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Работа выканана у Гнстытуце литературы 1мя Я ню  Купалы 
Нацыянальнай акадэм и навук Беларуси

Навуковы кансультанх  

Афщыйныя апаненты:

Апаш рую чая аргашзацыя -

доктар ф1лалапчных навук 
Жура^лё? В.П. 
доктар ф ш алапчны х навук, 
член-карэспандэнт НАН Беларус! 
М уш ы нск! М Л .
доктар ф ш алапчны х навук, прафесар  
М !ш чанчук  М Л.
доктар ф ш алаочны х навук, загадчык 

кафедры славянскгх л^таратур БДУ 
Ч ар от а  1.А.
Гомельск! дзяржауны  
уш верс1тэт 1мя Ф.Скарыны

Абарона адбудзецца “24” лктапада 2000 г. на гтасяджэшп савета па абароне 
дысертацый Д  0 2 .0 1 .1 2  у Беларускш  дзяржауным уш версхтэце (220030 , 
г. Мшск, вул. К.Маркса, д. 31, фшалапчны факультэт, ауд. 62; тал. вучонага 
сакратара 222 - 33 - 66) у 14.00.

3 дысертацыяй можна пазяаёмщ ца ^ б!бл 1ятэцы БДУ.

Аутарэф ерат разасланы 2000 г.

Вучоны сакратар
сав ета  па абар оне ды сертац ы й  (^Еимии<-' А Л . Б ельскь
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А ГУЛ ЬН АЯ Х А РА К ТА Р Ы С ТЫ К А  РАБО ТЫ

Актуальнасиь тэм ы . Адной з асно^ных задач беларускага лтаратуразнауства 
з’яЗ'ляецца удакладненне (з улкам скасавання “белых плям” у псторьп надыянальнага 
прыгожага шсьмснства) заканамернасцей жанравага развщця лггаратуры, што у сваю 
чаргу спрыяе назапашванню навуковага матэрыялу для стварэння псторьп жанравага 
развщця нацыянальнага прыгожага шсьменства. Скон XX ст. -  тэта своеасабл1вы 
этапны рубеж, яю вымагае неабходнасць не толью падагульнення назапашаных 
здабыткау у межах беларускага жанразнауства, а I неабходнасць мэтанаюраванага 
цэласнага анализу жанравага развщця нацыянальнай лггаратуры увогуле 1 яе прозы у 
прыватнасц]. Гэта дазволщь не толью устаноукава-матывавана паставщь беларускую 
лгаратуру у кантэкст еурапейскага лггаратурнага развщця, а 1 цэласна выявщь яе 
адметнасць, непауторнасць, арыпнальнасць у кантэксце сэнсавага 1 струкгурнага 
агульнаеурапейскага лпаратурнага руху, бо каштоунасць мастацкай з ’явы не у яе 
падабенстве, а у яе арыпнальнасщ 1 своеасабл1васц1 пры наяунасщ мастацкай 
шматмернасщ 1 аб’бмиасщ. Цэласна праанал^заваць 1 падагулщь працэс жанрава- 
стылёвага развщця беларускай прозы XIX -  нач. XX ст. - значыць, выявщь не толью 
заканамернасщ назапашвання 1 пашырэння формау мастацкага асэнсавання 
рэчакнасщ, а 1 вытой, перадумовы таго якаснага жанрава-стылёвага выбуху, яю 
адбыуся у беларускай лпарагуры на сконе XX ст.

АнаЛ13 жанрава-стылёвых заканамернасцей развщця беларускай прозы XIX -  пач. 
XX ст. адпавядае прыярытэтным юрункам дзяржауных праграм у галше 
фундаментальных лггаратуразнаучых даследаванняу на Беларуси.

Распрацоука тэмы “Праблема жанру \ стылю у беларускай прозе XIX -  пачатку XX 
ст.” прадугледжвае зварот да шырокага кола лггаратуразнаучых 1 грамадсюх праблем. 
актуальных 1 важных як для навую, так 1 для сацыяльнай практыю.

Сувязь работы з буйным! навуковым! праграмамь тэмам!. Работа выканана у 
адпаведнасщ з “Планам важнейшых навукова-даследчых работ у галше 
прыродазнаучых, тэхшчных 1 грамадсюх навук па Рэспублщы Беларусь на 1996 98
гг.” у межах планавай тэмы 1нстытута лггаратуры 1мя Я.Купалы НАН РЬ> 
“Даследаванне нраблемных пытанняу эстэтыю 1 паэтыш з метадалапчных пазщый 
сктэмнага анал1зу 1 з апорай на вышэйшыя мастацюя дасягненш беларускай 
лстаратуры першай паловы XX ст." (рэг. № 1223), а таксама ^  адпаведнасщ з планавай 
тэмай кафедры беларускай лпаратуры МДУ 1мя А.А.Куляшова “ЛИтаратурны працэс у 
сучасным асвятленш”.

Мэта дысертаиыйнага даслсдавання -  канцэптуальнае выяуленне 
заканамернасцей жанрава-стылёвага развщця беларускай прозы XIX -  пач. XX ст.

Заданы:
-  правесщ канкрэтна-пстарычны анал13 жанрава-отылёвага-руху..5е^зи^уска| прозы

X IX -пач . XX ст.; ) |
-  выявщь стылёвыя асабл1васц1 жанравых мадыфжацый прозы акрэсленага перыяду 

■йнга ̂ пе я таксама асаблтваещ IX паэтыю у межах творчасщ шсьменшка;

I
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-  выпрацаваць прынцыпы юшлфшщьп жанравых малыфшацмй оеларускай прозы
XIX -  пач. XX ст.;

-  ахарактарызаваць 1 клаафжаваць жанравыя мадыфкацъ» (нчмрускпй прозы XIX -  
пач. XX ст., ул1чваючы падабенства 1 адрозненнс мастацюх кангжсму 1\  стпаулення 1 

сцвярджэння;
-  раскрыць працэс м1жмадыфкацыйнага узаемадзеяння 1 узасмлуп и.шу у межах 

праза1чных жанрау. а таксама асабтвасщ  м1жродавага перакрыжаиаппя ш.кч I драмы у 
лкаратуры акрэсленага нерыяду.

А б’ект I арадмет даслсдаваиня. Аб’ектам даследавання з ’яулясцца бсларуская 
проза XIX -  пач. XX ст., якая утрымл1вае у сабе паказчьш сюшдвання I 
удасканальвання адиаведнай жанравай сюгэмы у нацыянальнай Л1таратуры XX а .  
Даследуемы матэрыял -  тэта творы Я.Баршчэускага, Ф.Багушэв1ча, К .Каганца,
A.Плуга, Я.Коласа, М.Багдансшча, Цётю, М.Гарэцкага, З.Бядулк Я.Журбы, Я.Лёака, 
Л.Гмырака, У.Галубка, А.Гаруна, М.Зарэцкага, В.Ластоускага 1 шш. гпсьменшкау.

Прадметам дысертацыйнага даследаваиня з ’яуляецца жанрава-стылёвая спецыф1ка 
беларускай прозы XIX -  пач. XX ст.: узшкненне жанравых мадыфщацый у межах 
апавядання 1 аповесщ, IX мастацюя асабл1васщ 1 функцыяшраванне у кантэксце 
падобных сабе I шшых мастацюх сютэм.

Метадалопя 1 метады праведзенага даследавання. Тэарэтычнай 1 метадалалчнай 
асновай дысертацыйнай працы паслужыл1 щэ1, як1Я знашшй свае развщцё у айчынных 
Л1таратуразнаучых даследаваннях (М.Багданов1ча, М.Гарэцкага, А .А дам овт, 
Дз.Бугаёва, Л.Гаранша, Л.Голубевай, С.Ганчаровай-Грабоускай, В.Жура^лёва,
B.Каваленю, А.Лоша, А.Матрунёнка, М.Мушынскага, ГНавуменю, А. Семянов1ча, 
Л.Слньковай (Корань), М.Хаустов^ча, ГЧыгрына, А.Яскев1ча 1 шш.), а таксама 
лиаратуразнаучыя працы русюх 1 замежных даследчыкау псторьп 1 тэорьн прозы 
(С.Аверынцава, А Афанасьева, А.Багданава, М.Бахцша, Г.Белай, Ю.Борава, 
В.Жырмунскага, Дз.Л1хачова, Ю.Сценшка, В.Хал1зева, А.Кулявка 1 шш.). Асэнсоуваць 
беларусю матэрыял у розных кантэкстах дапамагал1 працы вучоных з шшых навуковых 
галш -  шпхалогн, фшасофп, тэатразнауства -  Л.Выгоцкага 1 А.Лурьп, П.Гурэв1ч, 
Ф.№цшэ, У.Салауёва, К.Статслаускага, В.Франкла, З.Фрзйда, Э.Фрома.

Паколью прадмет даследавання прац:>с жанрппа-етылёвага рачвщця прозы XIX - 
пач. XX ст., дыссргапт выконвау комплекс! 1ас даслсднмаиме на еумежжы псюры! I порьн 
лпаратуры. пггозакапамсрпа праймычначыла моалалогмо 1 мс шлыку распрапоУкт

Аснова 1Д ) Я  комплексна)'а аналпу, при ЯК1М камкр пна I кчарычиас асвятленне 
працэсау жанравага рачвщця 1 асоОнмч « т  факту удан ьчдит-цца тыиапопяй, 
м1ждысцышппарным| (з фалькларыстыю, моиачнаусгва, иахалш м. фшасофп) аспектамг

У дысергацьп кыкарысгоуиалк'и настуиныя метады мрами.'иеимя даследавання: 
канкрэтна-атинтычны, щшунапьна-гктарычны, тцчпччпыш супастауляльны, 
метад сгстшна-функцыяпапьпага аиашзу, яй  спалучлуч и ч мстадам Ыстэмна- 
тыпалаг/чнага анал1зу.

Навуковая наввна I значнасць агрымашлх иышка^' 11раца з’яуляецца 
комплекснай 1 канцэпгуальнай распрацоукай акр н т-или 1 1\ш  у межах асобнага
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даследавання. У ёй югаафжаваны 1 сгстэмна выкладзены аб’ёмны матэрыял, што 
рэпрэзешуе жанравыя мадыфкацьй апавядання 1 аповесщ як адну з мадэляу 
.штаратурнага працэсу у межах развщця беларускай прозы акрэсленага перыяду.

У дысертацыйнай працы упершыню
праведзены цэласты / канцэпцыйны аналгз шляхоу жанравага развщця беларускай 

прозы XIX -  пач. XX ст.;
распрацавана новая канцэпцыя жанравага развщця прозы вызначанага перыяду як 

разгалшаванай у мадыфкацыйных адносшах жанравай сгстэмы;
складзена падрабязная арыгталъная клаафжацыя жанравых мадыфшацый у 

кантэксце вылучаных дысертантам “метадалапчных плыняу” у развщщ беларускай 
прозы акрэсленага перыяду;

вьшучаны 1 ахаракгарызаваны жанрава-стылёвыя 1 сэнсавыя асабл1васщ праза1чных 
творау Я.Баршчэускага, М.Багданов1ча, В.Ластбускага, К.Каганца, А.Плуга 1 шш. 
шсьменшкау у кантэксце прозы пач. XX ст.;

установлена сацыякультурная, эстэтычная, метадалапчная -  усе у межах мастацкай 
канцэгщьй тсьм ен тк а  1 адпаведных этапау у развщщ л1таратуры увогуле -  
абумоуленасць жанравага развщця беларускай прозы XIX -  пач. XX ст.

Спалучэнне сштэзу вышкау папярэдшх лггаратуразнаучых даследаванняу з 
прапанаваныш у дысертацьп дазваляе вызначыць перспектыуныя юруню далсйшых 
навуковых даследаванняу у галше жанразнауства.

Нрактычная каштоунасиь атрыманых вышкау. Матэрыялы 1 навуковыя вынш  
дысертацьп перш за усё акгуальныя 1 перспектыуныя для распрацовак у галшах тэорьп 
лггаратуры, псторьп жанравага развщця беларускай прозы, пстарычнай паэтыю 
нацыянальнага прыгожага тсьменства. В ы н т  працы могуць быць выкарыстаны 
выкладчыкам1 вышэйшых навучальных устаноу пры распрацоуцы адпаведных курсау 
па псторьп беларускай Л1таратуры 1 яе тэорьп. Асноуныя палажэнш прадстауленай да 
абароны працы ужо практычна скарыстоувалюя садим яе аутарам, ям  чытау лекции па 
псторьп жанравага развщця беларускай лгеаратуры на фшалапчным факультэце МДУ 
1мя А.А.Куляшова, а таксама на фшалапчным факультэце Уральскага дзяржаунага 
ушверспэта (г.Екацярынбург). Цыклы артыкулау, надрукаваных часотсам! “Роднае 
слова”, ”Весщ Нацыянальнай акадэмн навук Беларуег’, “В естк  Маплёускага 
дзяржаунага ун1верс1тэта”, а таксама манаграф1я па тэме дысертацьп знайиш иопыт 1 

практычнае выкарыстанне сярод педагогау В НУ 1 настаушкау сярэдняй школы, яюя 
займаюцца пытанням! псторьп 1 тэорьп беларускай лгеаратуры.

А сноуныя палажэнш дысертацьн, я т я  выносяцца на абарону:
1. Адна з самых актуальных задач беларускага лтратуразнауства етварэнне 

цэласнай псторьп жанравага развщця нацыянальнай прозы.
2. Жанравыя мадыфжацьн беларускай прозы XIX -  пач. XX ст. -  цэласная 

дынам1чная сютэма, якая уяуляе сабой адну з мадэляу лгсаратурнага працэсу у межах 
развщця прозы акрэсленага перыяду.

3. Узнисненне жанравых мадыфйсаиый у межах апавядання 1 аповесщ, IX мастацкш 
асабл1васц1 1 функцыяшраванне у кантэксце падобных сабе 1 шшых мастацюх астэм -

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



тэта, з аднаго боку, рэашзацыя нааянарных з нацыянальиага культурнага поля 
мастацюх 1дэй, з другога, рэалвацыя щэй сацыякультуриага, эстэтычнага 1 

метадалапчнага плана -  усё у межах мастацкай канцэпцьп тсьменш ка 1 адпаведных 
этапа)? у развщщ лхтаратуры.

4. Стылёвыя асабл1васц1 творау беларускай прозы XIX -  пач. XX ст. у значнай меры 
залежаць ад абранай шсьменшкам формы адлюстравання рэчаюнасщ (жанравай 
мадыфкацьп) -  форма маетацкага хвора ёсцъ прызма праламлення прататыпнай 
рэальнасщ.

5. Родавае, жанравае сумежжа 1 формаутваральнае у межах жанру перакрыжаванне
-  сведчанне арыентацьп аутарау на аб’ёмнае, шматмернае адлюстраванне супярэчл1вых 
з ’яу рэчаюнасщ.

6. Мастацюя асабл!васц1 жанравых мадыфкацый беларускай прозы пач. XX сг. 
сведчаць аб пераструктураванш масГацкага мыслення у адпаведнасщ (з аднаго боку) з 
грамадсюий, маральным!, пс1халапчным1 гмператывам! новай эпох1 1 (з другога) 
насуперак 1М.

7 . Праза1чная к л а с к а  беларускай л!таратуры  з яе сты лёва-ж анравым! асабл1васцям) 

дазваляе не тол ью  наставщ ь беларускую  Л1таратуру у  кантэкст еурапейскага 

лггаратурнага сты лёва-жанравага развщ ця, а 1 цэласна вы явщ ь яе адметнасць, 

непауторяасць, ары пнальнасць у  кантэксце сэнсавага 1 структурнага 

агульнаеУрапейскага лггаратурнага руху.

Асаб1сты уклад дысертанта. Даследаванне 1 усе апубл1каваныя працы 
выконвашся аднаасобна.

Апрабацыя вы ш кау дысертацьп. У розных стадыях выканання праца 
абмяркоувалася на кафедры беларускай лгсарагуры МДУ 1мя А.А.Куляшова 
(30.03.1995, 2.12.1999), на пасяджэннях Вучонага савета 1нстытута лггаратуры 1мя 
Я.Купалы ПАИ Беларуа (29.10.1996 1 26.10.1999). Як закончанае даследаванне 
дысертацыя абмяркоувалася на пашыраным пасяджэнш аддзелау тэоры! л1таратуры \ 
псторьп Л1таратуры I паловы XX ст. 1нстытута лггаратуры 1мя Я.Купалы НАН Беларус! 
(16.05.2000). Большасць 1дэй 1 вывадау абмяркоувалася у публ1чных паведамлсннях. 
лекцыях, з яюш дысертант выступау у Беларуа 1 Расн (г.Нкацярынбург). Вышки 
атрыманыя у працэсе даслсдавання, вкг.шачыл! змее г дакладау дыссрчапта па I I 
канферэнцыях (10 з IX м1Жнародиыя): 1. Международный семинар, иоснященный памяти
О.В.Озаровекого. Могилев, 27 2К <|>с1«р. 14%. X. М|/Кна|н)диыя купалаусюя читанш. 
Гродна, 25 -  27 д|ст. 1997. .3. РкпуГипканскля наиукопа-пюрчая канферэнцыя “Беларускае 
сучаснае мастацтвазпаусгва 1 крьиыка: 11раГ|лсми аддлтацш да новых рэальнасцей”. 
Мшск, 15 16 крас. 199Х. 4. Мькпародмая навуковая канферэнцыя "Взаимодействие
литератур в мировом личературном процессе. Проблемы теоретической и исторической 
поэтики”. Гродна, 15 17 крас. 1998. 5. (,'смыя Гарэцюя чытанш. Мшск. 7 - 3 чэрвеня 1998.
6. МЬкнародная навуковая канфершцмя "Валентностная граммашка к ефукгурном и 
коммуникативном аспектах и ее шлра ш геаьные возможности в языке и речи”. Могилев, 14
-  15 окт. 1998. 7. 1Ъспу0.1Йкапская навуковая канферэнцыя “11р;н>:к-ма рацыянальнага 
выкарыстання I захавання природных ландшафтау 1 мемарыяльнмх музейных аб’ектау”.

4
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Млнск, 3 - 4  лют. 1998, 8. М^жнародныя чытанш, прысвечаныя творчасщ Яна 
Баршчэускага. Вщебск, 1 1 - 1 2  Л1ст. 1998. 9. Мхжнародная навуковая канферэнцыя 
“Актуальныя ираблемы беларускага лгеаратуразнауства”. Маплё^, 25 -  26 сак. 1999. 10. 
1УКжнародная навуковая канферэнцыя “Взаимодействие литератур в мировом 
литературном процессе: Проблемы теорет. и истор. поэтики”. Гродна, 14 16 крас. 1999.
11. М1жнародная навуковая канферэнцыя “Славянская лгсаратуры у сусветным кантэксце”. 
Мшск, 12 -  14 кастр. 1999. 12. Рэспублжансмя навуковыя чытанш “Праблемы сучаснага 
лггаратуразнауства 1 мовазнауства”. Магшёу, 9 снежня 1999. 13. МКжнародная навуковая 
канферэнцыя Т)21ес12ю1\лго рггезгкзза гтцгкбш ̂ гукотусН, ШегаскюН / киНигощсЬ ро1зко- 
Ьайо-шзсЬобпювкзтапзкШ'. Беласток, 10 -  11 крас. 2000. 14. М1жнародны кангрэс 
“Беларускае асветмцтва: вопыт тысячагоддзя”. Мшск, 17 -1 9  мая 2000.

Апубл1каванасць вышкау Асноуныя палажэшп дысергацьн выкладзены у 25 
публикациях: 1 калектыуным падручшку, 1 манаграфн, 14 артикулах (змешчаны у 
навуковых часошсах), 7 магэрыялах выступленняу на канферэнцыях, 2 тэзках. 
Агульная колькасць старонак апублкаваных матэрыялау: 522.

Структура 1 аб’ём дысертацьй. Дысертацыя складаецца з уводзш, агульнай 
характарыстыю даследавання, двух раздзелау, заключэння, сшса крынщ выкарыстанай 
лггаратуры (321 пазщыя). Асно^ны тэкстзаймае 196 стар., са сшсам л1таратуры -214  стар.

АСН О УН Ы  ЗМ ЕСТ РАБОТЫ

Ва уводзшах абгрунтоуваецца выбар тэмы, яе навуковая значнасць 1 актуальнасць, 
характарызуецца ступень расирацаванасщ, фармулююцца задачы, вызначаюцца 
асноуныя метадалапчныя прынцыпы 1 структура дысертацьй.

Прадмет даследавання 1 зыходныя пазщьп у дачыненш да абумоуленага ш кола 
праблем акрэстваюцца наступным чынам.

