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УВОДЗІНЫ 

 

У літаратуразнаўстве пад інфернальнымі (з латыні – “падземны”, “ніжні”) 

разумеюць матывы наведвання пекла, сустрэчы героя з замагільным светам і яго 

жыхарамі. У еўрапейскім слоўным мастацтве падобнымі матывамі прасякнуты 

такія літаратурныя шэдэўры розных эпох, як “Міф пра Арфея і Эўрыдыку”, 

“Боская камедыя” Дантэ Аліг’еры і трагедыя “Фауст” Гётэ. Выкарыстанне 

інфернальных вобразаў і матываў мае даўнюю традыцыю і ў беларускім 

прыгожым пісьменстве. Яшчэ ў ХІ–ХІІІ стагоддзях, у эпоху Старажытнай Русі, 

былі вядомыя творы, дзе так ці інакш рэалізоўвалася замагільная тэматыка. 

Напрыклад, матыў наведвання іншасвету прадстаўлены ў апокрыфе “Хаджэнне 

Багародзіцы па пакутах”. У творы расказваецца пра тое, як Багародзіца разам з 

архангелам Міхаілам і анёламі спусцілася ў пекла, прасіла ў Бога дараваць 

грэшнікам, Бог паслаў у пекла Хрыста. У апакрыфічнай “Аповесці пра 

стварэнне Богам Адама” сцвярджаецца, што ў стварэнні чалавека прымала ўдзел 

не толькі боская, але і д’ябальская сіла. У найбольш арыгінальным 

драматычным творы беларускага Асветніцтва “Камедыі” (1787)  Каятана 

Марашэўскага адным з самых яркіх вобразаў выступае прадстаўнік іншасвету 

Чорт, які выпрабоўвае галоўнага героя Дзёмку. У ХІХ стагоддзі традыцыю 

звароту да інфернальнай вобразнасці працягнуў Ян Баршчэўскі. Яго кніга 

“Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях” (1844–1846) 

шчыльна населена прадстаўнікамі іншасвету: цмокамі, ваўкалакамі, 

асташкаўцамі, чарнакніжнікамі. У ХХ стагоддзі ідэю спаборніцтва чалавека са 

смерцю ўвасобілі Змітрок Бядуля (аповесць-казка “Сярэбраная табакерка”, 

1940), Францішак Аляхновіч (п’еса “Круці не круці – трэба памярці”, 1943), 

К. Крапіва (п’еса “Брама неўміручасці”, 1974), У. Караткевіч (аповесць “Ладдзя 

Роспачы”, 1978) і інш. 

Пры аналізе названых твораў даследчыкі звярталі ўвагу на інфернальныя 

матывы і вобразы, аднак спецыяльна іх не вывучалі. Навуковая навізна 

курсавой работы заключаецца ў тым, што тут ўпершыню праводзіцца 

літаратуразнаўчы аналіз хрэстаматыйных твораў у новым аспекце.  

   Мэта курсавой работы – даследаваць спецыфіку ўвасаблення 

інфернальных матываў у беларускай літаратуры, вызначыць адметнасць 

раскрыцця адпаведных вобразаў. 
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Для дасягненне пастаўленай мэты ў рабоце вырашаюцца наступныя 

задачы: 

1) выявіць інфернальныя матывы і вобразы ў творах беларускіх 

пісьменнікаў;  

2) прааналізаваць інфернальныя матывы і вобразы, вызначыць іх ідэйна-

эстэтычную функцыю; 

3) паказаць адметнасць рэалізацыі інфернальных матываў і раскрыцця 

вобразаў у творах розных аўтараў. 

Прадмет даследавання – спецыфіка ўвасаблення інфернальных матываў 

і раскрыцця інфернальных вобразаў у беларускай літаратуры. 

 Аб’ект даследавання – аповесць-казка “Сярэбраная табакерка” 

З. Бядулі, п’еса “Круці не круці – трэба памярці” Ф. Аляхновіча, п’еса “Брама 

неўміручасці” К. Крапівы, аповесць “Ладдзя Роспачы” У. Караткевіча.  

Курсавая работа складаецца з уводзін, чатырох параграфаў (“Мастацкае 

вырашэнне праблемы барацьбы са смерцю ў аповесці З. Бядулі “Сярэбраная 

табакерка”, “Інфернальная праблематыка п’есы Ф. Аляхновіча “Круці не круці – 

трэба памярці”, “Ідэйна-сэнсавы змест п’есы К. Крапівы “Брама неўміручасці”, 

“Рэпрэзентацыя інфернальных матываў у аповесці У. Караткевіча  “Ладдзя 

Роспачы”), заключэння і спіса выкарыстанай літаратуры. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

 Выкарыстанне інфернальных вобразаў і матываў мае даўнюю традыцыю і 

ў сусветным і беларускім прыгожым пісьменстве. У еўрапейскай літаратуры 

падобныя матывы сустракаюцца ў  творах, напісаных у розныя перыяды (“Міф 

пра Арфея і Эўрыдыку”, “Боская камедыя” Дантэ Аліг’еры, “Фауст” Гётэ і 

інш.). У айчынным мастацтве слова інфернальныя матывы і вобразы былі 

вядомыя яшчэ са старажытнасці (апокрыф “Хаджэнне Багародзіцы па пакутах”, 

“Камедыя” К. Марашэўскага) і працягвалі развівацца ў наступныя перыяды 

(“Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях” 

Я. Баршчэўскага). У ХХ стагоддзі мастацкае ўвасабленне інфернальнай 

праблематыкі ажыццявілі такія самабытныя творчыя індывідуальнасці, як 

З. Бядуля  (аповесць-казка “Сярэбраная табакерка”), Ф. Аляхновіч (п’еса “Круці 

не круці – трэба памярці”), К. Крапіва (п’еса “Брама неўміручасці”), 

У. Караткевіч (аповесць “Ладдзя Роспачы”). Названыя творы сталі аб’ектам 

нашага даследавання.  

