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Якім чынам сучасная беларуская навука выра-
шае праблемы кампаратывістыкі? Адказ на гэта  
пытанне адносна беларуска-славянскіх літаратур-
ных і культурных сувязей можна знайсці, на-
прыклад, у такіх працах вучоных філалагічнага 
факультэта БДУ, як доктарская дысертацыя  
В. П. Рагойшы «Беларуская паэзія ХХ стагоддзя 
ў кантэксце ўсходнеславянскіх літаратур: тыпало- 
гія, рэцэпцыя, мастацкі пераклад» (1993), дасле- 
даванні Т. В. Кабржыцкай, М. М. Хмяльніцкага  
і Э. Ю. Дзюкавай «Фальклор і літаратура: фено-
мен беларуска-польска-ўкраінскага культурнага  
сумежжа» (2011), «Нарысы суседазнаўства: Украі- 
на, Польшча ў прасторы і часе вачыма белару-
саў» (2012), «Гісторыя ўкраінскай літаратуры: 
украінска-беларуска-польскія літаратурныя дыяло-
гі» (2014), а таксама ў калектыўным дапаможніку 
супрацоўнікаў кафедры славянскіх літаратур «Гіс- 
торыя славянскіх літаратур і праблемы іх параў-
нальнага вывучэння: тэорыя і практыка» (2015),  
манаграфіях дактароў навук І. В. Шаблоўскай, 
В. П. Рагойшы, І. А. Чароты, Г. П. Тварановіч, 
Т. І. Шамякінай. Кампаратывістыку ж з акцэнтам на 
беларуска-заходнееўрапейскія сувязі поруч з кале- 
гамі кафедры замежнай літаратуры і кафедры сла-
вянскіх літаратур БДУ шмат гадоў распрацоўвала 
Е. А. Лявонава, чые кнігі заўсёды прыцягвалі ўвагу 
грунтоўным падыходам да беларускага матэрыя- 
лу: «Плыні і постаці: з гісторыі сусветнай літарату-
ры другой паловы ХІХ – ХХ стст.» (1998), «Бела-
руская літаратура ХХ ст. і еўрапейскі літаратурны 
вопыт» (2002), «Агульнае і адметнае: творы бе-
ларускіх пісьменнікаў ХХ стагоддзя ў кантэксце 
сусветнай літаратуры» (2003) і інш.

Асабліва паслядоўная, развітая і цэласная ме-
тадалагічная канцэпцыя параўнальнага вывучэння 
айчыннай літаратуры ў яе стасунках з далёкім за-
межжам увасоблена ў манаграфіі Е. А. Лявонавай 
«Беларускае мастацтва слова ХХ ст. у еўрапейскім 
літаратурным кантэксце: тыпалогія, рэцэпцыя, 

пераклад» (2014). Гэта кніга падагульняе шмат-
гадовыя даследаванні прафесара Е. А. Лявонавай 
у галіне кампаратывістыкі, дзе Ева Аляксандраўна 
працуе з адданасцю, сумленнасцю і глыбінёй 
сапраўднага, высакакласнага навукоўца.

Беларуская кампаратывістыка атрымала асаб-
ліва істотны імпульс для развіцця ў 1990-я гг., калі 
ў праграмы не толькі ўстаноў вышэйшай адука- 
цыі, але і сярэдніх школ былі ўведзены патраба-
ванні вывучаць беларускую і рускую літаратуры 
ў кантэксце сусветнай. Е. А. Лявонава падрыхтава-
ла тады мноства матэрыялаў для настаўнікаў, каб  
забяспечыць новае разуменне літаратуры ў шко-
лах Беларусі. 

Кампаратывіст заўсёды мусіць вырашаць вя-
домую задачу: параўноўваць, асцерагаючыся пра- 
фанацыі – кан’юнктурнай нацяжкі, зусім выпад-
ковых асацыятыўных ланцужкоў накшталт гіпер-
тэкставых спасылак у інтэрнэце. Але ж вырашаец-
ца названая задача проста: трэба ўсяго толькі як 
след ведаць і паслядоўна браць пад увагу той кан-
тэкст, тую гісторыка-культурную глебу, дзе вы-
браныя для супастаўлення з’явы сфарміраваліся. 

