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МАСТАЦКА-ЭСТЭТЫЧНАЯ I ЖАНРАВАЯ ПАРАДЫГМА ТВОРАУ 
ЛЮДМ1ЛЫ РУБЛЕУСКАЙ I ДЗШНЫ СЭТЭРФ1ЛД

ARTISTIC,AESTHETIC AND GENRE PARADIGM OF WORKS 
BY LUDMILA RUBLEUSKAYA AND DIANE SETTERFIELD

У артыкуле на аснове кампаратывюцкага падыходу супастауляецца проза Л. Рублеу- 
скай i Д. Сэтэрфшд, вызначаецца вобразна-тэматычная, жанравая i стылёвая адметнасць 
творау беларускай i англшскай пicьменнiц, выяуляюцца спосабы pэцэпцыi гатычнай 
тpaдыцыi у сучасных апавяданнях i раманах. Адзначаецца, што сучасныя тсьменнщы 
выкарыстоуваюць паралельны хранатоп, белетрызуюць наратыуны аповед, ствараюць 
полiжaнpaвыя раманныя формы.

Ключавыя с л о в ы: кампаратывЕтыка; рэцэпцыя; беларуская проза; 
англтская проза; мастацка-эстэтычная спецыфта; жанравая дыфуз1я; гатычная 
традыцыя; белетрызацыя аповеду.

The work compares the prose of L. Rubleuskaya and D. Setterfield on the basis of 
a comparative approach, defines the imagery, thematic, genre and stylistic features of the works 
of these two Belarusian and English writers, reveals the ways of functioning of the gothic 
tradition in contemporary stories and novels. It is noted that modern writers use a parallel 
chronotope, fictionalize the narrative, create multi-genre novel forms.

Key words:  comparative studies; reception; Belarusian prose; English prose; artistic 
and aesthetic specifics; genre diffusion; gothic traditions; fictionalization of the narrative.

Прыярытэтны юрунак нацыянальнага лггаратуразнауства -  вызначэнне 
непауторнасщ развщця лггаратурнага працэсу у Беларус1 -  дапауняецца 
i пашыраецца актуальным! праблемаму яюя па-ранейшаму стаяць перад 
айчыннай фшалопяй: асэнсаваць месца беларускай лггаратуры у свеце, а 
таксама раскрыць асабл1васщ уваходжання сусветнай лггаратуры у беларусю 
кантэкст. У вырашэнн1 названых праблем бачыцца асабл1васць дыскурсу 
беларускай кампаратыв1стык1 у г1сторыка-культурным працэсе канца 
ХХ -  пачатку XXI стагоддзя. Станауленню нацыянальнай кампаратыв1стык1 
паспрыял1 буйныя працы беларуск1х i замежных даследчыкау: Г. Я. Адамов1ч 
[1], М. П. Аляксеева [2], Л. П. Баршчэускага i П. В. Васючэню [3], П. Брунэля, 
К. Пшуа i А. М. Русо [4], Д. Дзюрышына [5], В. М. Жырмундскага [6], 
В. Г. Зшчаню [7], У. М. Конана [8], Ю. Крысцевай [9], Е. А. Лявонавай [10], 
Д. Ф. Маркава [11], Т. М. Тарасавай [12], I. В. Шаблоускай [13] i !нш.
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Параунальна-пстарычныя, тыпалапчныя даследаванш лггаратуры свету 
стварьыш грунтоуную аснову для вывучэння сумежных лггаратурна-мастацюх 
з’яу у пачатку ХХ1 стагоддзя. Разам з тым варта адзначыць, што функцыя- 
наванне падшстэмы «лггаратура» у кантэксце шшых форм свядомасщ 
чалавека уплывае на спецыфшу самой гэтай падсютэмы. З’яуляючыся 
часткай назапашанага вопыту усяго чалавецтва, сусветная лггаратура скла- 
даецца з асобных нацыянальных лггаратур, адметным чынам уплываючы на 
кожную з ix. Спецыфжа прыярытэтау, як1м1 вызначаецца структура сучаснага 
свету, фармiруе адметнасць лiтаратурнага развщця i у маштабах адной 
крашы, i усяго чала-вецтва.

Асноуная задача даследчыкау на сучасным этапе -  выявщь агульнае 
i адрознае памiж iншанацыянальнымi лiтаратурамi, што дазваляе раскрыць 
у сусветным нацыянальнае, асобнае, а у нацыянальным -  сусветнае, 
агульначалавечае. У постiндустрыяльным грамадстве, у новай шфармацый- 
най прасторы пачатку ХХ1 ст. вывучэнне гэтых праблем становщца 
надзвычай актуальным.

