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7. Calvin, J. Le catéchisme de l’église de Genève / J. Calvin // Co
часткова арыгінальнай. Што датычыцца разгля-
ду С. Будным асобы Святога Духа, то гэта част-
ка ў адносінах да «Жэнеўскага катэхізіса» з’яў-
ляецца арыгінальнай. 
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SUMMARY 
This article contains an attempt to perform an attribu-

tive textual analysis of S. Budny’s «Catechism» (1562). 
With the purpose of clarification if the Belarusian «Cate-
chism» is an original work or a translation, there is a 
comparison of a French edition of Calvin’s «Geneva Ca-
techism» and S. Budny’s «Catechism», performed upon 
the example of the analysis of the Doctrine of Holy Tri-
nity in both catechisms. The results of the comparative 
analysis are represented as tables. The excerpts of t
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ТР
АКАЗІЯНАЛЬНАЙ АБРАДНАСЦ

Аказіянальная абраднасць адносіцца да ад-
ной з найменш вывучаных сфер беларускай на-
роднай культуры. Аднак аказіянальны абрад мо-
жа ўтрымліваць у сабе элементы разнастайных 
па відзе абрадаў і звычаяў, паколькі любое аб-
радавае дзеянне або тэкст у сваім першапачат-
ковым выглядзе былі аказіянальнымі. Прычынай 
з’яўлення кожнага абраду была пэўная сітуацыя 
(«аказія»), якая патрабавала ад чалавека пэў-
ных дзеянняў у накірунку яе змянення ў пазітыў-
ны бок. Даследчыца Г. Любімава вызначае, што 
развіццё традыцыйнай абраднасці «ішло ад ака-
зіянальнага абраду да каляндарнага; ад абра-
ду, выкліканага неабходнасцю, да абраду прэ-
вен

  

тыўнага, які папярэджвае; ад абраду, які тэм-
паральна (часова) не замацаваны, да абраду, 
замацаванага ў часовых адносінах, гэта зна-
чыць, каляндарнага» [6]. 

Першыя абрадавыя дзеянні і тэксты былі аб-
умоўлены ўзнікненнем сітуацыі, якая не зада-
вальняла патрабаванні чалавека або была кры-
ніцай негатыўных пачуццяў (страх, боль і г. д.). 
Неабходнасць змянення такой сітуацыі вызна-
чанымі не бытавымі метадамі і спосабамі і вы-
клікала з’яўленне аказіянальных абрадаў і ры-
туальных дзеянняў, што датычыліся ўсіх сфер

жыцця чалавека. Кожны рытуал можна разгля-
даць «як пераўтварэнне нейкай крызіснай сітуа-
цыі ў новую, аптымальную для існавання дадзе-
нага калектыву, пры дапамозе серыі кантактаў 
паміж «сваім» і «чужым» [1, с. 148]. Правядзен-
не рытуальных дзеянняў садзейнічала ўзнаўлен-
ню парушаных сувязей і адначасова наладжван-
ню новых. 

Паступова выдзяляюцца абрады, звязаныя 
з працоўнай дзейнасцю чалавека, – каляндар-
ныя і спецыялізаваныя абрады. Каляндарная аб-
раднасць з’яўляецца ў выніку доўгачасовага на-
зірання чалавека за з’явамі прыроды, надвор’ем, 
асаблівасцямі расліннага і жывёльнага свету 
і г. д. Спецыялізаваныя абрады характарызуюц-
ца сваёй прымеркаванасцю да пэўных незем-
ляробчых заняткаў. Яны таксама звязаны з пра-
цоўным вопытам чалавека, аднак іх вылучэнне 
абумоўлена неабходнасцю забеспячэння ўда-
лай працы па пэўнай спецыяльнасці. 

