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ментам мінуласа, чым тэндэнцыяй новага часу. Я. Казаковіч і Г. Пельгры- 
моўскі сфармірзваліся як асобы яшчэ ў 80-я гг. XVI ст. у патрыятычным 
асяродку пры двары Радзівілаў біржайскай лініі, галоўных ініцыятараў “ліц- 
вінскіх", незалежніцкіх настрояў у ВКЛ (Г. Пельгрымоўск: пазней знаходзіўся 
пад уплывам “памяркоўнага незалежніка" канцлера Льва CaneriV Амаль усе 
паэты-ліцвіны XVi ст. (Ф. Градоўскі, А. Рымша, Я. Радван, Я. Казаковіч, 
Г. Пельгрымоўскі) вызнавалі кальвінізм, як і іх мецэнаты Радзівілы. На су- 
тыку Рэнесансу і Барока ў паэзію прыйшло шмат аўтараў каталіцкага вера- 
вызнання, якія нарадзіліся пасля Люблінскай уніі, лічылі сваёй Айчынай Рэч 
Паспалітую і называлі яе проста “Польшчай”.
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А.А. ПАШКЕВИЧ
КАНЦЭПЦЫЯ НАЦЫЯНАЛЬНАГА БЫЦЦЯ 
Ў БЕЛАРУСКАЙ ПРОЗЕ XX СТАГОДДЗЯ

Исследуется разработка концепции на
ционального бытия в белорусской прозе 
XX в., осмысливается белорусская литерату
ра как мировоззренческий базис националь
ного и государственного существования, оп
ределяются идейно-художественная сущ
ность и эволюция, национальное своеобра
зие белорусской прозы метрополии и диас
поры. Впервые создана обобщенная работа 
о национальной концепции бытия как социо
культурного и идейно-философского фактора 
существования общества.

Ways of expressing the national life concep
tion in the byelorussian prose of the XX century 
are investigated. The purpose of the thesis con
sists in interpreting the XX century belarusian 
literature as an attitudinal basis of national and 
statal existence, of the belarusian prose national 
peculiarity in the mother contry and abroad. It's 
the first generalized scientic work, thot reflects 
the national life conception in the belarusian lit
erature of the XX century.

Аляксандр Аляксандравіч Пашкевіч -  прадстаўнік маладога і адо- 
ранага пакалення беларускіх літаратуразнаўцаў і творцаў, пакліканага 
да працы новай эпохай грамадскага і духоўнага станаўлення і раз- 
віцця Беларусі. Закончыўшы на роднай Спуччыне сярэднюю школу, ён 
у 1989 г. паступіў на філалагічны факультзт БДУ. Пасля гэтага была 
аспірантура, абарона кандыдацкай дысертацыі “Феномен узвышэнст- 
ва ў беларускай п.аэзіі XX стагодцзя" і выкладчыцкая праца на кафед
ры беларускай літаратуры XX стагоддзя БДУ.

Яшчэ студэнтам А.А. Пашкевіч апублікаваў свой першы паэтычны 
зборнік ' Нябесная сірвента" і неўзабаве быў прыняты ў Саюз бела- 
рускіх пісьменнікаў. Актыўна выступае з гіітаратуразнаўчымі артыкула- 
мі ў беларускім і замежным друку. У 2001 г. выйшлі у свет яго раман- 
дакумент “Пляц Волі” і манаграфія "Зваротныя дароп. Проза беларус
кай эмігрэцыі XX стагоддзя” (Польшча).

Мінулы год стаў паказальным і знакавым для маладога даследчы- 
ка. У верасні на XIV з’ездзе Саюза беларускіх пісьменнікаў А.А. ГТашкевіча абрапі старшынёй 
гэтай творчай арганізацыі, а ў лістападзе адбылася абарона яго доктарскай дысертацыі,

