
е 
штомесячны навуковы i метадычны часопіс 

к о Vv И I I 

• Таццяна Ганчарова-
Цынкевіч 
Рамантыка-рэвалюцыйная 
героіка апавяданняў 
Міхася Лынькова: 
Да 120-годдзя з дня нараджэння 
• Ната лля Л еўчанка 
Семантыка ўласнага імя 
ў складзе фразеалагізмаў 
• Вынікі конкурсу навуковаі 
даследчых работ 

• шШЁШШШ І * Шр'Щ! у 

• Славіна Гаўрылава 
Краязнаўчыя музеі Беларусі: 
рэпрэзентацыя сучаснасці 
ў экспазіцыях i "музейны" час 

11/2019 
(383) 

лістапад 
ISSN 0234-1360 



Ш Т О М Е С Я Ч Н Ы Н А В У К О В Ы I М Е Т А Д Ы Ч Н Ы Ч А С О П I С 

2019/11 
(383) 

лістапад 

Р э д а к ц ы й н а я к а л е г і я 

доктар філалагічных навук А. Бельскі (намеснік) 
доктар філалагічных навук М. Прыгодзіч (намеснік) 
доктар педагагічных навук В. Зелянко (намеснік) 
доктар педагагічных навук Г. Валочка 
доктар мастацтвазнаўства Т. Габрусь 
доктар філалагічных навук У. Гніламёдаў 
доктар мастацтваэнаўства В. Дадзіёмава 
доктар філалагічных навук В. Іўчанкаў 
доктар філалагічных навук I. Казакова 
кандыдат філалагічных навук I. Капылоў 
доктар гістарычных навук, доктар архітэктуры А. Лакотка 
доктар філалагічных навук А. Лукашанец 
доктар філалагічных навук В. Максімовіч 

доктар мастацтвазнаўства У. Мартынаў 
доктар філалагічных навук А. Ненадавец 
доктар філалагічных навук В. Новак 
доктар культуралогіі A. Павільч 
доктар мастацтвазнаўства В. Пракапцова 
доктар філалагічных навук В. Рагойша 
доктар філалагічных навук I. Роўда 
доктар філалагічных навук I. Саверчанка 
доктар філалагічных навук В. Старычонак 
кандыдат філалагічных навук М. Трус 
доктар філалагічных навук М.Тычына 
доктар філалагічных навук I. Чарота 
доктар філалагічных навук Т. Шамякіна 

Заснавальнікі: 
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь, 

грамадскае аб'яднанне 
"Саюз Пісьменнікаў 

Беларусі" 

Часопіс выходзіць 
з1988 года 

(у 1988-1991, 
№ 1-48, 

выдаваўся пад назвай 
"Беларуская мова 

i літаратура ў школе") 

Н а в у к о в ы я к а н с у л ь т а н т ы 

Р. Аладава, М. Аляхновіч, Г. Арцямёнак, 
A. Багданава, 3. Бадзевіч, А. Белая, 
Д. Дзятко, Т. Казакова, В. Карамазаў, 
У. Каяла, Е. Лявонава, В. Ляшук, 
B. Ляшчынская, А. Макарэвіч, 

3. Мельнікава, П. Міхайлаў, 
М. Новік, В. Русілка, У. Сенькавец, 
А. Солахаў, A. Станкевіч, 
П. Сцяцко, Н. Усава, Н. Шаранговіч, 
I. Штэйнер, М. Яленскі 

Р э д а к ц ы й н а я р а д а 

Р. Бабашка, М. Бубешка, I. Булаўкіна, 
В. Давідовіч, В. Душэўская, Р. Ільіна, 
Г. Запартыка, В. Кажура, Л. Лазарчык, 

А. Ляшковіч, A. Марціновіч, 
Г. Марчук, М. Пазнякоў, A. Панфіленка, 
Т. Прадзед, Л. Собаль, I. Таяноўская 

Галоўны рэдактар 

Наталля Мікалаеўна 
ШАПРАН 

Над нумар 
рэдактары: 

