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Жыццë чалавека у народзе i жыццë народа у свеце, чалавек, пры-
рода i грамадства у iх узаемадзеяннi з’яуляюцца, адзначае Ю. Борау,
вечнай тэмай i прадметам лiтаратуры.Шчасце людзей, развiццë гра-

мадства не насуперак i не за кошт, а праз асобу iндывiда ëсць устой-

лiвае у iдэалах лiтаратуры1. Мастацкая канцэпцыя асобы, у сукупна-
сцi азначэнняу, – гэта рэалiзаваная на розных узроунях лiтаратурнага
тэксту аутарская iдэя як сiстэма поглядау на свет i чалавека у свеце:
яго сацыяльную прыроду, ролю у культурным жыццi, iндывiдуаль-
ныя рысы, якiя раскрываюцца у працэсе грамадскiх адносiн. У адроз-
ненне ад фiласофскай, сацыялагiчнай, псiхалагiчнай канцэпцый гэта
ëсць пазiцыя аутара, увасобленая у мастацкiх творах, вынiк склада-
най творчай працы пiсьменнiка над асэнсаваннем духоунага i матэры-
яльнага аспектау жыцця. Мастацкая канцэпцыя асобы уключае так-
сама прынцыпы адлюстравання аутарскiх поглядау, трансфармацыi
уражанняу i iмпульсау падсвядомасцi пiсьменнiка у паэтычныя во-
бразы. Сярод вытокау мастацкай канцэпцыi асобы вылучаюцца гра-
мадска-фiласофскiя (жыццë народа, яго гiстарычны вопыт, этыка, ма-
раль); навукова-фiласофскiя (гнасеалогiя, анталогiя, псiхалогiя i iнш.);

лiтаратурна-эстэтычныя (фальклор, эстэтычныя плынi, лiтаратурныя
традыцыi); сямейна-побытавыя (сувязь з бацькоускiмi i мацярынскiмi

1 Ю. Борев, Эстетика, Москва 1997, с. 530.
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кодамi, уражаннi ад кантактау з блiзкiмi людзьмi, сямейныя традыцыi,
мiфы i г. д.).

Кожны пiсьменнiк па-свойму, з невядомага боку раскрывае канцэп-
цыю свету i асобы. У iдэале аутарскiя адносiны павiнны вызначацца
не знешнiмi абставiнамi, а творчымi прынцыпамi, якiя грунтуюцца на
любовi да герояу, веданнi умоу iх жыцця, найтанчэйшых душэуных
рухау, на дасканалым валоданнi словам. Вельмi каштоуным у лiта-
ратуры з’яуляецца нацыянальнае узнауленне свету i успрыманне яго
асобай.

Аснову мастацкай канцэпцыi асобы складае нацыянальны ха-
рактар, а яго адметнасцю абумоулена сiстэма асабовых i мiжасабо-
вых адносiн лiтаратурных персанажау як своеасаблiвых нацыяналь-
ных стэрэатыпау. Гэта адносiны да уласнай асобы, жыцця i смер-
цi, да жыццëвых выпрабаванняу, да традыцый i новага, да радзiмы,
да прыроды i працы, жанчыны (мужчыны), кахання, сям’i, бацькоу
i дзяцей, да людзей (суседзяу), да зямлi i уласнасцi, да жывых iстот,
да ведау, вучобы i вучоных, да рэвалюцыi i вайны. А. Бабарэка сцвяр-
джау, што свет сатканы з дачыненняу, i складанасць iх выявiу метафа-
рычна: Людзi стаяць адзiн да аднаго або тварам к твару, або задам
к заду, або тварам к заду цi задам к твару2. У прааналiзаваным на-
мi зборнiку прозы Мiры Лукшы “Бабскiя гiсторыi” адбiлася вялiкая
разнастайнасць падобных дачыненняу, у тым лiку i пазбауленых ме-
тафарычнасцi, асаблiва у дачыненнях памiж жанчынамi.