Л.Д. Сінькова,
прафесар, загадчык кафедры беларускай літаратуры XX стагоддзя

V аснове канцэпцыі ,чацыянальнага быцця беларуская проза бачыла уні- 
версапьныя культурныя каштоўнасці земляробчага этнасу з яго сутнаснымі 
міфалагемамі і архетыпамі у гарманічным сінкрэтызме міфалагічнага і хрыс- 
Ціянскага пачаткаў. У знакавых беларускіх празаічных творах універсальнай
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быццёвай канстантай паўставала нацыянальная ідэя. Беларускія пісьменнікі 
разумелі яе рэалізацыю як першасную духоўную і лрактычную задачу ў па
раметрах усяго існавання свайго этнасу. Канцэптуалізацыя нацыянальнага 
быцця адбывалася ў беларускай літаратуры на працягу ўсяго XX ст., пачы- 
наючы яшчэ з 10-20-х гг., пра што выразна сведчыць творчасць Я. Купалы, 
Я. Коласа, М. Багдановіча, М. Гарзцкага, В. Ластоўскага, М. Зарэцкага,
I. Канчэўскага, К. Чорнага. Творы беларускай класічнай літаратуры, літара- 
туры савецкай (апавяданні, аповесці і раманы I. Мележа, У. Караткевіча,
I. Навуменкі, Я. Брыля, В, Быкава, А. Адамовіча, I. Шамякіна, I. Чыгрынава,
I. Пташнікава і інш.), а таксама літарзтуры нашай эміграцыі і нацыянальных 
дьіяспар (публікацыі В, Валыара, У. Случанскага, Ант. Адамовіча, Я. Юх- 
наўца, К. Акулы, М. Сяднёва, П. Вазёрнэга, М. Цэлеша, Л. Савёнка, Ю. Віць- 
біча) маштабна абгрунтавалі вобразна-мастацкую парадыгму беларускай 
нацыянальнай ідэі. Улічваючы як культурны, так і дзяржаўна-палітычны лёс 
народа, беларускія творцы выяўлялі ў той парадыгме найлерш адметнасць і 
багацце народнага духу, яго самасвядомасць з глыбінным інстынктам ду- 
хоўнага і фізічнага самазахавання. У беларускай літаратуры сакралізаваўся 
вобраз Радзімы, адбывалася маніфестацыя нацыянальных рыс характару, 
перманентна мусіла культывавацца адраджэнская праблематыка.

У савецкі перыяд беларуская літаратура, дасягнуўшы пры захаванасці 
актыўнага літаратурнага працэсу агульнасусветнай значнасці найперш у 
плане выяўленча-мастацкім, у той жа час мусіпа пераадольваць спецыфіч- 
ную ідэйную стагнацыю праз творчасць інтэлектуальных лідэраў. 3 агульнай 
празаічнэй плыні вылучаюцца ў асэнсаванні нацыянальнага быцця аповесці 
В. Быкава i A. Адамовіча з канцэпцыяй трагічнага наканавання беларускай 
існасці, творы У. Караткевіча і Я. Брыля, дзе выяўляліся матывы нацыя
нальнага аптымізму, проза адзначанэга перыяду !. Мележа, I. Шамякіна, 
I. Навуменкі, В. Адамчыка, А. Кудраўца, В Карамазава, А. Жука і інш., у якой 
увасабляліся народныя светалоглядныя дамінанты.

Функцыю распрацоўкі канцэпцыі нацыянальнага быцця (нацыянальнай 
ідэі і дзяржаватзорчага пафасу) выконвала ў той перыяд (30-70-я гг. XX ст.) 
і літаратура беларускзга замежжа (эміграцыі, нацыянальнай дыяспары). 
Проза беларускай эміграцыі ўваходзіць, хоць i запознена, у агульнанацыя- 
нальны літаратурны кантэкст як яго адметная і арганічная частка, дапаўняе i 
шмат у чым пашырае яго ідэйна-праблемныя, тэматычныя, вобразна-вы- 
яўленчыя і жанравыя абсягі. Толькі пасля ўвядзення творчасці нашай эмі- 
грацыі ў адзін агульнанацыянальны кантэкст беларускую літаратуру XX ст. 
можна ўспрымаць як цэласны гісторыка-культурны перыяд у развіцці нашага 
мастацтва, бо ў ёй, прозе эміграцыі, найперш атрымоўвалі працяг тыя літа- 
ратурна-эстзтычныя канцэпцыі і жанрава-стылёвыя кірункі, якія патрапілі 
пад вынішчэнне, забэрону ці ідэйны дыктат-спрашчзнсгва ў літаратуры са
вецкай (узвышэнская плынь, гістарычная, сатырычная, мемуарна-аўтабія- 
графічная проза).