Вольга Крукоўская (Методыка i вопыт: 
3 вопыту работы, Настаўнік прапануе, Прапануем 
план-канспект, ВНУ - школе, Запрашаем на ўрок, 
У дапамогу педагогу, Дыдактычны матэрыял; Калі 
закончыўся ўрок: Віншуем!, Год малой радзімы; 
Нацыянальная i сусветная культура: Лучнасць 
музаў), 

Крьісціна Пучынская (Літаратура i час: Л іта-
ратура ў кантэксце часу, Год малой радзімы, 3 архі-
ваў часу, Нацыянальны вобраз свету, Майстэрства 
творцы, Пошукі i знаходкі, Тэорыя літаратуры; На-

працавалі 

цыянальная i сусветная культура: Малады даслед-
чык прапануе, Беларускія шахматы), 

ЛарысаСагановіч(Мовырысынепоўторныя:Ак-
туальная тэма, Мова мастацкіх твораў, Слова ў тэксце, 
Таямніцы слова, 3 гісторыі тэрміналогіі, Зжыцця слова, 
3 гісторыі слоў, Помнікі беларускага пісьменства, Нашы 
прозвішчы; Нацыянальная i сусветная культура: 3 гіс-
торыі сусветнай культуры, Музейная справа), 

Наталля Шапран (Мовы рысы непаўторныя: 
Падзея; Нацыянальная i сусветная культура: 3 гіс-
торыі выяўленчага мастацтва), 

літаратурныя рэдактары 
тэхнічны рэдактар 

Крысціна Пучынская, Вольга Крукоўская, 
Канстанцін Лісецкі. ROD-SLOVA.BY 



ЛІТАРАТУРА I ЧАС 
Ганчарова-Цынкевіч Таццяна. Рамантыка-рэва-

люцыйная героіка апавяданняў Міхася Лынькова: 
Да 120-годдзя здня нараджэння 3 

Кохан Таццяна. "Я ў думках лячу зноў да роднага 
краю...": Вобраз малой радзімы ў творчасці Яна 
Чачота 7 

Жыбуль Віктар. Адам Бабарэка i яго картатэка 11 
Мельнікава Анжэла. Вывучэнне нацыянальнай спецы-

фікі беларускай літаратуры ў першай трэці XX ст. . . . . 13 
Дакукін Аляксандр. "А потым далей чым шчасце - мя-

не пакаштуе снег": Спецыфіка інтымнай лірыкі Алеся 
Разанава 17 

Брыль Антон Францішак. "Паненская rapa": Невядо-
мы штучны твор XIX ст. сярод мсціжскіх фальклорных 
запісаў Аляксандра Гануса 20 

Казлоўскі Руслан, Бялятка Кірыл. Паняцце стыль: 
Тэрміналагічны аналіз 23 

МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ 
Л еўчанка Наталля. Семантыка ўласнага імя ў складзе 

фразеалагізмаў 26 
Абабурка Мікола, Ячмянёва Ірына. Фразеалогія 

i парэміялогія ў рамане "Каласы пад сярпом тваім" 
Уладзіміра Караткевіча: Па-беларуску i ў перакладзе 
на рускую мову 31 

Пятрова Наталля. Рэлігіёнімы ў рамане "Залатая жры-
ца Ашвінаў" Вольгі Іпатавай: паходжанне, асаблівасці 
функцыянавання 34 

Жызнеўская Вольга. Традыцыйны стэрэатып дзіцяці 
ў беларускай моўнай карціне свету 37 

Антанюк-Пруто Марына. Лацінскія асновы лексікі 
міжнароднага права 40 

Каўрус Алесь. Па шляху спасціжэння мовы i літаратур-
ных нормаў 42 

Макарэвіч Аляксандр. Гадзіннік i зэгар: 3 гісторыі 
слоў 45 

Прыгодзіч Мікалай. I старое пісьмо скрозь вякі зага-
ворыць...: 3 нагоды факсімільнага выдання "Аповесці 
праТрышчана" 47 

Шапран Наталля. Пачэсны шляхслужэння роднаму сло-
ву: Інстытуту мовазнаўства імя Якуба Коласа - 90 50 

