
да суразмоўіш. выпрацоўзаюць навыкі куль
турней дыскусіі ;і вдначасова далучаюць аа гу- 
таркі аггатніх, лсія пакупь што абапіраюцца на 
"жыццсвы", а нс ’літаратурны" вопыт.

Літаратуру ствараюць нс толькі геніі. У ВНУ 
павінна адбыцца размова (якой не было ні ў 
школе, ні у вучылішчы) пра пісьменнікаў дру
гого, трэцуга парадку. Вызначэнне мссца такога 
аўтара ш твсра ў літаратурным працэсс з улікам 
агульнага фону, гісторыі развіцця літаратуры 
далучае сіудэнтгда літаратурігага працэсу, робіць 
яго ўдзсльнікам і, як нынік, ускладае на яго 
пэўную адказнасць. Адначасова падобная рабо
та выхоўвас літаратурны густ.

Трэба ррсці размову аб зваротнай сувязі 
’літаратуріі - жыццё",аб наследаванні літаратуры 
як у добрым, так і адмоўным сэнсс. Напрыклад, 
"Страдания юного Вертёра" Гстэ і хваля юнац- 
кіх самагубстваў, героі а-ля Марлінскі - лейте
нант Белазор. тургснеўскія жанчьпші сучасная 
Эмануэль.

Асобна трэба вылучыць пытанне "літаратура. 
свет асобы і духоўная культура чалавсцтва". 
Эмацыянальныя адносіны мастака слова да 
хы цця звазаны з яго перакананнямі, гра- 
мадзянскімі і маралышмі ідэаламі, зыходзячы 
з якіх ён ацыіьвае рэчаіснасць. Нсздарма і 
ГЛесінг, і ДЛзідро, і М.Чарнышэўскі назвалі 
яго судпзёй, глн. асобай патрабавальнай, шчы- 
рай, адказнай, яках дапамагае зрабіць маральнае 
самавызначэнне. Студэнт як чытач становіцца 
саўдзельніісам працэсу, далучаецца да яго. Пе
ред ім паўстаюйь пытанііі аб ролі мастацтва, 
літаратуры ў працэсе павышэння маральнага 

 ̂ тонусу эстэтычных норм.духоўнай энэргіі гра- 
мадства. Літаратура ўплывае на асобу не адразу. 
Прафесіяналізм выкладчыка дапаможа знайсці 
вытокі і карані, змены, вьптравійь арыентацьгі, 
папярэдзіць тэндэнпыйкасць і безапсляцый- 
насць у меркаванпях.

Не шляхам палярнасш "чаму навучылі - пе- 
равучылі* тръба ісці. Сінтэз літаратурнай аду- 
кацьгі ў ВКУ, інтэграцыя - вось які павінен быць 
шлях. Літаратурная адукацыя не павінна спы- 
ніцца на псраш м аі другім курсе. Праблемы, 
вызначаныя літаратурай, не вырашаны, а добра 
пастаўлены. Мастапкі матэрыял патрабуе да- 
лейшаіа аналізу. Многія аспекты і моманты 
літаратурнага раэвішія і культуры патрабуюць 
вызначыць пддыхады да сучаснага жыццёвага і 
творчага працэсаў. I трэба памятаць, іпто 
літаратура, мастацгва "трэніруюць", па словах 
Лесінга, маральныя пачушп чалавека, пашыра-

юць вопыт жышіёвы і эмацыянальны, абуджаюць 
душу, а гэта значыць, і шліфуюш. прафесіннае 
мастацтва.

