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ЖАНР I КАРЦІНА СВЕТУ Ў ФАЛЬКЛОРНАЙ ПРОЗЕ 

Исследуется жанровая специфика про-
изведений фольклорной прозы сквозь приз-
му "картины мира"; рассмотрены особеннос-
ти фольклорной картины мира в жанрах 
волшебной сказки, легенды, былинки, сказа. 

The genre specific character of folk prose 
through the prism of "world picture" is investi-
gated. The peculiarities of folk world picture of 
folk tales, legends, oral stories are considered. 

Фальклор з'яўляецца асноўнай, а часам адзінай крыніцай звестак пра народ-
нае светасузіранне, прадстаўленае ў вусна-паэтычных творах у выглядзе пэў-
най карціны свету. Паняцце "карціна свету" ў філасофіі трактуецца як "спосаб 
бачання свету як цэлага, уключаючы і чалавека ў ім" (Канке 2000, 269), як "во-
бразна-паняційная копія Сусвету" (Философия 1999, 241). Культуролагі вызна-
чаюць паняцце "карціна свету" як "сістэму інтуітыўных уяўленняў аб рэальнасці" 
(Руднев 2001, 175). Літаратуразнаўцы пад карцінай свету разумеюць адметны 
тып вобразна-канцэлтуальнай інтэрпрэтацыі рэчаіснасці з пэўным ракурсам 
бачання і сваёй мадэллю свету. Карціна свету ўзнікае як у межах штодзённага 
жыцця, так і ў духоўнай дзейнасці грамадства. Нягледзячы на тое, І І ІТО карціна 
свету прэтэндуе на "аб'ектыўнасць" бачання, яна шчыльна звязана з паняццем 
"светабачання" і таму ўключае ў сябе пэўныя каштоўнасныя арыенціры. 

Мастацтва, у тым ліку і фальклор, суадносіцца з рэчаіснасцю спецыфічна, 
праз суб'ектыўную яе інтэрпрэтацыю ў творчым акце, тлумачыць рэчаіснаць 
праз стварэнне пэўных яе мадэляў, гіпатэтычных мастацкіх светаў, якія, аднак, 
заўсёды нясуць на сабе адбітак творцы. Асноўная функцыя (і прычына ўзнік-
нення) фальклорнай карціны свету - не столькі пазнанне і тлумачэнне рэчаіс-
насці, колькі вызначэнне месца чалавека ў ёй, забеспячэнне яму "тэрыторыі для 
жыцця". Менавіта з гэтай пазіцыі фальклор "высвечвае" свой свет у рэчаіснасці, 
які паўстае ў выглядзе фальклорнай карціны свету - адметнай мастацкай інтэр-
прэтацыі. Разнастайнасць праяў рэчаіснасці абумоўлівае неабходнасць выбару 
ў кожным жанры фальклору сваёй сферы, якая можа судакранацца і суда-
кранаецца з іншымі "тэрыторыямі", але ніколі не зліваецца з імі. 

Для фалькларыстыкі выкарыстанне паняцця "карціна свету" ў дачыненні да 
народных твораў не характэрна. Часцей за ўсё маецца на ўвазе "вобраз свету", 
"канцэпцыя свету", "мадэль свету". Тым не менш выкарыстанне дадзенага па-
няцця пры вывучэнні вуснай народнай творчасці ўяўляецца заканамерным і не-
абходным. Узнавіць фальклорную карціну свету магчыма на аснове аналізу 
мастацкага свету твораў. Мастацкіх светаў шмат. Кожны фальклорны твор - тэ-
та адметны мастацкі свет, які мае сваю структуру, свае законы, сваё "на-
паўненне", але, абапіраючыся на адпаведны ўзровень тэарэтычнага абагуль-
нення, можна казаць як пра мастацкі свет асобнага твора, так і пэўнага жанру І 
ўвогуле фальклору як віду мастацтва. Мастацкі свет можна разглядаць І як з'яву 
агульнатыпалагічную: калі ён "жыве" як наглядны, вобразна-эмацыянальны 
свет, як свайго роду мастацкая рэальнасць, то мастацкая карціна свету - гэта 
толькі схема пэўнага бачання рэчаіснасці. Мастацкі свет народных твораў, такім 
чынам, з'яўляецца сродкам выяўлення фальклорнай карціны свету. 

