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Божена Бенешова является представителем чешской психологической прозы, 

ориентированной на этические ценности и гуманизм. Ее произведения основаны 

на глубоком психологическом анализе, который избегает прямых характеристик и 

внешних описаний, импрессии, и проявляется в авторских объективных 

отступлениях. Стиль Бенешовой ясен, формально строг, композиция сжатая. 

Психологические характеристики даются через диалоги. 

Bozhena Beneshova is a representative of Czech psychological prose, oriented on 

the ethic values and humanism. Her works are based on deep psychological analysis, 

which avoids direct characteristics and outer descriptions, impression, but reveals in 

objective digressions of author. The style of Beneshova is clear, formally severe, the 

contexture is brief. The psychological characteristics are represented through dialogues.  

 

Псіхалагічная проза мае даволі трывалую  традыцыю ў чэшскай літаратуры (гл. 

Česká, 1998). Яе пачатак суадносяць з памежжам ХІХ-ХХ стагоддзяў. Уздым 

гэтага жанру назіраўся ў 10-я гг. ХХ стагоддзя ў творчасці Г.М.Цільшавай, 

Б.Бенешавай, І.Ольбрахта, К.М.Чапека-Хода. У 20-я гг. у гэтым рэчышчы 

працавалі, галоўным чынам, другасныя пісьменнікі. Цікавасць да псіхалагічнай 

прозы, пераважна псіхалагічнага рамана, вярнулася на пачатку 30-х гг. (Dějiny, 

1995). Пісьменнікі спрабавалі спалучыць эпічнасць, аб’ектывізм і суб’ектывізм, 

чаго раней у чэшскай літаратуры не было. Існавалі, у асноўным, спробы апісання 

ўнутранага жыцця героя ў традыцыях імпрэсіянізму альбо апісанні стану душы 

персанажу без грунтоўнага тлумачэння механізму змен, якія адбываліся. Вялікае 

ўздзеянне на росквіт псіхалагічнай прозы мела развіццѐ псіхалогіі як навукі, якая 

карысталася асаблівай папулярнасцю ў грамадстве. У першую чаргу літаратура 

праявіла цікавасць да псіхааналізу Фрэйда, аналітычнай псіхалогіі Юнга, якія 

асабліва паўплывалі на развіццѐ маладога жанру. Пісьменнікі пачалі сістэматычна 

звяртаць увагу на праявы чалавечай псіхікі, якія раней ігнараваліся альбо не 

тлумачыліся. Псіхааналітычныя кірункі станоўча паўплывалі на псіхалагічную 



прозу, на яе здольнасці аналізаваць трагедыю тагачаснага чалавека, пакалечанага 

супярэчнасцямі цывілізацыі, адчужанага, няздольнага да камунікацыі, з мноствам 

розных комплексаў. 

На пачатку 30-х гг. самай распаўсюджанай формай літаратурнага 

псіхалагічнага аналізу героя было адлюстраванне яго псіхалагічнага стану і 

ўнутраных супярэчнасцяў (гл. Encyklopedie, 2000). Пазней з’явіліся спробы 

апісання масавай псіхалогіі(Э.Гостаўскі). Псіхалагічная проза звярнулася да 

гнасеялагічнага (Э.Гостаўскі) і сацыялагічнага (Я.Гаўлічак) падыходу і функцый.  

Нярэдка назіраўся дуалізм псіхалагічнага і сацыялагічнага падыходаў у 

распрацоўцы сюжэту (Я.Глазарава). Даволі папулярным у чэшскай літаратуры 

становіцца зварот да падсвядомых станаў герояў, да персанажаў-двайнікоў, 

засяроджанне на хваравітых псіхічных праявах, апісанне паталагічных асоб і іх 

уплыву на іншых. У 40-я гг. ХХ стагоддзя псіхалагічная чэшская проза распалася 

на дзве лініі: першая развівала класічную традыцыю 10-х гг., другая ўзбагачала 

жанр новымі падыходамі. На аснове гэтых дзвюх ліній у псіхалагічнай прозе 

пазней узніклі два кірункі: адзін працягваў традыцыю павучальнай літаратуры, 

другі – натуралістычнай школы (гл. Vlasinová, 2000). Псіхалагічная проза першай 

паловы ХХ стагоддзя вырастала з патрэбы занатаваць супярэчнасці паміж 

індывідуумам і знешнім светам, чужым і халодным, пад уціскам якога 

дэфармуецца ўнутраны свет і жыццѐ чалавека. Часцей за ўсѐ ў цэнтр твора 

ставіўся канфлікт, заснаваны на пачуццѐвым непрыманні ўмоўнасцей 

мяшчанскага асяроддзя (Я.Глазарава, Я.Гаўлічак). 

