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БЕЛАРУСКАЯ ПРОЗА ХХ ст. ЯК КРЫНІЦА НАРОДАЗНАЎСТВА 

Исследуются особенности художественного народознания, отмечается его бинарная природа. Подчеркиваются полифунк-
циональность народоведческого материала в структуре литературного произведения и устойчивое присутствие культурологи-
ческой функции в творчестве белорусских писателей ХХ в. Определяются доминантные способы и приемы художественного
народоведения в белорусской прозе минувшего столетия. 

In the article specificity of art anthropology is under investigation, and the author indicates its binary nature. The polyfunctionality of 
ethnographic material in the structure of literary work and the steady presence of culturalogical function in the works of fiction by Belaru-
sian writers of the XX century are emphasized. The dominant methods and ways of art anthropology in the Belarusian prose of the last 
century are defined. 

Фальклор, міфалогія, этнаграфія, гісторыя, са-
цыялогія, мастацкая літаратура – найбольш важ-
ныя складнікі адзінай мегасістэмы – народа-
знаўства. Значнае і асаблівае месца ў іх шэрагу
належыць мастацтву слова. Пісьменнікі звычайна
звяртаюцца да рознага роду народазнаўчых зве-
стак для паўнакроўнага ўвасаблення свету і ча-
лавека. Сацыягістарычная, ландшафтная, аксія-
лагічная сферы нацыянальнай прасторы, з адна-
го боку, у той ці іншай ступені ўплываюць на літа-
ратурную творчасць, а з другога – яны самі мадэ-
лююцца, міфалагізуюцца і рэпрэзентуюцца сла-
весным мастацтвам.  

У ліку першых на гнасеалагічны і эстэтычна-
аксіялагічны аспект народазнаўчага матэрыялу ў
мастацкіх творах звярнуў увагу нямецкі вучоны
ХVІІІ ст. І.І. Вінкельман, які адзначыў дэтэрміна-
ванасць зместу і формы твораў мастацтва
нацыянальным і рэгіянальным складам мыслен-
ня (гл. Винкельман 1933, 18). Сучаснік і суайчын-
нік Вінкельмана І.Г. Гердэр на падставе аналізу
сучаснага яму прыгожага пісьменства сцвярджаў, 
што творчым асобам, каб дасягнуць значных
мастацкіх вышынь, атрымаць сусветнае прызнан-
не, трэба шырэй паказваць жыццё свайго народа. 
Літаратура еўрапейскага рамантызму акцэнтава-
ла эстэтычную каштоўнасць адзінкавага, незвы-
чайнага, істотнай праявай якога, на думку пісь-
меннікаў, выступалі нацыянальная гісторыя наро-
даў свету, фальклор, этнаграфічна-бытавыя
пласты. Рускі рамантык Арэст Сомаў у артыкуле
«Аб рамантычнай паэзіі» (1823) падкрэсліваў: 
«Славеснасць народа – гэта гаворачая карціна
яго нораваў, звычаяў і ладу жыцця» (Сомов 1983, 
25). Вядомы крытык В.Р. Бялінскі таксама лічыў, 
што «мастацтва з боку свайго зместу ёсць
выяўленне гістарычнага жыцця народа» (Белин-
ский 1955, 611). Пачатак канцэптуальна-сістэмна-
му навуковаму асэнсаванню народазнаўчага ма-

тэрыялу ў літаратурных творах паклалі прадстаў-
нікі культурна-гістарычнай школы. Яны адзначалі, 
што каштоўнасць мастацтва слова ў многім вы-
мяраецца пададзенай пісьменнікамі інфарма-
цыяй народазнаўчага кшталту. Ва «Уводзінах» да
«Гісторыі англійскай літаратуры» заснавальнік
культурна-гістарычнай школы І.-А. Тэн заўважыў: 
«Пісьменнік, калі паказвае спосаб быцця канкрэт-
нага народа ці канкрэтнага стагоддзя, тым самым
дасягае прызнання гэтага стагоддзя і гэтага наро-
да» (Тэн 1987, 94). Паслядоўнік Тэна, рускі вучо-
ны А.М. Пыпін разглядаў літаратуру як каштоўны
сродак пазнання народнай культуры, быту, нора-
ваў грамадства і перш за ўсё сялянства, фактыч-
на надаючы літаратуры этнаграфічны статус. На
значнасць народазнаўчага боку літаратурных
твораў указвалі ў сваіх літаратурна-крытычных
працах пачынальнікі новай беларускай прозы
Максім Багдановіч, Максім Гарэцкі, Вацлаў Лас-
тоўскі. У артыкуле «Па сваім шляху!» (1914) Лас-
тоўскі, у прыватнасці, сцвярджаў: «Літаратура ад-
бівае ў сабе душу народа, яго трывожныя думы, 
яго чулыя і хвалюючыя пачуцці, яго зразуменні, 
душу радуючай красы» (Ластоўскі 1997, 283). 
Навукоўцы мінулага ХХ ст., асабліва прыхільнікі
анталагічнай паэтыкі і экзістэнцыйнай культура-
логіі, лічылі вартым увагі народазнаўчы матэ-
рыял у мастацкіх творах.   

