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Вiталь Падстауленка

Вiцебск

Камiчна-псiхалагiчны сiнтэз

у беларускiх апавядальных гiсторыях

1920-х гадоу

У шырокай жанравай сiстэме беларускай “малой” прозы 1920-х

гадоу адметнае месца належыць апавядальнай гiсторыi. Гэтая жанра-

вая форма у многiм спецыфiчная, бо у сваëй аснове яна скiравана на

выяуленне адрозных, самабытных рыс у персанажы, а не на паказ вi-

давочна тыповых герояу, якiя выступаюць носьбiтамi “голасу народа”.

Нагадаем, што апавядальная гiсторыя – гэта жанравая форма апавя-

дання, структурным ядром якой з’яуляецца маналог наратара, iнфар-

мацыйна насычаны i псiхалагiчна заглыблены, у ходзе якога апасрод-

кавана складваецца партрэт-характарыстыка самога аутара аповеду.

Больш таго, пры агульным аналiзе жанравай мадыфiкацыi апавядаль-

най гiсторыi неабходна акрэслiць ступень аутэнтычнасцi названага во-

браза у супастауленнi з вобразам аутара.

Як вядома, апавядальнiк – гэта вобраз-“медыум”, вобраз-“пасрэд-

нiк” памiж крэатарам i персанажамi, ëн знаходзiцца на мяжы мастац-

кага свету i альбо аналiтычна-iранiчна сузiрае падзеi, альбо узруша-

на-эмацыянальна узнауляе перыпетыi асабiста перажытых рэалiй. На-

ратару уласцiвы дар усëведання, а яго вобраз надае твору каларыт
максiмальнай аб’ектыунасцi1.

Iдэнтыфiкаваць вобраз апавядальнiка з самiм аутарам не зусiм

правiльна, бо названы вобраз з’яуляецца суб’ектам мастацкага твора

1 Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные поня-
тия и термины, Москва 1999, с. 509.
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i плëнам пiсьменнiцкай фантазii. Таму цалкам атаясамлiваць iх немаг-

чыма, хоць пэуныя падабенствы часам маюць месца, асаблiва на пад-

ставе аутабiяграфiчнасцi мастацкага матэрыялу.

Так, своеасаблiвая творчая iнтэнцыя са схематычнай назвай праз
суб’ектыунасць да аб’ектыунасцi, тыповасцi i фiласофскай абагуль-
ненасцi выразна прасочваецца ва усëй прозе Якуба Коласа i, прынамсi,

у жанравай мадыфiкацыi апавядальнай гiсторыi, найбольш паказаль-

ным прыкладам якой (у межах нашай тэмы) стау твор “Страшнае

спатканне” (1921).

У стылëвым плане гумарыстычная апавядальная гiсторыя

“Страшнае спатканне” уяуляе сабой сiнтэз трагiкамiчных элементау,

якiя з’яуляюцца неабходным кампанентам для адэкватнага успрыман-

ня загадкавых перажыванняу галоунага героя хлопчыка Тараскi. Кан-

траст памiж авантурна-камiчнай назвай твора, логiкай раскрыцця сю-

жэта i нечаканай развязкай стау перадумовай фармiравання моцнага

камiчнага эфекту, фармальна наблiжанага да жанру народнага анек-

дота.

Градацыя драматычна-мiстычных абставiн у творы, апiсанне у ад-

паведнай танальнасцi пейзажных замалëвак, дэталiзаваны партрэт

здранцвелага ад жаху героя памнажаюць ступень псiхалагiчнага

уздзеяння апавядальнай гiсторыi i меру эмацыянальнага напружання

у працэсе яе iнтэрпрэтацыi. Неспакой за лëс хлопчыка змяняецца ка-

мiчнай развязкай, у якой выкрываецца беспадстаунасць жахау героя.

Сэнсава-эмацыянальнае балансаванне на мяжы камiчнага i трагiчнага

прыводзiць да напружанага, дынамiчнага, захапляючага сюжэта, на

прыкладзе якога аутарам раскрываецца нязначнасць i парадаксаль-

насць дзiцячых страхау.