Iстотны складнiк мастацкай канцэпцыi асобы – эстэтычны iдэал.
Ëн прысутнiчае у вобразах персанажау, якiя ствараюцца рамантычны-
мi або рэалiстычнымi сродкамi. Пры паказе супярэчлiвых характарау
iдэал выражаецца як аутарская пазiцыя, i гэта актывiзуе такi элемент
канцэпцыi, як адносiны аутара да персанажа. Iдэал у творы – мэта,
да якой iмкнецца герой. Iдэал многiх вясковых персанажау Мiры Лук-
шы – багатае i працавiтае жыццë, як у пана Кавальскага (апавяданне
“Марысенько, не умiрай!”). Iдэал жаночай прыгажосцi рэпрэзентаваны
у розных варыянтах i урэшце зводзiцца да такога: краса – не найваж-

нейшая справа (163). Параска з твора “Спосаб на поспех у каханнi”
у дзеуках не найхарошчая з твару была, але баба удалася добрая, анëл,
а не чалавек, i гаспадыня дай божа...3 Звяртае на сябе увагу i такi

2 А. Бабарэка, Збор творау. У 2-х т., Вiльня 2011, т. 2, с. 381.
3 М. Лукша, Бабскiя гiсторыi, Беласток 2001, с. 163. Далей пры спасылцы на гэ-
та выданне у дужках падаецца старонка. Выдзяленне тэксту у цытатах належыць
аутару артыкула.
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аспект сямейнай канцэпцыi: калi сталы мужчына узяу за жонку мала-
дую, то павiнен яе жыць навучыць, запанаваць над ëю, а не адразу

кiдаць! (14).

Катэгарычныя iмператывы беларускага iснавання, сфармулява-
ныя К. Чорным, – трэба жыць, трэба варушыцца, трэба пачынаць
усë спачатку. Персанажы беларускай прозы традыцыйна выяуляюць
утрапëнасць, нават драпежнасць, у працы, найперш у працы на зям-
лi. Героi Мiры Лукшы у большасцi сваëй таксама людзi цягавiтыя
да працы (35). Настуля з аднайменнага апавядання вельмi ж ужо учэ-
пiстая да працы... Як рушыць на загоны, то i маладзiца з ëю не

управiцца. Зямля гарэла ëй у далонях (31). I у старасцi Настулiна
гаспадарка дагледжана, на палетку выраблена кожная грудка. Зям-
ля забяспечвае селянiну, як зауважыу у свой час Глеб Успенскi, невы-
носную лëгкасць быцця. Кожная пара года вымушае яго варушыцца
у тым цi iншым напрамку. Коля i Надзя з апавядання Мiры Лукшы
“Пiлiп у фасолi” ужо i стараватыя, i гаспадарка iм ужо уелася у кос-
цi. Але калi толькi прыгрэе веснавое сонейка, запахне свежай зямлëй
i гноем, зазвiнiць жаурук, гаспадар ажывае, бегае на падворку, кла-
поцiцца, рыхтуецца да ворыва. Коля з крэктам лезе на трактар, На-
дзя коцiцца за iм услед i таксама усцягвае на трактар сваë поунае,
хоць ужо i не такое дужае цела... Раман, загалоукавы герой аднаго
з апавяданняу, увесь век добры гаспадар быу. Без зямлi жыць не мо-
жа, рукi склаушы... Хоць i пенсiянер, а калупаецца у зямлi, сее, збiрае,
гадуе. Таучэцца (55). Аднак падобная учэпiстасць у працы не заусëды
з’яуляецца ухвальнай. Як адзначае пiсьменнiца, яе героi Несцеры (апа-
вяданне “Чорт у хаце”) налягалi на работу як дурныя. Нават у святую
нядзелю, калi пагода стаiць, ехалi у поле цi на луг, не шануючы свя-
тых, нiбыта паганцы.

Адносiнамi вясковых персанажау да працы на зямлi традыцыйна
вызначалася iх стауленне да вучобы. Нашто рольнiку школа? Хопiць
ведаць тое, што дзяды ведалi, каб зямля радзiла. Тады з голаду не

памрэш, абы табе панства жыць давала (113). Так навучалi бацькi
Адама Засiмюка (“Горкая вада”). А цяпер, кажа ëн, каб быу мала-
дзейшы, то i сам бы пайшоу вучыцца, бо час змянiу каштоунасцi. Ясь
(апавяданне “Добрая Маруся”) застауся на гаспадарцы, бо да вучобы
быу не вельмi здатны. Як кажуць, не было б бацькам шчасця, ды няш-

часце дапамагло: Дзякаваць Богу i за такое, а можа перш якраз за усë
за тое, што астауся памочнiк дома... (5).

