фельдфебеля і 
намерылася падмануць яго, пакінуўшы малако сабе. Падман неадкладна быў 
выкрыты – не маладую ўжо жанчына на вачах у салдат была збіта шомпалам, 
прыніжана і абражана. Сцепаніда адчувала не страх, а пякучую крыўду, што і 
падказала ёй наступныя крокі – супраціўленне. Такія ўчынкі, як, напрыклад, 
выкраданне вінтоўкі, выкрываюць бясстрашша і бескампраміснасць чалавека, 
гатовага супраціўляцца негледзячы ні на што.  

Уменне не здавацца ў самых складанах абставінах праяўлялася і ў 
даваенны час. Так, жанчына асмелілася прагаласаваць супраць раскулачвання 
аднавяскоўца Івана Гужа, наважылася збіраць подпісы ў падтрымку 
арыштаванага старшыні калгаса Лявона Багацькі, патрабаваць яго вызвалення 
ў розных інстанцыях, нават у самога таварыша Чарвякова ў Мінску (праўда, 
ехаць у сталіцу давялося Петраку). Сцепаніда не пабаялася зайсці ў хату 
асуджаных на выгнанне землякоў і падтрымаць Анюту, якую высяляў з роднай 
вёскі яе жаніх міліцыянер Васіль Ганчарык. Дарэчы, сцэна раскулачвання 
Анюцінай сям’і з’яўляецца, напэўна, адной з самых драматычных ва ўсёй 
беларускай літаратуры на тэму калектывізацыі, сведчыць пра антыгуманнасць 
несправядлівасць працэсу рассяляньвання вяскоўцаў, што па тым часе было 
пісьменніцкім наватарствам В. Быкава. 

Сцепаніда, якая ўсю маладосць служыла парабчанкай, шчыра загарэлася 
ідэямі бальшавіцкай улады, прымала актыўны ўдзел у пераўтварэннях, стала 
адной з першых калгасніц, уваходзіла ў камбед (камітэт беднаты), наведвала 
лікбез (ліквідацыя бязграматнасці). Аднак жыццё паказала, што прынятая ёю 
рэвалюцыйная ідэалогія часта супярэчыць не толькі здароваму сэнсу, але і 
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такім паняццям, як добро, спагада, справядлівасць – тым, што было надзвычай 
важным для Сцепаніды.  

З прыходам немцаў жанчына не хоча і не можа здрадзіць сваім 
жыццёвым каштоўнасцям. Спачатку яна спрабуе перахітрыць ворагаў (выпадак 
з даеннем каровы, перахоўванне парсючка), каб зберагчы ўласную гаспадарку і 
хутар, але пасля забойства нямога пастушка Яначкі і знікнення Петрака 
разумее, што выратавацца не ўдасца. Не маючы дакланага плана, Сцепаніда, 
аднак, настроена на барацьбу: у вяскоўца Карнілы выменьвае на парсючка 
бомбу і хавае яе ў надзеі выкарыстаць яе па прызначэнні. Апошнім актам 
свабодалюбства і нескаронасці ворагам становіцца яе жахлівая смерць, якую 
гераіня выбірае свядома.  

Вобраз Петрака. Пятрок, у адрозненне ад дзейснай і ваяўнічай жонкі, – 
сціплы, спакойны, “аж залішне добры” чалавек, “недалэга”, як крыху 
паблажліва характарызуе яго Сцепаніда. У час вайны герой апынаецца ў 
тупіку: ён не можа знайсці адказы на балючыя пытанні “Што будзе? Чаго 
чакаць ад немцаў? Дзе нашы, і калі настане канец гэтай калатнечы?” [2, с. 15] і 
вырашае змірыцца і прыняць лёс (“Каб засцерагчыся ад бяды, трэба паводзіць 
сябе як мага абачлівей і цішэй” [2, с. 22]). Ён спадзяецца, што пакорлівасць і 
змірэнне дапамогуць вытрываць уладу немцаў, супакойвае сябе і Сцепаніду, 
аднак, не надта верачы ўласным словам: “Нічога, як-небудзь, – сказаў Пятрок. 
– Мы перад імі невінаватыя. А калі з імі па-добраму, дык, можа, і яны... Не 
з’ядуць, можа...” [2, с. 22]. Яго спадзяванні неўзабаве разбіваюцца аб жорсткую 
рэальнасць.  

