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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Літаратурная крытыка –адзін з вядучых прадметаў філалагічнай адукацыі, 

скаардынаваны з такімі вучэбнымі дысцыплінамі як “Гісторыя беларускай 

літаратуры”, “Уводзіны ў літаратуразнаўства” і “Тэорыя літаратуры”. У працэсе 

навучання студэнты маюць магчымасць атрымаць веды пра метадалагічныя 

асновы беларускай літаратурна-крытычнай думкі, пра ўмовы яе станаўлення і 

развіцця, пазнаёміцца з вопытам працы выбітных беларускіх крытыкаў і 

літаратуразнаўцаў. Вынікі навучання выкарыстоўваюцца ва ўсіх відах 

прафесійнай дзейнасці філолага: выкладанні ў сярэдняй і вышэйшай школах, 

навуковай і рэдактарскай працы. 
Вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне “Літаратурная крытыка” для 

студэнтаў спецыяльнасцей1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура, 1-02 03 01 

Беларуская мова і літаратура (завочная форма атрымання адукацыі), 1-02 03 03 

Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (з указаннем мовы) (факультатыў) 

распрацаваны на аснове адукацыйнага стандарта Рэспублікі Беларусь і створанай 

у адпаведнасці з ім вучэбнай праграмы. 

Мэта вучэбна-метадычнага комплекса – пазнаёміць студэнтаў са 

спецыфікай літаратурнай крытыкі як неад’емнай часткі літаратурнага працэсу. 

Задачы –  выпрацаваць уменне аб’ектыўна ўспрымаць літаратурны твор і 

працэс літаратурнай творчасці, сфарміраваць уменні і навыкі аналізу навукова-

крытычных артыкулаў, развіць індывідуальна-творчае і аналітычнае мысленне 

студэнтаў.  

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен  

ведаць: 

 этапы станаўлення беларускай літаратурнай крытыкі; 

 спецыфіку развіцця літаратурнай крытыкі і літаратуразнаўства ў 

розныя гістарычныя перыяды; 

 агульныя метадалагічныя прынцыпы літаратурнай крытыкі і крытэрыі 

ацэнкі літаратурнага твора; 

 асноўных прадстаўнікоў літаратурна-крытычнай думкі Беларусі; 

умець: 

 праводзіць аналіз розных жанраў літаратурна-крытычных работ 

(рэцэнзій, артыкулаў, манаграфій); 

 прымяняць літаратурна-крытычны інструментарый пры аналізе 

літаратурных твораў; 

 ствараць уласныя работы літаратурна-крытычнага характару; 

валодаць: 

– адпаведным тэрміналагічным і паняційным апаратам; 

– сучаснай методыкай і метадалогіяй літаратуразнаўчых даследаванняў.  

ВМК мае наступную структуру: тэарэтычны і практычны раздзелы, 

раздзел кантролю ведаў, дапаможны раздзел.Тэарэтычны раздзел утрымлівае 

дастаткова разгорнутыя планы-канспекты лекцыйных матэрыялаў па 

дысцыпліне, змест якіх адпавядае тыпавой і вучэбным праграмам. У 
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практычным раздзеле змешчаны метадычныя рэкамендацыі для правядзення 

практычных заняткаў.Прапанаваныя творчыя і практычныя заданні павінны 

сканцэнтраваць увагу студэнта на літаратурна-крытычным тэксце, на яго 

індывідуальных асаблівасцях, яго месцы ў гісторыі нацыянальнай крытыкі, на 

жанравых, кампазіцыйных, стылёвых рысах літаратурна-крытычных твораў 

розных аўтараў. Раздзел кантролю ведаў утрымлівае матэрыялы, якія 

дазваляюць вызначыць адпаведнасць вынікаў вучэбнай дзейнасці адукацыйным 

стандартам: тут змешчаны крытэрыі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці 

навучэнцаў, пералічаны сродкі дыягностыкі кампетэнцый студэнтаў, дадзены 

праграмы да экзамену і заліку па дысцыпліне, спіс літаратурна-

крытычныхработ для абавязковага вывучэння студэнтамі. Дапаможны раздзел 

уключае ў сябе вучэбна-праграмную дакументацыю  

(вучэбныя праграмы), падрабязны спіс літаратуры.  

Для работы з ВМК па дысцыпліне “Літаратурная крытыка” 

рэкамендуюцца наступныя метады і прыёмы навучання: тлумачэнне, 

эмпірычная гутарка, аналіз літаратурна-крытычных тэкстаў, аналіз мастацкіх 

твораў, супастаўленне мастацкага твора і літаратурна-крытычнага водгуку на 

яго і інш. 

Асноўнымі тэхналогіямі навучання з’яўляюцца: праблемнае навучанне 

(праблемнае выкладанне, пошукавы метад); камунікатыўныя тэхналогіі, 

заснаваныя на актыўных формах і метадах навучання (дыскусія, круглы стол, 

прэзентацыя, работа ў групах); асобасна арыентаваная тэхналогія.  
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І ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

 

МАТЭРЫЯЛЫ ДЛЯ ТЭАРЭТЫЧНАГА ВЫВУЧЭННЯ 

ДЫСЦЫПЛІНЫ 

 

Тэматыка лекцыйных заняткаў 

 

спецыяльнасць 1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура: 

     6 семестр – 18 г. + 2 г. КСР, 

7 семестр – 26 г. + 2 г. КСР; 

спецыяльнасць 1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура (завочная форма 

атрымання адукацыі): 

8 семестр – 8 г., 

9 семестр – 6 г.;  

спецыяльнасць 1-02 03 03 Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (з 

указаннем мовы) (факультатыў): 

6 семестр – 20 г. 
 

1. Сутнасць літаратурнай крытыкі. (2) 

2. Метадалагічныя прынцыпы літаратурнай крытыкі. (2) 

3. Жанры літаратурнай крытыкі. (2) 

4. Беларуская літаратурная крытыка: ад вытокаў да канца ХІХ стагоддзя (2 + 

2 КСР). 

5. Крытычная дзейнасць Р. Падбярэскага, У. Сыракомлі, 

В. Каратынскага. (2) 

6. Літаратурная крытыка пачатку ХХ стагоддзя. (2) 

7. Творчыя індывідуальнасці крытыкаў “нашаніўскага” перыяду. (4) 

8. Крытычная спадчына Максіма Гарэцкага. (2) 

9. Крытыка літаратурных аб’яднанняў (1920-я – пачатак 1930-х гг.). (4) 

10. Крытыка перыяду Вялікай Айчыннай вайны і першага пасляваеннага 

дзесяцігоддзя. (2) 

11. Беларуская крытыка другой паловы 1950-х – пачатку 1980-х гг. (2) 

12. Творчы партрэт Алеся Адамовіча-крытыка. (2) 

13. Творчы партрэт Рыгора Бярозкіна. (2) 

14. Творчы партрэт Міхася Стральцова-крытыка. (2) 

15. Агляд літаратурна-крытычнай дзейнасці Уладзіміра Калесніка. (2) 

16. Віктар Каваленка – крытык. (2) 

17. Беларуская крытычная думка ў другой палове 1980-х – 1990-х гг. (2) 

18. Беларуская крытыка 2000-х гг. (2 + 2 КСР) 

19. Міхась Мушынскі – крытык. (2) 

20.  Літаратурнае рэцэнзаванне. (2) 
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КАРОТКІ ЗМЕСТ ЛЕКЦЫЙ ПА ДЫСЦЫПЛІНЕ 

“Літаратурная крытыка” 

 

Тэма 1. Сутнасць літаратурнай крытыкі 

 

1. Агульнае разуменне  літаратурнай крытыкі. Тыпалогія крытыкі. 

Старажытнагрэчаснае паходжанне слова “крытыка” (ад грэчаскага 

кριτική – мастацтва разбіраць, меркаваць). Займацца літаратурнай крытыкай – 

гэта значыць разважаць пра мастацкі твор, даваць яму ацэнку з пэўных 

пазіцый.Адрасаты літаратурнай крытыкі, патэнцыйнае кола чытачоў 

літаратурна-крытычных матэрыялаў (аматары чытання, крытыкі, пісьменнікі, 

навукоўцы, настаўнікі-філолагі). 

Зараджэнне крытычнай думкі ў старажытных Грэцыі, Рыме, Індыі і 

Кітаі.Першыя ўзоры крытычнага суджэння аб слоўным мастацве (у індыйскіх 

ведах (Х – ІІ стст. да н. э.), у кітайскай “Кнізе паданняў” (“Шуцзын”, ХІІ – V 

стст. да н. э.), у старажытнагрэчаскіх “Іліядзе” і “Адысее” (VIII – VII стст. да 

н. э.) і інш.). “Прыкладное” значэнне крытыкі ў шэрагу іншых відаў творчасці ў 

эпоху Антычнасці. “Паэтыка” (каля 335 г. да н.э.) Арыстоцеля як сведчанне 

высокага ўзроўня развіцця крытычнай думкі ў старажытнай Грэцыі. Хадзячыя 

назвы “Арыстарх”  і “Заіл” (старажытнагрэчаская легенда пра крытыкаў з 

палярнымі характарамі: Арыстарх – аб’ектыўны ў ацэнках, але добразычлівы, 

Заіл – прыдзірлівы, пыхлівы, несправядлівы).Галоўны этычны і прафесійны 

закон крытыка – служыць ісціне, ацэньваць мастацкі твор, а не асобу 

пісьменніка. 

Тры тыпы літаратурнай крытыкі адносна суб’екта крытычнай дзейнасці 

(прафесійная, пісьменніцкая, чытацкая). Прафесійнаякрытыка – літаратурна-

крытычная дзейнасць, якая з’яўляецца для аўтара дамінуючым родам 

заняткаў.Прафесійныя крытыкі: Шарль Сент-Бёв (франц.), В. Белінскі (рус.), А. 

Бабарэка, Р. Бярозкін, В. Бечык, інш. Пісьменніцкая – літаратурна-крытычныя 

і літаратурна-публіцыстычныя выступленні літаратараў, для якіх асноўнай 

дзейнасцюз’яўляецца ўсё ж  мастацкаятворчасць(крытычныя выступленні 

Г. Э. Лесінга, І. В. Гетэ, А. Пушкіна, Г. Гейнэ, , Ф. Дастаеўскага, У. Сыракомлі, 

Я. Коласа, З. Бядулі, А. Блока, У. Дубоўкі, К. Крапівы, А. Твардоўскага, 

М. Стральцова, В. Быкава і інш.).Чытацкаякрытыка – разнастайныя рэакцыі на 

слоўнае мастацтва, якія належаць людзям, прафесійна не звязаным з 

літаратурнай справай. Распаўсюджаныя жанры чытацкай крытыкі (ліст у 

рэдакцыю, пісьменніку; водгук; вуснае выступленне і інш.). Чытацкая крытыка 

ў перыядычных выданнях і ў сеціве. 

2. Асноўныя падыходы ў вызначэнні сутнасці крытыкі. Прадмет 

літаратурнай крытыкі 

Сувязь літаратурнай крытыкі з трыма сферамі чалавечага жыцця: 

навукай, мастацтвам і публіцыстыкай. Падыходы ў вызначэнні сутнасці 
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літаратурнай крытыкі: крытыка – гэта навука? крытыка – гэта мастацтва? 

крытыка – гэта публіцыстыка?  

Літаратурная крытыка і літаратуразнаўства: агульны аб’ект вывучэння і 

розныя задачы. Спецыфіка выкарыстання навуковага падыходу, 

літаратуразнаўчай тэрміналогіі ў крытычных матэрыялах. Літаратурная 

крытыка і гісторыя літаратуры: размежаванне па часавай прыкмеце. Прадмет 

літаратурнай крытыкі – сучасны, рухомы, жывы, бягучы літаратурны працэс. 

Сітуацыі звароту літаратурнай крытыкі да твораў мінулага часу (новае 

прачытанне “вернутай” беларускай літаратуры). 

Літаратурная крытыкаяк значны кампанент самога літаратурнага працэсу, 

як частка мастацкай літаратуры.Блізкасць у характары мыслення мастака 

(пісьменніка) і крытыка. Вобразны пачатак, індывідуальнасць, эстэтычная 

каштоўнасць крытычнай думкі. Крытыкі-пісьменнікі: І.В. Гётэ, Ф. Дастаеўскі, 

Э. Золя, Дж. Лондан, М. Чарнышэўскі, С. Палуян,М. Багдановіч, А. Блок, 

В. Ластоўскі, Я. Лёсік, Я. Пушча, Ж.П. Сартр, Э. Хеменгуэй, А. Твардоўскі, 

А. Адамовіч, М. Стральцоў… 

“Мастацкая літаратура тыпізуе жыццёвыя з’явы, пераадольвае іх 
недастатковую выяўленасць у рэчаіснасці (выпукляе на паверхню). Крытыка ж 
падымае думку мастацкага твора на ўзровень шырокага сацыялагічнага, 
філасофскага, эстэтычнага абагульнення, суадносіць змест твора з жыццём, з 
усімі ведамі пра чалавека і свет. Адна з функцый крытыкі – меркаваць пра 
вартасці мастацкага твора, суадносячы яго з жыццём, з гістарычным вопытам 
народа, з рэальнымі жыццёвымі працэсамі”. (В. Каваленка “Праблемы 

сучаснай беларускай крытыкі”, 1974) 

Агульныя рысы літаратурнай крытыкі і публіцыстыкі: выхад на 

актуальныя жыццёвыя праблемы, уздзеянне на свядомасць грамадства, 

адстойванне пэўных прынцыпаў. Літаратурная публіцыстыка. Размежаванне 

крытыкі і публіцыстыкі на падставе адрознасці задач(крытык – даследчык, 

публіцыст – рэпарцёр). 

Здольнасць літаратурнай крытыкі працаваць на сумежжы з іншымі родамі 

творчай дзейнасці. Інтэгральны падыход да разумення спецыфікі літаратурна-

крытычнай дзейнасці (В. Каваленка, М. Мушынскі Т. Грамадчанка, Т. Чабан і 

інш.). Літаратурная крытыка – гэта самастойны від духоўнай дзейнасці. 

Будучы звязанаяз літаратуразнаўствам, публіцыстыкай і з мастацкай 

літаратурай, яна застаеццаспецыфічнай галіной творчасці.  

3. Функцыі і задачы літаратурнай крытыкі. 

1. Нарматыўна-ацэначная функцыя літаратурнай крытыкі: 

 Асвятляе бягучы літаратурны працэс, выяўляе і сцвярджае 

мастацкія прынцыпы таго ці іншага літаратурнага кірунку, 

прагназуе далейшае развіццё літаратуры. 

 Вызначае каштоўнасць творчасці асобных пісьменнікаў, мастацкіх 

твораў, іх месца і значэнне ў літаратурным працэсе. 

 Выказвае меркаванне аб норме літаратурнай творчасці. 
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2. Дыдактычная функцыя літаратурнай крытыкі: 

 Садзейнічае павышэнню пазнавальнага, ідэйнага і мастацкага 

ўзроўню творчасці пісьменнікаў. 

 Уплывае на грамадскую свядомасць. 

 Уплывае на ідэйна-эстэтычны ўзровень чытача, фарміруе чытацкую 

думку. 

3. Камунікатыўная функцыя літаратурнай крытыкі: 

 Крытыка ўтварае прастору прафесійных зносін, у якой чытач 

сустракаецца з іншым чытачом,пісьменнік з іншым пісьменнікам і з 

чытачом сваіх і чужых твораў. Гэта прастора, у якой усе суб’екты 

літаратуры бачаць і чуюць адзін аднаго. 

3. Сувязь крытыкі з іншымі гуманітарнымі дысцыплінамі. 

Літаратурная крытыка выкарыстоўвае дасягненні іншых навук, найперш 

гуманітарных: тэорыя і гісторыя літаратуры, філасофія, эстэтыка, сацыялогія, 

гісторыя, псіхалогія, мовазнаўства і інш. Яна звязана з дапаможнымі навукамі: 

тэксталогіяй, гістарыяграфіяй, бібліяграфіяй, архівазнаўствам, літаратурным 

крыніцазнаўствам, краязнаўствам, а таксама з журналістыкай. 

 

Тэма 2. Метадалагічныя прынцыпы літаратурнай крытыкі 

 

1.Метад крытыкі. 

Метад крытыкі – гэта стратэгія чытання і інтэрпрэтацыі тэксту. 

Самае галоўнае ў структуры метаду – гэта тое, якому “коду”аддаецца 

перавага пры інтэрпрэтацыі тэксту.У крытыка звычайна вылучаецца пэўная 

сістэма любімых “кодаў”, якія ён настойліва шукае ў тэксце, або ён наўмысна 

прыцягвае любімыя “коды” для “расшыфроўкі” твора.  

2.Метадалагічныя школы і крытыка.  

Гісторыя літаратурнай крытыкігенетычна звязана з фарміраваннем і 

развіццём літаратурна-мастацкіх кірункаў і метадалагічных школ.  

Міфалагічная школа. Метады школы заснаваны на выяўленні 

міфалагічнай асновы мастацкага твора. 

Біяграфічная школа. Біяграфічны метад заснаваны на генетычнай сувязі 

аўтара і яго твора. Крытык павінен у гэтым выпадку абавязкова ведаць 

біяграфію пісьменніка, яго духоўны свет, псіхалагічны склад асобы. З 

дапамогай біяграфічнага метаду ствараюцца перш за ўсё літаратурна-

крытычныя партрэты.  

Культурна-гістарычная школа. Метады школы грунтуюцца на 

разуменні мастацкага твора як дакумента, які адлюстроўвае пэўны стан 

грамадства. Заснавальнік школы І. Тэн пісаў: “Літаратура – гэта здымак з 

навакольных нораваў і прыкмета такога стану розуму”, які дазваляе “меркаваць 

пра тое, як адчувалі і думалі людзі шмат стагоддзяў таму”.  

Гісторыка-параўнальны метад падразумявае пошук літаратурных 

сувязей, падабенстваў і адрозненняў паміж літаратурнымі з’явамі ў розных 
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краінах. Прадметам параўнальна-гістарычнага вывучэння выступаюць таксама 

літаратурныя творы, жанры, стылі, напрамкі. 

Псіхалагічная школа. Прыхільнікаў псіхалагізму перш за ўсё цікавяць 

адносіны “аўтар – твор” і “твор – чытач”. Спецыфіка стварэння і ўспрымання 

мастацкага твора раскрываецца з апорай на псіхалогію творцы і чытача. 

Псіхааналіз. Псіхааналітычны метад існуе ў дзвюх разнавіднасцях: 

фрэйдысцкі псіхааналіз (яго ключавыя паняцці “лібіда”, 

“свядомае”/“бессвядомае”, “эдыпаў комплекс”, “комплекс непаўнавартаснасці”, 

“яно”, “звыш-Я”, “Я”, “згушчэнне”, “змяшчэнне” і інш. накіраваны на 

выяўленне біяграфічнай падасновы мастакоўскай дзейнасці) і псіхааналіз Юнга 

(архетыпны метад), дзе ключавыя паняцці (“адкрытае”/“замкнутае”, 

“унутранае”/“знешняе”, “мужчынскае”/“жаночае”, “маладое”/“старое”, “розныя 

стыхіі” і г.д.) накіраваны на даследаванне не індывідуальнай, а нацыянальнай і 

агульначалавечай падсвядомасці ў яе нязменных вобразных формах – 

архетыпах, калі ў цэнтры знаходзіцца не асоба творцы, а звышасабовая 

пазасвядомасная сімволіка. 

Сацыялагічны метад. Сацыялагічны метад грунтуецца на разуменні 

літаратуры як формы грамадскай свядомасці. Сфера яго цікавасці – сацыяльна-

тыповае, а не індывідульнае. Прыхільнікі метаду вылучаюць у творах 

гістарычныя тэндэнцыі, сацыяльна абумоўленыя моманты, адлюстраванне 

дзеяння эканамічных і палітычных законаў, вобразы-характары, цесна звязаныя 

з грамадскай атмасферай. Мастацкую форму ставяць на другі план. 

Фармальныя напрамкі ў крытыцы. Згодна з фармальным метадам, 

мастацкая форма разглядаецца як эстэтычная катэгорыя, якая дамінуе ў творы і 

вызначае спецыфіку літаратуры.  

Усе гэтыя школы фарміраваліся пераважна ў вобласці акадэмічнага 

літаратуразнаўства. І не адна з іх не стварыла ўніверсальнай метадалагічнай 

мадэлі для літаратурна-крытычнага аналізу. Прычына хаваецца ў спецыфіцы 

літаратурнай крытыкі. Крытыка мае цесную сувязь з публіцыстыкай, а значыць, 

з грамадска-палітычнымі настроямі, з прыярытэтамі ідэйнай барацьбы свайго 

часу, з інтарэсамі літаратурна-мастацкіх кірункаў.Такім чынам, крытыка 

пэўнага гістарычнага перыяду, пэўнай літаратуры бярэ на ўзбраенне блізкія 

свайму часу метадалагічныя прынцыпы.  

Сучасная літаратурная крытыка звяртаецца і да “новых” метадаў, 

напрыклад, да вопыту герменеўтыкі, структуралізму, семіётыкі, карыстаецца 

міждысцыплінарнымі падыходамі. Постмадэрновая літаратура патрабуе 

валодання крытыкай мастацкімі метадамі кантамінацыі, цытавання, імітацыі, 

містыфікацыі, міфалагізацыі, якімі створана падобная літаратура. “Атрыбут 

постмадэрнізму – гульня. І пісьменнікі – адрываюцца… А што крытыкі – ня 

людзі? Ці яны не былі дзецьмі?...”  (І. Запрудскі). Постмадэрнісцкая крытыка 

схільная да пераацэнкі ўсяго папярэдняга мастацтва. 

3. Характарыстыка метаду крытыкі. 

Для таго, каб ахарактарызаваць метад, трэба звяртаць увагу на наступныя 

аспекты крытычнага матэрыялу:   
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 на праблемную  перадумову матэрыялу; 

 на выбар апорных фрагментаў тэксту-аб’екта крытыкі; 

 на стыль крытычнага матэрыялу; 

 на экскурсы за межы літаратурна-крытычнай праблематыкі; 

 на метамову(Метамова – гэта спецыяльная мова апісання пэўнага 

аб’екта. Паколькі крытыка мяжуе з мастацтвам, публіцыстыкай і навукай, то яе 

метамова ўяўляе сабой сумесь элементаў, запазычаных з гэтых трох моўных 

сфер. Прааналізаваўшы абраную крытыкам мову апісання, можна шмат чаго 

сказаць аб яго метадзе.); 

 на логіку пабудовы матэрыялу(У гэтым аспекце найбольш 

праяўляецца сутнасць метаду як стратэгіі прачытання. Логіка тэксту 

крытычнага артыкула паказвае,у якія адносіны да тэксту ставіць сябе крытык.). 

 

Тэма 3. Жанры літаратурнай крытыкі 

 

1. Класіфікацыя жанраў. 

Спробы класіфікацыі жанраў крытыкі ў савецкай навуцы: Л. Гросман 

(1920-я гг.), М. Палякоў (1960-я гг.), А. Бачароў (1980-я гг.) і інш. 

Прапанаваныя даследчыкамі спосабы класіфікацыі літаратурна-крытычных 

жанраў: 

1) паводле метаду літаратурнага крытыка: крытычнае эсэ, трактат, 

акадэмічны водгук, крытычная манаграфія і інш.; 

2) паводле літаратурнага родуработ: крытычны фельетон, крытычны ліст, 

крытычны дыялог, пародыя, памфлет, нататка, крытычны нарыс і інш.; 

3) па ступені і шырыні ахопу аб’ектаў: літаратурны агляд, рэцэнзія, 

літаратурны партрэт, анатацыя, літаратурная паралель; 

4) па ступені блізкасці да ідэалаў крытыка:станоўчы водгук, нейтральны 

артыкул, іранічны водгук, сатырычная пародыя, палеміка і інш. 

Жанравыя формы, народжаныя задачамі крытыкі (рэцэнзія, агляд, 

літаратурны партрэт і інш.), і формы, засвоеныя крытыкай, падпарадкаваныя яе 

ўласным задачам літаратурныя і публіцыстычныя жанры (ліст, пафлет, 

пародыя, эсэ і інш.).  

Своеасаблівая іерархія жанраў у розныя перыяды развіцця літаратуры і 

крытыкі. Прыкметы розных жанраў пры дамінаванні аднаго вядучага ў межах 

аднаго крытычнага матэрыялу.  

Найбольш распаўсюджаныя ў розныя гістарычныя перыяды развіцця 

нацыянальнай літаратуры і крытыкіжанры (рэцэнзія, літаратурны агляд, 

літаратурны партрэт, літаратурна-крытычны артыкул, анатацыя, крытычнае эсэ, 

крытычны нарыс). 

2.Характарыстыка крытычных жанраў. 

РЭЦЭНЗІЯ (ад лац. recensio, разгляд) – аналіз і ацэнкапэўнага 

літаратурнага твора. Рэцэнзія выконвае функцыю паведамлення пра новую 

кнігу, фарміруе ўяўленне аб асаблівасцях яе зместу, стылю, а таксама пабуджае 

цікавасць чытача да кнігі. Таленавіты крытык здольны раскрыць у рэцэнзіі 
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ідэйна-эстэтычны змест твора. Асноўныя прыкметы рэцэнзіі – аператыўнасць, 

хуткасць, канкрэтнасць, невялікі аб’ём. Разгорнутая рэцэнзія. Рэцэнзія як 

стваральнік вобліка пісьменніка ў грамадскай свядомасці.Унутраная рэцэнзія. 

Жанравыя разнавіднасці рэцэнзіі: 

 палемічная рэцэнзія, 

 анатацыя, 

 аўтарэцэнзія, 

 бібліяграфічная нататка, 

 полірэцэнзія (ацэнка і аналіз некалькіх твораў, кніг пісьменніка) 

і інш. 

Анатацыя (ад лац.аnnotatio, заўвага) – сціслая, кароткая характарыстыка 

твора з мэтаю інфармаваць чытача ў агульным плане: даць уяўленне пра змест, 

форму і іншыя асаблівасці твора, рэкамендаваць яго пэўнаму колу 

зацікаўленых. Месца знаходжання анатацыі ў кнізе. Характэрныя прыкметы 

анатацыі (малы аб’ём, адсутнасць аргументаў і матывіроўкі). Разнавіднасці 

анатацыі паводле характару (даведачная, рэкамендацыйная, агульная, 

спецыялізаваная).  

Прыкладная схема анатацыі: 

 кароткія звесткі, звязаныя са зместам; 

 звесткі пра аўтара; 

 асаблівасці выдання; 

 інфармацыя пра верагоднага чытача (на каго разлічана выданне). 

ЛІТАРАТУРНЫ АГЛЯД– уяўляе сабой разгляд, ацэнкутворчых 

набыткаўбягучай літаратуры (аднаго ці розных аўтараў), аналіз самога 

літаратурнага працэсу, яго заканамернасцяў і тэндэнцый за пэўны 

перыяд.Часавы ахоп і аб’ем літаратурнага агляду (штодыднёвы, штомесячны, 

гадавы агляд). Магчымыя параметры літаратурнага агляду: жанравая тыпалогія, 

аналіз тэм, праблем, стылю і інш. З гісторыі жанру ў айчыннай крытыцы (яго 

фарміраванне ў“нашаніўскі” перыяд:гадавыя аглядыС. Палуяна, 

М. Багдановіча).Літаратурныя агляды ў сучаснай перыёдыцы. 

АРТЫКУЛ(ад лац. articulus, раздзел). Назвай “артыкул” абазначаецца 

шырокае поле крытычных матэрыялаў, галоўнай мэтай якіх з’яўляецца аналіз, 

абагульненне, ацэнка, вытлумачэнне, выяўленне сувязі мастацтва і жыцця.  

Кампазіцыйныя асаблівасці артыкула (строгая лагічнасцьу развіцці думкі, 

мэтанакіраваны выклад, цэласнасць і адзінства структуры, значнасць уступнай 

часткі, разгорнутыя развагі ў працэсе аналізу, выхады ў іншыя віды мастацтва, 

выхад у жыццё).Дэдуктыўны і індуктыўны, цэнтрабежны, кальцавы і 

супастаўляльныпрынцыпы пабудовыартыкула.Лагічная, суб’ектыўна-лірычная 

і фактаграфічная кампазіцыі. 

Разнавіднасці артыкула (манаграфічны, праблемны, тэарэтычны, 

юбілейны і інш.). 

Манаграфічны артыкулуяўляе сабой аб’ёмны аналіз твора або творчасці 

пісьменніка ў шырокім літаратурным і грамадскім кантэксце.Манаграфічны 
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артыкул адрозніваецца разгорнутай аргументацыяй і складанай кампазіцыяй. 

Жанр крытычнай манаграфіі. 

У цэнтры праблемнага артыкула – актуальная эстэтычная, маральная, 

ідэйная праблема, якая разглядаецца ў сувязі з пэўным мастацкім 

творам/кнігай. У праблемным артыкуле мастацкі тэкст часта выступае не 

проста прадметам крытычнага даследавання, а падмацаваннем поглядаў 

крытыка. Праблемныя артыкулы могуць быць розныя паводле аб’екту, тыпу 

аргументацыі, форме. 

Тэарэтычны артыкул разглядае пытанні тэорыі на бягучым літаратурным 

матэрыяле.  

Юбілейны артыкул прысвячаецца пэўнаму пісьменніку ў сувязі з пэўнай 

знамянальнай датай., адлюстроўвае пазітыўны ўнёсак пісьменніка ў культуру, 

падкрэслівае значнасць дадзенай мастацкай падзеі. Характэрныя рысы 

юбілейнага артыкула (асаблівы характар зачына, асноўнай часткі і заключэння; 

дваістасць ацэначнага суджэння (у кантэксце гісторыі і сучаснасці), вострая 

публіцыстычнасць, зварот да адрасата).  

Палемічны артыкул уяўляе сабой аправяржэнне канцэпцый, трактовак 

іншых крытычных выступленняў, з якімі аўтар спрачаецца. Агульны тон 

палемічнага артыкула – павышаны. Палемічныя матывы могуць прысутнічаць у 

любых артыкулах. 

ЛІТАРАТУРНЫ (ТВОРЧЫ) ПАРТРЭТ як жанр крытыкі – гэта 

манаграфічная характарыстыка, ацэнка творчай дзейнасці пэўнага 

пісьменніка.Мэта літаратурнага партрэта – вызначэнне творчай 

індывідуальнасці пісьменніка, стварэнне яго вобраза. 

Дыяпазон разнавіднасцей жанру (ад занатовак да манаграфіі). Тры 

кампаненты апісання творчага шляху пісьменніка (біяграфія;створаны ім 

мастацкі свет;рэчаіснасць (кантэкст эпохі і грамадства)). Дамінаванне аднаго з 

кампанентаў у залежнасці ад задач, прынцыпаў крытыка. 

 

Крытыка актыўна карыстаецца жанрамі, якія прыйшлі з філасофіі, 

літаратуры, публіцыстыкі (нарыс, эсэ, ліст, пародыя, фельетон і інш.). 

КРЫТЫЧНЫ НАРЫС уключае канфліктныя, дынамічныя, ярка 

вымаляваныя эпізоды жыцця, узнаўляе сітуацыі, насычаныя рэплікамі, 

напружанымі дыялогамі, філасофскімі развагамі, прыкметнымі дэталямі, 

партрэтамі. Вобразнае адлюстраванне фрагментаў жыцця герояў. 

У КРЫТЫЧНЫМ ЭСЭ (фр. essai, спроба) вядучую ролю адыгрывае не 

ўзнаўленне факта, а эмацыйнае выяўленне ўражанняў, роздуму і да т.п. 

Характэрныя рысы (неабавязковыя сістэмнасць, аргументаванасць,вобразнасць, 

афарыстычнасць, суб’ектыўнасць, індывідуальная інтанацыя аўтара, яго 

імкненне да самавыяўлення, самааналізу). Пісьменніцкая крытыка і эсэ.  

 

Палемічныя жанры ў крытыцы. Палеміка ў крытыцы служыць для 

пошуку ісціны. Шматстайнасць меркаванняў – шлях да аб’ектыўнага, аб’емнага 

ўспрымання з’яў літаратурнага працэсу. Дыялог, дыскусія, круглы стол. 
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Маральныя аспекты палемічных выступленняў. З гісторыі палемічных жанраў у 

айчыннай крытыцы (“нашаніўская” дыскусія). 

 

Тэма 4. Беларуская літаратурная крытыка: ад вытокаў да канца ХІХ 

стагоддзя 

 

1. Элементы літаратурнай крытыкі ў старажытных помніках 

пісьменства (ад ХІІ да XVIII стст.). 

Разнастайныя праявы літаратурна-крытычнай думкі, крытычныя 

элементы ў помніках старажытнага пісьменства, пачынаючы з ХІІ ст. як 

прадгісторыя літаратурнай крытыкі, яе падмурак. Творы старажытнай 

літаратуры, пазначаныяпаважлівымі адносінамі да кнігі, да слоўнай творчасці 

(напр., “Аповесць мінулых гадоў”; “Слова пра шанаванне кніг і пра 

навучанне” Кірылы Тураўскага(каля 1110 – 1182) і інш.). 

Знаёмства з літаратурай і вуснай народнай творчасцю ў “Слове пра 

паход Ігара”(каля 1185). Праблема традыцый і наватарства ў паэтычнай 

творчасці, характарыстыка творчай манеры папярэдніка (“баяна”) – як праявы 

крытычнай думкі. 

Значэнне дзейнасці і творчасці першадрукара і асветніка Францыска 

Скарыны (каля 1490 – 1551) для станаўлення літаратуразнаўчых ведаўна 

Беларусі рэнесансавага перыяду. Пачатак анатавання кніг. Рысы навукова-

папулярнага літаратуразнаўчага артыкула, гістарычна-філасофскага 

каментарыя і пашыранай анатацыі да твора ў прадмовах Ф. Скарыны. 

Эстэтычныя праблемы ў паэме Міколы Гусоўскага (каля 1470 – 1533) 

“Песня пра зубра” (1521 – 1522):  спецыфіка літаратурнай творчасці, праўда і 

ўмоўнасць у мастацтве, адрасат твора, эстэтычная, пазнаваўчая і выхаваўчая 

функцыі мастацтва, нацыянальная традыцыя, узаемадачыненні літаратуры і 

фальклору і інш. 