Творчасць беларускага замежжа -  вызначальная з’ява нашай літаратуры 
ўсяго XX ст., а не аднаго пасляваеннага перыяду 40-70-х гг. Прычынамі 
пашыранасці культурна-мастацкага эмігранцтва на ўсё стагодцзе сталі най
перш прычыны грамадска-палітычныя: пакручастасць і неспрыяльнасць 
шляхоў нацыянальнага адраджэння і беларускай дзяржаватворчасці, уста- 
ляванне на Беларусі таталітарнага антынэцыянальнага рэжыму, адсутнасць 
свабоды слова, вынішчэнне ўсялякага іншадумства. Сведчаннем непера- 
рыўнасці нашай эмігранцкай прозы ў векавым перыядзе бачыцца найперш 
творчасць В. Ластоўскага, В. Вальтара, Ф. Аляхнов:ча, А.нт. Адамовіча, 
Л. Савёнка-Крывічаніна, У. Сядуры, М. Цэлеша, Ю. Віцьбіча, М. Сяднёва, 
К. Акулы, а таксама актыўны літаратурна-грамадскі і выдавецкі рух на эмі- 
грацыі напрыканцы 10-х і ў 20-я гады (Літва, Латвія, Чзхія, Польшча), а 
таксама ў гадах 40-х і ў другой палове XX ст. (Нямеччына. ЗША, Канада, 
Аўстралія, Англія, Францыя).
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Беларуская проза XX ст. пафасам і праблемна-тэматычнай змястоўна- 
сцю давала жыццятворныя імпульсы агульнанацыянальнаму адраджэнска- 
му руху; сваім раскрыццём нацыянальнага характару і менталітэту, духоў- 
ных ідэалаў і духоўнага вобліку беларуса, адпюстраваннем вызначальных 
архетыповых катэгорый яна спрыяла ўвасабленню мастацкай канцэпцыі 
нацыянальнага быцця -  маштабнай, фундаменгзльнай ідэйнай парадыгме, 
асновай якой была нацыянальная ідзя, усведамленне неабходнасці неза- 
лежнага дзяржаўнага існавання, ідэалізацыя мінулага, сцвярджзнне народ- 
нага светаспасціжэння, абсалютызацыя духоўнасці, узвышэнства як куль- 
турнага складніка існавання нацыі. Разам з дасягненнямі нашай метраполь- 
най прозы, якая на працягу дзесяцігоддзяў даследавалася вельмі актыўна, 
нельга пакідаць па-за ўвагай і прозу беларускага замежжа.

Разнапланавая проза беларускага замежжа XX ст. развівалася ў трох 
асноўных тэматычных і жанрава-стылёвых кірунках: гістарычным, мемуарна- 
аўтабіяграфічным і сатырычным.

Гістарычны фактар стаў найбольш характэрным і арганічным сродкам 
мастацкага ўвасаблення канцэпцыі нацыянальнага быцця ў прозе беларус
кага замежжа. Адраджэнска-нацыянальная праблематыка была вызначаль- 
най у прозе В. Ластоўскага першай паловы 20-х гг. (аповесць “Лабірынты", 
апавяданні цыкла “3 мінуўшчыны”). Ідэя Крывіі, распрацаваная гіісьменнікам 
у эмігранцкі перыяд, бачыцца канцэптуальна абгрунтаванай трансфармацы- 
яй-выяўленнем у літаратуры беларускай нацыянальнай ідэі, новым і тры- 
валым падмуркам мадэлі нацыянальнага быцця (у параўнанні, да прыкладу, 
з “ліцвінізмам" творцаў XIX ст. -  філаматаў і філарэтаў, якія патэнтавалі 
адно -  своеасаблівую мутацыю старабеларускасці і нацыянальнай ідэі. 
У сваей прозе перыяду эміграцыі В. Ластоўскі ўпершыню ў беларускай літа- 
ратуры, узвысіўшыся над простай аналітычнай ілюстрацыйнасцю, даў грун- 
тоўнае, цэльнае і кампактнае ўвасабленне нацыянальнай канцэпцыі быцця, 
фундаментальным! катэгорыямі якой пісьменнікам выводзіліся міфалагічнае 
светабачанне, гістарычная самасвядомасць, актыўнае выкарыстанне дасяг- 
ненняў традыцыйных навук (з пераважным акцэнтам культуразнаўчай га- 
ліны), родная мова і як неадменны сацыяльны і культурны гарант -  неза- 
лежнае дзяржаўнае існаванне ў дзейсным сусветным узаемаабмене матэ- 
рыяльнымі і культурнымі набыткамі.