Спецыфіка фальклорнай творчасці як творчасці калектыўнай не прывязвае 
яе да творчага суб'екта-індывіда, г. зн. што ў мастацкім свеце любога твора 
адбіваецца калектыўная свядомасць, тым больш фальклорнай карціне свету. 
Яна - мастацкае ўвасабленне ментальнасці пэўнага калектыву, яго светабачан-
ня і светаразумення. Фальклор, як і мастацтва, І культура ўвогуле, аперыруе 
перш за ўсё сэнсамі і сімваламі. Мастацкі свет беларускіх фальклорных твораў -
гэта счапленне сэнсаў, уласцівых беларускай культуры. Згодна з гэтым, фальк-
лорная карціна свету - выбудоўванне гэтых сэнсаў у пэўную структуру, неаб-
ходнай умовай існавання якой з'яўляецца яе адносная ўстойлівасць. Нават ня-
значнае змяненне структурнай сеткі цягне за сабой разбурэнне дадзенай 
карціны свету і ўтварэнне новай. Такім чынам, рэканструкцыя фальклорнай 
карціны свету патрабуе ад навукоўцаў глыбокага ведання тых кодаў, якія скла-
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даюць сэнсавае поле беларускай культуры, а таксама - мастацкіх законаў сэн-
саўтварэння. 

Фалькпор - адметны від мастацтва, які своеасабліеа інтэрпрэтуе рэчаіснасць 
і мадэліруе ўласную мастацкую прастору, грунтуючыся на пэўнай карціне свету, 
уласцівай толькі яму. Утварэнне фалькпорнай карціны свету абумоўлена перш 
за ўсё "працай" фалькпорнай свядомасці і фальклорі-ага мыслення. Фалькпор-
ная свядомасць (па Б.Н. Пуцілаву, мастацкая свядомасць калектыву (гл. Пути-
лов 1976, 181)) сінтэтычная, яна ўключае ў сябе эстэтычны, маральны, рэлі-
гійны і іншыя кампаненты, якія знаходзяць сваё месца і ў фальклорнай карціне 
свету, адной з важнейшых характарыстык якой з'яўляецца ідэалагічнасць. 
Культурная інфармацыя фальклору сканцэнтравана ў комплексе пэўных ідэй і 
ўяўленняў носьбітаў фалькпору аб сабе і свеце, ён гірасякнуты традыцыйнымі 
ўяўленнямі. Да ліку фундаментальных ідэй Б.Н. Пуділаў адносіць наступныя 
паняцці: 1) паходжанне, прыроду, рэгуляцыю Сусвету і ўсіх яго праяў; 2) пра 
свет звышнатуральнага ці боскіх сіл і адносіны паміж ім і чалавекам; 3) пра 
мудрасць, натуральную і звышнатуральную, яе крыніды, дасягненні і ўжыванні; 
4) пра геройства (або сілу), прыгажосць, каштоўнасць і правільнасць у сацыяль-
ных з'явах і грамадскіх сувязях, а таксама пра супрадьлеглыя якасці (гл. Пути-
лов 1994, 15). Акрамя адлюстравання народных уяўленняў, фальклорная кар-
ціна свету нясе на сабе адбітак народных ідэалаў і гіэўную ацэнку рэчаіснасці, 
эмацыянальную афарбаванасць. 