Усе вытворчыя (або працоўныя) абрады 
аб’ядноўвае не толькі іх сувязь з працай чала-
века, аднак і тое, што прычынай з’яўлення такіх 
абрадаў стала крызісная сітуацыя, якая патра-
бавала змянення і была звязана з пэўным за-
няткам чалавека па забеспячэнні першых жыц-
цёвых неабходнасцей. 
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Вялікую частку жыцця чалавека займала ся-
мейна-бытавая сфера, дзе таксама існавала 
магчымасць узнікнення сітуацый, якія не зада-
вальнялі чалавека. Для забеспячэння ўдалага 
сямейнага жыцця чалавека з’яўляліся і ўдаска-
нальваліся абрады і рытуалы, прымеркаваныя 

ўсіх стадый яго быцця ад нараджэння да 
смерці. Першапрычынай узнікнення сямейна-бы-
тавой абраднасці магла быць сітуацыя ў сямей-
ным жыцці чалавека, якая стала для яго небяс-
печнай або непрыемнай і патрабавала змянен-
ня ці нейкага ўздзеяння на яе пэўнымі сродкамі.  

Такім чынам, элементы аказіянальнай абрад-
насці могуць знаходзіцца як у працоўных, так і ў 
сямейных абрадах, паколькі штуршком да іх з’яў-
лення магла быць пэўная крытычная сітуацыя, 
якая патрабавала змянення, у выніку чаго чала-
век наладжваў звыклы лад жыцця і мог спадзя-
вацца на абыходжанне такіх сітуацый у будучым. 
Кожны абрад у сваім пачатку можна аднесці да 

зіянальнага, паколькі на яго з’яўленне ўздзей-
нічала крытычная (для таго канкрэтнага часу) сі-
туацыя. У сваім развіцці абрад часам губляе 
сваю прымеркаванасць да першапрычыны (да 
той сітуацыі, якая выклікала яго з’яўленне) і пра-
водзіцца з нагоды папярэджання такой сітуацыі. 

Значнымі асаблівасцямі выдзяляюцца аб-
рады, непасрэдна звязаныя з прычынай свайго 
з’яўлення і правядзення. Такія абрады ахопліва-
лі тыя сферы жыцця чалавека, што знаходзіліся 
не пад уладай чалавека і якія ён не мог змяніць 
або нейкім чынам уздзейнічаць на іх. Гэтыя сфе-
ры жыцця датычацца прыродных, бытавых з’яў 
і здароўя чалавека. Паколькі пры ўзнікненні кры-
зісу змяненне гэтых сфер для чалавека было 
недасягальным, то для гэтых мэт з’явіліся ака-
зіянальныя абрады, закліканыя ўздзейнічаць на 
крытычную сітуацыю магічнымі сродкамі. Аказія-
нальны абрад уяўляе сабой сінтэз магічных дзе-
янняў, тэкстаў, сімвалаў, матэрыяльных рэчаў, 
якія толькі ў пэўны момант і толькі ў сваім адзін-
стве могуць дасягнуць выканання сакральнай 
функцыі. Асноўнай задачай аказіянальных аб-
радаў з’яўляецца непасрэднае магічнае ўздзе-
янне на прыродныя і ўвогуле жыццёвыя працэ-
сы. Прычына ўзнікнення крызісу ў гэтых сферах 
ва ўяўленнях людзей звязана з магчымасцю 
пранікнення ў свет людзей сіл «чужых», таму, 
паводле меркавання А

 абрад павінен будавацца наступным чынам: 
«Па-першае, неабходна выявіць тое ўвасаблен-
не “чужога”, якое прынесла з сабою няшчасце, і 
выкінуць яго за межы свайго свету. Па-другое, 
неабходна аднавіць і ўзмацніць мяжу паміж сва-
ім і чужым» [1, с. 148]. 