Гаспадары хутара апынуліся паміж двух агнёў: з аднаго боку – немцы, з 
другога – паліцаі. Спрабуючы неяк наладзіць жыццё ў новых абставінах, 
Пятрок імкнецца дагадзіць немцам, што спыніліся на пастой у іх доме, 
выконвае іх загады, нават іграе ім на скрыпцы і заслугоўвае воплескі 
прызнання. Аднак нязваныя госці адразу выяўляюць сутнасць гітлераўскай 
ідэалогіі ў дачыненні да заваяваных тэрыторый і іх насельніцтва: рабуюць 
гаспадарку, зніштажаюць карову, страляюць курэй, урэшце забіваюць пастуха 
Яначку... Такая эскалацыя драматычных падзей упэўнівае Петрака: ад 
заваёўнікаў не прыходзіцца чакаць добрага. 

Ці не больш страшным за немцаў злом для мірных жыхароў аказваюцца 
“свае” – паліцаі. Цьмяная надзея, што галоўны з іх Гуж даводзіцца родзічам 
Петраку і не стане крыўдзіць яго, разбіваецца ўжо пасля першай сустрэчы. Ад 
жорсткасці і беспакаранасці мясцовых паслугачоў Петрака і Сцепаніду сваёй 
прысутнасцю на хутары на нейкі час абараняюць фашысты. Нядоўгая радасць 
ад іх ад’езду абарочваецца яшчэ большым маральным і фізічным здзекам з 
боку паліцаяў. Надзея адкупіцца ад іх гарэлкай аказваецца падманнай: паліцаі – 
мясцовыя і з іншых вёсак – не дадуць жыцця Петраку, патрабуючы ўсё больш і 
больш самагону. Збіты, без віны вінаваты, ён урэшце асмельваецца на першы і, 
верагодна, апошні выбух ярасці, акт супраціўлення і гераізму: “– Што вы, што? 
Застрэліце? Дык страляйце, чорт вас бяры! – з нечаканай рашучасцю, ад якой 
сам спалохаўся, закрычаў Пятрок і патрос у паветры сцятымі ў кулакі рукамі. – 
Страляйце!!!” [2, с. 214]. Светапоглядная эвалюцыя Петрака паказваецца 
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псіхалагічна дакладна, і ў дадзенай – безвыходнай – сітуацыі такое 
пераўвасабленне выглядае натуральным і пераканаўчым. 

З мэтай больш глыбокага раскрыцця характараў, выяўлення 
ўзаемасувязі паміж цяперашнім і мінулым аўтар неаднаразова выкарыстоўвае 
прыём рэтраспецыі (ад лац. retrospectare – погляд назад). Дзякуючы гэтаму ў 
ваенным паводле праблематыкі творы знайшлі адлюстраванне ключавыя 
падзеі мірнага жыцця: “экспрапрыяцыя” маёмасці добрага чалавека, а 
паводле новай пралетарскай тэрміналогіі, эксплуатарата пана Адольфа 
Яхімоўскага; прымусовая калектывізацыя і гвалтоўнае раскулачванне 
сялянства; безгаспадарлівасць і беднасць калгасаў; злачынная дзейнасць 
“селькораў”; рэпрэсіі палітычных лідараў. У прыватнасці, апошняя праблема 
пазначаецца праз вобраз рэальнага чалавека – аднаго з кіраўнікоў БССР 
Аляксандра Чарвякова, што ў 1937 годзе скончыў жыццё самагубствам, не 
змогшы супрацьстаяць рэпрэсіўнай машыне. Экскурсамі ў даваенныя гады 
пашыраюцца не толькі часавыя, але і прасторавыя межы аповесці: з хутара 
Яхімоўшчына дзеянне пераносіцца ў вёску Выселкі і нават у сталіцу савецкай 
Беларусі. Паказ складаных перыпетый існавання ў 1930-я гады прымушае 
задумацца над каранямі мясцовага, а не прынесенага нацыстамі зла, 
прынамсі, над пытаннем з’яўлення паліцаяў, часам больш жорскіх да сваіх 
землякоў, чым немцы. 