Чалавек, упэунены сталыя героi Мiры Лукшы, хоча даужэй быць
патрэбным, хоць якую лыжку памыць, якi куль звязаць цi у агаро-
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дзе летам пагартацца. Бо iначай усë на чалавеку заклякне, калi рук

ды ног не ужываеш, ды i розум не так працуе, калi каменем на ка-

напе сядзiш, не абатрэшся з людзьмi... (7). (У К. Чорнага ëсць
выраз памiж людзей вытруся.). Таму так цэнiцца талент нату-
ральнага i простага кантакту з людзьмi (9), якi ëсць, да прыкладу,
у Нюркi (апавяданне “Не мела баба... дзеда”). Яна загаварыць да кож-

нага умее... (8), не рауня некаторым: ëсць на што паглядзець, пакуль
рот не раскрые! I асаблiва гэта датычыць мужчынскай паловы чала-
вецтва. З Марылькай (апавяданне “На сваiм”) прыемна было у лес
пайсцi, сцвярджае аутарка-апавядальнiк. Такая людская, спагадлiвая,
разумная кабета, што нават калi i грыбоу не назбiраеш, то часу не
страцiш, бо паразмауляеш з ëй – i неяк лягчэй на сэрцы зробiцца. Ка-
беты у вëсцы, адзначае М. Лукша, увогуле таленавiтыя на слова (90).
Сонька (апавяданне “Хата”) на тое язык у роце мае, каб сваë сказаць;
здольна адбрахацца, калi трэба.

Значнае месца у мастацкай канцэпцыi персанажау прозы Мi-

ры Лукшы займаюць стасункi памiж суседзямi. Як кажуць, пакуль
свой паспагадае, то чужы пашкадуе. Раман з аднайменнага апавядан-
ня чалавек добры, з суседзьмi добра жыве. I добра было б, каб так

i да канца (55). Але гэта iдэальная норма. Часцей за усë суседзi – доб-
рыя людзi у значэннi абыякавыя, цi у тым, якое уклау у гэты выраз
Т. Шаучэнка (не так тыя ворагi, як добрыя людзi...). Калi аудавеу
Фiлiп (апавяданне “Не мела баба... дзеда”), адзначае аутар, усе яму
спачувалi... але нiхто не спяшауся з дапамогай (9). У суседскiх ста-
сунках мае дзейснасць катэгарычны iмператыу нiколi не суньце носа
у чужыя сямейныя справы (10). Беларус асцерагаецца уткнуць язык

у чужую кашу4: не з яго суседзi пачалi сварку, не яму i суцяшаць. Пер-
шы раз здарылася у вëсцы, каб суседзi захацелi мець дачыненне да

чужое справы (32), адзначае Мiра Лукша, калi нашчадкi аудавелага
Максiма Лапуцкага памкнулiся жорстка перашкодзiць яго шлюбу з На-
стуляй.

Адметнасць нацыянальнага светабачання беларусау у многiм вы-
значаецца iх талерантнасцю. Вëска Лазова славiцца тым, зауважае
пiсьменнiца, што жывуць тут людзi спакойныя, памяркоуныя, са-
мавiтыя, проста людскiя (115). Аднак празмерным было б сцвяр-
джаць талерантнасць як усеахопны жыццëвы прынцып. Аб’едзь-абыдзi
усе вëскi Беларусi нашай i не знойдзеш той хаты, дзе б злагада што-

4 Л. Калюга, Творы, Мiнск 1992, с. 89.
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дзень была... Спрачаюцца, сварацца...5 – напiсау у 1920-я гг. Л. Калю-
га. Далëкi ад iдылii i паказ рэчаiснасцi за межамi вëскi Лазова. Сяляне
сварылiсято за сабак, то за свiней, то за абкошаную палоску... (147).
Бабы – то за яйка, што свая курыца згубiла у чужой крапiве, то за гу-
зак на галаве дзiцяцi. А найчасцей – за межы.