Значныя змяненні аказіянальных абрадаў ад-
быліся падчас прыходу хрысціянства. З аднаго 
боку, працэс хрысціянізацыі садзейнічаў узбага-

чэнню і ўдасканаленню аказіянальнай абрад-
насці, з другога – знішчэнню многіх архаічных 
элементаў. Хрысціянства замяніла шматлікія 
язычніцкія абрадавыя дзеянні на больш гуман-
ныя (напрыклад, рытуал ахвяравання жывых іс-
тот на сімвалічнае прынясенне штучнай ахвя-
ры), у абрадавых дзеяннях з’явіліся царкоўныя 
атрыбуты і сімвол

асрэдны ўдзел святароў у правядзенні ака-
зіянальных абрадаў. Часам спосаб і магічны 
сэнс абраду заставаўся нязменным (архаічным), 
аднак спосаб правядзення і выкарыстаныя аб-
радавыя атрыбуты былі абумоўлены хрысціян-
скай традыцыяй.  

Важнай асаблівасцю развіцця аказіянальных 
абрадаў з’яўляецца некаторае спрашчэнне ка-
нанічнасці абрадавых элементаў. У большай 
ступені гэта датычыцца выбару ўдзельнікаў аб-
раду. Калі ў сваім архаічным варыянце звычай 
патрабаваў «рытуальную чысціню» ад удзель-
нікаў абраду, што абумоўлівал

ых дзяўчат (цнатлівых) і ў некаторых абра-
дах старых жанчын, то пазней «дадзены прын-
цып быў дапоўнены сацыяльнымі прыкметамі, 
што дазволіла ўключаць у лік удзельніц абраду 
ўдоў, салдатак і іншых катэгорый жанчын» [6], 
а таксама маладых хлопцаў. 

Аказіянальныя абрады цесна звязаны з аг-
рарна-каляндарнымі і сямейна-бытавымі звычая-
мі, яны даволі часта пераплятаюцца, узаема-
пранікаюць і дапаўняюць адзін аднаго. Прыкла-
дам гэтага можа быць правядзенне некаторых 
аказіянальных абрадаў па абету, «кожны год у 
памяць пазбаўлення ад няшчасця» [1, с. 19]. Гэ-
тыя працэсы маглі адбывацца і ў накірунку ўзае-
мапранікнення аказіянальных і сямейна-бытавых 
абрадаў, кал

ыліся асабістага жыцця. Існавала і адварот-
ная сувязь. Каляндарныя або сямейна-бытавыя 
абрадавыя дзеянні ў працэсе свайго гістарычна-
га развіцця маглі набываць сітуацыйны харак-
тар і выконвацца толькі пры ўзнікненні пэўнай не-
абходнасці. 

З прыходам савецкай улады і арганізацыяй 
калгасаў правядзенне аказіянальных абрадаў, 
як і іншых відаў абраднасці, фактычна стала не-
магчымым, паколькі катэгарычна забаранялася. 
Часткова гэта адбывалася па прычыне пра-
вядзення дзяржаўнай антырэлігійнай палітыкі. 
У гэты час вырашэнне крызісных сітуацый было 
звязана ў большай ступені з канкрэтнымі прак-
тычнымі дзеяннямі. У сувязі з барацьбой савец-
кай ідэалогіі з рознага роду забабонамі і вера-
ваннямі магічны аспект гэтых дзеянняў нават 
не разглядаўся. Такім чынам, да 70–80-х гадоў 
ХХ стагоддзя аказіянальная абраднасць была 
часткова згублена ў сялянскім асяродку, мала-
дое пакаленне гэтага часу не ведала такіх абра-
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вую сферу хрысціянс-

• 

новых са-
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гічныя магчымасці аказія-

фармацыя аказіянальнай абраднасці 
ўяў

се 
бы

ню або нават, у некаторых 
вы

ага дзеяння. Рытуальныя 
ахв

даў, а старэйшае паступова забыла тыя звычаі 
і нормы, якія калісьці рэгулявалі жыццё. Аднак 
абсалютна знішчыць тыя ўяўленні, што стагод-

мі хвалявалі людзей, немагчыма, і некаторая 
частка абрадавага комплексу беларусаў заста-
лася ў памяці народа. Традыцыйныя спосабы 
абароны ад пажару, навальніцы, буры і іншых 
катаклізмаў тайна выкарыстоўваліся і перадава-
ліся вусным шляхам ад пакалення да пакалення.  

