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У артыкуле акрэсліваюцца асноўныя рысы нацыянальнага характару беларусаў; раскрываюцца 
спосабы яго мастацкага выяўлення ў драматургіі Ф. Палачаніна; характарызуецца аўтарская 
пазіцыя. 

Пытанне нацыянальнага характару з’яўляецца актуальным у сучасным літаратуразнаўстве. Гэ-
та звязана з праблемамі нацыянальнай самасвядомасці і самаідэнтыфікацыі. Мэта нашай працы – 
раскрыць спецыфіку мастацкай рэпрэзентацыі нацыянальнага характару ў драматургіі Фёдара 
Палачаніна. 

Адметнасць беларускага нацыянальнага характару абумоўлена гістарычным лёсам этнасу, 
агульнымі маральнымі каштоўнасцямі, імкненнем да праўды, справядлівасці.  

Характар – “сукупнасць усіх устойлівых псіхічных уласцівасцей чалавека, яго асабістых рыс, 
якія праяўляюцца ў паводзінах і дзейнасці” [6, с.719]. Мастацкі характар з’яўляецца “рухавіком” 
сюжэта, а прынцыпы яго пабудовы звязаны з жанрам і кампазіцыяй усяго твора. 

 Нацыянальны характар – гэта сукупнасць пэўных рыс пераважнай часткі аднаго народа, якія 
вылучаюць яго з шэрагу іншых. Ён “досыць устойлівы, стабільны, хоць з цягам часу пад уплывам 
розных фактараў можа набываць нейкія новыя рысы. Нацыянальны характар з'яўляецца шмат-
фактарнай з'явай, г.зн. залежнай ад прыродна-геаграфічных, сацыяльна-палітычных, эканамічных, 
канфесійных, этнагенічных, ірацыянальных і іншых умоў”[1, с.203]. 

Дамінуюць такія рысы нацыянальнага характару, як талерантнасць, дабрыня, сумленнасць, 
спагада, няпомслівасць, павага да сваіх каранёў, продкаў, гасціннасць, працалюбства, 
праўдашукальнасць.  

Фёдар Палачанін належыць да ліку найбольш актыўных драматургаў віцебскага рэгіёна. 
Нарадзіўся 27 жніўня 1951 года ў вёсцы Чаркасы Докшыцкага раёна Віцебскай вобласці. 
Літаратурнай дзейнасцю паспяхова пачаў займацца напрыканцы XX стагоддзя. З 2006 года драма-
тург з’яўляецца членам Саюза пісьменнікаў Беларусі. Фёдар Антонавіч сам чалавек чулы, 
памяркоўны, шчыры, гуманны. Яго цікавіць праяўленне нацыянальнага характару ў сучаснасці, 
калі маральна-этычныя каштоўнасці саступаюць на другі план. Народны характар у выяўленні 
аўтара нясе на сабе адбітак поглядаў і ўласных эстэтычных пошукаў самога пісьменніка.  

Адзначым асноўныя спосабы стварэння драматургам характару:  
– аўтарская характарыстыка і ўзаемахарактарыстыкі персанажаў; 
– партрэтная характарыстыка (жэсты, міміка, інтанацыя); 
– інтэр’ер; 
– псіхалагізм; 
– унутраны дыялог; 
– мова персанажаў. 
Аўтарскія рэмаркі дапамагаюць дакладней перадаць душэўны стан персанажаў, выявіць іх 

адносіны адзін да аднаго, эмоцыі. Ф. Палачанін дзеля гэтага актыўна выкарыстоўвае прыслоўі і 
дзеясловы (спалохана, узбуджана, узрушана, здзіўлена, ашалела, жартаўліва, абурана, рашуча, 
ніякавата, павучальна, усміхаецца, задумваецца і іншыя). 

Драматург з’яўляецца тонкім псіхолагам, па-майстэрску перадае ўсе адценні чалавечай душы, 
раскрывае эвалюцыю дзеючых асоб, паказвае доўгі працэс пераўвасаблення персанажа. 