МЕТОДЫКА I ВОПЫТ 
Бубновіч Іна, Ляскевіч Святлана. Мова: гісторыя i су-

часнасць: Граматычныя катэгорыі стараславянскага 
i беларускага назоўніка 51 

Літвінчык Святлана. Займеннікякчасціна мовы:Урок 
беларускай мовы (VI клас) 55 

Лязенка Алена. Сказы ca звароткамі, інтанаванне, знакі 
прыпынку: Урок беларускай мовы (V клас) 59 

Давыдава Галіна. Фанетыка. Графіка. Арфаэпія. Акцэн-
талогія:Тэставыя заданні 61 

Навумчык Мікалай. Верш "Жураўлі на Палессе ля-
цяць". Алесь Ставер: Урок беларускай літаратуры 
(VI клас) 63 

Прохарава Ала. "Дзяльба кабанчыка". Віктар Карама-
заў: Урок беларускай літаратуры (VIII клас) 66 

КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК 
"Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына...": 

Вынікі конкурсу навукова-даследчых работ 69 
Лягушына Ірына. "Зямля бацькоў - мая зямля...": Сцэ-

нарый свята 71 

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ I СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА 
Палунін Цімафей. Парадныя даспехі - гістарычны 

кантэкст 74 
Благуцін Генадзь. Студыя Барыса Бяляева: гісторыя 

i метадалогія. Заканчэнне 78 
Гаўрылава Славіна. Краязнаўчыя музеі Беларусі: Рэпрэ-

зентацыя сучаснасці ў экспазіцыях I "музейны" час . . . 84 
Сяльчонак Алена. Гнастычныя топасы ў ідэйна-гіста-

рычнай драме нямецкага грамадскага жыцця першай 
паловы XX ст. 88 

Цзыцзян Бай. Фільм "Разборкі ў стылі кунг-фу": Спецы-
фіка асэнсавання музычных вобразаў 91 

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы дзеячаў культуры. Працяг 
(25,30, 36,41). 

Дыдактычны матэрыял. Каваленка Н. Беларуская мова: Зай-
мальны матэрыял. Заканчэнне (68). 

Беларускія шахматы. Рубінчык В. Шахматная тэма "Ладдзі Рос-
пачы" ў сусветным кантэксце (95). 

Патрабаванні да оформления матэрыялаў (58). 

Часопіс уключаны ў Пералік навуковых выданняў ВАК Рэспублікі Беларусь 
для друкавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па філалагічных навуках, мастацтвазнаўстве, 

культуралогіі, педагагічных навуках (тэорыя i методыка навучання беларускай мове i літаратуры). 

У адпаведнасці з заканадаўствам аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць прыведзеных у артикуле фактаў i звестак. 
Рэдакцыя пакідае за сабой права друкаваць артыкулы ў парадку абмеркавання, не падзяляючы пункту гледжання аўтара. 

Пры перадруку спасылка на "Роднае слова" абавязковая. 
Дасылаючы матэрыялы для публікацыі ў нашым часопісе, аўтары тым самым перадаюць выдаўцу невыключныя маёмасныя правы 

на ўзнаўленне, распаўсюджванне, паведамленне для ўсеагульнага ведама i іншыя магчымыя спосабы выкарыстання твора 
без абмежавання тэрыторыі распаўсюджвання (у тым ліку ў электроннай копіі часопіса). 

Патрабаванні да афармлення матэрыялаў i ўмовы прыняцця матэрыялаў для аспірантаў гл. на сайце часопіса rod-slova.by. 

«РОДНАЕ С Л О В А » / «БЕЛАРУСКАЯ МОВА I ЛІТАРАТУРА Ў ШКОЛЕ» 



ЛІТАРАТУРА I ЧАС 
23 

Тэорыя літаратуры 

ПАНЯЦЦЕ СТЫЛЬ: ТЭРМІНАЛАГІЧНЫ АНАЛІЗ 
УДК 821.161.3 
Уартыкулеразглядаецца стыль як літаратуразнаўчая катэгорыя. На асновеаналізудадзенага паняццяўсвятле rep-

менеўтыкі вызначаюцца рысы падабенства i адрознення тэрміна стыль у сферах музычнага, выяўленчага мастацтва, 
архітэктуры i ўласна літаратуры. Таксама праводзіцца тэрміналагічны аналіз паняцця, удакладняюцца яго тэарэтычныя 
межы ў кантэксце ключавых прац рускіх i беларускіх літаратуразнаўцаў па вызначанай праблеме. 