Вобразы паліцаяў. В. Быкаў амаль ва ўсіх творах ваеннай 
праблематыкі даследуе псіхалогію і спрабуе зразумець матывацыю тых 
людзей, што сталі прыслужнікамі акупацыйнага рэжыму. Кожны з такіх 
персанажаў, здаецца, мае важныя аб’ектыўныя прычыны пайсці на службу 
немцам. Для галоўнага паліцая Зміцера Гужа такімі “ўважлівымі” прычынамі 
сталі крыўда і жаданне адпомсціць за высланага бацьку, за сваё вымушанае 
бадзянне па свеце. Гэтым, на першы погляд, тлумачыцца яго нянавісць да 
аднавяскоўцаў, да актывісткі Сцепаніды, якой ён адкрыта заяўляе пра свае 
намеры: “Чхаў я на немцаў. Мне трэба расчытацца з некаторымі. З 
калхознічкамі, маць вашу за нагу! Што тут раскашавалі, як мой бацька на 
Салаўках канаў” [2, с. 184]. Але сапраўдная прычына яго падзення – прага 
неабмежаванай улады, і Гуж гэта добра разумее і прызнае: “Я ўсю жысць быў 
падначалены, малы чалавечак. Усяго бойся. А цяпер у мяне ўласць! Поўная. 
Я ж цяпер для вас вышэй, чым сельсавет. Вышэй, чым райком. Чым 
саўнарком нават. Я ж магу любога, каго хочаш, стрэльнуць. Мне ўсё 
давяраюць. А магу і наградзіць” [2, с. 185].  

Патап Каландзёнак службай у паліцыі імкнецца кампенсаваць 
адчуванне сваёй непаўнавартаснасці. З дзяцінства яго не любілі ў Выселках 
ні дзеці, ні дарослыя, і небеспадстаўна. Гэта ён прывёў упаўнаважаных да 
старой Прахорыхі, каб адабраць прыхаваны на чорны дзень лён; гэта праз яго 
допіс-данос у газету былі раскулачаны і высланы на пагібель некалькі сем’яў; 
гэта ён пасля без сораму красаваўся ў чужых, “рэквізаваных” у гаротнікаў 
ботах. Таму ніхто не здзівіўся яго новаму статусу, яго тупой адданасці 
свайму непасрэднаму начальніку Гужу, сляпому і бяздумнаму выкананню 
ўсіх яго загадаў. А вось паліцэйства Антося Недасекі стала нечаканасцю для 
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местачкоўцаў, “бо ніхто з іх не мог сказаць нічога благога пра гэтага 
чалавека” [2. с. 200]. Сам Недасека апраўдвае такое рашэнне неабходнасцю 
адмежавацца ад брата, савецкага кіраўніка Новіка, і клопатам пра дзяцей: 
“Каб не было дзяцей, я б – ого! Я б збег куды ў лес. А то шасцёра дзяцей – 
далёка не сыдзеш” [2, с. 189]. Недасека адрозніваецца ад Гужа і Каландзёнка, 
па-людску гаворыць са Сцепанідай, не патрабуе, а просіць у яе паесці. Аднак 
у нядоўгай размове з гаспадыняй выяўляецца яго сапраўднае аблічча – 
гатоўнасць выслужвацца перад ворагам, каб захаваць сваё жыццё. Недасека 
шчыра прызнаецца, што мусіў бы страляць у брата-актывіста па загадзе 
немцаў, вінаваціць яго ў сваім цяперашнім становішчы і перакладвае 
адказнасць за ўласны выбар.  