Прадмова да перакладу Новага запавету  (1574) Сымона Буднага (каля 

1530 – 1593), буйнейшагаў Еўропе знаўца і каментатара Бібліі, пачынальніка яе 

філалагічнай крытыкі. Сымон Будны пра сувязь літаратуры з рэчаіснасцю, 

маральна-выхаваўчае значэнне літаратуры і мастацтва, пра свабоду творчасці.  

Прадмова перакладчыка Андрэя Захарэўскага да прыгодніцкага рамана 

старажытнагрэчаскага класіка Геліядора “Эфіопіка”, выдадзенага ў Вільні каля 

1589 г. (пераклад з нямецкай на польскую мову), як адзін зпершых у Літве 

(Літве-Беларусі) арыгінальных літаратурна-крытычных твораў.  

Фактары развіцця літаратурна-крытычнай думкі ў ХVII cт. – сярэдзіне 

XVIII ст.(уздым палемічнай літаратуры, росквіт кнігадрукавання, пашырэнне 

жанру прадмоў). 

Крытычная думка філолага еўрапейскага ўзроўню, фалькларыста, 

філосафа Саламона Рысінскага (1560?–1625):папулярызацыя і пераклады на 

лацінскую мову твораў свайго сучасніка беларускага паэта А. Рымшы (у 

зборніку лістоў Саламона Рысінскага, які выйшаў у 1587 г. у нямецкім горадзе 

Альтдорф пад назвай “Дзве кнігі лістоў”); філасофска-эстэтычная праца “Кніга 
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заўваг і тлумачэнняў да “Лістоў” Л. А. Сенекі” (напісана ў 1610 г., выдадзена 

праз 10 гадоў у Нюрнбергу). 

Вобраз крытыка ва ўяўленнях бліскучага знаўцы антычнай і бягучай 

літаратуры, яркага прадстаўніка эстэтыкі барока “ўсходнеславянскай 

разнавіднасці”Сімяона Полацкага(1629–1680) (прадмова да “Псалтыра 

рыфматворнага”,1629 –1680). Высокае стаўленне Сімяона Полацкагада слова, 

кніжнай мудрасці, літаратуры, асветы (вершы “Кніга”, “Свет ёсць кніга”). 

2. Закладванне традыцый беларускай літаратурнай крытыкі ў ХIX ст. 

Актывізацыя літаратурна-грамадскага руху ў другой палове XIX ст. 

Складванне кола прафесійных літаратараў, якія актыўна супрацоўнічалі з 

выдаўцамі, галоўнымі рэдактарамі руска- і польскамоўных газет і часопісаў. 

Развіццё перыядычнага друкуна Беларусі (польскамоўнага і рускамоўнага): 

першы літаратурна-навуковы часопіс “Месячнік Полацкі” (1818 – 1820), 

грамадска-палітычныя газеты “Кур’ер Віленскі”(1841 – 1864), 

польск.,“Виленский вестник” (1864–1815), рус., “Минский листок” (1886–

1902), рус., інш.  

Рост цікавасці іншаземных літаратуразнаўцаў і крытыкаў да беларускай 

літаратуры і мовы ў ХІХ ст. (грунтоўны разгляд “Бібліі” Ф. Скарыны рускім 

вучонымВ. Сопікавыму працы “Спроба расійскай бібліяграфіі” (1813, ч. I); 

кнігаС.-Б. Ліндэ “Пра Статут літоўскі...” (1816, Варшава); крытычныя 

артыкулы, прысвечаныя творчасці Яна Баршчэўскага,польскіх 

літаратуразнаўцаў Міхала Грабоўскага(1804–1865), Юльяна Барташэвіча 

(1821–1870);крытычныя артыкулы, прысвечаныя паэзіі Яна Неслухоўскага, 

польскіх вучоных Аўрэлія Драгашэўскага (1863–1943), Ігната Хржаноўскага 

(1866–1940); агульны нарыс беларускай мовы і літаратуры (як новай, так і 

старой) чэшскага славістаП. Шафарыка(1795–1861)у кнізе “Славянскі 

народапіс” (Прага, 1842; рускі пераклад – Масква, 1843);матэрыялы пра новую 

беларускую літаратуру (творчасць Я. Баршчэўскага, В. Дуніна-Марцінкевіча і 

інш.) у “Гісторыі рускай этнаграфіі” буйнейшага прадстаўніка рускай 

культурна-гістарычнай школы А.М. Пыпіна(1833–1904).  

Закладваннепадмурака айчыннай пісьменніцкай крытыкі.Дэмакратызм як 

адметная рыса беларускай крытыкі з самага яе зараджэння. Першы нарыс 

беларускай літаратуры “Беларусь і Ян Баршчэўскі” (1844) публіцыста і крытыка 

Р. Падбярэскага,надрукаваны ў якасці прадмовы да кнігі Я. Баршчэўскага 

“Шляхціц Завальня”. Крытычная думка пісьменнікаў ХІХ ст. (у прадмовах да 

асобных выпускаў “Сялянскіх песенек” (1837–1846) Я. Чачота (1796 – 1847), у 

“Каментарыях да паэмы «Таміла»” (1857 – 1858) В. Каратынскага(1831–1891), 

у рэцэнзіях і артыкулахУ. Сыракомлі (1823–1862), у прадмовах да зборнікаў 

“Дудка беларуская” (1891) і “Смык беларускі” (1894) Ф. Багушэвіча (1840 – 

1900)). 

Творчасць Ф. Багушэвіча ў рэцэнзіяхЕ. Раманава, Т. Саподзькі, 

апублікаваных у першай палове 1890-х гадоў у рускай і польскай прэсе.  

Творчасць В. Дуніна-Марцінкевіча ў ацэнках У. Сыракомлі, А. Плуга, 

Э. Жалігоўскага, Ю. Гарайны, П. Малышэвіча, П. Шпілеўскага і інш. Ананімны 
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артыкул “Беларуская літаратура”(1856, пецярбургскі ч-с “Сын Отечества”), 

прысвечаны творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча. 

Месца некралога як крытычнага жанру ў друку другой паловы ХІХ 

ст.Прадстаўнічая некралогія Ф. Багушэвіча і Я. Лучыны ў польскай і рускай 

прэсе. Некралог на смерцьВ. Дуніна-Марцінкевічаў польскім пецярбургскім 

часопісе “Край” (1885), складзены на аснове біяграфічнага нарыса, прысланага 

ў рэдакцыю А. Ельскім.  

Адлюстраванне літаратурна-крытычных дыскусійў мастацкіх творах 

(п’еса “Адвячорак” Г. Марцінкевіча, “Энеіда навыварат”,“Тарас на Парнасе”). 

 

Тэма 5. Крытычная дзейнасць Рамуальда Падбярэскага, Уладзіслава 

Сыракомлі, Вінцэся Каратынскага 

 

Крытыкі-“першапраходцы” ХІХ ст.– Рамуальд Падбярэскі, Уладзіслаў 

Сыракомля і Вінцэсь Каратынскі. Польскамоўная крытыка беларуска-польскіх 

літаратараў, крытыкаў – своеасаблівы “пункт адліку”, падмурак традыцыі, якую 

развівалі нацыянальныя пісьменнікі-крытыкі ХХ ст. 

1. Літаратурны агляд “Беларусь і Ян Баршчэўскі” Р. Падбярэскага. 

Унёсак журналіста, крытыкаРамуальда Падбярэскага(1812–1856)у 

беларускую культуру і літаратуру. Наватарства Р. Падбярэскагаў літаратурным 

аглядзе  “Беларусь і Ян Баршчэўскі”(1844). “Геаграфічныя” межы агляду.  

Дабратворны ўплыў В. Р. Бялінскага на крытычную думку 

Р. Падбярэскага. Паняцці “народнасць літаратуры” і “народны пісьменнік” і іх 

рэалізацыя ў аглядзе. Вострая крытыка эпігонаў класіцызму як спосаб 

вылучэння постаці Я. Баршчэўскага.Ацэнка твораў Ф. Рысінскага, 

І. Манькоўскага, Т. Лады-Заблоцкага. Аналіз творчасці Я. Баршчэўскага ў 

аглядзе. 

Агляд Р. Падбярэскага як першая біяграфія Я. Баршчэўскага. Уплыў 

крытыка на фарміраванне творчай асобы аўтара фантастычных апавяданняў.  

2. У. Сыракомля-крытык пра творы В. Дуніна-Марцінкевіча. 

Паэт, нарысіст, крытык Уладзіслаў Сыракомля (Людвік Уладзіслаў 

Францішак Кандратовіч, 1823–1862) у клопаце аб удасканаленні літаратурнай 

беларускай мовы, аб развіцці маладой беларускай літаратуры, яго дапамога 

беларускім пісьменнікам.  

Публікацыі, прысвечаныя творам В. Дуніна-Марцінкевіча:тры рэцэнзіі 

на творы пісьменніка ў “Газеце варшаўскай” (№№ 184 і 244 за 1855 г. і № 16 

за 1857 г.)і артыкул “Працы Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча” ў газеце 

“Кур’ер віленскі” (№№ 19 і 20 за 1861 г.). Значэнне публікацый для далейшай 

літаратурнай дзейнасці В. Дуніна-Марцінквіча і для развіцця ўсёй беларускай 

літаратуры. 

Падтрымка У. Сыракомлем дзейнасціВ. Дуніна-Марцінкевіча ў 

беларускай літаратуры. Увядзеннеў свядомасць чытацкай аўдыторыі 

(польскамоўнай) паняцці“крывіцкая (беларуская) мова”, “беларуская 

літаратура”, “народная літаратура”. Павагада роднага слова, зычлівасць не 
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толькі да В. Дуніна-Марцінкевіча, але і да ўсёй маладой беларускай літаратуры. 

Разгляд творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча ўэвалюцыі,глыбіня аналізу. Функцыі 

падрабязнага пераказу сюжэтаў твораў В. Дуніна-Марцінкевіча ў рэцэнзіях У. 

Сыракомлі.  

Неардынарнасць формы рэцэнзііна вершаваную аповесць 

“Купала”(“Газета варшаўская”, № 16, 1857). Адстойванне права беларускай 

мовы на існаванне і развіццё, увага на здабытках беларускай літаратуры ў 

рэцэнзіі.Моцны публіцыстычны пачатак у рэцэнзіі, імкненне аўтара гаварыць 

прама і адкрыта, “па-журналісцку”, аб праблемах у грамадстве і літаратуры. 

3. Ідэя тэндэнцыйнасці ў разуменні В. Каратынскага-крытыка. 

Крытычная думка Вінцэся Каратынскага(1831–1891) у шэрагу 

артыкулаў біяграфічнага характару: “Некалькі падрабязнасцяў пра сям’ю, 

месца нараджэння і маладосць Адама Міцкевіча” (газета “Кур’ер віленскі”, 

1861, № 1), “Саламон Рысінскі” (газета “Кур’ер віленскі”, 1863, № 70) “Мікалай 

Гогаль” (1869, у кнізе “Яна Яворскага каляндар ілюстраваны на рок 1870”), 

“Юзаф Ігнат Крашэўскі” (часопіс “Бяседа літэрацка”, 1876, № 12) і інш. 

В. Каратынскі – прыхільнік тэндэнцыйнайлітаратуры або твораў, 

галоўная мэта якіх – прапаганда актуальных ідэй і імкненне ўплываць на 

свядомасць чытача. Вытлумачэннеяго пазіцыіў каментарыях (тлумачэннях) да 

сваёй паэмы “Таміла” (выйшла асобнай кнігай у 1858 годзеў Вільні). 

В. Каратынскі пра суадносіны зместу і формы ў мастацкім творы. Палемічныя 

матывы ў артыкуле (палеміка з крытыкам “панам М.Г.”). “Каментарыіі…” як 

аўтарэцэнзія на паэму “Таміла”. 

 

Тэма 7. Творчыя індывідуальнасці крытыкаў “нашаніўскага” 

перыяду 

 

1. Літаратурна-крытычная спадчына Сяргея Палуяна.  

Сяргей Палуян (1890–1910) – адзін з прафесійных пачынальнікаў 

беларускай літаратурнай крытыкі. Кароткі, але плённы перыяд літаратурна-

крытычнай дзейнасці С. Палуяна (1909–1910).Супрацоўніцтва з газетай “Наша 

ніва”, а таксама з украінскім перыядычным друкам. С. Палуян – актыўны 

арганізатар літаратурнага працэсу (С. Палуян – М. Багдановіч). 

Вопыт культурна-гістарычнай школы,ідэі народнасці літаратуры, 

усведамленне эстэтычнай прыроды мастацтва ў крытыцы С. Палуяна. 

Суб’ектывізм крытычнай думкі ў ацэнках старажытнай літаратуры і творчасці 

польска-беларускіх пісьменнікаў ХІХ ст.  

Жанравая палітра крытыкі С. Палуяна (літаратурны агляд, рэцэнзія, 

анатацыя, нарыс, артыкулы інфармацыйнага і гістарычнага характару). Рэцэнзіі 

“Тарас на Парнасе”, “Ядвігін Ш. «Дзед Завала»” (1910), рэцэнзія на “Другое 

чытанне для дзяцей беларусаў” Якуба Коласа (1910), рэцэнзія “Выдавецтва 

«Час»” (1910) (аналіз серыі кніжак, выпушчаных гэтым выдавецтвам), рэцэнзія 

“Г. Вашчанка. «Сляпы»” (1910) (прааналізавана выдадзеная ў Пецярбургу 

п’еса ўкраінскага пісьменніка), артыкул “Аб беларускім нацыянальным 
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адраджэнні” (1909) (паднята пытанне велізарнай ролі пісьменнікаў у 

абуджэнні нацыянальнай думкі беларусаў), цыкл артыкулаў “Лісты з 

Украіны” (1909)(даследаванне беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувязей) і 

інш. 

Жанравае наватарства Палуяна-крытыка. Першы(няскончаны) нарыс 

гісторыі новай беларускай літаратуры “Беларуская паэзія ў яе тыповых 

прадстаўніках” (друкаваўся на ўкраінскай мове ў часопісе “Наша хата” на 

працягу 1910 г.). Першы ў беларускай крытыцы аглядны артыкул “Беларуская 

літаратура ў 1909 гаду” (пад псеўданімам С. Ясяновіч у “Нашай ніве”, 1910 г.). 

С. Палуян пра эстэтычны ўзровень, народнасць, развіццё беларускай 

літаратуры. Ацэнка крытыкам творчасці Я. Купалы, прагнозы развіцця яго 

таленту, вызначэнне творчай манеры паэта. 

2. Максім Багдановіч – крытык. 

Дыяпазон літаратурна-крытычных поглядаў М. Багдановіча (прынцыпы 

літаратуры, эстэтыкі, стылістыкі),глыбокія веды па тэорыі літаратуры. Вопыт 

культурна-гістарычнай школы(вучоны-тэарэтык рускай школы – А. Пыпін) у 

крытыцы М. Багдановіча (сувязь літаратуры і гісторыі, выяўленне цікавасці да 

нацыянальнай спецыфікі творчасці,сістэмны падыход пры вывучэнні 

літаратурных з’яў). Сацыялагічны і эстэтычны прынцыпы аналізу мастацкай 

творчасці ў крытыцы М. Багдановіча ў публікацыях 1913 – 1915 гг. (“Краса и 

сила”, “Памяти Т.Г. Шевченко”, “В. Самийленко”, “Грицько Чупринка” і інш.). 

Уплыў “нашаніўскай” літаратурна-крытычнай думкі на светапогляд 

М. Багдановіча. 

Публікацыйная прастора крытычных матэрыялаў М. Багдановіча 

(некаторыя тэксты друкаваліся пасля смерці аўтара): на старонках “Нашай 

нівы”, у газеце “Вольная Беларусь”, у “Каляднай крыніцы”, “Каляднай 

пісанцы”, часопісе “Krywiczanin”. Пяць артыкулаў у часопісе “Украинская 

жизнь”. У рускіх выданнях:  “Ежемесячный журнал”, “Северная газета”, 

“Северные записки”, “Нижегородский листок”, у яраслаўскай газеце “Голос”, з 

якой актыўна супрацоўнічаў пісьменнік.  

Жанравы дыяпазон літаратурна-крытычных публікацый 

М. Багдановіча(артыкулы, агляды, нататкі, рэцэнзіі, творчыя партрэты).  

Аблічча М. Багдановіча як беларускага крытыка ў артыкулах“Глыбы і 

слаі”, “За тры гады”, “Забыты шлях” і інш. Першае выступленне М. Багдановіча 

як крытыка – літаратурны агляд “Глыбы і слаі: агляд беларускай краснай 

пісьменнасці 1910 г.” (1911, “Наша ніва”).Адметныя рысы крытычнага 

матэрыялу (вытрыманы ў навуковым ключы,выбіваецца з агульнага рэчышча 

тагачаснай беларускай літаратурна-мастацкай думкі, утрымлівае спробу 

эстэтычнага мікрааналізу твораў). Устаноўка крытыка на прафесіяналізацыю 

нацыянальнай літаратуры, ідэя сцвярджэння беларускагамастацтва слова як 

цэласнай жыццяздольнай эстэтычнай сістэмы, уключанай у еўрапейскі 

літаратурна-інтэлектуальны працэс. 

Працяг кірунку на канструктыўную крытычнасць як сродак інтэнсіўнасці 

прафесійнага сталення літаратуры ў аглядавым артыкуле “За тры гады: агляд 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



16 

 

беларускай краснай пісьменнасці 1911–13 гг.” (1913, “Калядная 

пісанка”).Увага да пытанняў арыгінальнасці стылю і мовы пісьменніка, да 

з’яўлення новых тэм.Пазітыўны тон агляду.  

Праблемы нацыянальнага характару, стылю  беларускай літаратуры ў 

артыкуле“Забыты шлях”(быў задуманы М. Багдановічам 1915 годзе, 

напісанатолькі частка, упершыню апублікаваная ў г-це “Вольная Беларусь”, 

1918). Ідэя паскоранага развіцця прыгожага мастацтва ў пачатку ХХ ст. 

Структура артыкула. 

Метад эстэтычнага аналізу літаратурных твораў і творчай 

індывідуальнасці пісьменніка ў артыкулах “Краса и сила: Опыт 

исследования стиха Т.Г. Шевченко” (1914, ч-с “Украинская жизнь”) і 

“Памяти Т.Г. Шевченко”(1914, газета “Голос”). Аналіз мастацкай спадчыны 

Шаўчэнкі як цэласнай з’явы, вызначэнне яе народнага характару.  

Рэцэнзіі М. Багдановіча на выданні мастацкай спадчыны рускіх 

пісьменнікаў (К. Рылеева, Я. Баратынскага, А. Адоеўскага, С. Дрожжына, 

В. Брусава і інш.), на творы ўкраінскіх пісьменнікаў (І. Франко, У. Самійленкі, 

Грыцко Чупрынкі і інш.), кнігі французскіх, індыйскіх аўтараў.  

Глыбіня крытычнай думкі М. Багдановіча, свежасць вобразаў, устойлівая 

кампазіцыя матэрыялаў. 

3. Літаратурна-крытычная дзейнасць Антона Луцкевіча. 

Антон Луцкевіч (1884–прыкл. 1942 (расстраляны) ці 1946 (памёр у 

зняволенні))– палітычны дзеяч, публіцыст, літаратурны крытык. У 1989 г. 

рэабілітаваны. Найбольш вядомы псеўданім – Антон Навіна. Тры этапы ў 

творчасці крытыка:  

 “нашаніўскі” (артыкулы “Маладая Беларусь”, 1911, “Мае ўвагі”, 

1912, “Шляхам жыцця”, 1913, “Пясняр чыстае красы”, 1914, зборнік “Нашы 

песняры” (“літаратурна-сацыяльныя нарысы”),1918 і інш.); 

 перыяд 1920–1928 гг. (рэцэнзіі на “Гісторыю беларускае 

літаратуры” М. Гарэцкага, “Безназоўнае” Я. Купалы, арыкулы, прысвечаныя 

творчасці У. Дубоўкі, Ф. Аляхновіча, Ядвігіна Ш. і інш.); 

 1929–1939 гг. (“Адбітае жыццё: Лекцыі і стацьці з беларускае 

адраджэнскае літэратуры. Кніжка І”, 1929, “50-лецце Я. Коласа”,1932 і інш.). 

Першыя артыкулы (“Маладая Беларусь”, “Мае ўвагі”) – своеасаблівае 

спалучэнне крытыкі і публіцыстыкі.Выразны грамадзянскі пафас у ранняй 

літаратурна-крытычнай творчасці А. Луцкевіча. Увага да эстэтычных пытанняў 

у рэцэнзіях “Шляхам жыцця”, “Пясняр чыстае красы”,  у артыкулах “Янка 

Купала”, “Максім Багдановіч” і ў іншых пазнейшых па часе працах. Стварэнне 

іміджу маладой беларускай літаратуры, яе пазітыўнага вобраза, арыентацыя 

крытыка на шырокае кола чытачоў. Трываласць літаратурна-крытычных 

ацэнак, зробленых А. Луцкевічам, у часе. 

«“Нашы песняры”(“літаратурна-сацыяльныя нарысы”)»(Вільня, 

1918) – першая беларуская кніга крытычных нарысаў. Адзінства аўтарскай 

пазіцыі, погляду на творчасць беларускіх паэтаў (Ф. Багушэвіча, Я. Купалы, 

Ц. Гартнага, М. Багдановіча, Цёткі, К. Буйло, Зм. Бядулі і інш.).  
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Зборнік крытычных матэрыялаў“Адбітае жыццё: Лекцыі і стацьці з 

беларускае адраджэнскае літэратуры. Кніжка І” (Вільня, 1929). Сутнасць 

паняцця “адбітае жыццё”. Персаналіі зборніка (Я. Колас, Я. Купала, 

М. Багдановіч, М. Гарэцкі, Н. Арсеннева і інш.), тэматычны разгляд літаратуры 

(тэма горада, тэма ўзаемаадносін паміж беларусамі і яўрэямі і інш.), 

тэарэтычныя пытанні. 

 

Тэма 8. Крытычная спадчына Максіма Гарэцкага 

 

1. Агульны агляд літаратурна-крытычнай спадчыны М. Гарэцкага. 

Максім Гарэцкі – адзін з буйнейшых беларускіх крытыкаў першай паловы 

ХХ стагоддзя. Літаратурна-крытычнаяспадчына М. Гарэцкага: 

 артыкулы “Наш тэатр” (1913, “Калядная пісанка”), “Развагі і 

думкі” (1914, “Велікодная пісанка”); 

 крытыка-біяграфічны нарыс “Уладзіслаў Галубок” (1919, 

“Беларускае жыццё”); 

 крытычная нататка“На угодкі па М. Багдановічу” (1919, 

“Беларуская думка”); 

 агляды“Беларускае драматычнае пісьменства” (1919, 

“Беларуская думка”) (разглядаецца драматургія пачатку ХХ ст.);“Маладняк” 

(1925, “Савецкая Беларусь”) (сцісла аналізуецца творчасць вядучых 

прадстаўнікоў літаратурнага аб’яднання);“Беларуская літаратура пасля 

“Нашай нівы””(1928, “Маладняк”) (своеасаблівы рэйтынг лепшых твораў 

паслякастрычніцкага перыяду), 

 і многія іншыя літаратурна-крытычныя матэрыялы (“Творчасць 

Міхася Чарота”,“Лявон Гмырак”, “Творчасць Я. Нёманскага”, “Якуб Колас 

пасля Кастрычніка”, “Аб творчасці Міхася Зарэцкага”, “Іларыён Барашка”, 

“Платон Галавач”…). 

М. Гарэцкі – аўтар першай “Гісторыі беларускае літаратуры”. 

“Гісторыя…” як навуковая праца Гарэцкага-даследчыка, асэнсаванне ў ёй 

бягучага літаратурнага працэсу Гарэцкім-крытыкам. Вызначэнне паняцця 

“літаратурная крытыка” ў кнізе. 

2. Асаблівасці літаратурна-крытычнага метаду М. Гарэцкага. 

Максім Гарэцкі –  

 паслядоўнік М. Багдановіча; 

 абапіраўся на вопыт культурна-гістарычнай школы; 

 у ацэнцы твораў мастацтва кіраваўся прынцыпам 

гістарызму(разгляд літаратурнай з’явы ў яе развіцці); 

 улічваў спецыфіку мастацтва як сацыяльнай і эстэтычнай з’явы 

(сацыялагічны і эстэтычныпадыходы); 

 абараняў рэалістычны кірунак у літаратуры; 

 лічыў, што літаратура– гэта новае слова пра жыццё, пра чалавека ў 

пэўных сацыяльных і бытавых абставінах; 
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 вылучаў самае істотнае ў творчай манеры пісьменніка, бачыў 

пісьменніка ў руху і прагназаваў далейшае развіццё яго таленту; 

 ацэньваў па магчымасці аб’ектыўна, шчыра пісаў і пра станоўчае, і 

пра хібы; 

 надаваў вялікую ўвагу творчай асобе пісьменніка, фактам 

біяграфічнага характару (адсюль падрабязныя біяграфічныя звесткі ў многіх 

публікацыях); 

 не ўскладняў форму выкладу думкі. 

3. Праблемнасць і эстэтычная каштоўнасць артыкулаў “Наш 

тэатр”, “Развагі і думкі”.   

Асаблівасці формы крытычных матэрыялаў “Наш тэатр” (альманах 

“Калядная пісанка”, 1913) і “Развагі і думкі” (альманах “Велікодная пісанка”, 

1914). Праблема актывізацыі тэатральнай дзейнасці і развіцця драматургіі ў 

артыкуле “Наш тэатр”. Канцэпцыя развіцця беларускага тэатра і п’есы, 

вызначэнне іх ролі ў адраджэнскім руху. Ацэнка стану драматургіі пачатку ХХ 

стагоддзя, зробленая М. Гарэцкім, яе асноўныя крытэрыі (народнасць твора, 

агульначалавечы змест, грамадзянскае прызначэнне, нацыянальна-выхаваўчая 

функцыя,эстэтычная каштоўнасць, моўны аспект). Маральна-псіхалагічны 

“партрэт” беларуса пачатку ХХ ст., “намаляваны” крытыкам. 

Шырокае кола палітыка-эканамічных, гісторыка-культурных, 

літаратурна-крытычных і маральна-філасофскіх праблем у артыкуле“Развагі і 

думкі”. Актуалізацыя пытанняў жанравай беднасці нацыянальнай літаратуры, 

неабходнасці пашырэння яе выяўленчых сродкаў, удасканалення мовы і г.д. 

Спецыфіка, задачы, маральна-этычны закон крытыкі сфармуляваныя 

М. Гарэцкім у артыкуле.  

4. Творчасць У. Галубка ў ацэнках М. Гарэцкага.  

У 1919 годзе, калі беларускія драматургі маглі ўжо “пахваліцца” 

сур’ёзнымі набыткамі, М. Гарэцкі публікуе літаратурны агляд “Беларускае 

драматычнае пісьменства” (“Беларуская думка”, 1919, 5 і 7 мая) і дае ацэнку 

творам, якія выйшлі ў друкаваным выглядзе або існавалі на той час толькі ў 

сцэнічным выкананні. Ацэньваючы ў цэлым стан драматургічнага пісьменства 

за перыяд 1917–1919 гадоў, М. Гарэцкі засведчыў яго паскоранае развіццё і 

правамерна вылучыў тры самыя яркія постаці драматургаў: Янка Купала, 

Францішак Аляхновіч, Уладзіслаў Галубок. У тым самым 1919 годзе з’явіліся 

біяграфічная нататка “Уладзіслаў Галубок” (“Беларускае жыццё”, 1919, № 20) і 

рэцэнзія на друкаванае выданне п’есы “Апошняе спатканне” гэтага ж аўтара 

(“Беларускае жыццё”, 1919, № 22), у 1923 годзе – дзве рэцэнзіі на тэатральныя 

пастаноўкі Галубковых спектакляў “Пісаравы імяніны” (“Савецкая Беларусь”, 

1923, 12 снеж.) і “Ветрагоны” (“Савецкая Беларусь”, 1923, 19 снеж.).  

Несумненна, што тэатральная і драматургічная дзейнасць гэтага 

пісьменніка прыцягвала вялікую ўвагу крытыка. Ён бачыў У. Галубка і яго 

п’есы на мінскай тэатральнай сцэне і ў Горках, быў уражаны папулярнасцю 

трупы ў розных кутах Беларусі, ведаў няпростыя ўмовы жыцця драматурга і 

адчуваў сапраўдны патэнцыял пісьменніка. “Цяпер Галубок у самай пары сваёй 
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творчасці. Яшчэ многа чаго можна спадзявацца ад яго” [2, с. 235], – пісаў 

М. Гарэцкі ў біяграфічнай нататцы 1919 года. Разам з тым ён звяртаў увагу на 

такія хібы, як схематычнасць герояў у драме “Бязвінная кроў”, паспешлівасць, 

што перашкаджае глыбей раскрыць характары ў “Ветрагонах” і ў іншых п’есах, 

неадпаведнасць задумы яе мастацкай рэалізацыі ў “Апошнім спатканні” і інш. 

Трэба сказаць, што ацэньваць драматургію У. Галубка па свежых слядах было 

няпроста. Літаральна пасля кожнай пастаноўкі аўтар рабіў тыя ці іншыя змены, 

накіраваныя на паляпшэнне твора. Гэта значна ўскладняла магчымасць 

аб’ектыўнай ацэнкі. М. Гарэцкі, тым не менш, досыць слушна заўважыў 

слабасці ранніх твораў У. Галубка, якія пазней і сам драматург назаве не 

самымі моцнымі.  

Шэраг крытычных ацэнак, зробленых “па гарачых слядах”, выглядаюць 

паспешлівымі, і невыпадкова таму яны не замацаваліся ў гісторыі літаратуры. 

Так, М. Гарэцкі трапіў “у пастку” сваіх уяўленняў аб чысціні беларускай мовы, 

характарызуючы маўленне дзяка ў “Пісаравых імянінах”. У рэцэнзіі на 

пастаноўку камедыі ён заўважыў: “Мова некаторых Галубковых герояў, 

напрыклад, і дзякава ў “Пісаравых імянінах”, можа выклікаць спрэчкі сваёю 

нячыстасцю з мастацкага пункту гледжання”. Далей М. Гарэцкі спрабаваў 

абараніць драматурга: “Але не Галубкова віна ў гэтай нячыстасці: гэткае было 

нашае жыццё і гэткія вымогі ставіць тая тэатральная публіка, перад якою 

выступае Галубок…” [2, с. 247]. Насамрэч, пра віну ніякай гаворкі і быць не 

магло. Крытык не ўлічыў, што маўленне з’яўляецца сродкам самавыкрыцця 

камічнага персанажа, адным з прыёмаў яго характарыстыкі, а не проста 

адбіткам жывога маўлення (засмечанага паланізмамі і русізмамі), зразумелага 

гледачам.  

Пэўнае здзіўленне выклікае той факт, што ў першых рэдакцыях “Гісторыі 

беларускае літаратуры” У. Галубок прадстаўлены толькі ў аглядавым параграфе 

“Матэрыялы аб творчасці яшчэ некаторых нашаніўскіх і сучасных паэтаў і 

пісьменнікаў”. І хоць у выданні 1924 года (М.–Л.) М. Гарэцкі ўсё ж вылучыў 

яго постаць (разам з Ф. Аляхновічам) у асобным параграфе “Драматургі”, той 

адзіны абзац, які ён прысвяціў У. Галубку, не вылучаецца інфарматыўнасцю. 

Напрыклад, у біяграфічнайнататцы “Уладзіслаў Галубок” крытык пералічваў 

назвы дзевяці п’ес драматурга, а ў “Гісторыі…” згадваюцца толькі дзве з 

невялікімі каментарыямі (у той час як твораў Ф. Аляхновіча налічваецца ў 

параграфе больш за дзясятак). Выкажам меркаванне, што стрыманасць у 

ацэнках творчасці У. Галубка была выклікана адсутнасцю друкаваных тэкстаў 

большасці п’ес драматурга. Да выхаду першых чатырох рэдакцый “Гісторыі…” 

асобнай кніжкай публікавалася толькі “Апошняе спатканне” (1919). Напэўна, 

немагчымасць пазнаёміцца з літаратурнымі тэкстамі і фармат самой кнігі (усё ж 

гэта была гісторыя літаратуры, а не тэатра) не дазволілі даць больш 

разгорнутую ацэнку творам У. Галубка.   

Тым не менш М. Гарэцкі першы, па сутнасці, ахарактарызаваў раннюю 

творчасць драматурга, выклаў асноўныя факты біяграфіі пісьменніка. 

Дзякуючы менавіта яму, як лічыў А. Семяновіч (“Беларуская савецкая 
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драматургія”, 1968), мы маем уяўленне аб ідэйна-мастацкіх вартасцях п’есы 

“Бязвінная кроў”, тэкст якой поўнасцю не захаваўся. Давялося М. Гарэцкаму і 

абараняць У. Галубка (у рэцэнзіі на “Пісаравы імяніны”) ад тых крытыкаў, якія 

пачалі дакараць драматурга за старамоднасць, адставанне ад імклівага 

сучаснага жыцця. У своеасаблівым рэйтынгу твораў, што прапанаваў 

М. Гарэцкі ў артыкуле “Беларуская літаратура пасля «Нашай нівы»”, сярод 

лепшых драматычных твораў гэтай пары згадваюцца п’есы У. Галубка “Суд” і 

“Пісаравы імяніны”.  

 

Тэма 9. Крытыка літаратурных аб’яднанняў (1920-я – пачатак 1930-х 

гг.) 

 

1. Агульная характарыстыка перыяду 1920-х гг. у развіцці 

беларускай крытыкі. 

Працэс беларусізацыі ва ўтворанай БССР у пачатку 1920-х гг. Развіццё 

савецкагаперыядычнага друку. Літаратурна-крытычныя матэрыялы на 

старонках грамадска-палітычных выданняў “Савецкая Беларусь” (літаратурны 

дадатак “Радавая рунь”, 1924), “Звязда”, “Дзянніца”, “Беларуская вёска” 

(літаратурна-мастацкі дадатак “Чырвоны сейбіт”, 1926 –1928), “Чырвоная 

змена” (з 1921 г.). Літаратурна-мастацкі і навуковы часопіс “Вольны сцяг” (з 

верасня 1920 па студзень 1922 г.) і інш. Крытыка на старонках часопісаў 

“Полымя” (з 1922 г.), “Маладняк” (1923 – 1932), “Узвышша” (1927 – 1931). 