Звяртае ўвагу пісьменнік і на апісанне інтэр’еру ў пакоях. Часта адзначае, што ў дамах маецца 
сучасная абстаноўка. Ф. Палачанін лаканічна характарызуе мэблю і астатняе начынне. Напрыклад, 
хата галоўных герояў Васіля і Паліны ў камедыі “Расплата за нелюбоў” выглядае так: “У цэнтры – 
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дзверы. Злева ад іх – тэлефон, а ў куце – тэлевізар. Над ім вісіць абраз. Справа – люстэрка і вешалка. 
Налева – акно, каля якога стаяць стол і крэсла. Направа – канапа, над якой вісіць дыван” [4, с.24]. 

Мова персанажаў драматурга індывідуалізаваная, насычана шматлікімі афарызмамі, малымі 
жанрамі вуснай народнай творчасці. Вядома, што фальклор – адзін з важных сродкаў 
самавыяўлення народа, адбітку яго памкненняў, мараў наконт будучыні. Фальклорныя сюжэты 
выступаюць сродкам характарыстыкі народнага жыцця, псіхалогіі, маральных, філасофскіх і эстэ-
тычных каштоўнасцяў народа. У прыказках і прымаўках знайшлі сваё адлюстраванне погляды на 
каханне, сяброўства, вернасць, здраду, маральныя якасці чалавека. Зварот да традыцый фальклору 
дапамагае адзначыць нацыянальны каларыт, наблізіцца да вытокаў. У п’есах Ф. Палачаніна 
ўжываюцца элементы каляндарных і сямейных абрадаў, апрацоўкі паданняў і легендаў, прыказкі і 
прымаўкі, песенная творчасць. 

Засяродзім увагу на раскрыцці асноўных рыс нацыянальнага характару ў п’есах. Любоў да род-
най зямлі, прыхільнасць да яе, ушанаванне святаў, абрадаў сваіх землякоў правяраецца часам. У 
меладраме “Кветкі дзяцінства” Фёдара Палачаніна асэнсоўваецца жыццё беларусаў за межамі сва-
ёй краіны, у Польшчы. Драматург заяўляе, што не трэба выракацца ўласных каранёў, мовы, куль-
туры, як бы далёка не знаходзіўся чалавек ад Беларусі. Таму яму сімпатызуе гераіня п’есы Стася, 
якая сорак гадоў на тэрыторыі іншай краіны памятае пра роднае Зарэчча на Глыбоччыне, спявае 
беларускія песні, вучыць дзяцей размаўляць па-беларуску. Жанчына пастаянна ўспамінае прыго-
жую прыроду, раку, лес, сцяжынкі, па якіх хадзіла ў дзяцінстве. Яна кажа: “Дома і сонца ярчэйшае і 
ласкавейшае. Там і дожджык цяплейшы. І птушкі званчэй і прыгажэй спяваюць. Там песні родныя 
гучаць… Здаецца, каб мела крылы, птушкай паляцела б на сваю старонку” [4, с.110]. Пра 
прыхільнасць Стасі да фальклору, святаў і традыцый сваёй краіны сведчыць і той факт, што яна 
двойчы спявае песню на словы К. Буйло “Люблю наш край, старонку гэту…”, а таксама ўзгадвае 
асобныя народныя прыкметы. 

Гераіня распавядае пра свята Купалле, пра варажбу. Адзначае, што “вечарам у агародзе, не зры-
ваючы, складвалі роўненька дзве перыны цыбулі і адначасова іх скусвалі. Адну лічылі горам, а другую 
– шчасцем. Раніцай глядзелі, што больш вырасла, тое і чакала чалавека ў жыцці… Моладзь найчас-
цей варажыла на вянках. Дзяўчаты і хлопцы апускалі іх на рачную плынь, загадваючы на будучага 
мужа і жонку, і пільна сачылі, чые вянкі злучацца, тая пара і павінна была пажаніцца” [4, с.118]. 
Аўтар звяртае ўвагу, што з магнітафона заўсёды гучаць беларускія песні “Купалінка”, “Калі каліна 
не цвіла”, “Ой, сівы конь бяжыць”, “Ой, у полі крыніца”. 

