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РЭФЕРАТ 

Субач Юлія Эдвардаўна 

 

АСОБА І ТВОРЧАЯ СПАДЧЫНА Ф. БАГУШЭВІЧА 

Ў ДАСЛЕДАВАННЯХ У. СОДАЛЯ 

 

Агульны аб’ём дыпломнай работы — 54 старонкі, спіс выкарыстанай 

літаратуры складаецца з 44 найменняў. 

Ключавыя словы: біяграфія, літаратурнае краязнаўства, творчая 

гісторыя, культурна-гістарычная прастора, мясціны пісьменніка, літаратурна-

мастацкая сядзіба, нарыс, эсэ, дакументалізм. 

Аб’ект даследавання – кнігі У. Содаля «Кушлянскі кут», «Жупранская 

старонка», «Сцежкамі Мацея Бурачка», «Свіранскія крэскі», «Блаславёныя 

Кушляны». 

Мэта даследавання – выяўленне новага багушэвічазнаўчага матэрыялу, 

змешчанага ў кнігах У. Содаля, а таксама аналіз мастацкіх асаблівасцей яго 

нарысістыкі. 

Метады даследавання: канкрэтна-аналітычны, апісальны, культурна-

гістарычны, агульнанавуковы (аналіз, сінтэз). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дыпломнай працы ўпершыню 

зроблена спроба цэласнага аналізу багушэвічазнаўчых даследаванняў 

У. Содаля (1937–2015), якія публікаваліся на працягу некалькіх 

дзесяцігоддзяў і ўяўляюць сабой цэлы этап у сучасным багушэвічазнаўстве. 

У. Содаль па праву лічыцца аўтарытэтным і найбольш адданым даследчыкам 

жыцця і творчасці Ф. Багушэвіча. Яго альбом «Францішак Бенядзікт 

Багушэвіч» (1986), кнігі і брашуры «Кушлянскі кут» (1990), «Сцежкамі 

Мацея Бурачка» (1991), «Жупранская старонка» (1992), «Свіранскія крэскі» 

(1995), «Блаславёныя Кушляны» (2009) насычаны багатым фактычным 

літаратурна-краязнаўчым матэрыялам. У іх раскрыты многія старонкі 

жыццёвага шляху паэта, падрабязна апісаны багушэвічаўскія мясціны, 

ўзноўлена спецыфіка эпохі і акрэслена інтэлектуальнае асяроддзе, расказана 

пра блізкіх і родных пісьменніка. 

Большасць содалеўскіх публікацый напісана ў форме нарысаў, для якіх 

характэрны эсэістычнасць і эмацыянальнасць аповеду, дакументальная 

аснова і зварот нават да будзённых фактаў рэчаіснасці, а таксама таленавітая 

папулярызацыя ведаў пра Ф. Багушэвіча. Падарожныя нататкі, ланшафтныя і 

пейзажныя замалёўкі, слоўныя партрэты, лірычныя адступленні і 

своеасаблівыя рэпартажы з месцаў былых і сучасных падзей з’яўляюцца 

арганічнай часткай тэкстаў нарысаў У. Содаля. 

Ступень укаранення і рэкамендацыі ва ўкараненні вынікаў 

даследавання. Матэрыялы гэтай працы могуць быць выкарыстаны ў 



школьнай практыцы выкладання ўрокаў беларускай літаратуры, у працэсе 

краязнаўчай дзейнасці на тэрыторыі Смаргоншчыны. 



РЕФЕРАТ 

Субач Юлия Эдвардовна 

 

ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Ф. БОГУШЕВИЧА 

В ИССЛЕДОВАНИЯХ В. СОДАЛЯ  

 

Общий объем дипломной работы – 54 страницы, список 

использованной литературы состоит из 44 наименований. 

Ключевые слова: биография, литературное краеведение, творческая 

история, культурно-историческое пространство, места писателя, 

литературно-художественная усадьба, очерк, эссе, документализм. 

Объект исследования – книги В. Содаля «Кушлянский угол», 

«Жупранская страница», «Тропами Матвея Бурачка», «Свиранские крески», 

«Блаженные Кушляны». 

Цель исследования – выявление нового материала, который размещён в 

книгах В. Содаля, а также анализ художественных особенностей его  

нарисистики. 