Альтэрнатывай сталінска-таталітарнаму і імперска-савецкаму падыходу ў 
асвятленні гістарычнага мінулага Беларусі на працягу некалькіх дзесяцігод- 
дзяў (30-я, 40-я і 50-я гг.) была мастацкая канцэптуалізацыя нацыянальнага 
быцця і ідэалізацыя яго гістарычных форм у літаратуры нашага замежжа -  
праз актуалізацыю іх велічных і гераічных старонак (творы А. Кавалеўскага, 
У. Случанскага, П. Вазёрнага), а таксама гіраз тэндэнцыю міфалагізавання ў 
мастацкім асвятленні далёкай мінуўшчыны Радзімы, пры гэтым ідэйна- 
мастацкі адлік у адпюстраванні канцэпцыі нацыянальнага быцця лраводзіў- 
ся ад пачаткаў народнай свядомасці (проза С. Хмары). У нашай гістарычнай 
прозе замежжа выяўляліся найперш спробы рамантычнай і неарамантыч- 
най распрацоўкі нацыянальнай ідэі.

Сведчаннямі зацікаўленасці мападой беларускай літаратуры 40-х -  пачатку 
50-х гг. гістарычнай праблематыкай станавіліся празаічныя спробы А. Кава- 
леўскага. Тая праблематыка мела “прыкладны” характар: высвечвала і кан- 
цэптуалізавала найперш яе ваярскі зрэз, праз такі зместавы аспект актуа- 
лізуючы нацыянальную ідэю і заклікаючы да самаахвярнага служэння Баць- 
каўшчыне, не бачачы па-за гэтым перспектывы свайго і дзяржаўнага існа- 
вання.

Значным дасягненнем нацыянальнай гістарычнай прозы бачыцца раман 
Уладзіміра Случанскага “Драбы”, дзе ў гістарычнай перспектыве змадэля- 
ваны сімвал духоўнага і дзяржаўнага быцця-ўладкавання Літвы-Беларусі у 
гарманічным суплёце міфалагічнага, язьічніцкага і хрысціянскага лёсапа-
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чаткаў, Жывапісны гістарычны каларыт, прыгодніцкая фабула, рамантыч- 
ныя элементы ў сюжэце і канцэпцыі герояў, камічныя і іранічныя элементы 
родняць раман “Драбы” з раманамі вальтэр-скотаўскага тылу, у паэтыку 
якіх, аднак, беларускім аўтарам прыўносіцца і натуралістычная эстэтыка, 
алюзіі з нацыянальнага фальклору і сгарабеларускай літаратуры. Сінтэзу- 
ючы ў сваім творы набыткі замежнай і айчыннай гістарычнай прозы, У. Слу- 
чанскі змог, хоць часам і пункцірна, вымаляваць нацыянальную канцэпцыю 
беларускай гісторыі.

ГІаказальны ў названым аспекце і творчы шлях Юркі Віцьбіча як пера- 
адоленне дагматыкі сацрэалізму, “гісторыка-рэвалюцыйнай” прозы пры 
стварэнні аповесцей і нарысаў пра мінулае Бацькаўшчыны (аповесці “Арцы- 
біскуп і смерд”, “Лшоно Габоо Ьійрушалайм”, иаасобныя нарысы-эсэ (“Каб я 
каршуком радзіўся...", “Плыве з-пад Сьвятое Тары Нёман”)).

