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І.А. ВОРАН 

ІДЭЙНА-ЭСТЭТЫЧНЫЯ ПОШУКІ ВА ЎКРАІНСКАЙ І БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРАХ ПАЧАТКУ ХХ ст. 
Рассматривается типология путей развития двух восточнославянских литератур начала ХХ в., отражаются основные мо-

менты литературных дискуссий, выявляется специфика манифестации эстетических взглядов модернистов, а также особенно-
сти рецепции модернизма отечественными критиками. Исследуются неоромантические тенденции в украинской и белорусской
литературах данного периода. 

The typology of the development of two east-Slavic literatures in the beginning of the 20th century are considered, the basic mo-
ments of literary discussions are reproduced, the specifics of manifestations of the ethic views of modernists and also the peculiarities of 
perception of modernism by native critics are exposed. Neo-romantic tendencies in the Ukrainian and Belarusian literatures of this pe-
riod are researched. 

Канец ХІХ – пачатак ХХ ст. для многіх славян-
скіх народаў (украінскага, беларускага, славацка-
га, славенскага) – вызначальны перыяд у развіц-
ці нацыянальных культур, пункт адліку для фар-
міравання якасна новай парадыгмы развіцця на-

цыі. Працэсы адраджэння ахопліваюць усе сфе-
ры нацыянальнага быцця, актывізуецца працэс
нацыянальнага самавызначэння дзяржаўна не-
рэалізаваных народаў. Найбольш эфектыўна
фарміраванне нацыянальнай ідэі адбываецца ў 
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сферы культуры. А.С. Забужка, аналізуючы гісто-
рыю і вытокі філасофіі ўкраінскай ідэі, адзначае 
агульную яе асаблівасць з ідэямі іншых недзяр-
жаўных народаў пачатку ХХ ст.: «Ідэя нацыі як 
духоўнай супольнасці, што ідэнтыфікуе і сцвярджае 
сябе… ў актах матэрыяльнай і духоўнай культу-
ры, стала ў яе ментальнасці адпраўным пунктам 
нацыянальнага самаўсведамлення» (Забужко 
1993, 30). Л.Я. Гаранін, параўноўваючы станаў-
ленне беларускай і рускай нацыянальных ідэй, 
таксама заўважае: «Калі “руская ідэя” зарадзіла-
ся як такая ў сферы рэлігійна-філасофскага і па-
літычнага ўсведамлення і такім чынам была 
прыўнесена ў літаратуру, то “беларуская ідэя” за-
радзілася ў літаратуры…» (Гаранін 1996, 35).  

Перыяд нацыянальнага адраджэння ў гісторыі 
маладых літаратур канца ХІХ – пачатку ХХ ст. су-
падае з фарміраваннем у еўрапейскай літаратур-
най прасторы мадэрнізму. Заходнееўрапейская 
культура гэтага перыяду перажывае крызіс пазі-
тывісцкіх каштоўнасцей, рацыянальнага пазнання 
рэчаіснасці, скіроўваючы свае сілы на выпрацоў-
ку новых мастацкіх канцэпцый, якія рэалізаваліся 
ў мностве нерэалістычных напрамкаў. Але тэрмін 
«мадэрнізм» у беларускай і ўкраінскай крытыцы 
таго часу набывае пераважна негатыўную кана-
тацыю, часта атаясамляючыся з песімістычнымі 
настроямі ўпадку, дысгармоніі і страты мараль-
ных каштоўнасцей. Адбывалася семантычнае 
расшчапленне тэрміна паміж літаратурнай з’явай 
(мадэрнізмам) і яго інтэрпрэтацыяй (дэкадансам) 
у беларускай і ўкраінскай літаратурах. Той дух 
стомленасці і расчаравання, што знайшоў сваё 
выражэнне ў эстэтыцы дэкадансу, не адпавядаў 
мэтам і задачам ахопленых нацыянальна-вызва-
ленчай барацьбой народаў. Таму літаратурныя 
эксперыменты паэтаў «Маладой Польшчы», а 
ўслед за імі паэтаў, якія гуртаваліся навокал «Ма-
ладой музы» (П. Карманскі, А. Луцкі, Ф. Какоўскі, 
М. Галубец і інш.), выклікалі ва ўкраінскай крыты-
цы адмоўную рэакцыю (гл. Франко 1950, 240, 245, 
303–322, 393; Украïнка 1977, 112–127; Євшан 
1998, 54–58; 307–313). І.Я. Франко адзначаў, што 
«мода дэкадэнтызму» ў Польшчы знайшла най-
прыдатнейшую глебу: «...яшчэ перад французскім 
дэкадансам некаторыя польскія пісьменнікі наблі-
жаліся да прынцыпаў той школы» (Франко 1980, 
234). Незразумелым для крытыка была рацыя 
існавання дэкадэнтызму ў Чэхіі, у народа здаро-
вага, поўнага энергіі і свядомасці, а таму яно мо-
жа быць растлумачана «хіба хвалевай модай, 
прынесенай з чужыны і непрыдатнай да сваёй 
глебы» (Франко 1980, 235). «Непрыдатнай» яна 
была (прынамсі яе польская версія) і да ўкраін-
скай глебы. Галоўная слабасць творчасці мала-
дамузаўцаў, як лічылі крытыкі, – яе безыдэй-
насць, «адсутнасць жыццёвых ідэалаў» (І.Я. Фран-
ко), «манія літаратурнасці пры адначасовым 
аслабленні і ўпадку энергіі творчай» (М. Еўшан).  