Пытанне аб прафесійнай крытыцы ў артыкуле прадстаўніка старэйшага 

пакалення Зм. Бядулі “Думкі к часу” (1924).  

Значэнне дзейнасціаб’яднанняў“Маладняк” (1923–1928), 

“Узвышша”(1926–1931), “Полымя”(1927–1932) у развіцці літаратурнай 

крытыкі.Творчае самавыяўленне маладых крытыкаў, развіццё палемічных 

жанраў. Распрацоўка тэарэтычных асноў беларускай прафесійнай крытыкі 

(А. Бабарэка (1899 – 1938), У. Дубоўка, К. Чорны, Я. Пушча, Ф. Купцэвіч 

(1900 – 1938)). Выхад калектыўных крытычных зборнікаў, прысвечаных 

творчасці асобных пісьменнікаў(“Якуб Колас у літаратурнай крытыцы” (1926), 

“Творчасць К.М. Міцкевіча (Якуба Коласа)” (1926), “Янка Купала ў 

літаратурнай крытыцы” (1928), “Цішка Гартны ў літаратурнай крытыцы” 

(1928)). 

Узмацненне “групаўшчыны”, падмена аб’ектыўных ацэнак літаратурнага 

працэсу класававызначанымі ў крытыцы другой паловы     1920-х гг. 

Набліжэнне перыяду суцэльнага засілля вульгарна-сацыялагічных тэорый.   

2. Асаблівасці метадалагічныхпадыходаў у беларускай крытыцы 

1920-х гг. 

 Сацыялагічны метад (М. Гарэцкі, І. Замоцін, А. Бабарэка  і інш. 

“здолелі глыбей паглядзець на літаратуру і надаць сацыялагічным прынцыпам 
змястоўнасць і перспектыўнасць. У іх даследаваннях сацыялагічны метад 
дапамагаў раскрыць літаратурна-мастацкую з’яву ва ўсёй яе складанасці” 
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(М. Мушынскі)). Папулярнасць ідэі псіхаідэалогіі (сацыяльнае паходжанне 

аўтара, незалежна ад пісьменніцкай волі, адбіваецца ў мастацкай творчасці)ў 

межах сацыялагічнага метаду. Уплыў на крытыку  пралеткультаўскіх установак 

(бліжэй да канца 1920-х гг.): нігілістычныя адносіны да культурнай спадчыны, 

абсалютызацыя класавага пачатку мастацтва, увага да сацыяльнага паходжання 

творцы і інш.. Перараджэнне сацыялагічнага метаду ў вульгарна-

сацыялагічны ў канцы 1920-х гг.(Л. Бэндэ, А. Кучар, В. Вольскі, 

Я. Бранштэйн, М. Клімковіч і інш.). Разбуральная сутнасць вульгарнага 

сацыялагізму, яго ахвяры ў літаратуры і крытыцы. 

 Лефаўская тэорыя (ЛЕФ – Левы фронт мастацтваў – творчае 

аб’яднанне, якое існавала на працягу 1922–1928 гг. у СССР) у айчыннай 

літаратурнай крытыцы  1920-х гг.Падмена мастацтва голай дыдактыкай, 

публіцыстыкай, гучнымі, пафаснымі заклікамі, літаратурай факта. Негатыўны 

ўплыў лефаўскай тэорыіна крытычнуюдзейнасці Ц. Гартнага. 

 Спробы супрацьстаяння спрошчаным вульгарызатарскім 

трактоўкам мастацтва (М. Гарэцкі, С. Замбржыцкі, Ю. Бярозка, М. Аляхновіч 

(1903 – 1959, арышт. 1936), У. Дзяржынскі (Улідзе, сапр. Чаржынскі 

Уладзіслаў, 1897 –1974, арышт. 1930)) і інш. 

 Зварот да метадаў ацэнкі мастацкага твора, якія прапагандавала 

фармальная школа (А. Вазнясенскі (1888 – 1966, арышт. 1934), 

У. Дзяржынскі, “узвышаўцы”). 

 Метадалагічны вопыт культурна-гістарычнай школыў крытыцы 

1920-х. (Ант. Адамовіч(1909 – 1998, арышт. у 1930), І. Замоцін(1973 – 1942, 

арышт. 1937) ). 

 Параўнальна-гістарычны метад (А. Бабарэка, І. Замоцін). 

2. “Маладнякоўская” крытыка. 

Гісторыя ўтварэння, функцыянавання, расколаў і рэарганізацыі 

літаратурна-мастацкага аб’яднання “Маладняк”. Творчая праграма аб’яднання 

(“Замест дэкларацыі”, ч-с “Маладняк”, 1925, № 6). Барацьба “ў рожкі са 

старым” у дзейнасці “Маладняка”, яе прычыны. 

Крытыкі-тэарэтыкі “Маладняка”: А. Бабарэка (параўноўваюць з 

Бялінскім!), І. Плашчынскі (арт. “Да тэарэтычнага абаснавання маладнякізму і 

аб вывіхах крытыкі”, “Вобраз у беларускай паэзіі” і інш.). Філасофскія і 

эстэтычныя асновы маладнякоўскай паэтыкі ў артыкуле  А. Бабарэкі “Вясну 

радзіла восень: (Да пытання аб кірунках у сучаснай беларускай літаратуры)” 

(ч-с “Маладняк”, 1925, № 7). Дзве плыні беларускай літаратуры: “адраджанізм” 

і “маладнякізм”, іх супастаўленне ў артыкуле. Сур’ёзная тэарэтычная аснова 

артыкула. 

Іншыя прадстаўнікі “маладнякоўскай” крытыкі (і літаратуры): 

М. Аляхновіч, А. Гародня (Аляксандар Эраставіч Функ)), У. Дубоўка, М. Чарот, 

М. Зарэцкі, Тодар Глыбоцкі (паэт Алесь Дудар, сапр. Дайлідовіч Аляксандр 

1904 – 1937), П. Галавач, А. Звонак, Р. Мурашка, І. Барашка, інш..  

Ідэйна-эстэтычныя зрухі ўнутры “маладнякоўскай” крытыкі [эвалюцыя А. 

Бабарэкіў бок аб’ектыўнай крытыкі (“З далін на ўзвышшы”, ч-с “Маладняк”, 
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1926, № 10(1), выхад крытыка з аб’яднання ў маі 1926 г.), схіленне Т. 

Глыбоцкагаў бок вульгарнага сацыялагізму (“Аб фальшы камертонаў”, 1926, 

інш.), інш.]. Зацяжны крызіс аб’яднання, узмацненне прапагандысцка-

асветніцкага характару “маладнякоўскай” крытыкі. Крытычныя нападкіна 

дзейнасць “Узвышша”.Характарыстыка тагачаснай крытыкі ў паэме У. Дубоўкі 

“Кругі”. 

3.“Узвышаўская” крытыка. 

На ідэйна-мастацкую платформу “Узвышша” аказала станоўчае ўздзеянне 

літаратурная група “Перавал” (існавала ў Маскве, высунула лозунг барацьбы за 

высокую эстэтычную культуру творчасці).  

Праграмная заява (тэзісы)“Узвышша” – “Ад беларускага літаратурна-

мастацкага згуртавання «Узвышша»” (1927). Прычыны частковай рэалізацыі 

праграмы (прэсінг тэндэнцыйнай крытыкі з боку “Маладняка” і БелАПП). 

Тэорыя “аквітызму”.Крытыка “Узвышша” – за павышэнне мастацка-

эстэтычнага ўзроўню твораў, за высокую культуру творчасці.  

“Узвышаўскія” крытыкі: А. Бабарэка (артыкулы “Паэма “Сымон-

Музыка” Якуба Коласа”, “Аб разуменні мастацкай творчасці і аб некаторых 

пытаннях у вывучэнні беларускай літаратуры”, “Творчасць Ул. Дубоўкі як 

форма нацыянальнай свядомасці пралетарскага характару” і інш.);У. Дубоўка 

(“Пра нашу літаратурную мову”, “Рыфма ў беларускай народнай творчасці” і 

інш.);К. Чорны (“Небеларуская мова ў беларускай літаратуры”, “Перад другім 

дзесяцігоддзем” і інш.);Я. Плашчынскі (“Кніга лірыкі як мастацкае цэлае. 

“Вянок” М. Багдановіча” і інш.);Ф. Купцэвіч(“Аб моністычным разуменні 

творчасці Цішкі Гартнага”, “Пра “Вераснёвыя ночы” К. Чорнага”, “Пра 

творчасць М. Зарэцкага: Спроба каўзуальнага даследавання”і інш.); Ю. Бярозка, 

А. Адамовіч і інш. 

4.“Палымянская” крытыка. 

Асноўныя задачы, якія ставіла перад сабой аб’яднанне “Полымя”, –

“развіццё беларускай мастацкай літаратуры праз узмацненне творчай працы 

сваіх членаў з улікам патрабаванняў сацыялістычнага будаўніцтва, афармленне 

і замацаванне ў беларускай літаратуры пралетарскай ідэалогіі з адначасовым 

удасканаленнем нацыянальнай формы”. Значная ўвага аддавалася развіццю 

крытыкі, беражліваму стаўленню да культурнай спадчыны.  

“Полымя” выступала за творчае супрацоўніцтва з іншымі літаратурнымі 

аб’яднаннямі рэспублікі, імкнулася ўраўнаважыць крайнія тэндэнцыі ў 

літаратурным руху канца 1920 – пач. 1930-х гг. Аднак дамагчыся гэтага не 

заўсёды ўдавалася з-за неаднароднасці складу аб’яднання. Нярэдка 

“палымянская” крытыка была непаслядоўнай, неаб’ектыўнай у ацэнках 

літаратурных з’яў, дапускала ідэйныя памылкі (напрыклад, у час спрэчак паміж 

прадстаўнікамі БелАПП і “Узвышша” ў пач. 1930-х гг.).  

“Палымянская” крытыка (З. Жылуновіч (Ц. Гартны), А. Лясны 

(А. Мардвілка), С. Баркоўскі і інш.) вялікую ўвагу надавала збіранню і 

выяўленню маладых літаратурных сіл, старалася з прынцыповых пазіцый і 

пэўнай доляй аб’ектыўнасці ацэньваць новыя творы, выступала ініцыятарам 
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розных літаратурных дыскусій. Тэатральнаядыскусія 1928 г.,удзел у ёй 

М. Зарэцкага (“Два экзамены: Да пытання аб тэатральнай крытыцы” і “Чым 

пагражае нам Белдзяржкіно: Да крытыкі тэматычнага плана”, г-та “Савецкая 

Беларусь”, адпаведна 18 студзеня і 2, 3 лістапада 1928 г.) і Ц. Гартнага (“Заўвагі 

к часу”, “Беларуская самабытнасць і безухільны інтэрнацыяналізм”, г-та 

“Савецкая Беларусь”, 16 і 20 лістапада 1928 г.).     

5. Літаратурна-крытычная дзейнасць БелАПП (1928 – 1932) 

Рэарганізацыя “Маладняка” і іншых літаратурных аб’яднанняў (“Звенья”, 

“Юнгер арбайтэр”, інш.) у Беларускую асацыяцыю пралетарскіх пісьменнікаў.  

Уплыў пралеткультаўскіх, лефаўскіх ідэй на крытыку БелАППа. 

Пазітыўнае і супярэчлівае ў тэорыях БелАППа (прызнанне эстэтычнай 

каштоўнасці твора і жорсткае абмежаванне эстэтычнага характару;абарона 

прынцыпаў рэалістычнага мастацтва і катэгарычнае адмаўленне іншых форм 

адлюстравання жыцця; арыентацыя на класічную літаратуру, але толькі 

рэалістычную; увага да тэорыі “жывога чалавека” і яе скажэнне на практыцы). 

6. Лёс беларускай крытыкі ў пачатку 1930-х гг. 

Ператварэнне крытыкі ў ідэалагічнага кантралёра. Метад – вульгарны 

сацыялагізм.Вульгарны сацыялагізм – “аглабельная” крытыка, спрошчаны 

сацыялагізм, які прамалінейна звязваў мастацкае мысленне пісьменніка з яго 

класавымі каранямі, адносінамі да палітычнай барацьбы. Літаратура з пазіцый 

вульгарнага сацыялагізму з’яўлялася зброяй класавай і ідэалагічнай барацьбы. 

Ваяўніча-наступальная палітыка РАППа, уплыў яе на Беларускую 

асацыяцыю пралетарскіх пісьменнікаў (БелАПП).Тагачасныя выступленні 

крытыкаў у друку цяжка аднесці да крытычных – хутчэй гэта публіцыстычныя 

заклікі (А. Есакоў “Вораг пад маскай драматурга”, Е. Гальперын “Дабіць 

меншавізм у літаратуразнаўстве”, А. Кучар і А. Куляшоў “Раззброіць чырвоную 

халтуру”, Р. Мурашка “Барацьба з нацыянал-дэмакратычнымі лыцарамі ў 

літаратуры”, Я. Ліманоўскі “За два гады класавай барацьбы ў літаратуры” і 

інш.). 

Арышт звыш ста прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі ў сярэдзіне 1930 

г. Сярод іх крытыкі і пісьменнікі М. Гарэцкі, У. Дубоўка, Я. Пушча, 

А. Бабарэка, В. Ластоўскі, Я. Лёсік,У. Дзяржынскі (Улідзе, сапр. Уладзіслаў 

Чаржынскі),Ф. Гарадзенскі (сапр. Аляксандр Функ) і інш. 

 

Тэма 10. Крытыка перыяду Вялікай Айчыннай вайны і першага 

пасляваеннага дзесяцігоддзя 

 

1. Спецыфіка развіцця крытыкі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны. 

Негатыўныя наступствы рэпрэсіўнай палітыкі 1930-х гг. у крытыцы 

пачатку 1940-хх. Бедны жанравы дыяпазон крытыкі, адсутнасць 

метадалагічнага пошуку. Спробы адраджэння крытычнай думкінапярэдадні 

вайны, цікавасць да праблемы народнасці мастацтва. Літаратурныя дыскусіі аб 

крытыцы (1939), паэзіі (1940), прозе (пач. 1941).  
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У гады вайны ў якасці крытыкаў выступалі пісьменнікі Я. Колас, 

А. Куляшоў, В. Вітка, М. Танк. З крытыкаў-прафесіяналаў – В. Барысенка, 

М. Ларчанка, У. Агіевіч, інш. 

Літаратурна-крытычныя матэрыялы на старонках масавых выданняў: г-ты 

“За Савецкую Беларусь” (ліпень 1941 – кастрычнік 1942), “За свабодную 

Беларусь” (сакавік – лістапад 1942); выданняў на акупаванай тэрыторыі: г-та 

“Савецкая Беларусь” з сатырычнымі лісткамі “Партызанская дубінка”, 

“Блакнот агітатара-партызана” (1943–1944), а таксама ва ўсесаюзным друку – г-

ты “Комсомольская правда”, “Литература и искусство” (1942–1944 – замест 

“Литературной газеты”), ч-с “Славяне”.  

Жанравы дыяпазон крытыкі ваеннага часу: малыя жанры –рэцэнзіі, 

водгукі, літаратурныя агляды, біяграфічныя нарысы і некаторыя іншыя. 

Распаўсюджанымі формамі выяўлення крытычнай думкі сталі выступленні на 

пісьменніцкіх пленумах і нарадах (Масква), лісты пісьменнікаў (менавіта ў 

эпісталярнай форме больш вольна, шчыра маглі выказвацца ацэнкі тых ці 

іншых твораў).  

Першыя спробы асэнсаваць літаратуру ваеннага часу як адно цэлае: 

напр., крытычныя выступленні М. Лынькова “Беларуская літаратура на 

ўздыме”, П. Глебкі “Жыццё і легенда: Беларуская паэзія ў Айчыннай вайне”, 

К. Чорнага “Беларуская проза і драматургія часу Айчыннай вайны” (жнівень 

1942, упершыню апублікаваны ў 1975 г.), інш.  

Публікацыі, прысвечаныя асэнсаванню лепшых дасягненняў літаратуры 

мінулага часу: Я. Колас “Янка Купала і яго паэзія” (1943), К. Чорны “Паэт 

народа” (“Савецкая Беларусь”, 1942) – пра М. Багдановіча, “Вялікі паэт 

беларускага народа” (1942) – пра Я. Коласа, “Янка Купала” (1943) – крытыка-

біяграфічны нарыс і інш.Даўнейшая літаратура асэнсоўвалася ў кантэксце 

ваеннага часу. 

Вядучы метад крытыкі ваеннага часу – сацыялагічны, з дастаткова вузкімі 

ідэалагічнымі межамі. Крытыка была публіцыстычнай, выконвала ролю 

агітатара ў змаганні з ворагам. Крытэрыямі каштоўнасці твораў 

выступалізмест, сацыяльная напоўненасць, патрыятычная скіраванасць. 

Выйсці за вузкія ідэалагічныя рамкі адважваліся нямногія (напр., 

К. Чорны, які, рызыкуючы быць абвінавачаным у безыдэйнасці, хваліў 

М. Багдановіча за тое, што ён давёў беларускую паэзію да “фармальнай 

дасканаласці”). 

2. Крытыка другой паловы 1940-х гг. “Антыкасмапалітычная” 

кампанія 1948 – 1949 гг. і яе наступствы для крытыкі. 

Змены ва ўсіх сферах жыцця грамадства, у тым ліку ў літаратуры і 

крытыцы. Аднаўленне літаратурна-мастацкіх выданняў (“Полымя”, “ЛіМ” і 

інш.). Моцна выяўлены патрыятычны характар літаратурнай крытыкі.Актыўнае 

пераасэнсаванне літаратуры мінулага, воблік якой быў моцна скажоны 

вульгарна-сацыялагічнай крытыкай у 1930-я гг. (публікацыі і распрацоўкі, 

прысвечаныя Я. Купалу (аўтары – М. Ларчанка, С. Майхровіч, Ю. Пшыркоў, 

М. Лынькоў), Я. Коласу (У. Агіевіч, Ю. Пшыркоў), М. Багдановічу 
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(Н. Перкін, С. Майхровіч, В. Барысенка), К. Каганцу (Р. Шкраба, 

Л. Фіглоўская), З. Бядулю (М. Смолкін), А. Гаруну (М. Ларчанка “Творчасць 

Алеся Гаруна”, 1945), К. Каліноўскаму (У. Перцаў), А. Міцкевічу (А. Ус) і 

інш.).Спробы пазбавіцца ад вульгарызатарскіх схем у ацэнцы літаратуры, 

імкненне да аб’ектыўнасці (яшчэ часта беспаспяховае). 

Наступствы “антыкасмапалітычнай” кампаніі(1948–1949 гг.). Сутнасць 

кампаніі – выкрыць так званых касмапалітаў і буржуазных нацыяналістаў сярод 

творчай і навуковай інтэлігенцыі. “Антыкасмапалітычная” кампанія пагражала 

крокам назад ад шляху вяртання рэпрэсаванай літаратуры, адкідваннем многіх 

твораў класікаў Коласа, Купалы, Бядулі. Зніжэнне навуковага ўзроўню 

крытычных матэрыялаў, памяншэнне аўтарытэту крытыкі. 

Панаванне “тэорыі бесканфліктнасці”(пачынаючы з 1947 г.) у 

літаратуры і крытыцы. Лічылася,што ў сацыялістычным грамадстве не можа 

быць канфліктаў, таму што адсутнічае размежаванне на класы, а значыць і ў 

літаратуры глыбокіх канфліктаў не можа і не павінна быць. “Тэорыя 

бесканфліктнасці” знайшла ўвасабленне ў многіх тагачасных творах, у тым ліку 

ў першых творах І. Мележа (зб. “Гарачы жнівень”, 1948), у лірычнай камедыі 

К. Крапівы “Пяюць жаваранкі” (1950). У літаратурна-крытычных тэкстах 

згубны ўплыў “тэорыі бесканфліктнасці” выявіўся ў бескрытычнасці 

думкі:многа было рэцэнзій з празмерным захвальваннем слабых твораў.   

3. Крытыка ў першай палове 1950-х гг. К. Крапіва супраць “тэорыі 

бесканфліктанасці”. 

Адсутнасць выразных эстэтычных прынцыпаў, акцэнт на актуальнасці 

тэматыкіў літаратурнай крытыцы пачатку 1950-х гг.Вузкі жанравы дыяпазон 

крытыкі гэтага перыяду (дамінаванне водгуку на твор, адсутнасць праблемнага 

і палемічнага артыкула, гадавога агляду, адкрытага ліста, сапраўдных 

літаратурных дыскусій). 

Памяншэнне напружанасці, ваяўнічасці, пашырэнне навуковага 

падыходу, удасканальванне ідэйна-мастацкага аналізу ў крытыцына мяжы 1953 

– 1954 гг. Ацэнка пісьменніцкага майстэрства ў арыкулах К. Крапівы 

“Нескарыстаныя магчымасці” (1950), У. Агіевіча “Павышаць паэтычнае 

майстэрства” (1950), Б. Бур’яна “Недасканалы раман” (1953), Я. Брыля “За 

глыбокае раскрыццё характараў” (1953) і інш.  

Барацьба з “тэорыяй бесканфліктнасці”. Артыкул К. Крапівы  “Аб 

сатырычнай камедыі” (1953), абарона аўтарам права пісьменніка на 

абагульненне і тыпізацыю адмоўнага. 
 

Тэма 11. Беларуская крытыка другой паловы 1950-х – пачатку 1980-х гг. 

 

1. Змены ў літаратурна-грамадскім жыцці краіны ў перыяд 

хрушчоўскай “адлігі”. Прыток у крытыку новых творчых сіл.  

Змены ў грамадска-палітычнай атмасферы пасля ХХ з’езда кампартыі 

(люты 1956)(пачалася т.зв. “адліга”).Новы этап ў развіцці літаратуры і 

літаратурнай крытыкі. Павелічэнне магчымасці аб’ектыўнай крытыкі. Актыўны 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



26 

 

прыток у крытыку новых творчых сіл на хвалі “адлігі”: У. Калеснік, 

В. Каваленка, М. Ярош, А. Адамовіч, А. Мальдзіс, Р. Бярозкін(пасля 

зняволення), П. Дзюбайла, Д. Бугаёў,Ю. Канэ,М. Стральцоў, В. Бечык, 

І. Навуменка, С. Александровіч, і інш.На пачатку 1960-х – у крытыку 

прыйшліУ. Гніламёдаў, С. Андраюк, М. Арочка і інш. 

2. Агульная характарыстыка крытыкі другой паловы 1950-х – пачатку 

1980-х гг. Прыкметы інтэнсіўнасці развіцця крытычнай думкі .  

Прастора дзейнасці крытыкаў др. паловы 1950-х–пач. 1980-х гг.: 

публікацыі на старонках штотыднёвіка “ЛіМ”, часопісаў “Полымя”, 

“Маладосць”, “Нёман”, “Беларусь”,выступленні на з’ездах, пленумах праўлення 

Саюза пісьменнікаў. 

Крытыкаў хвалявалі праблемы літаратурных жанраў, адлюстравання 

сучаснасці ў літаратуры, псіхалогіі творчасці, ваеннай прозы і інш. У артыкулах 

і рэцэнзіях (А. Адамовіч, Д. Бугаёў, Р. Бярозкін, В. Каваленка, У. Калеснік, 

Ю. Канэ і інш.) увага ўдзялялася мастацкасці твора, асаблівасцям стылю, 

эстэтыцы, глыбіні асэнсавання жыцця пісьменнікам. 

Асаблівасці метамовы крытыкі гэтага перыяду(“жыццё”, “час”, “народ”, 

“асоба”, “праўда”, “духоўнасць”, “чалавечнасць”, “доўг”, “наватарства”).   

Увага да праблемнага аналізу твораў, умацаваннепрынцыпу 

гістарызму,параўнальна-тыпалагічнага метаду ў крытычным аналізе, 

увядзенне беларускай літаратуры ва ўсесаюзны, славянскі, часам і сусветны 

кантэкст (А. Адамовіч, В. Каваленка). 

Павелічэнне колькаснага ліку літаратурна-крытычных зборнікаў, у якія 

ўваходзілі шматлікія артыкулы, рэцэнзіі, нататкі аўтараў.У канцы 1950-х – 

пачатку 1960-х гг. выйшлі: Р. Бярозкін “Паэзія праўды” і “Спадарожніца 

часу”,У. Калеснік “З невычэрпных крыніц”, А. Адамовіч “Культура 

творчасці”і інш. У 1970-я зборнікаў такога тыпу выходзіла яшчэ больш: 

А. Адамовіч “Здалёк і зблізку” (1976), “Літаратура, мы і час” (1979), 

С. Андраюк “Вывяраючы жыццём” (1976); Д. Бугаёў “Шматграннасць” (1970), 

“Талент і праца” (1979); Р. Бярозкін “Кніга пра паэзію” (1974), В. Каваленка 

“Давер” (1970), “Прага духоўнасці” (1975)і інш. У пачатку 1980-х гг. зборнікі 

літаратурна-крытычных матэрыялаў выходзілі досыць рэгулярна:П. Дзюбайла 

“У вялікай дарозе” (1981), “Панарама сучаснай беларускай прозы” 

(1986),Р. Семашкевіч “Выпрабаванне любоўю” (1982),М. Тычына “Змена 

квадры” (1983), С. Андраюк “Жыць чалавекам” (1983) і інш. Выдаваліся 

калектыўныя зборнікі: “На высокай хвалі” (1 выпуск – 1968, 2 выпуск – 

1973), “На стрыжні часу” (1973),“На арбіце часу” (1974).  

Дзейнасць крытыкі па вяртанні ў культурны асяродак спадчыны 

рэпрэсаваныхлітаратараў (Д. Бугаёў “Уладзімір Дубоўка” (1965), У. Конан 

“Адам Бабарэка” (1976), і інш.;артыкулы М. Лынькова пра І. Барашку, 

У. Калесніка пра М. Васілька, С. Крушыніча пра У. Галубка і інш.). 

Асэнсаванне гісторыі літаратурнай крытыкі (В. Конон, Э. Дорошевич 

“Очерк истории эстетической мысли Белоруссии” – 1972, С. Карабан “Очерки 

истории белорусской эстетической мысли и литературной критики”, а таксама 
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яго ж “Нарысы гісторыі беларускай савецкай крытыкі 20 – 30-х гг.” – 

1971,М. Мушынскі манаграфіі“Беларуская крытыка і літаратуразнаўства: 20 –

 30-я гг.” – 1975, “Беларуская крытыка і літаратуразнаўства: 40 – першая 

палавіна 60-х гг.” – 1985). 

Жанравы дыяпазонкрытыкі гэтага перыяду: рэцэнзія, палемічны артыкул, 

крытыка-біяграфічны нарыс (Д. Бугаёў “Зброяй сатыры, зброяй праўды” (1971), 

М. Арочка “Валянцін Таўлай” (1969), Ф. Куляшоў “Іван Мележ” (1968) і інш.). 

Негатыўныя праявы ў крытыцы 1960–1970-х гг.(лозунгава-

прапагандысцкі характар, выкрыццё так званай “упадніцкай буржуазнай 

культуры”,звужаная трактоўка вобраза станоўчага героя ў літаратуры, 

распаўсюджанне “кампліментарнай крытыкі” ў 1970-я гг., інш.).Нападкі з боку 

вульгарнай крытыкі  на В. Быкава, У. Караткевіча. 

3. Пісьменніцкая крытыка  1970-х– пачатку 1980-х гг. 

Пісьменніцкая  крытыка– літаратурна-крытычныя і літаратурна-

публіцыстычныя выступленні літаратараў, для якіх галоўны занятак усё ж 

стварэнне мастацкіх тэкстаў.  

Літаратурна-крытычная пазіцыя пісьменніка выяўляецца ў працах, 

напісаных у традыцыйных жанрах, а таксама ў жанрах эсэ, нататкаў, дзённікаў. 

Да пісьменніцкай крытыкі адносяцца эпісталярныя прызнанні, успаміны, 

аўтахарактарыстыкі, аўтарэцэнзіі, аўтакаментарыі. 

Вызначальныя рысыпісьменніцкай крытыкі: 

 нетрадыцыйнасць выбару аб’екта ацэнкі; 

 адсутнасць строгай лагічнасці і паслядоўнасці; 

 імкненне зразумець твор у святле ўласнай літаратурнай практыкі, сваіх 

эстэтычных пошукаў; 

 экспрэсіўнасць; 

 выкарыстанне мастацкіх вобразаў, нечаканасць асацыяцый;  

 меншая строгасць у ацэнках, большая суб’ектыўнасць і інш. 

Станаўленне пісьменніцкай крытыкі на Беларусі ў “нашаніўскі” перыяд 

(М. Багдановіч, М. Гарэцкі, В. Ластоўскі, Зм. Бядуля, Я. Купала, інш.). Актыўна 

выступалі ў ролі крытыкаў пісьменнікі 1920–1930-х гг. (У. Дубоўка, К. Чорны, 

Я. Пушча, Ц. Гартны, інш.). У час Вялікай Айчыннай вайны гучала літаратурна-

крытычнаядумка пісьменнікаў Я. Коласа, П. Глебкі, К. Крапівы, К. Чорнага і 

інш. 

Паспяховае развіццё пісьменніцкай крытыкі ў 1970-я–пач. 1980-х гг.: 

І. Шамякін “Размова з чытачом” (1973), І. Мележ “Жыццёвыя клопаты” (1975), 

П. Панчанка “На паэтычным небасхіле” (1977), Я. Брыль “Трохі пра вечнае” 

(1978), І. Навуменка “Кніга адкрывае свет” (1978), Н. Гілевіч “У гэта веру” 

(1978),“Покліч жыцця і часу” (1983), В. Зуёнак “Лінія высокага напружання” 

(1983), М. Стральцоў “У полі зроку” (1976), “Пячатка майстра” (1986), В. Быкаў 

“Праўдай адзінай” (1984) і інш.  

 

Тэма 12. Творчы партрэт Алеся Адамовіча-крытыка 
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1. Агульны агляд дзейнасці А. Адамовіча ў галіне літаратурнай 

крытыкі. 

Алесь (Аляксандр Міхайлавіч) Адамовіч (1927–1994) – беларускі 

пісьменнік, крытык, літаратуразнавец, публіцыст, кінасцэнарыст, грамадскі 

дзеяч. Вучыўся на філфаку БДУ, у аспірантуры БДУ.Доктар філалагічных 

навук, прафесар. 

Пачатак творчай дзейнасці А. Адамовіча(“Па шаблону” (1954) – востры 

крытычны водгук на аповесць А. Алешкі “Дружба”).  

Перыядызацыя творчага шляху А. Адамовіча як крытыка і 

літаратуразнаўцыпаводле М. Мушынскага (Мушынскі, М. Канцэпцыя 

беларускага рамана ў даследаваннях А. Адамовіча// Алесь Адамовіч і час. 

Матэр. Адамовіч. чытанняў. 5 верасня 1997. – Мінск, 1998. – С. 5 – 18): 

 І этап. Другая палова 1950 – першая палова 1960-х гг. 

“Шлях да майстэрства: Станаўленне мастацкага стылю К. Чорнага” 

(1958); 

“Культура творчасці: Літаратурна-крытычныя артыкулы” (1959); 

“Беларускі раман: Станаўленне жанру” (1961). 

Арыентацыя А. Адамовіча на лепшыя традыцыі навуковага 

літаратуразнаўства, закладзеныя ў 1920-я гг. І. Замоціным, Я. Барычэўскім, 

А. Вазнясенскім. Крытэрыі ацэнкі літаратуры: пафас сацыяльнасці і мастацкі 

ўзровень твора. Артыкулы “Грамадскае значэнне літаратуры” і “Аб 

эстэтычнай глухаце ў крытыцы” (1956) – два апорныя пункты тэарэтыка-

метадалагічнай праграмы А. Адамовіча. 

 ІІ этап. Канец 1960-х – 1970-я гг. 

“Маштабнасць прозы: Урокі творчасці К. Чорнага” (1972); 

“Здалёк і зблізку: Беларуская проза на літаратурнай планеце” (1976); 

“Літаратура, мы і час: Артыкулы і выступленні” (1979). 

Арыентацыя А. Адамовіча на вопыт крытыкаў-пісьменнікаў 

М. Багдановіча, М. Гарэцкага, С. Палуяна, У. Дубоўкі, Я. Пушчы, А. Бабарэкі і 

інш. Крытэрыі ацэнкі літаратуры: сацыяльна-філасофскі пачатак, глыбіня 

спасціжэння народнага жыцця, шчырасць мастака ў адлюстраванні рэальных 

супярэчнасцей эпохі, грамадзянская пазіцыя пісьменніка.Паняцце 

“Талстоўскай нормы”, як вышэйшай эстэтычнай нормы сусветнай літаратуры. 

Высокі аўтарытэт А. Адамовіча ў дэмакратычных колах грамадскасці і 

літаратараў. 

 ІІІ этап. 1980-я гг – да заўчаснай смерці. 

“О современной военной прозе” (Масква, 1981); 

“Война и деревня в современной литературе” (Мінск, 1982); 

“Ничего важнее: Современные проблемы военной прозы” (Масква, 1985, 

дапрацаваная – Мінск, 1987); 

“Выбери жизнь: Литературная критика, публицистика” (Мінск, 1986); 

“Литература и проблемы века: Задачи советской литературы в борьбе за 

мир, за жизнь на земле” (Масква, 1986); 

“Додумывать до конца: Литература и тревоги века” (Масква, 1988); 
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“Отвоевались!” (Масква, 1990). 

Вызначальны пафас крытычных, гісторыка-літаратурных і філасофска-

публіцыстычных прац гэтага перыяду (гуманізм, абарона агульначалавечых 

каштоўнасцей, асабістая адказнасць чалавека, адказнасць палітыкаў за 

захаванне жыцця на планеце). Ідэя “звышлітаратуры”.“Звышлітаратура – гэта 
ўсяго толькі звышнамаганне таленту (калі ён ёсць), звышнапружанне сумлення 
(калі ёсць), звышадказнасць твая асабістая за лёс роду чалавечага, чалавецтва. А 
хіба не так працавалі ў сваіх умовах Талстой, Дастаеўскі і інш. Яны – так. Мы – не. 
Нашы ўмовы патрабуюць чагосьці большага, чым мы робім” (А. Адамовіч) 

3. Наватарскі характар крытычных прац А. Адамовіча. 