Найбольш распаусюджаны герой беларускай прозы – сярэднi ча-
лавек: з тых, што раскошы не бачылi, але i гора не зналi. Гэтая рыса
адбiлася i у паводзiнных стратэгiях персанажау Мiры Лукшы. Стары
Анiс (апавяданне “Чалавечыя словы”) чэпае сабе пацiху па свеце, уго-
лас не плача, мiласцi не просiць (139). Нават цвыркун, загалоукавы
персанаж аднаго з творау, забраушыся у хату дзеда з бабай, не гаруе,
хоць i цешыцца няма чым (72), ды чакае сабе вясны.

Нягледзячы на спрадвечнае «Асадзi назад!», беларусы захоуваюць
адметнае пачуццë уласнай годнасцi. «Хай ты голы i розум у цябе не

першы, чаго з сябе рабiць блазна перад чужымi? ...Гонар мець якiсь

трэба» (112).

У апавяданнях пiсьменнiцы выразна адлюстравауся погляд яе
немаладых герояу на фiнал жыцця. I ëн традыцыйны для беларускай
этнiчнай прасторы. «Эгэ, смерць не такая страшная. Ды i пара ужо

мне...» (70), – кажа баба Нюра у апавяданнi “Старэнькiя”. Не страш-

на iсцi на сустрэчу з невядомым i бабе Вольцы (“Волька i смерць”).
Гумар, як пiсау Р. Гары, – надзвычай удалы i беспамылковы спосаб
абяззбройваць рэчаiснасць у той час, калi яна гатова раздушыць чала-
века, i сведчыць аб чалавечай годнасцi, перавазе над абставiнамi. Бела-
русы, як паказвае айчынная лiтаратура, здольны з гумарам ставiцца
нават да смерцi (у прозе першай трэцi ХХ стагоддзя гэта асаблiва яс-
крава прад’яулена у мастацкiм дыскурсе Лукаша Калюгi). Паставiла
Волька труну пасярод святочна прыбранага пакоя, вазонамi i букетамi
акружыла... Абулася у новыя боцiкi, нацягнула сукенку. Падставiушы
услончык, ускараскалася да труны, падварушыла падушачку, запалiла
свечку i умясцiлася у дамавiне, як у калысцы, склаушы рукi на грудзях.
Яшчэ i падумала: а цiкава, як гэта збоку глядзiцца? Усë было акурат-
на, па-людску, як яна i хацела, – запэунiвае аутар. Памалiушыся, Воль-
ка, супакоеная, заснула. Праз гадзiну суседка разнесла вестку пра яе
смерць, але насамрэч на той, лепшы бок свету (84) Вольку, кiруючы-
ся яе сцэнарыем, праводзiлi людзi праз тыдзень. Зусiм не так адышоу
у iншы свет Лявон Квяткоускi (апавяданне “Хата з краю”): як сядзеу
у сваiм самотным жытле за сталом, так i заснуу навекi, i цэлы ты-

5 Тамсама, с. 133.
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дзень нiхто з родных яго не спахапiуся... У некаторых творах адметна
увасоблены матыу, так скажам, сацыяльнай бессмяротнасцi. Дзед моц-
нага Янака Анiсiм пасадзiу яблынi у 1912 годзе сабе на славу, унукам
на скаштаванне (101), як любiла казаць баба Аудося.

Звяртае на сябе увагу i такi аспект дачыненняу персанажау з рэ-
чаiснасцю, як адносiны да жывëлы. Найперш гэта звязана з адзiнокiм
жыццëм многiх вяскоуцау сталага веку. ...Песцяць звяроу шмат хто
з самотных людзей (73), – справядлiва зауважае Мiра Лукша. Калi
Iгнась (“Дом Паулiны”) схапiу вернага сабаку за карак, падняу уверх
i пацалавау у спалоханую заслiненую морду (49), то здзiвiуся гэтаму,
бадай, толькi сам сабака. Звяры i дзецi праводзяць да шашы дзiва-
каватую Газьбету, якая заусëды мае у сваiх торбачках сякi-такi па-
частунак для тых i другiх. Звер – пад Божай апекай, разважае баба
Сасанна. I грэх такому брыду рабiць, бо не дасць Тварэц пакрыудзiць
бездапаможнага (93). Усiм добра у Сасанчынай гаспадарцы, хiба адно
мышам не. Людскасць вяскоуцау баба Сасанна вымярае iх адносiнамi
да жывëлы. Зусiм не такi быу яе муж Антонi, што да жывëлы ставiуся
як да парабка. Конь – жывëла далiкатная, крыудлiвая, а ëн б’е яго,
як у мех (92). А некалi у яе вëсцы такiя скнары жылi, што за стра-
ву бiлiся пры сямейнай мiсцы, замест таго, каб лiшнюю жменю круп
у чыгунок пакласцi, каб хапiла i хатнiм, i таму коцiку цi сабаку, каб
укiнуць не сухой свiной стравы, а таго, што сам ясi, закрасiушы ма-
лаком цi скваркай. Ды i звер умее аддзячыць за дабрыню. Страшным
чалавекам выявiлася для Антона Алiферука Марыся, якая пачаставала
галубоу атручаным зернем, каб не брудзiлi яе чысты, уквечаны бал-
кон. Адметна уведзены пiсьменнiцай фальклорна-мiфалагiчны матыу
у апавяданнi “Чалавечыя словы”: iх немауля пачула у святочны вечар
ад старога сабакi i упершыню зразумела...