Сучаснае лгтаратуразнауства дасягнула значных поспехау у вырашэнш асноуных 
пытанняу, звязаных з праблемалн жанру 1 стылю. 1стотныя вывады у гэтым кчрунку 
тэарэтычных даследаванняу прадстаулены у працах беяарусюх л^таратуразнауцау:
А.Адамов1ча, Дз.Бугаёва, Дз.Гальмакова, П.Дзюбайлы, В.Жураулёва, В.1вашына, 
Л.Корань (Сшьковай), М.Лазарука, А.Ленсу, У.Лебедзева, А.Яскев1ча 1 ш т ., русых 
Л1таратуразнауцау: С.Аверынцава, М.Бахцша, Ю.Борава, Г.Кампашчэнка, М.Курпнян, 
Дз„Щхачова, Г.Паспелава, А.Сакалова, М.Храпчаню, А.Чычэрына, А.1льяшэв1ча 1 шш.

Праблема закона^ жанравага развщця 1 жанравых перакрыжаванняу у лгсаратуры 
з’яуляецца адной са спрэчных 1 складаных у сучасным як беларусюм, так 1 русюм 
лггаратуразнаустве. Сведчаннем гэтага могуць быць пстарычныя ацэшо 1 тэарэтычныя 
вывады Дз.Бугаёва, В.Каваленй, Л.Корань, С.Аверынцава, Дз.Л1хачова 1 шш.

Мнопя даследчыю лгааратуры адзначаюць, што “жанры з цяжкасцю паддаюцца 
сютэматызацьп I клаафкацьп (у адрозненне ад родау лп'аратуры), яны упарта 
супращуляюцца 1м”, тэта абумоулена тым, што “у кожнай мастацкай культуры жанры 
спецыф1чныя“ '. Жанравая клаафнсацыя, ‘Члстэма жанравых тыпалопй”, па вызначэнш

Хализев В. Теория литературы . -  М., 1999 -  С .  319.
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Ю.Сценшка, “будзе зауеёды захоуваць небяспеку суб’ектыввму 1 выпадковасцГ‘. 11ры 
гэтьтм варта мець на $>вазе, што у жанрах “на працягу стагоддзяу IX жыцця 
назапашваюцца формы бачання 1 асэнсавання пэуных бакоу свету”'1.

Таюя вывады даследчыкау паказальныя у тым сэнсе, што яны шюструюць 
супярэчнасць тэарэтычнага 1 пстарычнага характару. 3 аднаго боку -  ёсць пэуныя 
жанры з формаутваральным1 (структурным1) \ уласна змястоуным1 гх аспектам!, з 
другога -  гэтыя жанры “супращуляюцца” сктэме жанравай тыиалогн, якая можа мець 
суб’ектыуны характар, з трэцяга -  псторыя лгаратуры “вымагае” не проста 
характарыстыю, а менавгга сктэматызацьй жанравай эвалюцьн як паказчыка 
змястоуна-структурнага бачання свет>г тсьм енткам  -  чалавекам свайго часу 1 асобай. 
якая узвышаецца над пэуным часам.

Вызначаная супярэчнасць з аб’ектыуна су1снуючым1 побач яе складаемым1 Чсё ж 
таю “патрабуе” суаднясення гэтых складаемых у межах аднаго лгтарагуразнаучага 
дасдедавання, прысвечанага не проста агулънай характарыстыцы жанравага развщця 
пэунага перыяду, а разгляду спецыфт жанравых мадыфкацый (жанравых формау), 
ятя сведчаць аб шматграннасцг, непауторнасщ, арыгшалънасщ, своеасаблгвасцг 
аутарскага мыслення. У той жа час жанравыя мадыфжацьп з характэрным1 для IX 
асабл1васцям! спасгцжэння свету лт»ратурным1 героям! сведчаць пра неардынарнасць 
ц1 банальнасць, адметнасць щ агульнасць светауспрыняцця навакольнага асяроддзя 
асобай увогуле -  ад звычайнага (шырока характэрнага) да эл тр н ага , ад спрошчанага 
да вытанчанага, ад безудзельнага (старонняга) да абвостранага.

Жанравыя мадыфкагдьп з характэрным для адлюстравання рэчаюнасщ у 1х межах 
стылем различены на адпаведныя умовы >х функцыяшравання: “ужывання”
(Дз.ХНхачоу) 1 успрыняцця (М.Бахцш)4. Жанравыя структуры у лггаратуры апошшх 
двух-трох стагоддзяу “вщазмяншся (1 вельм1 рэзка), асабл1ва у пострамантычныя 
эпоXI”. “.Яны стал! падатлтвы.хи 1 гнутюгш, страцш канашчную строгасць, а таму 
адкрьш шыроюя прасторы для щдьшдуальна-аутарскай шщыятывы” (В.Хал1зеу)5. У 
той жа час лпаратуразнауцы звяртаюць уваху на таюя з ’явы, як “памяць жанру” 
(М.Бахцш), “груз кансерватызму”, што “вкяць” над паняццем “жанр” (Ю.Сцеюпк), 
“жанравая шерцыя” (С.Аверынцау). Усё гета таксама сведчыць аб праблематычнасщ 
паняццяу “жанр”, “жанравая мадыфкацкгя”, “жанравая структура” 1 ш т .. бо у 
1МКЛ1ВЫМ руху лпарагурнага развщця жанравыя мадыфжпцг.п пад;шаюць 
пераструктураванню1’, сярод ь\ узшкаюць I замацоунаюцца поныя, пгю выюпкае змены 
у характеры узаемадзеянпя 1 суадносгп пам1ж жанрам!, а то I родам! лггарачуры. Пры 
гэтым усё ж гаю у межах кожшни з чшчиых жанрау зауссды ирысутшчае пэуны набор 
устоШнвых структурных уласшки-цсН, мюя дизваляюць вылучаць 1 аб’ядноуваць

6

’ Отенник Ю Системы жанров к пстрп ко  литературном процессе // Историко-литературный процесс.
-  Л., 1974. С. 173
3 Бахтин М. Эстетика словесного шорчссгва. М., 1979.- С .  332.
4Лихачев Д. Поэтика лрепперусекчй Л1п ср а 1уры. -  М., 1979. -  С. 55 ; Бахтин М, Эстетика словесного 
творчества... -  С. 279.
5 Халите в В. Теория литературы... С . 335.
6 Варта пры гэш м  ад.шачыш,. што устойл/вым! застаюцца нсклюрмч I нрычных жанрау, якЫ 
харакгарызуюцца сгро1 а нычиачамым аб’ёмам 1 спепьф чиай  сйгпмаЬ рифм еаиет, трыялет 1 шш.
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адпаведеыя хворы у асобныя жанравыя мадыфжацьп канкрэтнага жанру: апавядання, 
аповесщ, рамана.

У дысертацьй паказваецца, што лрацэс жанравага руху беларускай прозы XIX -  пач.
XX ст. адбывауся у межах наступных “метадалапчных плыняу у яе развщцг’: 1) 
рамантычна-фальклорнай, 2) гумарыстычнай (фальклорна-гумарыстычнай 1 уласна 
гумарыстычнай), 3) л1рыка-рамантычнай, 4) рэал1стычнай, 5) сатырычнай, 6) мастацка- 
фшасофскай, 7) пстарычнай, 8) фантастычнай. Натуральна, што таю падзел 
вызначаецца пэунай умоунасцю, але, тым не менш, ён спрыяе сютэматызацьп
лггаратурных факгау, выяуленню жанравых 1 стылёвых заканамернасцей у межах
пэунай сукупнасщ творау7.

У раздзеле 1, “Фарматворчыя, Шэйныя / стылёвыя плыш  у  апаеяданш X IX  -  
пачатку X X  ст. ”, выкладагоцца асноуныя погляды на пстарычны 1 тэарэтычны аспект 
праблем, названых у яго загалоуку.

Характарызуюцца праблемы фальклорных уплывау на развщцё “малой'’
нацыянальнай прозы гэтага перыяду (рамантычна-фальклорная метадалапчная плынь4). 
Адзначаецца, што уплыу фальклору на мастацкую творчасць шсьменншау акрэсленага 
перыяду адбывауся не адналшейна 1 не аднолькава у вышковых адносшах*; вылучана 
пяць юрункау9, у рэчышчы яюх адбывашся перакрыжавант аутарскай прозы з 
фальклорам. Першы напрамак: Л1таратурная апрацо^ка фальклорных фабул у
адпавсдиасц! з пэунай а^арскай задумай (Я.Баршчэусю, Я.Колас, Я д в тн  Ш., 
З.Бядуля, М.Вагданов1ч). Пры гэтым даказваецца наступнае: а) зварот Я.Баршчэускага 
да фальклорных фабул 1 вобразау -  тэта пагсазальная прыкмета рамантызму, 
прадстаушком якога з’я$шяуся шсьменшк; б) у Я.Баршчэускага 1 Я.Коласа зварот да 
фальклорных формау адбывауся на каицэптуальнай аснове. Другг. стварэнне 
арыпнальнай мастацкай формы казю з выкарыстаннем традыпыйнай фальклорнап 
гсаэтьш (Я.Колас, М.Багдановгч). Трэш: белетрызацыя пстарычных фактау праз татя  
фальклорныя формы, як легенда 1 паданне (В.Ластоусю, выкарыстоувау даныя 
пстарычных хрошк 1 летатсау)- Чацвёрты: яго больш мэтазгодна назваць тэндэнцыяй. 
якая мае адзшкавыя прыклады выкарыстання асобных фальклорных сюжэтау щ 
абсалютна сщслых фабул (напрыклад, “Сон-трава” М.Багданов1ча, “Панас на небе"

7 У “Гюторы! беларускай лпаратурм XX стагоддзя” (Нац. акад. навук Беларусь 1999 г.) “агульны 
працэс руху беларускай прозы пачатку XX ст.” прадстаулены у выглядзе чатырох “праблемна- 
гэматычных 1 метадалапчных плыняу або напрамкау развщця”: а) звязаны з “мастацкай апрацоукай 
вусна-паэтычнай творчасц!”; б) “л 1рыка-рамантычны напрамак"; в) “звязаны з развщцём 
сентыментал1зму... як пераходнай стадьи ад фальклорнай традыцьп да рэашзму”; б) “рэалютычная 
Л1Н1Я у развщщ беларускай прозы”: Гарант Л. Л парагура пачатку XX стагоддзя. 1901 -  1917. Проза // 
Псторыя беларускай лтаратуры XX стагоддзя: У 4 т. Т. 1. -  Мшск, 1999. -  С. 34.
*Працэс уплыву фальклору на развщцё беларускай лпарагуры не знайшоу, натуральна, адназначнай 
характарыстьш з боку Л1таратуразнауцау. Иаказальным! у гэтых адносшах з’яуляюцца вывады, 
прадстауленыя у наступных крынщах: Каваленка В. Вытоы. Уплывы. Паскоранасць: Развщцё 
беларус. лгг. XIX -  XX стагодцзяу. -  Мшск, 1975; Матрунёнак А. ПЫхалапчная проза: Традыцьп 1 
час. Мшск, 1988; Чыгрын I. Станауленне беларускай прозы 1 фальклор: Дакастрычшцю перыяд. 
Мшск, 1971; Яскев1ч А. Узроуш фальклорных уплывау // Узроуш фальклорных уплывау: [Зборшк] -  
Мшск, 1982.
9 А.ЯскеЫч, напрыклад, выдзяляе тры асноуныя “узроуш фальклорных уппывау" на лпаратуру 
(Яскев1ч А. Узроун! фальклорных уплывау... -  С. 58. 59, 61).
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З.Бядул1). Пяты, выкарыстанне у творах рэал^стычнага напрамку у развщщ беларускай 
прозы фальклорнай фактуальнасщ альбо фальклорнай паэтьш. Для кожнага з гэтых 
налрамкау бьш улааувыя свае прынцыпы стылёвай 1 жанравай аргатзацьп мастацкага 
твора.

Мэты звароту беларусюх аутарау XIX - пач. XX ст. да фальклорнага матэрыялу, 
натуральна, был1 розным110. У якасщ вызначалънай сярод IX дысертантам вылучана 
сэнсавая аутарская канцэпцыя 1 адпаведная арыентацыя на формы яе раскрыцця (гэта 
асабл1ва., зауважаецца у адпаведным жанравым кантэксце творау Я.Баршчэускага, 
Я.Коласа, В.Ластоускага).

Прапаноуваецца клаафшацыя жанравых мадыфкацый аутарскага апавядання XIX -  
пач. XX ст. з ф альклорньт фабулам! 1 паэтыкай у 1м.

1. Апавядалъная ггстарыя, у аснове якой ляжаць народныя легенды 1 паданш аб 
таемньм \ неспазнаным з жыцця народа (Я.Баршчэусю). 2. Празтчная байка (Д цвтн  
Ш). 3. Алегарычнае апавяданне з рознымг яго жанравы.т формамг (Я двтп  Ш., 
Я.Колас). 4. Народная казка у  лтаратурнай апрацоуцы (Я.Колас, З.Бядуля). 5. 
Лтаратурная казка (М.Багданов1ч, Ядвш н Ш.. В.Ластоусш). 6. Апавяданне-папуры на 
фалыагорныя матывы. казка-варыяцыя (адпаведна: М.Багдащшч, А.Гарун). 7. 
“Народны сказ"-легенда  (В.Ластоусы). 8. “П р ы п а в е с ц ь (В.Ластоусю).

Прыводзщца жанрава-стылёвая характарыстыка паказальных прыкмет асобных 
творау 1 адпаведнай сухупнасщ годных жанравых мадыфжацый. Адзначаецца, што у 
колькасных адносшах жанравыя мадыфкацьи творау з фальклорным1 матывамг 
вобразам11 паэтыкай прадстаулены неаднолькава у лггаратуры разглядаемага перыяду: 
ад зборшкау щ цыкла^ творау (апавядальныя псторьп, казга) да адзшкавых жанравых 
формау (/лтаратурная казка-папуры 1 казка-варыяцыя).

На падставе падрабязнага анал1зу сэнсавых, жанравых 1 стылёвых асабл1васцей 
зборнша Я.Баршчэускага ‘‘Шляхцщ Завальня, або Беларусь у фантастычных 
апавяданнях” характарызуюцца а) сэнсавы аспект светапогляду 1 традьщый народа у 
яго адносшах да таемнага 1 чароунага у прыродзе, душы I жыцщ чалавека, у свеце; б) 
спецыфка адлюстравання аутарскай сэнсавай канцэпцьп у спалучэнш яе з 
фальклорным матэрыялам праз форму апавядальнай псторьп; в) структура к н т , 
асабл1васц1 сктэмы мастацюх вобразау; г) стылёвмя паказчыю апавядальпых псторый 
зборнша; прапаноуваецца клаафкацыя апавядальпых псторый кнпт.

Зборшк фантастычных апавяданняу Я.Каршчэускага “Шляхцщ Завальня...” 
сведчыць пра наступную тгищищыю. якая илстуловл скдадвалася у новай беларускай 
Л1таратуры. 3 аднаго боку, у ирынцыиах ртграспскцыйнага адлюстравання рэчаюнасщ 
адбываецца в1дакочная агульнаформавая адпаведнасць Л1таратуры старажытнага 
перыяду 1 фальклору. 3 другога (тку, на першы план выходзщь агульны закон

10 Яны таксама назынаюцца .нпарлтуразнауцам! у працах, ягая характарызуюць шлях! развщщ 
нацыянальнай лпармуры XIX начатку XX ст.: Кабаков1Ч А. Фальклорныя 1 анталапчныя традыцьп у 
беларускай паэзй. -  Мшск, 1984. -  С. 85, 24; Махрунёнак А. Ш халапчная проза... - С. 99; Чьпрын I. 
Станауленне беларускай прозы > фальклор... -  С. 147 I шш.
11 Назваплай жанравай формы сишшл'шая сучаснаму тэрмшу “прытча”, тлумачшнс яьому дадзена, напрьшш,
у доступных крыншах: Конан У. Нрьпча // ЭЛ1М Бел. -  Мшск, 1986. ~ 1 .1  ( '. -101 402; Лазарук М.,
Ленсу А. СлоУшк лпарш ураш аучых тэрмшау. -  Мшск, 1983. -  С. 12*>.
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адзшства прынцыпау мастацкага адлюстравання 1 кампазщыйнай будовы у 
адпаведнасщ з 1дэйным стрыжнем асобнага твора 1 усёй кит. Апавядальная псторыя 
як жанравая форма ‘‘малой” прозы пачынае набываць характарыстычныя структурный 
прыкметы. Гэтая тэндэнцыя затым у лгсаратуры пач. XX ст. асабл^ва выразна праявщца 
у творчасщ Я д втн а  III., М.Гарэцкага, В.Ластоускага 1 шш. пюьменшкау.

Ахарактарызаваны таксама спецыфгка спалучэння фальклорных прынцыпау 
адлюстравання рэчакнасщ  / асаблгвасц! Ыдьтдуальна-аутарсшх мас.тацтх 
кашрпцый у  апаеяданш пач. X X  ст.

У сувяз1 з гэтым прыводзяцца наз1ранн1, доказы 1 вывады у адносшах да творау 
Ядв1пна Ш., у яюх выкарыстаны фальклорныя матывы, фабулы, вобразы. Вызначаны 
жанравыя мадыф1кацьп 1 мастацюя асабл1васщ тайх творау Ядвп ша Ш.: 1) празагчная 
байка, 2) алегорыя у  апавядальнай гкторъй (“Дачэсныя”, “Сабачча служба”); 3) казка 
у  апавядальнай ггсторьи (“Чортава ласка”, “Дуб-дзядуля”); 4) казка (“Што сказау 
певень”, “Хлеб”).

На матэрыяле апавяданняу З.Бядул1 (“Панас на небе”), А.Гаруна (“У Панасавым 
сяле”), М.Багданов1ча (“Сон-трава”) анал1зуюцца прыклады фальклорна- 
белетрыстычнага запазычвання у лпаратуры разглядаемага перыяду.

Па асноуных свахх рысах жанравай мадыфкацыяй, бл1зкай да байю у прозе ЯдвИна 
Ш., з’яуляецца прыпавесць (прытча) В.Ластоускага: “Прыпавесць аб старым мужу 1 

гожай дзеве”, “Аб сытой свшш”, “Дзед 1 унук”, “Певень 1 1уся” 1 шшыя. У дадзеным 
кантэксце ахарактарызаваны наступныя аспекты: а) спецыфша увасаблення разумовай 
1ДЭ1 у яркхм прадметным вобразе, б) асаблхвасщ фабульнага руху, в) рытм1заванасць 
мастацкай мовы у ирыпавесцг Прапаноуваециа таксама анал1з шшых жанравых 
формау з апавяданняу В.Ластоускага: легенды 1 падання -  “народных сказау” (аутарскае 
вызначэнне).

На падставе характарыстыю мастацюх асабл1васцей апавядаппяу Я.Баршчэускага I 
В.Ластоускага зроблены высновы, што структура жанравых формау у гэтых 
шсьменшкау мае сваю варыятыунасць, якая абумоулена зместам 1 прыватнай 
структурам не толью канкрэтнага твора, а 1 жанравым кантэкстам поля аутарскай 
творчасш. Гэта у сваю чарту у сукупнасщ з вывадам1 аб фарматворных 1 стылёвых 
паказчыках шшых жанравых мадыфшацый друпх шсьменшкау дазволша весщ гутарку 
аб агульных (падобных) стылёвых прыкметах пэунай жанравай мадыфкацьп I паэтыцы 
жанравай формы (адметных прыкметах) пэунага шсьменнша.

Жанравыя мадыфкацьи апавяданняу з “Казак жыцця” Я.Коласа у болынасщ сваей 
прадстаулены апавядапьныла гкторыями Яны апрануты у форму фальклорнага жанру, 
як! у аутарсюм варыянце уяуляе сабой апавядальную гкторыю аб казках жыцця. 
Сшлёвыя асабл1васц! “Казак жыцця” с-ведчаць аб прысутнасц! у межах усяго цыкла 
апавядальшка. У дысертацьй прыводзщца характарыстыка спецыфш стварэння 
эфекту' прысутнасщ гэтага неназванага мастацкага вобраза 1 яго ролг Анал1зуюцца 
таксама наступныя мастацюя аспекты “Казак жыцця”: а) прысутнасць чалавека у 
форме уяулення 1 аналопй рэцышента: б) функции ашраламорфна-ашмктычнага 
вобраза; в) умоунасць алегарызму 1 роля ашмютычнага каннэпцыйна1-а аутарскага 
вобраза.
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Фальклорныя прынцыпы аеэнсавання рэчаюнасш шсьменшкам! у пач. XX ст., 
натуральна, уплывал: на адлюстраванне гэтай рзчакнасщ у адпаведных жанравых 
мадыфкацыях, яюя знешне вылучашся сва1м падабенствам з народным! формам!. У 
той жа час метадалапчная плынь, звязаная са зваротам да фальклорных традыцый у 
аутарсгам апавядант пач. XX ст., сведчыць пра тое, што теьм еннш  укладвал1 у форму 
фальклорнага жанру арыпнальны змест, свае тдътдуалъна-аутарскае спасщжэнне г 
разумение свету I чалавека у  \м. Асаблгва тэта характерна для творау Я.Коласа, В. 
Ластоускага, М.Багданов1ча.