У беларускай крытыцы пачатку ХХ ст. польскі 
мадэрн таксама атаясамліваўся з дэкадансам, 
што праяўлялася найчасцей у беглых заўвагах 
адносна ўплыву сучаснай польскай літаратуры 
на айчынную. Зняважлівы змест атрымлівае па-
раўнанне М. Багдановічам В. Ластоўскага (у нека-
торых апавяданнях) з польскімі мадэрністамі 
(Багдановіч 2001, 191). В. Ластоўскі негатыўна 
ацэньваў «уплыў вялікіх суседскіх літаратур, як 
расейскай, так і польскай», на беларускую літара-
туру, маючы на ўвазе на самай справе песі-
містычныя настроі «бульварнай і неўрастэнічнай 
літаратуры» (Ластоўскі 1997, 284). Лявон Гмырак, 
у сваю чаргу, выказваў упэўненасць, што «дэка-
дэнцкія настроі, так прыкметныя ў пісьменствах 
другіх народаў» (у тым ліку, украінцаў), не здоль-
ныя прыжыцца ў беларускай літаратуры, як і «ва 
ўсіх адраджаючыхся нацый» (Гмырак 1978, 211).  

Такім чынам, украінскія і беларускія крытыкі і 
пісьменнікі ў ацэнцы дэкадансу (найперш поль-
скага і маладамузаўскага яго варыянтаў) і перс-
пектыў яго развіцця ва ўласных літаратурах 
прытрымліваліся ў сваёй большасці «адной лі-
ніі»: як светапоглядная сістэма ён непрымальны 
для маладых літаратур, якія знаходзяцца ў пошу-
ку ідэйнай асновы нацыі. Непрыняцце дэкадэнст-
ва абумоўлена этнаабароннай функцыяй культу-
ры, якая выконвае структураўтваральную ролю 
пры фарміраванні нацыянальнай ідэі. Таму ма-
дэрнізм заходнееўрапейскага кшталту (з яго ан-
тытрадыцыйнай скіраванасцю, перавагай эстэты-
кі над этыкай, індывідуальнага над нацыяналь-
ным) у славянскіх літаратурах засвойваўся выба-
рачна, трансфармаваўся з улікам уласных эстэ-
тычных патрэб і нацыянальнай спецыфікі.  