Гэта відавочна, але вельмі працаёмка, таму заў- 
сёды існуе спакуса параўноўваць што б там ні 
было адразу ж, па вонкавых супадзеннях, па «клю-
чавых словах», элімінуючы з’яву з гісторыка-
культурнага кантэксту ў яго нацыянальнай спе- 
цыфіцы. Практыка параўнання беларускіх і за-
межных літаратурных твораў з вялікай доляй аб-
страгавання ад іх цэласнасці, з акцэнтам толькі на 
выбраных, а нярэдка і маргінальных рысах ужо 
сфарміравала ў беларускім літаратуразнаўстве 
тэндэнцыю да карэлятыўнай кампаратывістыкі, 
што паспела зрабіцца прадметам абмеркавання 
ў навуковым друку. У прыватнасці, у нашым ар-
тыкуле «Карэляцыя як метад у параўнальным вы- 
вучэнні літаратур» (Acta Albaruthenica. Warsza-
wa, 2014. T. 14. S. 347–356) былі разгледжаны  
манаграфіі Г. Я. Адамовіч, Т. М. Тарасавай, 
І. Ф. Штэйнера, а таксама працы А. В. Валь-
чук і Т. П. Барысюк, апублікаваныя ў выданні 
«Літаратурная карта Еўропы: кантакты, тыпало-
гія, інтэртэкстуальнасць» (2012), што выйшла пад 
грыфам Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 
У высновах падкрэслівалася, што карэлятыўная 
кампаратывістыка мае свае вартасці, але як метад 
яна нярэдка вядзе да некарэктнасці, бо дазваляе 
супастаўляць усё з усім без межаў (напрыклад,  
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творы «Сіксцінская мадонна» Рафаэля і «Песня  
пра зубра» Гусоўскага – на той падставе, што 
абодва аўтары апелююць да вобраза Божай Маці; 
прозу В. Быкава і С. Кінга – з той прычыны, што 
абодва аўтары малююць жахлівае, і г. д.).

Карэлятыўнае супастаўляльнае літаратуразнаў-
ства актуалізуе беларускі матэрыял, што трэба 
ўхваліць, але пры гэтым усё ж варта вярнуцца 
да пэўных аксіём. Кожны вопытны філолаг ве-
дае, што кампаратывістыка вырасла менавіта 
з культурна-гістарычнай літаратуразнаўчай шко-
лы, таму паўнавартаснае параўнальнае вывучэнне 
мастацкіх з’яў магчыма выключна пасля добра-
сумленнага аналізу гісторыка-культурнага кан-
тэксту і ўліку цэласнасці мастацкіх феноменаў. 
Кампаратывістыка патрабуе найперш выдатнага  
ведання і таго літаратурнага працэсу, з якога вы-
біраюцца аб’екты супастаўлення. Інакш страты 
непазбежныя, і яны тым большыя, чым меншая 
кампетэнтнасць даследчыка. 

Кантэкст жа, паводле вызначэння прафесара  
А. А. Гугніна, адкрываецца літаратуразнаўцу най-
перш у дзвюх формах: нацыянальны кантэкст 
(скажам, беларускі) і рэгіянальны (для беларуска-
га – усходнеславянскі, балта-славянскі, пасля ўсё  
больш і больш аддалены). Прытым у любой  
сваёй форме ён глыбока структураваны. Напрык-
лад, пры вывучэнні беларускага кантэксту ўвагу 
даследчыкаў могуць прыцягнуць наступныя эта-
пы: протабеларускае пісьменства; выразна нацыя- 
нальнае, базавае ў традыцыі; нацыянальна-падаў- 
ленае, маргіналізаванае, «крэалізаванае» (так зва- 
нае тутэйшае, якое ўзнікла ў выніку розных  
асіміляцыйных уплываў, што маглі, ужо адкаціў-
шыся хваляй, неўзабаве зноў паўтарацца ў бе- 
ларускай культурнай прасторы). У сувязі з гэтым 
для даследчыка актуалізуюцца з’явы бі- і полі-
культурнасці (гетэрагеннасці) рознага паходжан-
ня, статусу і маркіраванасці. Усё гэта непазбежна 
і вызначальна ўплывае на вынік працы кампара-
тывіста.

Выбар аб’ектаў для суаднясення, параўнання, 
карэляцыі ўскладняецца тым, што літаратурны 
працэс трэба асэнсоўваць і з пункту гледжання 
семіятычнага – як праяву адмысловага культур-
нага палілогу паміж літаратурай і філасофіяй, са-
цыялогіяй і г. д.