Меладрама насычана ёмістымі выказваннямі наконт роднага кутка, якія ўзбагачаюць мастацкі 
тэкст. Напрыклад, “Жыць на чужой старонцы, як на скале адзінокай сасонцы” [4, с.112], “Няма смач-
нейшай вадзіцы, як з роднай крыніцы!”[4, с.115], “На чужой старане і вясна не красна” [4, с.110], 
“Радзіма – матка, чужына – мачыха” [4, с.112]. Яны дапамагаюць больш поўна перадаць адчуванні і 
памкненні персанажаў, прыхільнасць да Бацькаўшчыны. 

У цэнтры ўвагі драматурга заўсёды знаходзіцца чалавек-працаўнік, які старанна і сумленна вы-
конвае свае прафесійныя абавязкі. Ва ўсіх п’есах беларусы падаюцца людзьмі гасціннымі.  

Здаўна народ цікавіўся філасофскімі катэгорыямі “жыццё” і “смерць”. Гэта знайшло свой 
адбітак у прыказках, якія сустракаюцца ў драматургічнай спадчыне Ф. Палачаніна. Напрыклад, 
“Жыццё пражыць – не поле перайсці” [5, с.146], “Маладосць прайшла – не развіталася, старасць 
прыйшла – не прывіталася!” [4, с.67], “Жыццё – маліна, раскусіш – журавіна!” [4, с.65], “Ад смерці не 
адкупішся” [4, с.136], “Пытае старасць, што прыгатавала маладосць” [4, с.94]. 

Пры характарыстыцы жаночых вобразаў вялікае значэнне надаецца эмацыйнасці, 
высакароднасці. Гераіні на многае здольныя дзеля кахання, асабістага шчасця. Ф. Палачанін 
імкнецца выявіць унутраны свет і складаныя перажыванні жаночай душы. Сімпатызуе яму 
духоўная чысціня гераінь, праўдзівасць, пачуццё адказнасці за свае ўчынкі. Заўважае ён і тое, што 
сучасная жанчына стала больш самастойнай, рашучай, энергічнай. Горад разнявольвае многіх 
дзяўчат, псуе. Драматург асуджае тых жанчын, якім уласцівыя зайздрасць, разлік, карысць. На яго 
думку, жаночае шчасце – быць каханай і быць патрэбнай блізкім людзям. Многія дзяўчаты дзеля 
кахання здраджваюць свайму сяброўству, хітруюць (“Даравальная нядзеля”), не прытрымліваюцца 
маральных нормаў, пазбаўляюць жыцця добрасумленных людзей (“Не свая віна”). Пісьменнік праз 
словы аднаго з персанажаў пераконвае: “Чым дзяўчына паводзіць сябе стражэй, тым яна прыга-
жэйшая і даражэйшая”[2, с.248]. Таксама сцвярджаецца думка, што на чужым няшчасці нельга па-
будаваць сваё шчасце, усё роўна адбудзецца пакаранне. Варта адзначыць, што аўтар заўсёды 
выпісвае ў кожнай п’есе супрацьлеглыя характары, параўноўвае іх. Гэта дапамагае паказаць 
духоўную прыгажосць адных персанажаў і агідную сутнасць другіх.  