Памкненні крытыка разбурыць вульгарна-сацыялагічныя догмы, 

выпрацаваць новыя прынцыпы падыходу да літаратуры (“Нататкі аб якасці”, 

“Вывучаць літаратурную спадчыну”, “Занядбаны жанр”, “Грамадскае значэнне 

літаратуры”, “Аб эстэтычнай глухаце ў крытыцы” і інш.). 

Сур’ёзны навуковы грунт крытыкі А. Адамовіча.Канцэптуальныпадыход 

да вырашэння надзённых пытанняў беларускай літаратуры. Новы погляд на 

канцэпцыю ваеннай літаратуры ў кнігах “О современной военной прозе”, 

“Война и деревня в современной литературе”, “Ничего важнее”. 

Наватарскае асэнсаванне твораў беларускай літаратуры ў кантэксце 

літаратуры “ўсесаюзнай”. 

Стыль літаратурна-крытычных публікацый А. Адамовіча (натуральнасць 

інтанацыі, глыбокая мастацкая філасафічнасць, “інтуітыўна-даследчы” стыль, 

па вызначэнні В. Каваленкі).  

 

Тэма 13. Творчы партрэт Рыгора Бярозкіна 

 

1. Агульны агляд літаратурна-крытычнай дзейнасці Р. Бярозкіна.  

Рыгор Саламонавіч Бярозкін (1918–1981) – адзін з самых вядомых і 

таленавітых крытыкаў савецкага часу. Закончыў літаратурны факультэт 

Мінскага педагагічнага інстытута (1933 – 1938). У канцы 1938 г. на працягу 

месяца быў на курсах маладых пісьменнікаў з саюзных рэспублік (разам з 

Піменам Панчанка).  

Пачатак літаратурна-крытычнай дзейнасці (1938 – 1941). Р. Бярозкін – 

загадчык аддзела крытыкі ў часопісе “Полымя рэвалюцыі” (1938),угазеце 

“Літаратура і мастацтва” (1939 – 1941). Публікацыі гэтага перыяду: “Вершы 

Маякоўскага аб заграніцы” (ч-с “Полымя рэвалюцыі”,1938), “Аркадзь 

Куляшоў”  (ч-с “Полымя рэвалюцыі”, 1939), “Вершы Пімена Панчанкі” (ч-с 

“Полымя рэвалюцыі”,1939),“Владзімір Маякоўскі” (ч-с “Полымя рэвалюцыі”, 

1940), “Чалавек проста”(“Полымя рэвалюцыі”, 1940). 

Драматычныя перэпетыі лёсу Р. Бярозкіна ў 1940 – 50-я (арышт 26 

красавіка 1941 года, фронт, паўторны арышт у 1949 годзе, вызваленне ў 1955 

годзе, рэабілітацыя ў 1956 годзе).  
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Творчая актыўнасць ў канцы 1950-х гг. (“Лірыка Пімена Панчанкі” (ч-с 

“Полымя”, 1956), “Маладосць – гэта пошукі” (ч-с “Беларусь”, 1956), “Паэзія 

праўды”  (Мінск, 1958). 

Творчая спадчына Р. Бярозкіна перыяду 1960 – 1970-х гг.: 

“Аркадий Кулешов : критико-биогр. очерк” (Масква, 1960); 

“Спадарожніца часу : артыкулы аб паэзіі” (Мінск, 1961);  

“Свет Купалы : думкі і назіранні” (Мінск, 1965);  

“Пімен Панчанка : крытычна-біягр. нарыс” (Мінск, 1968); 

“Человек на заре : рассказ о Максиме Богдановиче – белорусском поэте” 

(Масква, 1970);  

“Мир Купалы” (Масква, 1973) – пераклад адпаведнага беларускага 

выдання, якое было істотна дапоўнена; 

“Постаці : артыкулы пра паэтаў” (Мінск, 1971); “Кніга пра паэзію : 

выбранае” (Мінск, 1974); 

“Звенні. Творчая індывідуальнасць і ўзаемадзеянне літаратур : нарысы” 

(Мінск, 1976);  

“Аркадзь Куляшоў : нарыс жыцця і творчасці” (Мінск, 1978);  

Пасмяротнае выданне “Паэзія – маё жыццё : літ.-крыт. артыкулы” (Мінск, 

1989), укладальнік Ю. Канэ.  

2. Грамадзянская пазіцыя і творчае крэда Р. Бярозкіна.  

Прынцыповасць, рэзкасць, аб’ектыўнасць, патрабавальнасць крытыкі 

Р. Бярозкіна. Ацэнка творчасці А. Куляшова, П. Броўкі. Схільнасць да 

добрасумленнай палемікі як асаблівасць крытычнай манеры Р. Бярозкіна. 

Асэнсаванне беларускай літаратуры ў кантэксце сусветнай, пошук 

літаратурных сувязей і ўплываў (“Звенні”). Пранікненне ў эстэтычную сутнасць 

мастацкіх твораў. Афарыстычнасць думкі крытыка. Выключная чуйнасць 

крытыка на таленты (артыкулы пра творы Р. Барадуліна, У. Караткевіча, 

Н. Гілевіча, А. Пысіна, С. Гаўрусёва, А. Вярцінскага, А. Грачанікава, 

Я. Янішчыц і інш.). 

Нявытрыманыя часам ацэнкі ўкрытыцы Р. Бярозкіна (у дачыненні твораў 

К. Крапівы, Н. Гілевіча, А. Пысіна і інш.). 

 

Тэма 14. Творчы партрэт Міхася Стральцова-крытыка 

 

1. Агульны агляд літаратурна-крытычнай дзейнасці 

М. Стральцова. Разнапланавасць творчых зацікаўленняў крытыка.  

Міхась (Міхаіл Лявонавіч) Стральцоў (1937–1987) – празаік, паэт, 

літаратурны крытык. Скончыў аддзяленне журналістыкі філалагічнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1959).  

Пачатак літаратурна-крытычнай дзейнасці(рэцэнзія на кнігу Ю. Свіркі 

“Шэпчуцца ліўні”, ЛіМ, 15 жніўня, 1959). Дзейнасць на пасадзе загадчыка 

аддзел крытыкі часопіса “Нёман” (з 1983 года). 

Сфера інтарэсаў крытыка (сучасная паэзія(рэцэнзіі на творы Г. Бураўкіна, 

П. Панчанкі, С. Шушкевіча, Н. Гілевіча, Я. Сіпакова, А. Вярцінскага, В. Зуёнка, 
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Р. Барадуліна  і інш.), проза(рэцэнзіі на творы І. Навуменкі, А. Жука, 

А. Адамовіча, І. Чыгрынава, А. Кудраўца, В. Карамазава, інш.), творчасць 

беларускіх класікаў(эсэ і артыкулы, прысвечаныя Я. Купалу, Я. Коласу, 

М. Багдановічу, М. Гарэцкаму, З. Бядулю, К. Чорнаму). 

Зборнікі літаратурна-крытычных матэрыялаў “Жыццё ў слове” (1965) “У 

полізроку” (1976) і “Пячатка майстра” (1986). Мастацка-крытычнае эсэ 

“Загадка Багдановіча” (1968). 

Пазітыўная крытыка М. Стральцова. Эстэтычныя погляды М. Стральцова. 

Рысы мастацкасці, даверлівасці і інтымнасці ў яго крытыцы. 

Наватарства крытыкі М. Стральцова (прарыўу сферу эсэістыкі і 

кампаратывістыкі; літаратурная паралель К. Чорны – У. Фолкнер, 

Ф. Дастаеўскі, інш.). 

2. Эсэісцкая крытыка. Праблематыка, стылёвая адметнасць эсэ 

“Загадка Багдановіча”.  

Жанр эсэ ў крытыцы і яго асаблівасці (знітаванасць думкі і пачуцця, 

вольная кампазіцыя, мэтацэнтрычнасць, вольнае абыходжанне з літаратурнымі, 

публіцыстычнымі, сацыялагічнымі фактамі і матэрыяламі і інш.). Разнастайныя 

формы эсэ, залежнасць формы эсэ ад задач, якія ставіць перад сабой крытык. 

Роля кнігі “Загадка Багдановіча” (1968)у адраджэнні багдановічаўскай 

паэзіі ў літаратурным працэсе другой паловы 1960-х гг.Асаблівасці жанравага 

вызначэння твора (мастацка-крытычнае эсэ, аповесць-эсэ). 

Сутнасць загадкі Багдановіча ў змесце эсэ(феномен мастака, з маленства 

ўзгадаванага на чужыне, у іншамоўным асяроддзі, які нейкім цудам здолеў 

вывучыць (або прыгадаць) родную мову, пачаў думаць і пісаць на ёй і ў 

дваццаць гадоў стаў класікам беларускай літаратуры). Адказы-гіпотэзы гэтай 

загадкі. Сістэма літаратурных паралелей у кнізе. “«Загадка Багдановіча» 
стваралася тады, калі літаратурная кампаратывістыка яшчэ не ўвабралася ў сілу, 
але М. Стральцоў прадбачыў і распрацаваў яе метады, актуальныя і сёння, і зрабіў 
высновы, якія таксама не страцілі тэарэтычнай важкасці” (П. Васючэнка).Роздум 

М. Стральцова аб творчай індывідуальнасці, мастацтве ў цэлым.“Загадка 

Багдановіча”– важны для разумення эстэтычнагаідэалу М. Стральцова твор.  

Асаблівасці стылюМ. Стральцова ў “Загадцы…”(эмацыйнасць, 

лірычнасць, жывасць, дынамічнасць, навуковая аргументаванасць; ад 

белетрыстыкі– у  навуковую аналітыку). 

 

Тэма 15. Агляд літаратурна-крытычнай дзейнасці У. Калесніка 

 

1. Літаратурна-крытычная спадчына У. Калесніка, яе роля ў развіцці 

айчыннай літаратурнай крытыкі. 
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Уладзімір Андрэевіч Калеснік (1922–1994) – адна з самых буйных 

фігура на небасхіле беларускай крытыкі і літаратуразнаўства 1950–1990-х гг.1 

З біяграфіі У. Калесніка (вучоба ў Навагрудскім педвучылішчы ў 

даваенны час, удзел у партызанскім руху ў ваенныя гады, філалагічная 

адукацыя ў Мінскім педінстытуце (1945 – 1949), аспірантура гэтай навучальнай 

установы, кандыдат філалагічны навук, прафесар (з 1983 года)). Пачатак 

літаратурна-крытычнай дзейнасці ва ўмовах панавання “тэорыі 

бесканфліктнасці” і дагматычных установак кампартыі (першая публікацыя 

У. Калесніка – “Гэта нам дадзена родным Сталінам”, “Настаўніцкая газета”, 

1949). Станоўчы ўплыў Я. Брыля на фарміраваннетворчай індывідуальнасці 

У. Калесніка. 

Берасцейшына ў лёсе У. Калесніка (з 1956 года – ён загадчык кафедры 

беларускай літаратуры Брэсцкага педагагічнага інстытута).2 

Спадчына У. Калесніка-крытыка і літаратуразнаўцы: 

 дзве манаграфіі, прысвечаныя навуковаму даследаванню творчасці 

Максіма Танка: “Паэзія змагання: Максім Танк і заходнебеларуская літаратура” 

(1959), “Максім Танк: нарыс жыцця і творчасці” (1981), 

 зборнік нарысаў “Час і песні” (1962), 

 зборнікі эсэ і нарысаў“Зорны спеў” (1975), “Лёсам спазнанае” 

(1982), 

 манаграфія “Ветразі Адысея. Уладзімір Жылка і рамантычная 

традыцыя ў беларускай паэзіі” (1977), 

 зборнік літаратурных партрэтаў і нарысаў “Тварэнне легенды” 

(1987),  

 крытычная манаграфія “Янка Брыль: нарыс жыцця і творчасці” 

(1990), 

 кніга гісторыка-літаратурнага, філасофскага кірунку “Усё 

чалавечае: літаратурныя партрэты, артыкулы, нарысы” (1994). 

Жанравы дыяпазон крытыкі У. Калесніка(літаратурны партрэт, нарыс, 

інш.). Творчыя партрэты М. Танка, Я. Брыля, У. Караткевіча, А. Карпюка, 

В. Таўлая, А. Разанава, У. Жылкі, Н. Мацяш і інш.  

Прынцыповасць пазіцыі крытыка ў палеміцы (палеміка з А. Сідарэвічам у 

1990-я гг. пра асобу ідэолага беларускага Адраджэння і крытыка А. Луцкевіча; 

пазіцыя ў дачыненні да тэорыі так званага паскоранага развіцця беларускай 

літаратуры пачатку ХХ стагоддзя, у якой паскоранасць тлумачылася амаль 

выключна ўплывамі высокаразвітых літаратур-суседзяў і ў цэлым сусветнай 

літаратуры, пры гэтым недаацэньвалася роля нацыянальнага фальклору як 

фактару яе арыгінальнасці і самабытнасці). 

                                                             
1Электронны адрас “Адукацыйна-асветнага цэнтра Уладзіміра Калесніка”, дзе 

размешчана шмат матэрыялаў самога крытыка і вучонага, а таксама пра яго: 

http://www.brsu.by/kalesnik/svaim-sledam 

 
2У Брэсцкім універсітэце рэгулярна праходзяць “Калеснікаўскія чытанні”. 
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Вялікая роля У. Калесніка ў адраджэнні беларускай літаратуры і 

літаратуразнаўства пасля разгрому ў 1930-х гг., ва ўвядзенні ў навуковы ўжытак 

заходнебеларускай літаратуры.Метадалагічнае значэнне крытыкі У. Калесніка 

(пашырыў эстэтычнае асваенне літаратуры, плённа актывізаваўбіяграфічны 

метад пры ацэнцы і аналізе мастацкіх твораў).  

2. Асаблівасці крытычнага метаду У. Калесніка.  

Традыцыяналізм і еўрапейскі ўзровень крытыкі У. Калесніка, яе 

нацыянальны грунт.Сістэмны, канцэптуальны характар даследаванняў 

У. Калесніка. Цэласны падыход да аб’ектаў крытычнага аналізу, шырыня і 

энцыклапедызм ведаў у іх міждысцыплінарных узаемасувязях як аснова яго 

даследчыцкага метаду. 

Тэарэтычныя і метадалагічныя прынцыпы Калесніка-крытыка ў артыкуле 

“Абнавіцца духам” (дыскусія-анкета ў ЛіМе, 1989). Прырода крытычнай 

думкі, паводле У. Калесніка, вымагае дасканалага ведання і мастацтва слова і 

рэчаіснасці, таму патрабаванні да асобы самога крытыка нават больш высокія, 

чым да асобы пісьменніка, – асабліва ў адносінах да эстэтычнага густу. 

Класіфікацыя У. Калеснікам крытыкаў паводле складу таленту (публіцысты, 

эстэты, філосафы).Эстэтычная пазіцыя У. Калесніка, якая складае 

метадалагічнае ядро яго крытычнай канцэпцыі (для крытыка важна “глыбей 
выявіць эстэтычную прыроду твора і якасць таленту мастака, знайсці яму месца ў 
беларускім, еўрапейскім, сусветным кантэксце”) 

Шырокае карыстанне прыёмамі біяграфічнага метаду ў нарысах, 

літаратурных партрэтах, артыкулах У. Калесніка. *“Біяграфічны метад рэальна 
дапамагае раскрыць творчасць пэўнага пісьменніка ў адзінстве сацыяльна-
грамадскіх і індывідуальна-псіхалагічных праяў. Прыхільнікі біяграфічнага метаду 
сыходзяць з усведамлення велізарнай ролі выхавання, бытавога асяроддзя, 
сямейнага, хатняга ўкладу, спадчыннасці, асаблівасцей псіхічнага стану 
таленавітай асобы” (М. Мушынскі). 

Асноўныя прынцыпы крытычнай дзейнасці У. Калесніка, якія 

з’яўляюцца апорнымі ў яго любой даследчай працы, а таксама ў поглядах на 

літаратурную творчасць увогуле (паводле С. Калядкі): 

 Літаратурная справа – вышэйшае прызванне. 

 Літаратура нясе ў сабе і пазнавальную, і этычную, і эстэтычную 

здольнасць успрымання і ўздзеяння. 

 Літаратура павінна пазбягаць бесканфліктнасці, ілюстрацыйнасці, 

павінна адпавядаць узросшым запатрабаванням часу. 

 Мастацкая праўда – ідэйна-творчы стрыжань, на які арыентавана 

ўсё астатняе, і інш. 

 

Тэма 16. В. Каваленка – крытык 

 

1. Агульны агляд літаратурна-крытычнай дзейнасці. 
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Віктар Антонавіч Каваленка (1929–2001) – надзвычай адукаваны 

літаратуразнавец, удумлівы крытык, таленавіты палеміст. 

Навуковыя шляхі (Лiдскае педвучылiшча i Мiнскi педагагiчны iнстытут 

(1949 – 1953), праца настаўнікам, аспiрантура Iнстытута лiтаратуры Акадэмii 

навук Беларусi, доктар філалагічных навук (з 1978), акадэмік НАН РБ (з 

1994).Праца на пасадзе дырэктара Інстытута літаратуры (1982–1997) 

(падрыхтоўка i выданне нарысаў па беларуска-рускiх i беларуска-ўкраiнскiх 

лiтаратурных узаемасувязях, бiябiблiяграфiчны слоўнiк “Беларускiя 

пiсьменнiкi”, пачатак выданне “Гiсторыi беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя” і 

інш.). 

Творчае станаўленне В. Каваленкі (у друку з 1952 года). 

Творчая актыўнасць і прадуктыўнасць крытыка ў 1960 – 1980-я гг. “Ніхто 
не мае права забывацца пра самыя маленькія крупінкі ісціны, знойдзеныя ў 
шырокім калектыўным пошуку” (В. Каваленка).Зборнікі крытыкі“Давер: літ.-

крыт. арт.” (1967), “Прага духоўнасці: літ.-крытыч. арт.” (1975),) “Жывое 

аблічча дзён: літ.-крыт. арт.” (1979) “Покліч жыцця: літ. крытыка” (1987) 

“Веліч праўды: Выбранае” (1989). Увага крытыка да сучаснай прозы (творы 

І. Мележа, І. Шамякіна, Я. Брыля, А. Адамовіча, І. Навуменкі, І. Чыгрынава, 

І. Пташнікава, А. Кулакоўскага, А. Кудраўца В. Каваленка і інш.). 

Жанравы дыяпазон літаратурнай крытыкі В. Каваленкі (рэцэнзія, водгук, 

праблемны, палемічны артыкул, агляд, нарыс творчасці пісьменніка, інш.). 

Аналіз твораў з пазіцый сучаснасці, пошук новых шляхоў прачытання 

мастацкай спадчыны, пошук мастацкай праўды ў кнігах “Давер” і “Прага 

духоўнасці”.Артыкулы пра новыя творы Янкі Брыля, Івана Чыгрынава, Барыса 

Сачанкі, Аляксея Карпюка, Івана Шамякіна ў кнізе “Давер”. Праблемы развіцця 

нацыянальнага рамана, апавядання ў аглядавых артыкулах зборніка “Прага 

духоўнасці”. Праблемны артыкул “Новая тэма ці новыя рубяжы?” пра 

“партызанскія” аповесці Быкава “Сотнікаў” і “Абеліск”: пазіцыя В. Каваленкі ў 

дачыненні Рыбака з аповесці “Сотнікаў”, яе змена і ўдакладненне ў далейшым. 

Раздзел “Далягляды крытыкі”ў кнізе “Прага духоўнасці”, прысвечаны 

праблемам развіцця самой літаратурнай крытыкі. Вылучэнне В. Каваленкам 

грамадскай функцыі крытыкі(“Зрэшты задача крытыкі не толькі ў ацэнцы твора, 
а часта і зусім не ў ацэнцы. Яе глабальная задача таксама весці размову пра 
жыццё”), аб’ектыўнасці як важнай характарыстыкі крытыкі (“праца крытыка, як 
і параца пісьменніка, – гэта пошук ісціны”). Падтрымка развіцця так званай 

крытыкі крытыкі. Артыкулы В. Каваленка пра крытыку Р. Бярозкіна (“Крытык 

і паэт”), А. Клышкі (“Пра паэзію і мужнасць духу”), А. Яскевіча (“Наватарства, 

творчы пошук – нечаканасць”) і інш. 

Кніга “Праблемы сучаснай беларускай крытыкі” (1977) як вынік 

асэнсавання В. Каваленкам праблем развіцця самой літаратурнай 

крытыкі.Асноўная ідэя і пафас манаграфii (“Крытыка складае частку 
лiтаратурнага працэсу, але, думаецца, частку своеасаблiвую. Яна ўлiваецца ў 
лiтаратурнае жыццё iнакш, чым iншыяроды i жанры, i не з’яўляецца аднароднай 
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матэрыяй з лiтаратурайяк з мастацтвам. Крытыка – гэта адбiтак свядомасцi 
лiтаратуры.Яна здольная “раскрываць” лiтаратуру знутры, у той час як навуковая 
рэцэнзiя на навуковую працу – гэта ацэнка як бы збоку, усяготолькi апiсальная 
характарыстыка на аснове пэўных ведаў у той цiiншай галiне” 

В. Каваленка).Умацаванне погляда В. Каваленкі на крытыку як 

“своеасаблівую” частку літаратурнага працэсу ў беларускім літаратуразнаўстве 

(Т. Чабан, М. Мушынскі,Т. Грамадчанка і інш.).  

В. Каваленка – аўтар літаратуразнаўчых прац, прысвечаных актуальным 

праблемам літаратуры і навукі аб літаратуры: “Пошукі і здзяйсненні” (1963), 

“Голас чалавечнасці:пра некаторыя гуманістычныяматывы ў беларускай 

літаратуры ” (1970), “З пазіцыі сучаснасці: агульны працэс літаратурнага 

развіцця” (1975, 1982), “Вытокі. Уплывы. Паскоранасць: развіццё беларускай 

літаратуры ХІХ – ХХ ст.” (1975), “Иван Шамякин: очерк творчества” (Масква, 

1979, на беларускай мове ў 1980), “Міфа-паэтычныя матывы ў беларускай 

літаратуры” (1981), “Общность судеб и сердец: белорусская проза о Великой 

Отечественной войне в контексте русской и других литератур” (Масква, 1985). 

Спробы адыходу ад дагматычных шаблонаў у асэнсаванні літаратуры, новае 

прачытанне слоўнай спадчыны беларусаў у гэтых працах. 

3. Рысы стылю крытычных прац В. Каваленкі. 

Сумяшчэнне душэўнага водгуку, уважлівага прачытання, выхаду за межы 

твора, публіцыстычных разважанняўпа праблемах літаратурнага і грамадскага 

жыцця ў літаратурна-крытычных публікацыях В. Каваленкі 

Палемічнасць (шматаспектная спрэчка з аўтарам, з чытачамі, крытыкамі) 

як неад’емная рыса стылю В. Каваленкі. Доля суб’ектывізму ў крытычных 

інтэрпрэтацыях В. Каваленкі (на думку А. Адамовіча).Разгорнутая палеміка 

вакол публікацый яго публікацый (спрэчка з М. Арочкам наконт інтэрпрэтацыі 

драматычнай паэмы Я. Купалы “Сон на кургане”, палеміка з Д. Бугаёвым па 

праблеме народнасці ў літаратуры (1989, “Полымя”): В. Каваленка“У імя чаго 

баталія?”, Д. Бугаёў “Пара глядзець праўдзе ў вочы”, “Яшчэ раз пра крытычныя 

прыпіскі” і інш.). 

 

Тэма 17. Беларуская крытычная думка ў другой палове 1980-х – 1990-

ягг. 

 

1. Агульныя асаблівасці развіцця літаратурнай крытыкі ўдругой 

палове 1980-х – 1990-я гг. 

Сацыяльна-палітычныя падзеі на мяжы 1980 – 1990-х гг., якія непазбежна 

адбіліся на літаратурным працэсе. Уздым нацыянальнай самасвядомасці. Змена 

ўяўленняў пра ролю літаратуры і пісьменніка ў жыцці грамадства.Новая хваля 

вяртання забытай літаратуры – эмігранцкай і рэпрэсаванай (творы Ф. 

Аляхновіча, А. Гаруна,  “Аповесць для сябе” Б. Мікуліча, “Споведзь” 

Л. Геніюш, забытыя творы М. Гарэцкага, Я. Купалы і інш.). Вяртанне 

крытычнай і філасофскай спадчыны (М. Гарэцкі “Беларускі тэатр у палове ХІХ 
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веку”, Ігнат Абдзіраловіч (Канчэўскі) “Адвечным шляхам” і інш.) у 

альманахах“Вобраз-86” “Вобраз-88”, “Вобраз-89”, “Вобраз-90”. 

Падсумаванненапісанага ў канцы 1980-х пра вернутую літаратуру ў крытычных 

зборніках Б. Сачанкі “Сняцца сны аб Беларусі…” (1990),У. Калесніка “Усё 

чалавечае” (1993), А. Марціновіча “Сувязь” (1994),у калектыўным 

зборніку“Абнавіцца духам”(1992) і інш. 

Развіццё палемічнасці ў крытыцы. Дыскусія па праблемах павышэння 

мастацкага ўзроўню літаратуры на старонках “ЛіМа” (Л. Дранько-Майсюк, 

Л. Галубовіч, У. Гніламёдаў, Н. Пашкевіч, інш.) “Гонячы літраж, заварожаныя 
культам “надзённага” зместу, мы забыліся, што мастацтва павінна заставацца 
мастацтвам. Для нас сталася нікчэмнасцю і драбязой гаворка пра хараство радка, 
пра завершанасць страфы, пра музычнасць і рытм прозы”(Л. Дранько-Майсюк 

““Як” і “навошта”?”, 17 ліп., 1987). Палемічныя артыкулы В. Каваленкі і 

Д. Бугаёва па пытанні народнасці літаратуры (ч-с “Полымя” 1987 – 1989). 

Палеміка вакол ідэі звышлітаратуры, прапанаванай А. Адамовічам 

(А. Адамовіч, Г. Шупенька, В. Чалматаеў, канец 1980-х гг.). 

Змена ролі і задач крытыкі ў пачатку 1990-х гг. Пераадоленне крытыкай 

стэрэатыпаў сацыялістычнага рэалізму, выпрацоўка новага погляду на 

літаратуру савецкага перыяду (“дэсаветызацыя” літаратурнага працэсу), 

канцэнтрацыя крытыкі на фармальных і змястоўных пошуках у творчасці 

(“еўрапеізацыя” літаратуры і крытыкі). 

Спробы зрушыць савецкі дагматызмкрытыкамі розных пакаленняў 

(артыкулы У. Калесніка, М. Мушынскага, Т.Чабан, М. Тычыны, П. Васючэнкі, 

С. Дубаўца, В. Акудовіча і інш.). 

Пераасэнсаванне савецкай спадчыны П. Броўкі, А. Куляшова (Д. Бугаёў 

“Золата паэзіі і медзякі рыторыкі”), прозы І. Шамякіна, І. Навуменкі і інш. 

Пераасэнсаванне савецкай літаратуры ў калектыўных крытычных 

зборніках“Абнавіцца духам”, “На парозе 90-х: літаратурны агляд” (1993).  

Актыўнае ўключэнне літаратурнай крытыкіў абмеркаванне праблем 

грамадскага і культурнага жыцця (пытанні мовы, дэмакратыі, духоўнасці 

беларусаў). Атрыкул П. Васючэнкі “Паміж кніжным і зямным”: праблема 

наступу масавай культуры.Артыкул С. Кавалёва “Нулявая катэгорыя”: 

праблема попыту на беларуску літаратуру, моўнае пытанне.Праблема 

нацыянальнай самаідэнтыфікацыі, пошуку “свайго шляху” беларускай 

літаратуры і культуры ў артыкулах Г. Тычкі, Н.Гальпяровіча, І. Чароты, 

В. Акудовіча і інш.). Асэнсаванне ідэй І. Канчэўскага. 

Філасофскае асэнсаванне рэчаіснасці ў сувязі з літаратурай (крытыка 

Івана Афанасьева, Валянціна Акудовіча). 

Павелічэнне суб’ектывізму, рэфлексіўнасці крытычнай думкі ў 1990-я гг. 

“Літаратурнае люстра” не мае патрэбы ў “цэласным аналізе” – крытык можа 
толькі інтэрпрэтаваць яе з мэтай падштурхнуць чытача да ўласнай інтэрпрэтацыі” 

(І. Шаўлякова “Працяг майго жыцця”, 2000) 
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Рэзкі палемічны пафас, дыскусійнасць публікацый 1990-х гг., фактары, 

якія абумовілі яго (С. Дубавец “Ружовы туман”, П. Васючэнка “Трэці кіт 

сацрэалізму”, Т. Чабан “А мы ўсё “рыем дол для капіталу””, В. Акудовіч 

“Пошукі страчанага вобраза”, Л. Корань (Л. Сільнова) “Агрэсія формы” і інш.). 

Жанравыя формы крытыкі 1990-х (бліцкрытыка, калектыўны партрэт 

пісьменніка (у ч-се Крыніца рубрыка “Ты”), анкетаванне пісьменнікаў і 

крытыкаў,круглыя сталы (праект “Сустрэча за гарбатай у Шніпоў” (ЛіМ, 

1996–1998) і інш.).Заняпад класічнай рэцэнзіі. Развіццё і замацаванне жанру эсэ 

ў літаратурнай крытыцы (С. Дубавец “Практыкаванні” (1992), “Дзённік 

прыватнага чалавека” (1998), В. Акудовіч “Мяне няма. Роздумы на руінах 

чалавека" (1998), Л. Галубовіч“Зацемкі з левай кішэні” (1998)). 

Развіццё пісьменніцкай крытыкі (В. Быкаў, Н. Гілевіч, Л. Галубовіч, 

Л. Дранько-Майсюк, А. Бадак, А. Федарэнка, В. Шніп, Л. Рублеўская і інш.). 

Асноўная публікацыйная прастора крытыкаў: штотыднёвік “ЛіМ” (узлёт 

крытыкі пры кіраванні адпаведным адзелам газеты Л. Галубовічам), ч-сы 

“Полымя”, “Нёман”, “Маладосць”, г-та “Наша ніва” (з 1991), ч-с “Крыніца 

(1994 – 2003), “Першацвет” (1992 – 2002), “ARCHE”(з 1997). 

Абмеркаванне стану крытыкі і літаратуры на секцыях крытыкі, у 

выступленнях на пленумах Праўлення Саюза пісьменнікаў, на “круглых 

сталах” у друку (напрыклад, у часопісах “Дружба народов”, “Полымя” – 1991, 

газеце “ЛіМ” –1992). Асэнсаванне праблем беларускай літаратурнай крытыкі 

М. Мушынскім (“Каардынаты пошуку: Беларуская крытыка: набыткі, 

перспектывы”, 1988),П. Дюбайлам (“Час, літаратура, крытыка”, 1992), 

Т. Грамадчанкай, А. Гурскай, Л. Гарэлік (“Праблемы сучаснай беларускай 

крытыкі”, 1996) і інш. 

Зніжэнне актыўнасці крытыкі напрыканцы ХХ ст., яе зыход у 

публіцыстыку, палітызацыю, журналізм. Прыход у крытыку маладых аўтараў: 

І. Шаўляковай, Ю. Пацюпы, Ю. Барысевіча, С. Шыдлоўскага, Г. Кісліцынай і 

інш. 

2.Пошукі крытыкай  новых эстэтычных крытэрыяў. 

Змены ў грамадстве і літаратурным працэсе на ўзроўні эстэтыкі ў перыяд 

разбурэння савецкай ідэалогіі. Адмаўленне ад сацыялістычнага рэалізму. 

Абжыванне сродкаў і прыёмаў мадэрнісцкага і постмадэрнісцкага пісьма ў 

літаратуры (творы В. Казько, Я. Сіпакова, Ю. Станкевіча, А. Казлова, 

У. Рубанава, А. Федарэнкі, А. Наварыча...). Дзейнасць маладзёжнай 

літаратурнай суполкі “Бум-бам-літ”. Непрыманне традыцый, шырокае 

выкарыстанне сродкаў моўнай гульні, эпатажнасць бумбамлітаўцаў. 

Калектыўная кніга “Тазік беларускі”.  

Крытыкі (М. Тычына, С. Дубавец, Г. Кісліцына) пра завяршэнне 

папярэдняга і пачатак новага літаратурнага цыкла (М. Тычына), пра змену 

культурнай парадыгмы (С. Дубавец, Г. Кісліцына). Патрэба ў новых крытэрыях 

ацэнкі новай літаратуры. Пошукі новых крытэрыяў прадстаўнікамі пакалення 

“тутэйшых”(рух літаратурнай моладзі “Тутэйшыя” (1987 – 1989): С. Сыс, А. 

Глобус, У. Сцяпан, Б. Пятровіч, Л. Раманава, А. Наварыч, І. Бабкоў і 
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інш.).Адмаўленне традыцый новым пакаленнем, выяўленне пагарды да 

старэйшых пакаленняў літаратараў, да класікаў, змаганне з 

“патрыярхальнасцю”, “кансерватызмам”, “састарэлымі ідэямі” 

літаратуры.Крытыкі з  “Тутэйшых”: П. Васючэнка, С. Дубавец, С. Кавалёў, 

Л. Сільнова, і інш.  

Палеміка вакол публікацый новага пакалення крытыкаў.Правакацыйныя 

артыкулы С. Дубаўца (“Хто там?” – “Крыніца”, 1990, № 2; “Тры паэзіі” – ЛіМ, 

1990, 30 сак.і інш.), іх рэзкаякрытыка старэйшым пакаленнем даследчыкаў 

(А. Лойка, П. Дзюбайла і інш.). Грамадскі рэзананс вакол эсэ 

С. Дубаўца“Ружовы туман” (ЛіМ, 1998, 9 студз.).Правакацыйны змест і сэнс 

эсэ (паводле В. Акудовіча) 

Незавершанасць працэсу пошуку і выпрацоўкі новых эстэтычных 

крытэрыяў крытыкай 1990-х гг. 