Найбольш пашырана ў творчасці беларускай эміграцыі мемуарна-аўта- 
біяграфічная і блізкая ёй па тэматычных і жанравых аспектах проза, якая 
стала i кампенсацыяй за пэўную абмежаванасць -  па аб’ектыўных прычы- 
нах -  гістарычнай мастацкай літаратуры, і вынікам экзістэнцыйна-псіхалагіч- 
ных пошукаў аўтараў-выгнаннікаў. Актыўнае развіццё мемуарна-аўтабіягра- 
фічнай прозы як адно з вызначальных асаблівасцей развіцця беларускай 
літаратуры XX ст. упершыню відочна выявілася ў творчасці нашай эміграцыі 
20-х і канца 40-60-х гг Адметнай бачыцца ў агульнаеўрапейскім кантэксце 
“ўспамінная хронікэ” Францішка Аляхновіча (у гірыватнасці, аповесць “У кап- 
цюрох ГПУ”), якую ў 30-х гг. пэраклалі на многія мовы свету і якая ў суседніх 
з Беларуссю краінах мела вялікі розгапас. Архетыповая катэгорыя чалаве- 
чага і дзяржаўнага шляху атрымала грунтоўнае філасофскае выяўленне ў 
рамане Віктара Вапьтара “Роджаныя пад Сатурнам” і раманах Уладзіміра 
Сядуры “Вялікія дарогі”, Кастуся Акулы “Змагарныя дарогі” і Аўгена Калу- 
бовіча “На крыжовай дарозе”. Філасофскае і біблейскае гучанне мае асэн- 
сзванне асабістага лёсу ў раманах Масея Сяднёва “Раман Корзюк’’ i “I той 
дзень надышоў”. Панарамнае выяўленне нацыянальнага менталітэту ў зна- 
кавых перыядах беларускай гісторыі вызначальнае для трылогіі К. Акулы 
Тараватка”. Дэталёвымі летапісамі лёсавай трагедыі беларускай моладзі і 
сялянстеа ў перыяд бапьшавіцка-сталінскага генацыду сталі легішыя апавя- 
данні Міколы Цэлеша і Аляксандры Саковіч. Пісьменніца з падкрэслена жа- 
ночай пазіцыі набліжалася да мастацкага адлюстравання народных света- 
поглядных і быццёвых асноў, якім было наканавана развівацца ў неспры- 
яльны перыяд вайны і нацыянальнага ўціску. Гнеўным абвінавачваннем та- 
талітарызму прасякнута і аповесць М. Цэлеша “Загібельскі летапіс”, якая ад- 
люстравала быццёвую і духоўную адметнасць беларуса, яе вынішчэнне 
антыхрысціянскай эпохай.

Выявіўшы ў сваіх творах найбольш трагічныя перыпетыі ў грамадскім і 
духоўным жыцці на Радзіме, празаікі-выгнанцы на ўласных “узорных” лёсах 
адлюстравалі дынаміку станаўлення нацыянальнай свядомасці ў неспры- 
яльных умовах дзяржаўна-таталітарнага тэрору і гвалту асобы. Мемуарна- 
біяграфічная проза беларускай эміграцыі, узбагачаючыся агульначалавечы- 
мі філасофскімі праблемамі і біблейска-хрысціянскімі ідэаламі, схілялася да 
выразнай лірычнасці, эсэістычнага і навелістычнага гучання, рабілася знач- 
най і адметнай старонкай нацыянальнай літаратуры.

Канцэпцыя своеасаблівай мадэлі псеўданацыянальнага быцця распра- 
цоўвалася ў сатырычнай прозе беларускай эміграцыі (гворы Л. Савёнка- 
Крывічаніна, Ант. Адамовіча), дзе праз адмаўленне таталітарнага ладу пе- 
радавалася сваё разумение ідэалаў духоўнага і сацыяльнага ўладкавання. 
Сатырычная проза эміграцыі, адлюстраваўшы традыцыі “нашаніўскай” про
зы, стала творчым працягам сатырычнай узвышаўскай творчасці К. Чорнага 
і найперш А. Мрыя, пра што сведчаць адметнасці паэтыкі, жанрава-сты-
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лёвыя і ідэйна-мастацкія асаблівасці аповесцей Л. Савёнка-Крывічаніна 
“Дзёньнік Ів. Ів. Чужанінава” і Ант. Адзмовіча “Трывога". У названых творах 
багатая палітра смехавых адценняў, іх сагырычнасць спалучана з поаявамі 
лірычнасці і трагічнасці; яны -  выява мастацкага пратэсту супраць вар’яцтва 
таталітарызму і дзяржаўнай несвабоды. Сродкамі сатыры Л. Савёнак-Кры- 
вічанін i Ант. Адамовіч, гратэскна капіруючы рзчаіснасць, стварылі мадэль 
грамадства дэфармаванага, “перакуленага”. Усведамленнем духоўнага ка- 
тастрафізму ў таталітарнай імперыі, асэнсаваннем трагічнай прадвызнача- 
насці існавання беларуса творы Ант. Адамовіча абагульнялі мастацкае 
спасціжэнне канцэпцыі беларускага нацыянальнага быцця ў параметрах 
хрысціянскага (біблейскага) светабачання і філасофскай заглыбленасці.