Самабытным мастацкiм каларытам у межах аналiзуемай намiжан-

равай формы вылучаюцца апавядальныя гiсторыi навелiстычнай бу-

довы Мiхася Лынькова: “Крот”, “Над Бугам”. Яны прысвечаны пе-

рыяду грамадзянскай вайны, часу, калi спаконвечныя маральна-этыч-

ныя традыцыi пачалi вiдазмяняцца, у вынiку чаго iснаванне набывае

жудасна-гратэскавыя формы. Аналагiчнае успрыманне крывавых па-

дзей мае у лiтаратурным свеце неадзiнкавыя прыклады, таму, дума-

ецца, было б мэтазгодна на падставе некаторых жанрава-стылëвых

агульнасцяу супаставiць названыя творы М. Лынькова з апавядаль-

нымi гiсторыямi з мастацкага цыкла “Конармiя” Iсаака Бабеля.

Для творчых стыляу празаiкау характэрна абвостранае суб’ек-

тыунае узнауленне падзей, дынамiзм фабульных рухау, экспрэсiунасць

аповеду, ваганнi пафаснасцi творау (ад узвышана-рамантычнай праз
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сатырычную да трагiчнай настраëвасцi). Мастацкае успрыманне вай-

ны як звышсiтуацыi, звышрэальнасцi стала дэтэрмiнантай “балючас-

цi” эмацыянальнага фону апавяданняу, таму i камiзм тут трансфар-

мавауся у “звышкамiзм” – гратэскавасць.

Стылëвыя сiстэмы абодвух пiсьменнiкау вызначаюцца увагай да

фарбау, да маляунiчай каларыстыкi, з дапамогай чаго паспяхова рэалi-

зуецца мастацкi прыëм славеснага малявання, асаблiва спрыяльны для

перадачы эмацыянальна-пачуццëвай узрушанасцi герояу. Пейзажныя

замалëукi у аналiзуемых творах здзiуляюць, а часам i празмерна эма-

цыянальна узрушваюць кантрастнасцю i метафарычнасцю. У iх з фан-

тастычнай экспрэсiяй знiтаваны высокi рамантызм i натуралiзм: Оран-
жевое солнце катится по небу, как отрубленная голова, нежный
свет загорается в ущельях туч (...) Запах вчерашней крови и уби-
тых лошадей каплет в вечернюю прохладу2 (I. Бабель “Пераход праз

Збруч”). А гэта прыклад апiсання навакольнага свету у момант эма-

цыянальнага уздыму пратаганiста з твора “Крот” М. Лынькова: Мне
здаецца, што смяюцца туманы наукол, залiваюцца шалëным рогатам
колы арбы (...) залiваецца рогатам сам пан Езус, што павiс нямым
распяццем на раздарожжы на пахiлым, замшэлым крыжы3.

У разглядаемых апавядальных гiсторыях назiраецца сюжэтна-

кампазiцыйная асаблiвасць, якую умоуна можна назваць прынцыпам

мастацкай праекцыi. Сутнасць яе у тым, што карцiна адзiнкавай, пры-

ватнай трагедыi успрымаецца як частка сусветнай катастрофы, цi, на-

адварот, гiганцкiя чалавечыя страты “адцяняюцца” смерцю асобных

персанажау (“Над Бугам” М. Лынькова, “Жыццяпiс Паулiчэнкi, Мат-

вея Радзiëныча” I. Бабеля). Пiсьменнiкамi аддаецца перавага гратэс-

кавай пабудове мастацкiх вобразау, негатыунасць адносiн да якiх пра-

двызначана не столькi унутранай заганнасцю персанажау, колькi кла-

савымi разыходжаннямi з наратарам.

Напрыклад, у партрэце пана Зелянецкага (“Крот”) аутар апове-

ду скiроувае увагу на асобныя рысы твару героя: сiвы ржэунiк шчок,
абгрызеныя вусы, маленькiя, кратовыя вочкi. Вобразы-дэталi (кра-
товыя вочы, белае авечае сэрца) узбуйняюцца аутарам да маштабу

вобразау-сiмвалау, якiя у метафарычнай форме выяуляюць (адпавед-

на) хiтрасць i пасiуна-прыгнечаны статус ахвяры часу. I. Бабель у апа-

вядальнай гiсторыi “Касцëл у Наваградзе” змяшчае арыгiнальны пар-

2 И. Бабель, Избранное, Минск 1986, с. 11.
3 М. Лынькоу, Збор творау: У 8 тамах, Мiнск 1981, т. 1, с. 79.
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трэт ксяндза Рамуальда: гнусавый скопец с телом исполина, громовой
хохот, душа, нежная и безжалостная, как душа кошки4.