 У рабоце даследавана спецыфіка ўвасаблення інфернальных матываў у 

беларускай літаратуры, вызначана адметнасць раскрыцця адпаведных вобразаў, 

выяўлены інфернальныя матывы і вобразы ў творах беларускіх пісьменнікаў, 

прааналізаваны інфернальныя матывы і вобразы, вызначана іх ідэйна-

эстэтычная функцыя, паказана адметнасць рэалізацыі інфернальных матываў і 

раскрыцця вобразаў у творах розных аўтараў. 

У выніку аналізу мастацкіх тэкстаў і вывучэння літаратуразнаўчых крыніц былі 

зроблены наступныя высновы: 

1. Мастацкае даследаванне інфернальнай праблематыкі кожным 

пісьменнікам ажыццяўляецца па-свойму і залежыць ад розных фактараў: 

творчай ідэі, якую аўтар імкнецца ўвасобіць у тэксце; пісьменніцкага 

тэмпераменту; часу і ўмоў напісання літаратурнага твора. У аповесці-казцы 

“Сярэбраная табакерка” З. Бядулі ўвасоблены традыцыйны для еўрапейскага 

фальклору матыў змагання са смерцю. У п’есе “Круці не круці – трэба памярці” 

Ф. Аляхновіча пастаўлена праблема жыцця народа і ўсяго чалавецтва ў 

складанай гістарычнай сітуацыі. Аповесць “Ладдзя Роспачы” У. Караткевіча 

прысвечана даследаванню нацыянальнага характара беларусаў. П’еса “Брама 

неўміручасці” К. Крапівы ўяўляе сабой роздум аб чалавечнасці і неўміручасці.  

2. У аповесці З. Бядулі цэнтральным інфернальным вобразам з’яўляецца 

Смерць. Яна – не столькі самастойны персанаж, колькі ідэя, адносіны да якой 
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раскрываюць сапраўдную сутнасць персанажаў. Заняволенне смерці стала 

каталізатарам паводзін прадстаўнікоў розных сфер жыцця, выявіла нежаданне і 

няўменне чалавецтва жыць у “ідэальным” грамадстве, паказала жорсткасць і 

крыважэрнасць чалавечага свету. Аўтар парушае казачныя каноны шчаслівага 

фінала. Аповесць “Сярэбраная табакерка” з’яўляецца не дзіцячай казкай, як яе 

ўспрымалі доўгі час, а філасофскім творам з футурыстычна-папераджальным 

зместам. 

3.  Мастацкая прастора п'есы Ф. Аляхновіча “Круці не круці – трэба 

памярці” адначасова і рэалістычная, і казачна-ўмоўная. Фантастычны вобраз 

Смерці пачынае набываць канкрэтныя рысы персанажа, уключаецца ва 

ўмоўную будзённасць п'есы. Смерць у нейкай ступені страчвае сваю варожую 

сутнасць і надзяляецца якасцямі чалавека. Драматург сцірае межы паміж 

дабром і злом, фіксуе тую каштоўную нявызначанасць, якая ўзнікае са стратай 

чалавекам маральных арыенціраў. Ф. Аляхновіч сцвярджае ідэю, што ў жыцці 

людзі часта кіруюцца не розумам, а мімалётнымі парывамі і жаданнямі, і ў 

выніку гэта можа мець для чалавека (і ўсяго чалавецтва) драматычныя 

наступствы. 

4. У п'есе “Брама неўміручасці” К. Крапіва ўздымае праблему маральнай 

падрыхтаванасці грамадства да навуковых вынаходніцтваў, адказнасці вучоных 

за зробленыя імі адкрыцці, ставіць пытанні жыцця і смерці, вартасці 

асобы, каштоўнасці жыцця. Драматург выпрабоўвае дзёрзкую гіпотэзу: а што, 

калі чалавек стане раптам валадаром часу, павялічыўшы працягласць свайго 

жыцця да бясконцасці?  Адкрыццё несмяротнасці, паводле К. Крапівы, 

няздатнае ашчаслівіць чалавецтва. Яно пацягнула за сабой процьму праблем: 

дэмаграфічных, сацыяльных, псіхалагічных, этычных. У выніку драматург 

разам прыходзіць да высновы: чалавецтва не падрыхтавана да такога дарунка 

лёсу, як вечнае зямное жыццё. 

5. У аповесці У. Караткевіча спалучаюцца хрысціянская і антычная 

традыцыі ў абмалёўцы іншасвету, прычым пры відавочным дамінаванні 

апошняй (вобразы Перавозчыка, Арахны, ракі забыцця, у якой чытаецца алюзія 

на Сцікс). У “Ладдзі Роспачы” трансфармуецца мір пра Арфея: герой сустракае 

сваё каханне ў іншасвеце і выводзіць з небыцця не толькі каханую, але і ўсіх 

сваіх спадарожнікаў. Праз вобраз гэтага героя сцвярджаецца вера ў 

віталістычную сілу беларуса, у яго здольнасць ажыццявіць неверагоднае і 

немагчымае. 
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