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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 
Часнок Ірына Чаславаўна 

Наратыўныя стратэгіі ў прэцэдэнтных творах беларускай літаратуры ХХ 
стагоддзя 

 
Ключавыя словы: АЎТАР, БЕЛАРУСКАЯ ПРОЗА, МЕНТАЛЬНАЯ 

ПАДЗЕЙНАСЦЬ, НАРАТАР, НАРАТЫЎНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ, НАРАТЫЎНЫ 
ПРЫЁМ, НАРАТЫЎНАЯ СТРАТЭГІЯ, НАРАЦЫЯ, НЕПРАМОЕ 
МАЎЛЕННЕ, ПУНКТ ГЛЕДЖАННЯ, ФІКТЫЎНЫ ЧЫТАЧ. 

Мэта даследавання:выявіць наратыўныя стратэгіі ў прэцэдэнтных 
творах беларускай літаратуры ХХ стагоддзя – на матэрыяле класічнай прозы 
Максіма Гарэцкага і Кузьмы Чорнага.  

Метады даследавання: нараталагічны аналіз у адпаведнасці са 
структурна-семіятычнай, а таксама культурна-гістарычнай метадалогіяй. 

Аб’ект даследавання – аповесць “Ціхая плынь” (1917-1930) і раман 
“Віленскія камунары” (1931-1932) Максіма Гарэцкага, раманы “Сястра” (1927) і 
“Млечны Шлях” (1944) Кузьмы Чорнага. Прадмет даследавання – 
наратыўныя стратэгіі выбраных прэцэдэнтных твораў. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню ў беларускім 
літаратуразнаўстве сістэмна вызначаны наратыўныя стратэгіі, наватарскія для 
беларускай прозы першай паловы ХХ ст.: арыентацыя на фіктыўнага чытача ў 
аповесці “Ціхая плынь” і непрамое маўленне ў рамане “Віленскія камунары” 
М. Гарэцкага; устаноўка на ментальную падзейнасць у рамане “Сястра” і 
ўстаноўка на метанарацыю ў рамане “Млечны Шлях” К. Чорнага. Кожная з 
вылучаных стратэгій пацвярджаецца комплексам адпаведных наратыўных 
прыёмаў. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні і галіна прымянення.Атрыманыя 
вынікі даследавання могуць выкарыстоўвацца пры вывучэнні творчай  
спадчыны М. Гарэцкага і К. Чорнага, пры выкладанні гісторыі беларускай 
літаратуры ў вышэйшых навучальных установах, пры стварэнні навучальных 
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дапаможнікаў па гісторыі беларускай літаратуры, пры напісанні студэнтамі 
курсавых і дыпломных работ. Вынікі працы могуць садзейнічаць распрацоўцы 
пытанняў, звязаных з прымяненнем нараталагічнай тэорыі на практыцы.  

Структура і аб’ём магістарскай дысертацыі. Дысертацыя складаецца з 
уводзінаў, трох глаў, заключэння, бібліяграфічнага спісу (121 крыніца).Поўны 
аб’ём даследавання – 71 старонка. 

 
 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Чеснок Ирина Чеславовна 

Нарративные стратегии в прецедентных произведениях белорусской 
литературы ХХ столетия 

 
Ключевые слова: АВТОР, БЕЛОРУССКАЯ ПРОЗА, МЕНТАЛЬНАЯ 

СОБЫТИЙНОСТЬ, НАРРАТОР, НАРРАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НАРРАТИВНЫЙ ПРИЁМ, НАРРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ, НАРРАЦИЯ, 
НЕПРЯМОЕ ГОВОРЕНИЕ, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ФИКТИВНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ. 

Цель исследования: выявить нарративные стратегии в прецедентных 
произведениях белорусской литературы ХХ столетия – на материале 
классической прозы Максима Горецкого и Кузьмы Черного. 

Методы исследования: нарратологический анализ в соответствии со 
структурно-семиотической, а также культурно-исторической методологией.  

Объект исследования–повесть “Тихое течение”(1917-1930) и роман 
“Виленские коммунары” (1931-1932) Максима Горецкого, романы “Сестра” 
(1927) и “Млечный Путь” (1944) Кузьмы Черного. Предмет исследования–
нарративные стратегии выбранных прецедентных произведений. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые в белорусском 
литературоведениисистемно определены нарративные стратегии, новаторские 
для белорусской прозы первой половины ХХ в.: ориентация на фиктивного 
читателя в повести “Тихое течение” и непрямое говорение в романе “Виленские 
коммунары” М. Горецкого; установка на ментальную событийность в романе 
“Сестра” и установка на метанаррацию в романе “Млечный Путь” К. Черного. 
Каждая из выделенных стратегий подтверждается комплексом 
соответствующих нарративных приемов. 