Гумарыстычныя 1 сатырычныя апавядант XIX -  пач. XX ст. (Фальклорна- 
гумарыстычная 1 уласна гумарыстычная метадалапчныя плы т) у мнопх выпадках 
разглядаюцца даследчыкам1 у деснай сувя31 з фальклорным1 традыцыям! як адпаведны 
IX працяг у арыгшальнай аутарскай прозе. У дысертацьй ж характарызуецца такая 
асабл'васць у адлюстраванш рэчаюнасщ праз адпаведныя жанравыя формы 
гумарыстычнага 1 сатырычнага апавядання, як “яамяць жанру” (на аснове тэарэтычных 
зыходных М.Бахцша). Мнопя творы гумарыстычнай плыш у развщщ прозы 
разглядаемага перыяду бьш створаны на аснове прынцыпу карнава.щзацьн. 
Даводзщца, што у апавяданнях А.Плуга, Ф.Багушэв1ча, Я.Коласа, Ядвш иа III., Цёткт, 
М. Гарэцкага, Ул. Галубка, З.Бядугп, Я .Л ёска разгортваецца своеасабл^вы карнавал, 
для якога характэрныя зрушэнне фокуса агульнапрынятых каштоунасцей, 
гратэскавасць дзейства, пэуная неверагоднасць, узвышанае 1 зшжанае.

Гумарыстычнае апавяданне такого кшталту разв1валася у двух ырунках: 
апасродкаванай карнавал1зацьп адпаведнага дзеяння праз апавяданне героя 1 

карнаватзацьп дзеяння праз непасрэднае (у цяперашшм часе) адлюстраванне. Акрамя 
гэтага, у прозе пач. XX ст. прадстаулены таксама творы звычайнага гумарыстычнага 
адэкватнага адлюстравання зместу у IX (К.Каганец, Ул.Галубок, Я д в т н  Ш., Цётка, 
Я.Колас). Вылучаны наступныя жанравыя формы: 1) разгорнутае гумарыстычнае 
апавяданне бытавога зместу (“Чорт”, “Калодка пчол”, “Дзялщьба” , “Недаступны". 
“ЗнайшлГ, “Стараста” Я.Коласа, “Вада памагла” Ул.Галубка, “Гора удавы Сымошх1”, 
“Лявошха 1 Сымоюха” З.Бяду.щ, “« Не усе ж разам, ягамосцх!..»” , “Першынка” Я.Лёсжа 
1 шш.): 2) апавядалъная гкторыя анекдатычнага характару (“Кручаная баба”
А.Плуга, “Сведка”, “Палясоучпчык” Ф.Багутэв1ча, “На вяселлс”, “Журавшка”, 
“Марымоиавы сабам” Ул. Галубка, “ЗамореК1 звер”, “Пазыка”, “3 маленьким 
бшещкам”, “Суд”, “Важная фпа” Я двтн а III. I шш.) - творы, яюя у той або щшай 
ступеш маюць у сабе элементы карнавал па цьп; 3) гумарыстычная навела бытавога 
марал!затарскага характару (“Што кажух, тос не вата” К.Каганца, “Вясковыя 
астраномы” Ул.Галубка, “Ьаба" Я д втн а III. I 1НШ.); 4) бытавая гумарыстычная навела 
(“Адвакат”, “Дарапя лскГ. “Чужое смачней” Ул.Галубка); 5) навела-жарт (“Дзядзша” 
Ф.Багушэв1ча, “Абразок" Ул. Галубка 1 шш.): 6) гумарыстычная навела анекдатычнага 
характару (“Трывога" Я.Коласа, “Вучоны бык” ЯдвИна Ш., “Злосць”, “Нявестш 
сварацца”, “Памылка” М.Г арэцкага I шш.); 7) апавядачьная гАсторын гумарыстычнага 
зместу (“Паиас гуляе” , “Сябра з каубасой” Власта, “При исполнении служебных 
обязанностей” Ядкюна III., “Зваротл1вы”, “Разумный, ды пс на дурня напал!” Цётю,
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“Рабы М1хась Крэчка, што быу за суддзю” Я Л ёак а  1 шш.); 8) разгорнутае апавяданне 
анекдатычнага зместу у  форме апавядальнай ггсторьй (маленькая аповесць Арцёма 
Музыю -  В.Ластоускага -  “Прыгоды Панаса \ Тараса”) творьт звычайнага 
гумарыстычна-бытавога зместу. У межах вылучаных жанравых мадыфжацый 
праводзщца падрабязная характарыстыка IX стылёвых 1 фарматворных асабл1васцей.

Рэал1стычны напрамак развщця “малой” призы пач. XX ст. прадстаулены, як 
паказваецца у дысертацьп, насту пным] жанравым! формами 1) “сцэнш з натуры" 
(вызначэнне М.Багдановгча), 2) мШяцюра, 3) побытаеы абразок; бытавыя абразю- 
супастауленш, абразт-сукупнасцъ у  межах аднаго твора -  яны аб'яднаныя 
адзтствам тэмы I настрою апавядальшка, 4) фельетон, 5) бытавая навела, 6) 
(мпрэсгя, 7) апавядальная ггсторыя, 8) падзейна-разгорнутае апавяданне: а) у  форме 
лштоу, б) у  форме дзёнткавых загйсау; 9) падзейна-разгорнутае апавяданне з 
рэальным мастацкш светом у  ж г шш.

“Сцэнш з натуры" (вызначэнне М.Багданов1ча), “карцшю з натуры” (вызначэнне 
Я.Коласа), дарожныя назгранш, замалёую характарызуюцца як жанравыя формы 
апавядання, для яюх уласщва ашеальнага характеру адлюстраванне рэчакнасщ без 
анал1тычпага заглыблення у канфлжты унутранага 1 знешняга кшталту; падзейнасць 
тут прапаноуваецца у яе размеранасщ, спакойным рытме, лапчнай паслядоунасщ, 
ланцуговасщ У агпеанш знешшх нрыкмет -  гэта дазваляе у некаторых выпадках (ецэны 
з натуры Я.Коласа, М.Гарэцкага) “нашзваць” адпаведныя зшзоды з IX на фабульны 
стрыжань. Для ецэн з натуры часам характэрна разгорнутасць падзейнага 
адлюстравання, у некаторых выпадках навелютычнага характару падзейная 
сцягненасць. “Сцэню з натуры” у стылёвых адносшах могут, мець прыкметы розных 
жанравых формау апавядання, яны сведчаць аб яшчэ адным формаутваральным у 
межах жанру перакрыжаванш, падагульнены варыянт якога наступны: “карцшка з 
натуры” Я.Коласа / падзейна-разгорнутае на бытааую тэму апавяданне / навела / 
апавядальная ггсторыя; “ецэнка з натуры” М.Багданов1ча / навела / апавядальная 
псторыя; ецэна з натуры М.Гарэцкага / апавядальная ггсторыя / 1мпрэс1я / навела.

Мтгяцюра характарызуецца як жанравая форма апавядання, у якой ствараецца 
карцшка нейкай падзе! без фабульнай развгтасщ, дзеянне тут уяуляе сабой 1мгненне -  
гэта застылае шгненне; ад абразка адрозшваецца тым, што для мшяцюры не 
характэрна стварэнне вобраза у яго падзейнай традыцыйнасщ 1 усталяванасш 
характарыстычнасщ. Адзначаецца, што правесщ абсалютную мяжу пам1ж абразком I 
м тяцю рай  як жанравым! м ады ф кацьтп  апавядання часам бывае давол1 складана (у 
якасщ прыкладу прыводзяцца назгранш адносна творау З.Бядул1 з вызначаным! сам1м 
шсьменткам формаутваральным1 вызначэннямп “м1шяцюры” ] “абразю”).

Мййяцюры этчнага зместу М.Гарэцкага (“У пансюм лесс”, “Буйнщы 1 драбншьГ, 
“Скрыпачка”), мшяцюра (аутарскае жанравае вызначэнне) “Страшное” М.Багданов^ча
-  гэта сапрауды застылыя хмгнешп з жыцця лггаратурных герояу. Выпадак-1мгненне 
тут “праносщца” бл1скав1чна, ён не вызначаецца сваей падкрэсленай 
характарыстычнасцю, як гэта уласщва, напрыклад, абразкам. Сярод творау 1 

М.Гарэцкага, 1 М.Багданов1ча вызначаны бл1жэйшыя (паводле часу стварэння) да 1х
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мшяцюр больш буйнога плану лпаратурныя формы у жанры апавядання, 
далучаючыся да яюх, мшкцюры гэтых тсьменнжау “удзельшчаюць” у калейдаскагйчным 
адлюстраванш жыцця (“У пансюм лесе”, “Буйнщы 1 драбнщы” / “Рунь” М.Гарэцкага, 
‘‘Страшное” / “Именинница” М.Багдановтча).

Сцвярджаецца таксама, што м тяц ю р а у апавяданш пач. XX ст. -  такая кароткая 
лхгаратурная форма, якая дае фактуальны альбо сэнсавы фрагмент да наступнага па 
часе натсання твора щ такой жа кароткай альбо (часцей) больш разгорнутай формы. 
Яна дазваляе пюьменшку рабщь розныя праекцьз1 адной 1 той жа альбо падобнай з'явы 
рэчаюнасщ пры яе (рэчаюнасщ) мастацюм адлюстраванш, а для рэцы ш ента 
стварае умовы  для зб1рання такога ракурснага адлю стравання у адну 
сэнсавую сукупнасць.

Давол1 пашыранай жанравай мадыфкацыяй у лггаратуры пач. XX ст. з ’яуляецца 
абразок -  жанравая форма апавядання, якое нагадвае альбо стварае карцшку, узор, 
абрысы нечага традыцыйнага (практична нязменнага) з уласщвым1 для гэтай 
традыцыйнасщ характарыстычным! прыкметам1; ён мае абразковую будову 1 абразковы 
вобраз. Абразю як мастащоя формы, што адлюетроуваюць сутнасныя праявы нечага, 
могуць, як сведчыць апавяданне пачатку XX ст., юнаваць як асобны твор (Ядв1пн Ш.: 
“1)”,”3 бальшчнага жыцця”; Я.Колас: “У горадзе”, “Старасць не радасць” I 1нш. ) I як 
супастауляльная ц1 дстучалъная сукупнасць у  межах аднаго твора (Цётка: “Присяга 
над крывавым! разорам)”; З.Бядуля: “Без споведзг’, “Туга старога М^хайлы; М.Гарэцю: 
“Рунь”, “Зтб ее сэрца”, “Габрыелевы прысады” 1 шш.). Прадстаулены таксама разгляд 
стылёвых 1 формау гваральных асабл^вашей таюх варыянтау абразка, як абразок навт з 
сялянскага жыцця (Цётка: “Навагодш лют”), не заяулены аутарам трыпщх, яю 
складаецца з абразкоу (“Думш у дарозе”, “Паулюковы думю” 1 “У горадзе” Я.Коласа).

Форма абразка выкарыстоувалася тсьменшкам! не толью пры рэалютычным, але \ 
шшых мастацюх узроунях асэнсавання ] адлюстравання рэчаюнасцк рамантычна- 
Л1рычным, этчна-Л1рычным 1 мастацка-фшасофсюм. Найбольш пашыраны пры гэтым 
абразю-супастауленш 1 формаутваральнае у межах жанру неракрыжаванне: абразок /' 
1мпрэс1я, абразок / прамова.

У пачатку XX ст. у беларусюм 1 русюм перыядычным друку публшавалюя 
апавядальныя формы, яюя атрымаш наступнас жанравас вызначэнне: “фельетоны” 
(Я двтн  ИГ: "Лотерея”, “Наивный мальчик” ), "маленыая фелт.етопы” (М.Багдаждач: 
“После концерта Яна Кубелика”, “Нумизматы”, Карлик и человек”, “Ванька-встанька”, 
“Жаль кншу”, “О взятке”). Мастацкая фактуальнасць таюх творау дала падставы 
ахарактарызавапь апавядшше-фельетон як мастацка-публщыстычную жанравую 
форму апавядання, у якой адлюстраванне актуальных падзей сучаснасц], характарау- 
тьшау, праблем грамадскага жыцця адбываецца на аснове крытычных (з в1давочным1 

1п схаваным1 элементам! аутарскай сатыры щ гумару) адносш тсьменш ка да аб’екта 
адлюстравання; тут м оуць саалучацца з адпаведнай IX перавагай публщыстычныя I 
мастацюя стылёвыя формаутваральныя магчымасщ; кампа.ицыйным цэнтрам 
апавядання-фельетона з'яуляецца асоба аутара-апавядальнша, як), вылучыушы з 
сучаснай яму рэчаюнасщ пзуныя яе факты, самгм принципам кампаноуы 1
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каментарыяу да Ьс падкрэапвае сваё крытычнае етауленне да предмета адлюстравання 
1 праз паказ знешшх праяуленняу з’яу 1 характарау акдэнгуе увагу на значным. ктотным у
IX.

Псторыя беларускай лггаратуры сведчыць аб тым, што навела у  пачатку XX ст. 
падлягала структурным зменам, гэта прыводзша да перакрыжавання формау у межах 
жанру — своеасабл1вага сцягвання (канцэшрацьп) розных стылёва-фарматворчых 
прыкмет у межах асобнай жанравай мадыфжацьп з адпаведнай усё ж 
формаутваральнай дамшантай у ей. Гэта уласщва, напрыю1ад, апавяданням 
рэалютычнага зместу Ядвшна Ш. (“Маленькая повесть”, “Зараб1у”, ‘Таротная”, 
“Шчасл1вая”, “Цырк’')12. У адных гворах адначасова прысутшчаюць прыкметы 1 

разгориутага у падзейных адносшах апавядання. 1 навелы, у друпх -  апавядальнай 
псторьп 1 навелы, але ва у ах  выпадках наз1раецца дамшаванне прыкмет навелыь  з 
выкарыстаннем у ёй характэрных аугарсгах прыёмау адлюстравання рэчакнасщ.

Найболып адпавядаюць прыкметам навелы апавяданш “Маленькая повесть" 
Ядвшна Ш. “Злав1у” 1 “АдгукнуУся” Я.Коласа, “Малгсва малога Габрусша”, “Сон 
Анупрэя” “Пяць лыжак защри”, “Злодзей” З.Бядул!, “Хадзяка” М.Гарэцкага, “Колька” 
М.Багданов1ча. У гэтых творах сюжэт зведзены да адной жыццёвай падзе], якая 
з ’яуляецца не проста навшой (навела -  ад ггал. поуе11а -  навша), а з нечаканай, 
незвычайнай развязкай навшой ва умовах паусядзённага жыцця як для самога 
утваральшка асноунага дзеяння, так 1 для яго (дзеяпня) наз1ральшкау щ саудзельшкау.

У апавяданнях пач. XX ст., што пераважна маюць прыкметы навелы, наз1раецца 
наступная з ’ява структурнага характару: у цэнтр фабульнага руху твора ставяцца, як 
правша, два каротюя этзоды (блЬюя щ аддаленыя иа часе адзш ад аднаго), ягам у 
болыпасщ выпадкау папярэдшчае 1 злучае яюя рэтраспекцыйнага характару 
шфармацыя (“Шчасл)вая” , “Зараб1у”, “Цырк” Ядвшна Ш., “СИрата”, “Лшшяя” Цётю 1 

шш.) Тут пры наяунасщ навелютычнага эшзодавага адлюстравання жыццёвых абставш 
1 лггаратурнага героя у IX зауважаецца 1мкнеине аутарау “рассунуць” храналапчны 1 

падзейны спектр твора.
Сярод навелау пач. XX ст. ёсць прыклад навелы-гутарш (“Асеншя люты” Цётю) 

кароткага апавядання, якое фшсуе як адзш этзод  жыцця лггаратурных герояу IX 
разважанш адносна вылучанай 1М1 адной жыццёвай праблемы. У цэнгры мастацкага 
расповеду у навеле можа знаходзщца пачуццё, рух думю лггаратурнага героя, што 
характэрна, напрыклад, для апавядання Цётта “Лшшяя”. У гэтым творы на вонкавым 
узроуш з пэунай доляй мастацкай штрыговасщ прасочваюцца пс1Х1Чиыя праяуденш 
свядомасщ лггаратз'рнай гератт

Сярод жанравых мадыфжацый “малой” прозы рэалютычнага напрамку 
прадстаулена таксама гмпрэсгя. ГТрауда, такая форма сярод гэтай групы творау мае. 
бадай, адзшкавы прыклад: апавяданне М.Гарэцкага “Патаемнае” . Тым не меней,

’’ 1ншыя прыклады такога перакрыжавання: падзейна-разгорнутае на бытавую тэму апавяданне /  
навела (“Туляп”, “Л1ст” З.Бядули “Дзве сястры” М.Гарэцкага; “Несчастный случай” М.Багданоыча \
1НШ.).
13 Гэтыя прыкметы вызяачаны у наступных крынщах: Литературный энциклопедический словарь.. -  
С. 248; Ожегов С. Словарь русского языка... -  С. 417.
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мастацюя асаб.швасщ гэтага твора у суаднесенасщ IX са етылёвыьп прыкметаш творау 
мастацка-фшасофскага 1 Л1рыка-рамантычнага напрамку14 у дастасаванасщ IX да 
стылёвых асабл1васцей умпрэаяшзму у лгаратуры увогуле дазволш  вылучыць 
характэрныя мастацюя паказчыю 1Мпрэсп як жанравай мадыф1кацьи апавядання. Для 
яе характэрны уласщвасщ 1мпрэаяшстычнага стылю: перадача прадмета
адлюстравання (ён можа быыь як матэрыяльнага, так \ доальнага кшталту альбо 
праяуляцца у матэрыяльна-щэальным спалучэнш) штрыхамьмтяцюрам!, штрыхамь 
абразкаш, яюя, 1мгненна фшсуючы плынь уражанняу л)таратурных герояу, спантанны, 
на першы погляд, рух праяу рэчакнасщ, у той жа час выяуляюць свае схаванае 
сэнсавае адзшства 1 сувязь пры характарыстыцы 1 сэнсавым раскрыцщ мастацюх 
праблем 1 вобразау, акрэсленых у творы. 1стотным1 стылёвым! уласщвасцям! 
апавяданняммпрэсп, як 1мпрэс1яшзму15 у лпаратуры увогу'ле, з ’яуляюцца наступныя: 
апавяданне вядзецца праз “як бы схопленыя науздагад дэташ”, яюя, знешне 
парушаючы “строгую узгодненасць апавядальнага плана 1 прынцып адбору ютотнага”, 
нечакана яднаюць сэнсавы струмень кожнага асобнага вобраза М1Ж сабой, надаючы 
мастацкай ЩЭ1 “нечаканую разгалшаванасць 1 мнагалжасць” -  сэнсавую шматмернасць. 
Мастацю вобраз-щэя (вобраз щэальнага плана) у апавяданнЫмпрэсп трымаецца на 
“хютюх недагаворанасцях 1 туманных намёках”, яюя у сваей сукупнасщ спрьмюць 
рэцэпцыйнаму фшасофска-творчаму асэнсаванню “ракавой гульш стыхн у жыцщ 
чалавека”16.

На прыкладзе анал1зу апавяданняу Я д втн а  Ш. (“Шах -  мат”, “Жывы нябожчык”, 
“Зарабляюць”), В.Ластоускага (“Мост у Кутах”), А.Гаруна (“Пан Шабунев1ч”), 
М.Багдащдача (“Именинница”, “Марына”), М.Гарэцкага (“Русю”, “На этапе”), З.Бядутп 
(“Дудар”, “3 дароп”), Я.Коласа (“Стары канакрад”) 1 шш. вылучаны 1 

ахарактарызаваны струкгурна-стылёвыя асабл1васщ апавядальнай псторьп, у 
прыватнасщ наступныя аспекты: а) спецыфша утварэння кампазщыйна аргашзуючага 
цэнтра, б) абумоуленасць кампазщыйных паказчыкау узнауляемага апавядальшкам 
эшзоду; в) формы мастацкага свету твора, IX структура 1 сэнсавы рух; г) 
формаутваральнае у межах жанру перакрыжаванне: апавядапьная глсторыя / абразок, 
апавядальная глсторыя / навела.

Проза пач. XX ст. сведчыцъ аб тым, што гнсьменшю давол1 часта звярталюя да 
факта-сведчання як першакрынщы для мастацкага асэнсавання 1 абагульнення. Гэтыя 
факты-сведчашп не столью арататьшная з ’ява, колью своеасаблувая белетрызаваная 
гульня у межах найчасцей апавядальнай г1сторгл!, дзс свсдкам! выступаюць расказчыю 
таго щ шшага здарэння. Прыкладаш такога кшталгу скедчанняу белетрызаванага 
характару могуць быць таксама апавядант М.Гарэцкага “У чым яго крыуда?”, 
Я.Коласа “3 днеушка пана Жылака”, “Апавяданне без назвы” Я.Лёака, якм маюць 
форму (адпаведна) лктоу, дзёншканмх загпсау, успамшау з маленства. Таюя жанравыя 
мадыфшацьп (падзейна-разгорнутис на бытовую тэму апавяданне у  форме а) лгстоу,
б) дзёнткавых затсау, в) успамшау п Ожцтства) даюць магчымасцъ лтаратурнаму 
герою выказвацца маналапчна, разгорнута, захоуваючы акрэслены раней яго

1 4

14 (мпрэсп л 1рычна-фшасофскага (Я двтн  Ш., В.Ластоусю. З.Бидуля, М.Гарэцю), лфычнага (З.Бяяуля)
зместу.
"  Литературный энциклопедический словарь... -  С. 121.
16 Працытаваныя вызначэнт узиты з папярэцняй крынщы: С. 121.
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свядомасцю рух разважанняу. Уплыу знешшх абставш на сэнс, парадак 1 стыдь гэтых 
белегрызаваных сведчання^ м тмальны . Першасна жадаемае 1 мысленна акрэсленае 
•гут не змяняецца над уплывам абставш збоку, не перабьваецца 1М1. Носьбге думю тут 
прадастаулены сам сабе пры выбары стылю яе выкладу 1 аргатзацьп сэнсавага руху у ей.