 

Тэма 18. Беларуская крытыка 2000-х гг. 

 

1. Крызіс і развіццё беларускай літаратурнай крытыкі ў 2000-я гг. 

Адчувальная нястача ўласна літаратурных крытэрыяў, пошук крытыкай 

пазалітаратурных (сацыялагічных, гістарычных, эканамічных, псіхалагічных і 

інш.) крытэрыяў эстэтычнай ацэнкі. Раскол Саюза пісьменнікаў (2005). 

Песімістычныя прагнозы развіцця крытыкі(Д. Марціновіч, П. Абрамовіч, 

В. Акудовіч і інш.).(“Праца літаратурнага крытыка гэта не столькі творчасць 
(хаця і не без таго), колькі прафесія. Інакш кажучы, чалавек, які займаецца 
крытыкай, мусіць з свайго занятку няблага жыць (прынамсі, да пенсіі). А ў нас 
такога і блізу няма. У Беларусі я не ведаю ніводнага выпадку, каб для некага 
літаратурная крытыка была загалоўнай справай усяго жыцця (і штодзённага 
існавання). Заўсёды гэта толькі факультатыў, падпрацоўка, хобі… Рэзюме: у нас 
даволі патэнцыйна багатых літаратурных крытыкаў, што гады ў рады бліскуча 
дэманструюць свае здольнасці, але літаратурнай крытыкі, як самастойнага 
інстытута – няма. І зыходзячы з свайго ўжо немалога досведу, я не маю ніякай 
пэўнасці, што ён хоць некалі з’явіцца. Таму давайце прымаць сітуацыю такой, 
якая яна ёсць, за норму. І супакоімся, прынамсі на гэты конт”. Павел Абрамовіч). 

Страта крытыкай уплывовасці, грамадскай функцыі, аператыўнасці. 

Папулярызатарская функцыя крытыкі, камерцыялізацыя мастацкай 

славеснасці.Пагроза растварэння крытыкі ў літаратурнай журналістыцы. 

Эпізадычнаць крытычных выступленняў таленавітых даследчыкаў літаратуры 

Г. Кісліцынай, І. Шаўляковай, А. Бязлепкінай, П. Абрамовіча, Д. Жукоўскага, 

З. Вішнева, Ц. Чарнякевіча і інш. Сыход аўтараў у іншыя сферы дзейнасці. 

Разнастайнасць, нявызначанасць, індывідуалізацыя метадалагічных 

падыходаў крытыкі 2000-х гг. Постмадэрнісцкія падыходы, герменеўтычны 

метад, інтэртэкстуальны, міждысцыплінарны падыходы, індывідуальна-

аўтарскія метады ў працах крытыкаў і інш.Спаборніцтва з літаратарамі ў 

стварэнні адмысловых тэкстаў. “Галоўнае прызначэнне крытыка не 
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растлумачыць тэкст – таму што тлумачэнняў можа быць бясконцая множнасць – 
але паспрабаваць аднавіць тыя ўмовы, у якіх ствараўся літаратурны твор, 
сфармаваць яго сістэму, скласці “слоўнік”, даць усё неабходнае для самастойнае 
інтэрпрэтацыі тэксту чытачом. Новая крытыка не робіць канчатковых высноваў, 
не дае адзнак, яна павінна толькі знаёміць чытача з літаратурна-гістарычным і 
агульначалавечым кантэкстам, у межах якога існуе дадзены твор. Гэта ёсць не 
што іншае, як аднаўленне ў правох чытача, якому класічная крытыка навязвала 
абагульнены і метадычна апрацаваны сэнс”. (Аліса Бізяева, 2001)  

Асваенне крытыкай інтэрнэт-прасторы напрыканцы першага – пачатку 

другога дзесяцігоддзя ХХІ ст. Падкрэслены суб’ектывізм і паблажліва-

аўтарская іроніясеціўнай крытыкі(М. Южык, Ц. Чарнякевіч, інш.).Чытацкая 

крытыка ў сеціве (ананімнасць, непасрэднасць, правакацыйнасць, 

недобразычлівасць). 

Спробы тэарэтычнага асэнсавання гістарычнага вопыту беларускай 

крытыкі (манаграфія “Літаратурная крытыка Заходняй Беларусі” (2001) 

К. Мароз, агляды “Крытыка і літаратуразнаўства”М. Мушынскага і 

І. Шаўляковай-Барзенка ў другой і трэцяй кнігах чацвёртага тома “Гісторыі 

беларускай літаратуры ХХ стагоддзя” (2003, 2014), навуковы артыкул 

“Эстэтычныя прынцыпы сучаснай беларускай крытыкі” Г. Кісліцынай (2011). 

Пастаноўка праблем літаратурнай крытыкі  у асобных матэрыялах зборнікаў 

навуковых прац і ў часопісных публікацыях(М. Аляшкевіч, А. Бязлепкіна, 

А. Кавалеўскі, Н. Кузьміч і інш.). 

Спробы стымуляваць развіццё, актыўнасць крытыкі ў другім 

дзесяцігоддзі ХХІ ст. (падрыхтоўка літаратурных крытыкаў на спецыяльнасці 

“літаратурна-мастацкая творчасць” у Інстытуце журналістыкі БДУ, конкурс 

маладых пісьменнікаў і крытыкаў кафедра літаратурнай крытыкі інстытута, 

(2011), штогадовы літаратурны конкурс “Экслібрыс”, конкурсы маладых 

крытыкаў у часопісах, конкурс маладых крытыкаў імя Адама Бабарэкі (2013), 

літаратурная прэмія імя Ежы Гедройца (з 2011 года), Нацыянальная 

літаратурная прэмія (з 2015 года) і інш.). 

2. Жанравы дыяпазон беларускай літаратурнай крытыкі 2000-х гг. 

Публікацыйная прастора крытыкі 2000-х:  

 масавыя выданні (“Звязда”, “СБ – Беларусь сегодня”). 

Літаратурная журналістыка Л. Рублеўскай у газеце “СБ – Беларусь сегодня”, яе 

рубрыка “Книжный навигатор”, інтэрв’ю, круглыя сталы).  

 выданні вузкай (літаратурнай) спецыялізацыі (“Полымя”, 

“Неман”, “Маладосць”, “Дзеяслоў”). Аб’яднанне газет “Звязда”, “Лiтаратура i 

мастацтва”, ч-саў “Полымя”, “Вожык”, “Маладосць”, “Нёман” у медыяхолдынг 

“Выдавецкі дом “Звязда”” ў 2012 годзе(http://www.zviazda.by/be/about).   

Кніжна-рэкламны бюлетэнь “Кніганоша”http://kamunikat.org/knihanosza.html(з 

2011 года) – спроба стварэння панарамнай карціны беларускамоўнага 

кнігадруку (анатацыі, рэцэнзіі, інтэрв’ю). 

 спецыялізаваныя выданні па культуры. Крытыка ў штотыднёвіку 
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“Літаратура і мастацтва” (Л. Галубовіч, Ц. Чарнякевіч, Л. Алейнік, 

Ж. Капуста, М. Южык інш.),рубрыка “Кулуары”. Штомесячны дадатак да 

газеты “Новы час”“Літаратурная Беларусь” (з 2006 года як альтэрнатыва 

“ЛіМу”)http://kamunikat.org/litaraturnaja_bielarus.html?pub_start=130&pubid=635

1Эксперыментальная крытыка альманаха “Тэксты”(з 2004 

года).http://kamunikat.org/teksty.htmlЛітаратурныя нумары часопіса “ARCHE” 

(дадатак “Скарына”).  

 інтэрнэт. Разгортванне сеціўных рэсурсаў “Сучасная беларуская 

літаратура” (https://www.livelib.ru/about), “Сучасная літаратурная крытыка, 

літаратуразнаўства, літаратурная журналістыка” (https://lit-

krytyka.livejournal.com/tag/крытыка), “ЛитКритика.BY: Белорусский 

литературный портал” (https://litkritika.by/pages/about.html) і інш.), блогаў 

(інтэрнэт-дзённікаў Г. Кісліцынай, М. Южыка, інш.), інтэрнэт-форумаў 

перыядычных выданняў. Папулярызацыяй сучаснай беларускай літаратуры на 

сайце http://bookster.by/(з 2013 года) (анатацыі, рэцэнзіі Ц. Чарнякевіча, 

Г. Кісліцынай, А. Лапіцкай, А. Бізяевай, П. Абрамовіча, М. Весялухі, 

Ж. Капусты і інш.). 

Выхад шэрагу яркіх аўтарскіх зборнікаў літаратурна-крытычных 

матэрыялаў у 2000-я і наступныя гады: “Blonde attack” (2003) Г. Кісліцынай, 

“Верыфікацыя нараджэння” (2005) З. Вішнёва, “Крышталёвы сад” (2007) 

Л. Сільновай, “На просторе слова” (2008) Ю. Сапажкова, “Пясочны гадзіннік” 

(2010) Л. Алейнік, “Сыс і кулуары” (2010) Л. Галубовіча, “Сентыментальнае 

паляванне, або У крытычных сутарэннях” (2000), “Рэстаўрацыя шчырасці: 

літаратурна-крытычны канструктар” (2005), “Сапраўдныя хронікі Поўні” (2011) 

І. Шаўляковай, “Пачвара ў рэліктавым лесе” (2013) С. Кавалёва і інш. 

Лідэрства літаратурна-крытычнага эсэў крытыцы 2000-х гг.Эсэістыка ў 

кнігах Л. Галубовіча “Сыс і кулуары”, А. Сідарэвіча “Выбранае… Нататкі 

чытача” (2010), П. Абрамовіча “Праўда Адамчыкаў” (2008), Д. Жукоўскага 

“Літаратура для добраахвотнага чытання” (2002), П. Васючэнкі “Ад тэксту да 

хранатопа: Артыкулы, эсэ, пятрогліфы” (2009) і інш. Эсэізаваныя літаратурныя 

партрэты ў пісьменніцкай крытыцы (А. Кудравец “За дальнім прычалам” 

(2007), А. Бутэвіч “Пад небам беларускага слова: пра пісьменнікаў, літаратуру і 

не толькі” (2007), Д. Бічэль-Загнетава “Хадзі на мой голас” (2008), А. Сямёнава 

“У святой краіне выгнання” (2011), інш.). 

Спробы аналітыкі і палемікі ў крытыцы 2000-х. Праблемна-аналітычныя 

артыкулы(“Парадоксы пераемнасці” (2006) А. Бязлепкінай; “Старая 

маргінальная беларушчына ў тэкстах А. Бахарэвіча, М. Мартысевіч і Е. 

Вежнавец” (2009) Л. Сіньковай; “Руская літаратура Беларусі” (2007) А. 

Андрэева і інш.). Праблемна-палемічныя артыкулы “Ізноў пра кляты 

постмадэрнізм” (2002), “Архіпэлаг постмадэрн, або Аналізу халодная 

сляза”(2003) С. Балахонава; “Пра кавалерысцкі наезд на пісьменніцкія хутары” 

(2006) Ю. Пацюпы;“У лабірынце з постмадэрністам” (2004) Д. Жукоўскага; 

“Гульня свядомасці, альбо Праблема «тэрміналагічнай атрыбуцыі»” (2009) 

Л. Алейнік). Малая колькасцьпраблемна-аглядавых артыкулаў:“Слова і дзея, 
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або Літаратурны працэс на Беларусі пасля распаду савецкай імперыі” (2006) Г. 

Тычко; “Крытыка на лаве падсудных” (2009) М. Южыка; “Улюбёная гульня. 

Беларускі постмадэрн: ці ёсць ён” (2011) М. Аляшкевіч; “Што за справа 

мастаку да ляманту крытыкі” (2012) Н. Якавенкі. 

Становішчалітаратурнай рэцэнзііў крытыцы 2000-х. (рэцэнзіі 

А. Марціновіча, а таксама маладых крытыкаў і літаратурных журналістаў 

Ц. Чарнякевіча, Ж. Капусты, Д. Марціновіча, А. Лапіцкай, М. Весялухі, 

А. Карп, А. Паплаўскай і інш.). Пашырэнне каротках формы рэцэнзіі (рубрыкі 

“Бліц-крытыка” ў “ЛіМе”, “Бліц-крыт” у “Дзеяслове”; аўтарскія рубрыкі Л. 

Рублеўскай у “СБ”; “Экслібрыс” А. Бязлепкінай –  у “Звяздзе” і інш.). 

Развіццё аўтарскіх (эксперыментальных)жанраў(філалагемы і 

пятрогліфы П. Васючэнкі (“Адлюстраванне Першатвора: Літаратура ў 

філалагемах і пятрогліфах”, 2004), “нетыповыя” тыпалогіі І. Шаўляковай, 

іншажанравыя “інкрустацыі” ў крытыцы П. Абрамовіча (анекдот, дакумент, 

дзённік) і інш.) 

Жанр кароткай рэцэнзііў сеціўнай крытыцы(публікацыі П. Абрамовіча, 

Л. Алейнік, А. Бязлепкінай, Г. Кісліцынай, М. Мартысевіч, А. Новікава, 

А. Паплаўскай, І. Шатыронак, М. Южыка і інш.). 

“У дачыненнi да жанраў крытыкi цi не самай выразнай тэндэнцыяй 
становiцца тэндэнцыя да iх рэдукавання, “сцяжэння”. З аднаго боку, можна было 
б радавацца: нарэшце беларускія крытыкі паклапацiлiся пра рэалiзацыю чытацкіх 
чаканняў; калi сённяшнi чытач здольны спажываць культурную інфармацыю ў 
мiнiмальных дозах, дык дамо яму гэтае шчасце. Але зваротны бок гэтага працэсу 
– iмклiвы рух крытычнага тэксту ў бок рэкламнага слогана, рэкламнага анонса. 
Праблемы згаданага рознаскiраванага руху абумоўлiваюць i спецыфiку 
станаўлення інтэрнэт-крытыкі як “short-short-крытыкі”. Скажам, традыцыйны 
жанр кароткай рэцэнзіі ў інтэрнэт-крытыцы можа ў хуткiм часе ператварыцца ў 
квазірэцэнзію. Якімі б “рэвалюцыянерамі” (цi “пiонэрамi”) ад крытыкi сённяшнiм 
яе стваральнiкам не хацелася б здавацца, вандруючы з рэальнай прасторы ў 
віртуальную і наадварот, яны мусяць мець пры сабе (для пачатку!) мiнiмальны 
“набор” прафесiйных “ведаў-уменняў-навыкаў” – каб утрымлiвацца ў межах 
прафесii i мець магчымасць гаварыць пра свае тэксты як пра лiтаратурную 
крытыку, не выдаючы за iх раздражнёныя рэфлексii цi благаннi “па матывах 
лiтаратуры” (І. Шаўлякова-Барзенка). 

 

Тэма 19. Міхась Мушынскі – крытык 

 

Міхась Іосіфавіч Мушынскі(1931 – 2018) – крытык, тэкстолаг, гісторык 

беларускай літаратуры, прафесар, пісьменнік. У 1955 годзе скончыў 

філалагічны факультэт БДУ. З 1956 г. працаваў на пасадзе малодшага 

навуковага супрацоўніка сектара рукапісаў і выданняў (цяпер — аддзел 

выданняў і тэксталогіі) у Інстытуце літаратуры і мастацтва Акадэміі навук 

БССР.. У 1963 годзе М. Мушынскі абараніў кандыдацкую дысертацыю 
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“Творчая гісторыя паэм Якуба Коласа «Новая зямля» і «Сымон-музыка»”. Праз 

два гады на яе аснове выдаў манаграфію “Ад задумы да здзяйснення” (1965). 

Напісаная М. Мушынскім праца – наватарская з’ява ў коласазнаўстве і 

айчыннай літаратуразнаўчай навуцы ўвогуле. Даследчык, упершыню 

выкарыстаўшы тэарэтыка-метадалагічныя прынцыпы аналізу творчай гісторыі, 

на прыкладзе шэдэўраў беларускай літаратуры паказаў, як адбывалася 

светапоглядная і мастацкая эвалюцыя Якуба Коласа. 

Дысертацыю на атрыманне вучонай ступені доктара філалагічных навук 

М. Мушынскі абараніў у 1978 г., праз год быў прызначаны загадчыкам аддзела 

выданняў і тэксталогіі. Выявіў сябе як выдатны тэкстолаг. Пад яго 

кіраўніцтвам выдадзены зборы твораў многіх беларускіх пісьменнікаў 

(І. Мележа, М. Лынькова, М. Гарэцкага, Зм. Бядулі, М. Багдановіча, Я. Коласа, 

Я. Купалы і інш.), некаторыя з іх суправаджаюцца каментарыямі, пасляслоўямі, 

зробленымі М. Мушынскім. Двойчы выдаваў “Летапіс жыцця і творчасці Якуба 

Коласа” (1982, 2012 – значна удакладнены). Шматгадовы вопыт у падрыхтоўцы  

шматтомных навукова-каментаваных Збораў твораў класікаў беларускай 

літаратуры абагульнены ў зборніку “Тэксталогія твораў Янкі Купалы і Якуба 

Коласа” (2007). 

Сур’ёзна займаўся распрацоўкай праблем гісторыі беларускай 

тэарэтычнай і літаратурна-крытычнай думкі. Пацвярджэннем гэтаму 

з’яўляюццафундаментальныя манаграфіі: 

 “Беларуская крытыка і літаратуразнаўства. 20—30-ыя гг.” (1975),  

 “Беларуская крытыка і літаратуразнаўства. 40—першая палавіна 60-х гг.” 
(1985) (У гэтых кнігах Мушынскі ўпершыню аб’ектыўна асэнсаваў гісторыю 

развіцця літаратурнай крытыкі.  Ва ўсім СССР на той мой момант не было 

даследаванняў падобнага тыпу. Крытыцы Мушынскі аддае асобнае месца ў 

літаратурным працэсе (пазней, у 1989 г., ён вельмі востра паставіць пытанне 

самастойнасці літаратурнай крытыкі ў лімаўскім артыкуле 

“Пракрытыкубеззлучніка “і””, ЛіМ, 27 кастрыч. – 3 ліст. 1989). Нават тое, 

што ў назве кнігі слова “крытыка” стаіць на першым месцы, гаворыць пра тое, 

што аўтар падкрэслівае авангардную ролю бягучай крытыкі ў літаратурным 

працэсе і фарміраванні грамадскай думкі. Унікальнасць даследчыцкай працы і ў 

тым, што Мушынскі ўласнаручна вывучыў крытычныя тэксты 1920–30 гг. 

(недаступныя шырокаму колу чытачоў у 1970-я гг.), увёў іх у літаратурны 

працэс, вярнуў імёны “забытых” крытыкаў (праўда, яшчэ не ўсіх, напрыклад, 

эмігрант Антон Адамовіч, крытык 1920-х, у гэтых кнігах яшчэ не згадваецца). 

Першая манаграфія больш выйгрышная ў плане праўдзівага паказу 

літаратурнага працэсу.), 

 “Каардынаты пошуку:Беларуская крытыка: набыткі, перспектывы” 
(1988) 

(Гэта кніга ўяўляе сабой зборнік навуковых выступленняў Мушынскага 

(значна перапрацаваных перад выданнем кнігі) па праблемах бягучай 

літаратурнай крытыкі, літаратуразнаўства. Адна з характэрных якасцей 
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Мушынскага-вучонага – ён умее вылучаць праблемы, шукаць шляхі іх 

вырашэння, бачыць літаратуру і навуку аб ёй у перспектыве.Значная частка 

кнігі прысвечана тым, хто стаіць ля вытокаў беларускай крытыкі і гісторыка-

літаратурнай навукі – Багдановічу, Гарэцкаму, Замоціну, Коласу. Кніга выйшла 

ў няпросты пераходны перыяд – канец 1980-х. Прыйшло новае пакаленне 

крытыкаў, якое адмятала ўсё, што звязана з набыткамі савецкага часу. 

Нягледзячы на ўсю глыбіню кнігі Мушынскага, яна прыйшла яшчэ з “таго” 

савецкага часу. Таму ёй нямала дасталася ад маладога пакалення крытыкаў 

(напрыклад, ад С. Запрудскага). М. Мушынскі першым узяўся за даследаванне 

жанру рэцэнзіі ў беларускай літаратурнай крытыцы. Адзін з разделаў кнігі 

“Каардынаты пошуку” (1988), які называецца “Гэты нялёгкі жанр – рэцэнзія”, 

уяўляе сабой перапрацаваны, дапоўнены тэкст даклада, прачытанага на 

пасяджэнні прэзідыума Праўлення Саюза пісьменнікаў Беларусі 22 лістапада 

1978 г. Праца ахоплівае ў асноўным дасягненні рэцэнзентаў 1970 – 80-х гг. Гэта 

плённая спроба глянуць на праблемы бягучай крытыкі, убачыць яе практычны 

бок, асэнсаваць набыткі, выявіць прычыны выдаткаў.), 

 а таксама асобныя раздзелы ў калектыўных працах, 

напрыклад, у “Нарысах па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей” у 4 
кнігах (1993—1995), у “Гісторыі беларускай літаратуры ХХ ст.” (Мушынскі  не 

баіцца пераглядаць ужо здзейсненае. Раздзелы прысвечаныя крытыцы і 

літаратуразнаўству ў “Гісторыі…” – гэта пераасэнсаваны і дапоўнены матэрыял 

яго манаграфій. Атрымаўся цэласны малюнак развіцця крытыкі і 

літаратуразнаўства. Пра раздзелы, змешчаныя ў “Гісторыі…”, вельмі трапна 

выказаўся В. Рагойша: даследчыкам “створаны цэласны малюнак развіцця 

крытыкі і літаратуразнаўства як арганічнага складніка нацыянальнага 

пісьменства, як фактару дзейснага ўплыву на літаратурны працэс, раскрыты 

галоўныя тэндэнцыі і заканамернасці развіцця крытычнай і навуковай думкі”). 

Крытычны падыход выяўляецца і ў гісторыка-літаратурных 

даследаваннях Мушынскага. Яго манаграфіі – гэта пераасэнсаванне навуковых 

дасягненняў або адкрыццё новага. “Ад задумы да здзяйснення” (1965) – 
“Тэксталогія твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа” (2007). “Нескароны талент. 
Праўдзівая гісторыя жыцця і творчасці Міхася Зарэцкага” (1991); “Падзвіжнік з 
Малой Багацькаўкі : жыццёвы і творчы шлях Максіма Гарэцкага” (2008). 

М. Мушынскага цікавяць “белыя плямы” ў літаратуры. Адным з першых 

ён па-новаму перачытаў аповесць Я. Коласа “Адшчапенец”(артыкул “Вярнуць 
чытачу першапачатковы тэкст “Адшчапенца””), раманы К. Чорнага “Трэцяе 

пакаленне” (артыкул “Ці быў Міхал Тварыцкі ворагам народа?”) і “Зямля” (арт. 

“Зямля – гэта частка чалавечай душы…”), раман М. Зарэцкага “Крывічы” (арт. 

“Кніга з абпаленымі старонкамі”) і інш. Вярнуў малавядомыя або забытыя творы 

ў літаратурны актыў, ацэньваў іх і тыя праблемы, што падымаюцца ў творах, з 

сучаснай пазіцыі.   

  

Тэма 20. Літаратурнае рэцэнзаванне 
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1. Азначэнне і асаблівасці жанру рэцэнзіі. 

Рэцэнзія – першасны жанр літаратурнай крытыкі. Ад рэцэнзіі шмат у чым 

залежыць далейшы лёс твора, прызнанне таленту пісьменніка. Тым не менш у 

беларускай навуцы рэцэнзія як жанр даследавалася мала. Асаблівасцям 

развіцця жанру ў 1970 – 1980-я гг. прысвяціў адзін з раздзелаў кнігі 

“Каардынаты пошуку” М. Мушынскі: “Гэты нялёгкі жанр – рэцэнзія”. Раздзел 

“Праблемы літаратурнага рэцэнзавання” ў калектыўнай працы “Праблемы 

сучаснай беларускай крытыкі” (1996; Т. Грамадчанка, А. Гурская, Л. Гарэлік) 

напісала Л. Гарэлік.  

Рэцэнзія(ад лац. recensio, разгляд) – жанр літаратурнай крытыкі, які 

падразумявае аналіз, першую ацэнку мастацкага твора з пункту гледжання 

вартасцей і недахопаў яго формы і зместу і вывад аб значнасці і месцы ў 

літаратуры. 

Элементы рэцэнзійнасці могуць прысутнічаць у эсэ, літаратурным 

партрэце, крытычным нарысе, праблемным і аглядным артыкуле і іншых 

літаратурна-крытычных жанрах.  

Галоўная функцыя рэцэнзіі – паведамленне пра новую кнігу, пабуджэнне 

цікавасці чытача да кнігі. У дыялогу крытыка і чытача ўскосным удзельнікам 

з’яўляецца пісьменнік. Для пісьменніка рэцэнзія – гэта прафесійнае заключэнне 

пра значнасць яго твора ў літаратурным працэсе. Праўда, пісьменнікі не 

заўсёды з прыхільнасцю ставяцца да крытычных ацэнак сваёй творчасці. 

Пры выкарыстанні рэцэнзіі як сродку зацікаўлення чытача неабходна 

ўлічваць яе сутнасныя асаблівасці: 

 Рэцэнзія ўтрымлівае суб’ектыўны пачатак. Успрыняцце крытыкам 

мастацкага твора залежыць ад здольнасці зразумець аўтарскую задуму, 

расшыфраваць вобразную сістэму. Характар ацэнкі твора вызначаецца 

каштоўнаснымі крытэрыямі крытыка. Адпаведнасць ідэйна-вобразнага ладу 

твора і эстэтычнага вопыту крытыка вядзе да больш глыбокага аналізу 

мастацкага твора.  

 Рэцэнзія патрабуе прафесійнагападыходу. Гэта не значыць – 

наяўнасці прафесійнай літаратурнай адукацыі. Рэцэнзент павінен валодаць 

асноўнымі ведамі аб літаратурным працэсе і тэорыі крытыкі, высокім узроўнем 

гуманітарнай культуры (філасофія, гісторыя і інш.), агульнай эрудыцыяй. 

Прафесіяналізм дае магчымасць наблізіцца дааб’ектыўнасці ў ацэнцы твора, 

пераадолець суб’ектыўнае ўспрыманне мастацкага тэксту. 

 Прадметам аналізу і ацэнкі ў рэцэнзіі павінен выступаць выключна 

мастацкі тэкст, а не асоба пісьменніка. Інакш літаратурная рэцэнзія 

змяшчаецца ў бок літаратурнай журналістыкі.  

 Рэцэнзія – гэта акт сумеснай творчасці крытыка, чытача і 

пісьменніка. Крытык у рэцэнзіі адкрывае для чытача пісьменніка, а пісьменнік 

сваёй творчасцю дае магчымасць сфарміравацца крытыку. Найлепшыя 

прыклады рэцэнзій з’яўляюцца арыгінальнымі творамі, якія маюць не толькі 

даследчую (тэарэтычную) каштоўнасць, але і мастацкую вартасць. 
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2.Асноўныя прынцыпы напісання літаратурнай рэцэнзіі. 

1. ПАЛЯРНАСЦЬ выкладу інфармацыі. Паказаць моцныя бакі твора і 

недахопы. 

2. АБ’ЕКТЫЎНАСЦЬ. Вы маеце права выказаць сваё меркаванне, але 

падмацуйце яго доказнымі аргументамі, лагічнасцю выкладу думкі. 

3. ФАКТЫЧНАСЦЬ. Крытычную думку падмацоўвайце рэальнымі 

фактамі. Карыстайцеся цытатамі непасрэдна з твора, абапірайцеся на 

літаратуразнаўчыя веды, на думкі вучоных. Праявіце эрудыцыю. 

4. ШЫРЫНЯ. Расшыфроўвайце твор пад рознымі кутамі гледжання. 

Зазірніце глыбей у задуму аўтара, пастаўце сябе на яго месца. Чаму ён так 

напісаў? Што ён хацеў выявіць, але, магчыма, не змог?  

5. РЭФЛЕКСІЯ. Адэкватна ацэньвайце свае веды і здольнасці. Ці 

маеце вы права на рэзкае асуджэнне або павучанне? Задача рэцэнзента: 

раскрыць моцныя і слабыя бакі твора. Пазбягайце адназначнасці, разважайце. 

Акрамя чорнага і белага, ёсць цэлы шэраг адценняў! 

Пазбягайце пры напісанні рэцэнзіі: 

1. Развязнасці, нахабнасці. Паважайце твор і аўтара, пра якога вы 

пішаце. 

2. Падрабязнага пераказу твора. Ваша задача – раскрыць змест, а не 

выкласці яго па-свойму. 

3. Адназначнасці пазіцыі. Пазначце сваю пазіцыю ў дачыненні да 

твора, але не лічыце яе адзіна правільнай. Добра, калі крытык далікатны. 

4. Блытаніны рэцэнзіі з водгукам. Водгук – гэта меркаванне пра 

мастацкі твор. Рэцэнзія патрабуе аналізу. Звярніце ўвагу на назву твора, яго 

кампазіцыю, структурныя кампаненты. Спыніцеся на героях, даследуйце 

аўтарскі стыль. Суаднясіце форму і змест, разгледзьце дэталі, памятайце пра 

агульны погляд на твор. Не спрабуйце абысціся агульнымі фразамі! 

5. Граматычных і стылістычных памылак.  

6. Прапаганды. Калі твор вам не спадабаўся, не агітуйце іншых, каб 

усе тэрмінова адклалі кнігу і перасталі чытаць дадзенага пісьменніка. А раптам 

праз пэўны час вашы адносіны да твора зменяцца і вы ўбачыце ў ім нешта 

добрае? 

Класічная рэцэнзія можа мець наступныя структурныя элементы: 

 агульная даведка, інфармацыя пра твор, кнігу; 

 актуальнасць тэмы твора; 

 агульная характарыстыка-ацэнка твора (з каментарыем сюжэта, 

апісаннем кульмінацыі, цытаваннем і інш.); 

 аналіз зместу і формы твора; 

 вызначэнне яго месца ў творчасці пісьменніка і ў літаратурным 

працэсе ў цэлым; 

 прыцягванне ўвагі чытача да твора. 

2. Жанр рэцэнзіі ў гістарычнай рэтраспектыве. 

Рэцэнзаванне як адна з разнавіднасцяў літаратурнай крытыкі вядома са 

старажытных часоў. Развіццё літаратуры выклікала неабходнасць 
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вытлумачваць літаратурныя з’явы, выказваць меркаванні пра новыя творы.  

Узнікла рэцэнзія з бібліяграфічнага апісання кнігі ў спалучэнні з кароткай яе 

ацэнкай і развівалася на стыку крытыкі і крытычнай бібліяграфіі. Выконвала 

спачатку пабочную ролю – інфармавала пра новыя творы, пра іх вартасці і 

недахопы. Паступова набыла самастойнасць, стала важным жанрам 

літаратурна-мастацкай крытыкі. 

Падмурак айчыннага літаратурнага рэцэнзавання закладваўся ў ХІХ ст. 

(згадаем рэцэнзіі У. Сыракомлі на творы В. Дуніна-Марцінкевіча). Станаўленне 

жанру адбывалася ў пачатку ХХ ст. на старонках “Нашай нівы”, дзе змяшчаліся 

першыя ацэнкі твораў Я. Купалы, Я. Коласа, Цёткі, М. Багдановіча і інш. 

(рэцэнзіі А. Бульбы, У. Самойлы, В. Ластоўскага, А. Навіны і інш.). 

Няпростым у развіцці літаратурнага рэцэнзавання быў перыяд канца 

1920–1930-х гг., калі ў крытыцы дамінаваў вульгарна-сацыялагічны падыход. 

Рэцэнзія ў гэты час нярэдка выступала ў якасці прысуду, ад якога залежаў лёс 

твора і нават пісьменніка (рэцэнзіі Л. Бэндэ, А. Кучара і інш.). 

У айчыннай гісторыі развіцця жанру рэцэнзіі хапала прыкладаў 

кампліментарных ацэнак мастацкіх твораў, падмены рэцэнзіі водгукам на твор, 

захаплення сацыялагічным метадам аналізу твораў без належнай увагі 

мастацка-вобразнага мыслення пісьменніка. Тым не менш жанр рэцэнзіі 

практычна заўсёды заставаўся вядучым і звяртаў на сябе ўвагу таленавітых 

прафесійных крытыкаў і пісьменнікаў. Літаральна кожны крытык і многія 

пісьменнікі-крытыкі паспрабавалі свае сілы ў жанры рэцэнзіі. У выніку мы 

маем яркія запамінальныя рэцэнзіі, некаторыя з якіх гучаць актуальна і да 

сённяшняга часу (напр., рэцэнзіі А. Бабарэкі на творы У. Дубоўкі, А. Адамовіча 

на творы В. Быкава). 

3. Стан сучаснага беларускага рэцэнзавання. 

У сучаснай літаратурнай крытыцы адбываюцца працэсы жанравай 

трансфармацыі. У масавых выданнях (як у друкаваных, так і ў інтэрнэце) жанр 

рэцэнзіі набывае інфармацыйна-рэкламныя прыкметы. Сёння масавы чытач 

патрабуе аб’ектыўнай аператыўнай інфармацыі, а не ацэнкі, аналізу мастацкага 

твора. Гэта вядзе да таго, што структурныя элементы класічнай рэцэнзіі могуць 

адсутнічаць у тэксце (напрыклад, аналіз зместу і формы твора, вызначэнне 

месца твора ў літаратурным працэсе). 

Памяншаецца аб’ём рэцэнзіі, што звязана з развіццём кліпавага мыслення 

ў сучаснага чытача. 

Персаніфікацыя (суб’ектывізацыя) сучаснай крытыкі вядзе да пашырэння 

рэцэнзіі ў форме эсэ.  

Яшчэ адна рыса сучаснай рэцэнзіі ў масавых выданнях – мова ў стылі 

“тусовачнага сцёба”. Тэксты ўтрымліваюць слэнгавую лексіку, факталагічныя 

памылкі, панібрацкія адносіны да пісьменніка. Вытокі такога “сцёба” – 

літаратурная традыцыя постмадэрнізму і інтэрнэт-прастора з яе спецыфічнай 

лексікай. Бывае, што сучасныя крытыкі ўмела карыстаюцца “сцёбам”, 

ствараюць непаўторны з’едлівы стыль.  
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ІІ ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

Тэматыка практычных заняткаў 

 

спецыяльнасць 1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура: 

     6 семестр – 12 г. +  2 г. КСР, 

7 семестр – 20 г. + 2 г. КСР; 

 

спецыяльнасць 1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура (завочная форма 

атрымання адукацыі)*: 

9 семестр – 6 г.  