У літаратурна-крытычнах артыкулах пачатку 
ХХ ст. для азначэння новага літаратурнага кірун-
ку з’яўляліся такія назвы, як новарамантызм 
(Л. Украінка), неарамантызм (А. Луцкевіч), мадэр-
нізм (М. Багдановіч). Спробы мадэлявання кан-
цэпцыі творчасці, літаратуры, яе задач і прынцы-
паў ажыццяўляліся ў літаратурна-крытычных ар-
тыкулах і эпісталярыях (як у Л. Украінкі, М. Кацю-
бінскага, В. Стэфаніка, М. Багдановіча, В. Лас-
тоўскага, М. Гарэцкага і інш.), якія не атрымлівалі 
выгляду паслядоўных літаратурных маніфестаў. 
Так званыя «мадэрністы без мадэрнізму» адда-
валі перавагу «практыцы», рэалізуючы ўласныя 
эстэтычныя погляды ў сваёй творчасці. Толькі ў 
1901 г. у «Літаратурна-навуковым весніку» М. Ва-
раны звярнуўся з адкрытым лістом да ўкраінскіх 
пісьменнікаў і паэтаў, прапанаваўшы далучыцца 
да стварэння «Украінскага альманаха», «які хоць 
бы зместам і выглядам хоць часткова мог бы 
наблізіцца да навейшых плыней і кірункаў у су-
часных літаратурах еўрапейскіх, хацелася б тво-
раў хоць з маленькай долей арыгінальнасці, з не-
залежнай свабоднай ідэяй, з сучасным зместам; 
хацелася б твораў, дзе было б хоць трошкі філа-
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софіі… На эстэтычны бок твораў патрэбна звяр-
нуць найбольшую ўвагу» (Павличко 1997, 98). Па 
сутнасці, М. Вараны ўпершыню публічна актуалі-
заваў неабходнасць звароту ўкраінскай літарату-
ры да мадэрнізму. 

На заклік Варанога адгукнуўся прыхільнік на-
родніцкага напрамку ўкраінскага літаратура-
знаўства С. Яфрэмаў. У артыкуле «В поисках но-
вой красоты» крытык стаў на абарону народ-
ніцкага разумення літаратуры: сапраўды народ-
най можа быць толькі даступная простаму наро-
ду літаратура, сэнсам і мэтай якой павінен быць 
«путь изображения действительности» (Єфремов 
1993, 102), імкненне «вскрыть общественные яз-
вы, предложить то или иное их объяснение, на-
толкнуть на способы излечения...», а сталасць лі-
таратуры вызначаецца яе большым або меншым 
зваротам да пытанняў сацыяльнага жыцця. Ідэа-
лагізаваны погляд крытыка на ролю і задачы 
творчасці выклікаў у літаратурных колах шырокі 
рэзананс. У артыкуле «Принципи і безпринцип-
ність» І. Франко адзначыў, што «д. Яфрэмаў… 
шукае ў літаратуры найперш публіцыстыку, тэн-
дэнцыю даследавання хіб і падавання пэўных 
рэцэптаў для іх лячэння, адным словам рэчаў, 
якія… не належаць да літаратуры, а ствараюць 
сутнасць публіцыстыкі, сацыялогіі, статыстыкі і 
практычнай палітыкі», у той час як галоўная за-
дача літаратуры «ў тым, каб, як сказаў калісьці 
Шэкспір, быць люстэркам часу, маляваць чала-
века ў яго грамадскай сувязі і ў тайніках яго ду-
шы» (Франко 1981, 365). Леся Украінка ў непры-
нятым да друку артыкуле, які згубіўся ў рэдакцы-
ях, выступіла ў абарону неарамантызму. У лісце 
да маці ад 7 лютага 1903 г. яна напісала аб сваіх 
намерах даць «добры адпор – не толькі Яфрэма-
ву, а ўсім увогуле антымадэрністам, «духа не ра-
зумеющим» (Українка 1979, 39). 

Літаратурная дыскусія 1901–1903 гг. адзначы-
ла пераход украінскай літаратуры ў эстэтычную 
фазу развіцця, у якой прыглушаюцца дыдактыч-
ныя, асветніцкія функцыі літаратуры, характэр-
ныя для літаратуры ХІХ ст., уступаючы месца 
ўласна літаратурным. Таму, як заўважыў І.Я. Фран-
ко, «пытанне утылітарнасці ў літаратуры» стала 
тым прадметам, «з-за якога ідзе разлад паміж 
старой і новай літаратурай». «Старая» літа-
ратура ў асобах І. Нечуя-Лявіцкага, П. Мірнага, 
М. Старыцкага і іх паслядоўнікаў стаяла на пазі-
цыях народніцкага рэалізму, прапаведуючы ідэю 
выхаваўчай функцыі літаратуры. Новая генера-
цыя паэтаў прапанавала вызваліць літаратуру ад 
дыктату грамадскіх інтарэсаў. У 1907 г. (у газ. 
«Діло», № 249) быў надрукаваны «Маніфест Ма-
ладой музы» за подпісам А. Луцкага, дзе «пер-
шыя мадэрністы» выступілі супраць «агульна-
прызнанага рэалізму», яго шаблоннасці, прапа-
нуючы ўласную эстэтычную праграму, пабудава-
ную на прынцыпах свабоды «ў змесце і форме», 
шчырасці «ў адчуваннях чалавечых» (Франко 