Найболып прадстаушчай у колькасных адносшах жанравай мадыфкацыяй у межах 
апавядання пачагку XX ст. з ’яуляецца форма падзейна-разгорнутага на бытовую тэму 
апавядання (хворы Ядвшна 1 1 1., Я.Коласа, В.Ластоускага, Цётю, З.Бядула, М.Гарэцкага, 
М.Багданов1ча, Л.Гмырака, А.Гаруна, Я.Лёака 1 шш.).17

'Гворы гэтай жанравай трупы сведчаць пра асабл1васщ лпаратурнага шляху пач.
XX ст. да узбуйненых личных формау*. Элементам! гэтага сведчання з ’яуляюцца 
наступныя: а) стылёвыя дашнанты, спалучэнш 1 тэндэнцьп; б) традыцыйнае 
выкарыстанне фарматворных магчымасцей абразка ) апавядальнай псторьп; в) 
разгорнутасць мастацкага адлюстравання з адпаведным1 прыёмам! 1 сродкамг 
раскрыцця характару I абставш -  яна дазволша гасьменткам напауняць творы 
пахалапчнай 1 сацыяльнай змястоунасцю.

На прыкладзе апавяданняу гэтай групы паказваецца, што у “малой” прозе 
фар.шравалюя тэндэнцьп рэграспекцыйнага адлюстравання рэчакнасщ не толью праз 
апавядалыгую псторыю, але 1 праз выкарыстанне розных па структуры рэтраспекцый у 
падзейна-разгорнутым апавяданнг Праведзена характарыстыка, размежаванне 1 

клаафшацыя а) тыпау рэтраспекцый у гэтай групе творау, б) тыпау пейзажных 
атсанняу 1 элементау пейзажу, а таксама ахарактарызавана IX сэнсаваутваральиая 
функцыя. Ахарактарызавана паказальная прыкмета падзейна-разгорнутага апавядання
-  цс1хаанал1тычныя тэндэнцьп у 1м, напауненне адпаведных творау пахалапчным 
зместам; праводзщца дум ка аб Пастуховым узнаулент мадэл! формау шдьшдуальнай 
пс1Х1Чнай трансфармацьп (“Дзеравеншчына” (М^халка) || “Малады дубок” (Макам 
Заруба), “У старых дубах” (Базыль) 1| “На ростанях” (Лабаодмч) Я.Коласа, “М 1хаська” :| 
“Зялёнка” Цёткй “Велжодныя яйю” (Сцяпанка) || “Бондар” (Дашла) З.Бядул1 1 шш.; 
“Дзе канец свету?” (Янка) З.Бядул! [ “Дурны настаешь'” (Якуб Кубраков1ч) 
М.Гарэцкага, “Катыш” (Вася) М.Багданов1ча ! “Вечар” (Гастрыт) А.Дударава 1 шш.). 
Пры дапамозе фактуальных канстатацый звяртаецца увага на тое, што сэнсавая 
загадкавасць, аб’ёмнасць I неадназначнасць (палем^чнасць), яшя патэнцыяльна 
утрьишвающ, у сабе перспектыву неадназначнага рэцэпцыйнага сэнсавага тлумачэння,
-  гэта адна з к-тотных асабл1васцей апавядання пач. XX ст.

Ахарактарызавана таксама 1 спецыфжа адлюстравання рэчаюнасщ у падзейна- 
разгорнутым на ваенную тэму апавяданш (“На стаянцы” З.Бядул!, “Лгеоусю хутарок”,

17 Да гэтай групы аднесены наступныя творы названых шсьменшкау (ушчана хранапапчная 
паслядоунасць IX нашсання): “Мустафа” Ядш пна Ш ., “Бунт”, Юрмаш”, “Вааль Чурыла”, “Калядны 
вечар”, “Нёманау дар”, “У старых дубах”, “Дзеравеншчына”, -‘Стары* падры знш ”, “Выстагнауся", 
“Тоустае палена”, “Малады дубок”, “На начлезс”, “О'рата Ю рка”, “На чыгунцы” Я. Коласа, 
“Лебядзшая песня”, “Мост у Кутах” В.Ластоускага, “Зялёнка”, “М1хаська”, “Гутарю аб туш ках” 
Ц ётк 1, “Вялю пост”, “Ашчасд1вша”, “Сцёпка”, “Злосць", “На каляды к сыну”, “Велжодныя яйю”, 
“Умарыуся”, “Чараушк”, “Леташсцы”, “Дзе канец свету?”, “Буслы”, “Мядзведзь”, “Юлька”, “Бондар” 
З.Бядул1, “У лазш”, “Роднае карэнне", “Дзёгаць”, “З'ша”, “М ацГ, “Амерыканец”, “Прысяга”, 
"Панская сучка”, “Тамашы” М.Гарэцкага, -‘Преступление”, “Чудо маленького Петрика”, “Экзамен”, 
“Катыш” М.Багданов1ча, “Вас1лёва вяселле” Л.Гмырака (Б.Зайца), “Свята” А.Гаруна, ’ Па- 
валачобнаму” Я.Лёснеа.
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“Генерал” М.Гарэцкага): а) асабливасщ мастацкага зместу, б) суадносшы
аб’ектьшзаванага 1 суб’ектыв1заванага спосабау адлюстравання падзейнасщ у межах 
мастацкага свету творау, в) асаблхвасц: стварэння пс1Х1Чнага руху у свядомасц) 
лггаратурнага героя. Зроблены вывад аб мэтазгоднасод вядзення гутарй пра 
патэнцыяльную у сэнсавых адносшах пахалапчную 1 фшасофскую данасць, якая 
утрымл1ваецца у творах М.Гарэцкага18 1 “патрабуе” нггэлекгуальных зносш са 
свядомасцю рэцытента дзедя далучэння да сэнсавай плыш шшых вобразау 1 фактау 
гэтых ] друпх творау; у тайх выпадках мастацкая фактуальнасць творау пашыраецца, 
набывае уласщвасщ сэнсавай аб’ёмнасцт

Дысертант выкладае таксама вышм даследавання такога пытання, як ^сштэз 
Л1рычнага 1 рэалютычнага пачаткау у беларусйм апавядант 1906 -  1919 гг.”.

Жанрава-стылёвы анал1з л1рычных апавяданняу З.Бядулк Я.Коласа, В.Ластоускага, 
Ядв1пна Ш., Цётю, М.Гарэцкага, А.Гаруна дазвол1у вылучыць наступныя жанравыя 
формы у IX “малой” прозе: абразок-прамова, апавядалъная гкторыя, навела, трыпц1х, 
разгорнутае лгрычнае апавяданне, абразт-супастаулент, мтшцюра (замалёука), 
абразок-шпрэсЫ. Таюя жанравыя формы у некаторых выпадках нешматлшя 1 нават 
адзшкавыя у межах спадчыны асобнага шсьменюка. Рамантычны погляд на праблемы 
рэчаюнасщ 1 л!рычная форма яго адлюстравання прысутшчаюць тут на узроуш 
нязначнай колькаснай сукупнасщ, якая не уплывала на агульныя прынцыпы 
адлюстравання рэчаюнасщ, не складвалася у тэндэнцыю, а тым болей у канцэпцыйную 
мастацкую плынь.

Адным з першых у беларуейм апавядант пач. XX ст. да л1рычнай прозы звярнууся 
Я.Колас. Яго апавядант “Думю У дарозе” 1 “Паулюковы думю” -  гэта творы, у яй х  
этч н ы 19 змест спалучаецца з .йрычным спосабам яго адлюстравання у  форме абразка- 
прамовы, для якой характэрны наступныя асаблхвасц!: а) лапчная паслядоунаснъ, 
сэнсавая мэтазгоднасць у выкладанш пачуццяу 1 думак л1рычнага героя; б) стыль 
разважанняу. зваротау 1 вывадау .гйрычнага героя падкрэсл1вае не раптоУнасць щ 
1мгненнасць IX узшкнення, а неаднаразовае IX “пракручванне” у яго свядомасщ у 
залежнасщ ад той ш шшай спуацьн з рэальнасщ -  гэта св0еасабл1выя маналоп, як:я у 
розных варыяцыях аднаго I таго ж зместу неаднаразова паутаралюя л^рычным героем 
за кадрам мастацкага раегюведу; в) для гэтых маналогау характэрна фабульная 
пачуццёва-разумовая разгорнугасць 1 лапчпая IX завершанасць; г) у той жа час фшал 
апавяданняу у IX спалучэнт з папярэдняй фастуальнасцю вызначаецца пэунай доляй 
палем1зму (сэнсавай неадназначнасцГ), нао1ул уласщвага любой прамове; такая 
палем1чнасць падводзщь рэцы тента да асэнсаванага нрацягу аутарсюх разважанняу, 
да высвятлення пытанняу фшасофскага характару; д) для стылю гэтых апавяданняу 
характерна -  з аднаго боку .'прычная узнёсласщ., маттоуная святочнасць, а з другога
-  эшчная вобразнасць: шчога незвычайнага не адбываецца у наваколл!, якое акружае

16

18 Напрыклад, у апавяданнях “Генерал” I “Русю”
19 V дадзеным выпадку тэрмш “зтч н ы ” абазначае не родавую прыналежнаедь твора, а шшыя яго 
уласщвасш: тут I далей пад “этчны м  зместам” падразумяваецца рэал1стычна-рацыянальна 
аргаюзаваная рэча1снасць. Патэнцыяльна этч н ы  змест у творах гэтай трупы напауняецца л1рызмам -  
узвышанай эмадыйнасцю, уласшвай мове аутара, алавядальшка, персанажау, характэрнай для 
мыслення л1таратурных герояу. Для параунання можна лравесц! паралель з вывадам! В.Хал1зева 
адносна “этч н асш ” (Хализев В Теория литературы... -  С. 296).
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.-прычнага героя; адсюль вышкае традыцыйнасць 1 радыянальнасць рэалктычнай 
метафары, якая ужываецца як лапчная канетанта, падкрэшваючы сум 1 аднастайнасць 
у садыяльным абрамленш вобраза роднага краю.

Бл1зкай да прамовы з ’яуляецца хакая жанравая форма у “малой” Л1рычнай прозе, як 
апавядальная ггсторыя-споведзь, звернутая да сябе 1 уяунага слухача (“Тага” З.Бядуш, 
“Чалавек без крьш ” А.Гаруна; “Красавау язмш” М.Гарэцкага апошш хвор на форме 1 
стыл] набл1жаецца да дзёншкавых зашсау - 1 ш т.). Этчны побытавы змест у гэтых 
творах мае выразна акрэсленгую л1рычпую стылёвую форму яго рэал1зацни. 
Апавядальшк тут з ’яуляецца галоуным 1 асноуным аргашзатарам эмацыйнага тону' 
(лейтматыву) твора. Асабл1вае значэнне мае суб’ектыуны Л1рычны лейтматыу, яю 
выконвае сэнс-ава 1 фабульна аргашзуючую ролю. Суб’ект апавядання тут з’яуляецца 
акумулятарам эшчных падзей, яюя, змешчаныя (на час споведз1) у эпщэнтр свядомасш 
апавядальтка, растаюць у пльпн эмацыйнай афарбаванасщ яго успамшау, ацэнак, 
поглядау збоку 1 наз1ранняу.

Асноуная стылёвая прыкмета у ахарактарызаваных апавядальных псторыях 
выразная эмацыйна-пачуццёвая афарбоука IX зместу. Яна ирысуттчае дзякуючы 
адпаведнаму пих1чнаму стану 1 настрою апавядальнжа. 1накш кажучы. л1рычны герой з 
яго жаданнем выказацца, паспавядацца -  эмацыйна разгрузщь душу -  з’яуляецца 
утваральнкам Л1рычнага руху у хворы. У той жа час у апавяданш пач. XX ст. ёсць 
творы (навелы З.Бядул! Тармонш  плакау”, Цёткх “Лппняя”, А.Гаруна “П’ера 1 
Каламбша” 1 шш.), яюя сведчаць, што утваралъшкам л1рычнага руху у IX з’яуляецца 
мастацкая щэя, сэнсавы пачатак, яия, маючы падмуркам этчны  змест, разв1ваюцца у 
непаерэдным л1рычным сюжэтным рэчышчы. Цяперашш (рэальны на момант 
мастацкай гутарю) вызначальны стан душы утваральтка дзеяння у адпаведнай 
фарматворчай структуры з ’яуляецца стылёвым сродкам рэа.шзацьп мастацкай 1дэк 
Пс1халапчная прысутнасць тут абумоулена гдпаведным иачуццёва-эмацыйным станам 
душы дзеючай асобы: мэтазгоднае 1 рацыянальнае застаюцца недзе збоку. на першы 
план выходз1ЦЬ рух пачуццяу, яюя адпаведным чынам прадвызначаюць далейшае 
развщцё фабульнага дзеяння.

У якасш прыклад)' спалучэння л1рычных навсл у межах аднаго твора 
характаргауецца апавяданне А.Гаруна “ГГера 1 Каламбша” -  трыпигх, части якога 
аб’яднаныя падабенствам IX тэматычнага гучання 1 адзшехвам сэнсавага зместу. 
эшчяая падзейнасць у як;м трымаецца на непаерэдным эмацыйна-пачуццёвым 
падмурку, вылучаючы на першы план суб’ектыуныя ацэначныя моманты.

Ла прыкладзе канкрэтных творау (“Абразю” З.Бядул!; “Цёмны лес”, “Вяспа” 
М.Гарэцкага; “Красю”, “Апаушае лхеце” В.Ластоускага 1 шш.) характарызуецца 
структурна аргашзуючая функцыя лейтматыву у л1рычным апавяданю: а) настрой, 
эмацыйны тон, яюя дамшуюць у творы, б) глыбока суб’ектыуныя, часам палем1чнага 
сэнсу разважанш у адпаведнасщ з той альбо шшай праблемай (у прыватнасщ) 1 

светапоглядам (наогул) Л1рычнага героя альбо апавядальтка; в) сэнсавая роля пейзажу 
у развщщ лейтматыву; г) моуныя выяуленчыя сроди  развшшцдв^нага лейтматыву.

Л1рычнае па форме апавяданне п а '|^П Г  ст., маючы У'Зснове1свайго зместу эшчнага 
характару праблемы, вобразы I паДзе!, яюя сидравал! свядомасць шсьменшкау, 
набл!жалася да фшасофсюх абагульненняу 1 нават да акрэсл!вання у Л1рычнай форме
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годных фйасофсгах канцэпцый аутара (“Слёзы” В.Ластоускага; “Стогны душы”, 
“1дуць усе -  1ду 1 я” М.Гарэцкага; “Васшьщ”, “Раны”, “Чаму?” Я д в тн а  III.; “Далёюя 
аганьм”, “Кветка” З.Бядуш 1 шш.). Але гэта яшчэ не фйтасофская проза, гэта толью 
спроба спалучыць плынь свядомасщ Л1рычнага героя з пэунай канцэпцыяй. Форма 
такога спалучэння тут яшчэ не даведзена да вытанчанасщ, хоць у межах, напрыклад, 
1мпрэси такое дасягнуць давол! складана, але усё ж магчьтма. Названыя раней творы 
уяуляюць сабой абразшАмпрэси -  творы, у ямх утрым.шваецца формаутваральнае у 
межах жанру перакрыжаванне са стылёвым пры гэтым дамшаваннем 1мпрэсп. Гэтаю ж 
самы фшасофсю ухш мае сэнс зместу разгорнутага л1рычна-амвал1чнага апавядання 
В.Ластоускага “Дзень рожавай кветш”.

Нягледзячы на нешмаппкасць такой формы апавядання, як 1мпрэс1я, у спадчыне 
В.Ластоускага 1 М.Гарэцкага, перпшнство у плане адлюстравання этчнага зместу праз 
л^рычную форму, заключэння яго у межы свядомасщ л^рычюага героя, як I мае 
адназначна устаноукавыя адносшы да рэчашнасщ 1 свету наогул, -  такое першынство 
належыць менавгта гэтым шсьменшкам у параунанш. напрыклад, з Бядулем, у 
творчасщ якога 1мпрэс1я прадстаулена давол1 широка. У творах гэтых шсьменшкау 
вобразы 1 змест, дойнае гучанне твора, уступаючы у штэлектуальны кантакт з новай 
свядомасцю, пашыраюцца у яе межах, дапауняюцца, гучаць нова 1 больш доказна. У 
гэтым якраз ! заключаецца асабл1васць 1мпрэсн як шдывщуальна-пачуццёвай, 
эмацыйнай, неадназначна вобразнай формы спалучэння 1мгненных 1 у той жа час 
адносных поглядау апавядальюка на адзш 1 той жа аб’ект асэнсавання, заключены у 
кола яго свядомасщ. Вобраз 1мпрэси дзейшчае у першую чаргу на пачуццё, на эмоцыю, 
на схаваны у свядомасщ рэцышента свой вобраз, яю адпаведны успрынятаму. I гэты 
1нтымны вобраз здольны раскадараваць створаны аутарам 1мпрэс1яшстычны абразок, яю 
мае уласщвасць рознай праекцьп 1 адрознага тлумачэння кожнай асобнай свядомасцю.

Творы л1рычнай прозы гэтага перыяду маюць у сабе каштоуны эстэтычны момант: 
сэнсавая плынь у IX паяднана з вырагаэннем пытання аб сутнасщ прыгожага жыцця. 
Наогул Л1рычнае апавяданне гэтага перыяду мае у сваей щэйиай плыш значны 
фшасофсю струмень, характарызаваць яю можна як суб’ектьгуную фшасофио 
рамантычнага светапогляду.

У дысертацьй падрабязна ахарактарызавана рамаятычная плынь 1 асабл1васщ 
жанравых мадыфжацый у “Мццяшорах”. “Абразках” 1 “Акордах” З.Бядул] (мрыка- 
рамантычная метадалапчная плынь).

Творы з названых сукупнасцей 1 апавяданне “Акорды” разглядаюцца як 
своеасабл1вае щэйна-мастацкае адзшства, якое выразна характарызуе не толью 
асабл1васц1 аутарскага светасузхрання, адносш самотнай асобы да свету, а ) адпаведным 
чынам адлюстроувае настрой пэунай эпохг. пач. XX стагоддзя. У “М шяцюрах”, 
“Абразках” 1 “Акордах” З.Бядуш зауважасцца зб1ральнасць вобраза Л1рычнага героя у 
наступных адносшах: у пошуках 1М гармони у штымным 1 сацыяльным жыцщ, у яго 
1мкненн1 знайсщ адэал 1 у рэальнай немагчымасщ здзейснщь гэта, у ментальных 
оагансюх памкненнях Л1рычнага героя пры жаданш растлумачыць 1 спасщгнуць 
праявы акаляючага свету, у яго штымных пачуццях.
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Жанравыя мадыфшацьп Л1рычнай прозы З.Бядуш не паддаюцца адназначиаму
вызначэнню; абсалютна акрэсленую мяжу пам1ж жанравымх формам! яго “ММяцюр” 1

“Абразкоу” правесщ давол1 скпадана: яны знаходзяцца часам на формаутваральным у
межах жанру перакрыжаванш. Шсьменнш, натуральна, арыентавауся не столью на
структуру твора, колыа на рух пачуцця Л1рычнага героя, яю, з’яуляючыся зб1ральным I
маючы у сваей душы прыродную схшьнасць да болевага ^спрыняцця рэчакнасщ,
выб1рае для сябе падобныя, але у гой жа час 1 адметныя формы асэнсавання гэтай
рэчакнасщ I яе праблсм. Гмпрэая (для яе характэрна адлюстраванне свету першасных
адчуванняу I пачуццяу) тут мяжуе часам з экспрэаяй (яе асабл1васщ адпавядаюць 

20  • - 1Стотным класлчным прыкметам, уласшвым экспрэсляшзму у лггаратуры: для яе
характэрны суб’ектыуная штэрпрэтацыя рэчакнасщ у  спалучэнш з наступнымг
асаб.шасцямг: а) пераувемчэннямг г умоунасцямг дзеля абвостранага выражэння
важной для аутара гдэ1, б) ураунованием у  правах унутранага < знешняга —
узрушанасць птаратурнага героя, яго душа прадстауляюцца як узрушанасць <
перауладкаванш рэчакнасщ). Часам у форме твора дамшуе супастауленне, аналопя,
акрэсленая мшяцюрай пачуцця альбо падзе1, “акордам”21: наз1рання, душа, пачуцця,
перспектывы, Абагульнена фарматворныя перакрыжаванш у межах Л1рычнай прозы
З.Бядул! акрэслены у дысертацьп наступным варыянтам: мш1яцюра / 1мпрэс1я /
экспрэая / абразок. Сведчаннем гэгаму з’яулятоцца творы з “М1тяцюр” I “Абразкоу”
(канкрэтным прыкладам такога перакрыжавання можа быць апавяданне “Пастушка”).