Празаікі беларускага замежжа ў сваіх творчых метадах і прыёмах не 
выходзілі за межы нацыянальных традыцый, пісалі (хоць і ўдалечыні ад 
Бацькаўшчыны) супольны кантэкст беларускай літаратурьі, бо эмаль усе -  i 
творцы першай палозы XX ст. (В. Ластоўскі, Ф. Аляхновіч, В. Вальтар), i 
пісьменнікі паваеннай эміграцыі (Ант. Адамовіч, Н. Арсениева, Ю. Віцьбіч, 
М. Сяднёў, М. Цэлеш, Л. Сааёнак) -  дэбютавалі яшчэ ў Беларусі-метраполіі 
i там пачалі фармавацца як мастакі слова. Тэта сведчыць прэ трывалы 
ідэйна-мастацкі і стылёвы кансерватызм нашай літаратуры. Кансерватызм 
падобнага кшталту меў абарончае адценне, бо спрыяў найперш узнаўленню 
і самасцвярджэнню нацыянальнай грамадска-культурнай І, у прыватнасці, 
літаратурнай парадыгмы. Як выключэнне бачыцца творчасць Я. Юхнаўца, 
авангарднага літаратара, чые тэксты (вершы, зацемкі, навелы, апавяданні, 
драматычныя нарысы, паэтычныя запісы прозай, аповесць-успаміны) афарм- 
ляліся ў эстэтычным пол! і традыцыях заходняга мастацтва, станавіліся 
своеасаблівым суплётам літаратурнага, эстэтычнага і філасофскага, убіра- 
ючы ў сябе экзістэнцыяльную засяроджанасць, адзнакі экспрэсіянізму, сюр- 
рэалізму, фальклорнага прымітывізму, прынцыпы іншых літаратурмых школ, 
плыняў і стыляў, увасаблялі ўласны творчы метад асацыятыўнасці.

Большасць празаічных твораў беларускага замежжа мемуарна-аўтабія- 
графічнага і сатырычнага планаў пісаліся пад трагічным знакам катастра- 
фізму беларускага нацыянальнага быцця, яго ахвярнай наканаванасці. Про
за эміграцыі лершай паловы 40-х гг. (а таксама нешматлікія творы пісьмен- 
нікаў метраполіі), у якой выяўлялася адмаўпенне ад услаўлення савецкай 
палітычнай сістэмы сталінскага ўзору, у якой абуджаліся ідоі аб неабход- 
насці змагання супраць таталітарна-дыктатарскай улады (згаданыя раманы, 
аповесці і апавяданні М. Сяднёва, У. Сядуры, Л. Сазёнка-Крывічаніна, 
Ант. Адамовіча, а таксама блізкія ім малавядомыя раманы гірэзаіка савец
кай Беларусі Р. Мурашкі “Насуперак лёсу" і "Таварышы”), істотна пашырае 
раней-шыя ўяўленні аб нгшай прозе перыяду Другой сусветнай вайны, 
узбагачае яе ідэйна-праблемныя і жанрава-стылёвыя абсягі.

Маштабны і аб’ектыўны аналіз прозы беларускай эміграцыі XX ст. дае 
падставы гаварыць пра яе як пра значную старонку нашага нацыянальнага 
прыгожага пісьменства са сваімі адметнымі ідэйна-мзстацкімі заканамер- 
насцямі, праблемна-тэматычнымі і жанрава-стылёвымі напрацоўкамі, якія, 
аднак, гарманічна кладуцца ў агульны беларус-кі літаратурны кантэкст. Такія 
празаічныя публікацыі, як раманы “Роджаныя пад Сатурнам” В. Вальтара, 
“Драбы” У. Случанскага, “Закрываўленае сонца” К. Акулы, "Яно” Я. Юхнаў- 
ца, “I той дзень надышоў” М. Сяднёва, аповесці “Трывога”, “Каханы горад” 
Ант. Адамовіча, “Дзённік Чужанінава” Л. Савёнка-Крывічаніна, апавяданні 
П. Вазёрнага, К. Юхневіча (Я. Юхнаўца), А. Кавалеўскага, выконвалі вялікую 
ролю ў спасціжзнні і адлюстраванні асноватворных сацыякультурных і гра- 
мадскіх кампанентаў беларускага нацыянальнага быцця.

