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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

Ключавыя словы: РАМАН, ТРЫЛОГІЯ, ЦЫКЛ, КАНФЛІКТ, 

НАЦЫЯНАЛЬНАЕ, УНІВЕРСАЛЬНАЕ, ІНДЗЕЙСКАЕ АДРАДЖЭННЕ, 

НАРАТЫЎ, ПРАБЛЕМА СПРАВЯДЛІВАСЦІ, МІФАЛАГІЗМ. 

Мэта даследавання: вызначэнне нацыянальных і ўніверсальных 

характарыстык у раманах Луізы Карэн Эрдрыч цыклу «Трылогія 

справядлівасці» («Нашэсце галубоў», «Круглы дом» і «ЛаРоўз»). 

Аб’ект даследавання: раманы Л. Эрдрыч «Нашэсце галубоў», 

«Круглы дом» і «ЛаРоўз». 

Прадмет даследавання: нацыянальныя і ўніверсальныя 

характарыстыкі раманаў цыклу «Трылогія справядлівасці»). 

Актуальнасць даследавання раманаў «Трылогіі Справядлівасці» 

абумоўлена найперш тым, што літаратура амерыканскіх індзейцаў, у тым 

ліку творчасць Л. Эрдрыч як адной з найбольш уплывовых прадстаўніц 

галіны, ѐсць прыкметнай і самабытнай з‘явай сучаснага літаратурнага 

працэсу. Раманы цыклу «Трылогія справядлівасці» дазваляюць 

ахарактарызаваць не толькі творчасць аўтаркі апошніх дзесяцігоддзяў, але 

і спецыфіку літаратуры карэнных амерыканцаў на сучасным этапе.  

Навуковая навізна дысертацыйнага даследавання палягае ў тым, 

што раманы цыклу «Трылогія справядлівасці» ўпершыню разглядаюцца з 

пункту гледжання суадносінаў нацыянальных і ўніверсальных 

характарыстык. 

Атрыманыя вынікі: быў даследаваны сацыяльна-культурны 

кантэкст новай індзейскай літаратуры ХХ ст., вылучаны яе асноўныя 

нацыянальныя і ўніверсальныя характарыстыкі, ахарактарызаваны 

аўтабіяграфізм як адзін фактараў яе фарміравання; акрэслены мастацкі 

метад і праблемнае поле творчасці Л. Эрдрыч; апісана сістэма 

інтэртэкстуальных сувязяў, праблемнае поле і ідэйны план раманаў 

Л. Эрдрыч цыклу «Трылогія справядлівасці», вызначаны суадносіны 

нацыянальных і ўніверсальных характарыстык раманаў цыклу. 

Практычнае значэнне: вынікі працы могуць быць выкарыстаны для 

стварэння вучэбна-метадычных матэрыялаў, адрасаваных студэнтам і 

магістрантам ВНУ.  

Структура работы ўключае Уводзіны, тры раздзелы і Заключэнне. 

Колькасць старонак работы: 52. Колькасць выкарыстаных бібліяграфічных 

крыніц: 42.   
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Ключевые слова: РОМАН, ТРИЛОГИЯ, ЦИКЛ, КОНФЛИКТ, 

НАЦИОНАЛЬНОЕ, УНИВЕРСАЛЬНОЕ, ИНДЕЙСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, 

НАРРАТИВ, ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОСТИ, МИФОЛОГИЗМ. 

Цель исследования: определение национальных и универсальных 

характеистик в романах Луизы Карен Эрдрич цикла «Трилогия 

справедливости». 

Объект исследования: романы Л. Эрдрич «Нашествие голубей», 

«Круглый дом» и «ЛаРоуз». 

Предмет исследования: национальные и универсальные 

характеристики романов цикла «Трилогия справедливости». 

Актуальность исследования романов «Трилогии Справедливости» 

обусловлено прежде всего тем, что литература американских индейцев, в 

том числе творчество Л. Эрдрич как одной из наиболее влиятельных ее 

представительниц, является примечательным явлением современного 

литературного процесса. Романы цикла «Трилогия справедливости» 

позволяют охарактеризовать не только творчество авторки последних 

десятилетий, но и специфику современной литературы коренных 

американцев. 

Научная новизна исследования заключается в том, что романы 

цикла «Трилогия справедливости» впервые рассматриваются с точки 

зрения соотношения национальных и универсальных характеристик. 

Полученные результаты: был исследован социально-культурный 

контекст новой индейской литературы ХХ в., выделены ее основные 

национальные и универсальные характеристики, охарактеризован 

автобиографизм как один из факторов ее формирования; очерчены 

художественный метод и проблемное поле творчества Л. Эрдрич; описана 

система интертекстуальных связей, проблемное поле и идейный план 

романов цикла «Трилогия справедливости», определено соотношение 

национальных и универсальных характеристик романов цикла.  

Практическая значимость: результаты работы могут быть 

использованы для создания учебно-методических материалов для 

студентов и магистрантов ВУЗов.  

Структура работы включает Введение, три главы и Заключение. 

Количество страниц работы: 52. Количество использованных 

библиографических источников: 42. 
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GENERAL CHARACTERISTICS 

 

Key words: NOVEL, TRILOGY, CYCLES, CONFLICT, NATIONAL, 

UNIVERSAL, NATIVE AMERICAN RENAISSANCE, NARRATIVE, 

PROBLEM OF JUSTICE, MYTHOLOGISM. 

The purpose of the study is to identify national and universal 

characteristics of the «Justice trilogy» novels («The Plague of Doves», «The 

Round House», and «LaRose») by Louise Karen Erdrich. 

The object of the study: novels «The Plague of Doves», «The Round 

House», and «LaRose» by Louise Erdrich. 

The subject of the study: philosophical and ethical problems of the 

novel. 

The relevance of the study of the «Justice trilogy» novels is attributable 

mainly to the fact that Native American literature, including the works by 

Louise Erdrich as one of the most recognized authors in the field, is a 

remarkable phenomenon of the current literary process. Thus, not only can the 

Louise Erdrich‘s work over the past decades be characterized based on the 

«Justice trilogy» novels, but also a special nature of contemporary Native 

American literature. 

Scientific novelty of the study is due to the fact the «Justice trilogy» 

novels are reviewed in terms of the ratio between national and universal 

characteristics. 

The results obtained: the socio-cultural context of the XXth century new 

Indian literature has been defined, as well as its main national and universal 

characteristics, autobiographism has been characterized as one of its tools; the 

artistic tools and problematics revealed in the works by Louise Erdrich have 

been outlined; the intertextuality, the ideology and the problematics of the 

«Justice trilogy» novels have been described, the ratio of national and universal 

characteristics of the trilogy has been defined. 

Practical significance: the results obtained can be applied in developing 

training materials for BA and MA programs. 

The structure of the master's thesis: The thesis consists of an 

introduction, three chapters and a conclusion. Total work volume is 52 pages of 

printed text. The list of the cited sources includes 42 items.  
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УВОДЗІНЫ 

 

Разгляд сучаснай літаратуры ЗША ў межах акадэмічных курсаў 

традыцыйна пачынаецца тэзісам аб разнастайнасці яе праяўленняў. На 

сѐнняшні дзень асноўнымі характарыстыкамі амерыканскага мастацтва, 

якое развіваецца ў рэчышчы культурнага плюралізму, прызнаныя 

неаднароднасць, поліварыянтнасць. У поўнай адпаведнасці з эстэтычнымі 

прынцыпамі постмадэрнізму, амерыканская літаратура XX ст. прынцыпова 

адмаўляе неабходнасць пошуку цэласнасці, чыстых напрамкаў і жанравых 

формаў.  

Іншай адзнакай плюралістычнасці амерыканскай літаратуры, шырэй – 

культуры, стала яе этнічная, нацыянальная і расавая разнастайнасць. 

Мультыкультуралізм як палітычная, культурная і сацыяльная канцэпцыя 

канчаткова выцясняе ідэі гамагеннасці амерыканскага грамадства, 

выражаныя ўстойлівай метафарай «плавільнага чыгуна» (англ. melting pot) 

І. Зангвіла [29, c. 701]. Уяўленне аб гетэрагеннасці амерыканскай 

культурнай прасторы, дзе мноства асобных культур працягваюць 

існаванне, пазбегнуўшы маргіналізацыі або знікнення, знайшло 

адлюстраванне ў інтэграцыйнай канцэпцыі «салатніцы» (англ. salad bowl). 

ХХ стагоддзе стала перыядам мультыкультурнага павароту 

амерыканскай літаратуры. Асобны статус атрымліваюць імігранцкія і 

іншыя «малыя» нацыянальныя літаратуры ЗША. Найбольш прыкметнай 

сярод іх выступае афраамерыканская літаратура, росквіт якойу 20-я гг. 

звязаны з паэзіяй К. Калена, К. Макея, прозай Дж. Х‘юза, З. Н. Хѐрстан і 

іншых аўтараў-удзельнікаў культурнага руху Гарлемскага Адраджэння 

(англ. Harlem Renaissance) [12, c. 8]. У другой палове ХХ ст. пачынае 

афармляцца азіятска-амерыканская літаратура, да якой належаць творчасць 

М. Х. Кінгстан, Эмі Тан і іншых аўтараў азіяцкага паходжання [40, c. 3]. 

Літаратура мексікана-амерыканцаў або чыканас (англ. Chicano literature), 

гісторыя якой вядзецца з часоў Амерыкана-Мексіканскай вайны (сярэдзіна 

ХІХ ст.), працягвае развіццѐ ў творчасці сучасных аўтараў, сярод якіх 

Р. Аная, Р. Ганзалез, Т. Рывера і т.д. [37, c. 428]. Аднак афармленне 

літаратур этнічных і іншых меншасцяў як асобных адгалінаванняў не 

прывяло да распаду амерыканскай літаратуры. Наадварот – 

узаемапранікненне нацыянальнага і ўніверсальнага, якое па-свойму 

рэалізуецца ў кожнай з нацыянальных літаратур ЗША, узбагачае сучасны 

агульнаамерыканскі мультыкультурны дыскурс. 

Асобнае месца сярод этнічных меншасцяў ЗША займаюць карэнныя 

паўночнаамерыканскія народы. Засяленне амерыканскага кантыненту 
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еўрапейскімі каланістамі, якое суправаджалася паступовым выцясненнем 

карэннага насельніцтва з яго спрадвечных зямель пражывання, звязана з 

найбольш супярэчлівымі эпізодамі амерыканскай гісторыі. Ва ўмовах 

пастаяннага ціску з боку дамінуючага грамадства найважнейшай 

культурнай каштоўнасцю для аўтахтонных народаў стала супрацьстаянне 

асіміляцыі і размыванню індзейскай традыцыйнай супольнасці, захаванне 

нацыянальнага суверэнітэту і аднаўленне ўласнай гісторыка-культурнай 

спадчыны. Такім чынам, у шэрагу нацыянальных груп, якія фарміруюць 

этнічную структуру сучасных ЗША, амерыканскія карэнныя народы 

вызначаюцца асаблівым юрыдычным статусам індзейскіх плямѐнаў і іх 

членаў, а таксама прынцыповай арыентацыяй на аўтаномнасць. 

Англамоўная літаратура амерыканскіх індзейцаў, якая ўпершыню 

прыцягнула ўвагу шырокага кола чытачоў і крытыкаў у канцы 60-х гг. 

ХХ ст., застаецца адным з найбольш яскравых і паспяховых прыкладаў 

рэпрадукцыі нацыянальнага светапогляду з выкарыстаннем 

агульнапрынятых празаічных і паэтычных формаў. Выбітныя творы 

сучасных індзейскіх аўтараў сталі неад‘емнай часткай сусветнай 

літаратурнай спадчыны, у той час як іншыя здабываюць міжнароднае 

прызнанне. Існуе цэлы корпус літаратуразнаўчых даследаванняў, 

прысвечаных своеасаблівасці мастацкіх падыходаў, якія дэманструюць 

тэксты розных карэннаамерыканскіх пісьменнікаў.  

Луіза Карэн Эрдрыч (нар. 1957) – адна з найбольш шырока вядомых 

постацяў сучаснай індзейскай літаратуры. Дэбютны раман аўтаркі 

«Чараўніцтва кахання» (англ. «Love Medicine», 1984) паклаў пачатак 

аднаіменнай літаратурнай серыі, якая прынесла не толькі камерцыйны 

поспех, але і прызнанне літаратурных крытыкаў. Спецыфіка пабудовы 

наратыву «Чараўніцтва кахання» – форма рамана ў навэлах, – 

праблематыка і мастацкая мова склалі аснову творчага падыходу 

Л. Эрдрыч на многія гады. З часоў публікацыі «Love Medicine Series» (1983 

– 1997) Л. Эрдрыч захоўвае статус выбітнай раманісткі пазнейшага 

пакалення Індзейскага Адраджэння.  

Бібліяграфія Л. Эрдрыч не абмяжоўваецца раманным жанрам. Сярод 

публікацый аўтаркі паэтычныя зборнікі, зборнікі кароткай прозы, 

дакументальная літаратура і дзіцячыя творы. Акрамя таго, Л. Эрдрыч стала 

ўкладальніцай анталогій індзейскай паэзіі і кароткай прозы. Стыль 

Л. Эрдрыч спалучае элементы паэзіі, прозы, вуснапаэтычнай творчасці, 

народнага эпасу і мемуарыстыкі.  

Творы Л. Эрдрыч неаднаразова намінаваліся на прэстыжныя 

міжнародныя літаратурныя прэміі. Пісьменніца з‘яўляецца лаўрэатам 18 

узнагарод і ганаровых ступеняў, сярод якіх прэмія Нацыянальнага 



8 
 

Таварыства Кніжных Крытыкаў за раманы «Чараўніцтва кахання» 

(англ. «Love Medicine», 1984) і «ЛаРоўз» (англ. «LaRose», 2016). У 2009 г. 

раман «Нашэсце галубоў» (англ. «The Plague of Doves») быў уганараваны 

прэміяй Анісфілд-Уолф
1
 і трапіў у кароткі спіс Пулітцараўскай прэміі. У 

2012 г. Л. Эрдрыч атрымлівае Нацыянальную кніжную прэмію ў намінацыі 

«Мастацкая літаратура» за раман «Круглы дом» (англ. «The Round 

House»). У 2009 г. дасягненні Л. Эрдрыч у амерыканскай літаратуры 

адзначаны Ганаровай доктарскай ступенню Дартмудскага Каледжа, у 2015 

г. – Прэміяй Бібліятэкі Кангрэсу [35, c. 11].  

Разам з Дж. Візенарам, К. Блэзер, Д. Троерам, Г. Генры мал. і інш. 

Л. Эрдрыч працуе ў рэчышчы новай англамоўнай нацыянальнай 

літаратуры індзейцаў аджыбуэяў (англ. Ojibwa), вядомых таксама як 

чыпіўэі і анішынаабэ – народу, які адносіцца да Алганкінскай групы
2
 

карэнных народаў Паўночнай Амерыкі і насяляе рэзервацыі на тэрыторыі 

паўночных ЗША (штаты Мічыган, Вісконсін, Мінесота, Паўночная Дакота 

і Мантана) і на поўдні Канады (правінцыі Антарыа, Манітоба, Саскачэван, 

Альберта і Брытанская Калумбія) [29, c. 76]. Пісьменніца пражывае ў г. 

Мінесота і з‘яўляецца членам племені Turtle Mountain Chippewa.  

Дзейнасць Л. Эрдрыч па папулярызацыі культуры аджыбуэяў не 

абмяжоўваецца літаратурнай працай. У Мінеапалісе пісьменніца заснавала 

незалежную кніжную краму «Birchbark Books», якая з‘яўляецца важнай 

культурнай пляцоўкай для правязення літаратурных чытанняў, 

прэзентацый і іншых мерапрыемстваў мясцовай індзейскай супольнасці. 

У першыя дзесяцігоддзі ХХІ ст. пісьменніца працягвае плѐнную працу 

ў раманістыцы, надаючы, аднак, больш увагі грамадска-палітычнай 

праблематыцы. Раманы Л. Эрдрыч «Нашэсце галубоў», «Круглы дом» і 

«ЛаРоўз», якія сталі аб‘ектамі магістарскага даследавання, разглядаюцца 

як часткі асобнага цыклу «Трылогія справядлівасці» (англ. Justice Trilogy). 

У іх аўтарка даследуе розныя прававыя і філасофскія аспекты 

справядлівасці ў кантэксце індзейскай супольнасці. Ва ўмовах рэзервацыі 

– зоны сутыкнення племянной і агульнаамерыканскай прававых сістэм, – 

канцэпт справядлівасці набывае ў Л. Эрдрыч новыя рэалізацыі. Аўтарка 

ўгрунтоўвае сюжэты раманаў на рэальных падзеях і аналізуе шляхі 

аднаўлення справядлівасці або «вылячэння» (англ. healing), уласцівыя для 

традыцыйнага індзейскага звычаѐвага права. Кнігі трылогіі выступаюць, 

                                                           
1
 Прэмія Анісфілд-Уолф (англ. Anisfield-Wolf Book Award) – амерыканская літаратурная прэмія, 

якая з 1935 г. прызначаецца за раскрыццѐ аўтарам каштоўнасцяў мультыкультуралізму і 

роўнасці.   
2
 Алганкіны — група карэнных народаў Паўночнай Амерыкі, вызначаная на аснове роднаснасці 

моў (алгская моўная сям'я) [32, c. 11].  
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апроч іншага, яскравым палітычным выказваннем пісьменніцы на тэму 

праблем індзейскага нацыянальнага суверэнітэту. 

У кантэксце дысертацыйнага даследавання вызначаюцца 

нацыянальныя і ўніверсальныя характарыстыкі індзейскай літаратуры ў 

цэлым і творчасці Л. Эрдрыч як асобнай прадстаўніцы плыні. 

Нацыянальным кампанентам выступаюць ідэі, вобразы і мастацкія сродкі, 

абумоўленыя індзейскім культурным дыскурсам. У якасці ўніверсальнага 

кампанента вылучаюцца рысы, сфарміраваныя пад уплывам 

агульнаамерыканскага, шырэй – сусветнага літаратурнага працэсу.  

Такім чынам, актуальнасць даследавання раманаў «Трылогіі 

Справядлівасці» абумоўлена найперш тым, што літаратура амерыканскіх 

індзейцаў, у тым ліку творчасць Л. Эрдрыч як адной з найбольш 

уплывовых прадстаўнікоў галіны, ѐсць прыкметнай і самабытнай з‘явай 

сучаснага літаратурнага працэсу. Аднак беларускія літаратуразнаўчыя 

працы ў галіне амерыканістыкі практычна не закраналі галіну індзейскага 

мастацкага слова ў цэлым і раманы Л. Эрдрыч у прыватнасці.  

Тэксы, абраныя для аналізу, дазваляюць ахарактарызаваць не толькі 

творчасць аўтаркі апошніх дзесяцігоддзяў, але і спецыфіку літаратуры 

карэнных амерыканцаў на сучасным этапе. Даследаванне раманаў цыклу 

дапаможа ўзбагаціць беларускі літаратуразнаўчы дыскурс і выпрацаваць 

навуковыя падыходы да далейшага аналізу прозы індзейскіх пісьменнікаў.  

Мэта – вызначэнне нацыянальнага і ўніверсальнага ў раманах 

Л. Эрдрыч цыклу «Трылогія справядлівасці».  