Эгадантральным) рамантычным'1, лгрычнымг 1 фшасофсхш\ паняццям) ахарактары- 
заваных творау З.Бядуй з’яуляюцца наступныя: свет, чалавек. пачущё, думка, жыццё, 
смерцъ, наканаванасцъ. Кожнае з гэтых паняццяу агрымала у тсьменш ка рамантычна- 
С1мвал1чнае развщцё у форме абразкоу-шпрэсш. Кожная асобная 1мпрэс1я уяуляе сабой 
1мгненне, якое ф!ксуе пачуццё, перажыванне, 1мкненне як штрых да дутиэ^нага свету 
.гпрычнага героя. 1мкл1ва мяняецца настрой, эмацыйная напоуненасць гэтых (мпрэсШ. 
Мастацкая дэталь 1 метафарычны вобраз у IX маюць у пэуных адносшах неадназначны 
сэнс: ён, прыватны для асобнага твора, гармашчна спалучаецца з агульнай сэнсавай 
плынню, якая разгортваецца у “Абразках” 1 “ММяцюрах” . Прыватны сэнс мастацкага 
вобраза у вышку гэтага набывае уласщвасщ аб’ёмнага сэнсавага гучання.

Для лхрычнай прозы З.Бядул1 характэрна структурная адводьнасць, свабода - 
адсюль вышкаюць своеасабл1васщ мадыфшацый з “Мш1яцюр” 1 “Абразкоу”. Усё гэта 
сведчыць аб працэсе фарматворнага у межах жанру узбагачэння, якое спрыяла не 
проста удасканальваншо жанру апавядання у беларускай лггаратуры пач. XX ст., а 1 

садзейшчала фарм1раванню сктэмы адпаведных жанравых мадыфжацый у 
национальным прыгожым шсьменстве. Творы з “М тя ц ю р ” 1 “Абразкоу” З.Бядуш з 
характерным! для IX прынцыпаш адлюстравання рэчаюнасщ -  яскравы паказчык та го.

19

20 Яны вызначаны у: Литературный энциклопедический словарь... -  С. 507.
21 Паняцце “акорд” у дадзеным выпадку (у адпаведнасц] з аутарсым вызначэннем у назвах: “Акорды 
мора”, “Акорды”) ужываецца як своеасабл1вае вызначэнне жанравай мадыф]кацьп у .гптаратуры (на 
аснове аналоги з музычным тэрм там : “спалучэнне некальюх музычных гука? рознай вышынг 
успрымаемых як гукавое адзщства” -  Ожегов С. Словарь русского языка... -  С. 28); у гэгым кантэксце 
яно сшашМ1чна паняццю “мнпяцюра”: асобныя лп-аратурныя “акорды” уяуляюць сабой падзсйныя 
моманты, сукупнасць якга утварае адпаведнае адзшства зместу 1 формы.
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што беларуская Л1гаратура гэтага перыяду паступова станавшаея на шлях широкого 
вьжарыстання магчымасцей праламлення розных формау па-за мастацкага быцця у 
лтратуры .

У апавяданш з фшасофскай плынню У яго сэнсавым рэчышчы (мастацка- 
фшасофская метадалапчная плынь) з характэрным1 для яго зместу праблематычным! 
аспектам! вылучаны наступныя жанравыя мадыфкацьн. 1. Абразкг-супастауленн?2.
2. Сшватчныя абразкг (“Нарадзгаы”, “Прыввд” В.Ластоускага). 3. Абразю-итрэсп 
(“Мары” В.Ластоускага -  трыпщх, у межах якога аб’яднаны абразю-шпрэсп, “Ёсць 
боль” В.Ластоускага; “Калейдоскоп жизни” М.Багданов1ча). 4. Мастацкая прамова 
(“Прадмовы” Ф.Багушэвхча да яго паэтычных зборшкау, “Прамова” 1 “Парада” 
К.Каганца)23. 5. Сшволка-алегаричныя навелы {Ядвтн Ш.; “Заведзеная надзея”, 
Тадунец”). 6. Апаеядальныя глсторъп аб "казках жыцця”24 (Я.Колас: “Адзшокае 
дрэва”, “Балотны агонь”, “Чыя прауда?”, “Што лепей” 1 ш т.). 7. Апокрыф  (“Апокрыф”, 
“Притча о васильках” М.Багданов1ча). 8. Эцюд (“Апавяданне аб шоншку 1 залатару..." 
М.Багданов1ча). 9 . Разгорнутае на бытовую тэму апавяданне з фшасофскай сэнсавай 
плынню у  ш  (“Роднае карэннс” М.Гарэцкага; “Велшодныя яйк|”, “Бондар” З.Бядул1 I 
шш.).

Эстэтычны трупах у апавяданш з фшасофскай плынню у яго сэнсавым рэчышчы 
звязаны з асэнсаваннем наступных пытанняу. Першае: што ёсць па сваей сутнасщ 
прыгожае тсьменства, пэуная мастацкая форма 1 наогул мастацтва (Ф.Багушэвчч, 
М.Багданов1ч); пры гэтым адпаведная увага аддаецца асэнсаванню эстэтычных 
пытанняу такога кшталту у сувяз1 з развщцём нацыянальнай лгтаратуры. Другое: што 
ёсць па сваёй сутнасщ )мкненне чалавека адлюстроуваць рэчаюнасць у прыгожых 
формах, што з’яуляецца у дадзеным выпадку рухаючай сшай для няурымсл1вай 
свядомасщ (В.Ластоусю, М.Багданов1ч, З.Бядуля). Трэцяе: у чым сутнасць прыгожых 
аб’ектау, з’яу 1 IX формау у жыцщ (В.Ластоусю, Я.Колас). у чым сутнасць аб’ектыунай 
адноснасщ гэтай прыгажосщ.

У дысертацьй абгрунтоуваецца вывад лра эстэтычную ьиматпраблемнасць / 
мнагаграннасцъ творау М.Гарэцкага, Я.Коласа, З.Бядул1, М.Багдановгча, 
В.Ластоускага.
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22 Формы супаетауленняу тут неаднолькавыя, яны залежаць ад зместу твора 1 абранай аутарам 
агульнай для апавядання фабульнай плынь Звернута увага на спалучэнне а) маналога \ эпилога да яго 
(■'( трахание” М.Гарэцкага), б) 1мпрэсн 1 экспрэсп (“Што яно?” М Гарэцкага), в) эцюдау у межах 
апавядальнай псторьп (“Мадонна”, “Шаман” М.Багданов]ча). Супаста$?ленш -  гэта наогул 
вызначальная стылёвая рыса ахарактарызаванай трупы мастацюх творау.
23 Адзначаецца, што названыя лрамовы Ф.Багушэвзча ; К.Каганца, зразумела, не ёсць апавядант у 
звычайным разум ент гэтага тэрмша. Але у IX кнуе канфл1кт пам1ж свядомасцю л тр ату р н ага  героя I 
рэчаюнасцю, у якой ён жыве. Там  канфлжт рухае плынь разважанняу героя, фаринруючы, таюм 
чынам, сэнсавую фшасофскую фабулу. У стылёвых, структурных 1 сэнсавых адносшах прамовы 
Ф.Багушэв1ча 1 К.Каганца падобныя з адпаведным1 фшасофскага зместу часткамх творау 
В.Ластоускага I М .Багдановта, для як^х характэрны зварот да маналапчнага канцэпцыйнага выкяаду 
лгтарагурным героем пэуных наз1рання5' 1 вывадау з яго фшасофсюх поглядау на жыццё (“Прывщ” 
В.Ластоускага; “Мадонна”, “Шаман” М.Багданов1ча). Прамовы Ф.Багушэв1ча 1 К.Каганца -  таксама 
маналоп канцэпцыйнага характару да усяго поля аутарскай творчасщ. Фабульна аргажзуючым 
момантам тут з ’яуляецца сэнсавая плынь прамоу, падпарадкаваная лопцы аутарсюх разважанняу 1 
маючая падзейным падмуркам прататыпную рэчаюнасць. У “малой” прозе гэтага перыяду есць [ 
1ншыя прыклады прамовы, толын ужо па сваёй форме I змесце япя набл^жаюцца да .прымнай прозы, -  
апавяданш Я.Коласа “Думю у дарозе” 1 “Паулюковы думк]”.
24 Традыцыйнае жанравае вызиачэине- с 1мвол1ка-алегарычиыя навелы.
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Стылёвыя прыкметы ахарактарызаванай групы апавяданняу разгледжаны у 
наступных аспектах: стылёвыя асабл!васц1 мастадкага с1мвала 1 вобраза, стыль выкладу 
фшасофскай щэ1, сэнсавага I мастацкага гону твора -  яны з ’яуляюцца галоуным! 
складаемым! стылто пэунай жанравай формы.

У дысертацьп даводзщца, што сэнсавай аб’ёмнасщ творау з фшасофскай плынню у 
IX змесце спрыяюць таксама 1 абраныя аутарам1 вобразныя сродю, выяуленчыя 
канструкцьп мастацкага адлюстравання (апавяданш В.Ластоускага, М.Багданов1ча, 
Я.Коласа). Найбольш падрабязна гэта праыюсгравана на прыкладзе творау 
В.Ластоускага, у яюх формы I спосабы сиалучэння выявленных мастацюх сродкау 
спрыяюць стварэнню двухоланавага эстзтычнага па»гуцця: а) пачуцця захаплення ад 
першапачаткова успрынятага мастацкага вобраза, б) эстэтычных перажыванняу у 
вышку трамщальнай сэнсавай праекцьп мастацкага вобраза: праекцьп на канкрэтны 
аб’ект адлюстравання, на яго сэнсавы двайнж, на уласную (рэцытента) асобу, на 
грамадства у цэлым. Фиасофская вартасць апавяданняу В.Ластоускага якраз ) 
заключаецца у 1х эстэтычнай прабдематыцы 1 формах яе адлюстравання 1 вырашэння.

Мастацю вобраз у творах з фшасофскай плыншо у 1х сэнсавым рэчышчы нясе у сабе 
прыватны I агульны сэнсавы код, яю дастаткова поуна дэшыфроуваецца у межах 
адпаведнай жанравай сукупнасщ. Найбольш выразна гэга наз!раецца у апавяданнях 
В.Ластоускага, Я.Коласа, М.Гарэцкага, М.Багдановхча. Мастацю вобраз напауняецца 
абагульненнем з дапамогай сукупнасщ прыватных доказау, инострацый, яюя маюць 
характар узаемадапауняльнасщ.

Акумулючым сэнсавым цэнтрам у апавяданнях фшасофскага зместу з ’яуляецца 
альбо асоба чалавека з яе эстэтычнымт арыентацыям1 (творы Ф.Багушэв1ча, К.Каганца, 
М.Гарэцкага, М .Багдажжча, З.БядулО, альбо шшасказальны канкрэтны Ц1 абстрактны 
вобраз (апавяданш В.Ластоускага, Я.Коласа, Я д в тн а  III.). Гзты абрамлены аутарскай 
вдэяй цэнтр мае свае прынцыпы узаемадзеяннь з эшцэшральным! коламг Асноуныя з 
IX -  супастауленне, супрацьпастауленне 1 параунанне на аснове звароту да факта, яго 
прыкметы 1 сугнасщ. Найчасцей у залежнасш ад жанравай спецыфш твора пры гэтым 
выкарыстоуваюцца таюя формы, як маналог, рэшпка-доказ, факт-рэзюме, рух пачуцця 1 
думю лхтаратурнага героя, ктотнае значэнне таксама выкоывае амвал-факт, амвал- 
дэталь, амвал-вобраз.

Адраджэнсю характар нацыянальнай лггаратуры нач. XX ст. прадвызначау 
асэнсаванне беларусюм! аутарам! псторьп свайго народа, пошуку у мшулым узорау 
пстарычнага щэалу для сучасткау. “Важы фундамент” багатай (В.ЛастоускГ) 
беларускай псторьп па-мастацку I на канцэпцыйнай аснове асэнсоувауся у творах 
М.Багдажжча 1 В.Ластоускага з арыентацыяй на галоуную грамадзянскую мэту: каб 
беларус захацеу застацца беларусам. У сувяз1 з гэтым у дысертацьп ахарактарызавана 
спепыф1ка адлюстравання пстарычных фактау у апавяданнях В . Ластоускага 
(пстарычная метадалапчная плынь).

Адзначаецца, што мастацюя прыкметы “народных сказау”-паданняу В.Ластоускага 
(“Князёуна Рагнеда”, “1зяслау”, “Усяслау”, “Б ота каля Маплы”, “Вгтаут 1 Ягайла”)
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адпавядаюць агулънапрынятаму жанрава.му вызначэнню падания25. Гэтыя творы 
утрьпшваюць звестта аб рэальных пстарычных. асобах 1 падзеях мшулага. Пстарычная 
фактуальнасць у IX варЧруецца у бок большая щ меншай верагоднасцг Часам праз яе 
белетрыстычнае звужэнне або пашырэнне адбываецца адыход ад фактычнай 
першаасновы. Гэта у сукупнасщ з аутарскай штэрпрэтацыяй падзей садзейтчае 
збл1жэнню падання з легендай. В.Ластоусы выкарыстоувае гштарычныя факты 
беларусюх старажытных леташсау. У той жа час белетрыстычная фактуальнасць з 
паданняу у варыянце В.Ластоускага у некаторай ступет адрозшваецца ад летатсных 
фактау. Гэта тычыцца, напрыклад, перакладу 1 кампаноую матэрыялу леташсу 
(тэхмчнае адрозненне), што ужо шакш апасродкавана характарызуе, напрыклад, 
намеры 1 дзеянш Рагнеды, 1зяслава, Уладз1м1ра (“Гзяслау”). На аснове параунальнага 
анализу фактуальнасщ леташснай лггаратуры 1 творау В.Ластоускага даказваецца, што у 
В.Ластоускага факты лстапшу падаюцца больш сщсла, бслетрызавана. Звяртаецца 
Увага, што паданш у выкладзе В.Ластоускага бьш  змешчаны у дзщячай чытанцы- 
хрэстаматьп, выпуск яйх  шсьменнк наладку у 1915 -  1916 гг. Значыць, пры IX 
выкладзе аутар улгчвау таксама 1 спецыфшу дзщячага светауспрыняцця наогул 1 

л)таратурнага твора у прыватнасщ. Ён арыентавауся, акрамя шшага, 1 на прынцып 
стъшзацьм: на лакангчнае выкладанне пстарычных факгау па законах адпаведнай 
жанравай формы. Шсьменнж таксама пашырау факты пстарычных дакуменгау праз 
каментарьй, але у адпаведнасцх з законам! ужо другой мастацкай жанравай формы: 
падання.

Адметным жанрава-стылёвым паказчыкам “народных сказау”-паданняу у выкладзе
В.Ластоускага з ’яуляецца выкарыстанне вершау 1 песень у фшале гэтых “народных 
аповесцяу”. Таюя “песш” рэзюмуюць галоуны сэнсавы струмень папярэдняй частю 
апавядання. У той жа час у IX утрымшваецца нэунага сэнсавага кшталту акцэнт на 
факце щ ЩЭ1, я т я  недаетаткова развиты у асноуным тэксце твора. I весь такое 
пашырэнне леташснага факта сведчыць аб творчым падыходзе аутара да пстарычных 
першакрынщ. Мастацю вымысел тут рассоувае межы пэуных пстарычных падзей.

У канцы раздзела зроблены падагульнеиш да яго.
У раздзеле 2 “Ш лях/ развщця беларускай аповссщ X IX  -  пачатку X X  ст.: 

набыткг / перспект ивы ” выкладаюцца канкртшыя штйранш. доказы 1 вывады 
адносна наступных аспектау жанравата развита аповссщ.

Аильный тэндэнцы! адлюстравання рж испасш V жанравым сумежжы. 
Адзначаецца, што ужо шсьменнш XIX ст. успрымал! прататыпную рэчакнасць 
“вачыма буйнога эшчнага жанру” : аповссщ. Аб гэтым сведчыць, напрыклад. 
Л1таратурная спадчына В.Душна-Марщнкев1ча (яго вершаваныя аповесщ), 
Я.Баршчэускага (аповесщ “Драуляпы Дзядок 1 кабета 1нсекта” , “Душа не у свахм 
целе”). Струкгурнай асновай аповесцей Я.Баршчэускага стала такая пашыраная форма, 
як апавядальная псторыя. Гэтыя аповесш Я.Баршчэускага - своеасабл1ВЫ 1 адметны 
этап не тольш у яго творчасщ, а 1 у псторьп станаулення жанру аповесщ у беларускай 
хатаратуры. “Драуляны Дзядок...” 1 “Душа не у сва1м целе” у сукупнасщ са “Шляхщцам

к  Аникин В. Предание // Литературный энциклопедический словарь... -  С. 303; Гурсю А. Падание // 
Э Л М  Бел. -  Мшск, 1986. Т. 4. С. 132.
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Завальнем..." яскрава сведчаць аб тым, як змест 1 форма “народнай аповесщ” 
(вызначэнне Я.Баршчэускага) паступова трансфармава.пся, падпарадкоувал1Ся законам 
шдыв1дуальнай аутарскай творчасщ, уплятал1ся у аутарскую сюжэтна-кампазщыйную 1 

сэнсавую «стэму.
Псторыя станаулення беларускага апавядання пач. XX ст. таксама сведчыць аб 

тым, што форма апавядальнай псторьп была давол1 пашыранай у межах гэтага жанру. 
У той жа час тсьм еннш  1мкнулкя выходзщь за межы такой мадыфкацьи. Гэта 
дазваяяла ствараць у кожным асобным выпадку арыпнальныя формы адлюстравання 
рэчашнасщ. Тым не меней, форма “народнай аповесщ” у пач. XX ст. была яшчэ 
прыцягальнай для некаторых тсьменшкау гэтага часу. Сведчаннем таму -  аповесщ 
“Прыгоды Панаса I Тараса”, “Лаб^рынты” В.Ластоускага, “Золата” Дцшпна Ш.

Проза пач. XX ст. арыентавана пачынала выходзщь за межы ‘‘малых” формау. 
Гэтая арыентаванасць была вышкам спалучэння формавага бачання рэчаюнасщ 
1псьменн1кам1 1 IX хмкненнем да “нацыянальнага лларатурнага самасцвярджэння” 
(азначэнне А.Адамов1ча) праз зварот да буйных эшчна-праза^чных формау. У жанры 
апавядання паступова складвалася група падзейна-разгорнутых творау рэалютычнага 
зместу -  апавяданш Я д втн а  Ш., Я.Коласа, В.Ластоускага, Цётю, З.Бядул!, 
М.Гарэцкага, М.Багданов1ча, А.Гаруна -  для IX характэрным1 станавшся шырыня 
падзейнага адлюстравання, пс1халапчная напоуненасць, сэнсавая разгорнугасць, 
кампазщыйная разгалшаванасць; таюя творы бы.ш своеасабл1вым! вызначальным! 
крокам1 у руху беларускай прозы ад аповесщ да апавядання. Беларускае апавяданне 
пач. XX ст. усё часцей 1 часцей ушчыльную набл:жалася да той мяжы, к а т  этчнаму 
зместу з характэрнай для яго патэнцыяльнай шырынёй 1 глыбшёй станавщася “цесна” у 
жанравых рамках апавядання. Шсьменнш пачынал1 успрымаць рэчахснасць "вачыма” 
жанру аповесщ: яна была бл^зкай да апавядання. Гэта з’яулялася сведчаннем не толью 
творчых эксперыментау тсьменшкау, але 1 сведчаннем патрабаванняу самой 
рэчаюнасщ, якая настойшва вымагала на шыроюм прасторы заглыблепня у яе праявы 
пры мастацюм адлюстраванш. Тут ужо сама эпоха з характерным! новым1 

сацыяльным1, псдхалапчным), пал1тычным1 1 шш. рухам1 I зменам! дыктавала 
щеьменшкам неабходнасць яе адлюстравання у буйных этчна-праза1чных формах.