 

1. Сутнасць літаратурнай крытыкі (2). 

2. Метадалагічныя прынцыпы літаратурнай крытыкі (2). 

3. Жанры літаратурнай крытыкі (2). 

4. Крытычная дзейнасць Р. Падбярэскага, У. Сыракомлі, В. Каратынскага (2). 

5. Літаратурная крытыка пачатку ХХ стагоддзя (2). 

6. Творчыя індывідуальнасці крытыкаў “нашаніўскага” перыяду (2 КСР). 

7. Крытычная спадчына Максіма Гарэцкага (2). 

8. Крытыка літаратурных аб’яднанняў (1920-я – пачатак 1930-х гг.) (4)*. 

9. Крытыка перыяду Вялікай Айчыннай вайны і першага пасляваеннага 

дзесяцігоддзя (2). 
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10. Творчы партрэт Алеся Адамовіча-крытыка (2). 

11. Творчыя партрэты Рыгора Бярозкіна і Міхася Стральцова (2). 

12. Крытычная дзейнасць Уладзіміра Калесніка, Віктара Каваленкі (2). 

13. Беларуская крытычная думка ў другой палове 1980-х гг. (2). 

14. Беларуская крытыка 2000-х гг. (2)*, (2 КСР).  

15. Міхась Мушынскі – крытык (2). 

16. Літаратурнае рэцэнзаванне (2)*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэматыка практычных заняткаў 

 

№ 1. Сутнасць літаратурнай крытыкі (2) 

1. Назавіце прадмет літаратурнай крытыкі. 

2. Ці можа літаратурная крытыка звяртацца да твораў мінулых часоў? 

3. У чым заключаецца падабенства і разыходжанне 

а) літаратурнай крытыкі і літаратуразнаўства; 

б) літаратурнай крытыкі і мастацтва; 

в) літаратурнай крытыкі і публіцыстыкі? 

4. У чым заключаецца інтэгральны падыход да разумення спецыфікі 

літаратурна-крытычнай дзейнасці? 

5. Якія вы ведаеце функцыі і задачы літаратурнай крытыкі? 

6. Назавіце і расшыфруйце тыпы літаратурнай крытыкі адносна суб’екта 

крытычнай дзейнасці. 

7. З якімі гуманітарнымі і дапаможнымі навукамі мае сувязь літаратурная 

крытыка? 

8. Патлумачце наступныя вызначэнні літаратурнай крытыкі: 

а) В. Р. Бялінскі: «Критика – движущаяся эстетика». (Пазнаёміцца з урыўкам 

з артыкула В. Г. Белінскага“О критике и литературных мнениях "Московского 

наблюдателя", 1836: 
«Что такое критика? Простая оценка художественного произведения, приложение 

теории к практике, или усилие создать теорию из данных фактов? Иногда то и другое, чаще 
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все вместе. Потом, чем критика должна быть? Частным выражением мнения того или 

другого лица, принимающего на себя обязанность судьи изящного, или выражением 

господствующего мнения эпохи в лице ее представителей, которое есть результат прежде 

бывших мнений, прежде бывших опытов и наблюдений? Без сомнения, она имеет право быть 

тем и другим, но в первом случае она должна быть шагом вперед, открытием нового, 

расширением пределов знания, или даже совершенным его изменением, должна быть делом 

гения; во втором случае она меньше рискует, но зато может быть увереннее в самой себе, 

может быть всегда истинною в отношении к своему времени. Итак, критика первого рода 

есть исключение из общего правила, явление великое и редкое; критика второго рода есть 

усилие уяснить и распространить господствующие понятия своего времени об изящном. В 

наше время, когда основные законы творчества уже найдены, это есть единственная цель 

критики. Уяснить эти законы теоретически, подтверждать их истину практически, вот ее 

назначение. Теория есть систематическое и гармоническое единство законов изящного; но 

она имеет ту невыгоду, что заключается в известном моменте времени, а критика 

беспрестанно движется, идет вперед, собирает для науки новые материалы, новые данные. 

Это есть движущаяся эстетика, которая верна одним началам, но которая ведет вас к ним 

разными путями и с разных сторон, и в этом-то заключается ее прогресс. Вот почему, 

критика так важна, так всеобща; вот почему она завладела общим вниманием и приобрела 

такой авторитет, такое могущество. Дарование критика есть дарование редкое и потому 

высоко ценимое; если мало людей, наделенных от природы большим или меньшим участком 

эстетического чувства, способных принимать впечатления изящного, то как же должно быть 

мало людей, обладающих в высшей степени этим эстетическим чувством и этою 

приемлемостию впечатлений изящного?.. Ошибаются те люди, которые почитают ремесло 

критика легким и более или менее всякому доступным: талант критика редок, путь его 

скользок и опасен. И в самом деле, с одной стороны, сколько условий сходится в этом 

таланте: и глубокое чувство, и пламенная любовь к искусству, и строгое многостороннее 

изучение и объективность ума, которая есть источник беспристрастия, способность не 

поддаваться увлечению; с другой стороны, какова высокость принимаемой им на себя 

обязанности! На ошибки подсудимого смотрят как на что-то обыкновенное; ошибка судьи 

наказывается двойным посмеянием.  

   Предмет критики есть приложение теории к практике. Всякое критическое рассмотрение, 

имеющее своим предметом не прямо изящное, а что-нибудь имеющее к нему отношение, 

есть не критика, а полемика, как бы оно ни было скромно, вежливо, тихо и безжизненно. 

Статья о мнениях какого-нибудь журнала об изящном есть критика; статья о самом журнале 

есть полемика или простое суждение. Статья о сочинениях истинного поэта, в которой 

доказывается, почему он есть истинный поэт, или статья о сочинениях поэта-самозванца, в 

которой доказывается, почему он есть поэт-самозванец, такая статья есть критика; статья о 

произведении человека, которого никто не думал почитать поэтом и которого сочинения не 

идут под поверку теории, есть полемика. Под словом "полемика" я разумею здесь не брань, 

не споры, а все, что называется рецензиею и простым выражением мнения о каком-нибудь 

литературном предмете. Цель критики высокая - поверка фактов умозрением и, наоборот: 

цель полемики низшая - защита здравого смысла. Критика опирается на умозрении, 

полемика на здравом смысле. Я почел необходимым сделать это разделение: у нас всякая 

статья, в которой судится о каком-нибудь литературном предмете, называется критикою.  

  Всякое дело должно быть сообразно с обстоятельствами, в ладу с отношениями. Так и 

критика. Мы сказали, что она такое; теперь мы должны сказать, чем она должна быть у нас в 

России. В Германии, стране критики, критика идеальна, умозрительна; во Франции критика 

положительная, историческая. Какова же должна быть критика в России?.. Но может ли быть 

у нас даже какая-нибудь критика, когда у нас нет литературы? Г. Шевырев однажды 

коснулся этого вопроса и решил, что у нас критика должна, как у немцев, предшествовать 

литературе. Мнение, может быть, неверное, но остроумное! Не хочу рассматривать его; 
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скажу только, что, по моему мнению, нашей литературе должна предшествовать некоторая 

образованность вкуса, или, другими словами, у нас сперва должны явиться читатели, 

dilettanti {Любители. - Ред.}, а потом уже и литература. Немцы сделались критиками 

вследствие своего характера, своего умозрительного направления, следовательно, у них 

критика родилась сама; у нас она есть усилие или подражание, так же как и литература. Я не 

знаю политической экономии и потому не могу решить, продукт ли родит потребителей, или 

потребители родят продукт; по крайней мере у нас сперва должны явиться требователи на 

литературу, а потом уже и литература. А то смешное дело! Хотят, чтобы у нас были поэты, 

когда их еще некому читать. Цветущее состояние нашей книжной торговли не только не 

опровергает этого положения, но еще подтверждает его: там, где с равною жадностью 

читается и хорошее и дурное, где равный успех имеют и "песенники" г. Гурьянова и 

стихотворения Пушкина, там видна охота к чтению, но не потребность литературы. Когда 

наша читающая публика сделается многочисленна, взыскательна и разборчива, тогда явится 

и литература»);  

б) А. С. Пушкін: «Критика – наука открывать красоты и недостатки 

впроизведениях искусства», «Состояние критики само по себе 

показываетстепень образованности всей литературы вообще». 

9. Патлумачце, у чым прынцыповае адрозненне выказванняў класікаў 

літаратуры:  

“Писатель, произведения которого не имели успеха, легко становиться 

желчным критиком: так слабое и безвкусное вино может стать 

превосходным уксусом”. (Федор Михайлович Достоевский) 

“Чтобы оценить прекрасные литературные произведения нужно обширное 

образование, развитой интелект, покой, досуг и известное напряжение ума”. 

(Оноре де Бальзак) 

10. Прачытайце ўрывак з публікацыі М. Мушынскага «Пра крытыку без 

злучніка “і”» (ЛіМ, 27.10.1989). Як аўтар тлумачыць спецыфіку дзейнасці 

крытыка ў адрозненні ад справы літаратуразнаўца?  

11. Прачытайце ў  часопісе “Нёман (№ 10, 2013) артыкул І. Шатыронак 

«Критика безстраха и упрека», вылучыце асноўныя палажэнні, 

пракаменціруйце іх.  
https://docviewer.yandex.by/view/1130000014350117/?*=oZ9txlruF4R6DXMH%2FJq6q2uXA7Z7InVybCI6Imh0dHA6Ly96dmlhemRhLmJ5L3Np

dGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvbmVtMTBfMjAxMy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6Im5lbTEwXzIwMTMucGRmIiwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAxND

M1MDExNyIsInl1IjoiNjIzNzg3NjEyMTU0ODQwMzAzOCIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTU0OTY1MDMwMjkzNiwic2VycFBhcmFtcyI

6Imxhbmc9cnUmbmFtZT1uZW0xMF8yMDEzLnBkZiZ0bT0xNTQ5NjQ5MTkyJnRsZD1ieSZ0ZXh0PSVEMCU5OC4lMjAlRDAlQTglRDAlQjAl

RDElODIlRDElOEIlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQkElMjAlMjIlRDAlOUElRDElODAlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjglRDAl

QkElRDAlQjAlMjAlRDAlQjElRDAlQjUlRDAlQjclRDElODElRDElODIlRDElODAlRDAlQjAlRDElODUlRDAlQjAlMjAlRDAlQjglMjAlRDElO

DMlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQjAlMjImdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ6dmlhemRhLmJ5JTJGc2l0ZXMlMkZkZWZhd

Wx0JTJGZmlsZXMlMkZuZW0xMF8yMDEzLnBkZiZscj0xNTcmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWZiYTExMmNlM2FkZDRhNTQzM2

MwN2Y3Yjg5MDlkZWY2JmtleW5vPTAifQ%3D%3D&page=1&lang=ru 

12. Што яднае наступныя выказванні беларускіх літаратуразнаўцаў і крытыкаў 

розных гістарычных перыядаў: 

М. Гарэцкі: “Дрэнна крытыка такая, што крытыкуе не творы, а аўтара” 

(1914 г.). 

У.Калеснік “Крытык павінен адчуваць сябе ў літаратурным садзе садоўнікам, 

а не дэгустатарам і не парубшчыкам ці карчавальнікам” (1986 г.). 

 

№ 2. Метадалагічныя прынцыпы літаратурнай крытыкі (2) 
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https://docviewer.yandex.by/view/1130000014350117/?*=oZ9txlruF4R6DXMH%2FJq6q2uXA7Z7InVybCI6Imh0dHA6Ly96dmlhemRhLmJ5L3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvbmVtMTBfMjAxMy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6Im5lbTEwXzIwMTMucGRmIiwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAxNDM1MDExNyIsInl1IjoiNjIzNzg3NjEyMTU0ODQwMzAzOCIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTU0OTY1MDMwMjkzNiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmbmFtZT1uZW0xMF8yMDEzLnBkZiZ0bT0xNTQ5NjQ5MTkyJnRsZD1ieSZ0ZXh0PSVEMCU5OC4lMjAlRDAlQTglRDAlQjAlRDElODIlRDElOEIlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQkElMjAlMjIlRDAlOUElRDElODAlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjglRDAlQkElRDAlQjAlMjAlRDAlQjElRDAlQjUlRDAlQjclRDElODElRDElODIlRDElODAlRDAlQjAlRDElODUlRDAlQjAlMjAlRDAlQjglMjAlRDElODMlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQjAlMjImdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ6dmlhemRhLmJ5JTJGc2l0ZXMlMkZkZWZhdWx0JTJGZmlsZXMlMkZuZW0xMF8yMDEzLnBkZiZscj0xNTcmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWZiYTExMmNlM2FkZDRhNTQzM2MwN2Y3Yjg5MDlkZWY2JmtleW5vPTAifQ%3D%3D&page=1&lang=ru
https://docviewer.yandex.by/view/1130000014350117/?*=oZ9txlruF4R6DXMH%2FJq6q2uXA7Z7InVybCI6Imh0dHA6Ly96dmlhemRhLmJ5L3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvbmVtMTBfMjAxMy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6Im5lbTEwXzIwMTMucGRmIiwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAxNDM1MDExNyIsInl1IjoiNjIzNzg3NjEyMTU0ODQwMzAzOCIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTU0OTY1MDMwMjkzNiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmbmFtZT1uZW0xMF8yMDEzLnBkZiZ0bT0xNTQ5NjQ5MTkyJnRsZD1ieSZ0ZXh0PSVEMCU5OC4lMjAlRDAlQTglRDAlQjAlRDElODIlRDElOEIlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQkElMjAlMjIlRDAlOUElRDElODAlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjglRDAlQkElRDAlQjAlMjAlRDAlQjElRDAlQjUlRDAlQjclRDElODElRDElODIlRDElODAlRDAlQjAlRDElODUlRDAlQjAlMjAlRDAlQjglMjAlRDElODMlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQjAlMjImdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ6dmlhemRhLmJ5JTJGc2l0ZXMlMkZkZWZhdWx0JTJGZmlsZXMlMkZuZW0xMF8yMDEzLnBkZiZscj0xNTcmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWZiYTExMmNlM2FkZDRhNTQzM2MwN2Y3Yjg5MDlkZWY2JmtleW5vPTAifQ%3D%3D&page=1&lang=ru
https://docviewer.yandex.by/view/1130000014350117/?*=oZ9txlruF4R6DXMH%2FJq6q2uXA7Z7InVybCI6Imh0dHA6Ly96dmlhemRhLmJ5L3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvbmVtMTBfMjAxMy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6Im5lbTEwXzIwMTMucGRmIiwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAxNDM1MDExNyIsInl1IjoiNjIzNzg3NjEyMTU0ODQwMzAzOCIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTU0OTY1MDMwMjkzNiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmbmFtZT1uZW0xMF8yMDEzLnBkZiZ0bT0xNTQ5NjQ5MTkyJnRsZD1ieSZ0ZXh0PSVEMCU5OC4lMjAlRDAlQTglRDAlQjAlRDElODIlRDElOEIlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQkElMjAlMjIlRDAlOUElRDElODAlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjglRDAlQkElRDAlQjAlMjAlRDAlQjElRDAlQjUlRDAlQjclRDElODElRDElODIlRDElODAlRDAlQjAlRDElODUlRDAlQjAlMjAlRDAlQjglMjAlRDElODMlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQjAlMjImdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ6dmlhemRhLmJ5JTJGc2l0ZXMlMkZkZWZhdWx0JTJGZmlsZXMlMkZuZW0xMF8yMDEzLnBkZiZscj0xNTcmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWZiYTExMmNlM2FkZDRhNTQzM2MwN2Y3Yjg5MDlkZWY2JmtleW5vPTAifQ%3D%3D&page=1&lang=ru
https://docviewer.yandex.by/view/1130000014350117/?*=oZ9txlruF4R6DXMH%2FJq6q2uXA7Z7InVybCI6Imh0dHA6Ly96dmlhemRhLmJ5L3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvbmVtMTBfMjAxMy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6Im5lbTEwXzIwMTMucGRmIiwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAxNDM1MDExNyIsInl1IjoiNjIzNzg3NjEyMTU0ODQwMzAzOCIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTU0OTY1MDMwMjkzNiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmbmFtZT1uZW0xMF8yMDEzLnBkZiZ0bT0xNTQ5NjQ5MTkyJnRsZD1ieSZ0ZXh0PSVEMCU5OC4lMjAlRDAlQTglRDAlQjAlRDElODIlRDElOEIlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQkElMjAlMjIlRDAlOUElRDElODAlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjglRDAlQkElRDAlQjAlMjAlRDAlQjElRDAlQjUlRDAlQjclRDElODElRDElODIlRDElODAlRDAlQjAlRDElODUlRDAlQjAlMjAlRDAlQjglMjAlRDElODMlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQjAlMjImdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ6dmlhemRhLmJ5JTJGc2l0ZXMlMkZkZWZhdWx0JTJGZmlsZXMlMkZuZW0xMF8yMDEzLnBkZiZscj0xNTcmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWZiYTExMmNlM2FkZDRhNTQzM2MwN2Y3Yjg5MDlkZWY2JmtleW5vPTAifQ%3D%3D&page=1&lang=ru
https://docviewer.yandex.by/view/1130000014350117/?*=oZ9txlruF4R6DXMH%2FJq6q2uXA7Z7InVybCI6Imh0dHA6Ly96dmlhemRhLmJ5L3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvbmVtMTBfMjAxMy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6Im5lbTEwXzIwMTMucGRmIiwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAxNDM1MDExNyIsInl1IjoiNjIzNzg3NjEyMTU0ODQwMzAzOCIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTU0OTY1MDMwMjkzNiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmbmFtZT1uZW0xMF8yMDEzLnBkZiZ0bT0xNTQ5NjQ5MTkyJnRsZD1ieSZ0ZXh0PSVEMCU5OC4lMjAlRDAlQTglRDAlQjAlRDElODIlRDElOEIlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQkElMjAlMjIlRDAlOUElRDElODAlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjglRDAlQkElRDAlQjAlMjAlRDAlQjElRDAlQjUlRDAlQjclRDElODElRDElODIlRDElODAlRDAlQjAlRDElODUlRDAlQjAlMjAlRDAlQjglMjAlRDElODMlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQjAlMjImdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ6dmlhemRhLmJ5JTJGc2l0ZXMlMkZkZWZhdWx0JTJGZmlsZXMlMkZuZW0xMF8yMDEzLnBkZiZscj0xNTcmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWZiYTExMmNlM2FkZDRhNTQzM2MwN2Y3Yjg5MDlkZWY2JmtleW5vPTAifQ%3D%3D&page=1&lang=ru
https://docviewer.yandex.by/view/1130000014350117/?*=oZ9txlruF4R6DXMH%2FJq6q2uXA7Z7InVybCI6Imh0dHA6Ly96dmlhemRhLmJ5L3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvbmVtMTBfMjAxMy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6Im5lbTEwXzIwMTMucGRmIiwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAxNDM1MDExNyIsInl1IjoiNjIzNzg3NjEyMTU0ODQwMzAzOCIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTU0OTY1MDMwMjkzNiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmbmFtZT1uZW0xMF8yMDEzLnBkZiZ0bT0xNTQ5NjQ5MTkyJnRsZD1ieSZ0ZXh0PSVEMCU5OC4lMjAlRDAlQTglRDAlQjAlRDElODIlRDElOEIlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQkElMjAlMjIlRDAlOUElRDElODAlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjglRDAlQkElRDAlQjAlMjAlRDAlQjElRDAlQjUlRDAlQjclRDElODElRDElODIlRDElODAlRDAlQjAlRDElODUlRDAlQjAlMjAlRDAlQjglMjAlRDElODMlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQjAlMjImdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ6dmlhemRhLmJ5JTJGc2l0ZXMlMkZkZWZhdWx0JTJGZmlsZXMlMkZuZW0xMF8yMDEzLnBkZiZscj0xNTcmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWZiYTExMmNlM2FkZDRhNTQzM2MwN2Y3Yjg5MDlkZWY2JmtleW5vPTAifQ%3D%3D&page=1&lang=ru
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1. Ад чаго залежыць метад ацэнкі і аналізу мастацкага твора абраны 

крытыкам? 

2. Якая крытыка – прафесійная, пісьменніцкая, чытацкая – больш верагодна 

карыстаецца прынцыпамі і метадамі аналізу і ацэнкі мастацкага твора, якія 

выпрацавала метадалогія літаратуразнаўства? 

3. Сутнасць эстэтычнага прынцыпу аналізу мастацкага твора? 

прынцыпу гістарызму? 

сістэмнасці? 

цэласнасці? 

паяднанняаналізу з сінтэзам?  

4. Сутнасць літаратуразнаўчых метадаў: міфалагічнага? 

біяграфічнага? 

культурна-гістарычнай школы? 

гісторыка-параўнальнага? 

псіхалагізму? 

псіхааналітычнага? 

сацыялагічнага? 

фармальнага? 

5. У чым заключаюцца асаблівасці метадалогіісучаснай літаратурнай 

крытыкі? 

6. Ахарактарызаваць кртычныя метады і падыходы ў прапанаваных 

публікацыях. 

 

№ 3. Жанры літаратурнай крытыкі (2) 

1. Рэцэнзія як літаратурна-крытычны жанр. Жанравыя разнавіднасці 

рэцэнзіі. 

2. Жанр літаратурнага агляду. З гісторыі станаўлення жанру ў беларускай 

літаратурнай крытыцы. 

3. Літаратурна-крытычны артыкул, яго кампазіцыя, разнавіднасці.  

4. Жанравыя формы засвоеныя літаратурнай крытыкай: літаратурны 

(творчы) партрэт, літаратурна-крытычны нарыс, літаратурна-крытычнае эсэ, 

пародыя, іх асаблівасці. 

5.  Напішыце анатацыю на прапанаваны мастацкі твор. 

6. Вызначце жанр прапанаванай літаратурна-крытычнай публікацыі. 

Абгрунтуйце.  

 

№ 4. Крытычная дзейнасць Р. Падбярэскага, У. Сыракомлі, В. Каратынскага 

(2) 

1. Р. Падбярэскі і яго ўдзел у беларускім  літаратурна-грамадскім руху 1840-х гг. 
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2. Аналіз крытычнага выступлення Р. Падбярэскага “Беларусь і Ян Баршчэўскі” 

(гл.*“Аналіз літаратурна-крытычнай публікацыі. Метадычныя парады”, с. 66). 

Значэнне публікацыі ў гісторыі беларускай літаратурнай крытыкі. 

3. Уклад У. Сыракомлі ў беларускую дэмакратычную крытыку.Аналіз чатырох 

публікацый, прысвечаных творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча. 

4. В. Каратынскі як літаратурныкрытык.Аналіз яго крытычнага матэрыялу“З 

каментарыяў да паэмы “Таміла”. 

 

№ 5. Літаратурная крытыка пачатку ХХ стагоддзя (2) 

1. Погляд С. Палуяна на бягучы літаратурны працэс, літаратурныя прагнозы 

крытыка ў публікацыі “Беларуская літаратура ў 1909 г.”. Значэнне артыкула ў 

гісторыі развіцця беларускай літаратурнай крытыкі.  

2. Ацэнка творчасці Я. Купалы і М. Багдановіча А. Луцкевічам у рэцэнзіях на 

паэтычныя кнігі “Шляхам жыцця” (“Шляхам жыцця”) і “Вянок” (“Пясняр 

чыстае красы”). 

3. В. Ластоўскі пра сутнасць, прызначэнне нацыянальнай літаратуры, яе шляхі 

развіцця ў артыкуле “Сплачвайце доўг”. Аўтарская пазіцыя і форма яе 

выяўлення. Артыкул у кантэксце “нашаніўскай” дыскусіі. 

4. Ацэнка М. Багдановічам здабыткаў сучаснай яму прозы, паэзіі і драматургіі ў 

літаратурных аглядах “Глыбы і слаі”, “За тры гады”. 

5.  Пастаноўка праблемы народнасці літаратуры, яе нацыянальнага характару, 

стылю ў артыкуле М. Багдановіча “Забыты шлях”.  

6. Адметнасці жанравай формы публікацый “Краса и сила”, “Памяти 

Т. Г. Шевченко”. Метад Багдановіча-крытыка.  

 

№ 6. Творчыя індывідуальнасці крытыкаў “нашаніўскага” перыяду (2 КСР) 

Узровень 1. Заканспектаваць асноўныя палажэнні публікацый (на выбар 

студэнта адзін з блокаў): 

1. Самойла У. “«Жалейка» – песні Янука Купалы”. Рэцэнзіі А. Бульбы на зборнікі 

“Песні-жальбы” Я. Коласа і “Гусляр” Я. Купалы. 

2. Гмырак Л. “Яшчэ раз аб сплочванні доўгу”, “Беларускае нацыянальнае 

адраджэнне”, “Тарас Шаўчэнка”. 

3. Лёсік Я.Рэцэнзіі на кнігу “Сцэнічныя творы” Т. Гушчы, на зборнік “Матчын 

дар” А. Гаруна. 

4. Бядуля Зм. “Не адным хлебам”, “Чаму яшчэ няма беларускага рамана?”. 

Узровень 2. Падрыхтаваць рэферат па тэме (на выбар студэнта): 

1. “Літаратурна-крытычная дзейнасць У. Самойлы”. 

2. “Літаратурна-крытычная дзейнасць А. Бульбы”. 

3. “Літаратурна-крытычная дзейнасць Л. Гмырака”. 

4. “Літаратурна-крытычная дзейнасць Я. Лёсіка.” 
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5. “Літаратурна-крытычная дзейнасць Зм. Бядулі”. 

Узровень 3. Зрабіць цэласны аналіз літаратурна-крытычных публікацый 

(дзве на выбар студэнта): 

 Самойла У. «“Жалейка” – песні Янука Купалы»; рэцэнзіі А. Бульбы на зборнікі 

“Песні-жальбы” Я. Коласа і “Гусляр” Я. Купалы;  

 Гмырак Л. “Яшчэ раз аб сплочванні доўгу”, “Беларускае нацыянальнае 

адраджэнне”, “Тарас Шаўчэнка”;  

 Лёсік Я.Рэцэнзіі на кнігу “Сцэнічныя творы” Т. Гушчы, на зборнік “Матчын 

дар” А. Гаруна; Бядуля Зм. “Раскіданае гняздо”, “Чаму яшчэ няма беларускага 

рамана?”. 

 

№ 7. Крытычная спадчына Максіма Гарэцкага (2) 

1. Праграмныя артыкулы “нашаніўскага” перыяду“Наш тэатр” (1913), 

“Развагі і думкі” (1914): іх праблемнасць і эстэтычная каштоўнасць. Цэласны 

аналіз крытычных матэрыялаў. 

2. Крытычныя падыходы М. Гарэцкага ў ацэнцы драматургіі. Аналіз 

крытычных матэрыялаў “Беларускае драматычнае пісьменства” (1919), 

“Уладзіслаў Галубок” (1919). Спроба вытлумачэння асаблівасцей творчага 

метаду Купалы, ацэнка “Раскіданага гнязда”. 

3. Крытычнае асэнсаванне шляхоў развіцця нацыянальнай літаратуры ў 

публікацыі “Нашаніўскі перыяд у беларускай літаратуры” (1926, надрук. у 

1927). 

4. “Гісторыя беларускае літаратуры” М. Гарэцкага. Яе значэнне ў гісторыі 

літаратурнай крытыкі і літаратуразнаўства.  
 

№ 8. Крытыка літаратурных аб’яднанняў (1920-я – пачатак 1930-х гг.) (2) 

1. Літаратурна-мастацкае аб’яднанне “Маладняк”. Погляды 

“маладнякоўцаў” на літаратуру.  

2. “Маладняк” у ацэнцы Максіма Гарэцкага (выпісаць тэзісна “плюсы” і 

“мінусы” дзейнасці аб’яднання паводле думак М. Гарэцкага, выказаных ў 

артыкуле “Маладняк”).  

3. Літаратурна-крытычная дзейнасць Адама Бабарэкі: маладнякоўскі і 

ўзвышаўскі перыяды. Трагічны лёс крытыка. 

4. Тэорыя “маладнякізму” і “адраджанізму” А. Бабарэкі ў артыкуле  “Вясну 

радзіла восень: (Да пытання аб кірунках у сучаснай беларускай літаратуры)”. 

5. Крытыка Адама Бабарэкі ўзвышаўскага перыяду творчасці. Аналіз 

публікацыі “Паэма «Сымон-музыка» Якуба Коласа”. 

 

№ 9.  Крытыка літаратурных аб’яднанняў (1920-я – пачатак 1930-х гг.) (2) 

1. Погляды ўзвышаўскіх крытыкаў на літаратуру і яе развіццё.  
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2. Унёсак Язэпа Пушчы ў развіццё літаратурнай крытыкі. 

3. Аналіз публікацыі Я. Пушчы “Кузьма Чорны. «Зямля»”. 

Параўнайце ацэнкі рамана “Зямля”, зробленыя Я. Пушчам, з наступнымі: 
“У аснове рамана ляжыць ідэалогія кулака эпохі пачатку сацыялістычнай перабудовы 

сельскай гаспадаркі...” (А. Гародня “Фармалістычны факстрот і “самабытная” лявоніха”, 

“Маладняк”, № 9, 1929) 

“Той-жа чытач буде некалькі зьдзіўлен романам “Зямля”, паколькі яна разбурацьме тое 

паняцьце аб романе, якое ў яго злажылася на падставе раней ім прачытаных. І гэта зразумела: 

дасюль ён яшчэ ня чытаў беларускага роману (па будове і форме). Дасюль ён меў 

магчымасьць чытаць романы або хронікі апавядальна-апісальнага, натуральна-статычнага і 

плякатнага характару. “Зямля” К. Чорнага – роман соцыяльна-псыхолёгічнага роду. Гэроем яго 

ў адрознасьць ад романаў папярэдніх зьяўляецца не гэрой-адзінка, а сялянская маса. Асобы-ж, 

што высоўваюцца ёю, выконваюць толькі пэўныя ролі, вызначаныя самім ходам разьвіцьця 

грамады.  

Перад чытачом роман выступае ў двух плянах. У першым яго пляне, гэты т. ск. роман у 

асобах – мы чытаем, роман-жа ў другім сваім пляне, гэты роман дзейнасьці – мы адчуваем; і 

яго ходы, яго кірунак разьвіцьця мы бачым праз прызму першага пляну. [...] Словам, гэта 

роман не біографічнага характару і не хронікальнага.  

Зрэшты, роман гэта вельмі ўмоўна. “Зямля” хутчэй поэма прозаю, у якой прасьпяваны 

гімн жыцьцю на зямлі і яго аднаўленьню, што адбываецца ў выніку рэволюцыі. Гэта не роман-

плякат, гэта – роман драматычных песень зямлі. Ён дае падставу на тое, каб быць вызнаным 

за нацыянальны формаю роман. У дачыненьні да папярэдніх прэтэндэнтаў на такі роман 

“Зямлі” па праву мусіць быць адведзена першае месца. Яна ўносіць свой зьмест у паняцьце 

роману і творыць свой уласны адменьнік яго ў шэрагу тых паняцьцяў, што ўтварыліся былі на 

падставе романічных узораў у іншакраёвых літаратурах і іх эпігонах у беларускай”. (А. 

Бабарэка, “Узвышша”, № 4, 1929) 

“У рамане "Зямля", як у самім жыцці, плынь падзей, з’яў, вобразаў. Паэтычнае і 

звычайнае, камічнае і трагічнае, заканамернае і выпадковае ствараюць складанае і адзінае 

цэлае – своеасаблівую паэму ў прозе аб глыбінных працэсах народнага жыцця, аб рэвалюцыі ў 

душы простых людзей <…>Усе гаворкi герояў рамана адбываюцца вакол «зямельнага 

пытання», а заезджы каморнiк — адна з цэнтральных фiгур вёскi. Аднак «зямля» 

асэнсоўваецца Чорным у фiласофска-паэтычным плане як месца, дзе дзеецца мiстэрыя 

чалавечага жыцця — ад нараджэння i да смерцi” (М. Тычына, 1990-я гг.) 

4. Творчасць М. Багдановіча ў ацэнцы Язэпа Пушчы (артыкул “Кніга лірыкі як 

мастацкае цэлае. “Вянок” М. Багдановіча”). 

Параўнайце  назіранні І. Плашчынскага і сучаснага даследчыка творчай 

спадчыны Багдановіча: 
“Крыху з’яўляецца незразумелым такі матыў, як захапленне жанчынай-маткай”. (І. 

Плашчынскі) 

“Варта звярнуцца да абставінаў ранняга дзяцінства Максіма, каб разгадаць псіхалагічныя 
матывацыі, што абумовілі дзве асаблівасці вобразу жанчыны ў ягонай паэзіі. Вобраз гэты 
звычайна трагічны, у ім занатаваны постаці дзяўчыны і маці”. (У. Конан) 
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Пазнаёмцеся з тэкстам Юрася Пацюпы пра гістарыяграфію даследаванняў 

творчасці Багдановіча. Вызначце ролю артыкула Я. Пушчы ў гісторыі 

беларускай літаратуры і крытыкі. Вызначце матывацыю зварота Я. Пушчы да 

творчай постаці Багдановіча.   