Задачы:  

даследаваць сацыяльна-культурны кантэкст новай індзейскай 

літаратуры ХХ ст., ахарактарыаваць аўтабіяграфізм як адзін фактараў яе 

фарміравання; 

акрэсліць мастацкі метад, праблемнае поле творчасці Л. Эрдрыч; 

ахарактарызаваць сюжэтна-кампазіцыйную структуру і ідэйны план 

раманаў цыклу «Трылогія справядлівасці», вызначыць ролю гісторыка-

сацыяльнай праблематыкі. 

Аб’ект даследавання – раманы Л. Эрдрыч «Нашэсце галубоў», 

«Круглы дом» і «ЛаРоўз».  

Прадмет даследавання – суадносіны нацыянальнага і ўніверсальнага 

ў мастацка-вобразным плане раманаў цыклу «Трылогія справядлівасці».  

Структура магістарскай дысертацыі ўключае ўводзіны, тры раздзелы, 

заключэнне, спіс выкарыстаных крыніц (уключае 42 адзінкі). Аб‘ѐм – 54 

старонка. 
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Раздзел 1. НОВАЯ ІНДЗЕЙСКАЯ ЛІТАРАТУРА Ў САЦЫЯЛЬНА-

КУЛЬТУРНЫМ КАНТЭКСЦЕ ХХ – ХХІ СТСТ.  

 

У раздзеле прапануецца агляд гісторыі мастацкай літаратуры 

паўночна-амерыканскіх індзейцаў, вызначаюцца асноўныя элементы 

індзейскага літаратурнага канону. Акрамя таго, у раздзеле асвятляюцца 

перадумовы Індзейскага Адраджэння, узгадваюцца найбольш выбітныя 

прадстаўнікі літаратурнай плыні.  

1.1. Фактары фарміравання і асноўныя характарыстыкі індзейскай 

літаратуры  

У амерыканскім літаратуразнаўстве замацаваны падыход, паводле 

якога літаратурная спадчына карэнных народаў уключае ўсе вядомыя 

тэксты, створаныя іх прадстаўнікамі, у тым ліку творы традыцыйнай 

культуры – помнікі старажытнага іерагліфічнага і піктаграфічнага 

пісьменства. Яе аснову складае вялікі корпус фальклорных эпічных твораў, 

якія цягам вякоў трансляваліся і склалі базіс культурнай і гістарычнай 

памяці сучасных карэнных амерыканцаў. Пазнейшы этап яе развіцця 

складае аўтарская літаратура карэнных амерыканцаў, якая ўзнікае ў 

першай палове ХІХ ст. у выглядзе асобных тэкстаў, створаных 

нешматлікімі карэннымі аўтарамі. На сучасным этапе, вядомым у 

літаратуразнаўчай навуцы як Індзейскае Адраджэнне (англ. Native 

American Renaissance), традыцыя індзейскай літаратуры працягваецца ў 

творчасці некалькіх пакаленняў прафесійных пісьменнікаў карэннага 

паходжання. 

Сѐння на тэрыторыі Паўночнай Амерыкі налічваецца больш за 500 

карэнных народаў і больш за 300 індзейскіх моваў, якія належаць да 9 

моўных сем‘яў [27, c. 2]. Індзейскія мовы і помнікі літаратуры захаваліся 

дзякуючы намаганням хрысціянскіх рэлігійных дзеячаў, племянных 

лідараў, актывістаў, антраполагаў, этнографаў і лінгвістаў у працах, якія 

ўвайшлі ва ўніверсітэцкія вучэбныя праграмы па лінгвістыцы, антрапалогіі 

і гісторыі.  

Дзейнасць па фіксацыі вуснапаэтычнай творчасці карэнных 

амерыканскіх народаў вялася з часоў пранікнення першых місіянерскіх 

кампаній ордэнаў Францысканцаў і Езуітаў. Генры Роў Скулкрафт (1793 – 

1864), выбітны амерыканскі географ і этнограф, разам з жонкай Джэйн 

Джонсан Скулкрафт (1800 – 1842) сталі ўкладальнікамі першага 

грунтоўнага этнаграфічнага збору легенд і міфаў племені Аджыбуэяў на 
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англійскай мове «Алгскія даследаванні» (англ. «Algic Researches», 1839) 

[29, c. 93]. Розныя падыходы да збірання і рэінтэрпрэтацыі індзейскага 

фальклору ў ХІХ – пачатку ХХ ст. прымянялі Ч. Ліланд (англ. Charles 

Godfrey Leland, 1824 – 1903), Ф. Кушынг (англ. Frank Hamilton Cushing, 

1857 – 1990), Прападобны С. Рэнд (англ. Silas Tertius Rand, 1810 – 1899) і 

інш.  

Даследаванне абарыгенных культур у пачатку ХХ ст. абірае падыход, 

вядомы як этнаграфія (антрапалогія) захавання (англ. salvage 

ethnography). Палітычная стратэгія асіміляцыі карэнных народаў, якая 

прадугледжвала паступовае падпарадкаванне плямѐнаў на тэрыторыі ЗША 

шляхам ваенных кампаній і ўтварэнне сістэмы рэзервацый з мэтай 

прымусовага перасялення ў іх індзейцаў і асваення вызваленых тэрыторый 

у апошнія дзесяцігоддзі ХІХ ст. мела вынікам істотнае зніжэнне колькасці 

індзейскага насельніцтва. Пад уплывам ідэй непазбежнасці знікнення 

індзейскіх культур і моў даследчыкі пачатку ХХ ст. абралі місію фіксацыі і 

кадыфікацыі як мага большага аб‘ѐму індзейскіх вусных тэкстаў як 

матэрыялу для далейшых даследаванняў. Навуковая дзейнасць антраполага 

Ф. Бааса і інш. прадстаўнікоў этнаграфіі захавання адзначана вольным 

падыходам да запісу матэрыялаў і часта мела вынікам публікацыю 

недастаткова якасных перакладаў, памылковую інтэрпрэтацыю артэфактаў 

і інш. 

Вывучэнне гісторыі і культуры карэнных нацый у шырокім 

гістарычным кантэксце стала цэнтральнай задачай індэаністыкі ў другой 

палове ХХ ст. Існуе вялікі корпус тэкстаў, перакладзеных на англійскую 

мову. Аднак традыцыйныя індзейскія творы з цяжкасцю ўпісваюцца ў 

еўраамерыканскі літаратурны дыскурс, а таму большасць сабранага 

матэрыялу, вывучаецца выключна ў межах вузкіх спецыялізаваных курсаў. 

Новая англамоўная літаратура паўночнаамерыканскіх індзейцаў як асобны 

сегмент у шырокім коле нацыянальных літаратур ЗША выдзяляецца не 

раней за канец 60-х – пачатак 70-х гг. ХХ ст. Менавіта ў гэты прамежак 

часу, які невыпадкова супадае з гадамі кульмінацыі руху за грамадзянскія 

правы, творы прафесійных абарыгенных літаратараў і публіцыстаў займелі 

ўвагу чытачоў і крытыкаў.  

Адносна позні выхад карэнных нацый на агульнаамерыканскі 

культурны абшар абумоўлены не толькі ідэалагічнымі тэндэнцыямі эпохі, 

але і наступствамі супрярэчлівых працэсаў інтэграцыі аўтахтоннага 

насельніцтва цягам першай паловы ХХ ст. З аднаго боку, у згаданы перыяд 

расце ўзровень нацыянальнай самасвядомасці і грамадскай актыўнасці 
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індзейцаў з розных куткоў краіны: у рэзервацыях засноўваюцца першыя 

племянныя каледжы, у буйных гарадах узнікаюць індзейскія культурныя 

цэнтры, Р. Оўкс, Р. Мінс, Д. Бэнкс і іншыя актывісты паніндэанісцкіх
3
 

аб‘яднанняў ладзяць рэзанансныя грамадзянскія акцыі, такія як Захоп 

в. Алькатраз (1968 – 1971), Шлях парушаных дамоваў (англ. The Trail of 

Broken Treaties, 1972) і інш [25, с. 4]. Варта адзначыць, што адным з 

важных вынікаў патэрналісцкай палітыкі прымусовага насаджэння 

«белага» ладу жыцця стала выхаванне некалькіх пакаленняў адукаваных 

індзейцаў, якія, аднак, пазбеглі асіміляцыі пануючай еўраамерыканскай 

культурай і пашырылі задачы асэнсавання і паглыблення калектыўнай і 

асабістай нацыянальнай ідэнтычнасці за традыцыйна прызначаныя межы 

рэзервацый. З другога боку, амерыканская грамадская думка пад уплывам 

ідэй раўнапраўя ўпершыню паказала здольнасць ацаніць вастрыню 

праблематыкі і своеасаблівасць паэтыкі твораў пісьменнікаў, якіх 

К. Лінкальн пазней назаве пачынальнікамі Індзейскага адраджэння.  

Адзнакай афармлення новай прафесійнай літаратуры карэнных 

амерыканцаў стала ўзнагароджанне ў 1969 г. Навара Скота Момадэя, 

пісьменніка з племені Каѐва, Пулітцараўскай прэміяй за раман «Дом, 

створаны з растання» (англ. «House Made of Dawn», 1968). «Дом, створаны 

з растання» стаў першым творам амерыканскай раманістыкі, 

спалучыўшым элементы традыцыйнага індзейскага вуснага аповеду з 

тэхнікамі літаратурнага мадэрнізму і постмадэрнізму – разам з элементамі 

традыцыйнай паэтыкі аўтар уводзіць полінаратыў, плынь свядомасці, 

рэтраспекцыі і інш. Акрамя таго, раман Н. С. Момадэя выявіў сацыяльную 

і філасофскую праблематыку, якой вызначалася індзейскае жыццѐ ў 

перыяд пасля ІІ Сусветнай Вайны. Герой Н. С. Момадэя Абель сімвалізуе 

трагедыю пакалення індзейскіх ветэранаў, якія пасля вайны, з аднаго боку, 

не змаглі інтэгравацца ў грамадства па-за межамі племянной супольнасці, 

і, з другога боку, страцілі сувязь з уласным племянным мінулым і былі 

адарваныя ад традыцыйнага ладу жыцця. Тэма страчанай ідэнтычнасці 

сучаснага карэннага амерыканца, яго экзістэнцыяльнай разгубленасці і 

разладу з уласнай прыродай раскрываецца ў раманах «Зіма ў крыві» (англ. 

«Winter in the Blood», 1974) і «Смерць Джыма Луні» (англ. «The Death of 

Jim Loney», 1979) Джэймса Уэлча (племя Блэкфут) – іншага пачынальніка 

Індзейскага Адраджэння. 

                                                           
3
 Паніндэанізм – грамадска-палітычны рух, мэтай якога ѐсць аб‘яднанне прадстаўнікоў розных 

карэннаамерыканскіх народаў у новую этнічную групу – амерыканскіх індзейцаў. Найбольш 

актыўная фаза развіцця паніндэанісцкага руху прыпадае на 60-е гг. ХХ ст. [22, c. 60]. 
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Поспех, атрыманы першым і самым вядомым раманам Н. С. Момадэя, 

прыцягнуў увагу да белетрыстыкі многіх карэнных аўтараў, адкрыўшы ім 

шлях на поле папулярнай амерыканскай літаратуры. Дж. Уэлч, С. Орціз 

(племя Акома Пуэбла), Л. Хоган (племя Чыкаса), Л. М. Сілка (племя 

Лагуна Пуэбла) і іншыя сучаснікі Н. С. Момадэя сталі першым пакаленнем 

пісьменнікаў, многія з якіх і па сѐнняшні дзень працягваюць працаваць у 

рэчышчы новага індзейскага літаратурнага канону. 

Перыяд канца 70-х – пачатку 80-х гг. адзначаны павышэннем 

акадэмічнай цікавасці да культур карэнных нацый. Арганізацыя 

масштабных адукацыйных праграм у галіне індэаністыкі (англ. Native 

American Studies) у вядучых навучальных установах, сярод якіх 

Каліфарнійскі ўніверсітэт у Лос Анджэлесе, Дартмуцкі каледж і 

Ўніверсітэт Істэрн Вашынгтон, дазволілі далучыць мноства маладых 

навукоўцаў да вывучэння індзейскай літаратуры. Навуковыя перыядычныя 

выданні, такія як часопіс SAIL (Studies in American Indian Literature, 1977) і 

междысцыплінарны альманах Wíčazo Ša Review (1985) значна пашырылі 

магчымасці публікацыі даследаванняў па тэме. Акрамя таго, буйныя 

амерыканскія выдавецтвы, сярод якіх Harper and Row (сѐння 

HarperCollins), паспрыялі росту запатрабаванасці індзейскага мастацкага 

слова, распачаўшы праграмы падтрымкі маладых індзейскіх пісьменнкаў. 

Згаданы перыяд узбагаціў літаратуру карэных амерыканцаў новымі 

імѐнамі, такімі як Л. Эрдрыч, М. Дорыс, Дж. Харджа, Л. Хоган, В. Роўз і 

іншых аўтараў, з якіх многія сталі прадстаўнікамі пазнейшага этапу 

Індзейскага Адраджэння. 

Гаворачы аб універсальных характарыстыках сучаснай індзейскай 

літаратуры, трэба адзначыць яе прафесійнасць. Многія з карэнных аўтараў, 

такіх як Н. С. Момадэй, П. Г. Ален, С. Орціз, Дж. Візенар, Дж. Сцівенс і 

т.д. працуюць не толькі ў рэчышчы мастацкага слова, але і ў акадэмічным 

літаратуразнаўстве. Дасведчанасць у пытаннях гісторыі не толькі 

амерыканскай, але і сусветнай літаратуры дазваляе ім спалучаць элементы 

індзейскай культуры з агульнаамерыканскімі і еўрапейскімі традыцыямі. 

Нягледзячы на тое, што творчасць індзейскіх аўтараў разглядаецца як 

асобны элемент амерыканскай культурнай мазаікі, варта памятаць аб яе 

плюралістычнасці. Аднойчы памылкова ўжыты, этнонім Indians аб‘яднаў 

прадстаўнікоў некалькіх соцень плямѐнаў, якія насяляюць землі на 

тэрыторыі большасці амерыканскіх штатаў. Тэксты прадстаўнікоў розных 

карэнных народаў адлюстроўваюць не толькі асаблівасці, універсальныя 

для абарыгенных культур (сацыяльная, гістарычная праблематыка), але і 
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індывідуальныя таго ці іншага племені (інтэрпрэтацыя лакальных 

міфалагічных сюжэтаў і інш.). 

Іншай неад‘емнай уласцівасцю індзейскай літаратуры як аднаго з 

напрамкаў індзейскага нацыянальнага адраджэння з‘яўляецца яе 

палітычнасць. Асэнсоўваючы індзейскую сучаснасць, аўтар фармулюе і 

выяўляе асабістую пазіцыю адносна перспектыў і праблем, з якімі 

сутыкаецца індзейская супольнасць. У рэчышчы Індзейскага Рэнесансу, які 

ўзнікае ў часы росквіту паніндэанісцкага актывізму, фарміруецца 

літаратура, якая непазбежна раскрывае сацыяльную і палітычную 

праблематыку индзейскага дыскурсу. Так, гісторыка-палітычнае 

вымярэнне неадменна прысутнічае ў творчасці індзейскіх пісьменнікаў. 

Такім чынам, індзейская літаратурная спадчына ў шырокім сэнсе 

ўключае не толькі новую англамоўную літаратуру, але і значны пласт 

твораў індзейскага фальклору. Гаворачы пра сучасную аўтарскую 

літаратуру,варта вылучыць плюралістычнасць, прафесійнасць і 

палітычнасць у якасці яе асноўных характарыстык.  

 

1.2. Аўтабіяграфія ў літаратуры паўночна-амерыканскіх індзейцаў 

ХІХ – пачатку ХХ ст.  

 

Афармленню сучаснай англамоўнай індзейскай літаратуры з яе 

асаблівасцямі, згаданымі вышэй, папярэднічаў складаны і нерэгулярны 

працэс вымушанага прыстасавання карэнных народаў да сацыяльна-

эканамічных і культурных рэалій тагачасных ЗША. Ва ўмовах пануючых 

ідэй гетэрагеннасці амерыканскага грамадства (канцэпцыя «плавільнага 

чыгуна») канца ХІХ – пачатку ХХ стст. адзіным шляхам выжывання 

індзейскіх этнасаў выявіўся выхад са статусу ізаляванай нацыянальнай 

меншасці і захаванне ўласных культурных кодаў з выкарыстаннем мовы 

«белага чалавека».  

Гісторыя з‘яўлення абарыгенных галасоў у амерыканскай 

інфармацыйнай прасторы пачынаецца ў першай палове XIX ст. з 

публікацыяй першых індзейскіх жыццеапісанняў. Большасць з іх сталі 

вынікам працы этнографаў і журналістаў, якія карысталіся магчымасцю 

зафіксаваць светапогляд індзейцаў розных плямѐнаў альбо іх 

інтэрпрэтацыю падзей часоў амерыканскай каланіяльнай экспансіі і 

індзейскіх войнаў. Падобныя творы артымалі значнае пашырэнне і 

карысталіся нямалым попытам у канцы ХІХ – пач. ХХ ст., стаўшы, апроч 

іншага, узорам для стваральнікаў літаратурных імітацый. Адзначым 

таксама, што перавага аўтабіяграфічных твораў на пачатковым этапе 
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развіцця стала характэрнай адметнасцю не толькі індзейскай, але і іншых 

«малых» этнічных літаратур ЗША, у тым ліку афраамерыканцаў, чыканас, 

амерыканцаў азіяцкага пахождання і інш [1, c. 14].  

На сѐнняшні дзень панятак Native American autobiography трывала 

замацаваўся ў літаратуразнаўчых крыніцах, дзе ўжываецца ў шырокім 

сэнсе для абазначэння вялікага корпусу тэкстаў, якія ўяўляюць сабой 

жыццеапісанне прадстаўніка альбо прадстаўніцы адной з карэнных нацый. 

Пры гэтым сукупнасць названых твораў пераважна разглядаецца 

даследчыкамі як асобны гібрыдны жанр, узоры якога мала ў чым 

адпавядаюць канцэпцыі аўтабіяграфічнасці ў заходняй культуры. На думку 

аднаго з вядучых індэаністаў Арнольда Крупата, асноўная адметнасць 

індзейскай інтэрпрэтацыі індывідуальнага вопыту палягае ў тым, што 

традыцыйны аўтар-выхадзец з племені, па-першае, не схільны да 

адасаблення ўласнага «я», таму што ўсведамляе сябе выключна як частку 

супольнасці і, па-другое, валодае толькі вуснай мовай, і таму не здольны 

стварыць пісьмовы (англамоўны) тэкст без пасярэднікаў [26, c. 6]. Такім 

чынам, індзейская аўтабіяграфія ў сваім развіцці парадаксальным чынам 

рухаецца ў абход базавых прынцыпаў self-life-writing. 

Кампенсацыя згаданых нястач адбываецца, перш за ўсѐ, за кошт 

сродкаў, прапанаваных індзейскай вусна-паэтычнай традыцыяй. Так, 

некаторыя даследчыкі звязваюць узнікненне індзейскай аўтабіяграфіі з 

трансфармацыяй т.з. індзейскай прамовы ў пісьмовай мове. Па вызначэнні 

С. Орціза, індзейская прамова (англ. Indian Oratory) – гэта жанр вуснай 

літаратуры, які ўяўляе сабой выказванне лідара (старэйшына, шаман, воін і 

інш.) індзейскай супольнасці, адрасаванага супляменнікам ці чужынцам і 

прысвечанага актуальным праблемам племені і шляхам іх вырашэння [26, 

c. 6]. У прамове аратар часта інтэрпрэтуе сігналы звышнатуральнага – 

з‘явы прыроды, прарочыя сны. Найважнейшай іманентнай уласцівасцю 

індзейскай прамовы як феномена вуснамоўнай культуры з‘яўляецца 

ўсведамленне аўтарам падзейнасці ўласнага выказвання: аднойчы 

прамоўленае, яно ў той ці іншай форме паўплывае на далейшае жыццѐ 

супольнасці.  