Методы исследования: конкретно-аналитический, описательный, 

культурно-исторический, общенаучный (анализ и синтез). 

Полученные результаты и их новизна. В дипломной работе впервые 

сделана попытка целостного анализа багушэвичаведческих исследований 

В. Содаля (1937-2015), которые публиковались в течение нескольких 

десятилетий и представляют собой целый этап в современном 

багушэвичаведении. В. Содаль по праву считается авторитетным и наиболее 

преданным исследователем жизни и творчества Ф. Богушевича. Его альбом 

«Франтишек Бенедикт Богушевич» (1986), книги и брошюры «Кушлянский 

угол» (1990), «Тропами Матвея Бурачка» (1991), «Жупранская страница» 

(1992), «Свиранские крески» (1995), «Блаженные Кушляны »(2009) 

насыщены богатым фактическим литературно-краеведческом материалом. В 

них раскрыты многие страницы жизненного пути поэта, подробно описаны 

места Ф. Богушевича, воссоздана специфика эпохи и очерчена 

интеллектуальная среда, рассказано о близких и родных писателя. 

Большинство содалевских публикаций написана в форме очерков, для 

которых характерна эссеестичность и эмоциональнасть рассказа, 

документальная основа и обращение даже к повседневным фактам 

действительности, а также талантливая популяризация знаний о 

Ф. Богушевиче. Путевые заметки, ландшафтные и пейзажные зарисовки, 

словесные портреты, лирические отступления и своеобразные репортажи из 

мест бывших и современных событий являются органической частью текстов 

очерков В. Содаля. 



Степень внедрения и рекомендации во внедрении результатов 

исследования. Материалы этой работы могут быть использованы в практике 

преподавания уроков белорусской литературы, в процессе краеведческой 

деятельности на территории Сморгонщины. 



Summary 

Subach Yuliya Edvardovna 

 

PERSONALITY AND CREATIVE LEGACY OF F. BOGUSHEVICH 

 IN RESEARCHES OF V. SODAL 

 

The volume of the diploma work is 54 pages, the list of references consists of 

44 items. 

Keywords: biography, literary study of a particular region, creative history, 

cultural and historical space, places of the writer, literature – fiction farmstead, 

sketch, essay, dokumentalizm. 

The object of the research – books of V. Sodal «Kushlyanskiy corner», 

«Zhupranskaya page», by «By Paths of Matthew Burachka», «Sviranskie kreski», 

«Beatific Kushlyany». 

The aim of the diploma work – to exposure new material which is placed in 

the books of V. Sodal, and also analysis of artistic features his  narisistik. 

Methods of the research: concrete-analytical, descriptive, cultural and 

historical, scientific (analysis and synthesis). 

The results obtained and their novelty. The attempt of integral analysis of 

researches of V. Sodal (1937-2015) on Bagushevich studies, which were published 

during a few decades and represent the whole stage in modern Bagushevich 

studies, is first done in this diploma work. V. Sodal is legally considered 

authoritative and the the most devoted researcher of life and creation of 

F. Bogushevich. His album «Frantishek Benedict Bogushevich» (1986), books and 

brochures of «Kushlyanskiy corner» (1990), «By Paths of Matthew Burachka» 

(1991), «Zhupranskaya page» (1992), «Sviranskie kreski» (1995), «Beatific 

Kushlyany » (2009) are full of rich actual literary-regional material. Many pages of 

the poet’s life are exposed in them, the places of F. Bogushevich are described in 

detail, the peculiarity of the epoch is recreated and an intellectual environment is 

outlined, it is also told about kith and kin of the writer.  

Most Sodal’s publications are written in the form sketches which are 

characterized by esseestichnost' and emotionality of the story, documentary basis 

and appeal even to the facts of reality, and also talented popularization of 

knowledge about F. Bogushevich. The ground notes, landscape and landscape 

sketching, verbal portraits, lyric retreats and original reporting, from the places of 

former and modern events are an organic part of V. Sodal’s sketches.  

Area of possible practical application. The materials of this work can be 

used in the practice of teaching Belarusian literature, in the process of regional 

activity on the territory of Smorgon. 

 