Такім чынам
раднасць у працэсе свайго існавання даволі час-

падвяргалася трансфармацыйным працэсам. 
алежнасці ад вядучых фактараў, якія ўплы-
і на яе істотнае змяненне, можна выдзеліць 
алькі прычын трансфармацыі аказіянальных 
адаў: 
рэлігійныя – былі звязаны са зменамі ў рэ-
лігійных уяўленнях чалавека, якія эвалюцыя-
ніравалі ў гістарычным развіцці ад першапа-
чатковых форм (пакланення прыродзе, та-
тэмізму, фетышызму, анімізму) да сучасных 
сусветных рэлігій і неакультаў. Відавочна, 
што самым уплывовым фактарам на транс-
фармацыю беларускай аказіянальнай абрад-
насці стаў прыход хрысціянства і паступовае 
пранікненне ў абрада
кіх царкоўных тэкстаў і атрыбутаў. Гэты пра-
цэс быў звязаны з трансфармацыяй не толь-
кі кампанентаў аказіянальнай абраднасці, 
але ў першую чаргу рэлігійнай свядомасці, 
якая з’яўляецца духоўным «падмуркам» аб-
радавага комплексу; 
сацыяльна-палітычныя – уяўляюць сабой 
тэндэнцыі развіцця і ўдасканалення дзяржа-
вы і грамадства, што мае значны ўплыў і на 
духоўную сферу. Гэтыя працэсы звязаны з 
істотнымі змяненнямі беларускай абрадна-
сці ў сувязі з яе прыстасаваннем да 
цыяльных і палітычных умоў. Важнымі пры-
чынамі трансфармацыі беларускіх аказія-
нальных абрадаў былі працэсы урбанізацыі, 
змены ўлады (напрыклад, прыход савецкай 
улады), правядзенне дзяржаўнай палітыкі 
супраць народнай культуры і інш; 
навуковыя дасягненні – звязаны са знач-
ным уплывам навуковага прагрэсу на духоў-
нае жыццё людзей. Пашырэнне навуковых 
ведаў пра прыроду, жывы і нежывы свет са-
дзейнічала істотным зменам ва ўяўленнях 
чалавека аб навакольным асяроддзі, што ме-
ла адмоўны ўплыў на магічныя ўяўленні лю-
дзей. Распаўсюджванне навуковых звестак 
пра з’явы прыроды, анатомію чалавека і ін-
шыя працэсы пацягнула за сабою значныя 
змены ў агульным кругаглядзе людзей. Пры 
гэтым вера ў ма
нальнай абраднасці істотна страцілася, пра-
цэс змянення абрадаў можна вытлумачыць 

іх прыстасаваннем да новых умоў. Вынікам 
такой трасфармацыі стаў пераход элемен-
таў аказіянальных абрадаў у новыя фальк-
лорныя формы. 
Транс
ляе сабой заканамерны працэс, звязаны са 

зменамі жыццёвых абставін людзей. У залеж-
насці ад гэтага можна вызначыць некалькі ас-
ноўных напрамкаў істотнага змянення аказія-
нальных абрадаў пад уплывам вышэйназваных 
прычын. 

Змяненне атрыбутыўнага апарату. Гэты 
напрамак уключае ў сябе трансфармацыйныя 
працэсы, што датычацца матэрыяльных рэчаў 
і жывых істот, якія выкарыстоўваліся ў аказія-
нальным абрадзе. Змяненні колькасных і якас-
ных характарыстык абрадавых атрыбутаў вы-
яўляліся ў тым, што некаторыя з іх у працэ

тавання абраду гублялі сваё значэнне і замя-
няліся новымі, больш дасканалымі атрыбутамі, 
якія адпавядалі новым жыццёвым умовам. Са-
мае значнае змяненне рытуальных атрыбутаў 
было звязана з уключэннем у правядзенне ака-
зіянальных абрадаў хрысціянскай сімволікі.  