Варта адзначыць, што апавядальнасць індзейскай прамовы, пазней 

перададзеная на пісьме складальнікамі аўтабіяграфій, стала адной з 

найважнейшых характарыстык індзейскага мастацкага слова ў цэлым. У 

літаратуразнаўчых даследаваннях творчасці аўтараў Індзейскага 

Адраджэння адзначаецца, што ў аснову наратыўных тэхнік сучаснай 
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індзейскай літаратуры закладзена імкненне ўзнавіць і перадаць модус 

традыцыйнага племяннога «распавядання гісторыі» (англ. storytelling). 

Праблема непісьменнасці апавядальнікаў вырашалася прыцягненнем 

да запісу і літаратурнай апрацоўкі тэкстаў рэдактараў, перакладчыкаў і 

іншых пасярэднікаў. Пытанне аб тым, наколькі моцна ўдзел носьбітаў 

іншай культуры паўплываў на рэалізацыю канцэпцыі аповеду 

аўтабіяграфічнага суб‘екта ў канчатковым тэксце, вырашаецца асобна для 

кожнага твора. Розныя формы камбінаванага аўтарства дэманструюць 

самыя ўплывовыя аўтабіяграфіі, сярод якіх «Жыццѐ Чорнага Ястраба» 

(англ. «Life of Black Hawk») – гісторыя воіна і старэйшыны з племені Саўк, 

пераказаная ім перакладчыку А. ЛеКлэру падчас зняволення (1832), 

«Гісторыя жыцця ад Джэроніма» (англ. «Geronimo‘s Story of His Life», 

1906), «Драўляная Нага: воін, які змагаўся з Кастарам» (англ. «Wooden 

Leg: A Warrior Who Fought Custer», 1931), «Гаворыць Чорны Лось» (англ. 

«Black Elk Speaks», 1932) – гісторыя шамана з племені Аглала Лакота, 

запісаная пісьменнікам Дж. Найхартам па паслядоўным перакладзе сына 

Чорнага Лася; «Yellow Wolf: His Own Story» (1940) і інш.  

Адпаведна, у аснове большасці вядомых аўтабіяграфій лѐсы самых 

уплывовых членаў племені: старэйшын, воінаў і шаманаў. Варта 

адзначыць, што атаясамленне асабістага лѐсу з лѐсам племені і адчуванне 

апавядальнікам асабістай адказнасці перад групай за наступствы ўласнага 

выказвання абумоўліваюць прынцыпы сюжэтаўтварэння ў індзейскіх 

жыццеапісаннях. Адна з найважнейшых адметнасцяў самарэпрэзентацыі 

аўтара-героя ў індзейскай аўтабіяграфіі палягае ў тым, што першаснае 

значэнне надаецца не раскрыццю ўнікальнага лѐсу асобы, а рэпрэзентацыі 

катэгорый, з якімі апавядальнік звязвае ўласныя жыццѐвыя стратэгіі: 

народ, племя, сям‘я, духі-заступнікі, татэмы і т.д. Так, Джэроніма ў 

«Гісторыі жыцця» пераходзіць да ўласна біяграфічнай часткі гісторыі 

толькі пасля падрабязнага пераказу касмаганічнага міфа індзейцаў Апачы і 

характарыстыкі сістэмы плямѐнаў Апачы, якія склалі першыя два раздзелы 

кнігі. Адзначым, што мемуары Джэроніма былі дакладна перанесены са 

словаў воіна на пісьмо. 

Своеасаблівасць зместу твораў абумоўлена, апроч іншага, культурным 

і гістарычным кантэкстам іх стварэння. Адной з асноўных задач, якую 

ставілі апавядальнікі, была спроба паўплываць на фарміраванне 

этнакультурнага стэрэатыпу ўласнага народу. Напрыклад, Yellow Wolf, воін 

з племені Нэз Персэ, адрасуе ўласны аповед, які стане асновай кнігі 

«Yellow Wolf: His Own Story» (1940), будучым пакаленням белых і 
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спрабуе, такім чынам, папярэдзіць прыгнятанне ўласных нашчадкаў: «I 

want next generation of whites to know and treat the Indian as themselves
4
» [42, 

c. 18]. 

Аднак некаторыя тэксты з шэрагу найбольш вядомых індзейскіх 

аўтабіяграфій шмат у чым супярэчаць агульнаму канону. Адным з вынікаў 

палітыкі ўкаранення хрысціянства сярод аўтахтоннага насельніцтва і 

дзейнасці шматлікіх пратэстанцкіх арганізацый у часы масштабнага 

рэлігійнага руху «Вялікага Абуджэння» (англ. The Great Awakening) стала 

далучэнне да хрысціянскай асветніцкай дзейнасці першых святароў і 

прапаведнікаў індзейскага паходжання [19, c. 210]. Прэсвітэрыянскі клірык 

Самсон Окам (1723 – 1792) з племені Магікан і метадысцкі прапаведнік 

Вільям Эйпес (1798 – 1839) з племені Пекот сталі аўтарамі першых 

вядомых англамоўных твораў індзейскай літарататуры, сярод якіх былі і 

аўтабіяграфіі. У адрозненне ад традыцыйных пераказаных аповедаў, 

папулярнасць якіх была абумоўлена цікавасцю грамадства да асуджаных 

на знікненне карэнных культур, аўтарскія жыццеапісанні адукаваных 

індзейцаў-хрысціян прысвечаны найперш духоўнаму станаўленню герояў, 

што дазваляе разглядаць падобныя тэксты ў рэчышчы рэлігійнай 

літаратуры і публіцыстыкі (conversion narrative, або духоўная 

аўтабіяграфія). Індзейцы-пратэстанты, якія ўсведамлялі ўласную 

прыналежнасць да прыгнечанай нацыі, з характэрнай шчырасцю і 

спавядальнасцю апісваюць складанасці шляху Іншага да хрысціянскай 

веры. 

Падводзячы вынік разгляду некаторых прыкладаў жанру Native 

American autobiography, варта адзначыць, што названыя творы, нягледзячы 

на рознасць кантэкстаў іх напісання, паспрыялі ўзмацненню гістарычнай 

памяці і нацыянальнай самасвядомасці паўночна-амерыканскіх індзейцаў, 

а таксама фарімраванню культурнага плюралізму, на глебе якога 

літаратура карэнных амерыканцаў працягвае развіццѐ.  

Акрамя таго, аўтабіяграфічнасць як мастацкая стратэгія шырока 

прымяняецца творцамі Індзейскага Адраджэння. Традыцыі ранейшых 

жыццеапісанняў узнаўляюцца ў форме, якую даследчыца С. Ладквіст 

называе літаратурнай аўтаэтнаграфіяй (англ. literary autoethnography) 

[27, c. 4]. Салучэнне мемуарнасці, фальклору і гістарызму, якое ўтварае 

гібрыдны жанр, рэалізуецца Н. С. Момадэем у аповесці «Шлях да Гары ў 

Дажджы» (англ. «The Way to Rainy Mountain», 1969) і мемуарным рамане 

                                                           
4
 Бел.: Я хачу, каб наступныя пакаленні белых ведалі пра індзейцаў і ставіліся да іх як да 

роўных. (Пераклад тут і далей мой – Д. Г.). 
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«Імѐны» (англ. «The Names», 1976), Л. М. Сілка ў зборніку «Апавядальнік» 

(англ. «Storyteller», 1981), Дж. Візенарам у аўтабіяграфічным рамане 

«Унутраныя Краявіды» (англ. «Interior Landscapes», 1986), Л. Эрдрыч у 

кнізе «Танец Блакітнай Сойкі» (англ. «The Blue Jay‘s Dance», 1995), 

П. Г. Ален у зборніку эсэ «Прэч з Рэзервацыі» (англ. «Off the Reservation», 

1998) і інш. Абраўшы розныя літаратурныя формы, аўтары рэалізавалі ў 

згаданых творах імкненне рэканструяваць уласную племянную 

ідэнтычнасць.  

 

1.3. Рэцэпцыя твораў Індзейскага Адраджэння ў літаратуразнаўчых 

даследаваннях 

 

Новая фаза развіцця, пачаткам якой для індзейскай культуры стаў 

1969 год, атрымала навуковае асэнсаванне ў працах амерыканскага 

крытыка Кэнэта Лінкальна. Яго манаграфія «Індзейскае Адраджэнне» 

(англ. «Native American Renaissance», 1983) застаецца па сѐнняшні дзень 

найбольш уплывовай літаратуразнаўчай крыніцай, прысвечанай творчым 

здабыткам аўтараў пакалення 1930 – 1940-х гг. – першага пакалення 

карэнных амерыканцаў, якія змаглі атрымліваць грунтоўную адукацыю на 

англійскай мове на племянных тэрыторыях. Назва працы К. Лінкальна 

неўзабаве ўвайшла ў літаратуразнаўчы ўжытак, дзе шырока 

выкарыстоўваецца для абазначэння этапу росквіту індзейскага мастацкага 

слова, распачатага Н. С. Момадэем.  

На думку К. Лінкальна, пісьменнікаў новага пакалення можна 

параўнаць з мадэрністамі пачатку ХХ ст. – абедзве групы ставяць задачы 

пошуку натуральных мастацкіх формаў. «The Native American Renaissance 

<…>, less than two decades of published Indian literature, is a written renewal 

of oral traditions translated into Western literary forms
5
» – сцвярджае 

даследчык [26, c. 8]. Падобна да «лясных» плямѐнаў мінуўшчыны ў часы 

першых кантактаў з еўрапейскімі пасяленцамі, пісьменнікі Індзейскага 

Адраджэння апынуліся на метафарычным узлеску, які ѐсць мяжой дзвюх 

культур. Найважнейшай характарыстыкай, іманентна ўласцівай 

індзейскаму мастацкаму слову, К. Лінкальн лічыць «пляменнасць». 

«Grounded Indian literature is tribal
6
» [26, c. 7], – сцвярджае даследчык.  

                                                           
5
 Бел.: Індзейскае Адраджэнне – менш за два дзесяцігоддзі, ў якія публікуюцца творы 

індзейскай літаратуры, – гэта пісьмовае аднаўленне традыцый вуснамоўнага мастацтва ў 

формах, уласцівых заходняй літаратуры. 

6 Бел.: Індзейскаа літаратура, заснаваная на зямлі, з‘яўляецца племянной.  
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Племянны светапогляд індзейскага аўтара выяўлецца супярэчлівай 

характарыстыкай. З аднаго боку, творчасць кожнага канкрэтнага 

пісьменніка раскрывае нацыянальную спецыфіку яго народу. На сучасным 

этапе літаратура карэнных амерыканцаў у цэлым імкнецца да распаду на 

мноства гібрыдных нацыянальных літаратур, кожная з якіх нясе шэраг 

адпаведных культурных і эстэтычных дамінант. Менавіта таму некаторыя 

даследчыкі, сярод якіх С. Ландквіст, лічаць мэтазгодным ужываць панятак 

«індзейская літаратура» ў множным ліку. З другога боку, прадстаўнікі ўсіх, 

нават найбольш аддаленых плямѐнаў з‘яўляюцца носьбітамі агульнай 

ідэнтычнасці карэннага амерыканца, сфарміраванай у адказ на ціск з боку 

дамінуючай «белай» культуры. Невыпадкова праблемы страты 

гістарычнай памяці, паслаблення альбо захавання сувязі позніх пакаленняў 

з традыцыяй, продкамі і прыродным асяроддзем сталі цэнтральнымі для 

Індзейскага Адраджэння. Так, трайбалізм карэнных аўтараў выяўляе не 

толькі нацыянальныя асаблівасці асобнага племені, але і ўніверсальныя 

якасці, уласцівыя кожнай супольнасці: сямейныя каштоўнасці, родавая 

памяць і схільнасць да ўзнаўлення традыцыйнага ладу жыцця.  

Паводле К. Лінкальна, адраджэнне абірае некалькі форм праяўлення, а 

менавіта: зварот пісьменнікаў да культурнай спадчыны карэнных народаў і 

яе ўзнаўленне ва ўласных мастацкіх выказваннях; пераасэнсаванне 

творчасці ранніх карэнных аўтараў; цікавасць да пытанняў антрапалогіі і 

праблем захавання вуснамоўных міфаў, рытуалаў, песень і прамоў у 

пісьмовай форме [27, c. 33]. Такім чынам, вывучэнне Індзейскага 

Адраджэння як культурнага феномена патрабуе ад даследчыка распрацоўкі 

новых кросдысцыплінарных падыходаў, якія задзейнічаюць не толькі 

літаратуразнаўчы інструментарый, але і метады гістарычнай навукі, 

фалькларыстыкі, рэлігіязнаўства, сацыялогіі і філасофіі.  

Па вызначэнні К. Лінкальна, індзейская літаратура ў цэлым з‘яўляецца 

літаратурай і культурай у перакладзе. Пры гэтым задача «перакладу», якая 

нязменна стаіць перад індзейскім аўтарам, прадугледжвае не толькі 

стварэнне эквівалентнага тэксту, але і падпарадкаванне кодаў пісьмовай 

мовы новым задачам, найважнейшая з якіх – перадача вуснасці на пісьме. 

Адпаведна, рэканструкцыі падлягаюць сродкі стылізацыі і мастацкія 

прыѐмы, да якіх заходняя літаратурная традыцыя звяртае прафесійнага 

індзейскага аўтара.  

Кіруючыся прынцыпамі, згаданымі вышэй, К. Лінкальн разглядае ў 

знакамітай праграмнай працы праблемы пісьмовасці ў дачыненні да 

індзейскай гісторыі і вуснамоўнай літаратуры. Шматэтапнасць і 
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ўскладненасць рэпрэзентацыі індзейскай вуснамоўнай свядомасці на 

англійскай пісьмовай мове ілюструецца на прыкладзе ранніх англамоўных 

індзейскіх тэкстаў, у тым ліку пераказаных індзейскіх аўтабіяграфій. 

Акрамя таго, даследчык аналізуе творчасць выбітных прадстаўнікоў 

Індзейскага Адраджэння, у тым ліку прозу Н. С. Момадэя, пераклады 

Г. Нормана, паэзію і прозу Дж. Уэлча, паэзію С. Орціза і прозу Л. М. Сілка. 

Праблема неаднароднасці моўнага мыслення стала вызначальнай для 

індзейскага мастацкага слова, традыцыйна вуснага, вымушанага 

прыстасаванага да ўмоў існавання ў пісьмовай форме. На думку расійскага 

амерыканіста А. Вашчанкі, білінгвізм ѐсць універсальнай прыкметай 

малых нацыянальных літаратур. Так, моўная свядомасць пісьменніка 

індзейскага паходжання, для якога асноўнай, а часцей адзінай мовай зносін 

застаецца англійская, захоўвае прыкметы білінгвізму ў форме 

псіхалагічных, лінгвістычных і міфалагічных вобразаў, мадэляў і 

канцэпцый, якія дэманструе мастацкая мова іх твораў [1, с. 8].  

Паводле А. Вашчанкі, творчасць сучасных абарыгенных пісьменнікаў 

незалежна ад племянной прыналежнасці дэманструе выразныя 

паніндэанісцкія тэндэнцыі. Даследчык лічыць мэтазгодным выдзяленне 

прыкмет, характэрных для агульнаіндзейскай літаратуры. А. Вашчанка 

выдзяляе тры сюжэтна-тэматычныя характарыстыкі, уласцівыя літаратуры 

карэнных амерыканцаў, а менавіта мастацкі сінкрэтызм, экалагізм і 

этнаграфізм. 

Мастацкі сінкрэтызм індзейскай літаратуры выступае як арганічны 

працяг традыцыі сінкрэтызму мастацтва родава-абшчынных грамадстваў. 

Так, для мастацкай літаратуры індзейскіх аўтараў характэрна не толькі 

ўзаемапрасякненне паэзіі і прозы, але і спалучэнне візуальнасці і 

музыкальнай гучнасці слова. Нярэдка літаратура карэнных аўтараў 

задзейнічае выяўленчыя сродкі (фота, шрыфты, піктаграмы і інш.) і 

прыѐмы наратыўнай паліфаніі – іманентнай уласцівасці вуснага слова. 

Экалагізм прозы карэнных амерыканцаў грунтуецца на паніндзейскім 

традыцыйным светапоглядзе і абумоўлены традыцыйнымі ўяўленнямі пра 

нязменнасць законаў натуральнага свету: рэгулярнасці рытмаў, наяўнасці ў 

ім першасных сувязяў паміж усімі элементамі ўніверсуму.  

Этнаграфізм індзейскай літаратуры звязаны са спробамі аднавіць 

асновы культуры ўласнага племені і рэабілітаваць яе ў кантэксце 

агульнаамерыканскай культуры. Так, індзейскія аўтары намагаюцца 

вырашаць гістарыяграфічныя задачы, апісваючы племянную рэчаіснасць з 

пазіцыі прадстаўніка супольнасці, а не знешняга назіральніка.  
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Такім чынам, з моманту ўкаранення ў амерыканістыцы панятку 

Індзейскага Адраджэння па сѐнняшні дзень нацыянальнымі 

характарыстыкамі новай абарыгеннай літаратуры сталі пляменнасць, або 

трайбалізм, аўтабіяграфічнасць, мастацкі сінкрэтызм, экалагізм і 

этнаграфізм. Арыентаваныя на знешняга, прафаннага рэцыпіента, творы 

сучасных індзейскіх вымагаюць ад чытача і крытыка не толькі абазнанасці 

ў індзейскай гісторыі, але і здольнасці прачытваць разнастайныя адсылкі 

да індзейскай міфалогіі і рытуалістыкі, якімі насычаны паэзія і проза 

класікаў Індзейскага адраджэння. Універсальнымі характарыстыкамі 

сучаснай індзейскай літаратуры выступаюць прафесійнасць, 

плюралістычнасць і палітычнасць.  
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Раздзел 2. ТЭНДЭНЦЫІ РАЗВІЦЦЯ МАСТАЦКАГА МЕТАДУ 

Л. ЭРДРЫЧ 

 

Наступны радздел прысвечаны ролі Л. Эрдрыч у кантэксце сучаснай 

літаратуры карэнных амерыканцаў. У раздзеле даецца агляд творчай 

біяграфіі пісьменніцы, вызначаюцца асноўныя напрамкі яе літаратурнай 

дзейнасці, узгадваюцца знакавыя тэксты Л. Эрдрыч і іх рэцэпцыя ў 

крытыцы. Акрамя таго, у раздзеле прасочваюцца тэндэнцыі развіцця 

праблемнага поля і мастацкага метаду Л. Эрдрыч на розных этапах яе 

творчага шляху. 

2.1. Тэматычная і жанравая разнастайнасць творчасці Л. Эрдрыч  

Крытыкі называюць імя Л. Эрдрыч сярод найбольш уплывовых 

дзеячаў Індзейскага Адраджэння на сучасным этапе. Аднак ідэйны маштаб 

і высокая ступень мастацкай дасканаласці прозы пісьменніцы даўно вывелі 

яе творы з разнастайнага, але досыць вузкага дыскурсу абарыгеннай 

літаратуры. Пераважную частку бібліяграфіі Л. Эрдрыч складаюць раманы 

– 16 кніг, 8 з якіх выдзяляюцца ў асобныя раманныя цыклы. Знакавыя 

раманы Л. Эрдрыч, асабліва тыя, што пабачылі свет у апошнія 

дзесяцігоддзі, разглядаюцца ў больш шырокай агульнаамерыканскай 

культурнай плоскасці. Аб гэтым сведчаць шматлікія прэміі і ганаровыя 

ступені, якімі адзначаны асобныя творы і агульны ўнѐсак Л. Эрдрыч у 

развіццѐ амерыканскай літаратуры. 