“З 1922 па 1927 гг. – перыяд, які А. Бабарэка назваў «рэгістрацыйным 
дзесяцёхгоддзем», пачынаецца навуковае вывучэнне Багдановічавай паэзіі. Першымі працамі, 
вытрыманымі ў духу фармальнага метаду, былі артыкулы Ул. Дзяржынскага «Максім 
Багдановіч як стылізатар беларускага вершу» (1922) і «М. Багдановіч як апісальнік прыроды» 
(1922). Гэты пачын развіў А. Вазнясенскі, напісаўшы на матэрыяле «Вянка» «Паэтыку М. 
Багдановіча» (1926). Я. Барычэўскі значнае месца адвёў песняру ў «Паэтыцы літаратурных 
жанраў» (1927) і ў «Тэорыі санету». Архітэктоніку «Вянка» разглядаў Я. Плашчынскі ў працы 
«Кніга лірыкі як мастацкае цэлае» (1927). Але другой 
пасля Луцкевічавай рэцэнзіі значнай падзеяй у вывучэнні Багдановічавай паэзіі стаў артыкул 
М. Піятуховіча «Максім Багдановіч як паэта імпрэсіяністы» (1923). Рэдакцыя часопіса 
«Полымя» змясціла яго чыста ў парадку дыскусіі. Аднак мінае час, і нетрывіяльная ідэя 
«эластычнага» прафесара становіцца ўсё больш праўдападобнай. На жаль, былі ў гэтым 
артыкуле і негатыўныя ноткі што да Багдановіча. Наступны Піятуховічаў артыкул 1927 г. «Цені і 
святло ў творчасці М. Багдановіча» быў ужо цалкам вытрыманы ў духу школы Фрычэ і 
Пераверзева: Багдановічу прыпісваліся «хваравітыя енкі разладу» філасофскага і сацыяльнага, 
на што М. Волмар у маладнякоўскай рэцэнзіі іранічна заўважыў: «Праф. Пятуховіч і тутака 
стараецца давесці, што М. Багдановіч і песімісты, і паэта чыстага мастацтва, і расчараванец, і 
яшчэ што, але і тутака гэта не ўдаецца. <…> Пічэта, Замоцін і шмат хто іншых не знаходзяць у 
Багдановіча таго, што хоча знайсці Пятуховіч. Мабыць затым, што, чытаючы творы паэты, 
апошні бачыць не тое, што напісана, а нешта іншае». 

У тым жа вульгарна-сацыялагічным кірунку разважаў і З. Жылуновіч, для якога паэзія 
Багдановіча – «канфеці ў час кіпучае ўтомнае работы». 
Актыўна ў абарону Багдановіча выступіла літаб’яднанне «Узвышша», узняўшы яго на свой сцяг. 
Асабліва цікавыя ў гэтым плане працы А. Бабарэкі 1927 г.: «З літаратурных нататкаў», «Максім 
Багдановіч у літаратурных ацэнках», «Аб разуменні мастацкай творчасці і аб некаторых 
пытаннях у вывучэнні беларускай літаратуры».” (Ю. Пацюпа, прадмова з кнігі “Максім 

Багдановіч: вядомы і невядомы : зб. літаратуразн. і арх. матэрыялаў. – Мінск, 2011) 

5. Негатыўныя тэндэнцыі ў беларускай крытыцы канца 1920-х–1930-х гг. Уплыў 

вульгарнага сацыялагізму на літаратуру. 

 

 № 10. Крытыка перыяду Вялікай Айчыннай вайны і першага 

пасляваеннага дзесяцігоддзя (2) 

1. Спецыфіка развіцця беларускай літаратурнай крытыкі ў перыяд Вялікай 

Айчыннай вайны.На прыкладзе публікацыйЯ.Коласа “Янка Купала і яго 

паэзія”;М. Лынькова. “Янка Купала”;К. Чорнага “Паэт народа”. 

2. Назавіце форму літаратурнай крытыкі ў наступным матэрыяле і адкажыце на 

пытанні: 

 Якія праблемы літаратурнага працэсу хвалююць К.Крапіву? 

 Пра якія будучыя п’есы згадвае К. Крапіва? 
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*Рахленка Л.Р. – беларускі акцёр, рэжысёр. У 1937—1943 гг. мастацкі 

кіраўнік Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. 

 

3. Пазнаёмцеся з сучаснай публікацыяй літаратурна-крытычнага матэрыялу 

М. Ларчанкі “Творчасць Алеся Гаруна”, які ўпершыню быў надрукаваны ў 1945 

годзе ў ч-се “Беларусь”. У чым заключалася навізна артыкула? Якімі 

крытэрыямі карыстаецца Ларчанка ў ацэнцы і характарыстыцы твораў А. 

Гаруна? Чаму ў канкрэтнай літаратурна-грамадскай сітуацыі артыкул быў 

раскрытыкаваны і творчасць А.Гаруна забыта на доўгія гады? Што мае на ўвазе 

В.П. Рагойша, гаворачы пра “рэверансы ў бок вульгарызатарскай крытыкі” ў 

артыкуле М. Ларчанкі? 

4. “Тэорыя бесканфліктнасці”, яе ўплыў на мастацкую літаратуру і крытыку. 

Кандрат Крапіва супраць “тэорыі бесканфліктнасці” ў артыкулах “Аб 

сатырычнай камедыі” і “Канфлікт – аснова п’есы”. 

 

№ 11. Творчы партрэт Алеся Адамовіча-крытыка (2) 

1. Агульны агляд дзейнасці А. Адамовіча ў галіне літаратурнай крытыкі. 

(перыядызацыя творчага шляху крытыка паводле М. І. Мушынскага,  

літаратурна-крытычныя і літаратуразнаўчыя працы). 

2. У чым выявілася наватарства літаратурна-крытычнай думкі А.Адамовіча ў 

розныя перыяды яго творчага шляху? 

3. Праблемы мастацкай творчасці і яе ацэнкі крытыкай у праграмных літаратурна-

крытычных матэрыялах А.Адамовіча “Грамадскае значэнне літаратуры”, “Аб 

эстэтычнай глухаце ў крытыцы”. Аналіз артыкулаў. 

4. Пазнаёмцеся з урыўкам з артыкула А.Адамовіча “Талстоўскі крок”. 

 Якія праблемы літаратуры асэнсоўвае крытык?  

 Матывацыя звароту А.Адамовіча да гэтых праблем?  

 Які аспект дамінуе ў артыкуле: філасофскі, навуковы, мастацкі, 

публіцыстычны?  
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 Вызначце адрасата крытыкі А.Адамовіча. 

 В.Каваленка называе індывідуальна-аўтарскі стыль А. Адамовіча 

“інтуітыўна-даследчым”. Паспрабуйце растлумачыць гэтае 

вызначэнне на прыкладзе дадзенага ўрыўка. 
* * * 

Лічыцца, што Гётэ першы адчуў, загаварыў пра тое, што сёння называецца «сусветнай 
літаратурай»,— у гутарцы з Экерманам ужо ў 1827 г. Генію Гётэ рабілася цесна ў граніцах 
тагачасных германскіх княстваў. Нямецкая паэзія, літаратура, на яго думку, мела патрэбу ў 
большых кантактах з іншымі літаратурамі. «Мы хочам паўтарыць, што не можа быць размовы 
пра уніфікацыю характару думак розных нацый, але пра тое і толькі пра тое, каб нацыі больш 
даведаліся адна пра другую, і нават,— пісаў суровы алімпіец,— калі яны не змогуць узаемна 
палюбіць адна другую, дык навучацца ва ўсякім разе ўзаемнай цярпімасці». А нам, казаў Гётэ 
пра свой народ, ніяк не пашкодзіць, «калі свет прымусіць нас задумацца пра саміх сябе». 

І гэта, вядома, кожнаму народу, нацыі не шкодзіць — глядзець на сябе таксама і 
«збоку», вачыма суседзяў, іншых народаў — праз іншыя культуры, літаратуры. Гэта і для 
нацыянальнага літаратурнага развіцця карысна, і для маральнага здароўя нацыі — таксама. 
Маркс і Энгельс у «Камуністычным Маніфесце» ўказвалі на той факт, што ва ўмовах, калі 
гандлёвыя інтарэсы гоняць буржуазію па ўсім зямным шары, не толькі матэрыяльная, але і 
духоўная дзейнасць набывае ўсё больш планетарны характар. Вынікі духоўнай дзейнасці 
асобных нацый робяцца агульным здабыткам. Нацыянальная аднабаковасць і абмежаванасць 
становяцца ўсё больш немагчымымі і «з мноства нацыянальных і мясцовых літаратур узнікае 
адна сусветная літаратура».  

Дык што ж яно такое — сусветная літаратура? Колькі б ні давалася адказаў, 
тлумачэнняў, вызначэнняў — зноў і зноў будзе прарывацца недаўменне перад няўлоўнасцю, 
цякучасцю, няпэўнасцю межаў і структуры гэтай з'явы — сусветнай літаратуры. Бо сапраўды! 
Калі палічыць, што маецца на ўвазе сума ўсіх літаратур і ўсіх твораў, якія толькі ёсць, былі, тады 
нават з сучаснай кібернетыкай у руках, нават узброіўшыся матэматыкай, навука 
літаратуразнаўства страціць усякую надзею — сёння ва ўсякім разе — нешта зразумець, 
разглядзець у гэтай бясконцасці. 

І ўсё ж (хай не сёня, а заўтра!) і такое «матэматычнае» вывучэнне сусветнага багацця 
літаратур, мабыць, не выключана. Дзеля чаго? Але ж мы не ведаем заўтрашніх мэт навукі: яны 
адкрыюцца навуцы заўтра... 

Сённяшняе разуменне паняцця «сусветная літаратура» — больш вузкае, але і куды 
больш плённае ў навуковым сэнсе (у адпаведнасці са станам сучаснага літаратуразнаўства — 
дзеля асцярожнасці робім усё ж такую агаворку). 

Прынята ўключаць у паняцце «сусветная літаратура» толькі тое, што, як удала кажа 
венгерскі даследчык Ласла Кардаш, трапіла ў агульную «крывяносную сістэму» — тое, што 
свет ведае, лічыць сваім здабыткам, што вызначае самы высокі (гуманістычны, дабавім і 
падкрэслім мы) узровень мастацкай культуры ці ўплывала, уплывае на агульначалавечы 
літаратурны працэс. Свет ведае, лічыць?.. Але яшчэ ўчора межы «літаратурнага сусвету» 
замыкаліся Еўропай і яе гісторыяй. У наш час «сусветная» — гэта абавязкова і Азія, і Афрыка, і 
Лацінская Амерыка, і Аўстралія... 

Зноў і зноў межы паняцця «сусветная літаратура» — чым больш іх канкрэтызуеш — 
пашыраюцца і зноў робяцца няпэўнымі. Імкнучыся, здаецца, да ўсё той жа бязмежнасці, 
бяскрайнасці. Бо пісьменнік, літаратура могуць мець сусветнае значэнне, хоць у свеце яны 
(пакуль што!) не гучаць. Не адразу ў «крывяносную сістэму» сусветнай літаратуры трапіла і 
«Слова аб палку Ігаравым» — стагоддзі мінулі. 
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Быў час, калі толькі патэнцыяльна ўваходзілі ў сусветную і Гётэ, і Пушкін, і Талстой, і 
Дастаеўскі... Вельмі цякучая, рухомая гэта з'ява, гэтае паняцце — «сусветная літаратура»! І вось 
чаму чалавецтва багацейшае, чым само пра сябе — у кожны момант сваёй гісторыі — думае, 
ведае.  

На «Слова аб палку Ігаравым» было чалавецтва багацейшае, само таго не ведаючы. 
Было багацейшае на Талстога, нават яшчэ не пачуўшы пра Ясную Паляну. На цэлую літаратуру 
свет стаў багацейшы раней, чым даведаўся пра тое,— на літаратуру, напрыклад, беларускага 
народа. 

Ды што казаць: літаратурнае багацце цэлых кантынентаў доўгі час не ўлічвалася, не 
заўважалася. Так, чалавецтва, а значыць і мы ўсе, заўсёды багацейшыя, чым самі пра тое 
ведаем. Гэта — як нетры зямлі: улічваем і лічым разведанае, а што яшчэ не знайшлі, пра тое, у 
лепшым выпадку, толькі здагадваемся. 

Але добра, што ўжо памятаем: ёсць, існуюць і схаваныя да часу ад нашага вока багацці! 
Ды толькі (зноў няпэўнасць!) чалавецтва заўсёды таксама і бяднейшае, чым яно лічыць. І 
багацейшае, але і бяднейшае — у кожны момант свайго жыцця. У наш час — асабліва. Так, у 
наш, хоць здавалася б, вунь якія магчымасці адкрыліся для культурнага ўзаемаўзбагачэння, 
дзякуючы навейшым сродкам камунікацый. Але такая ўжо тут дыялектыка. Дзякуючы 
сучасным сродкам сувязяў, чалавецтва не толькі багацее, але і бяднее: ніколі не пладзілася, не 
распаўзалася па планеце столькі падробак пад літаратуру, мастацтва, культуру, навязваючы 
сябе ў якасці «агульначалавечых» каштоўнасцей, здабыткаў. Колькі «фальшывагазолата», 
«дутай пазалоты» кідае сучасная тэхніка інфармацыі, рэклама на «культурны рынак», і многае 
лічыць сябе і лічыцца вялікім багаццем, а назаўтра аказваецца смеццем, вугельчыкамі — як у 
вядомых казках-легендах пра падарункі «нячыстай сілы». 

Калі браць маштабы не «сусветныя», а «ўсесаюзныя», а тым больш нейкую адну 
нацыянальную літаратуру, дык тут, здавалася б, немагчыма гаварыць пра нейкія значныя, 
схаваныя да часу ад нашага вока, багацці. Сваю ці свае літаратуры ведаюць лепш, бліжэй. 
Зразумела, гэта так — лепш ведаюць сваё. Але вось «Песню пра зубра» — беларускае «Слова» 
— мы ўбачылі зблізку, ацанілі зусім нядаўна — дзякуючы перакладчыцкаму таленту Язэпа 
Семяжона. 

А колькі значных беларускіх пісьменнікаў і значных твораў 20-х і 30-х гадоў новыя 
пакаленні чытачоў у апошнія часы адкрылі для сябе? 

Ды калі і не гэта браць, не згубленае ў архівах, і не тое, што было несправядліва 
адкінута, «закрыта», а браць калі звычайнае жыццё твораў ужо вядомых і прызнаных, і тады 
мы ўбачым тое ж самае. Усю гісторыю літаратуры, пры жаданні, можна разглядаць як 
узаемавыцясненне твораў творамі, імёнаў імёнамі: прызнанае, узнесенае забываецца, 
страчвае ўсякае значэнне для новых пакаленняў і часоў, а нешта з «запаснікоў» падымаецца, 
пачынае актыўна ўзаемадзейнічаць з жывым працэсам, грамадскім і літаратурным, каб заўтра, 
можа, уступіць месца яшчэ нечаму ці зноў таму, што яно адцясніла на задні план. 

Але ж ёсць «залаты фонд», каштоўнасці, непадуладныя часу! Што яны зусім 
непадуладныя — гэта не зусім дакладна. Шэкспір ёсць Шэкспір, а Дастаеўскі ёсць Дастаеўскі. І 
яны застаюцца і застануцца. Але бывалі ж «часы Шэкспіра», а бывала, што рамантыкі Шылер і 
Байран аказваліся больш сугучнымі часу. Бывала. І бывае. Не ў маштабах усёй планеты, дык у 
асобнай краіне ці для пэўных сацыяльных груп. А нешта дык і ў планетарных маштабах 
выходзіць на першы план: часамі Талстой, а часамі дык Дастаеўскі. Нават іх творы, безумоўныя 
каштоўнасці чалавецтва, не заўсёды ўплываюць на людзей планеты з аднолькавай сілай. 

І для твораў мастацтва таксама існуюць старэнне, смерць. Гэта сумна, вядома. Але ў 
адрозненне ад саміх творцаў, ад людзей, мастацкія творы здольны таксама і амалоджвацца, 
нават уваскрасаць. Калі яны сапраўды мастацтва. 
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А таму, гаворачы пра бяссмерце нейкага літаратурнага твора, мы тым самым не 
сцвярджаем, што яно не можа памерці. А толькі тое, што яно здольна ўваскрэснуць.  

Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі, 
Над хвалямі сінеючага Ніла, 
Ўжо колькі тысяч год стаіць магіла: 
Ў гаршку насення жменю там знайшлі. 
Хоць зернейкі засохшымі былі, 
Усё ж такі жыццёвая іх сіла 
Збудзілася і буйна ўскаласіла 
Парой вясенняй збожжа на раллі. 
 
Багдановіч гэта — пра «забыты краю родны!». Але і пра сілу сапраўднага мастацтва 

таксама. Затое з «немастацтвам», з «жывымі мерцвякамі» час абыходзіцца з жорсткай 
бясстраснасцю магільшчыка-філосафа. А быць, калі не жыць, прысутнічаць, калі не існаваць, 
хочацца і немастацтву. Яшчэ мацней, чым мастацтву, хочацца, бо тут ужо няма ніякай надзеі на 
ўваскрашэнне. 

Час, вядома, паўплываў і на крытэрыі беларускай літаратуры. Яны мяняюцца і будуць 
мяняцца, і цяпер ужо, заўсёды, у тым напрамку, што літаратура наша ўсё больш відавочна 
будзе ўключацца ў сістэму высокаразвітых сучасных літаратур. Гэта не азначае абавязкова — 
«зраўняцца» з тымі літаратурамі. Тым больш што ў кожнай ёсць свае некаторыя рысы, 
асаблівасці, якія наогул немагчыма параўноўваць. 

Але, што беларуская літаратура ўжо ўключана ў «сістэму», у «сілавое поле» сусветнага 
літаратурнага развіцця і гэта працэс пастаянны,— адчуваецца ва ўсім.  

(А. Адамовіч“Талстоўскі крок”,1970, 1974)  

 

5. Прачытайце наступны ўрывак з артыкула А.Адамовіча “Талстоўскі крок”. 

Патлумачце пазіцыю крытыка адносна эстэтычнага крытэрыя літаратуры. Што 

значыць “талстоўская мера” ў разуменні А.Адамовіча? 
Нядаўна яшчэ класіка «прачытвалася» і засвойвалася нашай літаратурай пераважна ў 

зыходнай сваёй якасці: праўда, толькі праўда і нічога, акрамя праўды!... Так, гэта важнейшы 
прынцып рэалістычнай класікі — пафас праўдзівасці. Але нават да гэтага найвышэйшага 
прынцыпу ўрокі 
класікі звесці нельга. Канстанцін Левін у Талстога выказваецца пра французаў, якія ўзнялі 
ўмоўнасць у мастацтве як ніхто іншы, і таму яны асаблівую заслугу бачаць у вяртанні да 
рэалізму. У тым, што яны ўжо не лгуць, яны бачаць паэзію. 

 Маляваць жыццё самім жыццём: быт пісаць бытам, вайну —вайной, трагедыю 
паказваць трагедыяй, а прозу — прозай, у праўдзе бачыць маральны сэнс, радасць, паэзію 
мастацтва — хіба мала гэтага і хіба гэта лёгка даецца? Не мала і не лёгка — сучасная 
літаратура гэта ведае. Так, на гэтым шляху ў апошнія паўтара дзесяцігоддзі створана многа 
значнага.  

Нельга, аднак, як ужо гаварылася, зводзіць усю філасофію і эстэтычную мэту мастацтва 
да паэзіі «нялгання», калі літаратура хоча мець «Вайну і мір», «Братоў Карамазавых», 
«Гамлетаў» і «Фаўстаў».  

Праўдзівасць, поўная шчырасць, пра якую Л. Талстой гаворыць як пра галоўную ўмову 
мастацтва,— гэта надзвычай важна. Без гэтага проста няма рэалістычнага мастацтва. Але калі 
гэта ёсць, адразу паўстае пытанне пра большае: пра тое, чым і вылучаецца класіка, якая ўмее 
жыць адначасова і сучаснасцю і вечнасцю, і сваім і ўсёчалавечым. Сёння ясней паўстае 
пытанне іменна пра гэта: пра большую філасофскую змястоўнасць літаратуры, а значыць, пра 
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большую ўвагу і да яе формы. Бытавой і нават дакументальнай праўды сёння ўжо яўна 
недастаткова. <…> 

Эстэтычны крок наперад, зроблены чалавецтвам праз Льва Талстога, вядома, зусім не 
азначае, што ўзровень твораў Льва Талстога — і ёсць той узровень, да якога неабходна 
ўзняцца, каб твор ці нацыянальная літаратура атрымалі «ўваходны білет» у літаратуру 
сусветнага стандарту. Важна другое: каб тое, што пасля Талстога, хоць і не на «талстоўскім 
узроўні», але стала нормай сучаснай літаратуры, каб гэта ўвайшло арганічна ў вопыт і тваёй 
нацыянальнай літаратуры. Вядома, не адным Талстым «сусветны» ўзровень падтрымліваецца, 
як вісячы мост — не адной апорнай вышкай. Але сваю мэту мы бачым цяпер іменна ў тым, каб 
спецыяльна разгледзець пытанне, якое сфармуляваць можна так: што ж прынцыпова новае 
ўвайшло ў літаратуру з Талстым, без чаго сёння проста няма сучаснай літаратуры, няма 
неабходнага ўзроўню? <…> 

У чым жа, такім чынам, сусветнае мастацтва эстэтычна стала іншым з паяўленнем і 
пасля Л. Талстога?  

Відавочна, у галоўным: у поглядзе на чалавека, у разуменні чалавека і, перш за ўсё, у 
ступені пранікнення літаратуры ў дыялектыку яго душы. 

Праўда чалавечай псіхалогіі ў літаратуры стала іншай. <…> 
Вось тут якраз і пачынаецца тая талстоўская, ні з чым непараўнальная «мера праўды», 

якая і зрабіла такі моцны ўплыў на сусветнае літаратурнае развіццё. 
Сам Л. Талстой так піша пра гэтую самую «меру»: 
«Прыкмета, якая выдзяляе сапраўднае мастацтва ад падробленага, ёсць адна 

несумненная — заразлівасць мастацтва... Чым мацней заражэнне, тым лепшае мастацтва 
як мастацтва, не кажучы пра яго змест, г. зн. незалежна ад якасці тых пачуццяў, якія яно 
перадае. 

Мастацтва ж становіцца больш ці менш заразлівым пры трох умовах: 1)пры ўмове 
большай альбо меншай асаблівасці таго пачуцця, якое перадаецца, 2) пры ўмове большай ці 
меншай яснасці перадачы гэтага пачуцця і 3) пры ўмове шчырасці мастака, г. зн. большай ці 
меншай сілы, з якой мастак сам перажывае пачуццё, якое перадае». Так, для Талстога на 
першым плане заўсёды і абавязкова — маральная змястоўнасць мастацтва. Для чаго, у імя 
чаго, што новае, патрэбнае і карыснае людзям ты здольны сказаць? — галоўнае ў мастацтве. 

Але шлях да сэрца чытача, гледача і слухача пачынаецца з сэрца самога мастака. Іменна 
шчырасць (гэта значыць, перакананасць, адданасць праўдзе) Талстой лічыць абавязковай 
умовай «заразлівасці мастацтва». Умова гэтая змяшчае ў сабе і ўсе астатнія, «таму што калі 
мастак шчыры, то ён выкажа пачуццё так, як ён успрыняў яго. А паколькі кожны чалавек не 
падобны на другога, то і пачуццё гэтае будзе асаблівым для ўсякага другога, і тым больш 
асаблівым, чым глыбей зачэрпне мастак, чым яно будзе больш задушэўным, шчырым. Гэтая ж 
шчырасць прымусіць мастака і знайсці выразнае выяўленне таго пачуцця, якое ён хоча 
перадаць».  

Далей у Талстога ў трактаце ідуць і разважанні пра змест (добры ці благі) пачуццяў, якія 
мастацтва перадае. Але пакуль спынімся на знойдзеным Талстым адметным прызнаку 
мастацтва. <…> 

Шчырасць, па Талстому, ёсць той рубеж, які рэзка раздзяляе мастацтва і «не-
мастацтва». І таму ступень шчырасці хоць і не вызначае поўнасцю ўзровень мастацтва (таму 
што адразу ж паўстае пытанне пра значнасць, чалавечую і грамадскую, аўтарскага зместу), але 
непасрэдна на яго ўплывае. Л. Талстой на гэтым настойвае не толькі ў трактаце «Што такое 
мастацтва?», але і на працягу ўсяго жыцця —гэта глыбокае перакананне Талстога-
практыка.<…> 
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Іменна ў ступені шчырасці самавыяўлення і адлюстравання свету ў сабе (небывалай, 
часам нясцерпнай) адна з таямніц уздзеяння вялікага таленту Л. Талстога на літаратуру ўсяго 
свету. (Талент не зводзіцца да шчырасці, але больш за ўсё роднасны ёй: не ўсякая шчырасць — 
талент, але няма таленту без шчырасці перад сабой і светам). 

У гэтым Леў Талстой — бязлітасны. Любоў да праўды і да чалавека робіць яго такім, 
спапяляючае пачуццё ідэйна-маральнага пошуку сэнсу жыцця. <…> 

Іменна талстоўская мера праўдзівасці, бязлітаснасці ў імя праўды — 
мастацкая і адначасова маральная мера — паступова ўсведамляецца пісьменнікамі многіх 
краін як сапраўдны крытэрый самога мастацтва, на якое трэба раўняцца. Вялікі пісьменнік 
зямлі рускай становіцца ўзорам мастацкай смеласці для многіх і многіх.  

«Калі ў вас знойдзецца час і жаданне прачытаць яго,— пісаў Л.Талстому амерыканскі 
пісьменнік Джон У. Форэст, былы маёр, пасылаючы свой раман «Міс Равенел»,— вы 
заўважыце адзін вялікі недахоп: мне не хапіла вашай смеласці і сумленнасці ў выкрыцці ўсяго 
жаху вайны. 

Я не адважыўся сказаць свету, якія сапраўдныя пачуцці чалавека, нават і храбрага на 
полі бою. Я баяўся, што людзі скажуць: «О, у глыбіні душы ты — баязлівец. Герой любіць 
бітву». 

Цяпер, прачытаўшы «Вайну і мір», я горка шкадую, што быў такі нікчэмны і не змог 
дасягнуць той праўды, якая магчыма толькі пры поўнай шчырасці. Праўда — велічная і 
прыгожая, але яе цяжка дасягнуць і іншы раз ёй боязна глядзець у вочы». 

Усе, хто па-сапраўднаму пісаў пра сусветную вайну, да якой Л.Талстой не дажыў, але 
якую прадчуваў і грозна папярэджваў пра яе магчымасць (Анры Барбюс, Рэмарк, Хемінгуэй, 
Гарэцкі, Шолахаў і іншыя),— усе яны імкнуліся глядзець у вочы страшнай праўдзе вайны 
талстоўскімі вачамі. 

Амаль талстоўскімі словамі гаворыць аб ролі і прызначэнні пісьменніка, аб праўдзе як 
галоўным сваім героі Хемінгуэй: «Задача пісьменніка нязменная. Сам ён мяняецца, але задача 
яго застаецца тая ж. Яна заўсёды ў тым, каб пісаць праўдзіва і, зразумеўшы, у чым праўда, 
выказаць яе так, каб яна ўвайшла ў свядомасць чытача часткай яго ўласнага вопыту»2. 

Маючы на ўвазе іменна «талстоўскую меру» праўдзівасці і шчырасці, Хемінгуэй 
сцвярджаў, што ваенны вопыт для пісьменніка нішто замяніць не можа: толькі перажыўшы 
пачуццё чалавека на вайне, можна асмеліцца пісаць пра вайну. Да Л. Талстога гэта зусім не 
лічылася абавязковым: не тая мера праўдзівасці лічылася «прыстойнай», «маральнай» для 
раманістаў. 

Уся сусветная літаратура ў канцы XIX і ў XX стагоддзі развівалася і развіваецца, 
адчуваючы прысутнасць Л. Талстога (не выпадкова, што першая рэакцыя А. Блока, М. Горкага, 
А. Купрына на вестку пра смерць Талстога была амаль аднолькавая: без Талстога боязна, 
пуста...). 

Пачуццё ўсеагульнага прызнання талстоўскага аўтарытэту, яго зямной 
несувымяральнасці» па-свойму ахарактарызаваў і выказаў адзін галандскі пісьменнік, 
сказаўшы, што калі б пан бог захацеў напісаць раман, ён не мог бы гэтага зрабіць, не ўзяўшы 
за ўзор «Вайну і мір». 

Іменна ў гэтым напрамку эстэтычна развіваецца прагрэсіўная сусветная літаратура з 
паяўленнем і пасля Талстога — у напрамку талстоўскага базлітасна шчырага, агаляючага, 
шматграннага, «цякучага» псіхалагічнага аналізу. <…> 

Абагульняючы ўсё сказанае наконт «талстоўскага кроку» ў мастацкім развіцці 
чалавецтва і праблем нацыянальнага літаратурнага развіцця, адважымся сфармуляваць гэта 
так: з аднаго боку — бязлітасная шчырасць, бязлітасная праўда жыцця і псіхалогіі, а з другога 
(правільней, побач з гэтым) — збіранне, накапленне «чалавечага ў чалавеку», барацьба з 
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дэгуманізацыяй жыцця і мастацтва,— вось што стала «талстоўскай нормай», вышэйшай 
эстэтычнай нормай сусветнага мастацтва. Крытэрыем эстэтычным. 

(А. Адамовіч“Талстоўскі крок”, 1970, 1974)  

6. Асаблівасці падыходу крытыка ў ацэнцы творчасці В. Быкава. Аналіз 

публікацый “На бестэрміновай перадавой”, “Человек может. Заметки о 

творчестве Василя Быкова”. 
 

 

 

 

№ 12. Творчыя партрэты Рыгора Бярозкіна і Міхася Стральцова (2) 

1. Агульны агляд літаратурна-крытычнай дзейнасці Р. Бярозкіна. Сфера яго 

інтарэсаў як крытыка, асаблівасці падыходаў да ацэнкі і аналізу літаратуры.  

2. Крытычныя падыходы Р. Бярозкіна ў ацэнцы паэзіі Р. Барадуліна. Аналіз 

публікацыі “Я сын зямлі…”.  

3. Параўнальны аналіз публікацый Рыгора Бярозкіна “Лірыка сейбіта і салдата” і 

Міхася Стральцова “Часоў былых і новых сувязь”.  

4. Сутнасць загадкі Максіма Багдановіча і шляхі яе раскрыцця ў аповесці-эсэ 

“Загадка Багдановіча” М. Стральцова.  

 

№ 13. Крытычная дзейнасць Уладзіміра Калесніка, Віктара Каваленкі (2) 

1. Набыткі і дасягненні У. Калесніка ў галіне літаратурнай крытыкі. 

2. Творчасць Максіма Танка ў крытычным асэнсаванні У. Калесніка. Аналіз 

публікацыі “Яго чалавечнасць”.  

3. У. Калеснік пра Алеся Разанава. Аналіз публікацыі “Страла і мэта”. 

4. Агульны агляд літаратурна-крытычнай дзейнасці В. Каваленкі. 

Літаратуразнаўчыя дасягненні. 

5. Літаратурная крытыка і яе праблемы ў трактоўцы В. Каваленкі.  

Расшыфруйце, якія асаблівасці, функцыянальныя характарыстыкі крытыкі 

закладзены ў наступных выказваннях В. Каваленкі: 

“Крытыка – яшчэ і паэзія рызыкі” [с.174]. 
“Ад асобы крытыка таксама залежыць сіла крытыкі, яе грамадскі 

аўтарытэт” [с. 183]. 
“Крытыка складае частку літаратурнага працэсу, але, думаецца, частку 

своеасаблівую” [с. 248]. 
“Праца крытыка, як і пісьменніка, – гэта пошук ісціны” [с. 252]. 

(з кнігі “Прага духоўнасці”, 1975) 
6.  Логіка разваг і высноў В. Каваленкі ў вызначэнні тэндэнцый літаратурнага 

развіцця (аналіз публікацый “Важны здабытак нацыянальнага эпасу”, 

“Смутныя колеры вайны”, “Людзі і Радзіма” – адна на выбар студэнта).  
 

№ 14. Беларуская крытычная думка ў другой палове 1980-х – 1990-я гг. (2) 
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1. Асаблівасці развіцця беларускай крытыкі другой паловы 1980–90-х гг.  (бліц-

апытванне) 

2. Прэзентацыя калектыўнага літаратурна-крытычнага зборніка «Абнавіцца 

духам» (1992) (структура, імёны крытыкаў, тэмы, жанры матэрыялаў, вывады 

пра асаблівасці крытычнай думкі другой паловы 1980-90-х гг.). 

3. Крытычнае пераасэнсаванне літаратурнай спадчыны ў другой палове 1980 – 90-

х гг. Артыкул Дзмітрыя Бугаёва “Золата паэзіі і медзякі рыторыкі”. 

4. Асаблівасці зместу і стылю крытыкі канца 1980 – 90-х на прыкладзе публікацыі 

С. Кавалёва “Нулявая катэгорыя”. 

5. Нігілізм маладых крытыкаў (пакалення “тутэйшых”) у ацэнках мастацкай 

спадчыны прадстаўнікоў старэйшага пакалення. Правакацыя ў крытыцы 

Сяргея Дубаўца (пазнаёміцца з артыкуламі Дубаўца “Ружовы туман”, “Тры 

паэзіі” іП.Абрамовіча “Ластоўскі і Дубавец. Чаму ўдалася першая і не ўдалася 

апошняя літаратурная дыскусія ХХІ стагоддзя”).  

 

№ 15. Беларуская крытыка 2000-х гг. (2) 

1. Стан і асаблівасці развіцця літаратурнай крытыкі 2000-х.(бліц-апытванне). 

2. Прэзентацыя постацей сучасных беларускіх крытыкаў і іх зборнікаў, аналіз 

адной публікацыі са зборніка:  

a) Г. Кісліцына. “Blondeattack”. 

b) Л. Алейнік. “Пясочны гадзіннік”. 

c) Л. Галубовіч. “Сыс і кулуары”.  

d) І. Шаўлякова. “Рэстаўрацыя шчырасці”,  

e) І. Шаўлякова. “Сапраўдныя хронікі Поўні”. 

f) С. Кавалёў. “Пачвара ў рэліктавым лесе”… 

 

№ 16. Беларуская крытыка 2000-х гг. (2 КСР) 

Узровень 1. Пазнаёміцца з матэрыялам П. Васючэнкі “Некаторыя аспекты 

функцыянавання сучаснай літаратурнай крытыкі” (са зб.“Сістэма жанраў 

літаратурна-мастацкай крытыкі: тэорыя, практычны вопыт” / 

Склад. Е. Л. Бондарава. – Мінск: БДУ, 2002. – С. 20 – 24. 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/33221/1/Litkritika.pdf), заканспектаваць 

асноўныя палажэнні. 