Рэцэпцыя традыцый i мастацкix пошукау замежнай лiтаратуры у айчын- 
най мастацкай прасторы, тыпалопя сумежных лiтаратурна-мастацкix з’яу, 
сiстэмна-структурныя параметры беларуска-замежнага лггаратурна-мастац- 
кага кантэксту -  актуальным праблемы беларускага лiтаратуразнауства 
ХХ1 стагоддзя.

У сувязi з гэтым варта адзначыць, што проза Д. Сэтэрфшд у айчынным 
лiтаратуразнаустве не вывучалася, тым больш не парауноувалася з творамi 
сучасных беларускix тсьменшкау, такix, як, да прыкладу, Л. Рублеуская. 
Раман англiйскай пiсьменнiцы «Трынаццатая казка» дастаткова поуна быу 
прааналiзаваны рускiмi лiтаратуразнауцамi, якiя звярталi увагу на iнтэр- 
тэкстуальнасць i адметнасць паэтыю твора. Яны даследавалi рэцэпцыю 
класiчнай англiйскай i нямецкай лгаратуры у прозе Д. Сэтэрфiлд 
(Г. 1шымбаева [14], Н. Лiтвiненка [15], А. Нтфарава [16] i шш.). Разгляд 
творау Д. Сэтэрфiлд i Л. Рублеускай у кампаратыуным аспекце стане 
падмуркам для вывучэння беларуска-англшскага лггаратурнага узаема- 
дзеяння.

Адзнакi плённага пошуку у рэчышчы мастацка-эстэтычнага i жанравага 
«полiфанiзму» выявiлiся у творчасщ англiйскай i беларускай пiсьменнiц 
Д. Сэтэрфшд i Л. Рублеускай, дзякуючы якiм сучасная проза стала яскравым 
прыкладам жанрава-стылёвай дыфузнасцi i разамкнёнасщ, а розныя часавыя 
вымярэннi (мшулае i сучаснасць) пачалi узаемадапауняцца i нарошчвацца 
з дапамогай выкарыстання паралельнага хранатопу, а часам i прыёму 
шматсветавасцi. Названыя пiсьменнiцы актыуна спалучаюць у межах аднаго 
тэксту розныя стылёвыя плынi, кiрункi, жанры i формы (iмпрэсiянiзм, 
неарамантызм, натуралiзм, рэалiзм, постмадэрнiзм, готыку, неаготыку, 
дэтэктыу, фэнтэзi i iнш.).

Галоуны аспект, звязаны з мастацка-эстэтычнай парадыгмай у сучаснай 
прозе, абумоулiваецца выкарыстаннем раманнай панарамнасцi i традыцый
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В. Скота пры атсанш аддаленых па часе падзей. Праблема засваення 
i асэнсавання псторый мастацкай лгаратурай заусёды адыгрывала важную 
ролю i станавшася яшчэ больш актуальнай у пераломныя моманты развiцця 
грамадства. Працэс рэцэпцый i рэканструкцыi «швой дауншы» слоуным 
мастацтвам характарызуецца актыуным выкарыстаннем шырокага дыяпазону 
лiтаратурных жанрау пры адлюстраваннi пстарычнай тэмы, у межах якой 
асвятляюцца падзеi далёкага цi недалёкага мшулага, што садзейнiчае абу- 
джэнню нацыянальнай самасвядомасцi, цiкавасцi да гiсторыi уласнага роду.

Пiсьменнiцы не проста узнауляюць падзеi мiнулага, а ствараюць 
паунавартаснае панарамнае мастацкае палатно гiстарычных падзей. Гэта 
назiраецца у творах Д. Сэтэрфшд (гiсторыя сямейнага пракляцця у раманах 
«Трынаццатая казка», «Бэлман i Блэк, цi Незнаёмец у чорным», «Пакуль цячэ 
рака»). Арыгiнальная аутарская iнтэрпрэтацыя жыцця i дзейнасцi канкрэт- 
нага персанажа у названых творах становщца адным са спосабау фшасоф- 
скага заглыблення у свет чалавека, рэфлексiяй над надзённымi i вечнымi 
праблемамi.

Прозе Л. Рублеускай таксама уласщва спалучэнне неарамантычнага, 
гатычнага, мютычнага падыходау да узнаулення мiнулага. Працягваючы 
рамантычныя традыцыi англiйскай i беларускай лггаратур, у цыкле 
«Шляхецюя апавяданш» аутар уздымае праблемы годнасцi чалавека, 
зштоувае сучаснасць i мiнулае у аповесцях «Сэрца мармуровага анёла», 
«Пярсцёнак апошняга iмператара» i раманах «Золата забытых магiл», «Скокi 
смерцi» i шттт.