Творчасць Л. Эрдрыч характарызуецца рэгіяналізмам і выразнай 

аўтабіяграфічнасцю. Цэнтральнай тэмай прозы Л. Эрдрыч выступае 

жыццѐ індзейскай супольнасці на племянных тэрыторыях. Своеасаблівыя 

палітычныя і культурныя рэаліі жыцця ў рэзервацыях аджыбуэяў, 

размешчаных на тэрыторыі штатаў Паўночная Дакота і Мінесота, 

абумовілі змест усіх прац пісьменніцы. Сюжэты раманаў Л. Эрдрыч 

разгортваюцца ў сельскай мясцовасці, дробных мястэчках і ландшафтах 

паўночнай часткі Вялікіх Раўнін, што дазваляе аднесці яе да пісьменнікаў-

рэгіяналістаў. Рэпрэзентацыя мясцовасці ў Л. Эрдрыч цесна знітаваная з 

асэнсаваннем уласнага вопыту. Раманы «Трылогіі справядлівасці» і цыклу 

«Чараўніцтва кахання» ўключаюць шматлікія адсылкі да асабістай 

сямейнай гісторыі аўтаркі.  

Луіза Карэн Эрдрыч нарадзілася ў 1954 г. у сям‘і католікаў нямецка-

індзейскага паходжання. Дзяцінства Л. Эрдрыч прайшло ў мястэчку 

Уопетан, ш. Паўночная Дакота. Частка сям‘і пісьменніцы паходзіць з 
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племені Turtle Mountain Chippewa – метызаванай народнасці аджыбуэяў, 

якая карыстаецца мовай мічыф (англ. Michif language) [32, c. 4]. Асяроддзе, 

сфарміраванае на сутыкненні еўраамерыканскіх і індзейскіх нацыянальных 

традыцый, хрысціянскіх практык і рытуалаў аджыбуэяў, натхніла 

напісанне найбольш знакавых твораў пісьменніцы. Тэма гістарычнай 

памяці канадскіх метысаў
7
 неаднаразова ўзгадваецца ў рамане «Нашэсце 

галубоў». 

Цікавасць да індзейскага культурнага дыскурсу ўзнікла ў будучай 

пісьменніцы падчас навучання ў Дартмуцкім каледжы, куды Л. Эрдрыч 

паступіла ў 1972 г. Заснаваны ў 1796 г. з мэтай пашырэння асветы сярод 

індзейскай моладзі, Дартмутцкі каледж стаў у 70-я гг ХХ ст. адной з 

перадавых навучальных устаноў ЗША, для якой адукацыя карэнных 

амерыканцаў засталася прыарытэтным напрамкам дзейнасці. Л. Эрдрыч 

навучалася па спецыяльнасці «Англійская мова і літаратурная творчасць» і 

стала ўдзельніцай Dartmouth Native American Program – аднаго з першых 

акадэмічных курсаў па вывучэнні культуры карэнных амерыканцаў 

[28, c. 5].  

Падчас навучання ў Дартмуце Л. Эрдрыч знаѐміцца з кіраўніком курса 

індэаністыкі, пісьменнікам і антраполагам Майклам Дорысам, які пазней 

стане яе мужам, літаратурным агентам і партнѐрам па працы. У 80-я гг. 

Л. Эрдрыч і М. Дорыс сумесна распрацоўваюць першыя тры кнігі цыклу 

«Чараўніцтва кахання» – аднайменны дэбютны раман Л. Эрдрыч, раманы 

«Бурачковая Каралева» (англ. «The Beet Queen», 1986) і «Сляды» (англ. 

«Tracks», 1988). У сааўтарстве з М. Дорысам створаны раман «Карона 

Калумба» (англ. «The Crown of Columbus», 1991). Да сярэдзіны 1990-х гг., 

калі пара перажывае разрыў, Л. Эрдрыч і М. Дорыс фігуруюць у 

літаратурнай інфармацыйнай прасторы выключна як творчы дуэт.  

Л. Эрдрыч пачынае творчы шлях як паэтка. Універсітэцкія гады ў 

Дартмуце сталі часам першых публікацый вершаў пісьменніцы. У 1978-

1979 гг. Л. Эрдрыч навучаецца ў магістратуры Ўніверсітэта Джона 

Хопкінса па спецыяльнасці «Літаратурнае майстэрства» і працуе над 

вершамі, якія пазней складуць змест кнігі «Ліхтар» (англ. «Jacklight», 1984) 

– першага паэтычнага зборніка аўтаркі [36, c. 27]. 

Адначасова Л. Эрдрыч спрабуе ўласныя сілы ў кароткай прозе. 

Апавяданні і навэлы пісьменніцы неаднаразова адзначаліся літаратурнымі 

ўзнагародамі ў галіне кароткай прозы, сярод якіх Прэмія О. Генры (1985, 
                                                           
7
   Канадскія метысы – народнасць, якая ўзнікла ў выніку змяшэння еўрапейскіх каланістаў з 

плямѐнамі алганкінскай групы. Афіцыйна прызнаныя адной з карэнных народнасцяў Канады. 

Некаторыя супольнасці канадскіх метысаў пражываюць на тэрыторыі ЗША [c. 364]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tracks_(novel)
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1987, 1998) і інш. Асобныя апавяданні, напісаныя і апублікаваныя з 1978 

па 2008 гг., увайшлі ў зборнік «Чырвоны кабрыялет» (англ. «The Red 

Convertible», 2009).  

Паступова пісьменніца аддае перавагу празаічным жанрам. У інтэрв‘ю 

1992 г. Л. Эрдрыч тлумачыць пераход да прозы тым, што паэзія, з якой 

звязаны пачатковы этап яе творчасці, саступае прозе па апавядальніцкім 

патэнцыяле: «I began to tell stories in the poems and then realized that there 

was not enough room in a poem unless you are John Milton. <…> I have a lot 

more room and it is closer to the oral tradition of sitting around and telling 

stories
8
» [12, с. 45]. Наступныя дзве кнігі паэзіі – «Хрышчэнне жарсці» 

(англ. «Baptism of Desire», 1989) і зборнік выбраных вершаў «Адвечнае 

полымя» (англ. «Original Fire», 2003), – завяршаюць этап паэтычнай 

творчасці Л. Эрдрыч. 

Кароткія празаічныя жанры абумовілі фарміраванне творчай манеры 

Л. Эрдрыч у раманістыцы. У 1984 г. пісьменніца публікуе першы раман 

«Чараўніцтва кахання» (англ. «Love Medicine»), напісаны ў 

полінаратыўнай форме рамана ў навэлах. Па словах Л. Эрдрыч і 

М. Дорыса, асновай для распрацоўкі канцэпцыі рамана стала апавяданне 

«Лепшыя рыбакі свету» (англ. «The World‘s Greatest Fishermen»), якое ў 

1982 г. прынесла перамогу ў Конкурсе імя Нэльсана Олгрэна
9
. Апавяданне, 

уведзенае ў тэкст рамана ў якасці ўступнай главы, і іншыя гісторыі, 

апублікаваныя паасобку, вызначаліся адзінствам характараў герояў: «We 

realized some of the people who had different names were in fact the same 

character and they would unite
10

» [12, c. 43], – сцвярджае М. Дорыс. 

Менавіта з уплывам М. Дорыса аўтарка звязвае рашэнне аб‘яднаць шэраг 

самастойных тэкстаў у раманнай форме: «I tended to be a person who 

thought in terms of poems and short things. The book became a novel because 

of Michael
11

» [12, c. 49]. Жанравая спецыфіка «Чараўніцтва кахання» 

застанецца характэрнай прыкметай раманаў аўтаркі двух наступных 

дзесяцігоддзяў. 

 

                                                           
8 Бел.: Я пачала распавядаць гісторыі ў вершах, а пазней зразумела, што ў вершы бракуе 

прасторы, калі ты не Джон Мілтан. 

9 Прэмія імя Нэльсана Олгрэна (англ. Nelson Algren Award) – літаратурная прэмія, якая штогод 

прызначаецца рэдакцыяй газеты Chicago Tribune пераможцам конкурсу твораў жанру кароткай 

прозы. 

10 Бел.: Мы зразумелі, што многія героі з рознымі імѐнамі былі па сутнасці аднымі і тымі ж 

персанажамі, і можна іх аб‘яднаць. 
11 Бел.: Я заўжды мысліла катэгорыямі вершаў і кароткіх формаў. Кніга стала раманам 

дзякуючы Майклу. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Love_Medicine
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2.2. Раманныя цыклы Л. Эрдрыч: спецыфіка інтэртэкстуальных 

сувязяў і эвалюцыя праблематыкі 

 

Паспяховы дэбют аўтаркі з раманам «Чараўніцтва кахання» стаў 

значнай падзеяй літаратурнага жыцця ЗША сярэдзіны 80-х гг. 

«Чараўніцтва кахання» трапіла ў спіс 11 лепшых кніг года часопіса New 

York Times Book Review, атрымала Нацыянальную Прэмію Кніжных 

Крытыкаў, літаратурную прэмію газеты Los Angeles Times і іншыя 

ўзнагароды. У водгуках аўтарытэтных літаратараў на раман гучыць 

захапленне мастацкай якасцю прозы Л. Эрдрыч. «A masterpiece, written 

with spellbinding authenticity and animated by a spirited comic energy
12

», – так 

характарызуе «Чараўніцтва кахання» легендарны амерыканскі раманіст 

Філіп Рот. Тоні Морысан піша: «The beauty of Love Medicine saves us from 

being completely devastated by its power
13

». 

Тэарэтык новай індзейскай літаратуры К. Лінкальн узгадвае раман 

Л. Эрдрыч у прадмове да знакамітай працы «Індзейскае Адраджэнне». 

Даследчык параўноўвае літаратурнае майстэрства маладой раманісткі з 

узорамі прозы Ф. Фіцджэральда, Э. Хэмінгуэя, Ю. Уэлці і інш. На думку 

К. Лінкальна, перадача сямейнай гісторыі ў Л. Эрдрыч суправаджаецца 

пастаянным псіхалагічным і драматургічным напружаннем: «A dramatic 

potential smolders in these tales, always ready to break through the weathered 

thin crust of the characters‘ clan history, their precious and pathetic family 

tribalism
14

» [26, c. xiii]. Гісторыі сямі апавядальнікаў арганічна сплятаюцца, 

утвараючы адзінае палатно індзейскай племянной рэчаіснасці. У ѐй 

традыцыйныя вобразы рамантызаваных «noble savages» саступаюць месца 

рэальным насельнікам сучасных рэзервацый: «Hers are not the expected 

Indians – Sioux warriors, Hopi maidens, or Navajo sheepherders <…> Crazy 

Indians infected with the past and the lost and the still-to-come promise of a 

native rebirth
15

» [26, c. xv]. 

                                                           
12

 Бел.: Шэдэўр, у якім чароўная аўтэнтычнасць спалучаецца з жыватворнай сілай камічнага.  
13

 Бел.: Хараство Чараўніцтва кахання не дае яго моцы поўнасцю спустошыць нас. 
14 Бел.: Гэтыя апавяданні з іх цудоўным і кранальным сямейным трайбалізмам патыхаюць сілай 

драматызму, які вось-вось праб‘ецца скрозь ссохлую скарынку кланавай гісторыі.  
15 Бел.: Яе [Л. Эрдрыч] персанажы гэта не звыклыя індзейцы – воіны Сіу, дзяўчыны Хопі, або 

пастухі племені Навага <…> Гэта дзівакаватыя індзейцы, уражаныя стратамі ўласнага мінулага 

і прадчуваннем доўгачаканага нацыянальнага адраджэння.  
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Гаворачы пра шляхі перадачы трайбалізму ў рамане «Чараўніцтва 

кахання», К. Лінкальн адзначае нясхільнасць Л. Эрдрыч да прамой 

дэманстрацыі маркераў індзейскага традыцыяналізму, уласцівай іншым 

аўтарам Індзейскага Адраджэння:«There is little, if any, old-style ethnography 

in the fiction <…> bloodlines and traditions and the «old ways» are not 

overriding in concerns of these people. Daily survival precedes cultural 

purism
16

» [26, c. xv]. Індзейская супольнасць у Л. Эрдрыч паказаная не 

статычнай культурнай групай, асуджанай на паступовую страту ўласнай 

ідэнтычнасці. Наадварот – захаваўшы ўнікальныя нацыянальныя рысы, 

племя трансфармуецца ў адпаведнасці з логікай развіцця амерыканскага 

грамадства ў цэлым.  

У адным з эсэ аўтарка фармулюе ўласнае бачанне творчай стратэгіі 

пісьменніка новай індзейскай літаратуры: «Contemporary Native American 

writers <…> In the light of enormous loss, they must tell the stories of 

contemporary survivors while protecting and celebrating the cores of cultures 

left in the wake of the catastrophe
17

» [18]. Нацыянальнае – не толькі 

элементы мовы і рытуалістыкі аджыбуэяў, але і ўсведамленне гістарычнай 

траўмы сацыяльнай няроўнасці карэнных амерыканцаў, – робіцца ў 

Л. Эрдрыч часткай культуры штодзѐннасці і спалучаецца з каштоўнасцямі, 

універсальнымі для традыцыйных грамадстваў: лакальная ідэнтычнасць і 

ўстойлівыя сямейна-родавыя сувязі. Такім чынам, дэміфалагізацыя 

вобразаў індзейцаў і ладу жыцця ў Л. Эрдрыч не прыводзіць да 

спрашчэння і нівеліравання культурных адрозненняў аджыбуэяў. 

Наадварот – яна ўскладняе і паглыбляе разуменне месца традыцыі ў жыцці 

сучаснай індзейскай абшчыны.  

Кампазіцыя рамана спалучае гісторыі, распаведзеныя 7 

апавядальнікамі ад першай асобы або экстрадыягетычным апавядальнікам 

ад трэцяй асобы. Перапрацаваныя і аб‘яднаныя ў адзіны тэкст, навэлы 

ахопліваюць  шэсцьдзесят гадоў жыцця сем‘яў Кэшпоў, Ламарцін, 

Піладжар, Морысі – асноўных генеалагічных ліній, гісторыю якіх 

Л. Эрдрыч распачынае ў першым і развівае ў некалькіх наступных 

раманах.  

                                                           
16 

Бел.: У тэксце амаль няма звыклых адзнак этнаграфізму <…> Жыццѐ гэтых людзей не 

засяроджана на родавай памяці, традыцыях і ―старых звычаях‖. Штодзѐннае выжыванне 

пераважае імкненне да чысціні культуры. 
17

 Бел.: Сучасныя індзейскія пісьменнікі <…> Памятаючы пра каласальную страту, яны павінны 

распавядаць пра тых, хто выжывае сѐння, захоўваць і ўслаўляць асновы культур, што засталіся 

пасля катастрофы. 
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Месцам дзеяння рамана выступае неназваная выдуманая рэзервацыя 

аджыбуэяў у ш. Паўночная Дакота, прататыпам якой паслужыла 

тэрыторыя племені Turtle Mountain і іншыя рэзервацыі аджыбуэяў у 

рэгіѐне: «The reservation depicted <…> in all of my novels is an imagined 

place consisting of landscapes and features similar to many Ojibwe reservations. 

It is an emotional collection of places dear to me
18

» – паясняе аўтарка [15, c. 

357]. 

Кампазіцыйна-наратыўная структура «Чараўніцтва кахання» звяртае 

да паэтыкі постмадэрнізму. Шматпланавы, полінаратыўны аповед рамана 

грунтуецца на прынцыпе мазаікі [33, с. 324]: прачытанне шэрагу 

апавяданняў-фрагментаў, размешчаных без захавання храналогіі, 

паступова напаўняе ўяўленне чытача аб свеце рамана. Гісторыя 

неназванага племені аджыбуэяў задзейнічае вялікую колькасць 

персанажаў, роля якіх вар‘іруецца ў розных апавяданнях-фрагментах: 

уведзеныя як другасныя, фонавыя персанажы адным фрагментам, яны 

выступаюць галоўнымі героямі або апавядальнікамі ў наступных. 

У той жа час поліфанічнасць і нелінейнасць наратыву Л. Эрдрыч 

адсылае да важнага элемента традыцыйнай абарыгеннай культуры, а 

менавіта індзейскага вуснага аповеду (англ. storytelling). Індзейскі аповед – 

гэта рытуальная практыка, абумоўленая ўяўленнем аб падзейнасці вуснага 

выказвання ў дапісьменным грамадстве. Сутнасцю феномена storytelling 

ѐсць агучванне або пераказ тэкcтаў, якія ўвасабляюць архаічныя ўяўленні 

пра свет, светабудову і паходжанне яе разнастайных элементаў, у 

прысутнасці слухачоў. Адметна тое, што міфалагічная інфармацыя даецца 

ў вобразна-пачуццѐвай форме. Пераказ ажыццяўляецца рознымі членамі 

абшчыны і мае на мэце актуалізацыю адвечных міфалагічных сюжэтаў, 

перадачу ведаў і падтрыманне сацыяльных сувязяў унутры супольнасці» 

[23, c. 2].  

Л. Эрдрыч вызначае прынцыповую адметнасць традыцыйнай 

індзейскай апавядальнасці як непадзельнасць месца і ўдзельнікаў дзеі: 

«Unlike most contemporary writers, a traditional storyteller fixes listeners in an 

unchanging landscape combined of myth and reality. People and place are 

inseparable
19

» [18]. Так, апавядальнікі ў рамане Л. Эрдрыч агучваюць 

асабістыя інтэрпрэтацыі агульнавядомых падзей у жыцці абшчыны. 

                                                           
18 

Бел.: Рэзервацыя, якая апісваецца ва ўсіх маіх раманах, ѐсць уяўным месцам. Яго краявіды і 

асаблівасці ўласцівыя многім рэзервацыям аджыбуэяў. Яна спалучае шмат дарагіх мне месцаў. 
19

 Бел.: У адрозненне ад большасці сучасных пісьменнікаў, апавядальнік у індзейскай традыцыі 

засяроджвае ўвагу слухачоў на нязменнай карціне спалучэння міфа і рэальнасці. Людзі і месца 

не разглядаюцца паасобку. 
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Распавядаючы гісторыю, кожны з суб‘ектаў аповеду ўзмацняе адчуванне 

ўласнай прыналежнасці да племені і ўпісвае ўласны вопыт у калектыўную 

гісторыю. Такім чынам, накапленне мноства аповедаў і інтэрпрэтацый у 

рамане «Чараўніцтва кахання» абагульняе галасы членаў супольнасці і 

служыць эпізацыі сямейнай або племянной гісторыі. 