Пасля ўсяго вышэйсказанага лёгка зразумець, 
якую цікавасць выклікае праца Е. А. Лявонавай, 
у якой беларуская літаратура ХХ ст. супастаў-
ляецца з іншымі літаратурамі еўрапейскага рэгіё- 
на праз тыпалогію, рэцэпцыю ды пераклад. І адра-
зу ж робіцца відавочным тое, што ў манагра- 
фіі выдатнага спецыяліста найперш па нямецка-
моўных і іншых замежных літаратурах, а сёння   
і па літаратуры беларускай усе рэаліі сапраўды 
(не дэкларатыўна) разглядаюцца з глыбокім, 
прафесійным веданнем нацыянальна-культурных 

кантэкстаў. Кантэкстуальны падыход у манаграфіі 
вытрымліваецца і фармальна, і па сутнасці.

Фармальна – з пункту гледжання кампазіцыі, 
паверхні даследчыцкага тэксту. Напрыклад, у раз- 
дзеле пра ўплыў прозы Э. М. Рэмарка на твор-
часць В. Быкава і В. Някрасава спачатку падаецца  
дакладная (гэта значыць кампактная, але насыча- 
ная менавіта канцэптуальнай фактаграфіяй) ін- 
фармацыя пра феномен «страчанага пакалення»,  
а таксама пра кантакты В. Быкава з В. Някра-
савым. Калі суадносяцца творчасць В. Быкава 
і Ж.-П. Сартра ва ўзаемадзеянні з традыцыяй 
Ф. М. Дастаеўскага, то прыводзяцца звесткі пра 
тое, як і пісьменнікі, і іх даследчыкі ўспрымалі 
ды асэнсоўвалі філасофію экзістэнцыялізму. Раз- 
дзел пра біблейскія вобразы і матывы ў рама-
не У. Караткевіча ўводзіць чытача ў тэму праз 
знаёмства з наяўнымі формамі звароту да Бібліі 
ў літаратурных творах і іх класіфікацыямі ў лі-
таратуразнаўстве. Раздзелы, у якіх праводзіцца 
аналіз перакладаў А. Разанава з нямецкай і на  
нямецкую мову, а таксама яго ўласных нямецка-
моўных вершаў, пачынаюцца з апісання цэлага  
«кола стасункаў Алеся Разанава з нямецкім мас-
тацкім словам на сёння» (с. 230). 

Азначэнне «фармальна» выкарыстана намі на  
той падставе, што пэўныя ўводныя часткі, падоб- 
ныя да згаданых, гіпатэтычна маглі б быць рэ-
дукаваны без скажэння ўласна кампаратыўных 
фрагментаў, таму што подступы да аб’екта выву- 
чэння – гэта той элемент даследчыцкай кампе-
тэнцыі, якім Е. А. Лявонава магла і падзяліцца, 
і не падзяліцца з чытачом, паколькі вывядзен-
не дадатковых ведаў з падтэксту на паверхню на 
першы погляд не з’яўляецца абавязковым. Але 
рэч у тым, што без іх немагчымы айсберг кам- 
паратывістыкі. Яна, паўторымся, вырастае з куль-
турна-гістарычнага літаратуразнаўства. І якраз 
падрабязныя гісторыка-культурныя фрагменты, 
прыведзеныя ў манаграфіі, выклікаюць асаблівую 
ўдзячнасць чытача. Ён атрымлівае ў дар усе ін-
тэлектуальныя напрацоўкі аўтара, бачачы, з яко-
га высокага ўзроўню абагульнення ведаў па тэме 
ў цэлым распачынаецца ўласна параўнанне.

Форма, аднак, непарыўна звязана са зместам. 
Таму кантэкстуальны падыход да параўнальнага 
вывучэння беларускай літаратуры – гэта якраз 
не толькі бачная паверхня тэксту Е. А. Лявона-
вай, а менавіта глыбокая навуковая сутнасць усёй 
кнігі. Пра даследчыцкія прынцыпы, рэалізаваныя 
ў манаграфіі, неабходна сказаць асобна і больш 
падрабязна.

Здавалася б, такія тэрміны, як «тыпалогія», 
«рэцэпцыя», «дыскурс», «кантакт», «пераклад», 
«кантэкст», даўно ўжо з’яўляюцца і вызначанымі, 
і агульнаўжывальнымі. Але, як толькі справа да-
ходзіць да канкрэтнага і надзвычай актуальнага 
параўнання беларускай літаратуры з іншымі, мы 
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сутыкаемся з тым, што гэтыя тэрміны і спосабы 
іх выкарыстання робяцца надзвычай плыткімі для  
параўнання айчыннага пісьменства з замежным. 
Яны патрабуюць істотнага ўдакладнення, разгорт-
вання для таго, каб апісваць матэрыял літаратур, 
што найчасцей маюць адрозныя (па ўмовах існа-
вання і эстэтычных арыентацыях) шляхі развіцця. 