У абодвух выпадках сатырычных партрэтау назiраецца трансфар-

мацыя прапарцыянальнасцi у знешнасцi персанажау (у бок “знiжэння”

(змяншэння) – вобраз Зелянецкага, гiпербалiзацыя – уласцiвасць во-

браза Рамуальда), а таксама гратэскавая тыпiзацыя iх па схеме “ча-

лавек–жывëла”.

Стылëвай адзнакай апавядальных гiсторый М. Лынькова i I. Ба-

беля варта лiчыць з’яуленне матыву смерцi, адлюстраванне мярцве-
лых формау жыцця (С. Шчадрын), што праяуляецца у апiсаннi “кла-

савых ворагау” i iх акружэння: з-пад шэрых i слiзкiх туманау выплы-
ваюць кратовыя вочы, яны шырацца, (...) засцiлаюць гнiлымi павека-
мi дзiуныя зданi мiнулага, словы прыдушаным шэптам льюцца5, нiбы
з магiлы чуецца голас6 (“Крот”); Раздетый труп валяется под отко-
сом. И лунный блеск струится по мëртвым ногам, торчащим врозь,
два серебряных черепа разгораются на крышке сломанного гроба7

(падкрэслена – В. П.) (“Касцëл у Наваградзе”). Матыу смерцi падкр-

эслiвае характар стаулення наратара да вобразау-антаганiстау i яго

iмкненне сцвердзiць “нежыццяздольнасць”, незапатрабавальнасць та-

кiх аб’ектау рэчаiснасцi.

Гратэскавасць творау М. Лынькова i I. Бабеля выяуляе дэструк-

тыунасць, дысгарманiчнасць, жахлiвасць часу, спрыяючы тым са-

мым далейшаму развiццю гуманiстычнай традыцыi у сусветнай лiта-

ратуры.

Да прааналiзаванай жанравай групы па iдэйна-праблемнай су-

гучнасцi наблiжаецца апавядальная гiсторыя сатырычнага характару

“Воук” З. Бядулi (1923), у якой з iмпрэсiянiстычнай выразнасцю рас-

крываецца працэс абязлiчання чалавека. Сюжэтная неразгорнутасць,

дынамiка фабульнага руху, адсутнасць апiсальнасцi, лакальная коль-

касць персанажау i, нарэшце, сiнкрэтызм рэалiстычна-рамантычнага

характару аповеду зблiжае па стылëвых прыкметах твор З. Бядулi

з вышэйназванымi апавядальнымi гiсторыямi (асаблiва з мастацкiмi

прыкладамi з цыкла “Конармiя” I. Бабеля).

Гратэскавасць аповеду, як асноуны камiчны элемент, у творы

“Воук” з выключнай сiлай увасобiлася у сатырычным партрэце кан-

4 И. Бабель, Избранное, с. 13.
5 М. Лынькоу, Збор творау..., т. 1, с. 80.
6 Тамсама, с. 81.
7 И. Бабель, Избранное, с. 13.
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трабандыста. Праз градацыю саркастычна-гратэскавых апiсанняу ге-

роя становiцца вiдавочнай рэакцыя адчужэння, непрымальнасцi гэтай

асобы апавядальнiкам. Праiлюструем гэтую выснову на канкрэтных

прыкладах: выставiу на мяне пару вуглëвых воучых вачэй, здало-
ся (...), што побач (...) сядзiць воук, зiрнуу на (...) суседа-ваука,
воук папауся у пастку, сядзеу цiха (...), як прыстрэленая звяры-
на8. Высмейванне галоунага героя (дарэчы, як i большасцi сатырыч-

ных персанажау у названых творах М. Лынькова i I. Бабеля) носiць

неаб’ектыуны, вузка тэндэнцыйны характар i у многiм абумоулена

iдэйна-класавай схемай ацэнкi вобразау. Пры гэтым, у апавядальнай

гiсторыi “Воук” акцэнтаванне увагi на асобных дэталях знешнасцi ге-

роя (вочы, голас) i ужыванне прыëму адцягненага партрэта стварае

больш псiхалагiчна матываванае апiсанне персанажа.