Кніга «Чараўніцтва кахання» дала пачатак серыі раманаў, якія можна 

ўмоўна аб‘яднаць у цыкл «Чараўніцтва кахання» паводле адзінства сістэмы 

герояў і прасторава-часавай арганізацыі. Прынцып пабудовы рамана-

мазаікі, такім чынам, пашыраецца ў Л. Эрдрыч на гіпертэкставы ўзровень, 

дзе літаратурны ўніверсум выбудоўваецца шэрагам полінаратыўных 

раманаў у апавяданнях. Да канца 90-х гг. Л. Эрдрыч працягвае 

распрацоўваць сямейную хроніку Кэшпоў і Ламарцін у шэрагу раманаў, 

сярод якіх «Бурачковая каралева», «Сляды», «Палац Бінга» (англ. «The 

Bingo Palace», 1994) і «Аповесці палкай любові» (англ. «Tales of Burning 

Love», 1997). Кнігі серыі ўводзяць шэраг новых герояў, пашыраюць 

прасторавыя і храналагічныя межы гісторыі, паглыбляюць яе агульную 

гісторыка-сацыяльную праблематыку – закранаюцца тэмы змешанага 

паходжання як фактара фарміравання лакальнай ідэнтычнасці, дыхатаміі 

індзейскіх вераванняў і хрысціянскага светапогляду, змены племяннога 

соцыуму з пашырэннем індустрыяльнай вытворчасці і ігральнага бізнэсу ў 

рэзервацыі і інш. 

Прасторава-часавую арганізацыю неназванай рэзервацыі ў раманах 

Л. Эрдрыч нярэдка параўноўваюць з выдуманай акругай Йокнапатофа 

(англ. Yoknapatawpha) – светам раманаў У. Фолкнера. Сямейная хроніка 

некалькіх кланаў Йокнапатофы ўключае 15 раманаў, у тым ліку «Шум і 

лютасць» (англ. «The Sound and the Fury», 1929), «Калі я памірала» (англ. 

«As I Lay Dying», 1930), «Авесалом, Авесалом!» (англ. «Absalom, 

Absalom!», 1936) і інш., і ахоплівае амаль два стагоддзі. Неназваная 

рэзервацыя Л. Эрдрыч рэалізуе прынцып невычарпальнасці раманнага 

сусвету, уведзены У. Фолкнерам: у абодвух выпадках раманы-фрагменты 

ствараюць цыкл, у якім кожная з кніг дапаўняе карціну жыцця і служыць 

крыніцай інфармацыі для прачытання астатніх кніг. Разгляд мастацкага 

свету падобных твораў часта патрабуе дадатковай сістэматызацыі падзей і 

герояў. Як і ў выпадку Йокнапатофскага цыклу, даследчыкі творчасці 

Л. Эрдрыч выбудоўваюць генеалагічныя табліцы, ілюструючы складаную 

сістэму роднасных сувязяў паміж дзясяткамі персанажаў. У серыі 

«Чараўніцтва кахання» пісьменніца суправаджае пазнейшыя кнігі 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC_%D0%B8_%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC,_%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC!
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падобнымі схемамі, якія паступова ўдакладняюцца далучэннем новых 

імѐнаў.  

Раман «Жонка-Антылопа» (англ. «The Antelope Wife», 1998), 

апублікаваны пасля разрыву з М. Дорысам і яго смерці ў 1997 г., 

перарывае шматгадовы цыкл раманаў-эпізодаў хронікі жыцця неназванага 

племені. Пазнейшыя раманы Л. Эрдрыч «Апошнія звесткі пра цуды ў Літл 

ноў Хорс» (англ. «The Last Report on the Miracles at Little No Horse», 2001), 

«Спеўны гурт мясніка» (англ. «The Master Butchers Singing Club», 2003), 

«Чатыры душы» (англ. «Four Souls», 2004), «Размаляваны барабан» (англ. 

«The Painted Drum», 2005) вяртаюць чытача да гісторыі выдуманай 

рэзервацыі і памежнага мястэчка Аргус. 

Важным кампанентам родава-сямейных каштоўнасцяў у творчасці 

Л. Эрдрыч на розных этапах застаецца феномен мацярынства. Тэмы 

цяжарнасці і дзетанараджэння, сувязі маці і дзіцяці ў сістэме індзейскага 

светапогляду закранаюцца аўтаркай у раманістыцы, паэзіі і творах нон-

фікшн. У мемуарах «Танец блакітнай сойкі» (1995) Л. Эрдрыч асэнсоўвае 

асабісты вопыт нараджэння дзяцей і пісьменніцкай дзейнасці [Kurup c. 

109]. Індывідуальны аповед разглядаецца ў Л. Эрдрыч як адна з праяў 

крэатыўнай здольнасці, а мацярынства выступае актам найвышэйшай 

творчасці.  

Іншым напрамкам дакументалістыкі Л. Эрдрыч стала краязнаўчая 

літаратура. Праца «Кнігі і астравы ў краі Аджыбуэяў» (2003) спалучае 

рысы турыстычнага даведніка з элементамі аўтабіяграфізму і 

этнаграфічнага даследавання. Апісваючы ўласнае падарожжа па 

тэрыторыях гістарычнага паходжання аджыбуэяў, пісьменніца дадае 

замалѐўкі і тэксты вуснапаэтычных твораў.  

Мінулае дзесяцігоддзе ў раманістыцы Л. Эрдрыч адзначана зваротам 

да грамадска-палітычнай праблематыкі. Раманы Л. Эрдрыч «Нашэсце 

галубоў», «Круглы дом» і «ЛаРоўз», разгляду якіх прысвечана наступная 

частка магістарскай працы, разглядаюцца як часткі «Трылогіі 

справядлівасці» – другога раманнага цыклу пісьменніцы. Месцам дзеяння 

раманаў трылогіі застаецца неназваная рэзервацыя аджыбуэяў у 

ш. Паўночная Дакота, якая, аднак не супадае з мастацкім светам ранейшых 

твораў па сістэме персанажаў (героі новага цыклу носяць іншыя 

прозвішчы) і тапанімічных прыкметах (у творы фігуруюць іншыя назвы 

мястэчак, з якімі мяжуе рэзервацыя). У «Трылогіі справядлівасці» 

Л. Эрдрыч даследуе розныя прававыя і філасофскія аспекты справядлівасці 

ў кантэксце індзейскай супольнасці.  
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У шаснаццатым рамане «Будучы дом жывога Бога» (англ. «Future 

Home of the Living God», 2017) Л. Эрдрыч звяртаецца да жанру 

фемінісцкай дыстопіі, папулярным узорам якога з‘яўляецца раман М. 

Этвуд «Аповед служкі» (англ. «The Handmaid‘s Tale»), і развівае існуючую 

мадэль, звярнуўшыся да праблематыкі, цэнтральнай для 

інтэрсекцыянальнага руху абарыгеннага фемінізму. 

Раскрыццѐ тэм жаночай цялеснасці ў таталітарным артадаксальным 

грамадстве суправаджаецца ў Л. Эрдрыч зваротам да пастаянных тэм яе 

творчасці – палітыкі адносна карэнных амерыканцаў, індзейскай гісторыі і 

сямейных сувязяў як асновы індзейскай абшчыны. Напісаны ў форме 

сакрэтнага дзѐнніка, які галоўная гераіня Cedar Hawk Songmaker адрасуе 

ўласнаму ненароджнаму дзіцяці. Cedar належыць да аджыбуэяў, аднак сваѐ 

імя атрымала ад белых прыѐмных бацькоў. Незапланаваная цяжарнасць 

штурхае Cedar на ўцѐкі ў пошуках уласнай роднай сям‘і і нацыянальнай 

ідэнтычнасці. Cedar спрабуе збегчы ад пераследу з боку 

фундаменталісцкага дзяржаўнага рэжыму, які, на яе думку, намагаецца 

пазбавіць яе жыцця, каб выкарыстоўваць яе цела для вырошчвання 

здаровых дзяцей.  

Такім чынам, асноўнымі напрамкамі літаратурнай дзейнасці 

Л. Эрдрыч былі паэзія і кароткая проза на пачатковым этапе творчага 

шляху пісьменніцы, і раманістыка і дакументальная проза на пазнейшым 

этапе.  

У цыкле «Чараўніцтва кахання» Л. Эрдрыч распрацоўвае сямейную 

хроніку неназванага племені. Інтэртэкстуальная сувязь паміж кнігамі 

цыклу грунтуецца на адзінстве месца дзеяння – неназваная выдуманая 

рэзервацыя аджыбуэяў у ш. Паўночная Дакота і мястэчка Аргус, – і 

сістэмы персанажаў – свет рамана населены прадстаўнікамі некалькіх 

сем‘яў, шэраг якіх паступова пашыраецца і дапаўняецца. Іншай 

прыкметай, уласцівай усім раманам цыклу «Чараўніцтва кахання», 

выступае іх кампазіцыйна-наратыўная структура, якая грунтуецца на 

прынцыпе мазаікі. 

Сацыяльная і гісторыка-палітычная праблематыка ў раманах серыі 

«Чараўніцтва кахання» саступае першасную ролю пытанням родава-

сямейных сувязяў у індзейскай супольнасці. Пазнейшая раманістыка 

Л. Эрдрыч, якая прадстаўлена серыяй «Трылогія справядлівасці» і 

фемінісцкай дыстопіяй «Будучы дом жывога Бога», адзначана зваротам да 

грамадска-палітычнай праблематыкі. Такім чынам, на пачатковым этапе 

(серыі «Чараўніцтва кахання») раманістыка Л. Эрдрыч вызначалася 
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дамінаваннем нацыянальнага кампанента, у той час як у пазнейшых творах 

аўтаркі пераважае ўніверсальнае. 
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РАЗДЗЕЛ 3. РАМАННЫ ЦЫКЛ «ТРЫЛОГІЯ СПРАВЯДЛІВАСЦІ» 

  

 

У наступным раздзеле разглядаюцца раманы Л. Эрдрыч «Нашэсце 

галубоў», «Круглы дом» і «ЛаРоўз», якія ўвайшлі ў цыкл «Трылогія 

справядлівасці». Вызначаецца спецыфіка інтэртэкстуальных сувязяў кніг 

цыклу, іх праблемнае поле і наратыўная будова. Акрэсліваецца падыход 

Л. Эрдрыч да раскрыцця феномену справядлівасці. Характарызуецца роля 

міфалагічнага кампанента ў раманах цыклу. 

 

 

3.1. «Трылогія справядлівасці»: інтэртэкстуальныя сувязі, наратыўная 

будова і праблемнае поле раманаў цыклу 

 

Як адзначалася вышэй, раманы «Нашэсце галубоў», «Круглы дом» і 

«ЛаРоўз» адзначаюць новы этап творчасці Л. Эрдрыч. Апублікаваныя на 

працягу мінулых 10 гадоў, яны выдзяляюцца на фоне ранейшых твораў 

узмацненнем сацыяльнай праблематыкі, адыходам ад мастацкага свету, 

выбудаванага ў папярэднім цыкле, і паступовым пераходам ад характэрнай 

для аўтаркі жанравай формы рамана-мазаікі да аднароднага, 

неполіфанічнага аповеду. Разгляд раманаў трылогіі дазваляе 

характарызаваць творчасць Л. Эрдрыч на сучасным этапе. 

Выдзяленне раманаў «Нашэсце галубоў», «Круглы дом» і «ЛаРоўз» як 

асобнай трылогіі тлумачыцца наяўнасцю разнастайных інтэртэкстуальных 

сувязяў паміж раманамі. Па-першае, «Трылогія справядлівасці» 

вызначаецца адзінствам месца дзеяння: ім застаецца неназваная 

рэзервацыя аджыбуэяў у ш. Паўночная Дакота. Аднак змяніўшы 

тапаграфічныя ўказанні, Л. Эрдрыч паказвае, што гаворка ідзе пра іншую 

рэзервацыю, якая цяпер мяжуе з мястэчкамі Плутон і Хупдэнс (у раманах 

серыі «Чараўніцтва кахання – мястэчкі Уілісан і Аргус»).  

Акрамя таго, кнігі серыі харакарызуюцца адзінствам сістэмы 

персанажаў, якая ў новай рэзервацыі не адпавядае мастацкаму свету 

ранейшых твораў – героі новага цыклу носяць прозвішчы Піс, Коўтс, Харп, 

Мілк, Уайлдстранд і інш., якія не фігуруюць ні ў адным з адгалінаванняў 

генеалагічнай сістэмы раманаў «Чараўніцтва кахання». Такім чынам, свет 

раманаў трылогіі выбудоўваецца ў адпаведнасці са звыклым для 

Л. Эрдрыч прынцыпам мазаікі і ўяўляе сабой невычарпальную крыніцу 

новых аповедаў. 
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У адрозненне ад раманаў «Чараўніцтва кахання», тэксты трылогіі не 

вызначаюцца адзінствам наратыўнай будовы: у кожным з іх аўтарка 

выкарыстоўвае новыя апавядальныя тэхнікі. Так, «Нашэсце галубоў» 

адпавядае традыцыйнаму для Л. Эрдрыч тыпу полінаратыўнага рамана ў 

апавяданнях. Як і ў выпадку з раманам «Чараўніцтва кахання», тэкст 

першага рамана новай серыі ўключыў некаторыя апавяданні і навэлы, 

апублікаваныя аўтаркай раней, а менавіта апавяданні «Нашэсце галубоў», 

«Сястра Гадзіла» (англ. «Sister Godzilla»), «Шаменгуа» (англ. 

«Shamengwa»), «Местачковая Ліхаманка» (англ. «Town Fever»), «Заходзь» 

(англ. «Come In»), «Д‘ябал: рабаўнік планеты» (англ. «Satan: Hijacker of a 

Planet»), «Сад паўзуноў» (англ. «The Reptile Garden»), «Знішчэнне» (англ. 

«Demolition») і «Маркі трагедыі мястэчка Плутон» (англ. «Disaster Stamps 

of Pluto») [16]. 

Тэкст рамана ўяўляе сабой сістэму кароткіх гісторый, прадстаўленых 

рознымі апавядальнікамі, сярод якіх Эвелін Харп, Мушум, Суддзя Энтані 

Бэзіл Коўтс, Марн Уолд, Шаменгуа і Доктар Кардэлія Локерн. Наратары 

паходзяць з розных пакаленняў жыхароў Плутона і рэзервацый. Іх гісторыі 

найчасцей атрымліваюць форму ўспамінаў або аповеду ад імя назіральніка. 

Выключэннямі з‘яўляюцца эпізод «SOLO» ў пачатку рамана і аповед 

Кардэліі Локерн, які выяўляецца тэкстам артыкула ў рассылцы навінаў. 

Гісторыі ахопліваюць розныя часавыя прамежкі, раскрываючы розныя 

аспекты жыцця супольнасці. 

У рамане «Круглы дом» Л. Эрдрыч адыходзіць ад полінаратыву і 

выкарыстоўвае лінейны аповед ад першай асобы. Тэкст напісаны ў форме 

ўспамінаў Джо Коўтса пра падзеі яго дзяцінства ў рэзервацыі, пра што 

апавядальнік паведамляе ў метакаментары: «You have read this far and you 

know that I‘m writing this story at a removal of time, from that summer in 

1988
20

» [17]. Адпаведна, раман «Круглы дом» уяўляе сабой узбуйнѐнную 

да маштабаў рамана цэласную гісторыю-фрагмент у складзе трылогіі.  

Раман «ЛаРоўз» дэманструе найбольш традыцыйную наратыўную 

тэхніку – лінейны тып аповеду, які вядзецца ад трэцяй асобы. Дзея рамана 

адбываецца ў пачатку 2000-х гг., аднак гісторыя дапаўняецца ўстаўным 

аповедам пра падзеі жыцця продкаў герояў, якія распачынаюцца ў 1839 г. 

Праблемна-тэматычнае поле раманаў трылогіі ўключае неадменныя 

для творчасці Л. Эрдрыч пытанні ролі родава-сямейных сувязяў у сучаснай 

племянной супольнасці, праблемы гібрыднай індзейскай ідэнтычнасці, 

                                                           
20

 Бел.: Дачытаўшы дасюль, вы разумееце, што я пішу гэта на пэўнай часавай адлегласці ад таго 

лета 1988 года.  
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суадносінаў хрысціянскай і традыцыйна індзейскай сістэмы каштоўнасцяў, 

праблема гістарычнай траўмы страты індзейскімі народамі спрадвечных 

зямель і інш. Пры гэтым адметна, што ў трылогіі асаблівае значэнне 

набывае праблематыка справядлівасці: у аснове кожнага з сюжэтаў 

раманаў цыклу палягае маральна-этычны канфлікт, абумоўлены пошукам 

справядлівасці ва ўмовах рэзервацыі. 

Пры раскрыцці феномена індзейскай зямлі ў трылогіі Л. Эрдрыч 

звяртае ўвагу не толькі на яе каштоўнасную ролю для індзейскай 

абшчыны, але і на праблемы, абумоўленыя яе юрыдычным статусам 

рэзервацыі. Асаблівую важнасць набывае аспект рэзервацыі як зоны 

індзейскага і агульнаамерыканскага памежжа. Нагадаем, што мяжа 

індзейскага племені і прылеглых тэрыторый з‘яўляецца зонай сутыкнення 

розных прававых сістэм – унутранай племянной і агульнаамерыканскай 

федэральнай. У сувязі з шматлікімі рэформамі, якія на розных этапах 

амерыканскай гісторыі мянялі абрысы і структуру індзейскіх зямель, зоны 

памежжа склалі значную частку племянных тэрыторый у цэлым.  

Найбольш знакавая сярод падобных рэформаў звязаная з прыняццем 

Акта Даўэса (англ. The Dawes Act of 1887, General Allotment Act) – закона 

аб землекарыстанні ў рэзервацыях, які прадугледжваў падзел земляў у 

калектыўнай уласнасці плямѐнаў на індывідуальныя надзелы вызначанага 

памеру (англ. allotments), замацаваныя за членамі племені [20, c. 71]. 

Дэклараваныя мэты рэформы былі звязаныя з павышэннем эканамічнага 

патэнцыялу індзейскіх тэрыторый: маѐмасць на зямлю, паводле акта, 

павінна была заахвоціць індзейскае насельніцтва да сельскай гаспадаркі, 

палепшыць узровень жыцця ў рэзервацыях і паступова зняць, такім чынам, 

патрэбу ў іх субсідзіраванні.  

Аднак рэформа не прынесла чаканага эканамічнага росквіту 

рэзервацый і мела вынікам паслабленне індзейскага самакіравання, 

размыццѐ індзейскіх супольнасцяў. Акрамя таго, пры падзелах утварылася 

шмат незанятых тэрыторый, якія былі фактычна аддзелены ад племянных 

тэрыторый і адкрыты для засялення неіндзейскім насельніцтвам. Нагадаем, 

што Л. Эрдрыч раскрывае гістарычную праблему страты карэннымі 

народамі спрадвечных земляў у сувязі з рэформай 1887 г. у рамане 

«Сляды» цыклу «Чараўніцтва кахання».  

Акрамя страты зямель, падзелы прывялі да неаднароднага засялення 

рэзервацый і ўзнікнення шматлікіх зон пражывання неіндзейскага 

насельніцтва, якое не падпарадкоўваецца органам племяннога 

самакіравання. Такім чынам, на індзейскіх тэрыторыях значна ўзрасла 
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плошча памежных і спрэчных тэрыторый, што мела вынікам ускладненне 

працы племянных судоў і ўзнікненне шматлікіх заканадаўчых калізій.  

У раманах «Трылогіі справядлівасці» памежнасць выступае крыніцай 

або каталізатарам развіцця канфлікту, а індзейская рэзервацыя 

разглядаецца як своеасаблівая лімінальная зона. Тэрмін лімінальнасць, 

уведзены антраполагам А. ван Гэнапам, абазначае пераходны стан паміж 

рознымі стадыямі развіцця чалавека або грамадства. Лімінальнасць 

звязаная са зменай сацыяльнага статусу (напрыклад, падчас рытуалаў 

ініцыяльнага пераходу), норм і каштоўнасцяў, ідэнтычнасці і 

самасвядомасці [21, c. 103]. Панятак лімінальнасці паступова ўвайшоў у 

междысцыплінарны навуковы ўжытак і шырока прымяняецца ў 

культуралогіі і правазнаўстве, у тым ліку ў даследаваннях памежжа (англ. 

border studies) для абазначэння геаграфічных зон пралягання мяжы. 