Саааўнічы Э.В., 
канд.філал.навук, 

дацэнт 
Суддзева Н Л ., 

канд.філал.навук, 
дацэнт

ВЬШУЧЭННЕ ПСТОРЬП 
КАЦЫЯНАЛЬНАЙ ЛГГАРАТУРЫ ЯК 
НЕАД’ЕМНАЙ ЧАСТКІ СУСВЕТНАГА 

ЛГГАРАТУРНАГА ПРАЦЭСУ

Доўгі час гісторыя беларускай літаратурй 
вывучалася ў адасабленні ад сусветнага літа- 
ратуриага працэсу (М Лазарук). Раскрьшпё яе 
сувязей з сусветным мастаитвам слова, як гэта 
цяпер яскрава відаць, насіла даволі павярхоўны 
характар, било фармалышм, нечым дадатко- 
вым, пабочннм. Аб п т ам  скедчыць вйлучзпне 
ў літаратуразнаўстве асобнай галіны, маючай на 
мэйе даследаванне "ўзаемасувязяў і ўзае- 
маўплываў літаратур".

Узорам для навукі ўсіх рэспублік былога 
Саю за служ ила рускае аф іцы йнае літа- 
ратуразнаўства савепкага перыяду. Асноўны 
принцип яго бйў прйблізна такі. Возьмем для 
прыкладу рускую літаратуру X IX  ст. У 
заходнееўрапсйскіх літаратурах на гэты час 
дамінуючымі творчымі метадамі з’яўляліся ра- 
мантызм і рэалізм. Адсюль у рускай: вось тое - 
рамаитизм. а гэта - рэалізм.

Цяпер у рускім літаратуразпаўстве выказва- 
ецца меркаванне, што творчасць Пушкіпа мае 
асветніцкі характар. I сапраўды, яго Анегін 
блізкі пэўньім персанажам-дваранам Філдынга 
і Бамсршэ. "Лішнія людзі" ў рускай літаратуры 
спалучаюць у сабе рысы гётэўскага Всртэра і 
байранаўскіх рамагтычных герояў. Супраць- 
стаянне памешчыкаў і Чычыкава ў "Мёртвых 
душах" Гогаля роднаснае супрацьпастаўленню 
дварапскіх вярхоў і трэцяга саслоўя ў еўра- 
пейскай асветнішсай літаратуры ХУШ ст., і ў 
той жа час на принципах стзарэння характараў 
пісьменнік блізкі Бальзаку. Ганчароўскі Абло- 
маў нагадвае двараніна з "Жака-фаталіста"
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Дзідро, які нічога не можа, нс адатны ні на што. 
Гогалеўскі Акакій Акакіевіч і псрсанажы 
тургенеўскіх "Нататкаў паляўнічага" - пг. а яіл- 
чэ толькі набліжэнпе да "новага героя" за- 
ходнееўрапсйекай асветніцкай літарлтуры. 
Байкі Крылова і Т ора ад розуму" Грыбаедава 
юдавочііа выйшлі з класінызму, aid ў "нізкім 
жанры’ мае значныя дасяпіенні ў рэалістычным 
адлюстраванні рэчаіснасці.набліжэнні да жыц- 
OL I ні нс маюць нічога агульнага пошукі 
ідэаяьнага ў Дастасўскага і рамантыкаў?..

Думаецца, менавіта вось такое ўзаемадзеян- 
ж  розных мастацкіх накірункаў, сумяшчэнне 
пасляаоўных, вынікаючых і змяняіочілх адзін 
шнаго перыядаў развіцця сусветнай літаратуры 
ў алным часе на т е б е  рускай рэчаіснасш і 
парадзілі той выдатны эстэтычны феномен, якім 
з'яўляешй руская літаратура XIX ст.

Шмат новага і цікавага можна ўбачыць і ў 
гісторыі беларускай літаратуры, калі адысці ад 
фармалісцкага "далучэння" яе да сусветнай. 
Накідваючы на гісторыю нацыянальнай літа- 
ратуры як вопратку назвы этапаў, перыядаў 
разв іцця сусветнай  літар^атуры, пры- 
трымліваючыся здходнееўрапейскай храналогіі 
мастапкага працэсу, мы глыбока, да канца не 
раскрыем яе істотаых асаблівасцей. Да таго ж 
ве трэба забываць, іпто і ў развітых літаратурах 
краін Захаду таксама назіраюцца разыходжанні 
ў часе выспявання і праходжання гэтых этапаў, 
толькі ў параўнашіі з усходнеславянскімі лі- 
таратурамі - не такія значныя.