Псіхалагічная проза, скіраваная на этычныя каштоўнасці, гуманізм, 

прадстаўлена творчасцю пераважна пісьменніц-жанчын (Г.М.Цільшава, 

Б.Бенешава, М.Пуйманава, Я.Глазарава). Сярод іх вылучаецца Бажэна Бенешава 

(1873-1936), якая ў сваѐй творчасці адлюстравала трагічныя лѐсы маладых 

людзей, што сутыкаюцца з мяшчанскім кансерватызмам і ўмоўнасцямі, беднасцю 

пачуццяў і жыццѐвай пустатой і праходзяць балючым шляхам пазнання і страты 

ілюзій. Пасля Першай сусветнай вайны крытыка мяшчанства ў творах чэшскай 

пісьменніцы пераходзіць у пошук шляхоў маральнага перараджэння асобы і 

цэлага грамадства. Героі яе раманаў і апавяданняў вядуць барацьбу з унутранай 

адзінотай і эгаізмам, спрабуюць усталяваць новыя адносіны са светам. Тэма 

разбурэння ілюзій і псіхалігічны аналіз наступстваў гэтага – асноўная праблема яе 

твораў. 



Бенешава выпрацавала свой непаўторны стыль, які вызначаецца дакладнасцю 

кампазіцыі, яснасцю мовы, адмаўленнем апісальніцтва, імпрэсіяністычных 

нюансаў. Чэшская пісьменніца па-майстарску раскрывае характар персанажаў 

праз дыялогі. Літаратурная крытыка пісала пра рысы неакласіцысцкай прозы і 

рэалізм флабэраўскага тыпу ў Бажэны Бенешавай (гл. Gőtz, 1931, Šalda, 1957). На 

самой справе, кумірамі пісьменніцы былі Флабэр і Дастаеўскі. 

Бажэна Бенешава дзяцінства і маладосць правяла ў Непаедлах у Мараўскай 

Славакіі. Асяроддзе маленькага горада і мяшчанскага слою, у якім яна вырасла і 

пражыла трыццаць пяць гадоў і ад якога свядома дыстанцыравалася, мела важнае 

значэнне ў развіцці яе поглядаў, а пазней і ў літаратурнай творчасці. Значным 

імпульсам для Бажэны Бенешавай стала збліжэнне з Ружэнай Свобадавай, з якой 

яна пазнаѐмілася ў 1902 г. Пры пасрэдніцтве Свобадавай Бенешава ўсталяваля 

кантакты з Ф. К. Шальдам і яго акружэннем, што адкрыла новыя магчымасці 

літаратурнай дзейнасці.  

У празаічнай спадчыне Бажэны Бенешавай пераважаюць апавяданні і раманы. 

Гераінямі апавяданняў выступаюць маладыя жанчыны, узвышаныя ўяўленні якіх 

пра жыццѐ і каханне знікаюць пры сутыкненні з мяшчанскім асяроддзем. 

Расчараваныя, бездапаможныя, яны гінуць альбо прыстасоўваюцца да акаляючых 

абставін. Бенешава добра ведала, пра што пісала. Апавяданні пачалі ўзнікаць 

яшчэ ў часы юнацтва, праведзенага ў Непаедлах. Даследчыкі адзначаюць, што 

амаль уся творчасць пісьменніцы бярэ вытокі з тых часоў, калі фарміраваўся 

асноўны фонд яе ўражанняў, калі пры канфрантацыі з мяшчанскім асяроддзем і 

яго жыццѐвым стылем фарміраваліся яе адносіны да свету. Гэтае супрацьстаянне і 

складае тэматычную аснову даваеннай творчасці Бенешавай і застаецца 

цэнтральнай тэмай і ў пазнейшых творах, калі погляды пісьменніцы развіваюцца і 

набываюць глыбіню. 

Сваю форму гэтая тэма знаходзіць ужо ў першым зборніку апавяданняў 

«Неатрыманыя перамогі» (1910). Гераіні, маладыя дзяўчаты, істоты адзінокія і 

пачуццѐва стрыманыя, марнеюць і гінуць у атмасферы маленькага мястэчка. Іх 

чаканні і мары пра вялікае бязмежнае каханне сутыкаюцца з пасрэднасцю, са 

светам, у якім няма месца бунтарству і перамогам, вялікаму каханню і трагічным 

пачуццям. Іх упартасць і рашучасць хутка ламаецца пад уціскам умоўнасцей, ад 

недахопу ўласных сіл і жыццѐвай энэргіі. Крытычнае вастрыѐ пісьменніцы 



звернута не толькі супраць мяшчанскага асяроддзя, якое перамагае яе гераінь, але 

і супраць іх жыццѐвых уяўленняў пра свет і саміх сябе. 