Такой асабл1васцю можна часткова растлумачыць 1 той факт, што сюжэтныя 
акал1чнасц1, вобразы, еэнсавыя матывы з некаторых апавяданняу Я.Коласа, 
М.Гарэцкага у далейшым “уплягалюя” у буйныя эшчныя формы гэтых тсьменшкау 
(напрыклад, апавэданю “У л а зт ”, “Роднае карэнне”, ‘‘У чым яго крыуда?” 1 шш. // 
аповесщ “Меланхол1я”, “Дзве душы”, “У чым яго крыуда?” М.Гарэцкага). Сама новая 
эпоха прымушааа тсьменшкау станавщца на шлях канцэпцыйнага адлюстравання 
рэча1снасщ. А магчымасщ для абагульненняу у рэчышчы гэтай канцэпцыйнасщ давал1 

буйныя эшчныя формы, яюя у мнопх выпадках станавшся зб1ральнай прызмай 
асобных аутарсшх щэй 1 сэнсавых матывау, выкладзеных у IX апавяданнях. Так 
паступова пачынае у межах творчасщ шсьменшка (Я.Колас, М.Г'арэцю, В.Ластоусю,
А.Мрый, М.Зарэцю 1 шш.) складвацца асобны вялш  раздзел (щ раздзелы) яго 
спадчыны-канцэпцьп, а у межах нацыянальнай лпаратуры - агульны твор, яю можна 
назваць “Чалавечай трагедыяй”. У той жа час акрэслены працэс меу 1 адваротны рух:
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ад аповесщ -  да апавядання (творы, напрыклад, М.Гарэцкага: “Дзве душьГ // “У 1920 
годзе”, [“Незадача”], “Усебеларусш з ’езд 1917-га года”). Апавяданне у дадзеным 
выпадку было прыцягальньш не толью для М.Гарэцкага, а 1 шшых шсьменшкау сваёй 
творчай 1 рэцэпцыйнай мабшыгасцю: яно дазваляла рабщь экстранныя лгеаратурна- 
мастацюя сацыяльныя ш ’екцьп. Апошняя з акрэсленых акал1чнасцей стала асабл!ва 
вызначальнай у 20-я гады, каш 1шло паралельнае стварэнне вялш х 1 малых раздзелау 
усё той жа “Чалавечай грагсдьп” (названыя апавядант М.Гарэцкага 1 яго аповесць 
“Дзве душы”; апавяданш "Прафесар акультных навук”, “Калектыу Яумена”, “Рабш”, 
“Непросты чалавек", “Гармошя у ружовым”, “Камандз1р” 1 раман “Затею  Самсона 
Самасуя” А.Мрыя; апавэданш “Ворап”, “Дз1уная”, “Двое Жв1роусгах”, “Кветка 
пажоуклая”, “Ой, ляцел! гусь. 1 шш. \ аповесць “Голы звер” М.Зарэцкага).

Сярод буйных дакументальна-масгацюх 1 мастацюх формау скону XIX -  пач. XX 
ст. дысертант вылучыу наступныя: затем мастацкага характару (“Наша еяло, дюдз1 1 

што робщца у еяле” Я.Коласа -  першы лггаратурны вопыт тсьменшка), 
дакументальна-мастацкш запгт  (“На 1мперыялютычнай вайне” М.Гарэцкага), 
мемуары (“Успамшы” Я д втн а  ПЛ.), аповесць (“Прыгоды Тараса 1 Панаса” Арцёма 
Музыю (В.Ластоускага); першая чаегка рамана Ц.Гартнага “Сою цалшы” -  “Бацькава 
воля”; “Ерхая плынь”, “Дзве душы”, “Мсланхолк" М.Гарэцкага). Да 20-х гадоу 
адносяцца аповесщ “Лаб1рынты” В.Ластоускага 1 “Голы звер” М.Зарэцкага -  творы, 
давол1 паказальныя у плане формы 1 сэнсавай плыш у !х.

Праведзены канкрэтны жанрава-стылёвы анальз аиовесцяу Я.Баршчэускага, 
М.Гарэцкага, В.Ластоускага, М.Зарэцкага.

Адносна творау Я. Баршчэускага “Драуляны Дзядок 1 кабета 1нсекта”, “Душа не у 
сва!м целе” зроблены наступныя вывады.

Рэальны мастацю свет аповесщ “Драуляны Дзядок...” вызначаецца сваёй 
разгорнутасцю, значнасцю сюжэтных адгалшаванняу. Сустрэчы, шматлшя гутарга, 
успамшы у доме пана Зямелъскага садзейшчаюць асвятленню падзей з мцгулага на 
больш шырошм 1 матываваным у мастацюх адносшах узроуш. Расказвальнш псторый 
звяртаюцца да узнаулення этзодау з жыцця розных людзей, яетя мел1 стасунш з 
драу.тянай галавой. Гэтыя расповеды узаемадапауняюцца, сведчаць аб перакрыжаванш 
дзеянняу канкрэтнага чалавека з воляй Драулянага Дзядка. Рэтраспектыва аб гэтай 
выяве паступова пачынае пашырацпа у вышку -.шаро-гу да учаемадапауняльных 
псторый аб ёй. Адбываецца нрацэс асэноавання сутнасш рэатьнага прадмета на аснове 
спасщжэння фактау мшулага. Асноуныя рэтраспскцыйныя звёпкьпсторьй у вышку 
утвараюць падзейны ланцуг, абодва кра1 якога сашчэгшвае вобраз апавядальнжа- 
вандроушка. Вобраз аутара-апавядальшка з’яуляецца акумулюючым у сюжэтна- 
кампазщыйнай сютэме твора. Расказчык-вандроушк падас усё пачугае 1 перажытае у 
доме пана Зямельскага у скандэнсаванай форме. Гэта адна з ктотных жанравых 
асаблгвасцей твора.

Аповесць “Драуляны Дзядок 1 кабета 1нсекта” у иараунанш з “Душой не у сва1м 
целе” вылучаецца стылёвай гармашчнасцю, жанравай \ кампазщыйнай вытрымапасцю. 
Тэты твор сведчыць аб складвант у лггаратуры ХГХ ст. нэуцай жанрава-стылёвай
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тэндэнцьп, якая затым плённа разв1валася 1 узбагачалася у лпаратуры пач. XX ст. 
так1М1 тсьменш каш , як М.Гарэцю, В.Ластоусй, ЯдвМн Щ.

У аповесщ “Душа не у сва^м целе” Я.Баршчэусй звярнууся да мастацкага 
аеэнсававня пытанняу эстэтычнага характару. Шырыня праблематый гэтага твора, 
фшасофсю падыход да яе асвятлення разгортвал) перад аутарам значныя мастацйя 
перспектывы. Аднак яны засталюя дасягнутым1 толью часткова. У дысертацьп 
даказваецца, што абраная аутарам структура гэтай жанравай формы адпаведным чынам 
перашкаджала заглыбленню у лтратурны  матэрыял, яй у сэнсавых адносшах меу 
значныя магчымасщ. Форма апавядальнай псторьп дазваляе звяртацца да эшзодавага 
адлюстравання рэчаюнасщ, пайдаючы без адпаведнага сюжэтнага развщця другаснае. 
У гэтых адносшах своеасабл1вым узорам з ’яуляюцца апавяданш са зборнша 
Я.Баршчэускага “Шляхцщ Завальня...”. У IX аутар на фоне фрагментарнага ашсання 
жыцця героя бл1скав1чна высвещу галоунае, праблематычнае, доказна у мастацйх 
адносшах раскрыу яго. У аповесщ ж “Душа не у сва1м целе” фрагментарна-эшзодавы 
характар рэтраспекгывы не спрыяе заглыбленню у праблематыку твора: 
адлюстраванне у вышку гэтага набывае характар белегрыстычнай тэзшнасщ; у пэуных 
адносшах твору Уласщва невыразнасць характарау 1 абставш. Абраная аутарам 
жанравая форма магла б садзейшчаць мастацкаму заглыбленню у матэрыял твора, 
больш ёмкаму раскрыццю яго зместу пры умове пашырэння падзейнага дыяпазону яе 
рэальнага 1 рэтраспекцыйнага мастацкага свету. Патэнцыяльная шырыня 
белетрыстычнага матэрыялу 1 праблематый “Душы не у сва1м целе” сапрауды давал1 

падставу прэгэндаваць на раскрыццё IX у межах аповесщ. Аднак жа звужанасць 
рэальнага мастацкага свету твора пэуным чынам як бы прыспешвала тсьм ен тка  у 
адным йрунку: хутчэйшага фшальнага асвятлення псторьп. У вышку спецыфша 
адлюстравання рэчаюнасщ у творы набывала характар, уласщвы такому жанру, як 
апавяданне, а не аповесць: тут адсутшчае так неабходная для аповесщ разгорнутасць, 
падзейныя разгалшаванасць 1 выразнасць у адлюстраванш абставш 1 характарау.

Твор, тайм  чынам, уяуляе сабой анавядальную псторыю, якая знаходзщца на 
м1жжанравым скрыжавашн аповесщ 1 апавядання.

У гэтым раздзеле анал1зуецца таксама праблема жанрава-стылёвага сумежжа у 
драматызаваных творах М.Гарэцкага у кантэксце тэатрапьнага руху XIX -  пач. XX ст.

У беларускай л тр агу р ы  пач. XX ст., як 1 у еурапейскай лггаратуры XIX -  пач. XX 
ст., наз1раюцца родавыя перакрыжаванш эпасу 1 драмы (драматычныя абразй 
“А фута”, “Гапон 1 Любачка”, “Мутэрка”, драматызаваная аповесць “Антон” 
М.Гарэцкага, драматызаваныя паэмы “Адвечная песня”, “Сон на кургане” Я.Купалы, 
не без уплыву купалаускага “Сну на кургане” К.Буйло стварыла вершаваны 
драматычны абразок у адной дзе1 “Кветка папаращ”).

Звяртаецца увага на тое, што родавае 1 жанравае перакрыжаванне у межах аднаго 
мастацкага твора -  гэта з’ява, характерная наогул для псторьп сусветнай лггаратуры. 
Нягледзячы на адно з важнейшых патрабаванняу -  наяунасць сцэшчнасщ -  да драмы, 
з’яуляюцца творы, у яй х  спалучаюцца магчымасщ драмы 1 эпасу, г сцэшчнасць 
адхшяецца на друп план, над ёю узвышаецца эшчная свабода.
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На матэрыяде з псторьп беларускай лггаратуры 1 нацыянальнага тэатра, псторьп 
сусветнага тэатральнага руху шюструецца, што наогул тэатр XX ст. з яго 1мкненнем 
засвощь практычна любыя жанравыя утварэнш звяртаецца да сцэшчнай рэатзацьп 
драмы для чытання, драматызаванай паэмы 1 шш. мадыфжацый; прасочваюцца 
узаемасувяз1 пам!ж тэатральным 1 лпаратурным рухам XIX -  пач. XX ст. (творчасць
В.Дунша-Марц1нкев1ча, М.Гарэцкага, Я.Купалы > шш.).

Творы М.Гарэцкага -  “каротга жалобны абразок” “Атрута”, “абразы жыцця” 
‘Антон” 1 “абразю з манулага жыцця” “Чырвоныя ружы” -  характарызуюцца як щэйна- 
канцэпцыйная трылопя, праблематыку якой М.Гарэцю апасродкавана сфармулявау у 
артикуле “Наш тэагр”. Гэтыя творы яднае (X щэйная агульнасць 1 падабенства 
праблематыю. Акрэсленыя у “Атруце” фразай, абразком фшасофсюя пытанш граху 
чалавечага 1 пакарання за яго удакладняюцца затым на больш доказным 1 грунтоуным 
мастацюм узроуш у “Антоне”. У “Чырвоных ружах” гэтая праблематыка аналггычна 
прасочваецца у пстарычным плане на прыкладзе жыцця чатырох пакаленняу 
беларусау. Злачынства (штымнае, сацыяльнае) 1 пакаранне за яго -  вось гой дойна- 
праблематычны ц э т р , яю аб’ядноувае “Атруту”, “Антона” 1 “Чырвоныя ружы” у 
мастацка-фшасофскае адзшства. Вакол яго акрэслены шшыя канцэнтрычныя круп, не 
менш значныя па сваёй ф1яасофскай варгасщ: а) звязаныя з вырашэннем праблемы 
прадухшення пакарання за уласны грэх (“Атрута”), грэх сва!х бл13шх (“Антон”, 
“Чырвоныя ружы”); б) звязаныя з вырашэннем праблемы нявжнай крыв! за чужы грэх;
в) звязаныя з адказам на пытанш “адкуль усё 1 што яно?”.

Нягледзячы на тое, што кожны з гэтых творау уя^ляе сабой драму для чытання, што 
у стылёвых адносшах яны не вылучаюцца тоеснасцю пам1ж сабой, адзначаная 
сукупнасць мае таксама патэнцыяльныя магчымасщ драмы-трылогп для этчнага тэатра.

Стылёвыя прыкмегы “Агругы”, “Антона” \ “Чырвоных ружау” неаднародныя. Ту!' 
мае свой уплыу часавая адарванасць у нашсанш творау. А самае гатоунае 
звужанасць (ггершы твор) 1 шырыня (два астатшя) эшчнага адлюстравання у 
драматызаванай форме. Ката у “Атруце”, асобна узятых абразках “Чырвоных ружау” 
этчны  змест высвечваецца як у кроши вады, пераважае знешш канф лт- 1 знешняе 
дзеянне, то у “Антоне” адбываецца узвышэнне канфлжту \ дзеяння унутранага. Тут 
герой не столью здзяйсняе што-небудзь, колыа перажывас, асэнсоувае 1 зноу 
перажывае устоШпвыя канфл1ктныя сггуацьй знешняга 1 унутранага характару. Рух 
усяго гэтага прадвызначае галоуны канфлжт, сутнасць якога у неадпаведнасщ пам1ж 
павшным быць 1 тьтм, што ёсць. Акрамя таго, у структурных адносшах “Антона” 
вылучае трохчленная будова: экспазщыя, капфлю , дыскуая. Дыскусшнасць -  увогуле 
1Сготная прыкмета творау МЛ 'арэцкага. Для яе характэрна знешняя 1 унутраная форма. 
Прыкладам апошняй можа служыць маналог садавода Нявольскага “Навошта кроу?” з 
драматызаванай аповесщ “Чырвоныя ружы”.

У “Антоне”, акрамя адзначанага, канфлш мае на сабе адбггак мадэршсщах 
сэнсавых тэндэнцый. Ён сведчыць аб адарванасщ чалавека з яго адзшоцтвам, 
шдывгдуальнасцю, 1мкненнем спасщгнуць таямнщы свету ад рэальнасщ жыцця.
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У гэтай частцы работы зроблены таксама адпаведньтя каментарьп да шшых 
драматызаваных творау М.Гарэцкага (“Гапон 1 Любачка”, “Мутэрка” , “Свеща чалавек” , 
“Салдат 1 яго жонка”, “Не адной веры”, “Жалобная камедыя”, “Каменецёс”). Кал1 у 
“Антоне” 1 “Чырвоных ружах” спосаб адлюстравання рэчаюнасщ 1 характарау у ёй мае 
эшчную свабоду, то у шшых драматызаваных творах М.Гарэцкага, за выкяючэннем 
Х1ба што “сцэнак з натуры” “Гапон 1 Любачка”, адбываецца макамальна кампактнае 
авалодвание ирасторай 1 часам. Канфл1ктныя спуацьй прасочваюцца у IX 
кульмшацыйным моманце, даво.щ бл1зйм да развязй. Перавага аддаецца не дзеянню, а 
вонкаваму абгрунтаванню Л1таратурным1 героям! свагх учынкау. Знешш бок кал1зп 
узвышаецца над унутраным. Апошш практычна адсутшчае. Сюжэтна-кампазщыйны 
рух творау вызначаецца сваей прастатой 1 адналтнейнасцю. Тут -  усё на паверхш: 
характары дзеючых асоб, матывацыя IX учынкау, прычыны канфлштных спуацый I 
спосабы 1х вырашэння. Сапраудны канфлкт, ям б патэнцыяльна меу магчымасц! 
заглыблення у змест абставш 1 характарау, адсутшчае. Гэтыя творы уяулякщь сабой 
звычайныя абразй-ецэкй сацыяльна-бытавога зместу, яюя м ага б для свайго часу 
шырока выкарыстоувацца у аматарсюх самадзейных тэатральных калектывах. 
Галоунай умовай гэтага была тая, што, нягледзячы на сацыяльна-бытавыя кал!зп 1 

спосабы IX вырашэння, дзеючыя сшы канфл1ктных спуацый заставайся ва узаемным 
адасабленш 1 выносш IX (кал1зп) за межы творау. Тайм чынам перад гледачом 
непаерэдна ставшася пытанне аб магчымых вышках барацьбы супярэчнасдей, 
адлюстраваных у творы.

У абразку “Атрута”, аповесцях “Антон” ! “Чырвоныя ружьт” М.Гарэцкага вызначана 
стылёвае перакрыжаванне у межах родау 1 жанрау: прысутнасць у адным творы 
прыкмет як драмы, так 1 эпасу -  з аднаго боку, трагедьй 1 аповесц1 (апавядання) -  з 
другога. Тайм чынам, адбываецца сумяшчэнке у межах аднаго твора некальйх стыляу
-  своеасабл1вы жанрава-стылёвы эклекгызм26. У творах М.Гарэцкага наз1раем 
стылёвыя прыкметы драмы для чытання I у той жа час драмы для этчнага тэатра. Гэ га 
адна з формау стылёвага аб’яднання у лиаратуры.

Наогул жа у лиаратуры XX ст. шмат творау, яюя сведчаць аб парушэннях 
традыцыйнай арх1тэктошй, жанр яй х  не паддаецца адназначнаму вызначэнню. Гэтыя 
творы, як адзначау Дз.Затонсй, ламаюдь, штэгруюць жанры, эксперыментугоць з 
часам, абнауляюць законы кампазщьи -- яны “народжаны характарам эпохГ2'.

У гэтай частцы дысертацьп беларуская проза пастаУлена У кантэкст некаторых 
фшасофска-пйхалапчных 1 л1тарат\р ных канцэпцый першай трэщ XX ст.

Зварот да каикрэтных пстарычных фактау дазво.шу прашостраваць, што вучэннс 
Ф.Нщшэ аб звышчалавеку 1 сютэма пс1хаанал1зу З.Фрэйда аказал1 вялш  уплыу на 
пс1халопю, фшасофио, тэатр, лиаратуру 1 лпаратуразнауства. У кантэкст гэтага руху 
пастаулена 1 беларуская лггаратура.

2 7

26 Наогул зклектызм, па вызначэнш Дз.Л1хачова, вызвал!у мастацтва ад "тыранп аднаго стылю’’, 
“зрабц? магчымым узткненне у пачатку XX ст. новых гарункау у галше тэатра, жывашеу, музыю, 
паэзи”. Захоуваючы “творчую памяць” аб папярэдшх стьшях, эклектизм спрыяу зараджэнню новых 
утыляу. Аб гэтым: Лихачев Д. О филологии- - М... 1989. -  С. 77 -  78.
■7 Затонский Д. Художественные ориентиры XX в. - М.. 1988. -С . 10.
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Даказваецца, што лйгаратура на узроуш свядомага выкарыстання даных шпхаанал1зу 
щ 1 нту ггыу н ых пахааналгсычных меркаванняу тсьм еннкау у розных варыянтах як бы 
прапаноувала мастацкае асвятленне 1ДЭ1 пераносу28; у беларускай лггаратуры гэта 
наз1раецца у  аповесцях “Дзве душы” М.Гарэцкага 1 “Золата” Я д в тн а  Ш., апавяданнях 
“Ворап”, “Двое Жщроусюх”, “Кветка пажоуклая”, “Ой, ляцел1 гус1...” 1 аповесщ “Голы 
звер” М.Зарэцкага. Але тут ёсць свае правшы пераносу, яюя пашыраюцца 1 

разв!ваюцца па законах мастацкага адлюстравання рэчакнасщ. Яны звязваюцца не 
столью з л1б1да 1ндыв1да, колью з працэсам пераходу неускядомленага найчасцей у 
пауусвядомленае у самых разнастайных этапных праяуленнях гэтага пераходу. Адсюль 
можна растлумачыць литературных персанажау учыню, яюя, на першы погляд, не 
паддаюцца шякаму лапчнаму тлумачэнню.

Геро1 1 антыгеро1 названых творау М.Гарэцкага, Я д в тн а  Ш., М.Зарэцкага якраз 1 

знаходзяцца у пймчным стане пераносу неусвядомленай арыентацьй на пэуныя 
аб’екты, яюя 1снуюць побач з 1М1. Толъю пс!хаанал1тыкам у дадзенай спуацьи выступае 
не прыхшьна настроены да канкрэтнага персанажа чалавек, яю 1мкнецца дапамагчы 
яму зразумець неусвядомленае 1 перанесщ яго на працэс зл1кв1давання пэунага неурозу, 
а час 1 яго канкрэтныя сацыяльныя умовы. Час 1 сацыяльная абстаноука щснуць на 
свядомасць щдывща таюм чынам, што адбываецца перанос неуратычных 
дэструктыуных амптомау на сацыяльнае акружэнне наогул 1 на асобу у прыватнасщ.

Працэс жа контрпераносу у сваю чаргу вышкова дзейтчае таюм чынам на аб’ект 
пераносу, што разбурае яго (каш не ф131чна, то маральна 1 пах^чна).