Ключавыя словы: стыль, тэкст, герменеўтыка, тэрміналагічны аналіз, літаратуразнаўчая катэгорыя. 
The key issue of the article is a style as literary category. It has been defined all the similarities and differences of the 

term "style" in music, fine arts, architecture and literature based on analysis of this concept in the light of hermeneutics. The 
terminological analysis of the concept and description of its meaning and theoretical boundaries are based on the major 
works of Russian and Belarusian literary critics. 

Слова стыль вядома з далёкай старажыт-
насці. У лацінскай мове сустракаецца напісан-
не stilus, a ў грэчаскай - stylus, ca значэннем 'гры-
фель для пісання'. 3 цягам часу за словам зама-
цавалася паняцце, заснаванае на пазнавальнасці 
почырку чалавека, які карыстаецца гэтым гры-
фелем. На сёння вядома некалькі значэнняў па-
няцця стыль. Напрыклад, манера паводзін, спо-
саб кітайскага фехтавання (іньскі i яньскі сты-
лі), прынцып летазлічэння (новы i стары стылі) 
i інш. Актыўна выкарыстоўваецца названы тэр-
мін i ў розных сферах мастацтва. Разгляд яго 
ўжывання праз прызму герменеўтыкі дазволіць 
даць найболып поўнае азначэнне тэрміна ў галі-
не літаратуразнаўства. 

Герменеўтыка - "навука аб разуменні зместу i 
тэорыя інтэрпрэтацыі тэксту" [1, с. 93]. Яе звяз-
ваюць звычайна з тлумачэннем розных тэкстаў, 
пошукамі ў ix прыхаваных зместаў. Тэкст (ад 
лац. textus - тканіна; спляценне, спалучэнне) -
зафіксаваная на якім-небудзь матэрыяльным 
носьбіце чалавечая думка; у агульным плане -
звязаная i поўная паслядоўнасць знакаў. Іншы-
мі словамі, тэкстам, ці пэўнай інфармацыйнай 
тканінай, можна лічыць i музычную мелодыю, i 
палатно мастака, i твор пісьменніка. 

Гаворачы пра паняцце стылю ў музыцы, ма-
ем на ўвазе "адметную якасць музычных твораў, 
якія ўваходзяць у тую ці іншую канкрэтную гене-
гычную супольнасць (творчая спадчына кампазі-
гара, школы, накірунку, эпохі, народа i г. д.), што 
цазваляе непасрэдна адчуваць, пазнаваць, вызна-
таць ix генезіс i выяўляецца ў сукупнасці ўсіх без 
зыключэння ўласцівасцяў успрыманай музыкі, 
іб'яднаных у цэласную сістэму вакол комплексу 
ідметных характэрных прыкмет" [2, с. 20]. Такім 
іынам, у музычным мастацтве стыль як катэго-
>ыя групуецца вакол пазнавальнасці сярод іншых 
вораў. Да ліку асноўных стыляў належаць гіста-
•ычны i нацыянальны, таксама жанравы, аўтарскі, 
тыль кірунку, школы. Даследчык Я. Назайкінскі 
манаграфіі "Стыль i жанр у музыцы" [2] надаваў 
адзенай катэгорыі значэнне асаблівага ў ланцуж-
У "агульнае - асаблівае - адзінкавае". 