І галоўнае, літаратуразнаўца не можа дзесьці 
аўтаматычна запазычыць гатовы, універсальны 
метадалагічны алгарытм. Даследчык пры ўсіх вы-
годах ды інфармацыйных бонусах, якімі забяспеч-
вае карыстальніка сучаснае высокатэхналагічнае 
грамадства, мусіць асабіста, крэатыўна дапаса-
ваць тэарэтычны рыштунак да свайго матэрыя-
лу. Гэты момант крэатыўнасці вельмі важны: ён 
фіксуе навуковую навізну ў любым даследаванні.

Якраз наватарская метадалагічная канцэпцыя,  
заснаваная на паслядоўным уліку нацыянальнай  
спецыфікі кожнага твора і яго мастацкай цэлас-
насці, выпрацавана і пацверджана ў кнізе Е. А. Ля- 
вонавай. На гэту сістэму поглядаў неабходна  
арыентавацца, такія падыходы засвойваць, браць  
за прыклад. Тут здзейснена сакраментальнае да- 
пасаванне тэорыі да практыкі, спраўджана «су- 
стрэча» заўсёды лагічных метадаў навукі (кампа-
ратывістыкі) з заўсёды фенаменальным матэ- 
рыялам літаратуры (беларускай і еўрапейскіх). 

І вось як здзейсненае разгортваецца перад ва-
чыма чытача.

Першая частка манаграфіі адкрываецца раз-
дзелам, названым радком з верша У. Жылкі «На 
зломе дзвюх эпох злавесным…». Гэты раздзел – 
вельмі лаканічная парафраза з вядомай і любімай 
выкладчыкамі і студэнтамі аб’ёмнай працы 
Е. А. Лявонавай «Плыні і постаці», у якой погляд 
на беларускую літаратуру першай трэці ХХ ст. 
скіроўваўся з пазіцый тыпалагічных: ёсць эпоха 
дэкадансу, мадэрнісцкія плыні ў еўрапейскім ма-
стацтве (сімвалізм, імпрэсіянізм, эстэтызм, нату-
ралізм, экспрэсіянізм) і ёсць неабходнасць вызна-
чыць суадносіны беларускай літаратуры той жа  
эпохі з гэтымі плынямі, аформленымі ў канкрэт-
ныя нацыянальныя школы.

Па той прычыне, што беларускі літаратурны 
працэс на пераломе ХІХ і ХХ стст. перажываў не  
столькі «заход Еўропы» (актуальны для літара-
турных традыцый многіх еўрапейскіх краін), 
колькі ў першую чаргу зусім характэрнае для сла- 
вянскіх народаў нацыянальнае адраджэнне, робіц- 
ца зразумела, што менавіта гэта спецыфіка 
гісторыка-культурнага кантэксту і кожнага твора,  
ім народжанага, патрабавала дакладнага ўліку  
і супраціўлялася лёгкай, аўтаматычнай тыпала-
гізацыі. Такім кантэкстам была абумоўлена разна-
вектарнасць літаратурных працэсаў, што павінен 
браць пад увагу даследчык. І Ева Аляксан-
драўна гэту розніцу ўлічыла. Характарызуючы 
еўрапейскія эстэтычныя плыні, яна звязала з імі 