Ва ўмовах рэзервацыі як лімінальнай зоны канцэпт справядлівасці 

набывае ў Л. Эрдрыч новыя інтэрпрэтацыі. Стан памежнасці фарміруе 

сітуацыі, дзе героі вымушаны існаваць ва ўмовах, якія патрабуюць уліку 

асаблівасцяў дзвюх культурных прастор, у дадзеным выпадку – дзвюх і 

больш прававых сістэм. Маральна-этычны канфлікт, абумоўлены пошукам 

справядлівасці, правакуецца ў кожным з раманаў сітуацыямі, якія 

патрабуюць умяшальніцтва закону – прычынення шкоды або злачынства. 

Полінаратыўны раман «Нашэсце галубоў» адрозніваецца ад іншых 

кніг серыі сюжэтнай шматслойнасцю. Гісторыі некалькіх апавядальнікаў 

паведамляюць пра розныя злачынствы, пакаранне за іх, шляхі 

пераадолення супольнасцю нанесенай шкоды і наступствы непакараных 

злачынстваў. 

Тэкст «Нашэсця галубоў» распачынаецца эпізодам «SOLO», у якім да 

пачатку падзей паказваецца сцэна забойства – цэнтральнай падзеі рамана. 

Першым апавядальнікам стае Эвеліна Харп – маладая дзяўчына 

індзейскага паходжання. Эвеліна належыць да сям‘і Мілк – аднаго з 

асноўных кланаў у сістэме рамана. Аповед Эвеліны ўключае 

своеасаблівую экспазіцыю, у якой дзяўчына называе месца падзей – 

рэзервацыя і мястэчка Плутон, – распавядае пра сваякоў сям‘і Мілк і 

іншых герояў трылогіі. Апроч іншых, Эвелін увозіць вобраз уласнага 

дзядулі – старога Серафа Мілка, або Мушума (англ. Mooshum
21

). Мушум, 

яго брат Шаменгуа Мілк і іншыя старыя племені фігуруюць у раманах 

«Нашэсце галубоў», «Круглы дом» і «ЛаРоўз» як апавядальнікі, гісторыі 

якіх выступаюць крыніцай гістарычнай памяці для членаў супольнасці. 

                                                           
21

 Mooshum – на мове аджыбуэяў ‗дзядуля’. 
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Апроч іншага, Эвелін пераказвае са словаў Мушума гісторыю забойства 

неіндзейскай сям‘і ў 1911 г., якое легла ў аснову эпізода «SOLO».  

Паводле Мушума, забойца сям‘і Локерн, якая пражывала недалѐка ад 

мястэчка Плутон, пакінуў жывой толькі дачку Кардэлію. Чацвѐра 

індзейцаў-метысаў – Сераф Мілк, або Мушум, яго сябар Катберт Піс, 

стары індзеец Асінак і яго трынаццацігадовы выхаванец-сірата Пол, 

вядомы як Хоўлі Трэк знаходзяць немаўля ў спустошаным доме і 

выратоўваюць, накарміўшы малаком.  

Пяцѐра белых жыхароў мястэчка, сярод якіх Эміль Бакендорф і 

Юджын Уайлдстрэнд, сусракаюць індзейцаў з дзіцѐм на дарозе і 

падазраюць іх у забойстве. Местачкоўцы вырашаюць здзейсніць над 

індзейцамі самасуд. Падазраваных вырашаюць павесіць па-за тэрыторыяй 

рэзервацыі. З чатырох індзейцаў местачкоўцы злітаваліся толькі над 

Мушумам. Як і сапраўдны забойца сям‘і Локерн, местачкоўцы Эміль 

Бакендорф і Юджын Уайлдстрэнд, якія ўчынілі расправу над нявіннымі 

індзейцамі, застаюцца непакаранымі і іх нашчадкі дзесяцігоддзямі 

працягваюць жыццѐ побач з рэзервацыяй і нашчадкамі ахвяраў забойства. 

Л. Эрдрыч суправаджае тэкст рамана дадаткам, у якім паведамляе, што 

эпізод самасуду над чатырма метысамі мае ў аснове рэальны выпадак – 

забойства трынаццацігадовага Пола Хоўлі Трэка ў 1897 г. 

Наступным апавядальнікам, які ўзгадвае гісторыю злачынства, стае 

Энтані Бэзіл Коўтс, племянны суддзя і муж Джэралдзін Мілк, цѐткі Эвелін. 

Аповед Бэзіла, апроч іншых эпізодаў, уключае яго ўдзел у справе па 

выкраданні скрыпкі, якая належала старому Шаменгуа Мілку, брату 

Мушума. Музыка Шаменгуа была ўнікальным узорам традыцыйнага 

мастацтва. «The sound connected instantly with something deep and joyous. 

Those powerful moments of true knowledge that we have to paper over with 

daily life <…> Shredded imaginings, unadmitted longings, fear and also 

surprising pleasures. But every so often something shatters like ice and we are in 

the river of our existence. And this realization was in the music, somehow, or in 

the way Shamengwa played it
22

» [16]. Яна гучала ў асаблівых выпадках і не 

толькі вызначалася мастацкай якасцю, але і аказвала ачышчальнае 

ўздзеянне на слухачоў: «Thus, Shamengwa wasn‘t wanted at every party. The 

wild joy his jigs brought forth might just as soon send people crashing on the 

                                                           
22

 Гукі імгненна зліваліся ў нешта глыбокае і поўнае радасці. Гэта былі тыя яскравыя моманты, 

калі прыходзяць праўдзівыя веды, якіх мы спрабуем пазбегнуць у штодзѐнным жыцці <…> 

Занядбаныя мроі, страхі і мары, якія мы выцясняем, і нечаканая асалода. Але часам нешта 

растрэскваецца, як лѐд, і мы ўжо плывем па рацэ нашага існавання. Гэтае ўсведамленне было ў 

музыцы, а можа быць і ў тым, як Шаменгуа яе граў.  
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rocks of their roughest memories and they‘d end up stunned and addled or 

crying in their beer
23

» [16]. 

Выкрадальнікам скрыпкі стаў малады Корвін Піс – нашчадак сямей 

Уайлдстрэндаў і Пісаў, які гандляваў лѐгкімі наркотыкамі і выклікаў 

асуджэнне сярод членаў супольнасці: «He was a bad thing waiting for a 

worse thing to happen <…> A sociopath. A borderline. A clever manipulator 

drugged dangerous ever since he‘d dropped out of school
24

» [16]. Затрыманы 

паліцыяй, Корвін паўстаў перад суддзѐй Бэзілам Коўтсам.  

Аднак замест таго, каб прызначыць за злачынства пакаранне, 

адпаведнае афіцыйным законам, суддзя Коўтс звяртаецца да нормаў 

традыцыйнага звычаѐвага права і прапаноўвае старому Шаменгуа 

навучыць Корвіна граць на скрыпцы, каб захаваўшы, такім чынам, яго 

майстэрства ад знікнення: «I decided to take the advantage of my prerogative 

to use tribally based traditions in sentencing and to set precedent <…> I 

sentenced Corwin to apprentice himself to an old master.
25

» [16]. У выніку 

Корвін авалодаў музычным майстэрствам Шаменгуа і пазней, на пахаванні 

настаўніка граў мелодыю, якая мела для слухачоў тое ж уздзеянне: «There 

was enough of the old man‘s energy in his music and stance so that by the time 

he finished everybody was in tears
26

» [16].  

«Круглы дом» – другі раман трылогіі, – засяроджвае ўвагу на гісторыі 

сямейнай пары Джэралдзін Мілк і суддзі Энтані Бэзіла Коўтса – аднаго з 

апавядальнікаў першага рамана «Нашэсце галубоў». Падзеяй, якая 

правакуе развіццѐ канфлікту справядлівасці ў рамане «Круглы дом», 

з‘яўляецца нападзенне на Джэралдзін Коўтс і згвалтаванне жанчыны ў 

рытуальным будынку, вядомым як Круглы дом.  

Сям‘я Коўтс адчувае бездапаможнасць перад несправядлівасцю. 

Расследаванне абставінаў злачынства ўскладняецца маўчаннем 

Джэралдзін, якая ў стане цяжкай дэпрэсіі пазбягае кантакту не толькі з 

органамі следства, але і з уласнымі блізкімі. Паступова высвятляецца, што 

злачынства здзейсніў Ліндан Ларк. Племянны суддзя Бэзіл Коўтс спрабуе 

выкарыстаць прававыя механізмы для прыцягнення Ларка да адказнасці, 

                                                           
23

 Бел.: Так, Шаменгуа не быў чаканым госцем на кожнай вечарыне. Бывала, што шалѐная 

радасць ад яго джыгі імгненна штурхала людзей аб скалы іх цяжкіх успамінаў, а пасля яны, 

узрушаныя і патухлыя, сядзелі, заліваючы слязьмі свае келіхі з півам.  
24

 Бел.: Ён быў з тых, пра якіх зразумела, што будзе толькі горш <…> Сацыяпат. Заўжды на 

мяжы. Хітры маніпулятар, ѐн, здаецца, быў абкураны заўсѐды, як толькі яго выгналі са школы. 
25

 Бел.: Я вырашыў скарыстацца сваім правам прымяняць традыцыі племені ў якасці 

прэцэдэнта. Я прызначыў аддаць Корвіна на вучэнне да старога майстра.  
26

 Бел.: У яго музыцы і паставе адчувалася тая самая жарсць, што была ў старога, і калі ѐн 

скончыў граць, па ўсіх тварах каціліся слѐзы. 
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аднак сутыкаецца з праблемамі правапрымянення і недакладнасцю 

заканадаўства на племянных і памежных тэрыторыях. У выніку Ларк, які 

не з‘яўляецца членам племя і пражывае па-за рэзервацыяй, вызвалены з 

вязніцы і ўсведамляе ўласную беспакаранасць.  

Сярод раманаў трылогіі найбольш яскравым узорам грамадскага 

актывізму Л. Эрдрыч у літаратуры стаў раман «Круглы дом». У пасляслоўі 

да рамана аўтарка абгрунтоўвае ўвядзенне тэмы гвалту актуальнасцю 

згаданай праблемы для індзейскай супольнасці: «The events in this book are 

so loosely based on so many different cases, reports, and stories that the 

outcome is pure fiction
27

» [17]. У пасляслоўі аўтарка выказвае асабістую 

зацікаўленасць у асвятленні праблем пераследу гвалту ў рэзервацыях. 

Трынаццацігадовы Джо Коўтс – сын пары, – усведамляе, што пошук 

справядлівасці патрабуе іншых падыходаў. Хлопчык з дапамогай сяброў 

Кэпі, Зака і Ангуса спрабуе папярэдзіць разбурэнне ўласнай сям‘і і 

вырашае забіць злачынцу. 

Падзеяй, на якой грунтуецца канфлікт справядлівасці ў трэцім рамане 

«ЛаРоўз», стала выпадковае забойства ў памежнай зоне. «ЛаРоўз» 

пашырае сістэму персанажаў цыклу, развіваючы адгалінаванні сямейных 

ліній папярэдніх раманаў і ўводзячы новыя сем‘і. Так, маральны канфлікт 

узнікае паміж індзейскай сям‘ѐй Айран, якая пражывае ў межах 

рэзервацыі, і змешанай сям‘ѐй Рэвіч – фермераў, надзел якіх прылягае да 

племянных зямель. Жонка Лэндроў Айрана Эмалін паходзіць з сям‘і Піс і 

працягвае яе традыцыі. Акрамя таго, у тэксце фігуруюць іншыя персанажы 

свету раманаў трылогіі, а менавіта ўласнік запраўкі дзядзька Уайці, 

апавядальніца цѐтка Ігнація, індзейскі актывіст Рэндал Лафарно – «Randall, 

who ran sweat lodges and taught Ojibwe culture, history, and deer skinning in 

the tribal high school
28

» [14], – і святар Айцец Трэвіс. 

Лэндроў Айран падчас палявання на аленя выпадкова забівае сына 

суседзяў Дасці Рэвіча, прыняўшы яго за жывѐлу. Трагічная падзея руйнуе 

добрасуседскія адносіны сямей: няшчасны выпадак не можа служыць 

падставай для прыцягнення Лэндроў да адказнасці перад законам і шкода, 

нанесеная сям‘і Рэвіч, застаецца без увагі. Адчуванне віны і пакуты 

штурхаюць Лэндроў да аўтаагрэсіі. Лэндроў намагаецца дайсці да стану 

забыцця пад уздзеяннем алкаголя. У пошуках рашэння муж і жонка 

                                                           
27 Бел.: Падзеі гэтай кнігі грунтуюцца на мностве розных судовых спраў, паведамленняў і 

гісторый, якіх было так шмат, што ў выніку атрымаўся поўны вымысел. 
28

 Бел.: Рэндал, які праводзіў цырымоніі парыльні і выкладаў у племянной школе культуру 

аджыбуэяў, іх гісторыю, і тлумачыў, як разбіраць аленя. 
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праводзяць ноч малітваў у індзейскай парыльні
29

 (англ. sweat lodge): 

«…they sang to the ancestors – the ones so far back their names were lost
30

» 

[14]. 

Рашэнне, якое абіраюць Лэндроў і Эмалін, падаецца не менш 

траўматычным для абедзвюх сем‘яў. У адпаведнасці з традыцыйнай 

практыкай аджыбуэяў, сям‘я Айран спрабуе кампенсаваць страту, 

аддаўшы ў сям‘ю Рэвіч ЛаРоўза – уласнага малодшага сына, равесніка 

Дасці. «Our son will be your now… It‘s the old way
31

» – паведамляюць 

Лэндроў і Эмалін, аднойчы раніцай прывѐўшы сына ў дом Рэвічаў [14]. 

Адзначым, што тэкст рамана «ЛаРоўз» суправаджаецца кароткімі словамі 

падзякі, дзе пісьменніца паведамляе, што перадача дзіцяці ў іншую сям‘ю 

грунтуецца на традыцыйных індзейскіх практыках і захавалася па 

сѐнняшні дзень: «… my mother mentioned an Ojibwe family who allowed 

parents enduring the loss of a child to adopt their child – a contemporary act that 

echoes an old form of justice
32

» [14].  

Парадаксальны на першы погляд, традыцыйны звычай паступова змог 

апраўдаць чаканні сем‘яў. Пітар і Нола Рэвіч усведамляюць, што страта 

Дасці застаецца незаменнай, аднак прасякаюцца сімпатыяй да ЛаРоўза. 

Хлопчык сябруе з Мэгі, старэйшай дачкой сям‘і Рэвіч. Дзяўчына дзеліцца з 

ЛаРоўзам трывогай за маці пасля таго, як заспела Нолу за спробай суіцыду. 

Пяцігадовы ЛаРоўз усведамляе ўласную прыналежнасць да сям‘і Рэвіч і 

пераймае ролю выратавальніка новых блізкіх. Разам з Мэгі, хлопчык 

папярэджвае спробы самагубства Нолы – хавае гаспадарчыя прадметы, 

якія жанчына магла б выкарыстаць. Пазней ЛаРоўз дастае кулі са стрэльбы 

Пітэра і папярэджвае забойства Лэндроў. У поўнай адпаведнасці з 

традыцыйным звычаям, прысутнасць ЛаРоўза ў жыцці абедзвюх сем‘яў 

паступова аб‘ядноўвае іх і аднаўляе баланс адносінаў, парушаны 

выпадковым забойствам Дасці.  

Кнігі трылогіі выступаюць, апроч іншага, яскравым палітычным 

выказваннем пісьменніцы на тэму індзейскага нацыянальнага суверэнітэту. 

Раскрыццѐ Л. Эрдрыч праблем індзейскай гістарычнай памяці і 

                                                           
29

 Рытуал індзейскай парыльні (англ. sweat lodge ceremony) – традыцыйная рытуальная 

практыка карэнных народаў Паўночнай Амерыкі, якая праводзіцца з мэтай духоўнага 

ачышчэння ўдзельнікаў. Месцам правядзення рытуалу з‘яўляецца адмысловы намѐт, шалаш або 

вігвам [25, c. 243]. 
30 Бел.: Яны звярталіся ў спевах да сваіх продкаў – тых, якія жылі так даўно, што іх імѐны былі 

забытыя. 
31 Бел.: Наш сын цяпер будзе вашым… Гэта стары звычай. 
32

 Бел.: Мая маці ўзгадвала сям‘ю аджыбуэяў, якая аддала ўласнае дзіця на ўсынаўленне іншай 

сям‘і пасля смерці іх дзіцяці – выпадак, калі традыцыйнае ўяўленне пра справядлівасць 

пераймаецца у сучаснасці. 
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ідэнтычнасці ў раманах цыклу цалкам адпавядае агульнай тэндэнцыі 

індзейскай літаратуры да палітычнасці. Індзейскія землі выступаюць як 

крыніца канфліктаў у абшчыне. Яны абумоўліваюць фарміраванне 

асабістых якасцяў герояў, іх племянной ідэнтычнасці. Прыналежнасць да 

племені выступае не толькі як фактар аддзялення ад знешняга грамадства, 

але і як крыніца ўзаемасувязей і ўзаемазалежнасці паміж яе членамі і 

месцам пражывання. 

Цэнтральным элементам гісторыка-сацыяльнай праблематыкі ў 

раманах цыклу традыцыйна выступае страта аджыбуэямі спрадвечных 

зямель пражывання ў выніку каланізацыі. Нягледзячы на даўнасць падзей, 

гістарычная траўма страты зямлі застаецца вострай для ўсіх пакаленняў 

жыхароў племені. У рамане «Нашэсце галубоў» Эвеліна Харп адзначае, 

што трагедыя індзейскага народа стала асабістым горам для членаў 

уласнай сям‘і: «I saw the loss of their land was lodged inside of them forever. 

This loss would enter me, too. Over time, I came to know that the sorrow was a 

thing that each of them covered up according to their character
33

» [16]. 

Л. Эрдрыч параўноўвае індзейскую рэчаіснасць, сціснутую межамі 

рэзервацыі, з вобразам статка прыручаных буйвалаў: «A darkly gathered 

congregation. Their hearts also on fire with the dreadful message of their 

extinction. Their ghostly gathering now. Like us, now rambling around in a little 

pan of hay getting fat. Like us, their hearts visible as lamps in the dust
34

» [14]. 

Акрамя таго, у рамане «Нашэсце галубоў» неаднаразова гучыць тэма 

нацыянальнага самавызначэння барацьбы за нацыянальнае адраджэнне 

канадскіх метысаў. Мушум і Шаменгуа – прадстаўнікі старэйшага 

пакалення сям‘і Мілк, – узгадваюць імя палітычнага дзеяча Луі Рыэля 

(1844 – 1885) – нацыянальнага лідара канадскіх метысаў і арганізатара 

серыі паўстанняў супраць каланізатараў метыскіх тэрыторый [31, c. 4]. 

Жыхары рэзервацыі шануюць памяць Л. Рыэля, вобраз якога сімвалізуе 

ідэю нацыянальнага адраджэння метысаў: «Riel looked morose and 

disheveled, a little blurry. Yet he was the visionary hero of our people, and the 

near leader of what could have been our Michif nation
35

» [16].  

 Такім чынам, сюжэты раманаў трылогіі грунтуюцца на маральна-

этычным канфлікце, абумоўленым пошукам справядлівасці ў сітуацыі 

                                                           
33 Бел.: Я бачыла, што страта зямель назаўсѐды засела ў іх. Неўзабаве гэтая страта стане часткай 

мяне. З часам я зразумела, што кожны з іх прыхоўвае гэты смутак, наколькі дазваляе характар. 