Захаваць ідэйна-канцэптуальныя аснозы нацыянальнага быцця імкнуліся 
ў савецкі перыяд (50-70-я гг.) і беларускія пісьменнікі Польшчы (апавяданні і
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мініяцюры Г. Валкавыцкага, Я. Чыквіна, проза В. Петручука, апавяданні 
А. Анішэўскай, проза М. Гайдука, апавяданні і аповесці С. Яновіча -  з пер- 
шаснай мастацкай задачай маральна-эстэтычнага асэнсавання асаблівас- 
цей народнага характару, народнага лесу, з увасабленнем праблемы 
“тутэйшасці-крэсавасці").

Сучасная проза Беларусі пры ўвасабленні сутнасных асноў быцця харак- 
тарызуецца найперш павышанай цікавасцю да нацыянальнай гісторыі, яе 
рамантычным і эпічным асэнсаваннем, а таксама схільнасцю да аўтабія- 
графізму, мастацкай дакументальнасці, асвятлення надзённых праблем гра- 
мадства ў фантасмагарычным i алегарычным планах. У сучаснай прозе пры 
паказе канцэптуальных свядомасных і быццёвых планаў выяўляецца схіль- 
насць да мадэрністычнай паэтыкі з выразнымі экзістэнцыяльным і біблей- 
ска-апакаліптычным адценнямі (новыя творы В. Быкава, В. Казько, аповесці 
Ю. Станкевіча, апавяданні Б. ГІятровіча, А. Казлова (Беларусь), проза ма- 
ладых беларускіх празаікаў Польшчы М. Лукшы i М. Андрасюка), апавяданні 
А. Асташонка (Украіна), А. Кажадуба, А. Кірвеля (Расія).

У цэлым жа праз асэнсаванне і канцэптуалізацыю нацыянальнага быцця 
беларуская проза XX ст. выявілася багатым і адметным культурна-мастац- 
кім феноменам, паслядоўным і цэльным у сваіх духоўна-эстэтычных і сацы- 
яльна-грамадскіх пошуках, у паказе станаўлення нацыянальнага светапо- 
гляду і народнай свядомасці, у вызначэнні нацыянальных і універсальных 
вектараў развіцця сваёй краіны.
Паступіўу рздакцыю 07.01.2003.

И.С. СКОРОПАНОВА

РУССКАЯ ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
КАК НОВЫЙ ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ

Раскрывается внутривидовая и видовая 
трансформация русской постмодернистской 
литературы, обретающей литературно/сверх- 
литературные и эстетическо/сверхэстетичес- 
кие характеристики.

The article describes the intra-aspectual and 
aspectual transformation in Russian Post-mo
dernist Literature which obtains literature/super- 
Iiterature and esthetical/superesthetical charac
teristics.

Ирина Степановна Скоропанова в 1967 г. окончила филологиче
ский факультет БГУ и в 1972 г. после завершения учебы в аспиранту
ре защитила кандидатскую диссертацию на тему "Идейно-художест
венные искания М.А. Булгакова (20-е годы)". C этого же года и по на
стоящее время работает на кафедре русской литературы БГУ. На 
протяжении последнего десятилетия опубликовала: монографию 
"Русская постмодернистская литература: новая философия, новый 
язык” (2000, 2002), учебные пособия "Поэзия в годы гласности" (1993), 
"Борис Пастернак" (2002), "Русская постмодернистская литература" 
(1999; 2000; 2001; 2002), 75 научных статей, посвященных проблемам 
развития русской литературы XX в. Наибольшую известность получи
ла книга И.С. Скоропановой "Русская постмодернистская литература", 
которая используется в учебном процессе в вузах Республики Бела
русь и около 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

17 января 2003 г. Ирина Степановна защитила докторскую дис
сертацию на тему "Русская постмодернистская литература: типоло

гия, поэтика, концептосфера". В ней предложена новая научно-теоретическая концепция рус
ского литературного постмодернизма.

С.Я. Гончароаа-Грабовская,
заведующая кафедрой русской литературы БГУ, профессор

Русская постмодернистская литература -  литература нового типа: она 
основана на эстетике симулякров, создается посредством деконструкции 
культурного интертекста и практики нелинейного -  грамматологического
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