Вобразы-сімвалы, іх роля у тэксце. Сама назва твора выступае 
вобразам-сімвалам. Сімвал (ад грэч. sỷmbolom – знак) – “умоўнае 
абазначэнне сутнасці якой-небудзь з’явы, паняцця пэўным прадметным ці 
слоўна-вобразным знакам” [5, с. 296], утрымлівае ў сабе шмат значэнняў і 
дапускае магчымасць розных інтэрпрэтацый. Cімвалічным сэнсам напоўнены 
пралог: карціна былой сядзібы, цяпер зарослай пустазеллем, з якога тырчаць 
рэшткі гаспадарскіх пабудоў. “З дарогі, ад гасцінца, мала што выдавала тут 
былую сядзібу, хіба што адна з дзвюх ліп, якія колісь раскашавалі абапал 
варотцаў на ўездзе. Другой даўно не было, а гэтая, што засталася, мела 
жахлівы выгляд: абгарэлая і аднабокая, з тоўстым каржакаватым камлём, у 
якім зеўрала шырокая шчыліна дупла, яна незразумела як трымала на сабе 
некалькі тоўстых галінастых сукоў. Птушкі, якія часам прыляталі з лесу, 
чамусь ніколі не апускаліся на яе голле, лепей садзіліся на рослы алешнік 
побач. Вароны, магчыма, памяталі нешта, а можа, сваім птушыным 
інстынктам адчувалі ў гэтым знявечаным дрэве злую прыкмету няшчасця, 
знак даўняй бяды” [2, с. 5]. Гэтыя “знакі бяды” ствараюць адпаведны 
эмацыйны фон для ўспрыняцця твора, прыадкрываюць перпектыву, 
падказваючы, што чытача чакае судачыненне з чыёйсьці трагічнай гісторыяй. 
Падобных знакаў-сімвалаў у аповесці нямала: знойдзены на вясновым полі 
мёртвы жаўранак, словы пана Яхімоўскага “На чужым і дармовым шчэнсця 
не бэндзе” і яго самагубства, вестка пра смерць Чарвякова – усё сведыць пра 
тое, што далейшае развіццё падзей не будзе аптымістычным. Сігналам-
прароцтвам нешчаслівай будучыні галоўных герояў з’яўляецца таксама 
сімвалічны эпізод усталявання маладым Петраком крыжа на высокім 
пагорку, які пазней вяскоўцы назвуць Галгофай. Сцэна мае выразную 
асацыятыўную сувязь з біблейскай гісторыяй Ісуса Хрыста і яго пакутніцкай 
смерці. Багацце мастацкай сімволікі сведчыць пра філасофскі характар 
аповесці “Знак бяды”, актуальнасць і пазачасавасць узнятых пісьменнікам 
праблем.  

“3 імем Васіля Быкава, – слушна заўважыў М. Тычына, – звязваецца 
ўяўленне аб пісьменніку, які некалькі дзесяцігоддзяў адкрываў свету праўду 
пра тое, што такое сучасная вайна ў яе сапраўдным абліччы. <...> Беларуская 
“ваенная”, а дакладней, антываенная, проза была выведзена ім на 
еўрапейскую арэну, аб чым заўсёды марылі яго славутыя літаратурныя 
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папярэднікі, ад Купалы і Коласа да Гарэцкага і Чорнага” [6, с. 640]. 
Дасканалая ў мастацкіх адносінах, гуманістычна скіраваная творчасць 
В. Быкава стала якасна новым этапам у развіцці не толькі нацыянальнай, але і 
сусветнай літаратуры.  
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