Пры навуковым даследаванні літаратуры як
крыніцы народазнаўства неабходна зыходзіць са
своеасаблівасці мастацтва слова. Літаратура – 
дастаткова цікавая, змястоўная, але адметная
крыніца інфармацыі пра пэўны нацыянальны
свет, дзе сінтэзуюцца аб’ектыўнае і суб’ектыўнае, 
агульнае і індывідуальнае, рацыянальнае і эма-
цыянальнае. Вобразная форма адлюстравання
свету і чалавека перадумоўлівае адпачатковую
мнагазначнасць паказанага аўтарам. Славуты
італьянскі пісьменнік і вучоны ХХ ст. У. Эка, каб 
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артыкуляваць менавіта генетычна зададзеную 
мастацкую вартасць літаратурнага твора, ужыў 
азначэнне «адкрыты твор», гэта значыць «твор, 
які вызначаецца полем разнастайных інтэрпрэта-
цыйных магчымасцей»; таму «чалавек, які яго 
ўспрымае, уцягваецца ў ланцуг прачытанняў, 
прычым заўсёды зменлівых» (Эко 2006, 199).  

Народазнаўчы матэрыял у паўнавартасным 
прыгожым пісьменстве ў адпаведнасці з законамі 
літаратурнай творчасці, якая непадзельная з 
выкарыстаннем мастацкай умоўнасці, уводзіцца 
не ў «сырым» выглядзе, а апрацоўваецца пісь-
меннікам. У дачыненні да народазнаўства ў літа-
ратуры на падставе сказанага вышэй мэтазгодна 
гаварыць пра мастацкае народазнаўства, каб 
падкрэсліць ідэацыйнасць свету, пададзенага ў 
творы славеснага мастацтва. Неабходна таксама 
адзначыць, што эстэтычны і анталагічны фено-
мен мастацкага народазнаўства вызначаецца ба-
гаццем і адзінствам прадметнага і сэнсавага пла-
наў матэрыялу, прадстаўленага пісьменнікамі.  

Выяўленне асаблівасцей жыцця пэўнага этна-
су ў літаратуры ўключае ў сябе апрацоўку 
фальклору, міфалогіі, апісанні быту, сацыяльных 
адносін, ландшафту, перадачу светаўспрымання. 
Дамінантнымі сродкамі мастацкага народазнаўст-
ва ў беларускай прозе ХХ ст. выступалі апісанні 
этнаграфічна-бытавога характару, лаканічныя, 
але семантычна значныя мастацкія дэталі, 
пейзажныя замалёўкі, фалькларызм і міфалагізм. 
Да пашыраных прыёмаў інкарпарацыі айчыннымі 
аўтарамі народазнаўчага матэрыялу ў структуру 
літаратурных твораў належаць апісанні ад імя 
аўтара або апавядальніка ці персанажаў, пада-
дзеныя асобна або ў іх спалучэнні; метаапісанні; 
выкарыстанне фальклорных матываў, аўтаэт-
настэрэатыпаў і гетэраэтнастэрэатыпаў.  