Аднак агульная псiхалагiзацыя вобразау у дадзеным творы З. Бя-

дулi мае неглыбокую, знешнюю форму выяулення, на што крытыкай

ужо звярталася увага, у прыватнасцi, В. Каваленкам у манаграфii “По-

шукi i здзяйсненнi. Творчасць Змiтрака Бядулi” (1963). Растлумачыць

такi факт у творчасцi майстра псiхалагiчных замалëвак магчыма толь-

кi з улiкам iдэйна-жанравай абумоуленасцi яго твора (апавяданне са-

тырычнай скiраванасцi) i лiтаратурнай тэндэнцыйнасцi пры камiчным

паказе аб’ектау грамадскага астракiзму.

Рысы мастацкага запраграмавання часам зауважаюцца i у апавя-

дальнай гiсторыi сацыяльна-бытавога зместу “Цiшка Бабыль” М. За-

рэцкага (1922). Аднак, нават з улiкам стылëвых “недапрацовак”: па-

тэтычнасцi, бытавой апiсальнасцi i кан’юнктурнай змадэляванасцi во-

браза галоунага героя, твор прываблiвае, паводле В. Максiмовiча,

бескампрамiснасцю маральна-гуманiстычнай пазiцыi аутара, рысай,

што у далейшай прозе М. Зарэцкага набудзе характар пазiтыунай

тэндэнцыi.

Гэтая апавядальная гiсторыя распачала канцэптуальнае даследа-

ванне празаiкам фундаментальнай тэмы “чалавек i гiсторыя”, даволi

часта прадстауленай iм у ракурсе “асоба i рэвалюцыя”. Трэба за-

значыць, што у творы “Цiшка Бабыль” рэвалюцыя i асоба паказаны

неардынарна, супярэчлiва: усëпаглынаючая радасць i прага дзейнасцi,

што суправаджала рэвалюцыйныя метамарфозы, ператварылася у раз-

губленасць i дэструктыунасць, апошняя з якiх, як прадэманстравана

у творы, набывае статус грамадскай легiтымнасцi.

8 З. Бядуля, Збор творау: У 5 тамах, Мiнск 1986, т. 2, с. 78.
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Супярэчлiвасць, непаслядоунасць натуры Бабыля прасочваецца

аутарам у розных аспектах яго дзейнасцi, найперш на падставе сюжэт-

най паралелi “апантанасць героя новаувядзеннямi – жыццëвыя рэалii”.

У гэтай паралелi з вялiкай мастацкай сiлай выявiлася iлюзорнасць

планау героя.

Камiзм сiтуацыi “неадпаведнасцi”, кантэкстуальна увасабляючыся

у дэталях-сiмвалах (партрэт галоунага героя, яго жытло), трапна

падсумоувае абсурднасць жыццëвых уяуленняу персанажа.А хiсткасць

яго маральнай асновы i бытавая неуладкаванасць прыводзяць Бабыля

да прапагандавання разбуральных прынцыпау iснавання. Такiм чы-

нам, аутарам раскрываецца механiзм помсты нiкчэмнасцi за сваю нiк-
чэмнасць9.

Узнятая у творы асновасутнасная праблема “маленькi чалавек пры

вялiкай уладзе” у апавядальных гiсторыях М. Зарэцкага паступова ма-

дыфiкавалася у наступны варыянт – ператварэнне маленькага чала-
века у вялiкага дыктатара (“Максiмалiст”), варыянт надзвычай ак-

туальны, прарочы у тагачасных абставiнах.

Жанравая блiзкасць i праблемна-тэматычнае сугучча, думаец-

ца, прадвызначылi i стылëвыя падабенствы названых творау М. За-

рэцкага, што, у прыватнасцi, мае месца у спецыфiцы партрэтных

апiсанняу персанажау.Аутарская увага канцэнтруецца толькi на вачах

i усмешках герояу, бо iменна гэтыя рысы твару з вялiкай мастацкай

выразнасцю здольны адлюстраваць дадатнасць цi негатыунасць чала-

века. З улiкам дадзенай акалiчнасцi i з’яуляюцца падобныя партрэт-

ныя прыкметы у персанажау-носьбiтау заганнасцi: вадзянiста-блакiт-

ныя вочы i усмешка, якая быццам гаварыла усiм, што Цiшка нешта
ведае10 (“Цiшка Бабыль”), шэрая муць бясцветнага погляду Вовач-
кi, якi умее рабiць (...) спагадлiва-насцярожаную усмешку11 (“Максi-

малiст”).