Так, у паралельным рамане «Золата забытых магш» Л. Рублеуская 
iмкнецца выявiць вытокi нацыянальнай ментальнасщ, уводзiць паняцце 
м1фалаг1чны час (памяць, мютыка снабачанняу, народнае разуменне свету). 
Падобнае назiраецца i у прозе В. Скота, яю дасканала перадавау «дух 
мiнуушчыны», вывучау гiсторыю, але уводзiу у свае творы герояу, якiя не 
заусёды мелi рэальных адпаведнiкау, i, больш таго, сцвярджау, што 
рухавiком падзей становiцца народ. Варта зазначыць прынцыповае адроз- 
ненне у асэнсаванш i адлюстраваннi псторый беларускай пiсьменнiцай 
i класiкам англшскай лiтаратуры: паралельны хранатоп як адметнасць 
мастацкай штэрпрэтацый «сiвой даунiны» i адметнасць аутарскай стратэгii 
пiсьменнiцы актуалiзуе мiнулае i сучаснасць.

Д. Сэтэрфшд i Л. Рублеуская паспяхова выкарыстоуваюць традыцыi 
класiчнага англiйскага гатычнага рамана (Ш. i Э. Брантэ, Х. Уолпал, 
М. Шэлi, Г. Рэдкшф i iнш.). Англiйская пiсьменнiца неаднаразова зазначала, 
што у юнацтве захаплялася творамi Л. Талстога, Ф. Дастаеускага, 
Ш. i Э. Брантэ, Д. Осцш i 1~нт ., у прозе якiх можна таксама знайсцi рысы 
гатычнай лiтаратуры. Раман «Трынаццатая казка» напiсаны у поунай адпа- 
веднасщ з гатычнай традыцыяй: наяунасць змрочнага маёнтка з мноствам 
таямнщ, у яюм ж^1ве Вiда Вiнтэр; зарослы сад, дзе галоуная гераiня 
Маргарэт Лi нiбыта сустракаецца з прывщам, а на самой справе -  
сапрауднай дачкой гаспадароу маёнтка; зшкненне i смерць герояу (Чарлi,
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1забэла, Эстэр i шш.); вогшшчы i пажары (Анджэлфшд-Хаус); цёмныя, 
даждживыя ночы; кровазмяшэнне; садызм; невылечная смяротная хвароба 
i 1~нш.

Раманы Д. Сэтэрфшд i Л. Рублеускай блiзкiя i у тым плане, што яны 
маюць не толькi выразную неагатычную скiраванасць, але i прадуманую 
кампазщыю, у якой назвы раздзелау часта становяцца своеасаблiвым ключом 
для далейшага разгортвання падзей. Г. 1шымбаева адзначала, што «“Трынац- 
цатая казка” з яе неаготыкай i традыцыям' вштарыянскага рамана мае 
вiдавочную лгаратуразнаучую аснову у тым сэнсе, што асобныя часткi 
пабудаваны у адпаведнасцi з амаль класiчнай тэорыяй сюжэта» [14].

Адным з ключавых прыёмау аповеду Д. Сэтэрфiлд становiцца такая 
наратыуная стратэгiя, як кнгга у  кнгзе (падзеi апiсваюцца з пункту гледжання 
Маргарэт, якая складае бiяграфiю знакамтай пiсьменнiцы Вiды Вiнтэр, 
а таксама самой Вщы, Аурэлiуса i дзёншка былой гувернанткi Эстэр). Аутар 
дасканала перадае пакуты Вiды Вiнтэр, якая пачынае раскрываць таямнiцу, 
звязаную з яе лёсам: «Яна настольк прывыкла хаваць прауду, што цяпер, 
падчас спробы яе агучыць, сутыкнулася з фiзiялагiчнымi цяжкасцямi. Другая 
i трэцяя спробы пачаць аповед таксама былi няудалымк Але у рэшце рэшт 
яна гэта адолела, як перамагае стары музыка свой iнструмент пасля таго, як 
з года у год не брау яго у рукi <.. .> 1забэла Анджэлфщд была дз^най» [17, с. 34].

У гатычных апавяданнях «Шклянка цемры з прысмакам крывi», 
«Дыярыуш панi», «Жашх панi Данусi» i iнш. Л. Рублеуская таксама актыуна 
выкарыстоувае элементы гатычнай паэтыкi: дзеянне адбываецца у змрочных 
замках, сядзiбах, касцёлах, на могшках, пераважна ноччу, у неспрыяльнае 
надвор’е, прысутнiчаюць iнфернальныя iстоты, чытач запалоханы прад- 
чуваннем блiзкай трагедьи.