Раскрывае аўтар і працавітасць жанчыны, яе захапленне сваёй прафесіяй, уменне дабівацца 
значных вынікаў у кар’ерным росце (вобраз Веры ў драме “Даравальная нядзеля” і Надзеі ў мелад-
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раме “Нявыпраўленая памылка”). Вышэйшае жаночае прызначэнне – гэта мацярынства, выхаван-
не дзяцей, таму так прываблівае Ф.Палачаніна вобраз маці. Для яго ідэальная жанчына – гэта 
гераіня, якая кіруецца прынцыпамі маралі і этыкі, не ўмешваецца ў жыццё іншых, клапоціцца пра 
лёс сваіх дзяцей. Гэта гарманічная асоба, якая ўмее быць добрай сяброўкай, гаспадыняй.  

Беларускі народ з павагай ставіцца да веры. Драматургія Ф. Палачаніна таксама прасякнута 
рэлігійнымі матывамі. Многія яго літаратурныя героі жывуць з верай у Бога, прытрымліваюцца 
хрысціянскіх запаветаў (вобраз Максіма ў камедыі “Санаторная песня”, Ірэны ў меладраме “Кветкі 
дзяцінства”). П’есы распавядаюць, што менавіта ў крызіснай сітуацыі людзі часцей звяртаюцца да 
рэлігійных каштоўнасцей, пачынаюць усведамляць сваю адказнасць перад іншымі, цаніць акаляю-
чае асяроддзе. Хрысціянская вера выпрацавала ў беларусаў міласэрнасць, гуманнасць. Пісьменнік 
асуджае чэрствасць, злосць, адсутнасць узаемапавагі, жалю і спагады іншаму. На яго думку, зварот 
да Бібліі дапамагае ачысціцца ад маральнай разбэшчанасці, несправядлівасці, сквапнасці і іншых 
адмоўных якасцей. Напрыклад, галоўная гераіня п’есы “Вяртанне да першачысціні” набывае ікону 
Неўпівальная Чаша, каб гаспадар пазбавіўся ад дрэннай звычкі: п’янства. 

Толькі абапіраючыся на рэлігію можна фармаваць у дзіцяці такія вечныя дабрачыннасці, як 
сумленнасць, удзячнасць, трыванне, здольнасць да самаахвяравання. 

Беларусы ва ўсе часы марылі пра шчасце. У кожнага персанажа Ф. Палачаніна свой шлях да 
шчасця і сваё разуменне дадзенага стану. Для адных герояў шчасце – быць каханымі і патрэбнымі 
блізкім людзям (“Не свая віна”, “Сэрцу не згадаеш”), для другіх – матэрыяльны дабрабыт, грошы 
(“Ці так жывём?”, “Сэрцу не згадаеш”), кар'ерны рост (“Даравальная нядзеля”), для трэціх – здароўе 
і само жыццё (“Нявыпраўленая памылка”). На думку драматурга, шчасце заключаецца ў душэўным 
супакаенні. Для гэтага патрэбныя намаганні персанажаў, праца іх душы. Толькі пасля гэтага адбы-
ваецца ўзнагарода. Пра гэта сведчаць і прыказкі: “Шчасце – не конь, у аглоблі не запражэш!” [2, 
с.239], “Шчасце само ў рукі не ідзе” [2, с.239], “Кожны чалавек свайго шчасця каваль” [2, с.328], 
“Шчасце за грошы не купіш, нават у царкве” [2, с.35], “На чужым няшчасці шчасце не пабудуеш” [3, 
с.198]. 

У сучасным спажывецкім грамадстве губляецца каштоўнасць традыцый папярэдніх 
пакаленняў, дамінуючае месца займае матэрыяльны дабрабыт, разлік і карысць. Фёдар Палачанін 
у сваёй творчасці разважае над дадзенай праблемай, апісвае чалавечыя ўзаемаадносіны, пранікае ў 
складаны і супярэчлівы ўнутраны свет герояў, шукае выйсце з маральнага крызісу. Раскрываецца 
гэта і ў прыказках, якія ўдала ўжываюцца ў тэкстах п’ес: “Грошы і камень б’юць” [2, с.206], “Сорам не 
воран – вочы не выдзеўбе” [5, с.148], “Вочы – люстэрка душы” [2, с.31], “Рукі пабрудзіш – вадою адмы-
еш, душу забрудзіш – і мылам не адмыеш!” [4, с.92], “Грэх не схаваеш у мех, не ўтопчаш у балота!” [4, 
с.92], “У нашай вёсцы ў адным канцы кашлянеш, а ў другім пачуюць” [4, с.67], “Добрага карчма не 
папсуе, а ліхога касцёл не паправіць” [5, с.145] і іншыя. 