Вобраз Вовачкi Пенкiна з апавядальнай гiсторыi сацыяльна-псiха-

лагiчнага зместу “Максiмалiст” (1928) – гэта вобраз патэнцыяльна-

га дыктатара, дыктатара у зародку, харызма i аутарытэт якога тры-

маюцца на павярхоуным тыражаваннi iдэалагiчна вытрыманых фраз

i на своечасова падабраных “масках” – эмацыянальных копiях выразау

твару аднаго з важных палiтычных правадыроу. Вобраз Вовачкi нама-

9 В. А. Макс iмов iч, Палоннiк мастацкай прауды: Мiхась Зарэцкi-навелiст, “Род-
нае слова” 2001, № 11, с. 4.
10 М. Зарэцк i, Збор творау: У 4 тамах, Мiнск 1989, т. 1, с. 23.
11 М. Зарэцк i, Збор творау: У 4 тамах, т. 1, с. 406.
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ляваны саркастычна-iранiчнымi фарбамi, пры дапамозе якiх камiчна

узбуйняюцца штучнасць, псеудааутарытэтнасць i жахлiвасць перса-

нажа. Камiзму твора уласцiва свайго роду полiфанiчнасць, бо аповед

здзяйсняецца у пераважнай наiуна-iранiчнай танальнасцi, якая вар’iруе

сэнсава-эмацыянальнымi адценнямi у адпаведнасцi са ступенню драма-

тычнасцi эпiзодау.

Стылëвай прыкметай даследуемай апавядальнай гiсторыi можна

назваць насычанасць твора мастацкiмi дэталямi (сюжэтнымi, апiсаль-

нымi, псiхалагiчнымi), якiя, дзякуючы iдэйнай значнасцi, наблiжаюцца

да знакавага маштабу.Прынамсi, сэнсавая дэталь-характарыстыка во-

браза Максiмалiста, яго жыццëвы дэвiз – сказаць, гэта значыць – зра-
бiць – ператвараецца у лейтматыу твора, iдэю адказнасцi кожнага за

свае учынкi.

М. Зарэцкiм падкрэслiваецца, што памiж Максiмалiстам i Вовач-

кай заусëды захоуваецца вострае супрацьстаянне. Абодва маюць неаб-

ходнасць у кантактаваннi з грамадскасцю. Але калi Пенкiну гэта неаб-

ходна для падтрымання уласнай вагi i аутарытэтнасцi, то для Макса

па-iншаму i быць не можа, бо гэта – душэуная неабходнасць, унутра-

ная канстанта. Неспакой за iншых, урэшце, прыносiць радасць Максi-

малiсту i выступае перадумовай станаулення яго як асобы з высокiмi

iдэаламi.

Апавядальная гiсторыя “Максiмалiст” таксама вызначаецца ак-

туальным сацыяльным гучаннем, маральна-этычнай накiраванасцю

праблематыкi i адметнай iранiчнай афарбаванасцю аповеду. Стылëвая

iранiчнасць твора iмiтуе наiуна-шчырае дзiцячае успрыманне з’яу рэ-

чаiснасцi, тым самым падкрэслiваючы тэзу аб антаганiстычнасцi свету

дарослых i свету дзяцей, апошнi з якiх сваëй чысцiнëй i некранутасцю

можа наблiзiць чалавецтва да маральна-эстэтычнага iдэалу.

Гэтыя высновы далей развiвалiся аутарам у апавядальнай гiсто-

рыi сацыяльна-псiхалагiчнага зместу “Ракавыя жаронцы” (1928), тво-

ра трагедыйнага характару, прэпазiцыю у якiм займае маналог-спо-

ведзь душэуна скалечанай асобы.

Пяшчоту i дабрыню, адчутых героем толькi у маленстве, запа-
рашыу жыццëвы пыл, а законы сметнiшча падказалi злачынна-мiзан-

трапiчную канцэпцыю iснавання. Адсюль бяруць вытокi душэуныя па-

куты пратаганiста. У адпаведнасцi з дыялектыкай быцця у трагiч-

ны аповед дадаюцца камiчныя сiтуацыi. Так, ва успамiнах дзяцiнства

пяшчотным гумарам прасякнута апiсанне хiтрыкау маленькага героя.