Стыль у выяўленчым мастацтве - "асаблівая 
якасць формы твора мастацтва (тут i далей 
вылучана аўтарам), якая дасягаецца цэласнас-
цю творчага метаду, спосабаў формаўтварэння, 
прыёмаў кампазіцыі, індывідуальнай манеры i 
тэхнікі, уласцівых мастакам пэўнага гістарычна-
га перыяду" [3, с. 260]. У згаданай галіне мастацт-
ва як сістэмы часам стылю надаецца значэнне 
ўласцівасці гледача бачыць i вылучаць у палот-
нах розных мастакоў рысы падабенства. У пэўны 
гістарычны момант у грамадстве можа ўжо быць 
аформлены мастацкі кірунак, якога масава пры-
трымліваюцца творцы, а можа існаваць не зама-
цаваўшыся канчаткова. Так, класіцызм (XVII ст.), 
якому ўласцівы зварот да ідэалаў часоў Антыч-
насці, строгая лагічнасць, рацыяналізм, знайшоў 
працяг у часы кіравання рускай імператрыцы Ка-
цярыны II (стыль кацярынінскага класіцызму), а 
пазней i Аляксандра I (стыль аляксандраўскага 
класіцызму). Такім чынам, паняцце мастацкага 
кірунку ўтрымлівае ў сабе некалькі стыляў. 

Функцыянальным прызначэннем адрозні-
ваецца ад выяўленчага мастацтва блізкае да яго 
архітэктурнае. Акрамя задавальнення першас-
най патрэбы ва ўзвядзенні жытла, чалавек імк-
нецца зрабіць яго прыгожым, надаць элементы 
хараства. Архітэктурны стыль - сукупнасць ас-
ноўных рыс i прыкмет архітэктуры дадзенага 
часу i народа, якія праяўляюцца ў асаблівасцях 
яе функцыянальнага, канструкцыйнага i мас-
тацкага бакоў [4, с. 8]. У гэтым выпадку пад тэр-
мінам стыль трэба разумець не толькі знешні 
выгляд асобных будынкаў, але i матэрыял, з яко-
га яны зроблены, планы i кампазіцыі пабудоў, 
аздабленне фасадаў i інтэр'ераў i інш. 

Падсумоўваючы сказанае, можна адзначыць, 
што стылю ў выяўленчым, музычным i архі-
тэктурным мастацтве ўласцівы такія рысы, як 
пазнавальнасць, сістэмнасць, арыгінальнасць, 
адзінства, сувязь з традыцыямі свайго часу. Аса-
бовасць творчасці ў выяўленчым мастацтве быц-
цам адсоўваецца на другі план. На першым - ад-
паведнасць часавай, гістарычнай сітуацыі. Стыль 
у гэтай сферы - нешта такое, што мастаку трэ-
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ба дасягнуць. Не кожнаму з творцаў, у каго ёсць 
нават значныя поспехі, можна прыпісаць наяў-
насць уласнага стылю. Часам у дачыненні да ix 
ужываюць азначэнне "пазастылёвая з'ява" (Рэм-
брант, Караваджа i інш.). Сам жа творчы почырк 
у такім выпадку называецца паняццем манера. 
У музычным мастацтве ж, наадварот, першасная 
асоба аўтара, кампазітара, нават музыкі-рэдак-
тара. У адрозненні ад мастакоў, стыль творцаў 
сферы музыкі дапускае такія вызначэнні, як ран-
ні перыяд, стали, позні, звязаныя з этапамі ста-
лення творцы. У выяўленчым мастацтве такое не 
практыкуецца. Галоўную ролю пры фарміраван-
ні стыляў у архітэктуры адыгрываюць характа-
рыстыкі пабудоў, створаных архітэктарамі. 

ГІаняцце стыль пісьменніка ў літаратуразнаў-
стве ўтрымлівае ў сабе некалькі ўзаемазвязаных 
сфер: з аднаго боку, гэта сукупнасць мастацкіх 
сродкаў, пры дапамозе якіх пісьменнік стварае 
свой мастацкі свет. 3 другога - непаўторныя ад-
знак! сэнсавай цэласнасці, што складваецца ў свя-
домасці чытача пры знаёмстве з тэкставым палат-
ном. Праца над удасканаленнем азначэння вядзец-
ца не адзін дзясятак гадоў i працягваецца i сёння. 