Мастацкае народазнаўства ў беларускай про-
зе мінулага стагоддзя дэтэрмінавалася не толькі 
асабістай зацікаўленасцю пісьменнікаў тымі ці 
іншымі бакамі жыцця суайчыннікаў, але і аб’ек-
тыўнымі, пераважна сацыякультурнымі фактара-
мі. Так, у айчыннай прозе першай трэці мінулага 
стагоддзя пісьменнікі выяўлялі асаблівасці на-
цыянальнага характару, абумоўленыя сацыяль-
на-гістарычнымі абставінамі, імкнуліся паказваць 
спецыфіку светаўспрымання сваіх землякоў, у 
1930-х гг. на першае месца выйшаў сацыяльны 
складнік народнага жыцця, у перыяд Вялікай 
Айчыннай вайны значная ўвага надавалася 
даследаванню патрыятызму людзей з народнай 
гушчы, у 1950-х – ролі чалавека ў вытворчым 
працэсе, у другой палове ХХ ст. – асэнсаванню 
ролі маральнага вопыту мінулых часоў для су-
часнасці. 

Аўтарская задума і ўзровень пісьменніцкага 
таленту вызначаюць характар і ступень выка-
рыстання мастакамі слова народазнаўчага матэ-
рыялу ў канкрэтных літаратурных творах. Адносі-
ны пісьменнікаў да народазнаўчага матэрыялу 

бываюць або рэпрадуктыўныя, калі захоўваецца 
яго аўтахтоннасць, або рэфлектыўныя, калі ён 
трансфармуецца. Адрэфлексаваная мастакамі 
слова этнічнасць у літаратурных творах прадстае 
як каштоўнасць эстэтычная, этычная, навуковая. 
Рэлевантная рыса мастацкага адлюстравання 
ўвогуле і звязанага з ім мастацкага народа-
знаўства – непарыўная сувязь у адлюстраваным 
гнасеалагічнага, эстэтычнага і этычнага бакоў.  

Народазнаўчы матэрыял надзвычай актыўна 
выкарыстоўваўся беларускімі пісьменнікамі, якія 
звярталіся да гістарычнай тэмы. Вопыт сусветнай 
літаратуры і айчыннай прозы сведчыць, што ў 
такіх творах звычайна цесна пераплецены рысы 
гістарычнага і мастацкага пазнання свету, аднак 
таленавітыя аўтары ніколі не імкнуліся да 
люстранога ўзнаўлення рэчаіснасці, да фактагра-
фічнасці. У прыватнасці, класік беларускай гіста-
рычнай прозы Уладзімір Караткевіч да асвят-
лення мінулага падыходзіў менавіта як крэатар, 
мастак, таму, напрыклад, у рамане «Каласы пад 
сярпом тваім» ён дастаткова адвольна абы-
ходзіўся з гісторыка-этнаграфічнымі фактамі. Так, 
Караткевіч у адным з эпізодаў рамана маляўніча 
паказаў пастрыжыны Алеся Загорскага. Гэты 
абрад на беларускіх землях у ХІХ ст. не меў 
шырокага арэальнага бытавання, увогуле не быў 
прыняты ў сем’ях праваслаўнага веравызнання 
Падняпроўя (нагадаем: па настаянні старога 
Вежы бацькі хрысцілі Алеся ў царкве, а не ў 
касцёле. – В. Б.), аднак у апавядальніцкую ткані-
ну твора эпізод уключаецца Уладзімірам Каратке-
вічам, дзякуючы гэтаму ў рамане панарамна па-
даецца атачэнне князёў Загорскіх, абазначаецца 
чарговы этап сацыяльнай і псіхалагічнай ініцыя-
цыі галоўнага героя твора.  

З дапамогай народазнаўчага матэрыялу ў 
літаратуры, з аднаго боку, адлюстроўваецца пэў-
ная нацыянальная рэчаіснасць, а з другога – вы-
яўляецца канкрэтнае пісьменніцкае стаўленне да 
яе. Пры гэтым амплітуда каштоўнаснай шкалы 
можа вагацца ад рамантызаванай паэтызацыі да 
сатырычнага выкрыцця. Варта зазначыць, што 
мастацкія вобразы, асобныя замалёўкі ды і сама 
цэласная карціна жыцця і нораваў у літаратурных 
творах дыялагічныя па сваёй сутнасці. Прыгада-
ем трактоўку навукоўцамі ролі малюнкаў вяско-
вай беларускай рэчаіснасці ў аповесці Максіма 
Гарэцкага «Ціхая плынь». Паводле А.М. Адамові-
ча, Максім Гарэцкі высмейвае такім чынам свае 
ўласныя спробы ў духу гогалеўскіх «Вечароў на 
хутары бліз Дзіканькі» расказваць пра беларускі 
край, і адначасова тут Гарэцкім «падрабязна, з 
добрым веданнем жыцця мужычага – бо гэта 
дзеда, маці, бацькі, уласнага дзяцінства праўда і 
памяць – апавядаецца пра беларускую вёску» 
(Адамовіч 1980, 115). З пункту гледжання 
М.А. Тычыны, Гарэцкі з дапамогай этнаграфічна-
бытавога фону стварае «эпітафію патрыярхаль-
наму ладу жыцця» (Тычына 1994, 83), на думку ж 
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Л.Д. Корань, Максім Гарэцкі выказвае шчырае 
спачуванне галоўнаму герою і яго землякам, «каб 
сціснулася нават самае “сапселае” сэрца ад бо-
лю за Хомку, за беларуса і Беларусь» (Корань 
1996, 38). 