Пры вывучэнні нацыямальнаіа літаратурнага 
працэсу нельга абапірацца на адіш часавыя 
ацзнакі агульных для сусветнай літаратуры 
эталаў і перыядаў. Кожная асобная літаратура 
з’іўлясцца неаддзельнай часткай сусветнай 
ятаратуры, развіваеіша па адзіных законах 
мкхацтва. Пры даследаванні любой літаратурнай 
з'шы ва яе неабходна гпядзепь з пункту глсд- 
жаявж гэтых законаў: хкія агульныя тэндэнцыі, 
заканамернасці развіцця ўвасоблены і як вы- 
«ўляюцца ў аб'екцс вывучэнна. Галоўнае тут - у 
■ызначэнні ўзроўнго спасціжэння чалавечае асо- 
бы ў ас развіцці разам з ірамадствам, бо гісторыя 
*і«і»*туры ў цэлым - гзта гісторыя асобы, «е 
с^йаўленш.развіцця, ускладнення, адбітая ве 

непасрадна ў самім пайзе чалавека, ахе 
і ў рстгііті і адпаведным уссладненні форм і 
Ч * * м ў  жыяўленчага мастацтва, майстэрства 
Р*сц>ышй прыроды чалавека. Як вядома, ме- 
ЭД пазнання, у тым ліку і мастацкага, абу- 
* 4 * 8 4  ў немалой ступені самім прадметам

пазнання. Акрамя таш, гэта адначасова і гісторыя 
грамадскай самасвядомасні, важнай часткай 
якой з'нўляецца мастаіггва.

Зыходзячы з вышэй сказанага, на наш nor- 
ляд, многія моманты гісторыі беларускай літа- 
ратуры патрабуюць удакладнснняў і нскалькі 
іншага асвятлення, чым маюць цяпер. Возьмем, 
напрыклад, сярзднявечны лсрынд. Адзінае, што 
засталося ад літаратуры антычпага свету, била 
царкоўная. "Свецкая" літаратура пачынала з 
пачатку: з вуснай народнай тйорчасці. Гэта 
першы этап яе развіцця. Пасля нараджаюцца ры
царская і гарадская. Гэта- асноўныя этапы 
развіцця і разам з тым напрамкі сярэднявечнай 
літаратуры, якія ўзасмаўпльгваюць адзін на 
аднаго.

Не лічачы "Слова аб палку Ігаравым" 
(гераічны народны эпас), казак, паданняў, пе- 
сень, а таксама перакладзенйх рйцарскіх рама- 
наў, беларускую літаратуру складаюць творы 
царкоўнай плыні і летанісы. Тут трэба прыга- 
даць пачатак развіцпя антычнай мастацкай про
зы. Яна ўзрасла на гісторыі, ф іласофіі, 
красамоўстве. Летапісы - гэта Гістарычныя тво
ры. Творчасць, скажам, Ефрасінні Поланкай і 
Кірыла Тураўскага - і царкоўная літаратура і, 
безумоўна, філасофія і часткова - красамоўства. 
1 вось тут неабходиа абавязкова ўдакладняць 
мастацкія вартасці гэтых твораў, выразна 
акрэсліваць іх значііасць 
для развіцця менавіта мастацка-літаратурных, 
апавядалыіых традыцый.

Падобнапі роду ўдакладненняў патрабукшь 
і астатнія нерыяды гісторыі беларускай 
літаратуры.

Няфедаў В.В., 
докт.філал.наву^., 

прафесар

ПРАБЛЕМА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ
СЛАВІСТЫКІ Ў СУСВЕТНЫМ 

КАНТЭКСЦЕ ЯК АДЗІН 
3 ПРЫЯРЫТЭТАЎ ПАДРЫХТОЎКІ 

КАДРАЎ КУЛЬТУРЫ

Гаворка пондзе аб комплексе ідэй, якімі не
абходна валодаць беларускім кадрам культуры.

Славянская пісьмсннасць св.Кірылы і Мя- 
фодзія забяспечыла тысячагадовую традицию
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