Сістэма ўяўленняў фальклорнай карціны свету змяшчае ў сабе элементы, 
якія адносяцца да розных перыядаў развіцця грамацства і сярод якіх сустра-
каюцца вельмі старажытныя, архаічныя. Гэта абумоўлена кансерватыўнасцю 
фальклорнай свядомасці, якая, па вызначэнню Б.Н. Пуцілава, "...як бы адстае 
ад развіцця агульнай сістэмы ўяўленняў калектыву..." (Путилов 1976, 183). (Тут і 
далей перакпад аўтара. - Т. Jl.) Таму і змены ў фальклорнай карціне свету 
адбываюцца значна павольней за агульнасацыяльныя ўяўленні. 

Жанр у фалькпоры выступав як асноватворная катэгорыя, і фальклорная 
карціна свету вызначаецца перш за ўсё жанравым прынцыпам. На нашу думку, 
фальклорнае мысленне не суцэльнае, а жанрава-дыферэнцыраванае. Нягле-
дзячы на наяўнасць у ім дыфузных з'яў, дамінанты жанравага мыслення з'яў-
ляюцца тым глыбінным ядром, якое вызначае асабліізасці таго ці іншага жанру і 
надае яго межам адносную ўстойлівасць. Жанр выражае комплекс ідэй і 
ўяўленняў носьбітаў фальклору аб сабе і свеце - у той меры і тымі сродкамі, 
якія яму належаць. Жанравая карціна свету ўвасабляецца ў фалькпорных тво-
рах праз стварэнне мастацкіх светаў. У сваёй жа цэгаснасці яна існуе толькі на 
ўзроўні жанру, надаючы яму тым самым мастацкую завершанасць. Жанравыя 
карціны свету ў фальклоры адметныя настолькі, наколькі спецыфічныя фаль-
клорнае жанравае мысленне і жанравы пункт погляду на свет. 

У аснову тыпалогіі карцін свету празаічных жанраў фальклору, на нашу дум-
ку, можа быць пакпадзены крытэрый спецыфікі жанравага ўспрыняцця рэчаіс-
насці, нават не рэчаіснасці, а свету. Э. Ротхакер сцвярджае, што існуюць 
рэчаіснасць І свет. Гэта не адно І тое ж. Калі рэчаіснасць - аб'ектыўная 
рэальнасць, якая знаходзіцца па-за намі, і калі чалавек, нарадзіўшыся, трапляе 
ва ўжо існуючую і незалежную ад яго рэчаіснасць, то свет ён фарміруе сам. 
Свет - тая частка рэчаіснасці, якую мы "...высвечваем пражэктарам сваіх інта-
рэсаў, жаданняў і г. д." Свет - рэальнасць аб'ектыўна-суб'ектыўная, мы надаём 
свае значэнні гэтай частцы рэчаіснасці (гл. Новейший философский словарь 
2001, 858). Успрымаць свет - гэта значыць "сістэматызаваць прадметы, якія ў 
яго ўваходзяць, кадыраваць набываемую інфармацыю" (Лурия 1974, 58). Жан-
равае светаўспрыманне і ўяўляе сабой адзін са спосабаў такой сістэматызацыі, 
знакава-сімвалічнай кадыфікацыі. Наборы кодаў, якімі карыстаюцца жанры 
фальклорнай прозы, па сутнасці, аднолькавыя, ало спосабы арганізацыі эле-
ментаў і іх выбар - розныя. 