34 Бел.: Гэтая панурая паства. У іх сэрцах тым самым болем гарыць прадчуванне свайго 

знікнення. Быццам статак прывідаў. Як і мы, яны бадзяюцца вакол стажка сена і таўсцеюць. 

Свет іх сэрцаў, як і нашых, цьмяна праглядаецца скрозь пыл.  
35

 Бел.: На змазанай выяве Рыэль быў панурым і ўскудлачаным. Але гэта быў мудры герой 

нашага народа, і той, хто мог стаць лідарам той нацыі Мічыф, якой мы маглі стаць.   
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індзейска-амерыканскай памежнасці. Акрамя ўласна злачынстваў і 

пакарання за іх, Л. Эрдрыч распрацоўвае шляхі пераадолення супольнасцю 

нанесенай шкоды і наступствы беспакаранасці. У аснову сюжэтаў 

закладзены рэальныя падзеі і актуальныя праблемы племянной рэчаіснасці. 

Асобную ўвагу аўтарка надае праблемам індзейскай гістарычнай памяці і 

ідэнтычнасці. 

 

3.2. Раскрыццѐ феномену справядлівасці ў раманах цыклу 

Даследаванне розных прававых і філасофскіх аспектаў справядлівасці 

ў раманах «Трылогіі справядлівасці» Л. Эрдрыч факусуецца на феномене 

памежнасці ў кантэксце індзейскай супольнасці: менавіта памежнасць 

выступае крыніцай або каталізатарам развіцця канфлікту.  

Спецыфіка рэзервацыі як зоны лімінальнасці – сутыкнення розных 

культурных і прававых сістэм, – ускладняе для герояў задачу забеспячэння 

справядлівасці. Раманы трылогіі звяртаюць увагу на ўстойлівыя праблемы, 

уласцівыя выключна племянной рэчаіснасці – недасканаласць прававой 

сістэмы, зніжэнне патэнцыялу племяннога самакіравання і інш., – і 

канструююць шляхі іх пераадолення, грунтуючыся на ўяўленні аб высокім 

патэнцыяле традыцыйных практык індзейскай супольнасці. У сітуацыі, 

калі недасканалыя афіцыйныя прававыя інстытуты не могуць задаволіць 

патрэбы супольнасці, на першы план выходзяць сродкі забеспячэння 

справядлівасці, прапанаваныя індзейскім звычаѐвым правам.  

Сучасная індзейская абчшына стала спадкаемніцай шматвекавой 

гісторыі развіцця і прымянення звычаѐвага права. У архаічных соцыумах 

няпісаны закон звычаю выступае ў якасці асноўнага і адзінага механізму, 

дзякуючы якому падтрымліваецца грамадскі парадак, баланс інтарэсаў і, 

што не менш важна, забяспечваецца пераемнасць традыцыі. 

Антрапалагічныя даследаванні карэнных амерыканскіх народаў выявілі не 

толькі выключна важную ролю звычаѐвага права для індзейскай абшчыны, 

але і яго эфектыўнасць. Паводле матэрыялаў рознай ступені даставернасці, 

зафіксаваных у часы каланіяльнай экспансіі, «няпісаныя законы» ў 

племянных калектывах значна больш эфектыўна падтрымліваюць парадак, 

чым законы ў «цывілізаваных» дзяржавах [2, с. 17]. Так, «дзікунства», якое 

асацыявалася з хаосам і самаўпраўнасцю, паступова здабывае іншы вобраз 

у еўрапейскай культуры. 

Прававыя сістэмы, якія дзейнічаюць на племянных тэрыторыях 

сучасных ЗША, свядома арыентуюцца на выяўленне, аднаўленне і 

прымяненне традыцыйных рэгулятываў у штодзѐннай практыцы 
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племянных судовых і праваахоўных оргнанаў [9]. Разам з традыцыйнымі 

мовамі, фальклорам і рэлігіяй, адраджэнне звычаѐвага права разглядаецца 

як неадменная ўмова захавання ідэнтычнасці і культурнай самабытнасці 

карэнных амерыканскіх народаў.  

Маральна-этычныя рэгулятывы, выпрацаваныя індзейскімі народамі, 

сталі здабыткам агульнасусветнай прававой культуры. Практыкі, 

уласцівыя індзейскаму звычаѐваму праву, склалі гістарычную аснову 

канцэпцыі аднаўленчага правасуддзя і медыяцыі ў сучаснай 

юрыспрудэнцыі [37, c. 4]. Аднаўленчае праваcуддзе (англ. restorative 

justice) – альтэрнатыўны падыход да вырашэння крымінальна-

працэсуальных канфліктаў, які ставіць мэтай выпраўленне сітуацыі, 

аднаўленне адносінаў паміж бакамі канфлікту і апелюе да яго глыбінных 

прычын. Асноўнай задачай аднаўленчага правасуддзя ѐсць не вызначэнне 

пакарання за злачынства, а збалансаванне патрэбаў пацярпелага з 

актыўным удзелам абодвух бакоў канфлікту. Канцэпцыя аднаўленчага 

правасуддзя распрацоўваецца ў якасці альтэрнатывы карнаму правасуддзю 

(англ. retributive justice) [10, c. 2]. 

Канцэптуальныя варыяцыі справядлівасці ў раманах цыклу 

ўключаюць недаступнасць правасуддзя, самасуд, помсту і аднаўленчае 

правасуддзе «вылячэнне». Згаданыя варыяцыі справядлівасці рэалізуюцца 

ў кожным з раманаў цыклу, накладаючыся на праблемы зямлі, 

ідэнтычнасці, рэлігіі, гісторыі. 

Недаступнасць правасуддзя ў трылогіі характарызуе найперш 

сутыкненне герояў з афіцыйнай прававой сістэмай. Для герояў кожнага з 

раманаў трылогіі фармальны закон паказвае няздольнасць забяспечыць 

справядлівасць, а разрастанне юрыдычных абмежаванняў правакуе 

атмасферу трывогі і бездапаможнасці.  

У рамане «Нашэсце галубоў» расправа над Катбертам Пісам, 

Асінакам і Хоўлі Трэкам у пачатку ХХ ст. была абумоўлена не толькі 

помстай, але і расавай варожасцю. Местачкоўцы наўмысна ігнаруюць 

існуючыя прававыя нормы і адцясняюць ад вырашэння лѐсу абвінавачаных 

шэрыфа Квінтуса Фэлса – прадстаўніка дзеючай улады, які спрабуе 

папярэдзіць самасуд і арыштаваць індзейцаў. Акрамя таго, забойцы 

ўсведамляюць значэнне месца злачынства: расправа, здзейсненая на 

федэральнай тэрыторыі, не будзе мець вынікам іх пераслед, а таму месца 

для экзекуцыі знаходзяць па-за межамі рэзервацыі: «All the good trees is 

back of us, over the reservation line
36

» [16, с. 74]. 

                                                           
36

 Бел.: Усе добрыя дрэвы засталіся пазаду, за мяжой рэзервацыі. 
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Непакаранае злачынства, якім было лінчаванне метысаў, падрывае 

баланс справядлівасці і ўзаемадзеянне членаў супольнасці. Цягам 

некалькіх пакаленняў забойства не мае для злачынцаў наступстваў: «The 

Buckendorfs got rich, fat, and never died out <…> They prospered and took 

over things. Half the country <…> and Wildstrand. Nobody hauled him up on a 

murder charge
37

». Для Мушума праблема недаступнасці правасуддзя 

застаецца невырашанай: «I saw the same thing as Holy Track. The doves are 

still up there
38

». Наступствам лінчавання метысаў стае траўматызацыя 

пакаленняў племянных жыхароў.  

Згвалтаванне Джэралдзін Коўтс у рамане «Круглы дом» застаецца без 

пакарання ў сувязі з праблемамі правапрымянення і недакладнасцю 

заканадаўства на памежных тэрыторыях. Круглы дом, які стаіць на мяжы 

федэральнай і племянной тэрыторый злачынства, выяўляецца месцам, 

недасяжным для правасуддзя: пры расследаванні справы неадменна 

паўстаюць пытанні дакладнага месца злачынства, этнічнай прыналежнасці 

злачынцы і ахвяры. Усведамляючы значэнне для лѐсу ўласнай сям‘і 

абставінаў, неістотных для высвятлення праўды, Джо Коўтс вырашае 

дабіцца справядлівасці любымі сродкамі: «I already knew <…> that these 

questions would not change the facts. But they would inevitably change the way 

we sought justice
39

» [16].  

Пасля вызвалення Ліндана Ларка, які, усведамляючы ўласную 

беспакаранасць, працягвае з‘яўляцца ў рэзервацыі, сям‘я Коўтс звяртаецца 

ў пошуку справядлівасці да звычаѐвага права, якое ў свядомасці членаў 

племені спалучаецца з міфалагічным мысленнем. Дэманічнасць Ларка 

разам з трывогай і бездапаможнасцю ад яго прысутнасці наводзяць на 

думку аб тым, што злачынца апантаны віндыга (адж. Wiindigoo, Weendigo, 

Windego, Wiindgoo, Windgo, Weendigo і інш.) – канібалістычным духам у 

міфалогіі Алганкінскіх народаў [33]. «A story about a wiindigoo. Lark‘s 

trying to eat us, Joe
40

» [17] – паведамляе Джэралдзін сыну. Рытуал барацьбы 

з віндыга прадугледжвае забойства як акт вышэйшай справядлівасці.  

Забойства Ліндана Ларка Джо ўспрымаецца членамі супольнасці як 

неабходны крок да аднаўлення справядлівасці. Бацькі, сваякі і мясцовая 

паліцыя пакрываюць парушэнне фармальных прававых нормаў. На фоне 

                                                           
37

Бел.: Бакендорфы багацелі, тлусцелі і род іх не скончыўся. Яны сталі заможнымі і захапілі 

палову зямлі <…> Таксама і Уайлдстрэнд. Яго ніхто не арыштоўваў за забойства. 
38

Бел.: Я бачыў тое самае, што Хоўлі Трэк. Гэтыя галубы ўсѐ яшчэ тут. 
39

Бел.: Я ўжо разумеў, што гэтыя пытанні не паўплываюць на факты. Але яны абавязкова 

паўплываюць на тое, як мы будзем дабівацца справядлівасці.  
40

 Бел.: Гэта гісторыя пра віндыга. Ён спрабуе нас з‘есці, Джо. 
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пануючай несправядлівасці героі паступова мяняюць уласнае ўспрыманне 

гвалтоўных метадаў, якія замест помсты набываюць форму неабходнасці. 

Так, суддзя Коўтс разважае пра забойства Ларка як справядлівае пакаранне 

ў кантэксце звычаѐвага права: «Traditional precedent. It could be argued that 

Lark met the definition of a wiindigoo, and that with no other recourse, his 

killing fulfilled the requirements of a very old law
41

» [17].  

Міфалагічны вобраз вендыга ў Л. Эрдрыч увасабляе ўсюдыісную 

дэманічную сутнасць: «A wiindigoo could cast its spirit inside of a person. 

That person would become an animal, and see fellow humans as prey meat42» 

[17]. Джо ацэньвае ўласны ўчынак з перспектывы міфалагічнага мыслення 

і ўсведамляе, што чалавеказабойства спараджае серыю падобных актаў: 

«Would I become a wiindigoo? Infected by Lark?43» [17]. Спроба дасягнення 

справядлівасці гвалтоўнымі метадамі нясе негатыўныя наступствы для 

Джо. «I knew that they knew everything. The sentence was to endure44» [17] – 

герой усведамляе, наколькі тонкай выяўляецца мяжа паміж забойствам і 

вышэйшай справядлівасцю.  

Вобраз суддзі Коўтса ў раманах цыклу ўвасабляе імкенне лідараў 

індзейскай супольнасці да выкаранення наступстваў блытаніны ў 

заканадаўстве, узмацнення племянной аўтаноміі і павышэння патэнцыялу 

судовай сістэмы: «We are trying to build a solid ground here for our 

sovereignty. We try to press against the boundaries of what we are allowed, 

walk a step past the edge. <…> We want the right to prosecute criminals of all 

races on all lands within our original boundaries
45

» [17]. Пры гэтым 

недаступнасць аднаўлення справядлівасці сродкамі фармальнага закону 

вымушае суддзю пераглядзець уласнае маральнае стаўленне да забойства 

Ларка і прызнаць яго адзіным выйсце: «Lark‘s killing is a wrong thing which 

serves an ideal justice. It settles a legal enigma. <…> His death was the exit
46

» 

[17]. 

                                                           
41

 Бел.: Гэта прэцэдэнт з традыцыйнага права. Падобна на тое, што Ларк адпавядаў прыкметам 

віндыга, і ў выпадку, калі няма іншага выхаду, ѐн забіты ў адпаведнасці з вельмі старажытнымі 

звычаямі. 
42

 Бел.: Віндыга запускалі свой дух у чалавека. Такі чалавек раўібся жывѐлай, для якой людзі 

навокал – здабыча. 
43

 Бел.: Ці стану я віндыга? Ці перадалося мне гэта ад Ларка? 
44

 Бел.: Я разумеў, што яны ведаюць усѐ. Маѐ пакаранне было яшчэ наперадзе. 
45

 Бел.: Мы намагаемся сфарміраваць надзейную аснову для нашага суверэнітэту. Мы спрабуем 

рассунуць межы таго, што нам дазволена, выйсці за іх на крок. <…> Мы хочам атрымаць 

магчымасць пераследаваць злачынцаў любой расы на ўсіх тэрыторыях у межах нашай зямлі. 
46

 Бел.: Забойства Ларка гэта зло, якое паслужыла вышэйшай справядлівасці. Яно вырашае 

прававую задачу. <…> Яго смерць – адзінае выйсце. 



45 
 

Іншы прыклад выкарыстання звычаѐвага права для кампенсацыі 

маральнай страты і пакут – справа Корвіна Піса ў рамане «Нашэсце 

галубоў», якую вядзе суддзя Коўтс. Памятаючы аб сямейнай гісторыі і 

значэнні родавых сувязяў, суддзя скарыстаўся магчымасцю 

выкарыстоўваць традыцыйны спосаб вырашэння падобных канфліктаў як 

судовы прэцэдэнт: «Nothing that happens, nothing, is not connected here by 

blood
47

» [16]. Рашэнне суддзі, паводле якога Шаменгуа навучае маладога 

Корвіна Піса гульні на скрыпцы, дазваляе, не толькі прымірыць 

пацярпелага з крыўдзіцелем і захаваць узор народнага мастацтва, але і 

далучыць Корвіна да жыцця супольнасці. 

Вырашэнне канфлікту ў рамане «ЛаРоўз» дэманструе чысты ўзор 

прымянення індзейскага аднаўленчага правасуддзя без умяшальніцтва з 

боку афіцыйнай прававой сістэмы. Прызнаўшы смерць Дасці няшчасным 

выпадкам, дзяржаўныя інстытуты спыняюць працу над справай сям‘і 

Рэвіч. Аднак героі, для якіх роднасныя і племянныя сувязі застаюцца 

важнай каштоўнасцю, звяртаюцца да няпісаных нормаў звычаѐвага права 

аджыбуэяў, дзе ўмовай аднаўлення справядлівасці з‘яўляецца актыўны 

ўдзел крыўдзіцеля ў выпраўленні сітуацыі. 

Традыцыйныя практыкі падтрымання балансу інтарэсаў у 

супольнасці, скіраваныя не толькі на ўзнаўленне справядлівасці, але і на 

сбалансаванне сітуацыі для пацярпелых, вылячэнне і кампенсацыю 

маральных страт, супрацьпастаўляюцца чэрствасці і рыгіднасці 

афіцыйнага закону, асноўнай задачай якога з‘яўляецца доказ віны 

злачынцы і прызначэнне пакарання. 

Іншым фактарам, які фарміруе каштоўнасныя арыенціры герояў 

трылогіі, з‘яўляецца хрысціянская вера. Вобраз Айца Трэвіса – каталіцкага 

святара, які трапіў на службу ў неназваную рэзервацыю, – фігуруе ў 

некалькіх раманах. Айцец Трэвіс прызнае паралелі паміж хрысціянскай і 

традыцыйнай індзейскай мараллю. Для святара афіцыйнае права 

выяўляецца прыярытэтным, аднак ѐн ухваляе рашэнне Эмалін і суцяшае 

жанчыну, якая баіцца страты сына: «Neither life, nor angels, nor principalities 

nor things present, nor things to come, nor powers, not height, nor depth, nor 

any other creature will separate you», – адказвае ѐй святар словамі з 

біблейскага Паслання да Рымлян [14]. 

Нягледзячы на тое, што традыцыйная практыка аднаўлення 

справядлівасці падаецца абсурднай і выяўляецца пакутлівай для абедзвюх 

сем‘яў, Лэндроў і Эмалін бачаць у ѐй адзіную магчымасць пазбегнуць 
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 Бел.: Нічога з таго, што тут здараецца, не абыходзіцца без кроўнай сувязі. 
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помсты і гвалту. Прысутнасць ЛаРоўза выяўляецца адзінай умовай 

вылячэння і захавання псіхалагічнага балансу. ЛаРоўз, які застаецца 

дзіцѐм, дэманструе надзвычайную мудрасць і сталасць мыслення. Яго 

ўчынкі паказваюць здольнасць узвышацца над абставінамі.  

Роднасныя сувязі становяцца сродкам вылячэння для Рамэо – героя, 

апантанага прагай помсты Лэндроў. Рамэо – былы сябар Лэндроў з школы-

інтэрнату. Зайздрасць і прага помсты прымушаюць Рамэо шукаць 

падцверджання віны Лэндроў. Рамэо абірае патрэбны момант, каб 

паведаміць Пітару ўласную інтэрпрэтацыю падзей, і штурхае Пітэра на 

спробу забойства Лэндроў. Аднак падчас вечарыны на дзень народзінаў 

Холіса – сына Рамэо, які выхоўваецца ў сям‘і Айран, – Рамэо перажывае 

змену. Гісторыя ЛаРоўза выступае ідэалізаваным прыкладам таго, як 

сінэргетыка племянных сувязяў і аднаўленчы эфект традыцыйнага звычая 

дазваляюць індзейскай супольнасці забяспечыць уласную цэласнасць без 

умяшальніцтва дзяржаўных інстытуцый. 

Такім чынам, у раманах трылогіі Л. Эрдрыч даследуе суадносіны 

фармальнага і звычаѐвага права і іх ролю ў аднаўленні справядлівасці. 

Канцэптуальныя варыяцыі справядлівасці ў раманах цыклу ўключаюць 

недаступнасць правасуддзя, самасуд, помсту і аднаўленчае правасуддзе. У 

Л. Эрдрыч фармальны закон паказвае нездольнасць забяспечыць 

справядлівасць, у той час як традыцыйныя практыкі аднаўленчага 

правасуддзя выяўляюцца дзейсным сродкам «вылячэння», або аднаўлення 

балансу адносін у супольнасці.  