1950, 396). Маладамузаўцы паспрабавалі ўклю-
чыцца сваёй творчасцю ў еўрапейскі літаратурны 
працэс, аб’явіўшы сваімі настаўнікамі Ніцшэ, 
Ібсена і Метэрлінка і актуалізаваўшы папулярныя 
для заходнееўрапейскай культуры тэмы «крызісу 
і нядолі», новага тыпу чалавека, «што страціў ве-
ру і надзею».  

«Маніфест Маладой музы» выклікаў другую 
хвалю літаратурнай дыскусіі, якая выявіла «не-
жыццёвасць» ва ўкраінскай літаратуры канцэпцыі 
творчасці, што прапагандуе свабоду ад усялякай 
ідэйнасці. Выступаючы супраць тэндэнцыйнасці, 
«жадаючы быццам бы стаяць па-за… змаганнямі 
ідэалаў, на вяршынях чыстай красы, яны закры-
ваюць тым перад вачыма публікі або сваё нера-
зуменне жыцця, або свой цынічны індыферэн-
тызм. І што даюць ёй за гэта? У найлепшым разе 
бязмэтную гульню слоў і форм, каларыстычныя 
кантрасты, стракатыя дэкарацыі, за якімі няма 
нічога жывога і рэальнага. А гэта таксама тэн-
дэнцыя, што разыходзіцца з мэтай паэзіі», – 
адзначаў І.Я. Франко (Франко 1950, 240). Ідэя 
«мастацтва для мастацтва» засталася лозунгам, 
не знайшоўшым творчага ўвасаблення ў парывах 
маладамузаўцаў «у метафізічныя і містычныя 
краі». Таму крытыкі «Украінскай хаты» (кіеўскага 
часопіса), якія былі закліканы тэарэтызаваць ас-
новы нацыянальнага мадэрнізму, прынцыпова не 
стваралі яго маніфеста. «Праграмы прытрымлі-
ваюцца толькі творцы сярэднія… абмежаваныя ў 
сваіх сілах ды бяссільныя, якім і здаецца, што 
яны здзяйсняюць заданне сапраўднай вялікай 
творчасці, калі ўкладваюць тэндэнцыю…» – пісаў 
М. Еўшан у артыкуле «Праблемы творчасці» (Єв-
шан 1998, 16). Эстэтычная канцэпцыя творчасці 
«хацян» пабудавана на прызнанні не толькі літа-
ратурнай, але і ідэалагічнай яе функцыі, сутнасць 
якой заключаецца ў падрыхтоўцы» ўзвышанай 
атмасферы ў грамадстве, у выхаванні адзінак і 
цэлых пакаленняў… здольных да ўспрымання і 
ўзрастання ў сабе ўсяго прыгожага, радаснага і 
велічнага» (Євшан 1998, 17). 

Падобную дыскусію ў беларускай літаратуры 
справакаваў артыкул «Сплачвайце доўг!» Ю. Ве-
рашчакі («Наша Ніва», 1913, № 26, 27). Аналізую-
чы стан тагачаснай паэзіі, аўтар небеспадстаўна 
вылучаў у ёй наяўнасць тэндэнцыйнасці ў споса-
бе адлюстравання нацыянальнага жыцця. Ю. Ве-
рашчака разумеў вострую неабходнасць павяр-
нуць дыскурс беларускай ідэі ад канстатавання 
непрыглядных рэалій беларускага быцця да фар-
міравання новага модусу нацыі, модусу будучыні. 
Аб’ектыўна існавала «чытаючае і думаючае бе-
ларускае грамадзянства», якое «ў праве выма-
гаць чагось для сваёй душы, мерыць іхню [паэ-
таў] творчасць меркай еўрапейскай» (Ластоўскі 
1997, 274). Сціплы заклік Ю. Верашчакі да паэтаў 
«даць красу, даць мысль, паднімаць і весці ду-
шы» прадыктаваны адчувальнай неабходнасцю 
пераадолець рысы утылітарнасці ў беларускай 
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літаратуры, што ставіла сваёй першазадачай ад-
люстраванне грамадскай ідэі. Папярэдняя ўста-
ноўка на адлюстраванне пэўнага лозунга пераш-
каджала стварэнню літаратуры «ўсясветнага зна-
чэння». 