Звяртаецца увага на тое, што адна з цэнтральных праблем, яюя вылучыла новая 
эпоха для чалавека, -  гэта праблема пс!х1чнай устойл^васщ шдывща перад спакусай 
уключыцца у працэс разбурэння асабовага, М1жасабовага 1 сацыяльнага у цэлым. У 
сувяз1 з гэтым даказваецца, што каштоунасць беларускага агульнал1таратурнага 
погляду на гэтую праблему заключаецца у наступным: а) шсьменнш тлумачьш 
разбуральныя схшьнасщ асобы 1 яе дэстр)'ктыунасць у цэлым не голью сацыяльным 
штуршком (рэвалюцыяй), а 1 иатэнцыяльньш шлх1чным1 схшьнасцям1 асобы; б) праз 
адлюстраваную у мастацкай форме прызму свядомасщ асобы аб’ёмна 
характарызавалася супярэчл^вая рэчакнасць (“Дзве душы” М.Гарэцкага, “Голы звер” 
М.Зарэцкага, пазней -  “Трэцяе пакаленнс”, “Лявон Бушмар” К. Чорнага); в) праз 
адлюстраванне дваення свядомасщ асобы шсьменшю падкрэсл1вал1 не толью 
разбуральнасць 1 садызм, уласщвыя шдывщу, але разбуральнасць 1 садызм, 
характэрныя для эпохи

На прыкладзе творау М.Гарэцкага, М.Зарэцкага (як паралель -  К.Чорнага) 
характарызуюцца трывога, скаванасць I разняволенасць лпарагурных герояу, якк  
бяссшьныя супрацьстаяць дэструктыунай агрзсп новага часу у найважнейшай форме яе 
праяулення: дэструктыунасщ асобы. Даказваецца, што шсьменшю адлюстроувал! не 
проста прыватнага характару сацыяльныя канфл1кты пэунай крашы 1 пэунага часу, яны 
па-фшасофску асэнсоувал1 адну з паказальных пс1х1чных асабл!васцей асобы, якая 
праяулялася ва усе часы. I у гэтым утрымл1ваецца галоуная вартасць мастацкага

28 У З.Фрэйда т а  шчя пераносу праз фжсацыю Л1бша, якое раней мела неусвядомленую форму.
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асэнсавания пс1халалчных праблем у творах названых аутарау. 1х щэйнае гучанне. 
ТЭК1М чынам, не замкнёнае межам! толью канкрэтных пстары чны х праблем; яно 
аб’ектыуна уключаецца у кантэкст сусветнай мастацка-фшасофскай думкт.

У кантэксце акрэсленых сэнеавых аспекта}? характарызуюцца жанравыя 
асабл1вас1п аповесщ пачатку XX ст.

Даказваецца, што “Золата” Я д втн а  Ш. уяуляе сабой аргатчнае спалучэнне 
абразкоу жыцця у  межах апавядальнай гкторъй аповесцевай структуры.

“Дзве душы” М.Гарэцкага ахарактарызавана як аповесць кпастнай будовы, 
асноуным1 1 вызначальным! кампазщыйным1 1 стылсвым1 р ы с а т  якой з ’яуляюцца 
пахалапчнае супрацьпастаулешгс 1 супастауленне.

'Толы звср” М.Зарэцкага у жанравых адносшах прадстаулена як аповесць-
• 29экспрэая .

“Лаб1рынты” В.Ластоускага ахарактарызаваны у кантэксце поля а^тарскай 
творчасщ як апавядальная ггсторыя аповесцевай будовы з навукова-фантастычным 
местам.

У канцы раздзела зроблены падагульненш да яго.
У заклю чэнм  прыводзяцца наступныя вывады, зробленыя на аснове анализу 

жанрава-стылёвых асаблхвасцей беларускай прозы XIX -  пач. XX ст.
I. Асабл1васц1 жанрава-стылёвага развщця беларускай прозы XIX -  пач. XX ст. у 

межах метадалапчных плыня^:
1. Рамантычна-фалъклорны напрамак. А. У прозе XIX -  пач. XX ст. адбывауся 

своеасабл1вы сштэз рамантычнага светапогляду 1 фальклорнай паэтыю, што 
падкрэсл1вае ушверсальнае значэнне фальклору. Б. Зварот да фалыслорных формау 
асэнсаваиня 1 адлюстравання рэчаюнасщ у некаторых тсьменш кау адбывауся на 
канцэпцыйнай аснове (Я.Баршчэусю, Я.Колас, В.Ластоусю): вызначальнай з’яулялася 
аутарская канцэпцыя I адпаведная арыентацыя на формы яе раскрьщця з уликам 
мабшьнасш гэтых формау 1 здольнасщ 1х утрышйваць у сабе сэнсавую аб’ёмнасць. В. 
Творы Я.Коласа, В.Ластоускага, М,Вагданов1ча сведчаць аб тым, шго ужо у межах

29 А повесць-экспрэая -  такая лггаратурная форма, для мастацкага выяулення у якой характерна 
перавага прынцыпу ?сеахапляльнай суб’ектыСнай штэрпрэтаиьм рэчаюнасщ лгеаоатурным героем ш
анты героем. Для гэтай лпаратурнай формы уласщва наступнае. Перщае. 1мкненне дзеючай асобы 
зрабщь яе пах^чныя арыентацьп роуным! у гх праве на рэал^зацыю з ппатэтычнай магчымасцю IX 
рэашзацьп у рэчаюнасщ. Другое. Супярэчнасць пам1Ж суб’ектыунай пс1х1чнай мадэллю I той 
аб’ектыунай сацыяльнай мадэллю, якую выхшяе грамадства. Трэцяе. Як вынж гэтай супярэчнасщ -  
ярка выражаны 1 сацыяльна падкрэслены пратзст асобы. ЧацвЁртае. Гэты пратэст мае крайня 
сэнсавыя сацыяльныя арыентацьп: стваральныя 1 разбуральныя. Пятае. Сацыяльная нестандартнасцъ 
стваральных ш дэструктыуных арыентацый асобы. Усе пяць вылучаных асаблгвасией тычацца зместу1 
аповесш-экспрэсц. У структурных жа адносшах такую л1таратурную форму адрозшвае иаступнае: 
адлюстраванне зместу спалучэннем раздзелау, абразкоу, фрагменгау, яшя выразна, абвострана, 
узрушана, часам гратэскава 1 эпатажна адлюстроуваюцъ амшптуду экспрэс!унага сэнсавага руху. Кал1 
за кропку адлжу (нуль) прыняць пэуны сацыяльны стандарт, то амшптуда падзейнасщ у аповесщ- 
экспрэсй будзе рэзкай, прамалшейнай 11мкл1вай у яе руху ад шжэйшай да вышэйшай сэнсавай кролю 1 
наадварот, бо лшт паперы (сацыяльныя умовы 1 правшы сацыяльнай гульш), на як1м яна адб1ваецца I 
на як!М пазначаны сацыяльны нуль, 1мюпвы, хуткацечны у яго адносшах да руху экспрэаунага 
маятшка. Таю маятшк як бы 1мкнецца праз гэга не зауважаць жаданне асобы да нестандартней 
штымнай I сацыяльнай самарэалваиыь Такая рэзкая амшптуда (сэнсавая 1 падзейная) яго калыханняу 
якрач I сведчьщь пра разбуральны характар асобы: недапушчальнае у сацыяльных адносшах 
узрастанне амплитуды экспрэауных хютанняу рана цт гюзна, але непазбсжна прывядзе да разбурэпня, 
наваг самай магутнай сацыяльнай абумоуленасщ з яе нулём.
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рамаитычш-фальклорнага напрамку складвалася проза штэлеетуальнага характару з 
фыасофскай плынню у ей 1 эстэтычным зместам. Г. Структура жанравых формау у 
кожнага асобнага тсьменшка мае сваю варыятыунасць, якая абумоулена зместам \ 
прыватнай структурам не толью канкрэтнага твора, а 1 жанравым кантэкстам поля 
аутарскай творчасщ. Д. Фальклорныя жанры 1 IX магчымасщ успрыняцця 1 
адлюстравання рэчаюнасщ у межах гэтага напрамку з ’яуляюцца першаштуршком, яю 
затым праз спалучэнне аутарскай формы 1 пэунага зместу у кантзксце спадчыны 
тсьменшка гармашчна далучаецца да яе (спадчыны) сэнсавай канцэпцьп. Е. Аповесщ 
Я.Баршчэускага “Драуляны Дзядок...” 1 “Душа не у сва1м целе” у сукупнасщ са 
“Шляхщцам Завальнем...” яскрава сведчаць аб паступовай трансфармацьп зместу 1 
формы “народная аповесщ” падпарадкаванш яе законам 1 планам шдывиуальнай 
аутарскай творчасщ [I, с. 8 -  54; 2, с. 201; 6; 9; 13; 17; 20].

2. Фалъклорна-гумарыстычны, уласна гумарыстычны, сатырычны напрамт. А. У 
творах гэтай групы прысуттчаюць элементы карнавал1зацьй на узроуш “памяш 
жанру”. Гумарыстычнае апавяданне такога тыпу разв1валася у двух юрунках: 
аиасродкаванай карнавашзацьн адпаведнага дзеяння праз апавяданне героя I 
карнавагазацьп дзеяння праз непасрэднае (у цяперашюм часе) адлюстраванне. Б. 
Творы гэтай групы уяуляюць сабой эстэтычную астэму з уласщвым1 для яе 
спецыф1чным1 принципам! адлюстравання рэча1снасщ. В. Сярод творау гэтага 
напрамку ёсць прыклады жанравага сумежжа: апавяданне / аповесць -  “Прыгоды 
Панаса 1 Тараса” Арцёма Музый (В.Ластоускага) [1, с. 54 -  81; 19].

3. Шрыка-рамантычны напрамак. А. Дамшаванне (за выключэннем. апавяданняу
З.Бядул]) строга акрэсленага рэалютычнага характару адлюстравання: рэал1стычна- 
рацыянальна аргашзаваная рэчаюнасць тут напауняецца ларызмам, узвышанай 
эмацыйнасцю. характэрнай для мовы аутара, апавядальнша, персанажау, для мыслення 
лпаратурных герояу. Б. Широкая прысутнасць фхласофсюх абагульненняу I нават 
акрэсл1вання у Л1рычнай'форме пэУных фшасофсшх канцэпцый эстэтычнага характару 
(В.Ластоусю, М.Гарэцю, Я д в тн  Ш., З.Бядуля 1 шш.). Сэнсавую плынь лхрычнага 
апавядання гэтага перыяду можна харакгарызаваць як суб’ектыуны фшасофсю пласт 
рамантычнага светапогляду. В. Для “М нш цюр” 1 “Абразкоу” З.Бядул1 характэрна 
спалучэнне рамантычнага светауспрыняцця аутара з рамантычным стылем 
адлюстравання стасункау асобы з дысгармашчным! нраявамх свету [1, с. 159 -  184: 8; 
13; 14; 25].

4. Рэалгстычны напрамак. А. Жанравыя формы апавядання маюць не толью свае
стылёвыя агульнасщ, але, натуральна, 1 адрознент, яюя давол1 часта з ’яуляюцца 
агульнасцю у межах шдывщуальнага стылю тсьменшка. Гэга у сваю чаргу 
прадвызначае зварот да такой катэгорьп, як паэтыка жанравай формы тсьменшка. Б. 
Для апавядання пач. XX ст. 1 20-х гадоу характэрна не толью формаутваральнае у 
межах жанру перакрыжаванне з дамгнаваннем прыкмет той альбо шшай жанравай 
мадыфжацьп, але I жанравае сумежжа (апавяданш М.Зарэцкага). Таксама характерны 
родавыя перакрыжаванш: эпасу 1 драмы (творы М.Гарэцкага, Я.Купалы, К.Буйло, 
Ф.Аляхнов1ча, В.Ластоускага). Для аповесщ пач. XX ст. -  20-х гг. характэрна
перакрыжаванне метадалапчных плыняу: рэашстычнай х мастацка-фшасофскай
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(драматызаваныя аповесщ М.Гарэцкага “Лтрута” , “Антон” , “Чырвоныя ружы” I 
аповесць М.Зарэцкага “Голы звер”). В. Характэрнай прыкметай апавяданняу Я.Коласа, 
М.Гарэцкага з ’яуляецца пЫхалапзм; у межах лггаратуры пач. XX ст. наз1раецца 
паступовае узнауленне мадэл1 формау щдывщуальнай пах1чнай трансфармацьп. Г. 
Прысутнасць с1мвалау-знакау (асабл1ва яны характерный для “здробненых” формау 
апавядання -  абразка, навелы, 1мпрэеи, эцюда I шш.) у мастацюм творы 
патэнцыяльны падмурак для рэцэпцыйнага пашырэння фактуальных \ сэнсавых межау 
твора. Е. Паступовы выхад на першы план мастацкага адлюстравання асобы з ярка 
выражанай сацыяльнай агрэступасцю \ схшьпасцям! да сацыяльнай 1 штымнай 
дэструкгыунаещ (узнауленне дрэмлючага у свядомасщ шдьпмда мадэльнегатыва у 
адносшах да грамадсгва: мадэл! пометы 1 буш у шдывща.) -  гэта вышк не толью 
класавай барацьбы у грамадстве, а 1 агульнага штэлектуальнага настрою, фшасофскай 
думк» канца XIX -  пач. XX ст. [1, с. 81 -  174, 184 -  207, 2 4 2 -2 5 9 ; 2, с. 206 -  207; 7; 10: 
12; 15; 16; 24].

5 . Мастацка-фйшсофсю напрамак. А. Узаемадапауняльнасць, агульная сэнсавая 
палем1чнасць 1 адначасова кантэкстуальная яе абсалютнасць -  вызначальныя рысы 
адпаведнай групы творау Я. Коласа, МХарэцкага, В.Ластоускага, М.Багданов1ча. 
Творы гэтых шсьменшкау з фшасофскай плынню у IX сэнсавым рэчышчы наполнены 
эстэтычнай праблематыкай 1 эстэтычным шестам, яны з ’яуляюцца штэлектуальнай 
прозай у .штаратуры разглядаемага перыяду. Б. Стылёвыя асабл1васщ гэтай 1руны 
творау прадвызначаюць зварот да таюх катэгорый, як паэтыка мастацкага амвала 1 

вобраза, стыль (у значэнт п аэтьт) выкладу фшасофскай 1ДЭ1, сэнсавага 1 мастацкага 
тону твора -  галоуных дамшантау жанравай мадыфшацьп (апавяданш В.Ластоускага, 
М.Багданов1ча, Я.Коласа). В. Мастацю вобраз утрымл1вае у сабе прыватны 1 агульны 
сэнсавы код, яю дэшыфроуваецца у межах адпаведнай жанравай сукупнасщ творау
В.Ластоускага, Я.Коласа, М.Гарэцкага, М.Багданов^ча. Прыватныя паказальныя 
харакгарыстыю, доказы, шострацьи маюць характар узаемадапауняльнаегц, якая 
спрыяе узншненню сэнсавай аб’ ёмнасщ мастацкага вобраза. Г. Адлюстраванне жыцця 
чалавека адбываецца у цеснай сувяз1 з зямным прыродным усталяваннем 1 з 
незамкнёнай прасторай знешняга свету. Д. Проза гэтага перыяду паступова 
наюроувалася у вусце пс1хаанал1тычнага асэнсавання характару асобы: зб1ральных 1 

разбуральных яе схшьнасцей [1, с. 184 -  207, 242 -  251, 259 -  292; 5; 7; 13; 17; 20].
6 . Пстарычны напрамак. А. В.Ластоусй знаходз1уся ля вытокау беларускай 

мастацкай прозы на пстарычную тэму, такога юрунку у нацыянальным прыгожым 
шсьменствс, як адлюстраванне псторьп крашы, народа, яго культуры 1, адпаведна, 
дзейнасщ пэуных пстарычных асоб у форме мастацкай вереи пстарычнага факта. Б. 
Пры звароце да пстарычнага м1нулага у межах жанру апавядання В.Ластоусй 
арыентавауся, акрамя гншага, 1 на прынцып стьшзацыг. на лакагачнае узнауленне 
пстарычных фактау па законах жанру "народнага сказа” (легенды 1 падания) у 
аутарсюм мастацюм выкладзе [1, с. 207 - 211, 7].

7. Фантастычны напрамак. А. Ён прадстаулены нешмат.тпюм1 творамг аповесцям1 
Я.Баршчэускага “Душа не у свахм целе” 1 “Лаб1рынты” В.Ластоускага, як!я у
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фарматворных адносшах уяуляюць сабой апавядальныя псторьп аповесцевай будовы. 
Б. Фантастычнае тут юнуе не само па сабе як незвычайная форма аутарскага 
асэнсавання рэчаюнасщ, яно з’яуляецца падмуркам для адлюстравання эстэтычнага 1 

пстарычнага зместу [1, с. 216 -  224, 292 -  300 ; 4].
П. Пюьменнш XIX -  пач. XX ст. успрымал! прататыпную рэчаюнасць не толью 

“вачыма” апавядання, але 1 “вачыма” буйнога эшчнага жанру, яю быу бл1жэй да 
апавядання, -  аповесщ (В.Дунш-Марщнкев1ч, Я.Баршчэусм, М.Гарэцю, Ц.Гартны, 
Я д в т н  Ш., В.Ластоусю, М.Зарэцю). Структурнай асновай аповесцей Я.Баршчэускага, 
Я д в тн а  Ш, В.Ластоускага стала такая пашыраная форма, як апавядальнай псторыя; 
гэтыя шсьменшю успрымал! прататыпцую для сва1х творау рэчаюнаспь “вачыма” 
“народнай аповссщ”, форма якой пастулова трансфармаватася, падпарадкоувалася 
законам шдывщуальнай аутарскай творчасщ, упляталася у аутарскую сюжэтна- 
кампазщыйную 1 сэнсавую сюгэму.

Узыходжанне лкаратуры на шлях асэнсавання 1 адлюстравання рэчаюнасщ у 
форме аповесщ з’яулялася сведчаннем не толью творчых эксперыментау шсьменшкау, 
але 1 сведчаннем патрабаванняу самой рэчаюнасщ, якая вылучала неабходнасць 
шырокага заглыблення у яе праявы пры мастацюм адлюсграванш; аповесць 
станавшася збхральнай прызмай асобных сэнсавых матывау 1 грамадсюх, фшасофсюх, 
пс1хаанал!тычных 1ДЭЙ шсьменшкау, выкладзеных у IX апавяданнях [1, с. 212 -  300; 2, 
с. 207 -2 0 9 ;  3; 4; 5; 9; 12; 19; 24].

III. Адна з паказальных прыкмет, якая аб’ядноувае усе з выдзеленых тут груп 
творау -  гэта тэндэнцыя да сэнсавага, жанравага 1 М1Жродавага канцэпцыйнага 
адлюстравання шсьменнкам1 праблем рэчаюнасщ 1 характарау у ёй (асабл1ва гэта 
характэрна для творчасщ Я.Коласа, М.Гарэцкага; тут праяуляецца не тэндэнцыя, а 
спецыфка канцэпцыйнага адлюстравання рзчаю-насц!) [1, с. 14 -  15, 19 -  20, 219 -  222, 
224 -  242, 259 -  276, 292 -  300 ; 2; с. 202; 4; 6; 9; 13; 20].

IV. Для апавядання 1 аповесщ пач. XX ст. уласщва паступовае пашырэнне вугла 
мастацкага погляду на праблемы грамадскага характару не толью у межах творчасщ 
асобнага шсьменнка, аде 1 у межах жанру. Разнастайнасць жанравых мадыфкацый 
пры гэтым падкрэслшае шырыню, аб’ёмнасць мастацкага адлюстравання, форма 
л1таратурнага твора спрыяе пашырэнню межау аналпычных мастацюх мапымасцей 
ужо у агульнагатаратурным маштабе [1; 4 - 25].

V. Давол1 часта структура 1 падзейная плынь творау (патэнцыяльны структурна- 
сэнсавы для рэцытента пласт) снрыяюць не толью аб’ёмнаму рэцэпцыйнаму 
усведамленню сэнсавага струменя канкрэтнага твора, а 1 дадаткова дазваляюць рабщь 
па-за кантэксгуальныя аналоги. Сучаснае сацыяльнае функцыятраванне творау 
М.Багданов^ча, М.Гарэцкага, А.Гаруна, Я.Коласа, В.Ластоускага, шшых тсьм еннкау 
спрыяе актуагпзацьп гучання 1х амвалау 1 вобразау, садзейшчае расшыфроуванто 
фшасофскай плыю творау, к  щэйнага гучання [1; 4 -  25].

32

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



С Ш С  Л П У  Б Л 1 КА В А НЫХ РА БО Т

Манаграфйя:

1. М акарэв1ч А.М. Праблема жанравых м ады ф кацы й  у беларускай прозе XIX -  

пачатку XX ст. -  М аплёу: Выд-ва МДУ 1мя А.А.Куляшова, 1999. -  332 с.

Р аздзел  у  падручш ку:

2. М акарэв1ч А.М. Лп'аратура пачатку XX ст.: Ва умовах паскоранага развщця 

[Проза. Драматурпя] // П сторы я беларускай лггаратуры: XIX -  пачатку XX 

ст.: Падруч. для фшал. фак. пед. ВНУ / Пад агул. рэд. М.А.Лазарука,

A.А.Семянов1ча. - М ш ск: Выш. шк., 1998. -В ы д . 2. -  С. 200 - 217.