Выяўляючы спецыфіку жанравага мыслення, мы прыйшлі да высновы, што 
казка ўспрымае свет ва "ўмоўна-фантастычным" святле (свет казкі існуе па сваіх 
законах, там усё жывое, час самкнуты ў кола І г. д.). Жанравае мысленне 
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былічак "містыка-міфалагічнае" (свет населены варожымі духамі, якія ў любы 
момант могуць уварвацца ў жыццё чалавека). Легенды ўспрымаюць свет "гісто-
рыка-міфалагічна", як шэраг падзей мінулага (зрэдку будучыні), затрымаўшых 
увагу народа, як значныя, а таму неабходныя для запамінання і перадачы на-
ступным пакаленням. Для сказа характэрна "суб'ектыўна-падзейнае" ўспры-
няцце свету, калі падзеі прапускаюцца праз "індывідуальна-суб'ектыўнае" ба-
чанне. Параўнаем, напрыклад, вобразы такога аб'екта рэчаіснасці, як камень, у 
розных жанрах фальклорнай прозы: у казцы камень паўстае як таямнічы 
паказальнік, які прапануе выбар далейшага шляху І лесу героям: "Направа 
пойдзеш - каня згубіш..." і г. д.; у былічцы звычайна распавядаецца пра нячыс-
тага духа, які жыве ў камені (апавяданні пра загадкавыя камяні-шаўцы, камяні-
краўцы). Легенды могуць звязваць з каменем паходжанне якога-небудзь насе-
ленага пункта І яго назвы. A ў сказе камень звычайна выступав як аб'ект, які мае 
тое ці іншае дачыненне да нейкага здарэння ці выпадку. 

Такім чынам, мы вылучаем наступныя карціны свету: "умоўна-фантастыч-
ную" чарадзейнай казкі, "містыка-міфалагічную" былічкі, "гісторыка-міфалагіч-
ную" легенды, "суб'ектыўна-падзейную" сказа. Гэтыя карціны ні ў якім разе не 
супярэчаць адна адной, яны суіснуюць як бы паралельна ў фальклорнай 
свядомасці ў выглядзе пэўных сістэм сэнсавых кодаў. Пры ўспрыняцці мастац-
кага тэксту, напрыклад, былічкі, дастаткова нават адной агіазнавальнай дэталі, 
якая паказвае, што перад намі менавіта былічка, каб мысленне слухача лера-
будавалася, перайшло на сэнсавы код гэтага жанру і ўзнавіпа яго карціну свету. 
Коды іншых жанраў у гэты момант застаюцца неактуалізаванымі, гэта забяс-
печвае адэкватнае ўспрыняцце былічкі менавіта як былічкі. Самастойнасць 
жанравых карцін свету і іх незалежнасць ад іншых не выключав магчымасці іх 
судакранання, але гэтыя "перакрыжаванні" толькі падкрэсліваюць розніцу ў 
жанравым бачанні свету. 

Вера ў існаванне побач з чалавекам іншых, звышнатуральных сіл, вытокі 
якой знаходзяцца ў першабытнай міфалогіі, абумовіла "містыка-міфалагічнае" 
ўспрыняцце свету былічкай. Менавіта ўяўленні народа пра звышнатуральны 
свет і адносіны паміж ім і чалавекам паўплывалі на фарміраванне мастацкай 
карціны свету былічкі. Легенды таксама прадстаўляюць звышнатуральны свет, 
але там гэта вышэйшы, "боскі" свет, які існуе самастойна, па-за светам людзей І 
незалежна ад яго. У былічках жа прадстаўлены свет так званай "ніжэйшай 
міфалогіі" - свет духаў і дэманічных істот, якія існуюць на зямлі. Духі і міфічныя 
істоты (якія з прыходам хрысціянства атрымалі назву "нячыстая сіла") нася-
ляюць тую ж самую прастору, што і людзі, таму вельмі часта ўваходзяць у 
кантакт з апошнімі. Адносіны паміж "нячыстай сілай" і людзьмі маюць разнастай-
ны характар: добрасуседскі, заснаваны на ўзаемапавазе і выкананні пэўных 
абавязкаў перад іншым бокам (напрыклад, адносіны паміж дамавіком і гаспа-
даром хаты), або канфліктны, калі парушэнне чалавекам тэрытарыяльных ме-
жаў ці вызначаных правіл паводзін выклікаюць варожыя дзеянні з боку духаў. 
Так ці інакш, але кантакты з "нячыстай сілай" заўсёды небяспечныя для чала-
века, таму сутыкненні са звышнатуральным светам уяўляюцца непажаданымі. 