Значнае месца адведзена драматургам асэнсаванню сямейнага пытання. У кожнай сям’і 
выпрацоўваюцца пэўныя прынцыпы, традыцыі, якія пераходзяць ад пакалення да пакалення. 
Бацькі імкнуцца перадаць свой досвед дзецям, засцерагчы іх ад памылак, падтрымаць у цяжкую 
хвіліну. Усё гэта заўважае і занатоўвае Фёдар Антонавіч. Улюбёны прыём аўтара – сутыкненне 
бацькоў і дзяцей пасля доўгай разлукі. Напрыклад, драма “Слёзы радасці” ілюструе неспадзяваную 
сустрэчу двух пакаленняў. Ф. Палачанін кажа, што добрасумленнасць і спагада адзін да аднаго 
дапамаглі атрымаць такі падарунак лёсу героям. 

Цікавяць драматурга ўзаемаадносіны паміж мужам і жонкай, захаванне ў сям’і нормаў маралі, 
прыстойных паводзін. Часам жанчыны не цэняць сваіх гаспадароў, ашукваюць іх (“Удава не пара 
хлопцу”, “Галалёд”). Уздымаецца пытанне разбэшчанасці і здрады блізкім людзям у кінасцэнарыі 
“Ветразь надзеі”. У прыказках таксама знайшлі сваё адлюстраванне сямейныя стасункі: “Сілаю не 
заставіш быць мілаю” [5, с.197], “Брат любіць сястру багатую, а мужык – жонку здаровую!” [5, 
с.207], “Горка рэдзька, ды ядуць, дрэнна замужам, ды ідуць!” [4, с.65], “За добрым мужам і варона 
жона, а за кепскім і княгіня загіне” [2, с.138], “З жонкай, як з бараной у лесе!” [4, с.56], “З вачэй далоў і 
з сэрца вон” [2, с.211], “Сівізна ў бараду, а чорт у ляжкі” [3, с.207], “Лепш палюбіць старога арла, чым 
маладую саву!” [4, с.54], “Без сонейка свету не быць, без мілага нельга жыць!” [4, с.61], “Пану верна не 
служы, жонцы праўды не кажы!” [4, с.63], “Куды чорт не даступіцца, туды бабу пашле” [2, с.32], 
“Пакуль жаніцца – загаіцца” [3, с.204], “Хто з кім не жыве, той з тым не пасварыцца” [5, с.146]. 

Нацыянальны характар не паказваецца аўтарам выключна станоўчым. Сярод адмоўных рыс 
вызначаюцца нерашучасць, кансерватыўнасць. Слушна гэта адлюстравана ў наступных прыказках: 
“Адклад не ідзе на лад” [3, с.215], “Куй жалеза, пакуль гарачае!” [4, с.56]. 

Такім чынам, Фёдар Палачанін раскрывае праяўленне нацыянальнага характару ў сучасным 
грамадстве, калі маральна-этычныя каштоўнасці замяняюцца матэрыяльнымі. Тыповымі рысамі 
беларускага народа з’яўляюцца дабрыня, патрыятызм, няпомслівасць, працалюбства, гуманнасць, 
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сумленнасць. Беларусы захавалі сваё нацыянальнае аблічча. Гэта пацвярджаюць і шматлікія 
прыказкі і прымаўкі, якія выкарыстоўваюць дзеючыя асобы п’ес драматурга.  