не пэўныя напрамкі (школы і плыні ў белару-
скай літаратуры проста не паспявалі сінхронна 
фарміравацца), а асобныя, выбраныя імёны і тво-
ры беларускіх аўтараў, у чыім светаадчуванні 
і эстэтыцы выявіліся (бо не маглі не выявіцца) тыя 
ці іншыя адпаведнасці: рысы дэкадансу, асобныя  
стылявыя перазовы або сістэмныя праявы сім-
валізму (даследчыцай тут выбраны М. Багдановіч, 
Янка Купала, У. Жылка, Я. Юхнавец, Н. Арсенне-
ва, Алесь Салавей), імпрэсіянізму (М. Багдановіч, 
У. Жылка), эстэтызму (М. Багдановіч, У. Жыл-
ка, Т. Кляшторны), натуралізму (Змітрок Бядуля, 
М. Зарэцкі, Кузьма Чорны). Важна падкрэсліць, 
што ў манаграфіі выкарыстоўваецца метад 
параўнання з фіксацыяй сыходжанняў і абавяз-
кова – разыходжанняў. Фармулёўкі аўтара харак-
тарызуюцца надзвычай дакладным прафесійным 
маўленнем, напрыклад: «…здзейснены Багдано-
вічам аналіз вершаў Чупрынкі па многіх парамет-
рах ёсць карціна сімвалісцкай паэтыкі» (c. 45); 
М. Багдановіч, «падзяляючы агульнае для еўра-
пейскіх пісьменнікаў катастрафічнае светаадчу-
ванне, увасобіў яго ў адметным паэталагічным 
ключы» (с. 58); «У спектры канатацый, у атмас-
феры і паэтыцы верша [“Паязджане” Янкі Купа-
лы] ёсць сугучнасць і з экспрэсіянізмам» (с. 64); 
«Прысутнасць Бэкета і Іанеска дае аб сабе знаць 
і ў цыклічна-таўталагічнай пабудове “Рэпетыцыі” 
[А. Асташонка], і ў “моўным кодзе” апошняй, які 
таксама працуе на раскрыццё алагічнасці быцця, 
адчужэння людзей» (с. 276); «“Мара аб мове”, – 
сказаў Сартр пра тэатр Іанеска. Гэтыя словы мож-
на дастасаваць да антыдрамы ўвогуле і да “Во-
пыту тэатра абсурду” Асташонка ў прыватнасці» 
(с. 276).

Вяртаючыся да першага раздзела манаграфіі, 
адзначым: у ім Е. А. Лявонава карэктна зафіксава-
ла своеасаблівую протатыпалогію – той дыялог 
(палілог) беларускай літаратуры з еўрапейскім ма- 
дэрнізмам, пра які пісалі акадэмікі В. Кавален-
ка, У. Гніламёдаў і інш. Беларуская адпаведнасць 
мадэрнізму ў часы нашаніўства з прычыны сваёй  
дыскрэтнасці была спецыфічнай, іманентнай. 
Аднак жа гэта адпаведнасць (хоць часцей і фраг-
ментарная, чым эстэтычна-цэласная) ужо тады 
рэалізавалася, каб пазней займець яскравы працяг.

Можна сказаць, што гэты раздзел манаграфіі 
пацвердзіў галоўную асаблівасць беларускай лі- 
таратуры як аб’екта для параўнальнага выву- 
чэння. Справа ў тым, што найбольш плённым 
і перспектыўным з’яўляецца суаднясенне яе 
з іншакультурнымі з’явамі не праз колькасныя  
(квантытатыўныя) паказчыкі (бо яна часта раз-
вівалася, як алюзійна піша Е. А. Лявонава, «з пят-
лёй на шыі» і многае ў ёй было дэфармаваным), 
а праз якасныя; пачынаць зручней з аналізу 
адзінкавых беларускіх з’яў – фенаменальных і за-
звычай сінкрэтычных. 
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Якраз такім чынам, з увагай да адзінкавага, 
убачанага ў кантэксце, пабудаваны ўсе астатнія 
раздзелы манаграфіі Е. А. Лявонавай.

Кніга па храналагічным прынцыпе падзеле-
на на 2 часткі: даследуецца палілог беларускай 
літаратуры з іншымі еўрапейскімі літаратурамі 
ў першай і другой паловах ХХ ст. Здавалася б, 
пералік асноўных беларускіх персаналій, выне-
сеных у загалоўкі раздзелаў кнігі, не надта доўгі: 
гэта М. Багдановіч, Янка Купала, Якуб Колас, 
М. Гарэцкі, У. Жылка, У. Караткевіч, А. Адамовіч, 
В. Быкаў, Я. Юхнавец, А. Разанаў, А. Асташонак. 
Але ўсе персаналіі паслядоўна актуалізуюцца як 
мінімум у дзвюх, а часцей – у некалькіх канкрэт-
ных нацыянальных кантэкстах. Калі кантэксты для 
тыпалагічнага аналізу літаратурных з’яў кампле-
ментарныя, раскрываецца тыпалогія (напрыклад, 
прозы М. Гарэцкага і А. Барбюса або лірычных 
герояў Янкі Купалы і Г. Гесэ ў арыгінальных 
творах беларускага паэта і яго перакладзе верша  
Г. Гесэ на тэму Першай сусветнай вайны); калі  
камплементарнасць выразна выяўляецца на ўзроў- 
ні ўспрымання, гаворыцца пра рэцэпцыю (эстэ- 
тызму – у вершах У. Жылкі, заходняга асвет-
ніцтва, засвоенага праз літаратурную спадчыну  
І. В. Гётэ, – у творах У. Караткевіча, тэатра абсур- 
ду – у п’есах А. Асташонка); калі ёсць аб’ектыў- 
ныя падставы гаварыць пра перазовы мастацкіх 
традыцый на ўзроўні пэўнага дыскурсу, то ў куль- 
турным кантэксце «прапісваецца» дыскурс (ня-
мецкі, амерыканскі – у жыцці і творчасці В. Бы-
кава; купалаўскі і коласаўскі, усходні – у паэзіі 
А. Разанава). Кожны раз аналіз праводзіцца па-
новаму, з асаблівай увагай да спецыфікі дыялогу 
(палілогу), таму што кожны салідны аб’ект дасле-
давання ў мастацкай літаратуры ўнікальны.