У дапаможніку "Тэорыя літаратуры ў шко-
ле" (1967) М. Лазарук дае наступнае азначэнне 
паняццю: "Стыль - асаблівасці ўсёй творчасці 
пісьменніка: яго ідэі, тэмы, вобразы, жанры, i, на-
туральна, асаблівасці мовы яго твораў" [5, с. 140]. 
Даследчык акрэслівае межы стылю як літарату-
разнаўчай катэгорыі, падае яе асноўныя i вельмі 
прыблізныя складнікі. Адзначаныя ідэі, тэмы, 
вобразы - гэта ўнутраны, зместавы бок твора. 
Жанравае вызначэнне - элемент формы. Знешняе 
афармленне ўводзіць шэраг патрабаванняў для 
ўнутранага зместу: апавяданне прадугледжвае 
лаканічнасць, вялікую ролю мастацкіх дэталяў 
i г. д.; раман - некалькі сюжэтных ліній, вялікую 
ўвагу пісьменніка да вобраза кожнага героя i г. д. 
Асаблівасці мовы - адзін ca сродкаў стварэння 
партрэта пэўнага персанажа. Так, наяўнасць жар-
ганізмаў у мове Свіста з аповесці "Жураўліны 
крык" В. Быкава дае магчымасць зразумець жыц-
цё героя i без падрабязных аўтарскіх апісанняў. 
Такім чынам, змешванне ў адным паняцці роз-
ных складнікаў стылю бачыцца неапраўданым. 

Рускі літаратуразнаўца А. Сакалоў у мана-
графіі "Тэорыя стылю" (1968) паглыбляецца ў 
сутнасць тэрміна i дае наступнае яго азначэн-
не: "Стыль - падпарадкаванасць усіх элементаў 
эстэтычнай з'явы нейкаму мастацкаму закону, 
які ix аб'ядноўвае, надае цэламу яго цэласнасць, 
робіць неабходнымі менавіта такія дэталі сты-
лёвой сістэмы" [6, с. 155]. Навуковец звяртае 
ўвагу на такія прынцыпы, заключаныя ў тэрмі-
не, як сістэмнасць i цэласнасць. Тым не менш не 
зусім зразумелы адсыл да "некаторых мастацкіх 
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законаў". Такая характарыстыка дае падставы 
для даволі вольных трактовак сказанага. 

Любое паняцце ў навуцы не з'яўляецца ста-
тычным, яно ўвесь час змяняецца. Па меры па-
глыблення ўяўленняў пра прадметную галіну 
тэрміны ўдасканальваюцца, старыя тлумачэнні 
ўдакладняюцца. Літаратурны энцыклапедычны 
слоўнік 1987 г. тлумачыць стыль як "сродкі мас-
тацкай выразнасці, якая характарызуе своеасаб-
лівасць творчасці пісьменніка, асобнага твора, 
літаратурнага кірунку, нацыянальнай літарату-
ры" [7, с. 421]. 3 такой трактоўкі вынікае, што 
стыль раўняецца сродкам мастацкай выразнасці. 
Станоўчы зварот да разумения катэгорыі як эле-
мента непаўторнасці мастацкага почырку пісь-
менніка, літаратурнага кірунку ці нацыянальнай 
літаратуры сярод іншых літаратур. Але нельга 
сказаць, што мастацкія сродкі, ужытыя ў адным 
творы пісьменніка, абавязкова сустрэнуцца ў ін-
шым. Да таго ж розныя творцы выкарыстоўва-
юць часам адны i тыя мастацкія сродкі. 

Болый аб'ектыўна i лаканічна выказаўся пра 
катэгорыю стылю Б. Есін: "Стыль - эстэтычнае 
адзінства ўсіх бакоў i элементаў мастацкай фор-
мы, якое валодае арыгінальнасцю i выражае пэў-
ны змест" [8, с. 352]. Акцэнт робіцца на сукупнас-
ці розных адзінак тэксту. Ускосна чытач здагад-
ваецца, што арыгінальнасцю валодае творчасць 
пісьменніка (у параўнанні з іншымі), ёю адрозні-
ваецца адзін стылістычны накірунак ад іншага, 
як i літаратура адной нацыі ад другой. 

Слушнае вызначэнне беларускага літарату-
разнаўцы В. Рагойшы: "Стыль - ідэйна-мастац-
кая своеасаблівасць творчасці пісьменніка. Вы-
яўляецца ў тым, пра што (ідэі, праблемы, маты-
вы, пафас) i як піша пісьменнік" [9, с. 314] (2001). 
Лаканічнае вызначэнне паняцця, якое, тым не 
менш, не ўтрымлівае ў сабе адсылкі на маштабы, 
болыпыя за творчасць пэўнага пісьменніка. 