Змяненне функцыянальнай накіраванасці. 
Развіццё навукі і тэхнікі, а таксама і рэлігіі мае 
значны ўплыў на змяненне светапогляду чала-
века, што выяўляецца перш за ўсё ў пашырэн-
ні ведаў пра навакольны свет. Гэтыя працэсы 
звязаны са значным памяншэннем веры чала-
века ў магію, у незвычайныя магчымасці нека-
торых людзей і прадметаў і г. д. Усё гэта са-
дзейнічала змянен

падках, і знішчэнню магічнай функцыі аказія-
нальных абрадаў. Прыкладам можна назваць 
змяненне рэлігійных уяўленняў пры пераходзе 
ад язычніцтва да хрысціянства, якое мела знач-
ны ўплыў на трансфармацыю семантыкі аказія-
нальнага абраду.  

Узмацненне драматызацыі. Адным з магчы-
мых сродкаў магічнага ўздзеяння аказіянальнай 
абраднасці было рытуальнае прайграванне ста-
ноўчага вырашэння крытычнай сітуацыі. Яно вы-
яўлялася ў сімвалічных дзеяннях і тэкстах, якія 
адлюстроўвалі жадаемы вынік. Напрыклад, пад-
час засухі: «вечарам, пасля заходу сонца, дзеўкі 
і маладзіцы збіраюцца да купы, гамоняць, кры-
чаць, а потым ідуць у поле, бегаюць там з кры-
кам, …а потым варочаюцца дамоў, паўкрыўшы-
ся хвартухамі, нібыта йдзе дождж. Кажуць, што 
тагды не хібіць пайсці вялікі дождж» [7, с. 65]. 
У ходзе гістарычнага развіцця ў аказіянальных 
абрадах усё больш пашыраўся відовішчны кам-
панент, які ўтрымліваў тэатралізацыю, пэўную 
сімвалічнасць абрадав

яры ў выглядзе жывых істот замяняліся сім-
валічнымі прадметамі, аднак пры гэтым заста-
валася нязменным правядзенне пахавальнага 
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 дзеянняў і тэкс-
таў

ў 
абу

зан

йшла сваё развіццё ў рэлігійных 
вер

адзеных 
тво

ць «па-
лес

а ад аб-
радавых норм і патрабаванняў з’явілася асноў-
най ансфармацыі абрадавага комп-

абраду ахвяры, што ў дадзеным выпадку мела 
сімвалічны характар і з’яўлялася пэўным «тэат-
ральным дзеяннем». 

Змена сферы бытавання. Памяншэнне знач-
насці абрадавага комплексу ў жыцці чалавека 
садзейнічала трансфармацыйным працэсам, 
якія датычыліся ўсіх фальклорных жанраў. Змя-
ненне функцый абрадавых дзеянняў і тэкстаў 
прывяло да пераходу адных фальклорных жан-
раў у іншыя. Многія аказіянальныя абрады, якія 
згубілі сваю магічную накіраванасць, трансфар-
маваліся ў іншыя фальклорныя формы. Некато-
рыя элементы або матывы аказіянальных абра-
даў можна сустрэць у песнях, прыказках і пры-
маўках, рэшткі аказіянальных

, якія змянілі сваю функцыянальную накіра-
ванасць, можна знайсці ў народных прыкметах 
і павер’ях. У большай ступені гэта датычыцца 
абрадаў выклікання дажджу, тэксты якіх заха-
валіся ў значна змененым выглядзе ў дзіцячых 
прыпеўках, прыгаворах і г. д.  

Такім чынам, названыя накірункі трансфар-
мацыі беларускай аказіянальнай абраднасці звя-
заны паміж сабой. Змяненне адных абрадавых 
элементаў выклікала пераўтварэнне іншых, та-
му нельга казаць, што гэтыя працэсы адбывалі-
ся адасоблена. Самая істотная трансфармацыя 
аказіянальнай абраднасці была звязана са зме-
намі рэлігійнай свядомасці чалавека, паколькі 
менавіта ўяўленні чалавека з’яўляліся асновай 
для фарміравання аказіянальнай абраднасці. 
Самым дзейсным фактарам стаў прыход хрыс-
ціянства на тэрыторыі Беларусі, гэты працэс бы

моўлены зменамі ва ўяўленнях людзей пра 
свет («свой» і «іншы»), пра самога чалавека і яго 
жыццё, што мела значны ўплыў на трансфарма-
цыю абрадавых атрыбутаў, тэкстаў, спосабаў 
правядзення, на змяненне крытэрыяў выбару 
ўдзельнікаў і месца выканання абрадаў і інш. 