«Адказ Юрцы Верашчаку» Янкі Купалы («На-
ша Ніва», 1913, № 30) засведчыў цесную ўзаема-
залежнасць беларускай літаратуры з працэсам 
станаўлення нацыянальнай ідэі, што прадвызна-
чае панаванне ідэалагічных яе функцый над 
эстэтычнымі (як часовая неабходная мера). Ля-
вон Гмырак у артыкуле «Яшчэ аб сплачванні доў-
гу» адзначыў існаванне рацыі і ў эстэтычнай скі-
раванасці Ю. Верашчакі, і ў «грамадзянскай кан-
цэпцыі» Я. Купалы, прыйшоўшы да высновы, што 
«поўная фармуліроўка гэтай справы павінна аб-
хопліваць абедзве формулы» (Гмырак 1978, 210).  

Дыскусія на тэму ідэйных прыярытэтаў у літа-
ратуры знайшла сваё арыгінальнае ўвасабленне 
ў апавяданні М. Багдановіча «Апокрыф», у якім 
краса паэзіі вызнаецца першаснай у адносінах да 
карысці: «Няма красы без спажытку, бо сама кра-
са і ёсць той спажытак для душы» (Багдановіч 
2001, 51). Ідэя самакаштоўнасці красы, суверэн-
насці мастацтва стала асновай канцэпцыі твор-
часці М. Багдановіча і ключавым момантам новай 
эстэтыкі ў беларускай літаратуры. 

Такім чынам, ва ўкраінскай і беларускай літа-
ратурах разглядаемага перыяду назіраецца ты-
палагічная падобнасць шляхоў літаратурнага 
развіцця, пошукаў ідэйна-эстэтычных арыенці-
раў. Розніца ўкраінскага і беларускага літаратур-
ных працэсаў назіраецца на ўзроўні сінхроннасці, 
а таксама ступені залежнасці ад уплываў іншана-
цыянальных літаратур. 

У беларускай і ўкраінскай літаратурах пачатку 
ХХ ст. адбываецца адраджэнне рамантычных 
традыцый. Захапленне менавіта гэтай мастацкай 
з’явай тлумачыцца цікавасцю яе прадстаўнікоў 
да нацыянальнага духу, праблем народнасці, 
фальклору, народнай міфалогіі і этнаграфіі. Акра-
мя таго, што рамантычная дамінанта найлепш 
адпавядала светаадчуванню беларускіх ад-
раджэнцаў (гл. Тычына 2007, 81), яна была «мас-
тацкай асновай спасціжэння некаторых адметных 
рысаў беларускага менталітэту» (Тарасюк 1998, 38). 
«Рамантызмацэнтрызм» назіраецца ва ўкраін-
скай літаратуры і этнасофіі ў цэлым з характэр-
ным для яе панэстэтызмам (эмацыянальнасцю, 
пачуццёвасцю і лірызмам), індывідуалізмам і імк-
неннем да свабоды (гл. Пригодій 1998, 4). Таму 
зварот украінскага і беларускага пісьменства да 
рамантызму прадвызначаны не толькі сугалос-
сем рамантычных ідэалаў свабоды з неабход-
насцю барацьбы за незалежнасць, але і выцякае 
з асаблівасцей славянскага светаўспрымання. 
Аднак рамантызм пачатку ХХ ст. набывае новыя 
вартасці, акумулюючы ў сабе досвед папярэдніх 
традыцый (рамантызму, рэалізму, барока, нату-
ралізму і г. д.).  

Выразнае дамінаванне рамантычных рыс у 
раннім мадэрнізме дало падставы крытыкам на-
зываць новы кірунак неарамантызмам. У 1904 г. 
І. Франко пісаў: «Рэалізм, а нават сімвалізм і ўсе 
роды неарамантызму знайшлі да нас доступ» 
(Франко 1950, 277). Пад неарамантызмам крытык 
аб’яднаў усе нерэалістычныя плыні («роды»), у 
аснове якіх ляжыць суб’ектыўны пачатак, новая 
«душэўная арганізацыя» пісьменнікаў і новая 
«паэтычная тэхніка». А. Луцкевіч таксама заўва-
жыў, што ў беларускай літаратуры «нашаніўска-
га» перыяду «дужа добра ўжываліся побач прад-
стаўнікі народніцкага натуралізму і рамантызму, 
рацыяналізму і містыцызму, пралетарскай ба-
рацьбы і эстэтызму, канчаючы разнароднымі 
плынямі нэарамантызму» (Луцкевіч 2006, 256). 