Літаратуразнаўства першачаргова цікавіць 
эстэтычны бок народазнаўчага матэрыялу, яго 
семантыка-функцыянальны план. Да ліку галоў-
ных функцый народазнаўчага матэрыялу ў мас-
тацкіх творах адносяцца культуралагічная, харак-
таратворчая, сюжэтна-кампазіцыйная, сэнсава-
генератыўная. Культуралагічная функцыя наро-
дазнаўчага матэрыялу – адна з цэнтральных, яе 
сутнасць заключаецца ў рэпрэзентацыі пэўнага 
народа і яго матэрыяльнай і духоўнай культуры ў 
нейкі канкрэтны перыяд развіцця. Беларуская 
проза ХХ ст. назапасіла багаты вопыт у асэнса-
ванні народнага быту і ментальнасці суайчынні-
каў. Вядома, што пры ўзнаўленні пэўнага нацыя-
нальнага свету пісьменнікі звяртаюцца да рэпра-
дуктыўнага паказу або да ўласнай творчай інтэр-
прэтацыі этнічных стэрэатыпаў, гэта значыць 
«устойлівых уяўленняў пра разумовыя і фізічныя 
якасці, уласцівыя прадстаўнікам розных этнічных 
агульнасцей» (Тавадов 2007, 587). Своеасаблі-
васць нацыянальнай літаратуры не ў апошнюю 
чаргу выяўляецца праз тое, аўта- ці гетэраэтна-
стэрэатыпам яна аддае перавагу і выкарыстоў-
вае іх непасрэдна або трансфармуючы. Айчын-
ныя пісьменнікі ХХ ст. цэнтральнае месца ад-
водзілі даследаванню менавіта характару саміх 
беларусаў, дапаўнялі і развівалі далей напрацоў-
кі сваіх папярэднікаў у гэтым кірунку, мадэлявалі і 
міфалагізавалі характары сваіх землякоў. Па-
водле сферы ўзнаўлення народазнаўчы матэры-
ял у беларускай прозе падзяляўся на сацыяльны: 
пісьменнікі ўзнаўлялі рэаліі, уласцівыя пэўнай 
сацыяльнай групе (па пазалітаратурных прычы-
нах нацыянальнай прозай быў найбольш дэталё-
ва даследаваны сацыяльны быт сялянства); бы-
тавы, дзе падаваліся побытавыя падрабязнасці 
(рэчы, стравы, асаблівасці сямейных і міжасо-
басных стасункаў, звычаі, святы і г. д.); ланд-
шафтны (пейзажны), калі адлюстроўваліся харак-
тэрныя для Беларусі пейзажы. Гэтыя віды на-
родазнаўчага матэрыялу маглі выступаць і ў 
асобных праявах, і ў спалучэннях (асабліва часта 
перапляталіся сацыяльны і бытавы віды), утва-
раючы пры гэтым цэласна змадэляваны пісьмен-
нікамі этнаграфічны субстрат, які перадаваў 
шматстайнасць і цэласнасць адлюстравання 
майстрамі слова розных бакоў нацыянальнай рэ-
чаіснасці ў літаратурным творы. У залежнасці ад 
таго, паказваліся празаікамі адметнасці жыцця 
насельніцтва ўсёй краіны ці яе пэўнага рэгіёна, 
мэтазгодна вылучыць агульнанацыянальны, калі 
рэпрэзентаваліся матэрыяльная і духоўная куль-
тура беларусаў як народа (проза Якуба Коласа, 
Максіма Гарэцкага, Кузьмы Чорнага, Уладзіміра 
Караткевіча), і рэгіянальна-абласны, калі ад-

люстроўваліся асаблівасці быту і светаадчуван-
ня, уласцівыя насельнікам нейкага асобнага рэ-
гіёна Беларусі (у творчасці Вячаслава Адамчыка 
ўзнаўляліся яскравыя рэаліі заходнебеларускага 
жыцця, у «Палескай хроніцы» Івана Мележа – 
жыццё палешукоў 1920–1930-х гг.).  