На жаль, некаторыя гістарычныя падзеі, якія 
адбываліся на тэрыторыі Беларусі, садзейніча-
лі знішчэнню многіх элементаў нацыянальнай 
культуры. Беларускі абрадавы комплекс цярпеў 
адмоўнае ўздзеянне не адзін раз. Гэта было звя-

а з разнастайнымі палітычнымі і сацыяльны-
мі працэсамі: са знішчэннем язычніцкіх вераван-
няў, з абмежаваннем і забаронай рэлігіі і царквы 
ў савецкі час, з дэмакратызацыяй духоўнага 
жыцця і талерантнымі адносінамі да прадстаў-
нікоў іншых сусветных рэлігій і неакультаў і г. д. 

На сённяшні дзень нельга казаць пра магчы-
масці бытавання аказіянальнай абраданасці ў 
поўным выглядзе. Аднак некаторыя абрадавыя 
элементы захаваліся і ў наш час. Многія гаспа-
дыні захоўваюць на выпадак узнікнення крытыч-
най сітуацыі такія сімвалічныя прадметы, як ве-
лікодныя яйкі, грамнічныя свечкі, зёлкі, асвячо-
ную ваду і іншыя. Самыя трывалыя элементы 

аказіянальнай абраднасці захаваліся ў народнай 
памяці ў выглядзе прыкмет, прыгавораў, песень, 
прыпевак. Асобныя часткі абрадаў працягваюць 
сваё развіццё ў трансфармаваным выглядзе. 
Большая колькасць аказіянальных абрадавых 
элементаў зна

аваннях і звычаях. Некаторыя атрыбуты і 
тэксты, якія з’явіліся ў складзе аказіянальных аб-
радаў з прыходам хрысціянства, і ў сучасны мо-
мант закліканы выконваць зберагальныя і ачыш-
чальныя функцыі ў выпадках узнікнення крытыч-
най сітуацыі.  

Частка аказіянальных абрадаў трансфарма-
валіся ў дзіцячыя фальклорныя творы, такія, як 
песні, гульні, заклічкі і іншыя жанры. У дзіцячых 
заклічках і прыгаворках ёсць нямала падобных 
твораў з архаічнымі зачынамі: «Дожджык, дож-
джык, секані ...», «Ідзі, ідзі, дожджыку, зварым 
табе боршчыку. Паставім пад лаўкаю, накрыем 
булаўкаю!» [4, с. 434], «Дожджык, дожджык, кра-
пані: бабу з поля прагані» [5, с. 360]. Выкары-
станне сімвалічнага звяртання да воднай стыхіі 
з мальбой пра змяненне крытычнай сітуацыі – 
засухі – дазваляе зрабіць паралель д

раў з аказіянальнымі абрадамі выклікання 
дажджу, у якіх таксама прымалі ўдзел дзеці, спя-
ваючы падобныя песні пры выкананні абрада-
вых дзеянняў. У дзіцячых песнях даволі пашы-
раны матыў звароту да стыхійных сіл прыроды, 
такіх, як дождж, сонца, месяц, вецер.  