Кантраст памiж знешне недарэчным выглядам персанажа i унутраным

адчуваннем iм шчасця стварае камiчны эффект у творы.
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Падагульняючы аналiз апавядальных гiсторый М.Зарэцкага, ад-

значым, што для стылю дадзеных творау уласцiвы дынамiзм, напру-

жанасць дзеяння, сэнсавая значнасць эпiзодавых рэтраспекцый, сiнтэз

рэалiстычна-рамантычных элементау, эмацыянальнасць аповеду, во-

бразнасць мовы, разнастайнасць дэталяу, драматызм (якi асаблiва ад-

чуваецца у супастауленнi з лiрычнымi эпiзодамi), iмкненне да даклад-

насцi, iдэнтычнасцi ва узнауленнi эмоцый, сцiсласць i сканцэнтрава-

насць пачуццяу i падзей, карэгаванне шырынëй хранатопу, акцэнт на

аналiтычнасць у раскрыццi сюжэтных перыпетый.

Цiкавым прыкладам мастацкай перапрацоукi жыццëвай канкрэты-

кi з’яуляецца апавядальная гiсторыя навелiстычнай будовы “Пабожны

мешчанiн” М. Гарэцкага (1928). У аснове твора, пазней уключанага

аутарам у цыкл “Сiбiрскiя абразкi” (1926–1928), дзëннiкавыя запiсы,

зробленыя пiсьменнiкам у 1916 годзе падчас камандзiроукi у Iркуцк.

Рэалiстычныя факты, дзякуючы таленту “прыроджанага апавядаль-

нiка” (М. Стральцоу), у вынiку творчай iнтэрпрэтацыi набылi фор-

му мастацкага твора шырокай праблемнай накiраванасцi i iдэйна-фi-

ласофскай маштабнасцi. Тэма “апосталы новага часу”, шматгранна

прадстауленая у “малой” прозе М. Гарэцкага 1920-х гадоу, атрымала

дадатковы аспект (крытэрыi сапрауднай маральнасцi i веры) даследа-

вання сацыяльна-асобасных законау быцця.

Iдэйна-мастацкая дасканаласць апавядальнай гiсторыi “Пабож-

ны мешчанiн” была дасягнута аутарам у вынiку гарманiчнага аль-

янсу наступных стылëвых кампанентау: а) апасродкаваны спосаб

рэтраспектыунага адлюстравання рэчаiснасцi, якi дэтэрмiнавау ад-

бор найбольш характэрных эпiзодау жыцця; б) захаванне выяуленчай
тактоунасцi (М. Стральцоу) пры апiсаннi – галоуны герой выкрыва-

ецца не праз ненатуральную, анекдатычную эксцэнтрыку цi шляхам

“грубага” камiкавання, а метадам самараскрыцця; в) спалучэнне непа-

срэднага i ускоснага тыпау характарыстык; г) сюжэтная насычанасць

i дынамiзм аповеду; д) майстэрскае ужыванне розных тыпау рэтрас-

пекцый: “беглы” тып – у пралогавай i эпiлогавай частках, у асноунай

дамiнуе “эпiзодавая” рэтраспекцыя12.

Наратар, як выразнiк тыповых народных поглядау на падзеi,

успрымае iх крайне негатыуна, гэтым i тлумачыцца адчужальна-

насмешлiвы тон iронii у творы. Камiзм неадпаведнасцi, камiзм прыкi-

12 А. Н. Макаревич, В разных стилевых течениях: Проблема жанра и стиля
в рассказах 20-х годов М. Горецкого и Т. Гартного, Екатеринбург 1995, с. 76.
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двання высвечвае кантраст памiж жаданнямi галоунага героя i рэаль-

най сутнасцю карыслiуца са злачыннай натурай. Першапачатковая
прастата у кожным слове, слушна адзначаная А. Адамовiчам як

адна з галоуных стылëвых асаблiвасцяу цыкла “Сiбiрскiя абразкi”13,

даходзiць у апавядальнай гiсторыi навелiстычнай будовы “Пабожны

мешчанiн” да узорнага праяулення. На падставе гэтага можна сцвяр-

джаць, што М. Гарэцкi здолеу дасягнуць у творчасцi сапрауднай велi-

чы прастаты.

Такiм чынам, прааналiзаваныя апавядальныя гiсторыi 1920-х га-

доу, захоуваючы асноуныя жанравыя прыкметы (ускоснасць узнау-

лення, рэтраспектыуны характар адлюстравання рэчаiснасцi, сэнса-

i структураутваральныя ролi наратара), заканамерна вызначаюцца

у кожным выпадку шэрагам iндывiдуальных стылëвых адметнасцяу.