Адна з дамiнант мастацкай канцэпцыi асобы беларуса – патрыя-
тызм месца. Гэтае пачуццë перажываецца не толькi кожным героем
iндывiдуальна (Андрэю з апавядання “Добрая Маруся” у Беластоку
дыхаць цяжка, не тое што пад пушчай – ано жывi (6), але i уведзена
у гiстарычны кантэкст. Дзед Антон, адзначае пiсьменнiца у апавя-
даннi Да апошняе крывi, перажыу пару войнау, бунтау i мардабояу –
ад мiжнародных, мiжнацыянальных да мiжсуседскiх... (147–148). Ся-
род мастацкiх носьбiтау праблемы патрыятызму у прозе Мiры Лукшы
вылучаецца матыу бежанства. Пiсьменнiца згадвае, як на вяселлi (апа-
вяданне “Раман i Юля”) спачатку спявалiся польскiя песнi, а потым
ужо пайшлi нейкiя рускiя, пачынаючы з “Бадзягi”,што старыя прывез-
лi з бежанства. Бабе Нюры пра яе бежанскую маладосць нагадвае смак
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рыбы, якую лавiла у рэчцы Омцы. Кастэнцiкау у бежанства гiсторыя
адправiла салiднымi гаспадарамi, якiя мелi што шкадаваць, беручы
у далëкую невядомую вандроуку жменю дабытку. (...) Было што кi-

даць, i старыя мужыкi без аглядкi, каб не плакаць, пайшлi на усход;

галасiлi i малiлiся бабы, выносячы iконы. Вярнулiся ж на удзiрванелае
поле i збiтыя былыя сенажацi (79). Гэлька Мiсюкова з бацькам з Сама-
ры вярнулiся, у стэпе пахаваушы матку, памерлую ад тыфу, выдзерлi
з каранямi лазу ды бярэзнiк, што уварвалiся на iхнi палетак, выбралi

камянi (80), каб, паводле беларускага фатуму, пачынаць усë спачатку.
Сям’я Мацюкевiчау (апавяданне “Скарб”) вярнулася у 1923-м на па-
рослыя буйным зеллем i маладымi дрэуцамi руiны, бо, пасля сыхо-
ду гаспадароу у паняверку, згарэла уся вëска. Адзначым, што часам
нават прычынай спрэчак за межы i платы было, як адзначае аутар,
жаданне нiчога не страцiць з бацькоускае спадчыны, з таго, да ча-

го вярталiся з далëкага свету (81). Каго гiсторыя адправiла у Сiбiр,
каго у Нямеччыну... Баба Сасанна была дачкой гаëвага, i калi яе, ма-
ладую, прыехалi у Сiбiр забiраць, цэлы тыдзень у каноплях хавалася,
не пiушы, не еушы. Калi прыйшлi немцы, то дапытвалiся, хто пры
саветах даносiу i спiскi складау на вывозку. Але яна не выдала суседа,
бо у яго было чацвëра малых дзяцей. Вось i не мае жанчына на сабе
таго граху, што хтосьцi праз яе загiнуу (94).