Названы аспект выходзіць на першы план у наступных зборніках Бенешавай: 

«Мышкі» (1916), «Суровая маладосць» (1917), «Ціхія дзяўчаты» (1922). 

«Выхаванне пачуццяў», праз якое праходзяць яе персанажы, канчаецца звычайна 

абуджэннем ад рамантычных ілюзій, стратай жыццѐвай перспектывы, што вядзе 

да катастрофы альбо пакорлівага прыстасавання. У выключных выпадках такі 

«выхаваўчы працэс» узбройвае героя новай жыццѐвай сілай. Па сутнасці, да таго 

ж тэматычнага кола адносяцца пасляваенныя апавяданні. 

Рэалізм флабэраўскага тыпу, які заключаецца ў назіранні за працэсам 

пазнання, падчас якога герой паступова адчужаецца ад рамантызацыі рэчаіснасці, 

выкрывае сапраўдныя рэаліі жыцця і людзей, вызначае і асноўныя асаблівасці 

мастацкага метаду чэшскай пісьменніцы. Проза Бенешавай заснавана на глыбокім 

псіхалагічным аналізе, які пазбягае прамой характарыстыкі і знешняга апісання, 

імпрэсіі, маляўнічасці. Ён праяўляецца ў аўтарскіх аб’ектыўных адступленнях. 

Бенешава ўвогуле ашчадна ставіцца да моўных сродкаў. Яна прыхільніца яснасці, 

фармальнай строгасці і кампазіцыйнай сцісласці. Менавіта гэтаму яна вучылася 

на ўзорах неакласіцыстычнай навэлы. Бенешава дае псіхалагічныя 

характарыстыкі, галоўным чынам, праз дыялогі. Пры стварэнні вобраза значную 

ролю адыгрывае дзяцінства героя, юнацкія ўражанні. Усѐ, з-за чаго пакутуюць яе 

дарослыя героі – недахоп чалавечага цяпла і паразумення, грамадскія ўмоўнасці, 

балючая адзінота – усѐ гэта пранікае і ў дзіцячыя лѐсы, нават у больш трагічнай 

форме. 

Новы тып маладога героя Бенешава стварае ў сваѐй апошняй аповесці «Дон 

Пабла, Дон Педра і Вера Лукашава» (1936). Гэты твор лічыцца вяршыняй яе 

празаічнай творчасці. Ядро сюжэта складае таксама тэма «выхавання пачуццяў» 

зусім юнай гераіні, якая ў пераходным узросце сутыкаецца з чужым і гратэскным 

светам дарослых. Прыродныя якасці маладосці, смеласць і прага жыцця і, 

канечне, сяброўства з хлопцам, які становіцца яе ўважлівым і знаходлівым 

памочнікам, дапамагае Веры перажыць першыя складаныя выпрабаванні. У 

аповесці чэшская аўтарка ўвасобіла ўсе свае мастацкія дасягненні, перш за ўсѐ, 

сугестыўны, жывы, драматычны дыялог, які складае аснову яе стылю. Дыялогі 

з’яўляюцца важнейшымі кампаненнтамі структуры твораў чэшскай пісьменніцы і 

адлюстроўваюць асаблівасці яе індывідуальнага стылю. Дыялогі спрыяюць 



развіццю сюжэта, рухаюць дзеянне, адлюстроўваюць характары герояў, 

становяцца сродкамі самахарактарыстыкі. Дыялогі ў Бажэны Бенешавай пры ўсѐй 

сваѐй натуральнасці і простасці заснаваны на глыбокім веданні жыцця і 

сацыяльнай прыроды персанажаў. Дыялагічная мова ў творах  не толькі дапамагае 

раскрыць вобразы персанажаў, паказаць іх унутраны свет, але дазваляе зразумець, 

на чыім баку пісьменніца, які герой адлюстроўвае яе погляды. Невыпадкова 

знакаміты чэшскі рэжысѐр і драматург Э. Ф. Бурыян перапрацоўваў «Веру 

Лукашаву» для сцэны і для экрана. Чэшская пісьменніца здолела паказаць усѐ 

жыццѐ гераіні праз адну сітуацыю. 

У творах Бенешавай няма нічога лішняга, у гэтым увасобілася яе вялікая сіла 

майстэрства. Другая знакамітая чэшская пісьменніца Марыя Пуйманава пісала 

пра Бенешаву, што праз усю яе творчасць праходзіць юнацтва як крытык у 

сферымаралі, як найвышэйшы суддзя, найчысцейшы і найпраўдзівейшы ў свеце  

(гл. Pujmanová, 1935). 