Многія і многія старонкі кнігі Е. А. Лявона-
вай захапляюць. Уражвае скрупулёзны разбор 
літаратурна-крытычных тэкстаў М. Багдановіча 
з расчытваннем моўных і сэнсавых гістарызмаў, 
архаізмаў у іх – беларускаму літаратуразнаўству 
не заўсёды хапае такой уважлівасці, мы часцей 
цытуем М. Багдановіча, нібы свайго сучасніка. 
Вельмі інфарматыўна ў культурна-гістарычным 
сэнсе, з падрабязнымі адсылкамі да многіх да-
следчыкаў-папярэднікаў, напісаны раздзелы пра 
вершы Янкі Купалы, у тым ліку пра яго пера-
клад верша Г. Гесэ «У мгле». З мноствам фактаў, 
доказаў зроблены высновы пра тое, што Купалаў 
пераклад – не інтэрпрэтацыя (у традыцыйным для 
перакладазнаўства сэнсе), а менавіта сумоўе, су-
гучнасць па светаадчуванні, праблематыцы і паэ- 
тыцы, менавіта тыпалагічная «філасофская су-
пакладзенасць» (с. 69) нямецкага і беларускага 
тэкстаў.

Амаль «кнігай у кнізе» (калі мець на ўвазе 
глыбіню і цэласнасць разваг) з’яўляюцца раздзелы 
манаграфіі пра В. Быкава. Таксама аб’ёмна і ў вы-

шэйшай ступені доказна, яскрава прааналізавана, 
«разгерметызавана» канцэптуальная творчасць 
А. Разанава, якую толькі і можна зразумець у па-
лілогу з рознымі кантэкстамі: у даследаванні 
Е. А. Лявонавай гэта поле беларускай трады-
цыі (М. Багдановіч, Янка Купала, Якуб Колас); 
традыцыі еўрапейскага мадэрнізму і авангар-
дызму з увагай да фонасемантыкі (французская, 
аўстрыйская, нямецкая паэзія); сумоўе А. Разана-
ва з усходняй і хрысціянскай філасофіяй і куль-
турай; рэзананс, але і больш важны дысананс яго 
творчасці з постмадэрнізмам як парадыгмай.

Прыцягвае ўвагу таксама той ракурс мастац-
кага ўніверсалізму, у якім прааналізаваны і асоб-
ныя творы некаторых аўтараў («Паязджане» 
Янкі Купалы, «Мы доўга плылі ў бурным моры…» 
М. Багдановіча), і феномены цэлай творчасці 
пісьменнікаў (У. Жылкі, Я. Юхнаўца). У раздзе-
лах такога плана большае месца, чым у астатніх, 
займаюць аддаленыя, невідавочныя адсылкі да  
іншакультурнага кантэксту: светапоглядныя рэмі-
нісцэнцыі, агульнакультурныя алюзіі. Падкрэс-
лім, што «вандраванне» ў літаратурным сусвеце 
глыбей раскрывае семантыку цэласна зразуметай  
класікі, якую так і трэба бачыць – не толькі з ад- 
назначнымі ці прагматычнымі прывязкамі, што  
часцей бывае пры яе вывучэнні. Прыгадаем: фі- 
лалогія з часоў М. М. Бахціна займела законнае  
права спасцігаць тэкст як праз строгую перака-
дзіроўку вобразаў з адной сімвалічнай мовы на  
другую, так і праз маляванне «люстранай» сімво-
лікі, спасціжэнне вобраза праз аналагічны вобраз.