Як разважае З. Бядуля у апавяданнi “Пяць лыжак зацiркi”, шчасце
не мае сваëй асобнай меркi для усiх людзей на свеце, але кожны чала-

век мае сваю асобную мерку да шчасця i свой асобны погляд на самое

шчасце... Адпаведна, i няшчасце не мае сваëй асобнай меркi для усiх

людзей на свеце, але кожны чалавек мае сваю асобную мерку да няш-

часця i свой асобны погляд на самое няшчасце6. Надзвычай арганiчна
гэтыя сентэнцыi стасуюцца да зместу i пафасу апавядання Мiры Лук-
шы “Пад акупацыяй”. Калецтва бабы Нiны засцерагло яе ад вывазу
у Нямеччыну i у гэтым яе шчасце. Але не усë так проста: паводле
яе разваг, калi б не вайна, то Ганс i Сонька не сустрэлiся б. Калi б

не вайна, Ганс не дастау бы кулi у лоб за каханне з дзяучынай раб-

скае расы. Калi б не вайна, iначай выглядау бы сëнняшнi свет (20).

Уцячы, схавацца закаханым не было куды, усюды вайна, фашысты па
усëй Еуропе.Ой, якi лëс страшны! (...) Гэта ж як здзек над чалавечым
сэрцам! Ну, але калi б не пайшлi немцы на нас вайной, цi спаткалi-

ся б Сонька з Гансам... (23). I не меу бы дзед Мiша унучку Гражынку,
у якой хоць i цячэ ненавiсная нямецкая кроу, але гэтая дзяучынка адзi-

6 З. Бядуля, Пяць лыжак зацiркi, [у:] Салавей, Мiнск 2000, с. 159.
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ная, хто яму на старасцi радасць прыносiць... Амаль па Шапенгауэру:
дзякуй табе, хвароба за тое, што дапамагаеш цанiць жыццë.

З праблемай шчасця цесна звязана праблема фатуму, лëсу. Бела-
русам уласцiвы так званы стыхiйны фаталiзм. Што ж зробiш...

Не сам жа чалавек свой лëс выбiрае. З лëсам на гэты свет прыхо-

дзiш (47). Нават звон, разважае Анюта у час пахавання мужа (апавя-
данне “Агледзiны”), нашто больш трывалы за чалавека, а i той, калi
давядзецца яму упасцi з вежы, таксама развалiцца. Не назвонiшся, калi
лëс не дасць... (127).

З пункту погляду iншага персанажа, каб так кожны думау, то
свет зусiм не змяняуся б! (47–48). I увогуле – Не выгаварвай лëсу

тое, што прыносiць, лепш адразу дагаварыся з iм адносна умоу

i варункау (110). Героi-беларусы маюць-такi здольнасць хоць неяк уга-
варыць цi загаварыць лëс. I калi нават не слухае ëн цябе, то у рэшце

рэшт абрыднеш яму, як тая назойлiвая муха. I калi не прыхлабушчыць

мухабойкай, то мо выжане ручнiком, а кыш! – ляцi, паскуда, сваëю

дарогай! (109).

Беларус асноувае сваë жыццë на трох кiтах: трываласць, зруч-
насць, прыгажосць. На апошнiм хочацца прыпынiцца асаблiва. У ха-
це бабы Зулькi («Адпачывайце, бабо»), хоць ëй ужо амаль 80, – як
у шклянцы. Чысценька, прыемна. А старая Аудося дык захацела
на столi намаляваць сонца i воблачкi – каб цiкавей было (“Аудосiна
неба”). Студэнты-практыканты з мiнскай акадэмii вывелi на бабулiнай
столi i сонца, як жывое, пауднëвае, гарачае, i воблачкi белыя, i бурыя

хмары, i ружовыя, як пад захад, а сярод iх нават самалëцiк цягне бе-

лую смужку, а над печкай – срэбны маладзiк сярод зорак (39). Разам
цешылiся, смяялiся, i доуга Аудося, лежачы ужо нядужай i гледзячы
на сваë неба, успамiнала тую радасць, той смех. I сапрауды, шчаслi-
вымi нас робiць наш погляд на свет i адносiны сэрцау... Таму кожны,
хто хоча быць шчаслiвым, мае такую магчымасць. У шэрагу творау
праводзiцца думка, што самотная старая жанчына усë ж лепш дасць
сабе неяк рады (9), чым мужчына, якi апынууся у такiм стане. Яму
бывае вельмi цяжка дайсцi да сябе (26). Адзiн з мастацкiх маркëрау
падобнага стану – ...Хата была у руiне (9).