Такім чынам, зразумела, што паняцце стылю 
даволі аб'ёмнае i скласці энцыклапедычнае яго 
тлумачэнне няпроста. Н. Тамарчанка, В. Цюпа, 
С. Бройтман у сувязі з гэтым падзялілі азначэн-
не паняцця на дзве часткі: "Стыль - 1) пазна-
вальны тып адзінай i эстэтычна мэтанакіра-
ванай упарадкаванасці (праз сістэму кампазі-
цыйна-маўленчых формаў твора) фанетычных, 
лексіка-сінтаксічных i інш. асаблівасцяў усіх вы-
казванняў маўленчых суб'ектаў, а таксама функ-
цый гэтых выказванняў; 2) агульны рэгулятыў-
ны прынцып такога роду асаблівасцяў выказ-
ванняў i ix кампазіцыйных форм у творы, які 
адрозніваецца ад аналагічных мастацкіх з'яў i 
можа быць успрыняты шляхам перайманняў, 
стылізацый, варыяцый ці пародый" [10, с. 456] 
(2004). Даследчыкі сцвярджаюць, што складнікі 
стылю, акрамя іншага, павінны быць узаемазвя-
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заны паводле эстэтычных законаў, рэгулятыў-
ны ж прынцып заключаецца ў індывідуальнасці 
i непаўторнасці пры стварэнні тэкстаў. 

Можна зрабіць выснову, што распрацоўка пы-
тання стылю як літаратуразнаўчай катэгорыі мае 
багатую гісторыю. Дадзенай праблемай займалі-
ся як рускія, так i беларускія даследчыкі. Адносна 
катэгорыі стылю ў азначэннях навуковай літара-
туры прасочваецца сувязь з іншымі сферамі мас-
тацтва: музыкай, архітэктурай, выяўленчым мас-
тацтвам. У музыцы таксама стылем называецца 
сукупнасць элементаў, якія складаюць твор i дзя-
куючы якім творы адрозніваюцца адзін ад друго-
га. Архітэктура, як i літаратура, пры вызначэнні 
разгляданай катэгорыі патрабуе ад даследчыкаў 
увагі большай, чым ацэнка знешніх паказчыкаў. 
Нельга па вонкавым выглядзе будынка сказаць 
пра яго стыль. I аналіз літаратурнага твора паві-
нен улічваць i гістарычны час, калі тэкст ства-
раўся, i выбар пісьменнікам пэўных мастацкіх 
сродкаў i інш. У выяўленчым мастацтве (як i лі-
таратуразнаўстве) увага звяртаецца таксама на 
творчы метад i прыёмы кампазіцыі твораў. 

Прааналізаваўшы асноўныя з тэарэтычных 
прац па акрэсленай праблеме ў галіне літарату-
ры, можна прапанаваць наступнае вызначэнне 
тэрміна: стыль - эстэтычна звязанае i сэнсава 
абумоўленае адзінства элементаў i мастацкіх 
сродкаў розных узроўняў пабудовы твора, якія, 
валодаючы арыгінальнасцю, дазваляюць акрэс-
ліць дамінантныя i непаўторныярысы творчас-
ці асобных пісьменнікаў, мастацкіх накірункаў 
ці нацыянальных літаратур i могуцъ быць ус-
прыняты i творча выкарыстаны чытачамг або 
іншымі майстрамі мастацкага слова. 

Стыль - характарыстыка, якая ўзнікае пры 
аналізе шэрага твораў, што робіць прыкметным 
яго аўтара ў лакальна-нацыянальна-сусветным 
маштабе. Катэгорыя стылю ў любой сферы мас-

тацтва, калі маецца на ўвазе стыль канкрэтнага 
творцы, - гэта своеасаблівая кропка судакранан-
ня чалавека i гісторыі. Дасягнуўшы такога ўзроў-
ню, ён, па-першае, прэзентуе нешта індывідуаль-
нае, а па-другое, перадае ў будучыню спадчыну з 
нацыянальнымі рысамі мастацкай творчасці. 
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