Калі раннія творы пісьменніцы далі Пуйманавай падставу назваць сваю калегу 

«паэткай трагічнай маладосці» (гл. Pujmanová, 1935), то Бенешава апошніх гадоў, 

асабліва ў «Доне Пабла, Доне Педра і Веры Лукашавай», поўная аптымізму і веры 

ў будучыню. Героі пісьменніцы -- маладыя людзі, з яснымі галовамі, поўныя сіл і 

энергіі. Аповесць «Дон Пабла, Дон Педра і Вера Лукашава» ўспрымаецца як мара 

пісьменніцы пра справядлівасць. Хоць Веры толькі адзінаццаць гадоў, у ѐй 

спалучыліся лепшыя рысы папярэдніх гераінь Бенешавай -- вялікі розум, 

незалежнасць думкі, гарачае сэрца, парывістасць, пяшчота і пакутлівыя, не па-

дзіцячы сур’ѐзныя пошукі межаў дабра і зла. 

У час паміж раннімі зборнікамі і апошняй аповесцю былі напісаны два вялікія 

раманы. Героем рамана «Чалавек» (І частка – 1919 г., ІІ частка – 1920 г.) 

становіцца кампазітар, які шукае сэнс жыцця выключна ў творчасці. Паказана, як 

паступова гэты чалавек ператвараецца ў самаахвярную асобу, здольную 

здзейсніць высакародныя ўчынкі дзеля іншага чалавека. Драматычнасць 

унутранага, маральнага перараджэння заснавана не толькі на апазіцыі 

індывідуальнага эгаізму і звышасабовай ахвяры, але і на палеміцы пра разуменне 

сапраўднага мастацтва. Ставіцца пытанне пра мэту мастацтва і яго сэнс: ці 

з’яўляецца мастацтва найвышэйшай недатыкальнай каштоўнасцю? Гэтай 

канцэпцыі супрацьпастаўляецца просты ўчынак чалавечай любові, акт 

выратавання звычайнага чалавечага жыцця. Тэматычна і ідэйна гэты раман 



звязаны з цэлай хваляй ваеннай і пасляваеннай прозы, якая ў маральным 

перараджэнні асобы бачыла перадумовы абнаўлення ўсяго грамадства. 

У ваеннай трылогіі «Удар» (1926), «Падземнае полымя» (1929), «Трагічная 

вясѐлка» (1933) апісана духоўная эвалюцыя жанчыны, якая знаходзіць сябе ў 

аўстрыйскім вызваленчым руху і не падае пад ударамі лѐсу. Пісьменніца і яе героі 

шукаюць пазітыўныя жыццѐвыя каштоўнасці, не зважаючы на трагічныя падзеі. 

Галоўная гераіня Алена Гудцава ў сутыкненні з асяроддзем плаціць крывавую 

даніну: яе родная маці хоча засцерагчы дачку ад няроўнага шлюбу і робіць данос 

на яе каханага – пралетарыя, што становіцца прычынай яго смерці. Алена 

разыходзіцца з маці, спачатку з адчаю, а пазней свядома пачынае займацца 

падпольнай працай. У сваіх раманах Бажэна Бенешав спробуе даць цэласны 

вобраз народа ў вырашальныя для яго хвіліны гісторыі. Пісьменніца акцэнтуе 

ўвагу на тое, што кожны чалавек адказны не толькі за свой лѐс, але і за лѐс свайго 

народа. Аднак дамінантай мастацкага свету чэшскай аўтаркі застаюцца яе 

апавяданні, якія адлюстравалі пачуццѐвыя і маральныя драмы маладых людзей. 

На Бенешаву і яе канцэпцыю вобразаў паўплывалі, безумоўна, ідэі 

індывідуалізму ў мастацтве, але яна дыстанцыравалася ад канцэпцыі 

індывідуалізму чалавека памежжа стагоддзяў, імкнулася да аб’ектыўнай эпікі. 

Пісьменніца даследавала ў сваіх творах эмацыянальную эвалюцыю чалавека, 

прасочвала перыпітыі яго лѐсу і хацела адлюстраваць сапраўдную сутнасць з’яў і 

рэчаў. Асноўнымі прынцыпамі псіхалагічнага аналізу ў яе апавяданнях і раманах 

становяцца дыялог, аб’ектыўная апавядальніцкая пазіцыя, кампазіцыйная 

сцісласць, моўная лаканічнасць, іранічныя позірк на апісаныя падзеі. 
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