Артыкулы:

3. Макарэвтч А.М. Ж анрава-стылёвае вызначэнне драм атичны х творау 

М .Гарэцкага /7 Весщ  Нацыянальнай Акад. навук Беларуси Сер. гумаштар. 

навук. -  1 9 9 8 .-  № 3 . - С .  112 -  117.

4. М акарэв1ч А.М. Аповесць В.Ластоускага “Лаб1рынты” у кантэксце поля 

аутарскай творчасщ / / М аплёуская д а у и  на. -  1 9 9 8 ,-  С. 25 -  31.

5. М акарэв1Ч А.М. Экзштэнцыяльны рух у аповесщ  М .Зарэцкага “Голы

звер” // Весщ  Нацыянальнай Акад. навук Б еларуа. Сер. гумаштар. навук. -  

1999, -  №  1 , - С. 113 119.

6. М акарэв1Ч А.М. Ж анравыя асаб;пвасщ зборнж а Я .Барш чэускага “Ш ляхцщ  

Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях” // В есш к Вщ ебскага 

дзярж. ун-та. -  1999. -  № 1 (11). -  С. 51 -  56.

7. М акарэв1Ч А.М. Сэнс 1 структура мастацкага вобраза у апавяданнях

B.Ластоускага // Веснж Беларускага дзярж. ун-та. Сер. Ф ш алоля. 

Журналютыка. П едагопка. П с1халопя. -  1 9 9 9 ,-  № 1 . -  С. 9 -  14.

8. Макарэв1ч А.М. Сштэз .шрычнага 1 эш чнага пачаткау у беларусюм 

апавяданш 1906 -  1919 гг. // В еснж  М агш ёускага дзярж. ун-та. -  1999. -  

№ 1 (2 ) .~  С .11 -  19.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



9. Макарэв)ч Л.М. Творы Я.Барш чэ\;скага “Драуляны Дзядок 1 кабета 1нсекта”, 

“Душа не у сва1м целе” у жанравым 1 эстэтычным кантэксце беларускай 

прозы XIX — пач. XX ст. // В есш к М аплёускага дзярж. ун-та. -  1999. — №  2 -  

3 (3). -  С. 23 -  29.

10. Макарэв1ч А.М. Спецыфж а адлюстравання рэчаю насщ  у падзейна 

разгорнутым эшчнага характару апавяданш пачатку XX ст. /7 Роднае 

слова. -  1999. -  № 8. -  С. 55 -  65.

11.М акарэв1ч А.М. Асабл1васц1 мастацкай формы апавядальных псторый, 

абразкоу 1 навел пачатку XX ст. // Роднае слова. -  1999. -  №  11. -  С. 58 -  68.

12. М акарэв1Ч А.М. А сабл1васш  м а с т а ц к а й  ф орм ы  а п о в е с щ  Я д в п л н а  III. 

“З о л а т а ” / /  В е с ш к  М а п л ё у с к а г а  д зяр ж . у н -та . -  1999. -  № 4 (4). -

С. 1 4 4 -  151.

13. Макарзв1ч А.М. Сштэз фальклорнага 1 фшасофскага, л1рычнага ! эгачнага 

струменяу у апавяданш пачатку XX ст. // Роднае слова. -  2000. -  № 1 . -

С. 2 0 -  25.

14. Макарэв1ч А.М. Рамантычны змест 1 жанравыя мадыф 1кацьп у Л 1рычнай 

прозе З.Бядул1 // Вес;и Нацыянальнай Акад. навук Беларус1. Сер. гуманзтар. 

навук, -  2 0 0 0 ,-  № 1 . - С. 1 1 5 -1 2 1 .

15. М акарэв1ч А.М. Ж анравыя мадыф1кацьа апавяданняу рэалкты чнага 

напрамку у разв1ЦЦ1 беларускай п р о зы  п а ч а т к у  XX с г. // Весш к М аплёускага 

дзярж. ун-та. -  2 0 0 0 ,-  №  1 ( 5 ) . -  С. 69 -  77.

16. М акарэв1ч А.М. Стылёвыя асаблЛвасщ падзейна-разгорнутага на бытавую 

тэму беларускага апавядання эп 1чнага зместу // Весги Нацыянальнай Акад. 

навук Беларусь Сер. гумаштар. навук. -  2000. -  № 3. -  С. 103 -  110.

М атэр ы ял ы  н авуковы х канф ерэнцы й:

17. Макарэв^ч А.М. ”Казю жьщця” Я.Коласа: праблема ж анравага вызначэння 1 

1дэйна-сэнсавых вытлумачэнняу у сучасным беларуск1м Л1т а р а т у р а з н а у с т в е  

// Беларускае сучаснае м а с т а ц т в а з н а у с т в а  1 крытыка: Праблемы адаптаций да 

новых рэальнасцей: М атэрыялы н а в.-п р ак т. канф. / Беларус. саюз .гит.-мает, 

крытыкау. -  М1нск, 1998. -  С. 300 -  314.

34

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



18. Макарэв1ч А.М. На скрыжаванш родау 1 жанрау (драматызаваныя творы

М .Гарэцкага у кантэксце этпчнага тэатру) // Взаимодействие литератур в 

мировом литературном процессе (проблемы теоретической и исторической 

поэтики): М атериалы междунар. науч. конф.: В 2 ч. / Гродненский гос. ун-т.

-  Гродно, 1 9 9 8 .-  Ч. 1 . -  С. 176 181.

19. М акарэв1ч А.М. Ж ан р авы я  ю р у н ю  б е л а р у с к а й  г у м а р ы с г ы ч н а й  1

с а т ы р ы ч н а й  прозы XIX -  пачатку XX ст. // М1жнародныя купалаусшя 

чытанш : М атэрыялы пав. канф. / 1'родзенсю дзярж. ун-т. -  Гродна, 1999. -

С. 37 45.

20. М акарэв1ч А.М. Асабл1васщ жанравых форм 1 мастацюх вобразау у “Казках 

жы цця” Я .Коласа // Праблема рацыянальнага выкарыстання 1 захавання 

природны х ландш афтау [ мемарыяльных музейных аб ’ектау : М атэрыялы 

нав. канф. / Дзярж. ;нт. музей Якуба Коласа. -  Мшск, 1999. -  С. 80 -  89.

21. М акарэв!ч А.М. “Сцэны з натуры” , мш1яцюры, фельетоны у кантэксце 

жанравых форм беларускага апавядання эш чнага зместу (нач. XX ст.) /7 

Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы 

теоретической и исторической поэтики): М атериалы междунар. науч. конф.: 

В 2 ч. /  Гродненский гос. ун-т. -  Гродно, 2000. - Ч .  2. -  С. 51 -  58.

22. Макарэв1ч А.М. Абразок як жанравая форма апавядання эш чнага зместу у 

беларускай лггаратуры пачатку XX стагоддзя // ТЕКИА А1ЛЗА I. Праблемы 

беларускага л1таратуразнауства (Да 85-годдзя з дня нараджэння 

А.Куляшова): М атэрыялы рэспублк. навук. канф. / М аг1лёуск 1 дзярж. ун-т. 

Мчнск, 2000. -  С. 106 — 112.

23. М акарэв1Ч А.М. Навела, 1мпрэс1я, апавядальная псторы я у кантэксце

жанравых мадыфшацый апавяданняу рэал1стычнага напрамку у развщ ц 1 

беларускай прозы пач. XX ст. // С лавянсия л1таратуры у кантэксце 

сусветнай: М атэрыялы 1У М^жнар. навук. канф. / Беларуск1 дзярж. ун-т. -  

М ш ск, 2000. - С. 143 147.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Т эзк ы  дакладау:

24. Макарэвтч А.М. Ж анрава-стылёвыя асабл1васщ аповесщ  Я д в т н а  Ш. 

“Золата” // М атериалы междунар. семинара, посвящ енного памяти 

О.В.Озаровского. / -  М огилевский гос. пед. институт. -  1996. ~ С. 93 - 95.

25. М акарэв1ч А.М. М етаф арьины я словазлучэнш  1 1ншыя вобразныя сродк! у 

апавяданнях В.Ластоускага // Валентностная грамматика в структурном и 

коммуникативном аспектах и ее выразительные возможности в языке и 

речи: Тез. докл. научн. конф.: В 2 ч., Могилев, 1 4 - 1 5  окт. 1998 г. / 

М огилевский гос. ун-т. -  М огилев, 1998. - Ч .  2. -  С. 71 -  73.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



РЭЗЮ М Е 
Макарэв1ч Аляксандр Мткалаев1ч 

П РАБЛЕМ А Ж АН РУ I С ТЫ Л Ю  У  БЕЛ АРУСКАЙ  ПРОЗЕ 
XIX -  пачатку XX ст.

Ключавыя словы: жанр, жанравае 1 родавае перакрыжаванне, жанравая
мадыфжацыя, кантэкст. канцэнцыйнасць, мастацю метад, метадалапчная плынь 
(кхрунак) у развщщ прозы, “иамяць жанру”, проза, працэс, астэма, сгыль, тыналога, 
фалькдор, цэласнасць.

Даследуецца працэс жанравага развщця беларускай прозы XIX - пач. XX ст.: 
узшкненне жанравых мадыфжацый апавядання 1 аповесщ, IX мастацюя асабл1васщ 1 
функцыяшраванне у кантэксце падобных сабе 1 шшых мастацюх сктэм. Мэта 
даследавання -  канцзпцыйнае выяуленне заканамернасцей жанрава-стылёвага развщця 
беларускай прозы XIX -  пачатку XX ст. Выкарыстоувалюя наступныя метады 
даследавання -  канкрэтна-аналпгычны, параунальна-пстарычны, ггараунальна- 
супастауляльны, метад мстэмна-функцыянальнага анашзу, яю спалуча^ся з метадам 
сютэмна-тыпалапчнага анал1зу.

Асноуныя выткг 1 навгзна: праца з ’яуляецца комнлекснай 1 канцэпцыйнай 
распрацоукай акрэсленай тэмы у межах аднаго даследавання. Кластфкаваны 1 сктэмна 
выкладзены аб’ёмны матэрыял, што рэпрэзентуе жанравыя мадыфшацьп апавядання 1 

аповесщ як пэуную цэласную дынам1чнук> структуру, як адну з мадэляу лггаратурнага 
працэсу у межах развщця беларускай прозы акрэсленага перыяду. Сцвярджаецца: а) 
узшкненне жанравых мадыфшацый у межах апавядання 1 аповесщ, IX мастацюя 
асабл1васц1 1 фушшыятраванне у кантэксце падобных сабе 1 шшых мастацюх астэм -  
гэта рэал1зацыя нас1янарных з нацыянальнага кулыу'рнага поля мастацюх 1дэй I 
формау, а таксама щэй сацыякультурнага, эстэтычнага 1 метадалапчнага плана -  усё у 
межах мастацкай канцэпцьи шсьменшка; б) стылёвыя асабл1васщ творау у значнай 
меры залежаць ад абранай шсьмешпкам жанравай мадыфжацьп форма мастацкага 
твора ёсць прызма праламлення прагатыпнай рэальнасщ; в) родавае, жанравае сумежжа 
\ формаутваральнае у межах жанру перакрыжаванне -  сведчаннс арыентацьп аутарау 
на аб’ёмнае, шматмернае адлюстраванне супярэчл1вых з ’яу рэчаюнасщ; г) мастацюя 
асабл1вас1ц жанравых мадыфжацый сведчаць аб пераструктураванш мастацкага 
мыслсння у адпаведнасщ з грамадсюм!, маральным!, пшхалапчным! 1мператывам1 

новай ЗНОХ1 1 (адначасова) насуперак 1м; д) праза1чная класжа беларускай лггаратуры з 
яс стылёва-жанравмм! асабл1васцям1 дазваляе цэласна выявщь яе адметнасць, 
непауторнаець, арыпнальнасць у кантэксце сэнсавага 1 структурнага 
агульнаеурапейскага лггарагуртшга руху.

Матэрыялы 1 навуковыя вышю дысертацьй актуальныя 1 перспектыуныя для 
вызначэння далейшых ырупкау навуковых даслсдаванняу у галше жанразнауства. Яны 
могуць быць выкарыстаны лпаратуразнауцам1 для рашрацовак у гатнах  тэорьп 
лггаратуры, псторьп жанравага развщця беларускай прозы, гютарычнай паэтыю 
нацыянальнага прыгожага шсьменетка; матэрыялы 1 вывады дысертацыйнай працы 
маюць каштоунасць для педагапчнай практыю у галше псторьп беларускай лтаратуры 
I лггаратуразнауства у цэлым.
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РЕЗЮ М Е 
Макаревич Александр Николаевич 

П РОБЛЕМ А Ж АНРА И СТИ Л Я В БЕ Л О РУССК О Й  ПРОЗЕ 
X IX -  начала XX в.

Ключевые слова: жанр, жанровое и родовое перекрещение, жанровая модификация, 
контекст, концептуальность, методологическое течение (направление) в развитии лите
ратуры, “память жанра”, проза, процесс, система, стиль, типология, художественный 
метод, фольклор, целостность.

Исследуется процесс жанрового развития белорусской прозы XIX -  нач. XX в.: 
возникновение жанровых модификаций рассказа и повести, их художественные осо
бенности и функционирование в контексте подобных себе и других художественных 
систем. Цель исследования -  концептуальное выявление закономерностей жанрово
стилевого развития белорусской прозы XIX -  начала. XX в. Использовались следую
щие методы исследования -  конкретно-аналитический, сравнительно-исторический, 
сравнительно-сопоставительный, метод системно-функционального анализа, который 
сочетался с методом системно-типологического анализа.

Основные результаты и новизна: работа является комплексной и целостной разра
боткой определенной темы в рамках одного исследования. Классифицирован и систем
но изложен объемный материал, который представляет жанровые модификации расска
за и повести как определенную целостную динамическую систему, как одну из моделей 
литературного процесса развития белорусской прозы определенного периода. Утвер
ждается: а) возникновение жанровых модификаций рассказа и повести, их художест
венные особенности и функционирование в контексте подобных им и других художест
венных систем -  это реализация пассионарных из национального культурного поля 
художественных идей и форм, а также идей социокультурного, эстетического и методо
логического плана -  все в пределах художественной концепции писателя; б) стилевые 
особенности произведений в значительной мере зависят от избранной писателем жан
ровой модификации -  форма художественного произведения является призмой прелом
ления прототипной действительности; в) родовое и жанровое формальное в пределах 
жанра перекрещение -  свидетельство ориентации авторов на объемное, многомерное 
отражение противоречивых явлений действительности; г) художественные особенности 
жанровых модификаций свидетельствуют о переструктурировании художественного 
мышления в соответствии с общественными, моральными, психологическими импера
тивами новой эпохи и (одновременно) вопреки ним; д) прозаическая классика белорус
ской литературы с ее жанрово-стилевыми особенностями позволяет целостно выявить 
ее отличительные особенности, неповторимость, оригинальность в контексте смысло
вого и структурного общеевропейского литературного процесса.

Материалы и научные результаты диссертации актуальны и перспективны для оп
ределения дальнейших направлений научных исследований в области жанроведения. 
Они могут быть использованы литературоведами для разработок в области теории ли
тературы, истории жанрового развития белорусской прозы, ее исторической поэтики; 
материалы и выводы диссертационной работы имеют ценность для педагогической 
практики в области истории белорусской литературы и литературоведения в целом.
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81) М МАКУ

Аккзапйг N. МакагеукЬ 
ТЬе ргоЫеш оГ §епге апй *1у 1е ш Вуе1огизчшп ргокс оГ 1Ье XIX сеп1игу -  1Ье 

Ье^шпш^ оГ 1Ье XX сеп1игу

Кеу погЖ: цепге; со-ех1з(епсе оГ §епгез апё 1ксга1игс 1урсз; шойШсайоп оГ §спге; 
согйехт; сопсерШаШу; те11ю(к>1о§юа1 1гепс1я т  Н1егаШге; ‘ЧЬс теш огу оГ ^енге’'; ргозе; 
ргосезз; зуЛет; З1у 1е; Гуро1о§у; 1кега1иге тсйюй; Го1к1оге; тСе§п(у.

ТЬеге 15 а гехеагск «Г еепгс еуокнюп о Г Вуе1огиззюп ргозе оГШе XIX -  фе Ъецтпкщ оГ 
Й1С XX сепПну.гЬе о п § т  о? селге тойШсайопз \укЫп 1Ье Ггатеугогк оГ а зЮгу, Л ек 
Гипейоп \укк1Ье сгеайуе зуз1етз о?(Ъе ктс! апё ойхегз. А т : 1о Гтс1 ои( ге§и1агкез оГ §епге 
с!еуе1ортеп1 оГ Вуекишзюп ргозе оГ (Ье XIX -  (Ье Ье{рптп§ оГ (Ье XX сепШгу. Ме1кос&; 
ш ей:  апаПйсаПу -сопсге(е, сотрогайуе1у-Ыз(оспса], сотрогайуе1у-соогс1тайуе.

КезиНх, поуе1(у: к ’ 5 а сотр1ех \Уогк-ои( оп а зресШс Л е т е  \укЫп (Ье Ггате\Уогк оГ опе 
гезеагсЬ. А Ьи§е уапе(у оГ та(епа! 13 §епега!1гес}, апа1узеё аш! вуз'хтайгес!. Й зЬо’Л'з а 
&епге тосИйсайоп о? а з(огу аз а зресШс еотр1е(е ёупатю зуз1ет,аз а тос!е1 оГ а 1кега(иге 
ргосеяз и'кЫп (Ье е\'о1ийоп оГВуе1огшз1ап ргозе.

С1атз: 1) тосййсайот оГ §епге текЫп (Ье Ггатехуогк оГ а з(огу, (Ьек сгеайуе 
ресийагкез апё (Ьек Гипейоп \У1(Ь (Ье зуз(етз оГ к тё  апё сИГГегепг опез -  18 а геаНгайоп о Г 
(Ье 1Йеаз апё Гогтз зресШс Гог сиКиге оГ а сеПат пайоп; 2) тоёШ сайопз о? §епге сЬозеп 
Ьу а \угкег ёе(егтше з(уНзйс ГеаШгез -  (Ье Гогт оГ а 1кега(иге \уогк ёер1С(з а рго(о(уре 
геаН(у; 3) со-ех1з(епсе оПкегаТиге ^етгез апё 1урез соггезропёз (о \угкег’з опеп(а(юп (о (Ье 
тапу-31ёеё ёер]с(юп оГ соп1гасИс1огу геа1ку; 4) 1кега(иге ресиНагШез о? §епге 
то(1Шса(юш теап  1Ьв гесопз1гис110п оГ сгеайуе 1Ь!пк1п§ 1П соггезропйепсе ат! 
(Изсоггезропйепсе Ук'кЬ риЬНс, тога1 апё рзус1м1о§юа1 трегайуев оГ а пе» еросЬ; 5) (Ьс 
с1азз1с оГ Вуе1огиз5Юп ргозе лукЬ кз §епге апс! з1>'1е ресиНагкез Ье1рз 1о йпй оиг 1Гз зресШс 
Геашгез апс! ог1§та1 сЬагас1ег 1п Ле соп1е[1 оПкегаГиге ргосезз.

8с1епйГ1с гезикз оГ Ле Й1ззег1а11оп аге ас1иа1 апё рсгзресйуе 1п Ле йеУ оГ з1и(Лп§ оГ 
}1спго. ТЬеу шау Ье изей Ьу Ше зреааНз* 1п 81ис1у оПксгаШге, ш Л е йеШ оП{(ега.1иге Шеогу, 
Ыз1огу оГ Вуе1огиззюп ргозе, 1(з к1згог1с роейсз. ТЬе гези118 оГ Ше сНззегШюп аге уа1иаЫе 
Гог рес!аЁоа;1са1 ргасйсе ш Ше йеЫ о{ЫзШ у апс! з{иёу 0ГВуе10ги8510п 1)ГегаШге.
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Навуковае выданне

Макарэв1ч Лляксандр М1калаев1ч

ПРАБЛЕМ А Ж АН РУ I С Т Ы Л Ю  У  БЕЛ АРУСКАЙ  ПРОЗЕ 
XIX -  пачатку XX ст.

Аутарэферат дысертацьй 
на атрыманне вучонай ступеш 

доктара фьлалапчных навук

Лщ. выд. № 384 ад 30.04.99 г. Лщ. Палкраф. № 281 ад 23.07.98 г.
Здадзена у набор 02.10.200. П адтсана да друку 03.10.2000. 

Фармат 60x84’/ ]6. Папера афсетная. Гарштура П т е з  Ыеад Котап 
Ум.-друк. арк. 3,1. Ул.-выд. арк. 3,4. Тыраж 100 ас. Заказ № ЮН.

Выдавецтва Маплёускага дзяряса^нага ушвератэта 
1мя А.А.Куляшова, 2000.

Надрукавана на рызографе лабараторьй аператыунай пал1графи 
МДУ 1мя А.А.Куляшова. 212022, г. Магшёу, вул. Касманаутау, 1.
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