Суіснаванне звышнатуральных істот і людзей, узаемаадносіны паміж імі з'яў-
ляюцца сэнсавым цэнтрам карціны свету былічкі і крыніцай яе сюжэтаў. Бы-
лічка, у адрозненне ад іншых празаічных жанраў, адметным чынам прадстаўляе 
прастору - у выглядзе пэўных локусаў, вылучэнне якіх залежыць ад "месца 
жыхарства" тых ці іншых "нячысцікаў" або высокай частотнарці сустрэч з імі: лес, 
балота, рака, сядзібныя пабудовы, скрыжаванні дарог, могілкі і інш. Былічкавы 
час таксама непадобны на ўяўленні аб часе ў іншых празаічных жанрах фаль-
клору. Тут няма мінулага, цяперашняга, будучыні. Час мае пераважна сутачнае 
дзяленне (вечар, ноч, світанне, поўдзень і г. д.), што звязана з вызначэннем 
найбольш спрыяльнага часу для кантактаў з пэўнымі духамі. Такім чынам, кар-
ціна свету былічкі падпарадкавана перш за ўсё містыка-міфалагічным уяўлен-
ням і будуецца ў адпаведнасці з імі. 

Чарадзейная казка, ствараючы сваю "ўмоўна-фантастычную" карціну свету, 
адштурхоўваецца перш за ўсё ад уяўленняў пра жыццё, смерць і іншасвет, на 
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які прыпадае сэнсавы цэнтр казкавай карціны свету. Іншасвет чарадзейнай казкі 
не мае нічога агульнага з вандраваннямі пасля смерці герояў легенд (ад, рай). 
Ён уяўляе сабой жанравую трансфармацыю старажытнейшых паняццяў, звяза-
ных з гэтым перыядам чалавечага існавання, рэканструкцыя якіх каштуе вялікіх 
намаганняў навукоўцам. Адпаведна ўяўленням, чзрадзейная казка вылучае 
"гэты" свет, свет жывых людзей, і "іншы" - свет памерлых, першапродкаў, чужых 
І да т. п. Мяжа паміж гэтымі светамі дакладна праведзена, і трапіць з аднаго 
свету ў іншы можна толькі ў вызначаных месцах (праз хаціну Бабы Ягі, 
калодзеж, калінавы мост І г. д.). Суадносна з двума светамі казачная прастора 
падзяляецца на "сваю" І "чужую" (невядомую), а таксама пераходныя зоны. 

Напэўна, ніводны іншы празаічны жанр не ўвабраў у сябе народныя ўяўленні 
аб сабе і свеце з такой паўнатой, як легенды: тут ёсць паняцці пра паходжанне 
свету І чалавека, пра бога і боскі свет, пра маральныя асновы жыцця, эстэтыч-
ныя, аксіялагічныя і іншыя ўяўленні. Увага легенды сфакусіравана на падзеях: ці 
то гэта стварэнне зямлі, ці то выпадак, які здарыўся падчас вандравання 
Св. Пятра, заснаванне горада або разбурэнне манастыра татарамі. Карціна 
свету легенды прадстаўлена праз шэраг рознага роду падзей, але гэта заўсёды 
значныя падзеі, менавіта яны і з'яўляюцца сэнсавым цэнтрам легендавай кар-
аны свету, якую мы вызначылі як "гісторыка-міфгілагічную", таму што падзеі 
легенды заўсёды ў значнай ступені міфалагізаваныя, а вельмі часта ўвогуле не 
маюць пад сабой гістарычнай асновы. 