Найбольш грунтоўна неарамантычную прыро-
ду ранняга ўкраінскага мадэрнізму даследавала і 
рэалізавала ва ўласнай творчасці Леся Украінка. 
Менавіта тэрмін «новарамантызм» яна ўжывае най-
часцей, пазначаючы новыя літаратурныя плыні 
або тэндэнцыі, у аснове якіх ляжыць ідэя свабо-
ды асобы і творчасці, яе няспыннага развіцця і 
ўдасканалення, прыкладам чаго стала творчасць 
«непаслядоўнага» Г. Гауптмана, які «задаў тон 
нямецкай новарамантыцы» (Украïнка 1977, 134). 
У артыкуле «Маларускія пісьменнікі на Букавіне» 
сярод безумоўных вартасцей твораў О. Кабылян-
скай вызначана стварэнне ёю моцных духам, 
цэльных, самабытных натур, здольных да пары-
ваў «ins Blau» (гл. Украïнка 1977, 72), якія такса-
ма з’яўляюцца ўвасабленнем «новарамантычнай 
вызваленчай ідэі», здольнасці асобы, творцы 
быць свабодным, верным сабе, велічы свайго ду-
ха (гл. Украïнка 1977, 237). Таму асновай ранняга 
ўкраінскага мадэрнізму становіцца канцэпт свабо-
ды (свабоды асобы – творчасці – народа), матыў 
«звышчалавека» як ідэала нацыянальнага героя.  

У канцэпцыі А. Луцкевіча «нэарамантызм» вы-
значаецца як агульнае імя новых плыней у бела-
рускай літаратуры пачатку ХХ ст. (гл. Луцкевіч 2006, 
126). Культываванне агульначалавечых і нацыя-
нальных ідэалаў, «імкненне да вызвалення ў бе-
ларусе – Чалавека», дасканаласць і багацце форм, 
«сіла экспрэсіі» складаюць аснову новага кірунку. 
А. Луцкевіч, называючы яго прадстаўнікамі Я. Ку-
палу і М. Багдановіча, вылучае адну з адмет-
насцей кірунку – яго пераемнасць, адсутнасць 
антытрадыцыйнай скіраванасці, характэрнай для 
плыней 1920-х гг. «Нэарамантызм» увасабляе 
сабой нацыянальны варыянт ранняга беларуска-
га мадэрнізму, у якім рэалізуецца імкненне най-
навейшай літаратуры «ў вышу – да шырокіх кру-
газораў адарванай мысьлі і красы, да містыцыз-
му», да чыстай красы «парываў чалавечай ду-
шы», да красы формы і слова, неаддзельнага ад 
імкнення да актыўнай нацыятворчасці (гл. Луцке-
віч 2006, 90). Гэтая, на першы погляд, парадак-
сальная асаблівасць (злучанасць народніцкіх 
ідэалаў з мадэрнісцкай эстэтыкай) абумоўлена 
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тым, што развіццё беларускага мадэрнізму супа-
ла з моцнай хваляй нацыянальнага самаўсве-
дамлення і пачаткам распрацоўкі нацыянальнай
ідэі ў беларускім грамадстве.  

Украінская і беларуская літаратуры пачатку
ХХ ст. знаходзяцца ў пошуку ідэйных і мастацкіх
арыенціраў, своеасабліва засвойваючы вопыт за-
ходнееўрапейскай культуры, пераасэнсоўваючы
досвед папярэдняга стагоддзя, а таксама ўліч-
ваючы традыцыі ўласнай культуры. Сінтэз разна-
родных культурных мадэлей, перапляценне эстэ-
тычнага з нацыянальным, індывідуальнага з гра-
мадскім складаюць аснову двух славянскіх ва-
рыянтаў ранняга мадэрнізму, якія маюць неара-
мантычную прыроду. 
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