У двух раздзелах манаграфіі беларускія і за- 
межныя творы (М. Гарэцкага і Ф. Кафкі, А. Ада- 
мовіча і Р. Мёрля) суадносяцца хутчэй рэмініс-
цэнтна, асацыятыўна, чым тыпалагічна. Праўда, 
у загалоўках раздзелаў яны выглядаюць нібы зу-
сім парытэтна: «Апавяданне М. Гарэцкага “Рускі” 
і навела Ф. Кафкі “Ператварэнне”: дзве гісторыі 
душэўнай метамарфозы» (акцэнт зроблены на 
экзістэнцыйным светаадчуванні абодвух аўтараў); 
«Антыўтопіі Алеся Адамовіча “Апошняя па-
стараль” і Рабэра Мёрля “Мальвіль”» (увага на-
даецца жанравай аналогіі). На справе ж у гэтых 
парах беларускія творы карэлююць з замежнымі 
больш фрагментарна, чым сістэмна, таму раздзе-
лы і вызначаюцца акцэнтам на светапоглядным, 
універсальным, а таксама на маляўнічых дэталях. 
(Адзначым, што паэтыкай экспрэсіянізму, звязана-
га з імем Ф. Кафкі, вызначаюцца перадусім выдат-
ныя «Скарбы жыцця» М. Гарэцкага і яго «зашыф-
раваныя» дзённікавыя запісы ад імя Лявоніуса 
Задумекуса.)

Ёсць яшчэ адна важная рыса раздзелаў, арыен-
таваных на фіксацыю стылявой поліфаніі ў тво-
рах любога аўтара, – патрэба не выпусціць з-пад 
увагі стылявую ж дамінанту. Гэта дамінанта можа 
эвалюцыянаваць ці проста змяняцца (напрыклад, 
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ад рамантычнай да неарамантычнай і сімвалісц-
кай у вершах У. Жылкі), але твор заўсёды мусіць 
мець стылявую пэўнасць і цэласнасць, большы ак-
цэнт на нейкім адным, прыярытэтным складніку 
(паколькі якасны завершаны тэкст заўсёды не бес-
стылявы, не эклектычны).

Так, паўторымся, надзвычай багатым, разга-
лінаваным атрымаўся гісторыка-культурны кан-
тэкст у раздзеле пра біблейскае ў рамане «Хрыс- 
тос прызямліўся ў Гародні» У. Караткевіча. Чы- 
тачу прадстаўлена ўся сур’ёзнасць, увесь дыяпа-
зон тэмы, розныя яе ўзроўні, з асацыятыўнымі 
адсылкамі ўключна. Мы бачым, як «размахнуўся» 
беларускі класік, на што ён па-рамантычнаму сме-
ла наважыўся (раздзел манаграфіі займае 27 ста-
ронак, бібліяграфічны спіс да яго – 37 пазіцый). 
У выніку дзякуючы такой кантэкстуальнай прэ- 
зентацыі чытач пераконваецца, што раман «Хры-
стос прызямліўся ў Гародні» – гэта менавіта «раз-
горнутая алюзія на біблейскі сюжэт» (с. 118), 
а не штосьці іншае (напрыклад, не філасофска-
эстэтычная міфарэстаўрацыя, рэцэпцыя біблей-
скага сюжэта або фрагментарная апеляцыя да яго). 
У дадатак чытач атрымлівае адэкватнае разумен-
не раманнага тэксту і негаласлоўнае сцверджанне  
значнасці працы У. Караткевіча, бачыць рэаль-
нае месца беларускага аўтара ў пачэсным шэрагу 
тых выбітных творцаў свету, якія звярталіся да 
біблейскіх вобразаў і матываў.

Такім чынам, паводле прааналізаванай мадэлі 
даследавання, якая сфарміравалася ў працах 
Е. А. Лявонавай, неабходна заключыць наступнае.