Культуралагічная функцыя пададзенага пісь-
меннікамі ў творах народазнаўчага матэрыялу 
па-свойму збліжае мастацтва слова з навукай, у 
прыватнасці з гісторыяй, сацыялогіяй, этнагра-
фіяй. Пісьменнік, дзякуючы народазнаўчаму ма-
тэрыялу, нярэдка не толькі паказвае існую, але і 
праграміруе жаданую, на яго погляд, нацыяналь-
ную рэчаіснасць. Так, Ян Баршчэўскі ў сваёй зна-
камітай кнізе «Шляхціц Завальня, або Беларусь у 
фантастычных апавяданнях», падрабязна апіс-
ваючы сядзібу старога Завальні, фактычна вы-
казваў уласную мару пра ідэальны Беларускі 
Дом, у якім пануе сацыяльная, канфесійная і на-
цыянальная талерантнасць. Культуралагічная 
функцыя народазнаўчага матэрыялу прысутнічае 
ў славесным мастацтве са старадаўніх часоў, 
мяняюцца толькі прыёмы яе рэалізацыі ў твор-
часці канкрэтных аўтараў, у беларускай прозе мі-
нулага стагоддзя яна займала дамінантнае ста-
новішча.  

Нярэдка народазнаўчы па сваёй прыродзе 
матэрыял выконвае характаратворчую функцыю. 
Агульнавядома, што ідэйна-мастацкі сэнс напіса-
нага празаікам даходзіць да свядомасці чытача 
тады, калі пісьменнік пераканаўча раскрывае 
індывідуальныя рысы персанажаў. З дапамогай 
народазнаўчых звестак персанаж рэпрэзентуец-
ца не толькі нацыянальна, але і асобасна, гіста-
рычна, сацыяльна, псіхалагічна, этычна. Напрык-
лад, у рамане Івана Шамякіна «Снежныя зімы» 
прагматык і кар’ерыст Валянцін Будыка на вясел-
лі дачкі свайго былога партызанскага камандзіра 
Івана Антанюка на першы погляд зусім нечакана 
прадстае абаронцам народных традыцый, калі 
згадвае пра старадаўні беларускі вясельны абрад, 
калі абураецца тым, што зараз людзі забываюць 
старыя звычаі, але славесная пікіроўка Будыкі з 
паэтам выяўляе сапраўдную сутнасць гэтага 
чалавека, якая зводзіцца да крывадушнасці, бо 
Валянціну важна любой цаной прынізіць гаспадара, 
паказаць адарванасць Антанюка ад народа.  

Сюжэтна-кампазіцыйная функцыя народа-
знаўчага матэрыялу рэалізуецца ва ўдзеле 
складнікаў мастацкага народазнаўства ў аргані-
зацыі падзей, пра якія расказваецца ў творы. 
Напрыклад, апісанне вячорак у пачатку рамана 
Івана Мележа «Людзі на балоце» – важная част-
ка сюжэтнага ланцуга, своеасаблівая завязка лю-
боўнай сюжэтнай лініі «Ганна – Васіль – Яўхім – 
Хадоська». Сюжэтна-кампазіцыйную функцыю 
народазнаўчы матэрыял дастаткова часта набы-
вае ў дэтэктыўных, прыгодніцкіх творах.  