Літаратура 
1. Дубовік, А.І. Асаблівасці нацыянальнага характару беларусаў / А. І. Дубовік // XXI век: актуальные проблемы историче-

ской науки: Материалы международной научной конференции, посвящённой 70-летию исторического факультета БГУ. 
Минск, 15–16 апр. 2004 г. / Редкол.: В. Н. Сидорцов. (отв. ред.) и др. – Мн.: БГУ, 2004. – С. 203–205.  

2. Палачанін, Ф. Дарога ў неба: драматургія / Ф. Палачанін. – Мінск: Кнігазбор, 2014. – 340 с. 
3. Палачанін, Ф. Зраненае сэрца / Ф. Палачанін. – Мінск: Кнігазбор, 2011. – 352 с. 
4. Палачанін, Ф. Расплата за нелюбоў: П’есы / Ф.Палачанін. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1998. – 144 с. 
5. Палачанін, Ф. Шлях да Бога: матэрыялы для выхаваўчай работы і драматычныя творы / Ф.Палачанін. – Мінск: 

Кнігазбор, 2012. – 212 с. 
6. Тлумачальны слоўнік сучаснай беларускай літаратурнай мовы. – Мінск: БелЭН, 1996 – 784 с. 

 

T.V. Alekseeva 
Vitebsk State University named after P.M. Masherov 

e-mail: Alekseevata@mail.ru 
 

Images of national character in Fedor Polochanin′s drama 
Key words: national character, images, drama, Fedor Polochanin, speech of characters. 
The article deals with the main traits of Belarusian national character and the ways of its artistic 

elicitation in F.Polochanin′s drama; the author′s position is marked. 
 
 

Е.С. Брынина 
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы 

e-mail: Brynina_ES@grsu.by 
 

УДК 82.0 
ФУНКЦИИ КУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  

(на примере трилогии «Полесская хроника» И. Мележа) 
 

Ключевые слова: реалия, лингвокультура, национальный колорит, художественный текст, 
функции реалий. 

В статье рассматриваются важнейшие функции реалий в художественном тексте. В процессе 
анализа автор выделяет следующие основные функции: отражение местного (национального) ко-
лорита, отражение исторического колорита, эстетизация бытовой детали, символьная функция 
и функция маркера чужой культуры. 

Изучение функций реалий в художественном тексте заслуживает особого внимания. В художе-
ственном тексте язык и культура тесно связаны, так как текст всегда отражает сведения о мире и 
о культуре людей, живущих в определённой местности, в определенную эпоху и в определенных 
исторических условиях. Все эти факторы, запечатленные в художественном тексте, являются от-
ражением различных социально-культурологических и психологических факторов, выраженных с 
помощью реалий. 

Под реалиями принято понимать «единицы национального языка, обозначающие уникальные 
референты, свойственные данной лингвокультуре и отсутствующие в сопоставляемой лингво-
культурной общности» [3, с.251]. 

Этнокультурная окраска любого художественного произведения представляет собой конкрет-
ную характеристику текста, которая выражается в образах, отражающих материальную обстанов-
ку и социальные условия жизни народа (например через характер и поступки действующих лиц). 
Рассмотрение проблемы национального колорита тесно связано с содержанием, а также формой 
литературного произведения в его национальной обусловленности, в его связи с жизнью народа, 
отраженной в образах, и с языком народа, воплощающим эти образы» [1, c.115]. 

Рассмотрим основные функции реалий в художественном произведении (на примере трилогии 
«Полесская хроника» Ивана Мележа): 

1. Функция отражения местного колорита 
Национальная принадлежность указывает на этнографическую природу реалии и на её связь с 

материальной и духовной культурой того или иного народа. Именно поэтому в художественном 
произведении национальные реалии используются с целью воссоздания этнографических осо-
бенностей быта. 

Так, например, в трилогии Ивана Мележа «Полесская хроника» мы видим множество этногра-
фических реалий, отражающих особенности крестьянского быта: «ралцы», «ламачча», «табар», 
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