У гэтай сувязi немалаважнае значэнне мае форма пабудовы апове-

ду. Апавяданне ад першай асобы стварае iлюзiю поунага псiхалагiчна-

га “апускання” у iнтравертны свет асабiстых перажыванняу галоунага

героя, i такiм чынам рэалiзуецца мастацкi эфект маналога-споведзi:

“Страшнае спатканне” Я. Коласа, “Крот”М. Лынькова, “Ракавыя жа-

ронцы” М. Зарэцкага, “Пабожны мешчанiн” М. Гарэцкага.

У творах адзначанага тыпу рэтраспектыуны мастацкi матэрыял

праходзiць важкi iдэйна-сэнсавы адбор. Акцэнт робiцца на адным цi

некалькiх эпiзодах, у якiх раскрываецца пераважна толькi адзiн ге-

рой. Аповед можа быць эмацыянальна узрушаным альбо больш ней-

тральна-iнфармацыйным у залежнасцi ад меры далучанасцi наратара

да рэпрэзентаваных фактау i яго мэтавых установак.

Будаванне апавядальных гiсторый у форме ад трэцяй асобы даз-
валяе аутару праводзiць творчыя эксперыменты па аб’яднаннi суб’ек-

тыуна-аб’ектыуных форм аповеду, а для падзейнага руху гэтых творау

уласцiва лагiчна-сэнсавая паслядоунасць (якая iмкнецца да эфекту

рэальнасцi у паказе падзей), адлюстраванне псiхалагiчных станау

герояу i iх паводзiн: “Цiшка Бабыль”, “Максiмалiст” М. Зарэцкага.

Уласцiвасцю дадзенай унутрыжанравай групы з’яуляецца i тое, што

на падставе эмацыянальна сканцэнтраваных зауваг i каментарыяу,

у асаблiвым падборы эпiзодау апасродкавана складваецца i мастацкi

партрэт самога апавядальнiка.

Псiхалагiзм, iманентна характэрны усiм названым у падраздзеле

творам, дасягае найвышэйшай ступенi развiцця у апавядальных гiсто-

13 А. Адамов iч, “Браму скарбау сваiх адчыняю...”: Дослед жыцця i творчасцi
М. Гарэцкага, Мiнск 1980, с. 132.
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рыях з няуласна-простымi моунымi канструкцыямi, выяуляючы дзiвос-

ны альянс, iмплiкацыю мовы аутара i героя: “Максiмалiст” М. Зарэц-

кага.

Камiзм, напауняючы сабой полiварыянтную стылëвую палiтру

апавядальных гiсторый, прадвызначыу новы этап аналiтычнасцi у бе-

ларускай мастацкай прозе 20–30-х гадоу мiнулага стагоддзя.

S T R E S Z C Z E N I E

KOMICZNO-PSYCHOLOGICZNA SYNTEZA
W BIAŁORUSKICH OPOWIEŚCIACH Z LAT 20-YCH XX WIEKU

W artykule przeprowadzono analizę białoruskich opowieści z lat 20-tych
XX wieku. Jego autor uważa, że opowieści pochodzące z tego okresu, zachowu-
jąc podstawowe cechy tego gatunku, różnią się między sobą znacznie.
Konstrukcja narracji jest równie istotna dla modyfikacji gatunku. Narracja

w pierwszej osobie daje złudzenie pełnego psychologicznego „zanurzenia” w intro-
wertycznym świecie osobistych doświadczeń bohatera. Narracja w formie trzeciej
osoby pozwala autorowi przeprowadzić twórcze eksperymenty, połączyć formy su-
biektywne i obiektywne.

Słowa kluczowe: opowieść, modyfikacja gatunku, styl, komedia, psychologia, pro-
za białoruska.

S UMMARY

COMIC-PSYCHOLOGICAL SYNTHESIS
IN BELARUSIAN NARRATIVE STORIES OF THE 1920S

This article analyzes Belarusian narrative stories of the 1920s. The author of
the article argues that the narrative stories of this period, maintaining the main
features of the genre naturally stand out in each individual case.
The form of narrative construction is equally important for the genre modifica-

tion. First-person narration gives the illusion of a full psychological “immersion” in
the introverted world of personal experiences of the protagonist. The construction
of the narrative histories in the form of third person allows the author to conduct
creative experiments to combine subjective and objective forms of narration.

Key words: narrative history, genre, style, comedy, psychologism, Belarusian
prose.