Беларусам не уласцiва жаданне па судах цягацца, у тым лiку
i таму, каб не марнаваць часу, прызначанага на гаспадарку. Раман,
загалоукавы герой апавядання Мiры Лукшы, i не судзiуся, i за свед-
ку не ставау нi у справах уласных, нi у чужых (55). Аднак, калi
узнiкла патрэба засведчыць невiнаватасць суседкi, сумленне паклiкала
яго у дарогу.
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Нацыянальнае адлюстраванне свету непадзельна з яго каларыт-
ным моуна-выяуленчым узнауленнем, а гэта адзiн са складнiкау ма-
стацкай канцэпцыi асобы. Пласт фiласофскiх сентэнцый, фразеалагiз-
мау, у тым лiку трансфармаваных, кленiчау, яскравых эпiтэтау i па-
раунанняу, крылатых выслоуяу, якiя бяруць выток у традыцыйнай
вуснай творчасцi беларусау, у творах Мiры Лукшы настолькi бага-
ты, што заслугоувае асобнага даследавання. Нельга было прайсцi мi-
ма такiх формул, як ...Вядома, людзi, як i рэчы, – псуюцца (143); Ка-

жуць, у каго хата з краю, той i цiха сядзiць, нiчога не бачыць (147);

Каб вы... на гарэ стаялi i сонца не бачылi! (149); А дзяцiскау некалi
у вëсках было столькi, што школы у швах трашчалi!

Падводзячы вынiк аналiзу мастацкай канцэпцыi асобы у пра-
заiчных творах Мiры Лукшы, варта адзначыць багацце чалавечых
узаемаадносiн, рэпрэзентаваных пiсьменнiцай, яе увагу да ключавых
каштоунасцей жыцця персанажау, а гэта праца, каханне, сям’я, мi-
жасабовыя (у тым лiку суседскiя) стасункi. Пад увагай аутара зна-
ходзiцца праблема жыццë/смерць як важнейшая дыхатамiя (Э. Фром)
чалавечага iснавання, дыялектычныя адносiны персанажау да фiналу
жыцця i да сутнасцi сацыяльнай бессмяротнасцi. Значнае месца зай-
мае праблема чалавечага шчасця у яе непарыунасцi з праблемай фа-
туму. Супастауленне асобных складнiкау канцэпцыi асобы у творчас-
цi прадстаунiцы аб’яднання “Белавежа” i у беларускай прозе першай
трэцi ХХ стагоддзя дае уяуленне пра агульнасць iх вытокау i трады-
цыйных асноу.
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S UMMARY

ARTISTIC CONCEPT OF AN INDIVIDUAL IN MIRA LUKSHA’S PROSE

All components of the artistic world of literary works are medium of artistic
concept. In contrast to the ideas of the image, the character, and the hero, the
concept refers to the writer’s views; it optimizes the analysis of pictorial structure
of a literary work. Scientific interest in the study of the characters’ conception in
literature was intensified at the turn of the 20th and 21st centuries and has been
relevant since then. An artistic expression of a personality conception in literary
works has clear historical and national features. This article presents the results of
the analysis of the artistic concept of the personality in Mira Luksha’s prose.

Key words: artistic concept of an individual, literary character, aesthetic ideal,
national picture of the world, categorical imperatives.

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

ARTYSTYCZNA KONCEPCJA JEDNOSTKI W PROZIE MIRY ŁUKSZY

Wszystkie komponenty świata artystycznego w literaturze są nośnikiem twór-
czej koncepcji. W przeciwieństwie do pojęcia obrazu, charakteru, bohatera koncep-
cja twórcza odnosi się do całokształtu poglądów pisarza, optymalizuje analizę ob-
razowej struktury utworu. Zainteresowania badaczy koncepcją bohaterów w twór-
czości poszczególnych pisarzy przybrały szczególnie intensywną formę na przełomie
XX i XXI wieku, i trwają do dziś. Twórcze uosobienie koncepcji jednostki w utworze
literackim posiada wyraźne cechy historyczne i narodowe. W artykule omówiono
wyniki analizy artystycznej koncepcji jednostki w prozie Miry Łukszy.

Słowa kluczowe: artystyczna koncepcja jednostki, charakter literacki, ideał este-
tyczny, narodowy obraz świata, imperatywy.


