
МЕТАФАРА Ў ПЕЙЗАЖНЫХ ЗАМАЛЁЎКАХ  

ЯКУБА КОЛАСА 

  

Важнае значэнне сярод вобразна-выяўленчых сродкаў коласаўскага 

празаічнага стылю мае такі від тропаў, як метафара, што, па словах 

Я.Мейлаха, “абуджае, стымулюе фантазію чытача ў працэсе ўспрымання, 

прымушае чытача разам з паэтамі пайсці па такому ж шляху асацыяцый і 

сінтэзу” [Е. Мейлах. Вопросы литературы и эстетики.—Л., 1959. С. 195] . 

Адметнай рысай аўтарскага пейзажу з’яўляецца метафарычнасць. 

Метафара найбольш распаўсюджаны від тропа, заснаваны на пераносе 

назвы аднаго прадмета на другі праз падабенства іх прымет. Пры гэтым 

адбываецца сумяшчэнне прамога і пераноснага значэнняў слова. 

Адпаведныя паняцці збліжаюцца на аснове іх скрытага параўнання. 

“...метафара адкрыта не паказвае прымету, на базе якой збліжаюцца тыя ці 

іншыя паняцці. Гэтая прымета заўсёды “хаваецца”, ...  пра яе трэба 

дагадвацца, яе трэба шукаць прыкладна так, як адгадку, што тоіцца пад 

метафарычным покрывам загадкі” [Янкоўскі Ф.М. Паэтыка беларускай 

народнай прозы.—Мн., 1983. С. 18.]. 

 У коласаўскай прозе сустракаюцца агульнамоўныя і індывідуальна-

аўтарскія тропы—метафары. Найбольшую цікавасць для нас уяўляюць 

індывідуальна-аўтарскія метафары, бо яны вызначаюцца навізной, 

нечаканасцю асацыяцый.  

Прырода ў творах Я.Коласа прадстаўлена адухоўлена, яна жыве, 

адчувае, дзейнічае. І дынаміку яе рухаў, пачуццяў пісьменнік выражае 

пры дапамозе такіх разнавіднасцей тропаў, як увасабленне і адухаўленне. 

 Пры ўвасабленні, або персаніфікацыі, назіраецца наданне чалавечых 

уласцівасцей рэчам, прадметам, з’явам прыроды. Напрыклад: Старая 

вярба, стоячы над самай хатай, шумела і хвастала галінамі і, як на зло 

Максіму, гаманіла пра пакражу. ( Казкі жыцця). 

Адухаўленне заключаецца ў перанясенні ўласцівасцей жывых істот на 

прадмет, абстрактныя паняцці, з’явы прыроды, рэчы. Страшная бура 

завыла над цёмнаю пушчай. (Казкі жыцця); І вот пакрысе, памаленьку 

перавал пераходзіць ужо рэчку. Шуміць, раве ў полі. (Другое чытанне для 

дзяцей беларусаў) 

У замалёўках краявідаў Я.Коласа сустракаюцца простыя і 

разгорнутыя віды тропаў-метафар. Простыя складаюцца з аднаго слова ці 

выразу: Ціхая ноч ляжала над Палессем. (Малады дубок) 

 Разгорнутыя метафары адзначаюцца часцей і ахопліваюць значную 

частку твора або ўвесь твор. З кожным узмахам сякеры дуб слабеў і 

хістаўся, дрыжаў голымі сукамі і ўсім сваім целам. Вось ён чуць пахіліўся, 

абамлеў і, здавалася, выглядаў месца, дзе б упасцім. Андрэй упёрся рукой і 

папхнуў яго. Голыя сукі крануліся сукоў суседніх дрэў, як бы 

развітваючыся з жыццём. Зачапіліся на момант і, аслабеўшы, асунуліся, і 

маладое дрэва цяжка ўпала, застагнаўшы на зямлю. (Малады дубок) 



Пры ўтварэнні метафар Я.Колас часцей за ўсё ўжывае дзеяслоў—

катэгорыю дзеяння, што надае яго мове напружанасць, данамічнасць. 

Напрыклад, у алегарычнай навеле “Стары лес” дзеяслоўныя метафары 

пры апісанні лесу ў час навальніцы ўзмацняюць мастацкую ўражлівасць і 

асацыятыўнасць успрымання рэчаіснасці: Замітусіўся лес, і два грозныя 

вагары, дзве сцяны дрэў рынуліся адна на другую. Падняўся віхор. Дрэвы 

звіліся ў адзін клубок, скруціліся і пасыпаліся на зямлю. Глуха застагнала 

зямля, задрыжалі ўзгоркі... (Стары лес) 

Сярод дзеяслоўных метафар найбольш распаўсюджаны метафары-

ўвасабленні: А сухі вецер гуляў над зямлёю, падымаў гарачы пясок, 

высмоктваў апошнія сокі з зямлі. Лес, поле, луг з гаротнаю мальбою 

пазіралі на неба, прасілі вады спагнаць сваю смагу. (Казкі жыцця) 

Нярэдка сустракаюцца і метафарычныя назоўнікі: чубы чароту, 

маршчынкі возера, усмешка сонца, слёзы зімы, вянок ліпак, твар дубоў, 

пялёнка льду, кажушок травіцы, коўдра ночы, шапкі бусліных гнёздаў, 

палоска лесу, шэпты чаротаў, задуменне сосен, смех ручайка, кужаль 

месяца, пажар сонца і інш. 

Пры метафарызацыі ў пейзажных замалёўках Я. Коласа адбываюцца 

пераносы прымет наступнага віду: 

1. прыметы неадушаўлёнага прадмета на неадушаўлёны прадмет: 

пояс елак, стужка вады, полаг ночы, купал неба і інш.; 

2. прыметы адушаўлёнага прадмета на неадушаўлёны: дуб пазіраў, 

сонца расчэсвае косы, зоры гамоняць, разгулялася завіруха, ваколіцы 

павесялелі, паветра разносіла песні, пацалункі сонца, шум ялін, голас 

вясны і інш.; 

3. прыметы ўласцівасцей чалавека на адушашлёны прадмет: 

мурашачкі клапаціліся, гусі думалі, кнігі ( кнігаўкі) стогнуць і інш. 

      Ужыванне тропаў—адметная рыса моўнага адлюстравання 

коласаўскага пейзажу, што служыць адзнакай таленту пісьменніка. Ужо ў 

старажытнасці Арыстоцелем было заўважана, як “...асабліва важна быць 

майстрам у метафарах, бо толькі гэтаму нельга навучыцца ў іншых”. 

      Так, гэтаму нельга навучыцца, гэта ідзе ад аўтарскага бачання 

свету. У Я.Коласа бачанне свету і характарызуецца ўжываннем розных 

відаў тропаў, у прыватнасці, метафар, пры дапамозе якіх пісьменнік 

адухавіў і ачалавечыў прыродныя з’явы, паказаў іх у сваім арыгінальным 

апісанні, непаўторным індывідуальна-аўтарскім спосабам адлюстраваў 

прыроду беларускімі моўнымі сродкамі. 
 