Гатычны раман «Скокi смерцi» -  щкавая мастацкая знаходка беларус- 
кай тсьменнщы, «твор, якi сiнтэзуе элементы гатычнага, прыгодн1'цка- 
дэтэктыунага, фiласофскага раманау, дзе удала спалучаны нацыянальна- 
пстарычныя (этнанацыянальная самаiдэнтыфiкацыя беларусау, захаванне 
пстарычнай памяцi) i так званыя вечныя праблемы (пачуццё i абавязак, 
вернасць i здрада, мэтазгоднасць i мараль, дабро i зло)» [18, с. 150]. Сам жанр 
гатычнага рамана, як абалонка твора, абраны тсьменнщай наумысна: 
звяртаючыся да таямнiц i загадак змрочнага былога, Л. Рублеуская iмкнецца 
падкрэслiць сувязь мiнуушчыны i будучынi, паказаць, да чаго можа прывесщ 
выкарыстанне звышзброi прагнучымi сусветнага панавання людзьмi.

Л. Рублеуская щзе услед за жанравым канонам англшскай готыкi: 
дзеянне адбываецца у «вусщшнай» прасторы (ратуша, стараж^1тны замак, 
закшутая мясцовасць, сутарэннi i г.д.), а рэалютычнасць апiсання змрочных 
дэталяу побыту стварае напружанасць аповеду. Цэнтральны i нязменны 
вобраз гатычных творау -  замак -  прысутшчае у творы i трансфармуецца 
у адпаведнасцi з мясцовымi рэалiямi: гэта вежа, якую абыходзяць як магiлу 
вiсельнiка, маёнтак уплывовага алiгарха, старадаунi палац, апошш ула- 
дальнiк якога звар’яцеу. У рамане прысутшчаюць таксама наступныя
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«гатычныя» топасы: халодныя пустю, закшутыя дамы i могшш, апусцелыя 
удалечыш ад цывшзацьй мястэчкi, сутарэннi, схаваныя пераходы i cxoBaHKi. 
Пара года, у якую разгортваюцца пaдзеi, -  восень, часта на мяжы з зiмой -  
стварае змрочную i трывожную атмасферу паступовага пaмiрaння i адзшоты. 
Дзеянне пераважна разгортваецца вечарам щ ноччу, або днём у непагоду, 
кaлi неба зацягнута шэрымi аблокамк У стылiстыцы урбанютычнай готыкi 
горад i яго будынкi набываюць у творы рысы падземнага царства мёртвых, 
дзе асфальт -  рака Лета, мухi (шсекты) -  вешчуны Аща, згрai гaрaдскiх 
птушак нагадваюць магшьныя крыжы, а транспарт парауноуваецца з ладдзёй 
Харона: «За вокнaмi мчалюя aгнi начнога гораду, быццам згубныя балотныя 
aгеньчыкi <...> Паупусты тралейбус пагруквау, нiбытa развальвауся. Я на 
хвшю уявша, што так можа выглядаць сучасны Харонау транспарт. Вось 
прыпышуся, каб прыняць у сябе новыя памерлыя душы...» [19, с. 113-114].

Варта адзначыць, што у жанравай парадыгме рамана беларускай 
тсьменнщы, поруч з гaтычнымi, выкарыстоуваюцца рамантычныя, дэтэк- 
тыуныя i фантастычныя элементы. Як i у Д. Сэтэрфшд, у гатычных творах 
Л. Рублеускай прысутнiчaюць i пераплятаюцца некальш часавых вымя- 
рэнняу. У цэнтры аповеду, як правша, аказваецца канашчны гатычны матыу 
радавога праклёну, якi з’яуляецца наступствам рэальнага граха або зла- 
чынства i непазбежна прыводзiць да асобаснага крызюу, варажнечы пaмiж 
пaкaленнямi адной сям,i. Яшчэ aдзiн важны гатычны матыу у творах 
Л. Рублеускай i Д. Сэтэрфшд -  матыу iзaляцыi, я к  знaходзiць вырашэнне 
праз мастацкае адлюстраванне aдзiноты герояу.