Рекомендации по использованию и область применения. Полученные 
результаты исследования могут использоваться при изучении творческого 
наследия М. Горецкого и К. Черного, при преподавании истории белорусской 
литературы в высших учебных заведениях, при создании учебных пособий по 
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белорусской литературе, при написании студентами курсовых и дипломных 
работ. Результаты работы могут способствовать разработке вопросов, 
связанных с применением нарратологической теории на практике. 

Структура и объем магистерской диссертации.Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, библиографического списка (121 
источник).Полныйобъемисследования–71 страница. 

 
 
 

 
GENERAL CHARACTERISTICS OF THE WORK 

Iryna Chasnok 

Narrative strategies in precedential works of Belarusian literature of the XX 
century 

Key words: AUTHOR, BELARUSIAN PROSE, INTENTIONAL 
EVENTFULNESS, NARRATOR, NARRATIVE ORGANIZATION, NARRATIVE 
TECHNIQUE, NARRATIVE STRATEGY, NARRATION, INDIRECT TALKING, 
POINT OF VIEW, FICTITIOUS READER. 

The aim of the research is to reveal narrative strategies in precedential Belarusian 
literary works of the XX century based on classical prose byMaksim Haretski and 
Kuzma Chorny. 

The methodsapplied arenarratological analysis in accordance with structure-
semiotic and culture-historical methodology. 

The object of the research isthe story “A QuietCurrent” (1917-1930) and 
novel “Wilno Communards” (1931-1932) by Maksim Haretski, novels “Sister” 
(1927) and “The Milky Way” (1944) by KuzmaChorny.  The subject of the research 
isthe narrative strategies of selected precedential works. 

The results achieved and their novelty are as follows: for the first time the 
narrative strategies, which are innovative for the Belarusian prose of the first half of 
the XX century, are system-defined in Belarusian literary studies: a fictitious reader 
as a target in the story“A Quiet Current” and indirect talking in the novel “Wilno 
Communards”by M. Haretski; focus on intentional eventfulness in the novel “Sister” 
and focus on metanarration in the novel “The Milky Way”by K. Chorny.Each of the 
specified strategies is supported by a complex of corresponding narrative techniques. 

The results achievedcan be used for studying the oeuvre by M. Haretski and 
K. Chorny, teaching the history of Belarusian Literature in higher educational 
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establishments, writing manuals on Belarusian Literature, projects and theses by 
students. Its findings can contribute to addressing issues related to promoting 
narratological theory. 

The master's thesis consists of an introduction, three chapters, conclusions and 
bibliography (121 sources). The total volume of the thesis comprises 71 pages. 

 
 
 
 

 
 

УВОДЗІНЫ 

У сучасным літаратуразнаўстве надзвычай актуальным з’яўляецца 
вывучэнне працэсу празаічнага аповеду як такога –  г.зн. нараталагічнае 
даследаванне прозы.  Такое вывучэнне дае магчымасць актуалізаваць у 
празаічным тэксце максімум яго значэнняў, а таксама сістэмна ўбачыць 
спосабы трансляцыі гэтых значэнняў ад аўтара да чытача.У нараталогіі 
менавіта сам працэс расповеду, у якім ужо ёсць інтэрпрэтацыя выкладзеных 
падзей, прызнаецца найважным.  

У многім таленавітасць пісьменніка вызначаецца адметнасцю 
наратыўных стратэгій яго твораў. Гэтыя стратэгіі служаць 
аптымальнайкамунікацыі.Яны могуць выкарыстоўвацца ў тэксцеяк спецыяльна, 
так і інтуітыўна. 

У беларускім літаратуразнаўстве ўжо гаварылася пра дынаміку і 
тэндэнцыю прагрэсу жанравых структур [51]. На нашу думку, можна 
сцвярджаць, што не толькі ў жанравых адносінах, але і ў нарацыі ў беларускіх 
творах XX стагоддзя назіраецца пэўная дынаміка. 

У XX стагоддзі беларускімі пісьменнікамі ў асноўным ствараліся тэксты, 
для якіх быў характэрны пераважна лінейны аповед (у цэлым паслядоўны, з 
выкарыстаннем лагічна матываваных рэтраспекцый і лірычных адступленняў), 
з выразнай, відавочнай сістэмай апавядальных інстанцый і пунктаў гледжання. 
Аднак былі напісаны творы і з адметнымі, больш складанымі  наратыўнымі 
стратэгіямі.  

Ужо ў часы свайго ранняга станаўлення проза М. Гарэцкага і К. Чорнага 
дала ўзорыменавіта адметных наратыўных стратэгій. Вартае ўвагі тое, што 
арыгінальныя наратыўныя прыёмы выяўляюцца ў беларускім рамане 20-30-х гг. 