Легендавы час лінейны, мае свой пачатак (час першастварэння ўсяго існага) 
і канец (эсхаталагічныя падзеі). Легенду цікавіць пераважна мінулае, дзе адбы-
ваецца большасць падзей, радзей будучыня. Сучаснасць жа звязана толькі з 
нейкімі прадметамі-доказамі сапраўднасці мінулык падзей. Легенда вылучае 
"зямны" свет і "боскі", але "боскі" свет сустракаеща ў легендах даволі рэдка. 
Звычайна ён прадстаўлены райскай брамай або грастолам Госпада. Асноўны 
акцэнт зроблены менавіта на "зямным" свеце, і падзеі, у якіх прымаюць удзел 
бог, святыя ці чорт, звычайна адбываюцца тут, на ' гэтым" свеце. Прастора зям-
нога свету мае кропкавую канкрэтызацыю: дакладна вызначаны месцы, звяза-
ныя з тымі ці іншымі падзеямі. 

"Суб'ектыўна-падзейнае" ўспрыняцце свету ў сказах замацоўвае цэнтраль-
ную пазіцыю ў карціне свету за чалавекам з яго "індывідуальным" поглядам на 
свет і ацэнкай тых ці іншых падзей. За гэтым быццам бы "індывідуальным" 
поглядам, зразумела, знаходзяцца традыцыйныя ўяўленні. Сказ не звяртаецца 
ні да іншасвету, ні да падзей далёкага мінулага. Карціна свету дадзенага жанру 
ўяўляе сабой інтэрпрэтацыю "па гарачых слядах" "звычайнага" свету людзей: 
сацыяльна-палітычных, сямейна-бытавых адносін І падзей. Таму і прастора 
сказа можа падзяляцца на "тут-у-нас" і "там-у-іх" але гэта заўсёды прастора 
адзінага свету. Катэгорыя часу вядома сказу толькі ў дзвюх формах: сучаснае і 
мінулае, якія часта звязаны са станоўчай або адмоўнай ацэнкай. Калі гаворка 
ідзе пра ліхія часы паншчыны І да т. п., то мінулае характарызуецца як цяжкое і 
дрэннае, а сучаснасць на яе фоне выступав спрыяльнай І добрай. Ацэнка можа 
быць і супрацьлеглай, калі мае месца ідэалізацыя мінулых часоў. Карціна свету 
сказа скпадаецца з рознага роду падзей. Легендавая карціна свету таксама 
акцэнтуе ўвагу на падзеях, але там гэта амаль заўсёды падзеі гістарычнага 
маштабу, грамадска значныя І важныя. У сказе падзеі больш дробныя, прыват-
ныя і вельмі часта маюць асабісты характар. 

Зразумела, адасобленасць карцін свету празаічных жанраў не дасягае 
ступені абсалютнай непадобнасці: усе яны з'яўляюцца падсістэмамі адзінай 
фальклорнай карціны свету, адзінства якой дасягаецца не за кошт падабенства 
жанравых карцін свету, а дзякуючы іх узаемадапаўняльнасці. 
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М.А. ШАКЕЛЬ 

PAMAH ЖАРЫСА-КАРЛА ГЮІСМАНСА "НААДВАРОТ" 
("A REBOURS", 1884) I КУЛЬТУРНАЯ СІТУАЦЫЯ ("FIN DE SIECLE") 

Рассматриваются эстетические взгляды 
французского писателя Ж.-К. Гюисманса в 
период работы над романом "Наоборот" 
("A Rebours", 1884). Особое место уделено 
вопросу взаимоотношения понятий "декаданс" 
и "дендизм", "натурализм" и "импрессионизм". 
Делается вывод о том, что в 1880-х гг. в 
творчестве Гюисманса наблюдалось стрем-
ление к синтезу мироощущения "fin de siecle" 
и позитивистской по своей природе натура-
листически-импрессионистической формы 
выражения. 

The article reveals aesthetic views of the 
French writer J.-K. Huysmans during the period 
of his work on the "A Rebours" (1884). The ac-
cent is made on the interrelation of conceptions 
like "decadence" and "dendism", "naturalism" 
and "impressionism". The author makes the 
conclusion that in the 1880's in Huysmans' 
works there is a tendency to merging "fin de 
siecle" attitude with positive in its core natura-
list-impressionistic expression. 