Сэнсава-генератыўная функцыя заключаецца 
ў тым, што народазнаўчы матэрыял у літаратур-
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ным творы надае аповеду і пэўнай, па-мастацку
ўзноўленай з’яве шырокі абагульняючы сэнс. 
Напрыклад, згадка пра купальскі агонь у аповесці
Віктара Казько «Суд у Слабадзе» як сілу зні-
шчальную, а не ачышчальную падкрэслівае ан-
тычалавечы твар вайны. Як сведчыць гісторыя
сусветнай і нацыянальнай прозы, у межах
канкрэтнага твора народазнаўчы матэрыял ня-
рэдка выконвае адразу некалькі функцый. Так, у
рамане «Людзі на балоце» Івана Мележа перш
за ўсё рэалізуюцца культуралагічная, сюжэтна-
кампазіцыйная і характаратворчая функцыі на-
родазнаўчага матэрыялу, у «Нерушы» Віктара
Казько – культуралагічная, характаратворчая, сэн-
сава-генератыўная і сюжэтна-кампазіцыйная, у
якасці аргументацыі мэтазгодна найперш спаслац-
ца на адлюстраванне празаікам незваротных
змен у прыродзе, побыце і светаадчуванні людзей, 
якія адбыліся ў Княжборы і яго ваколіцах пасля
паспешлівай і непрадуманай меліярацыі.  

У мастацкім творы ў прыватнасці і ў літаратур-
ным працэсе ўвогуле народазнаўчы матэрыял
можа выконваць жанраўтваральную і стылеўтва-
ральную функцыі. Насычанасць літаратурных
твораў фальклорна-этнаграфічным і этнаграфіч-
на-бытавым матэрыялам уздзейнічае на карэк-
цыю іх жанравай формы. Жанравыя мадыфікацыі
ў беларускай прозе часта абумоўліваліся рухам
семантыкі і функцый народазнаўчага матэрыялу
ў творах аўтараў, засяроджаных на адлюстраван-
ні народнага жыцця і на даследаванні характараў
людзей з народа. Так, у перыяд фарміравання
беларускага рамана этнаграфічна-бытавы матэ-
рыял, што прадстаўляў нацыянальную рэчаіс-
насць, быў важнай часткай прадметнага свету са-
цыяльна-бытавога рамана, потым у панарамным
сацыяльна-бытавым рамане, які нарадзіўся ў
канцы 1920-х гг., у сацыяльна-бытавым рамане
рэтраспектыўнага характару з вясковага жыцця і
ў гістарычным рамане, што пачаў развівацца з
1960-х гг., народазнаўчы матэрыял істотна пашы-
раў семантычнае поле эпічнасці за кошт падклю-
чэння пісьменнікамі элегічна-этычна афарбава-
нага кампаратыўнага дыяхроннага плана, а ў
сацыяльна-філасофскім рамане, які вядзе свой
радавод ад раманаў Кузьмы Чорнага 1930-х гг., 
ён яшчэ дадаткова ствараў багаты асацыятыўны
фон. Народазнаўчы матэрыял выступаў у ролі
стылеўтваральнай як у межах нацыянальнай 

прозы, так і ў межах творчасці канкрэтных
аўтараў, што адрозніваліся паміж сабой па
дамінантных прынцыпах, прыёмах, сродках
інкарпарацыі гэтага матэрыялу ў літаратурныя
творы. Вядома, што ў канкрэтнай пісьменніцкай
практыцы народаапісанне і народапазнанне
рэалізуюцца па-рознаму: у адных пісьменнікаў
(Якуб Колас, Кузьма Чорны, Вячаслаў Адамчык) 
яны знаходзяць усебаковае знешняе выяўленне, 
у другіх (Алесь Адамовіч, Васіль Быкаў, Іван
Шамякін) – яны нярэдка латэнтныя ці
рэдукаваныя; адны пісьменнікі акцэнтуюць
рэлевантныя, на думку многіх аўтараў і гра-
мадскасці, рысы характару свайго народа, другія, 
наадварот, – рэлятыўныя, каб артыкуляваць
складанасць і неадназначнасць нацыянальнага
характару, пазбегнуць клішыраваных схем. 

Айчынная проза мінулага стагоддзя асэнсоў-
вала важнейшыя вехі ў гісторыі беларусаў, спра-
бавала выявіць субстанцыянальныя рысы свайго
народа. У пачатку трэцяга тысячагоддзя ў сувязі
з інтэнсіўнымі культурна-цывілізацыйнымі ўзае-
мадзеяннямі, процістаяннем антынамічных пра-
цэсаў глабалізацыі і глакалізацыі становіцца віда-
вочнай уласна навуковая і грамадская запатраба-
ванасць тыпалагічных даследаванняў семанты-
ка-функцыянальнага спектра народазнаўчага ма-
тэрыялу ў літаратурных творах. 
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