П а - п е р ш а е, у манаграфіі спраўдзілася прын- 
цыповая рэабілітацыя (пасля савецкіх часоў) на-

цыянальнага кантэксту беларускай літаратуры, 
прычым не толькі як зыходнага пункта для яе па-
раўнальнага разгляду, а і як структураванага па  
ўзроўнях для параўнання нацыянальна-спецыфіч- 
ных з’яў, аддаленых у гісторыка-культурным сэн-
се. У кампаратывістыцы савецкіх часоў, як вядо-
ма, існавала выразная тэндэнцыя супастаўляць 
літаратурныя з’явы максімальна элімінавана, з мі-
німізацыяй нацыянальных кантэкстаў, з абсалю-
тызацыяй тыпалагічных, найперш ідэалагічных, 
прымет савецкай гісторыка-культурнай эпохі.

П а - д р у г о е, важнейшай умовай, вытрыманай  
у кампаратыўных працэдурах, у працах Е. А. Ля-
вонавай з’яўляецца камплементарнасць нацыя-
нальнага і рэгіянальнага кантэкстаў. На гэтай ас- 
нове ў манаграфіі «Беларускае мастацтва слова  
ХХ ст. у еўрапейскім літаратурным кантэксце: ты- 
палогія, рэцэпцыя, пераклад» праведзена дасле-
даванне творчасці М. Багдановіча, Янкі Купалы, 
Якуба Коласа, М. Гарэцкага, У. Жылкі, У. Карат- 
кевіча, А. Адамовіча, В. Быкава, Я. Юхнаўца, 
А. Разанава, А. Асташонка і іншых пісьменні-
каў у параўнанні з камплементарнымі выбітны-
мі з’явамі літаратур еўрапейскага рэгіёна (фран- 
цузскай, нямецкай, аўстрыйскай, рускай, англій-
скай і інш.), а таксама літаратур краін Усходу 
(кітайскай, японскай) і Амерыкі (найперш – са 
спадчынай Э. Хемінгуэя). Манаграфія Е. А. Ля-
вонавай – гэта стратэгічная заваёва айчыннага 
літаратуразнаўства. 

Л. Д. Сінькова,
доктар філалагічных навук, прафесар

Мова Сенненшчыны : дыялект. слоўн. : у 2 т. /  
уклад.: Н. М. Бунько [і інш.] ; навук. рэд.: 
В. М. Курцова, Л. П. Кунцэвіч. Мінск : Беларус. 
навука, 2015. Т. 1 : А  – О. 424 с. ; Т. 2 : П – Я. 407 с.
Language of Sennenshchyna : dialect dict. : in 2 vol. / 
compil.: N. M. Bunko [et al.] ; sci. ed.: V. N. Kurtso-
va, L. P. Kuntcevich. Minsk : Belarus. navuka, 2015.  
Vol. 1 : A  – O. 424 p. ; Vol. 2 : P – Ja. 407 p.

Лексікаграфічная фіксацыя дыялектнага матэ-
рыялу – адзін з найбольш актуальных напрамкаў 
сучаснага беларускага мовазнаўства. Разуменне 
працэсаў, якія адбываюцца ў літаратурнай мове, 
немагчыма без аб’ектыўнага ўяўлення пра дыя-
лектную моўную сістэму, а яно ў сваю чаргу можа 
скласціся толькі тады, калі ўсе складовыя элемен-
ты жывога народнага маўлення атрымаюць на-
вуковае асэнсаванне. Сістэматызацыя беларускіх 
рэгіянальных лексічных сродкаў надзвычай важ- 

ная і для славянскай лінгвістыкі ўвогуле, бо вынікі  
такой працы з’яўляюцца ўнёскам у базу інфарма-
цыі аб сучасным стане ўсходнеславянскага дыя-
лектнага кантынуума, які на сёння вывучаны над-
звычай нераўнамерна. 

У беларускай лінгвістыцы дыялектаграфічная 
работа традыцыйна знаходзіцца ў прыярытэтным 
шэрагу. Асаблівая ўвага надаецца тым зонам, якія 
папярэдне па розных прычынах выпалі з поля зро-
ку навукоўцаў-дыялектолагаў. Да ліку такіх зон 
адносіцца паўночна-ўсходняя частка Беларусі, 
у прыватнасці Віцебшчына. Да апошняга часу  
дыялектная лексіка гэтага рэгіёна адлюстроўва-
лася толькі ў складзеным яшчэ ў 1927 г. невялікім 
«Віцебскім краёвым слоўніку» М. Каспяровіча, 
якога зусім недастаткова для таго, каб поўна  
раскрыць асаблівасці дыялектнай сістэмы краю. 
Сёння ж у вывучэнні дыялектаў Віцебшчыны 
назіраецца яўны прагрэс. Зусім нядаўна з друку  