 

3.3. Значэнне міфалагічнага кампаненту ў мастацкім універсуме 

цыклу «Трылогія справядлівасці»  

 

Як адзначалася вышэй, мастацкі сінкрэтызм, этнаграфізм і экалагізм 

выступаюць неад‘емнымі элементамі мастацкага канона амерыканскай 

абарыгеннай літаратуры ў цэлым. Асэнсаванне племянной рэчаіснасці 

індзейскімі аўтарамі арыентуецца на перадачу светапогляду, уласцівага 

прадстаўніку супольнасці, а не знешняму назіральніку. Свядомая аўтарская 

ўстаноўка на аўтэнтычнасць разам з разнастайнымі адсылкамі да міфалогіі 

і рытуалістыкі карэнных амерыканцаў застаюцца характарыстыкай 

індзейскай літаратуры, не менш пазнавальнай, чым ідэйны пафас 

нацыянальнага адраджэння. Міфалагізм індзейскай літаратуры звязваюць, 

апроч іншага, з імкненнем абарыгенных культур да адасаблення і 

супрацьпастаўлення ўласных здабыткаў ад еўраамерыканскай культуры як 
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крыніцы рацыянальнага. Паводле даследчыцы магічнага рэалізму 

М. Баўэрс, большасць знакавых твораў жанру неад‘емна заязаны з тэмай 

палітычнага супрацьстаяння [11, c. 31].  

Раманістыка Л. Эрдрыч у цэлым не адмаўляе пануючай тэндэнцыі 

індзейскага мастацкага слова. З часоў публікацыі дэбютнага рамана 

«Чараўніцтва кахання» пісьменніца канцэнтруецца на перадачы 

мадальнасці племяннога мыслення, у тым ліку на ўзроўні сюжэтна-

кампазіцыйнай структуры. 

Адказваючы на пытанне пра значэнне міфалагічнага кампанента ў 

мастацкім універсуме Л. Эрдрыч, адзначым, што мноства літаратурных 

крытыкаў і даследчыкаў прысвяцілі працы аналізу ролі элементаў 

звышнатуральнага ў творчасці аўтаркі. Больш за тое, у літаратуразнаўчых 

крыніцах нярэдка гучыць думка аб прыналежнасці яе творчасці да 

традыцыі магічнага рэалізму. Нягледзячы на тое, што ў сюжэтах ранейшых 

раманаў Л. Эрдрыч пазбягае звышнатуральных і фантастычных падзей, 

даследчыкі знаходзяць прыкметы магічнага рэалізму ў мастацкай мове і 

стылі пісьменніцы.  

Выразным праяўленнем магічнага рэалізму Л. Эрдрыч з‘яўляецца 

вобраз пяцігадовага ЛаРоўз. Малодшы сын сям‘і Рэвіч стаў наступнікам 

некалькіх пакаленняў жанчын яго сям‘і, якія насілі тое ж імя. Усім ЛаРоўз 

уласціва здольнасць вылечваць. «There are five LaRoses <…> In all of these 

LaRoses there was a tendency to fly above the earth
48

» [14]. 

На нашу думку, увядзенне Л. Эрдрыч элементаў магічнага абумоўлена 

імкненнем аўтаркі перадаць рэальнасць праз прызму светапогляду 

аджыбуэяў, які характарызуецца моцным уплывам міфалагічнага 

мыслення.  

Вывучэнне «Трылогіі справядлівасці» дазваляе зрабіць выснову аб тым, 

што з узмацненнем ролі палітычнай праблематыкі міфалагізм раманаў 

набывае больш яскравую форму.  

У раманах цыклу «Трылогія справядлівасці» варта выдзяліць некалькі 

шляхоў рэалізацыі Л. Эрдрыч міфалагічнага кампанента. Па-першае, 

міфалагічны кампанент уводзіцца на сюжэтным узроўні, дзе мастацкая 

рэальнасць канструюецца ў адпаведнасці з міфалагічным стэрэатыпам. 

Так, блізняцовы міф інтэрпрэтуецца ў дуалістычнай прыродзе вобразаў 

Лінды Уішкаб і Ліндана Ларка. 

Па-другое, прысутнасць міфа забяспечваецца пастаяннымі 

праяўленнямі міфалагічнага мыслення герояў. У архаічных і старажытных 
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 Бел.: Усяго было пяць ЛаРоўз. І ўсе ЛаРоўз маглі часам палятаць у нябѐсах. 
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грамадствах міфалогія выступае дамінантным кампанентам духоўнай 

культуры, асноўным спосабам мыслення, канцэптуалізацыі свету [4, с. 134-

135]. У сучаснай традыцыйнай культуры міф праяўляецца ў большасці 

выпадкаў як адлюстраванне ў тэкстах, фактах і артэфактах народнай 

культуры міфалагічнага мыслення. 

Паводле выбітнага французскага антраполага і этнолага Л. Леві-

Бруля, міфы літаральна складаюць найбольш каштоўны скарб племені. 

Яны стаяць у самым цэнтры таго, што племя ўшаноўвае як святыню. 

Пазбаўленае міфа, племя губляе экзістэнцыяльную аснову. Аднак міфы – 

не толькі складовыя часткі калектыўнай племянной свядомасці і памяці. 

Яны ѐсць асабістым здабыткам кожнага члена супольнасці. У кантэксце 

літаратуры Індзейскага Адраджэння страта сувязяў з традыцыйнай 

культурай міфалагічнага падання ѐсць адным з праяўленнем праблемы 

страты ідэнтычнасці сучаснага карэннага амерыканца.  

Штодзѐннасць жыхароў рэзервацыі характарызуецца пастаяннай 

прысутнасцю элементаў міфалагічнага мыслення. Так, Джэралдзін Коўтс 

вызначае пол будучага дзіцяці, заўважыўшы татэмную жывѐлу сям‘і мужа: 

«She knew I was a boy because each time she worked in the room a crane flew 

by the window, my father‘s doodem, as I have said
49

» [17], што звяртае 

жыхарамі раманнага сусвету звычая дзялення на патрылінейныя татэмныя 

роды. Яшчэ адной прыкметай міфалагічнага мыслення герояў з‘яўляецца 

тое, як у іх свядомасці па-рознаму, часта неканфліктна, спалучаюцца 

каталіцкае веравызнанне і племянная абраднасць: «Landreaux was a devout 

Catholic who also followed traditional ways, a man who would kill a deer, thank 

one god in English, and put down tobacco for another god in Ojibwe
50

» [5, с. 

114]. 

У раманах «Круглы дом» і «ЛаРоўз» міфалагічны элемент 

актуалізуецца найбольш адметным з пункту гледжання мастацкай паэтыкі 

шляхам – Л. Эрдрыч уводзіць у сюжэтную плынь гісторыі, якія ўяўляюць 

сабой стылізаваныя ўзоры індзейскага вуснамоўнага аповеду (англ. 

storytelling). Сістэма персанажаў уключае дваіх герояў-апавядальнікаў, якія 

транслююць тэкст, напоўнены міфалагічнымі сэнсамі, у форме падання. 

Імі стаюць прадстаўнікі старэйшага пакалення племені – Сераф Мілк, або 
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 Бел.: Яна ведала, што я буду хлопчыкам, таму што заўжды, калі яна працавала ў залі, за 

вакном пралятала чапля, татэм майго бацькі, як я казаў.  
50

 Бел.: Лэндроў быў прававерным католікам, які, акрамя таго, трымаўся старых звычаяў, ѐн з 

тых, хто заб‘е аленя, падзякуе адному богу на англійскай, а потым падкладзе табакі іншаму 

богу аджыбуэяў. 



49 
 

Мушум, аповед якога стаў часткай рамана «Круглы дом», і Ігнація Сандар, 

гісторыя якой увайшла ў раман «ЛаРоўз».  

Галоўным персанажам абедзвюх гісторый стае Нанапуш. Імя 

персанажа адсылае да вобразу Нанабоза (англ. Nanabozho, Nanabush) – 

героя, які фігуруе ў касмаганічных этнаганічных міфах Аджыбуэяў і іншых 

народаў Алганкінскай групы [4, c. 395]. Л. Эрдрыч аднаўляе вобраз 

Нанапуша ў поўнай адпаведнасці з яго характарыстыкай у міфалагічнай 

сістэме: Нанапуш спалучае якасці культурнага героя – міфалагічны 

персанаж, які дабывае або ўпершыню стварае для людзей розныя 

прадметы культуры, навучае майстэрствам і становіцца першапродкам, – і 

трыкстара – камічна-дэманічнага дублѐра культурнага героя, які дасягае 

поспеху хітрасцю.  

Культурны герой – Нанапуш у гісторыі Мушума ілюструе ўяўленні аб 

тым, што паляўнічы поспех абумоўлены ўздзеяннем магічных сіл [5, с. 

311]. Герой забівае буйваліцу, пасля чаго перажывае духоўнае адраджэнне, 

набывае вышэйшую мудрасць і паведамляе аджыбуэям канцэпцыю 

пабудовы культавага месца – Круглага дома, які сімвалічна ўвасабляе цела 

буйваліцы. «The round house will be my body, the poles my ribs, the fire my 

heart. It will be the body of your mother and it must be respected the same 

way
51

» – паведамляе Нанапушу духоўная заступніца [17]. 

Прырода трыкстара прыпісваецца Нанапушу ў сувязі з тым, што 

дзеянні героя ў сітуацыі небяспекі стаюць непрадказальнымі: «In the face of 

danger, he was sure to act like an Idiot. When self-discipline was called for, 

greed won out with Nanapush. He was aged early by absurdities and lies
52

» [17]. 

Аднак менавіта звычка дзейнічаць насуперак чаканням выяўляецца для 

Нанапуша найвышэйшай мудрасцю, якая рэалізуецца праз ініцыяльны 

матыў зашывання героя ў скуру татэма: нягледзячы на небяспеку, 

Нанапуш пранікае ў цела забітай ім жывѐлы «it is dangerous to go inside the 

animal. Everybody knows that. Yet in his delirium, blinded and drawn by its 

warmth, Nanapush crawled into the carcass. <…> And while unconscious, he 

became a buffalo. This buffalo adopted Nanapush and told him all she knew
53

» 

[17]. Паляванне выступае сімвалам трансфармацыі паляўнічага, звязанага 

арганічнай сувяззю з ахвярай. 
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 Бел.: Круглы дом будзе маім целам. Агонь – маім сэрцам. Ён будзе целам тваѐй маці, і 

менавіта так варта абыходзіцца з ім. 
52

 Бел.: У небяспецы ѐн заўсѐды паводзіў сябе як дурань. Калі патрэбна было авалодаць сабой, у 

Нанапушы прага брала верх. Ен хутка састарэў праз сваю бязглуздзіцу і хлусню.  
53

  Бел.: …лезці ў цела жывѐлы небяспечна. Усе гэта ведаюць. Але Нанапуш, ледзьве прытомны, 

аслеплены і ахінуты яго цяплом, залез усярэдзіну <…> І тады, беспрытомны, ѐн ператварыўся ў 

буйваліцу. Буйваліца прыняла Нанапуша і распавяла яму ўсѐ, што ведала.  
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Нягледзячы на семантычную блізкасць да этыялагічнай легенды, 

аповед Мушума ўяўляе сабой трызненне, а дакладней – пераасэнсаваную 

гісторыю ў сне. Аповед адсылае да падзей рамана «Сляды» ў часы 

заснавання рэзервацыі «Ah, those first reservation years when they squeezed 

us! Down to only a few square miles
54

» [17]. Сувязь з гістарычнымі падзеямі, 

вынікам якіх стала страта індзейскіх зямель, надае аповеду Мушума новае 

гучанне. 

У рамане «Сляды» цыклу «Чараўніцтва кахання» герой Нанапуш 

выступае крыніцай ведаў, якія дапамагаюць іншым героям канструяваць 

уласную рэальнасць і гісторыю: веды пра бацькоў, сям‘ю, паходжанне і 

цяжкасці ў далейшым жыцці. Генеалагічныя сувязі актуалізуюцца як 

фактар яднання абшчыны, прыналежнасць да якой застаецца важнейшым 

фактарам фарміравання ідэнтычнасці герояў. 

У эпізодзе Ігнаціі Л. Эрдрыч з этнаграфічнай дакладнасцю перадае 

індзейскі звычай пераказу сакралізаванага тэксту. Жанчына раіцца з 

іншымі старымі, ці настаў час для рытуальнага пераказу: «The beings who 

might bring our stories to the lowest levels of the earth, to the underwater lions 

and the giant snakes and other evil beings, they have to be froze in the ground, 

sleeping
55

» [14].  

Гісторыя Ігнаціі адбываецца ў міфалагічным часе. Тут Нанапуш стае 

першапродкам аджыбуэяў пасля таго, як выратоўваецца ад пераследу 

дэманічнага духа лятучай галавы: «He made the first people, Anishinaabeg, 

the first humans». Аднак пасля заканчэння апавядальніца параўноўвае народ 

аджыбуэяў з уцекачом-Нанапушам: «We are chased into this life <…> We 

are chased by the things done to us in this life. It is called trauma
56

» [14]. 

У аповедах Мушума і Ігнаціі Л. Эрдрыч выразна ілюструе цэлы шэраг 

універсальных міфалагічных матываў, сярод якіх ініцыяльныя (паляванне 

Нанапуша, уцѐкі ад лятучай галавы), канібалістычныя (матыў апантанасці 

духам-людаедам віндыга), татэмічныя, шаманісцкія і інш. 

Раманы трылогіі ўводзяць своеасаблівыя ўзоры выкарыстання 

прыѐмаў магічнага рэалізму, у аснове якіх традыцыя індзейскага вуснага 

аповеду. Тэзіс аб культурнай каштоўнасці індзейскіх наратываў, уведзеных 

у сюжэтную плынь раманаў Л. Эрдрыч, пацвярджаецца іх архаічнасцю і 

сувяззю з найбольш глыбокімі ўзроўнямі калектыўнай свядомасці. Аднак 
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 Бел.: Эх, першыя гады ў рэзервацыі, калі яны нас сціснулі! Сціснулі да некалькіх міль. 
55

 Бел.: Істоты, якія могуць зацягнуць нашыя гісторыі ў самыя нетры зямлі, да падводных львоў 

і вялізных змеяў і іншых злых стварэнняў, яны мусяць яшчэ мерзнуць у зямлі, спаць. 
56 Бел.: Нас заганяюць у гэтае жыццѐ. Нас заганяе тое, што з намі зрабілі ў гэтым жыцці. Гэта і 

ѐсць траўма. 
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гаворачы аб ролі міфалагізму ў раманах трылогіі, варта адзначыць, што яна 

не абмяжоўваецца перадачай этнічнай самабытнасці аджыбуэяў: аўтарка 

праецыруе міф на сацыяльна-палітычную рэальнасць. Такім чынам, у 

трылогіі Л. Эрдрыч узаемапранікненне міфалагізма і этнаграфізма з 

сацыяльна-палітычнай праблематыкай стварае дыялектычнае адзінства 

нацыянальнага і ўніверсальнага.  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

У кантэксце дысертацыйнага даследавання вызначаюцца 

нацыянальныя і ўніверсальныя характарыстыкі раманнага цыклу 

«Трылогія справядлівасці» Л. Эрдрыч як асобнай прадстаўніцы індзейскай 

літаратуры. Нацыянальным кампанентам выступаюць ідэі, вобразы і 

мастацкія сродкі, абумоўленыя ўласна індзейскім культурным дыскурсам. 

У якасці ўніверсальнага кампанента вылучаюцца рысы, сфарміраваныя пад 

уплывам агульнаамерыканскага, шырэй – сусветнага літаратурнага 

працэсу. 

Індзейская літаратурная спадчына ў шырокім сэнсе ўключае не толькі 

новую англамоўную літаратуру, але і значны пласт твораў індзейскага 

фальклору. Гісторыя англамоўнай індзейскай літаратуры пачынаецца ў 

першай палове XIX ст. з публікацыяй першых аўтабіяграфій карэнных 

амерыканцаў. Аўтабіяграфічнасць як мастацкая стратэгія шырока 

прымяняецца творцамі Індзейскага Адраджэння. Нацыянальнымі 

характарыстыкамі новай абарыгеннай літаратуры сталі трайбалізм, 

аўтабіяграфічнасць, мастацкі сінкрэтызм, экалагізм і этнаграфізм, 

універсальнымі – прафесійнасць, плюралістычнасць і палітычнасць. 

Асноўнымі напрамкамі літаратурнай дзейнасці Л. Эрдрыч былі паэзія 

і кароткая проза на пачатковым этапе творчага шляху пісьменніцы, і 

раманістыка і дакументальная проза на пазнейшым этапе. У цыкле 

«Чараўніцтва кахання» Л. Эрдрыч распрацоўвае сямейную хроніку 

неназванага племені аджыбуэяў у ш. Паўночная Дакота. Інтэртэкстуальная 

сувязь паміж кнігамі цыклу грунтуецца на адзінстве месца дзеяння і 

сістэмы персанажаў – свет рамана населены прадстаўнікамі некалькіх 

сямей, шэраг якіх паступова пашыраецца і дапаўняецца. Іншай прыкметай, 

уласцівай усім раманам цыклу «Чараўніцтва кахання», выступае іх 

кампазіцыйна-наратыўная структура, якая грунтуецца на прынцыпе 

мазаікі. 
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Сацыяльная і гісторыка-палітычная праблематыка ў раманах серыі 

«Чараўніцтва кахання» саступае першасную ролю пытанням родава-

сямейных сувязяў у індзейскай супольнасці. На пачатковым этапе (серыя 

«Чараўніцтва кахання») раманістыка Л. Эрдрыч вызначалася дамінаваннем 

нацыянальнага кампанента, у той час як у пазнейшых творах аўтаркі (цыкл 

«Трылогія справядлівасці» і фемінісцкая дыстопія «Будучы дом жывога 

Бога») пераважае ўніверсальнае.  

Сюжэты раманаў цыклу «Трылогія справядлівасці» грунтуюцца на 

маральна-этычным канфлікце, абумоўленым пошукам справядлівасці ў 

сітуацыі індзейска-амерыканскай памежнасці. Акрамя ўласна злачынстваў 

і пакарання за іх, Л. Эрдрыч распрацоўвае шляхі пераадолення 

супольнасцю нанесенай шкоды і наступствы беспакаранасці. У аснову 

сюжэтаў закладзены рэальныя падзеі і актуальныя праблемы племянной 

рэчаіснасці. Л. Эрдрыч даследуе суадносіны фармальнага і звычаѐвага 

права, іх ролю ў аднаўленні справядлівасці, праблемы індзейскай 

гістарычнай памяці і гібрыднай ідэнтычнасці. Паводле Л. Эрдрыч, 

фармальны закон няздольны забяспечыць справядлівасць, у той час як 

традыцыйныя практыкі аднаўленчага правасуддзя выяўляюцца дзейсным 

сродкам «вылячэння», або аднаўлення балансу адносін у супольнасці. 

У раманах цыклу «Трылогія справядлівасці» міфалагічны кампанент 

уводзіцца, па-першае, на сюжэтным узроўні, дзе мастацкая рэальнасць 

канструюецца ў адпаведнасці з міфалагічным канонам. Па-другое, 

прысутнасць міфа забяспечваецца пастаяннымі праяўленнямі 

міфалагічнага мыслення герояў. Акрамя таго, раманы «Круглы дом» і 

«ЛаРоўз» уводзяць прыѐмы магічнага рэалізму, у аснове якіх традыцыя 

індзейскага вуснага аповеду. Наратывы, уведзеныя Л. Эрдрыч у сюжэтную 

плынь раманаў цыклу, дэманструюць сувязь з глыбокімі ўзроўнямі 

калектыўнай свядомасці. Аднак роля міфалагізму ў раманах трылогіі не 

абмяжоўваецца перадачай этнічнай самабытнасці аджыбуэяў: міф 

выступае праекцыяй сацыяльна-палітычнай рэальнасці. 

Такім чынам, у трылогіі Л. Эрдрыч узаемапранікненне міфалагізма і 

этнаграфізма з сацыяльна-палітычнай праблематыкай стварае 

дыялектычнае адзінства нацыянальнага і ўніверсальнага. 
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