Дзіцячыя фальклорныя жанры змяшчаюць 
у сабе некаторыя элементы і матывы аказіяналь-
най абраднасці, звязаныя, у асноўным, са з’ява-
мі надвор’я. У гэтым існуе пэўная сувязь з удзе-
лам дзяцей менавіта ў такіх абрадах, у адроз-
ненне ад іншых відаў аказіянальнай абраднасці. 
Дзеці выконвалі некаторыя дапаможныя дзеян-
ні пры выкананні абрадаў выклікання дажджу, 
а ў некаторых выпадках праводзілі рытуалы са-
мастойна. Прыкладам гэтаму можа бы

кі звычай аплаквання і пахавання жабы, які 
спраўляюць дзеці падчас засухі» [10, с. 112]. 
Магічныя тэксты такіх абрадаў з цягам часу змя-
ніліся, згубілі свае сакральныя функцыі і набылі 
забаўляльны кампанент, паступова пераўвасо-
біліся ў дзіцячыя прыгаворы і прыпеўкі. 

Такім чынам, трансфармацыя аказіянальнай 
абраднасці ўяўляе сабой працэс істотнага змя-
нення абрадавых элементаў пад уздзеяннем 
аб’ектыўных прычын, звязаных са значным уп-
лывам на светапогляд чалавека. Паступовае 
адыходжанне традыцыйнага грамадств

 прычынай тр
лексу. Гэты фактар меў вялікае значэнне і для 
азіянальных абрадаў, змянеак нне якіх знаходзі-
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essential transformation of occasional rituals such as the 
change of the attribute instrument, functional tendency, 
the sphere of existence and the strengthening of drama-
tizer’s, are defined. 

УД

лася ў непарыўнай сувязі са змяненнямі ўяўлен-
няў чалавека пра навакольны свет.  
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SUMMARY 
The essences and the contents of transforming pro-

cesses of Belarusian occasional ritual are considered. 
The principal objective causes (religion, socio-political fac-
tors, scientific achievements) which haste becomes the 
base of for alteration of the ritual complex are proved. 
Proceeding from the definition of the transformation as 
a natural process connecting with some changes of the 
people’s life circumstances, the principal directions of the
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бы

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТСКИЕ МО
В ТВОРЧЕСТВЕ ДИНО БУЦЦАТ

Экзистенциализм проявил себя в европей-
ской литературе во многом после Второй миро-
вой войны в творчестве французских писате-
лей Альберта Камю и Жан-Поля Сартра. Война 
явилась причиной того, что в творчестве многих 
европейских писателей стали подниматься проб-
лемы человеческого существования, такие, как 
жизнь, смерть, тоска, беспокойство, грусть, пе-
чаль. В повести «Посторонний» А. Камю показал 
абсурдность человеческой жизни через призму 
внутренне опустошенного героя, в романе «Чу-
ма» – борьба мужественного героя с бессмыс-
ленной жизнью. Во многом на культуру XX века 
оказал влияние немецкий философ Мартин Хай-
деггер, являющийся одни

ВЫ  
 

 немецкого экзистенциализма. В своих рабо-
тах он развивал идею о бытии, в основе которого 
противопоставление подлинного существования 
и мира повседневности.  

Но истоки экзистенциализма были заложены 
еще раньше, в XIX веке, датским философом 
Сереном Кьеркегором, который ввел понятие 
экзистенции как осознания внутреннего бытия 

человека в мире. Ясперс считает, чтобы про-
зреть экзистенцию как корень своего существа, 
человек должен оказаться в «пограничной ситуа-
ции», в момент глубочайшего потрясения. Опре-
деляя экзистенцию через ее конечность, экзис-
тенциализм толкует последнюю как времен-
ность, точкой отсчета которой является смерть. 
Поэтому основными настроениями человека яв-
ляются обреченность, раскаяние, безнадеж-
ность и стра

тие выражает собой «неподлинное сущест-
вование», обретение экзистенции предполагает 
решающий «экзистенциальный выбор», посред-
ством которого человек переходит к истинному 
существованию. Через страх и выбор человек 
обнаруживает свою индивидуальность, поэтому 
страх и выбор представляют собой формы об-
наружения свободы, которые неотделимы друг 
от друга [3]. 

Экзистенциализм как направление филосо-
фии проявил себя и в Италии. Его представите-
ли – Никола Аббаньяно, Энцо Пачи. Во многом 
философия экзистенциализма оказала влия-
ние на творчество итальянского писателя Дино 
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