Змена мастацка-эстэтычнай парадыгмы беларускай i англшскай прозы 
звязана з арыентацыяй слоунага мастацтва на белетрыстыку (лiтaрaтуру, якая 
мае у сваёй аснове займальны пачатак, але закранае важныя тэмы). 
Дэтэктыуныя aповесцi Л. Рублеускай з’яуляюцца прыклaдaмi змены 
у мастацка-эстэтычнай парадыгме i жанравай полiфaнii. Яны спалучаюць 
у межах аднаго тэксту адзнак гiстaрычнaгa твора i белетрыстычных жанрау -  
дэтэктыва, прыгоднiцкaй i меладраматычнай aповесцi. У iх аснове зна- 
ходзiццa «росшук тaямнiцы» i паралельны хранатоп, мaдэрнiзaцыя рэчaiс- 
нaсцi i, па сутнaсцi, адыход ад уласна пстарычных падзей i фактау, 
спалучэнне i перакрыжаванне сучaснaсцi з дауншой, што нагадвае аб сабе 
праз атрыманыя цi выпадкова знойдзеныя рэчы, лiсты, артэфакты, пачутыя 
гiсторыi i г.д. Да прыкладу, Магда Дарбут, герашя aповесцi «Пярсцёнак 
апошняга iмперaтaрa», аказваецца спaдчыннiцaй аднаго з нашчадкау 
вiзaнтыйскaгa iмперaтaрa з роду Палеалогау. Таемна-мройны, нерэaлi- 
стычны, рамантычны, нават мютычны каларыт i гiсторыкa-легендaрны фон 
творау пiсьменнiцы заснаваны на шырошм выкaрыстaннi паданняу i легенд. 
У прозе Д. Сэтэрфшд таксама нaзiрaеццa падобнае: сюжэт яе творау дына- 
мiчны, рэцыпiент з лёгкасцю «пераносщца» у розныя часавыя вымярэннi, 
а у аснове большасщ творау знаходзщца кaнфлiкт пaмiж дабром i злом.

Варта зауважыць, што гaлоунымi герaiнямi творау Л. Рублеускай (усе 
творы за выключэннем серыi раманау пра Пранщша Вырвiчa) i Д. Сэтэрфшд
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(«Трынаццатая казка», «Пакуль цячэ рака») з’яуляюцца жанчыны творчых 
або гумаштарных прафесш: псторыю, журналютю, мастацтвазнауцы, яюя 
паспяхова вырашаюць таямнщу, звязаную щ з лёсам уласнай сям’у щ з лёсам 
шшай («Скою смерщ», «Дагератып», «Сутарэнш Ромула», «Трынаццатая 
казка» i 1~нш.).

Л. Рублеуская, як i Д. Сэтэрфiлд, спрабуе -  i не без поспеху -  вынайсщ 
рэцэпт добрага мастацкага тэксту, у яюм павiнны перакрыжоувацца адзнакi 
i набыткi фэнтэзi i дэтэктыва, прыгоднщкай i меладраматычнай, гатычнай 
i неарамантычнай лiтаратуры, а падзеi i характары з’яуляюцца адначасова 
выключнымi i унiкальнымi у сваёй надзвычайнасцi, нетыповасцi.

Пра арыентацыю Л. Рублеускай на сусветны мастацкi вопыт сведчыць 
наступнае выказванне М. Аляшкевiч: у «прозе Л. Рублеускай сюжэты добра 
закручаны -  як у галiвудскiм экшане. <...> Нашы Лара Крофт ды 1ндыяна 
Джонс шукаюць страчаныя скарбы, яюя маюць велiзарную каштоунасць не 
толью для перакупшчыкау антыкварыяту, але i для нацыi, а праз тое для 
усяго чалавецтва. У працэсе пошуку героi змагаюцца са злымi сiламi, 
вырашаюць асабiстыя праблемы i раскрываюць таямнiцы мшуушчыны. 
У адрозненне ад галiвудскiх персанажау, нашы шукальшю скарбау маюць 
мясцовы каларыт -  iмёны, звычкi, абставiны, пазнавальныя месцы дзеяння» 
[20, с. 149].

Таюм чынам, спалучэнне арыентацыi на клаючную англiйскую тра- 
дыцыю (В. Скот, Ш. i Э. Брантэ, часткова М. Шэл^ з адзнакамi жанрау 
масавай лiтаратуры у прозе Д. Сэтэрфшд i Л. Рублеускай спрыяе 
прыцягненню увагi чытача да сучаснай лггаратуры, мастацтва, культуры 
i «белетрызацьи» вечных тэм, абнауленню традыцый гатычнай лгаратуры 
i жанраваму полiфанiзму, яю выявiуся у стварэннi арыгiнальных аутарсюх 
жанравых форм (раман-iнструкцыя, неагатычны раман, раман-лабiрынт, 
раман-казка i iнш.).
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