Для французскага пісьменніка Жарыса-Карла Гюісманса (1848-1907) 80-я 
гады XIX ст. былі пераломнымі. Прыхільнік Эміля Заля, адзін з удзельнікаў 
Мяданскай групы, аўтар натуралістычных раманаў "Марта. Гісторыя распусніцы" 
("Marthe. Histoire d'une fille", 1876) і "Сёстры Ватар" ("Soeurs Vatard", 1879), ён у 
тэты час пачынае ўсведамляць, што натуралізм, якім яго бачыў Заля, "зайшоў у 
тупік" і што "школе гэтай... было наканавана таптацца на месцы..., займацца 
капіраваннем" (Huysmans 1924 [a], І-ІІ) (тут і далей пераклад аўтара. - М. LLl.). 
Таму эстэтычныя і мастацкія пошукі Гюісманса ў азначаны перыяд прысвечаны 
спробам пераадолення гэтага крызісу. 

Прыхільнікі канцэпцыі "карэннага пералому" ("rupture" - тэрмін французскага 
літаратуразнаўцы П. Брунэля) у творчасці пісьменніка гэтага часу акцэнтуюць 
увагу на тым, што для Гюісманса стала відавочнай "смерць натуралізму", і гэта 
падштурхнула яго да "пошукаў новых раманных сюжэтаў" (Zayed 1973, 427) -
пошукаў, якія прывялі да з'яўлення ў свет рамана "Наадварот". Такія заявы, 
аднак, пярэчаць сцверджанням самога аўтара. «Я натураліст, - піша ён у лісце 
да Леона Блуа 22 лістапада 1884 г., ужо пасля публікацыі рамана. - Я працую з 
дакументамі. Можа быць, я і адрозніваюся ад іншых пісьменнікаў, аб'яднаных 
лад гэтым эпітэтам (натураліст. - М. LLI.)..., сваёй нянавісцю да часу, у якім жы-
ву, сваімі адыходамі "па-за, па той бок", але ўсё ж... "Наадварот" - дакпадная 
кніга. Я правёў больш за восем месяцаў у зборах інфармацыі... Нарэшце, тыпаж 
дэз Эсэнта (галоўнага героя твора. - М. LU.) існуе ў рэальным жыцці» (Huysmans 
1967, 32). Як і ў першых раманах, Гюісманс прытрымліваецца прынцыпаў 
натуралістычнай дакладнасці, дакументальнасці і жыццепадобнасці, перанятых 
ім у Заля. I ў той жа час з прыкрасцю гаворыць пра "ярлык", навешаны на ўсю 
яго прозу, - "un Sous-Zola", выказвае жаданне яго пазбавіцца (ліст да Леона 
Блуа ад 21 чэрвеня 1884 г.) (Bloy 1980, 24). 

«Трэба прызнаць, што існуе некалькі варыянтаў натуралізму, самыя значныя 
і, напэўна, самыя адрозныя з якіх прадстаўлены, адпаведна, аўтарам "Жэр-
міналь" і аўтарам "Наадварот"», - сцвярджае Галіна Сювала ў артыкуле "Гюіс-
манс і Заля" (Suwala 1984, 95). На самай справе, разыходжанні ў эстэтычных 
пазіцыях Заля і Гюісманса становяцца ў 1880-хгг. асабпіва відавочнымі. Для 
першага натуралізм - гэта бачанне свету, дзе мастацтва павінна адпавядаць 
самым глыбокім тэндэнцыям эпохі. Пазіцыя Заля азначана верай у чалавека, у 
навуку і прагрэс, яна шчыльна звязана з філасофіяй пазітывізму. Літаратура, 
паводле Заля, абавязана займацца складаннем падрабязнага навуковага "чала-
вечага дакумента" сучаснасці (Zola S. a., 109). 
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