Узровень 2. Падрыхтаваць літаратурны агляд па тэме (на выбар студэнта): 

 “Сучасная крытыка на старонках часопіса “Полымя” за апошнія 2 гады”; 

 “Сучасная крытыка на старонках часопіса “Маладосць” за апошнія 2 

гады”; 

 “Сучасная крытыка на старонках штотыднёвіка “Літаратура і 

Мастацтва” за мінулы год”. 

Узровень 3. Падрыхтаваць даследаванне на тэму (на выбар студэнта):  
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 “Крытычныя здабыткі і асаблівасці крытычнага падыходу Ганны Кісліцынай”; 

 “Крытычныя здабыткі і асаблівасці крытычнага падыходу Пятра Васючэнкі”; 

 “Крытычныя здабыткі і асаблівасці крытычнага падыходу Ірыны Шаўляковай”; 

 “Крытычныя здабыткі і асаблівасці крытычнага падыходу 

Людмілы Рублеўскай”. 

 

№ 17. Міхась Мушынскі – крытык (2) 

1. МанаграфіяМ. Мушынскага“Каардынаты пошуку”.Выяўленне ў ёй вядучых 

тэндэнцый развіцця айчыннай крытыкі.  

2. Даследчык пра ролю крытычнай думкі ў сцвярджэнні прынцыпаў рэалізму, 

народнасці, агульначалавечых каштоўнасцяў. Паказ негатыўнай ролі крытыкі ў 

літаратурным развіцці.  

 

№ 18. Літаратурнае рэцэнзаванне (2) 

1. Вызначэнне і асаблівасці жанру рэцэнзіі. 

2. Якімі якасцямі, на вашу думку, павінен валодаць рэцэнзент. Як вы разумееце 

наступныя словы Эдгара По: 

“Абавязак крытыка – лунаць гэтак высока, каб ён мог з блізкай адлегласці 

разгледзець сонца”.  

3. Напішыце рэцэнзію на твор або кнігу аднаго з сучасных паэтаў / празаікаў.  

 

*Аналіз літаратурна-крытычнай публікацыі. Метадычныя парады 

Аналіз літаратурна-крытычнага матэрыялу падразумявае не абсалютнае 

прыняцце яго палажэнняў, а грунтоўнае тлумачэнне пазіцыі крытыка. Важна, 

што ён сказаў, але яшчэ больш важна – чаму ён сказаў так. Неабходна 

прасачыць логіку думкі, вызначыць ступень аргументаванасці высноў. Кожны 

артыкул павінен успрымацца ў кантэксце літаратурнага працэсу і эпохі ў 

цэлым. 

План не патрабуе абмежаванняў думкі студэнта, а толькі прапануе логіку 

разгортвання адказу. 

1. Вызначыць аб’ект ацэнкі, аналізу ў артыкуле (мастацкі твор, 

кніга, літаратурная з’ява або праблема, інш.).  

2. Выявіць мэту, задачы, пастаўленыя крытыкам, матывацыю 

звароту да пэўнага пісьменніка, твора або да тэмы, праблемы. 

Адказы на гэтыя пытанні можна атрымаць непасрэдна з тэксту артыкула, 

з каментарыяў да яго ў канцы выданняў (асабліва, калі размова ідзе пра 

шматтомныя зборы твораў класікаў з разгорнутымі каментырыямі) або з 

вучэбнай, навуковай літаратуры.  

3. Рэканструяваць канкрэтна-гістарычны кантэкст. 

Важна высветліць час стварэння артыкула, месца публікацыі – газета, 

часопіс, вызначыць, як паўплывалі літаратурныя або грамадскія падзеі 
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канкрэтнага часу на пазіцыю крытыка. Калі матэрыял мае адкрыты ці 

прыхаваны палемічны характар, неабходна яго “ўпісаць” у літаратурна-

крытычны дыскурс, падключыць да аналізу артыкулы апанентаў або 

аднадумцаў. Варта падумаць і пра значэнне артыкула ў гісторыі нацыянальнай 

літаратуры і крытыкі. 

4. Вызначыць крытэрыі ацэнкі, якія прымяняе крытык у дачыненні 

мастацкага твора або літаратурнага працэсу.  

Напрыклад, для аналізу прапануецца артыкул А.Бабарэкі “Паэма “Сымон-

музыка” Якуба Коласа” (“Узвышша”, 1927, № 3), які з’яўляецца першым, але 

грунтоўным прачытаннем стаўшага класікай твора. Крытык характарызуе 

коласаўскую паэму як твор адраджэнскага перыяду ў агульным “кругабегу” 

развіцця літаратуры (паводле аўтарскай перыядызацыі, прыведзенай тут жа). 

Адпаведна крытэрыямі яго ацэнкі выступаюць прыкметы, якімі А. Бабарэка 

надзяляе адраджэнскую літаратуру: нацыянальнае і “агульналюдзскае”   

значэнне, уключанасць у сусветны кантэкст, народны (нацыянальны) дух, 

глыбіня і шырыня ўспрымання рэчаіснасці, адлюстраванне пісьменніцкага 

светапогляду, шматпраблемнасць, выяўленне жыцця працоўных мас, мастацкая 

каштоўнасць (на ўзроўні структуры, жанравай формы, рытму, стылю).  

Усведамленне характэрных прыкмет, на падставе якіх ацэньваецца пэўны 

твор або літаратурны працэс, выключна неабходна для ўстанаўлення 

метадалагічных падыходаў, блізкіх крытыку. У выпадку артыкула Бабарэкі 

– гэта арыентацыя на ідэі-культурна-гістарычнай школы, на сацыялагічны 

метад, эстэтычны прынцып аналізу і ацэнкі твора і інш. 

Трэба ўлічваць, што ў пісьменніцкай крытыцы (напрыклад, Я. Коласа, 

З. Бядулі, К. Чорнага, А. Адамовіча, М. Стральцова, В. Быкава і інш.), 

пазначанай неардынарнасцю мыслення, большай суб’ектыўнасцю і 

экспрэсіўнасцю, мастацкі твор часта ацэньваецца і разглядаецца ў святле 

эстэтычных пошукаў самога крытыка-пісьменніка. У гэтым выпадку варта 

зрабіць акцэнт на індывідуальна-аўтарскай своеасаблівасці крытычных 

падыходаў. 

5. Ахарактарызаваць майстэрства крытыка. 

Звярнуць увагу на яго кампазіцыю, лагічнасць структуры, жанравыя 

прыкметы, пафас і г.д. Вывучэнне паэтыкі літаратурна-крытычнага матэрыялу 

выяўляе мастацкі пачатак крытыкі, а таксама паглыбляе ўяўленне аб спецыфіцы 

крытычнай думкі пэўнага аўтара. 

У кампазіцыйнай структуры артыкула разглядаюцца форма зачыну 

(напрыклад, фармулёўка галоўнай думкі, агульны роздум, апісанне, эпіграф або 

сэнсавазначная цытата і інш.), назва артыкула, прынцып пабудовы 

(індуктыўны, дэдуктыўны, прыступкавы, храналагічны і інш.), вызначаецца 

эстэтычная дамінанта (думка, аўтарскае пачуццё або факт). Варта ўстанавіць, 

які аспект пераважае ў канцэпцыі артыкула: публіцыстычны, эстэтычны, 

навуковы, філасофскі. Для гэтага неабходна зафіксаваць у структуры тэксту 

“выхады” ў жыццё, у сумежныя віды мастацтва, прыёмы літаратуразнаўчага 

аналізу, развагі над анталагічнымі праблемамі і інш.   

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



66 

 

Пафас літаратурна-крытычнага матэрыялу (пазітыўны, негатыўны, 

нейтральна-акадэмічны, сцвярджальны, знішчальны, кампліментарны і г.д.) 

можа быць звязаны з асабістымі ідэйна-эмацыянальнымі адносінамі крытыка да 

аб’екта ацэнкі, можа адлюстроўваць спецыфіку жанру публікацыі або выяўляць 

агульны характар крытычнай думкі пэўнага перыяду.  

Уменне вызначыць жанравую форму літаратурна-крытычнага матэрыялу 

(рэцэнзія, літаратурны агляд, палемічны або праблемны артыкул, эсэ, 

біяграфічны нарыс і інш.) залежыць ад узроўню ведаў пра спецыфіку кожнага з 

жанраў і ад практычнага вопыту студэнта.    

 

Для больш глыбокага засваення артыкула ў ходзе аналізу, для выпрацоўкі 

ўласнай крытычнай думкі і эстэтычнага густу варта адказаць на пытанні: 

– У чым вы не згодныя з крытыкам? Якія ацэнкі, вывады бачацца 

састарэлымі, няпоўнымі ў святле сучасных даследаванняў па тэме? 

–  Параўнайце крытэрыі ацэнкі пэўнай літаратурнай з’явы, твора ў 

артыкулах розных крытыкаў. (Напрыклад,“тэорыя бесканфліктнасці” і яе 

наступствы ў асэнсаванні К. Крапівы і А. Адамовіча; творчасць А. Пысіна ў 

прачытанні Р. Бярозкіна і М. Стральцова, інш.) 

–  Якому чытачу адрасавана крытычная думка ў дадзеным артыкуле? 

(Пытанне актуалізуе праблему камунікатыўнай функцыі крытыкі. Рэцыпіентам 

можа выступаць пісьменнік, творчасці якога прысвечаны матэрыял, або любы 

іншы майстар мастацкага слова, аматар літаратуры, масавы чытач, абазнаны 

літаратуразнавец, крытык-прафесіянал. Выбар крытыкам адрасата несумненна 

ўплывае на стыль артыкула, на маўленчыя звароты і інш.) 

– На прыкладзе пэўнага артыкула дайце характарыстыку метамовы 

крытыкі адпаведнага перыяду. (Скажам, савецкая беларуская крытыка 1960-

х гг. аперыравала паняццямі “час”, “праўда”, “духоўнасць”, “ідэал” “гуманізм”, 

“доўг”, “наватарства” і інш.)  
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ІІІ РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ 

 

Праграма заліку па дысцыпліне 

“Літаратурная крытыка” 

1. Этымалогія паняцця “крытыка”. Асноўныя падыходы ў вызначэнні сутнасці 

крытыкі. 

2. Функцыі і задачы літаратурнай крытыкі. Сувязь крытыкі з іншымі 

гуманітарнымі дысцыплінамі. 

3. Паняцце “метад крытыкі”. Метад крытыкі і літаратуразнаўчыя прынцыпы, 

метады аналізу мастацкага твора.    

4. Прынцыпы класіфікацыі жанраў літаратурнай крытыкі. Палемічныя жанры ў 

крытыцы. Функцыянаванне жанраў у сучаснай літаратурнай крытыцы.  

5. Спецыфіка, функцыі жанру рэцэнзіі. Жанравыя разнавіднасці рэцэнзіі. Рэцэнзіі 

В. Ластоўскага на кнігі Максіма Гарэцкага і Тараса Гушчы (аналіз). 

6. Жанр літаратурнага агляду ў крытыцы. Фарміраванне жанру ў беларускай 

крытыцы пачатку ХХ ст.  

7. Сюжэт і кампазіцыя літаратурна-крытычнага артыкула. Артыкулы Змітрака 

Бядулі “Чаму яшчэ няма беларускага рамана?”, “Думкі к часу” (аналіз). 

8. Функцыя і структура анатацыі. Разнавіднасці анатацыі. Прыклад самастойна 

напісанай анатацыі.   

9. Творчы партрэт, нарыс і эсэ ў літаратурнай крытыцы. Эсэістычны характар 

артыкула Максіма Гарэцкага “Наш тэатр” (аналіз). 

10.   Жанр літаратурнай пародыі ў крытыцы. Узоры жанру ў гісторыі беларускай 

літаратурнай крытыкі. 

11.  Першыя ўзоры крытычнага асэнсавання беларускай літаратуры ў помніках 

старажытнай пісьменнасці (прадмовы і пасляслоўі Ф. Скарыны, С. Буднага, 

творы С. Рысінскага, С. Полацкага і інш.). 

12.  Зараджэнне традыцый беларускай літаратурнай крытыкі ў ХІХ стагоддзі: 

асноўныя імёны і працы. 

13.   Артыкул Рамуальда Падбярэскага “Беларусь і Ян Баршчэўскі” як першая 

спроба агляду новай беларускай літаратуры. Аналіз літаратурна-крытычнай 

працы. 

14. Унёсак Уладзіслава Сыракомлі ў беларускую дэмакратычную крытыку. Аналіз 

літаратурна-крытычнага артыкула “Працы Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча”. 

15. Вінцэсь Каратынскі – крытык. Пастаноўка пытання пра тэндэнцыйнасць 

літаратуры (“З каментарыяў да паэмы “Таміла”). 

16.  Крытычная думка ў Беларусі ў пачатку ХХ стагоддзя, яе роля ў развіцці 

беларускай літаратуры і нацыянальнага адраджэння. Імёны, працы, жанравыя 

формы крытыкі. 

17. Літаратурная дыскусія на старонках “Нашай нівы” (1913 г.), яе сутнасць, 

удзельнікі. Аналіз артыкула “Сплачвайце доўг” Вацлава Ластоўскага. 

18. Лявон Гмырак-крытык і яго ўдзел у літаратурнай дыскусіі 1913 г. (“Яшчэ раз аб 

сплочванні доўгу”, аналіз публікацыі). 
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19. Ідэйны змест, тэарэтыка-метадалагічныя прынцыпы ў артыкулах Максіма 

Багдановіча “Глыбы і слаі”, “За тры гады”, “Забыты шлях”. 

20. Эстэтычны прынцып аналізу літаратурнага твора і творчай індывідуальнасці 

пісьменніка ў крытычных працах Максіма Багдановіча (“Краса и сила”, 

“Памяти Т.Г. Шевченко” і інш.). 

21. Праблематыка, жанравыя формы крытычных выступленняў Сяргея Палуяна 

(“Беларуская літаратура ў 1909 г.”, “Аб беларускім нацыянальным адраджэнні” 

і інш.). 

22. Літаратурна-крытычная дзейнасць Антона Луцкевіча. Аналіз  яго рэцэнзій на 

паэтычныя кнігі Я. Купалы “Шляхам жыцця” і М. Багдановіча “Вянок”. 

23.  Грамадска-палітычныя ўмовы развіцця беларускай літаратурнай крытыкі ў 17 – 

20 гг. ХХ ст. Тэмы, жанравыя формы крытыкі гэтага перыяду. 

24. Агульны агляд літаратурна-крытычнай спадчыны Максіма Гарэцкага. 

Асаблівасці метаду крытыка. М. Гарэцкі пра беларускую драматургію 

(“Беларускае драматычнае пісьменства” і інш.). 

25. Артыкулы Максіма Гарэцкага “Наш тэатр” і “Развагі і думкі” як выяўленне 

прынцыпаў рэалістычнага мастацтва і эстэтычнага крэда аўтара. 

26. Крытычнае асэнсаванне шляхоў развіцця нацыянальнай літаратуры ў артыкуле 

Максіма Гарэцкага “Нашаніўскі перыяд у беларускай літаратуры”. Унёсак М. 

Гарэцкага ў распрацоўку беларускага гістарычнага літаратуразнаўства. 

 

 

Праграма экзамену 

па дысцыпліне“Літаратурная крытыка” 

1. Агульная характарыстыка перыяду 1920-х гадоў у развіцці беларускай крытыкі. 

2. Асаблівасці метадалагічных падыходаў  літаратурнай крытыкі 1920-х гг. 

3. Літаратурнае аб’яднанне “Маладняк”: праграма, творчыя ўстаноўкі, персаналіі 

крытыкаў. 

4. Ідэйна-эстэтычная платформа аб’яднання “Узвышша”. Літаратурна-крытычная 

дзейнасць узвышаўцаў.  

5. Метадалагічныя шуканні Адама Бабарэкі. Тэорыя “маладнякізму” і 

“адраджанізму” ў артыкуле  “Вясну радзіла восень”.Трагічны лёс крытыка. 

6. Крытыка Адама Бабарэкі ўзвышаўскага перыяду творчасці: вызваленне ад 

агульнамаладнякоўскіх установак (аналіз публікацыі “Паэма “Сымон-музыка” 

Якуба Коласа ”). 

7. Язэп Пушча-крытык: яго ўнёсак у развіццё літаратурна-крытычнай думкі 1920-

х гадоў. Аналіз публікацыі “Кузьма Чорны. «Зямля»”. 

8. Асаблівасці крытычнага падыходу І. Плашчынскага (Язэпа Пушчы) у ацэнцы 

паэзіі М. Багдановіча (паводле артыкула “Кніга лірыкі як мастацкае цэлае”). 

9. Этапы развіцця літаратурнай крытыкі ў часопісе “Полымя” (1920-я–30-я гг.).  

10. Літаратурна-крытычная дзейнасць БелАПП. Супярэчлівасць тэарэтычных 

канцэпцый. 

11. Вульгарны сацыялагізм у крытыцы, яго ўплыў на літаратуру ў канцы      1920-

х–1930-я гг. Трагічны лёс беларускіх крытыкаў.  
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12. Асаблівасці функцыянавання крытыкі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны 

(К. Чорны “Паэт народа”, М. Лынькоў “Янка Купала”, інш.). 

13. Літаратурная крытыка другой паловы 1940-х гадоў. “Антыкасмапалітычная” 

кампанія і яе наступствы для крытыкі. 

14. Літаратурная крытыка першай паловы 1950-х гадоў. Кандрат Крапіва супраць 

“тэорыі бесканфліктнасці” (“Аб сатырычнай камедыі” і інш.). 

15. Прыкметы інтэнсіўнасці развіцця нацыянальнай крытычнай думкі ў другой 

палове 1950-х–пач. 80-х гадоў. Агульная характарыстыка перыяду. 

16. Асаблівасці пісьменніцкай літаратурнай крытыкі. Развіццё пісьменніцкай 

крытыкі ў 1970–80-я гг.  

17. Творчая індывідуальнасць Алеся Адамовіча-крытыка. Праблемы мастацкай 

творчасці і яе ацэнкі крытыкай (“Грамадскае значэнне літаратуры”, “Аб 

эстэтычнай глухаце ў крытыцы”). 

18. Алесь Адамовіч. Літаратурна-крытычныя ацэнкі творчасці Васіля Быкава (“На 

бестэрміновай перадавой”, інш.). 

19. Творчы партрэт Рыгора Бярозкіна.Выяўленне таленту крытыка ў жанры 

рэцэнзіі (“Лірыка сейбіта і салдата”, “Я сын зямлі…”, інш.). 

20. Эсэісцкая крытыка: асаблівасці жанру. Праблематыка, стылёвая адметнасць 

аповесці-эсэ Міхася Стральцова “Загадка Багдановіча”. 

21. Літаратурна-крытычная спадчына Уладзіміра  Калесніка. Асаблівасці 

крытычнага метаду даследчыка.У. Калеснік пра Алеся Разанава (“Страла і 

мэта”). 

22. Літаратурна-крытычная дзейнасць Віктара Каваленкі. Рысы стылю 

крытыка.(“Важны здабытак нацыянальнага эпасу”, “Смутныя колеры вайны”, 

інш.).  

23. Асаблівасці развіцця літаратурнай крытыкі ў другой палове 1980-х – 90-х гадоў. 

24. Крытычнае пераасэнсаванне літаратурнай спадчыны ў другой палове      1980-

х–90-х гг. (Д. Бугаёў “Золата паэзіі і медзякі рыторыкі” і інш.). 

25. Пошукі крытыкайновых эстэтычных крытэрыяў (другая палова 1980-х – 1990-я 

гады).  

26. Правакацыйная крытыка “эпохі дзевяностых”(С. Дубавец “Ружовы туман”, 

“Тры паэзіі” і інш.). 

27. Крызіс і развіццё беларускай літаратурнай крытыкі ў 2000-я гады. 

28. Жанравы дыяпазон літаратурнай крытыкі ХХІ стагоддзя.  

29. Сучасная беларуская крытыка: аналіз 2-х матэрыялаў розных аўтараў 

(Г. Кісліцынай, Л. Алейнік, Л. Галубовіча, І. Шаўляковай, С. Кавалёва або 

інш. – на выбар). 

30. Літаратурная крытыка на сучасным этапе: асноўныя тэндэнцыі (на прыкладзе 

выступлення П. Васючэнкі, або агляду сучаснай перыёдыкі, або творчых 

здабыткаў аднаго з сучасных крытыкаў – на выбар). 

31. Міхась Мушынскі – літаратурны крытык. Актуальныя праблемы айчыннай 

крытыкі ў выступленнях даследчыка. Пераасэнсаванне набыткаў беларускай 

літаратуры М. Мушынскім. 
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32. Літаратурнае рэцэнзаванне. Структура рэцэнзіі, жанравыя асаблівасці, 

асноўныя прынцыпы напісання. Аналіз літаратурна-крытычнай рэцэнзіі на 

выбар.  

 

Спіс літаратурна-крытычных работ  

для абавязковага вывучэння  
1. Францыск Скарына. “Прадмова да Псалтыра”. 

2. “Энеіда навыварат”, “Тарас на Парнасе”. 

3. Р. Падбярэскі. “Беларусь і Ян Баршчэўскі” (Баршчэўскі, Я. Шляхціц 

Завальня…. – Мінск, 1990. – С.331 – 366). 

4. У. Сыракомля. Чатыры публікацыі, прысвечаныя творчасці В. Дуніна-

Марцінкевіча  (Сыракомля, У. Добрыя весці : Паэзія, проза, крытыка. – Мінск, 

1993). 

5. В. Каратынскі “З каментарыяў да паэмы «Таміла»”  (Каратынскі, В. Творы. – 

Мінск: Маст. літ., 2009. С. 147 – 152. ). 

6. У. Самойла. “«Жалейка» – песні Янука Купалы” (у кнізе “Растраляная 

літаратура: творы беларускіх пісьменнікаў, загубленых карнымі органамі 

бальшавіцкай улады”, Мінск, 2008).  

7. А. Бульба. Рэцэнзіі на зборнікі “Песні-жальбы” Я. Коласа і “Гусляр” Я. Купалы 

(рэцэнзіі ёсць на “Беларускай палічцы”). 

8. Л. Гмырак. “Яшчэ раз аб сплочванні доўгу”, “Беларускае нацыянальнае 

адраджэнне”, “Тарас Шаўчэнка” (Гмырак, Л. Творы: Проза. Крытыка. 

Публіцыстыка. – Мінск, 1992. (Ёсць на “Беларускай палічцы”)). 

9. Я. Лёсік. Рэцэнзіі на кнігу “Сцэнічныя творы” Т. Гушчы, на зборнік “Матчын 

дар” А. Гаруна (Лёсік, Я. Творы. – Мінск, 1994). 

10. З. Бядуля. “Не адным хлебам”, “У гадаўшчыну смерці М.А. Багдановіча”, 

“Чаму яшчэ няма беларускага рамана?”, “Раскіданае гняздо” (http://biadulia.ru/ 

гл. раздзел “Публіцыстыка”), “Думкі к часу” (Бядуля, З. Збор твораў : у 5 т. – 

Мінск, 1989. – Т. 5).  

11. С. Палуян. “Беларуская літаратура ў 1909 гаду”, “Аб беларускім нацыянальным 

адраджэнні”(Палуян, С. Лісты ў будучыню: проза; публіцыстыка; крытыка. – 

Мінск, 1986;). 

12. А. Луцкевіч. “Шляхам жыцця”, “Пясняр чыстае красы”, рэцэнзія на “Гісторыю 

беларускае літаратуры” М. Гарэцкага (Луцкевіч, А. Выбраныя творы. – Мінск, 

2006). 

13. В. Ластоўскі. “Сплачвайце доўг”, “Па сваім шляху”, “«Рунь» Максіма 

Гарэцкага”, “Тарас Гушча. «Родныя з’явы»” (Ластоўскі, В. Выбраныя творы. – 

Мінск, 1997). 

14. Я.Купала. “Чаму плача песня наша”. (Адзін з парнаснікаў) 

15. М. Багдановіч. “Глыбы і слаі”, “За тры гады”, “Забыты шлях”,  “Краса и сила”, 

“Памяти Т.Г. Шевченко” (Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. – Мінск, 

1993. – Т.2). 

16. М. Гарэцкі. “Наш тэатр”, “Развагі і думкі”, “Беларускае драматычнае 
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пісьменства”, “Уладзіслаў Галубок”, “Нашаніўскі перыяд у беларускай 

літаратуры”, “Беларуская літаратура пасля “Нашае Нівы” (Гарэцкі, М. Творы. – 

Мінск, 1990), “Гісторыя беларускае літаратуры” (сучаснае перавыданне – 1992). 

17. “Тэзісы да пытання аб утварэнні «Узвышша»”. (Гісторыя беларускай 

літаратурнай крытыкі. Хрэстаматыя : вучэбн.-метад. дапаможнік для філал. 

ф-таў ВНУ / К. М. Мароз, М. І. Мішчанчук і інш. ; Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. 

Пушкіна. – Брэст : Выд-ва БрДУ, 2008 – 221 с. ёсць у інтэрнэце). 

18. А. Бабарэка. “Вясну радзіла восень: (Да пытання аб кірунках у сучаснай 

беларускай літаратуры)”,“Паэма “Сымон-музыка” Якуба Коласа”.(Бабарэка, А. 

Збор твораў у двух тамах: Том 1. Літаратурна-крытычныя працы / Адам 

Бабарэка. — Вільня: Інстытут беларусістыкі; Беласток: Беларускае 

гістарычнае таварыства, 2011. — 939 с.) 

19. Я. Пушча. “Кніга лірыкі як мастацкае цэлае. “Вянок” М. Багдановіча”; “Кузьма 

Чорны. «Зямля»”. (Пушча, Я. Збор твораў. У 2 т. Т. 1. Вершы, паэмы, 

артыкулы. 1922 – 1930. – Мінск, 1993.) 

20. Тодар Глыбоцкі. «Аб “фальшы камэртонаў” (Некаторыя ўвагі да становішча 

беларускай літаратуры)». Урывак. (Гісторыя беларускай літаратурнай 

крытыкі. Хрэстаматыя : вучэбн.-метад. дапаможнік для філал. ф-таў ВНУ / 

К. М. Мароз, М. І. Мішчанчук і інш. ; Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна. – 

Брэст : Выд-ва БрДУ, 2008 – 221 с. ёсць у інтэрнэце).  

21. К.Чорны. “Паэт народа”. (Чорны, К. Збор. Тв. : У 6 т. Т. 5. – Мінск, 1990. (ёсць 

на Беларускай палічцы)) 

22. М. Лынькоў. “Янка Купала”.(Лынькоў, М. Збор тв. : У 8 т. Т. 6. – Мінск, 1984.) 

23. Ларчанка, М. Творчасць Алеся Гаруна. (Рагойша В. П. Легенды філалагічнага 

факультэта. Міхась Рыгоравіч Ларчанка. 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/5573/1/02%20ЛАРЧАНКА.pdf )  

24. К. Крапіва. “Аб сатырычнай камедыі”,“Канфлікт – аснова п’есы”. (Крапіва, К. 

Збор тв. : У 5 т. Т. 5. – Мінск, 1976. (ёсць на Беларускай палічцы)) 

25. А. Адамовіч. “Грамадскае значэнне літаратуры”, “Аб эстэтычнай глухаце ў 

крытыцы”(Адамовіч, А. Літаратура, мы і час: Артыкулы і выступленні. – 

Мінск,1979), “Талстоўскі крок” (урыўкі), “На бестэрміновай перадавой” 

(Адамовіч, А. Здалёкізблізку: беларускаяпрозаналітаратурнайпланеце. – Мінск, 

1976. http://kamunikat.org/usie_knihi.html?pubid=26064),“Человек может. 

Заметки о творчестве Василя Быкова” (Адамовіч, А. Додумывать до конца. – 

Москва, 1988). 

26. Р. Бярозкін. “Лірыка сейбіта і салдата”, “Я сын зямлі…”, “Паэзія – у жыцці” 

(урывак). (Бярозкін, Р. Паэзія – маё жыццё : літ.-крытыч. арт. / Склад. і аўт. 

прадмовы Ю.М. Канэ. – Мінск, 1989.) 

27. М. Стральцоў. “Часоў былых і новых сувязь”, аповесць-эсэ “Загадка 

Багдановіча”.(Стральцоў, М. Выбранае : проза, паэзія, эсэ. – Мінск, 1987.) 

28. У. Калеснік. “Яго чалавечнасць” (Іменем чалавечнасці : зб. крытыч. 

арт. / Склад. К.І. Краўцова. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск : Нар. асвета, 
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1986. – С. 106 – 113.),  “Страла і мэта” (Калеснік, У. Усё чалавечае : літ. партр., 

арт., нарысы. – Мінск : Маст. літ., 1993. – С. 209 – 233). 

29. В. Каваленка. “Важны здабытак нацыянальнага эпасу”, “Смутныя колеры 
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кнігі “Пясочны гадзіннік”). 
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Вучэбная праграма складзена на аснове адукацыйнага стандарту вышэйшай 

адукацыі ОСВО 1-02 03 01 № 87 ад 30.08.2013 г. 

 

СКЛАДАЛЬНІКІ: 

І.М. Гоўзіч, загадчык кафедры беларускай літаратуры і культуры ўстановы 

адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка», 

кандыдат філалагічных навук, дацэнт; 

Н.В. Заяц, дацэнт кафедры беларускай літаратуры і культуры ўстановы 

адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка», 

кандыдат філалагічных навук, дацэнт 

 

РЭЦЭНЗЕНТЫ: 

І.Д. Воюш, дацэнт кафедры гісторыі журналістыкі і менеджменту СМІ 

Інстытута журналістыкі БДУ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт; 

Д.П. Зылевіч, дацэнт кафедры рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій установы 

адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт», кандыдат 

філалагічных навук, дацэнт 

 

РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ: 

Кафедрай беларускай літаратуры і культуры ўстановы адукацыі «Беларускі 

дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка» 

(пратакол № 9 ад 23.03.2015 г.); 

       Загадчык кафедры 

       ______________І.М. Гоўзіч 

 

Навукова-метадычным саветам установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны 

педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка» 

(пратакол № 3 ад 29.04.2015 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Афармленне вучэбнай праграмы і суправаджаючых 
яе матэрыялаў дзеючым патрабаванням Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь адпавядае 

                                       Метадыст вучэбна-метадычнага 
                                       упраўлення БДПУ 

                                       ____________       __________________ 

                                          (подпіс)             (ініцыялы, прозвішча) 
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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне 

“Літаратурная крытыка” распрацавана для ўстаноў вышэйшай адукацыі Рэспублікі 

Беларусь у адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйнага стандарту вышэйшай 

адукацыі па спецыяльнасці 1–02 03 01 “Беларуская мова і літаратура”.  

Вучэбная дысцыпліна “Літаратурная крытыка” адпавядае новай канцэпцыі 

сучаснай адукацыі і змяшчае матэрыял, які дае магчымасць студэнтам філалагічных 

спецыяльнасцей атрымаць комплекс ведаў пра метадалагічныя асновы беларускай 

літаратурна-крытычнай думкі, пра ўмовы яе станаўлення і развіцця. 

Праграма арыентуе на вывучэнне і аналіз асноўных перыядаў у фарміраванні 

крытычнай думкі і метадалогіі літаратурнай крытыкі на Беларусі; вызначэнне 

ўзаемасувязей грамадска-палітычных падзей у краіне і асаблівасцей станаўлення 

нацыянальнай літаратуры ў цэлым і літаратурнай крытыкі ў прыватнасці; 

даследаванне вопыту працы найбольш выбітных беларускіх крытыкаў і 

літаратуразнаўцаў.  

Веды, уменні і навыкі, набытыя ў працэсе вывучэння вучэбнай дысцыпліны, 

будуць карыснымі і неабходнымі ў будучай прафесійнай дзейнасці, а таксама 

спатрэбяцца падчас вучобы ў УВА – пры напісанні кантрольных, курсавых і 

дыпломных прац па беларускай літаратуры.  

Мэта вучэбнай дысцыпліны – пазнаёміць студэнтаў са спецыфікай 

літаратурнай крытыкі як неад’емнай часткі літаратурнага працэсу. 

Задачы вучэбнай дысцыпліны: 

– выпрацаваць уменне аб’ектыўна ўспрымаць літаратурны твор і працэс 

літаратурнай творчасці;  

– сфарміраваць уменні і навыкі аналізу навукова-крытычных артыкулаў;  

– развіць індывідуальна-творчае і аналітычнае мысленне студэнтаў.  

Месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста, сувязі з 

іншымі вучэбнымі дысцыплінамі. Згодна з тыпавым вучэбным планам па 

спецыяльнасці 1–02 03 01 “Беларуская мова і літаратура” вучэбная дысцыпліна 

“Літаратурная крытыка” ўваходзіць у кампанент установы вышэйшай адукацыі. 

Вучэбная дысцыпліна “Літаратурная крытыка” звязана з вучэбнай дысцыплінай 

“Гісторыя беларускай літаратуры” і абапіраецца на паняцці, атрыманыя падчас 

вывучэння вучэбных дысцыплін “Уводзіны ў літаратуразнаўства” і “Тэорыя 

літаратуры”. Для вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Літаратурная крытыка” 

неабходна таксама наяўнасць у навучэнцаў акадэмічных кампетэнцый па вучэбнай 

дысцыпліне “Літаратурнае рэдагаванне”, фарміраванне якіх патрэбна забяспечыць у 

рамках кампанента ўстановы вышэйшай адукацыі. 

Вывучэнне вучэбнай дысцыпліны “Літаратурная крытыка” павінна 

забяспечыць фарміраванне ў студэнтаў акадэмічных, сацыяльна-асобасных, 

прафесійных кампетэнцый. 

Патрабаванні да акадэмічных кампетэнцый 

Студэнт павінен: 

АК-5. Быць здольным нараджаць новыя ідэі (валодаць крэатыўнасцю). 

АК-8. Валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камунікацыі. 

АК-9. Умець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго жыцця. 

Патрабаванні да сацыяльна-асобасных кампетэнцый 
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Студэнт павінен: 

СЛК-3. Валодаць здольнасцю да міжасабовых камунікацый. 

СЛК-4. Валодаць навыкамі здароўязахавання. 

Патрабаванні да прафесійных кампетэнцый 

Студэнт павінен быць здольны: 

ПК-1. Кіраваць вучэбна-пазнаваўчай і вучэбна-даследчай дзейнасцю 

навучэнцаў. 

ПК-2. Выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі навучання. 

ПК-3. Арганізоўваць і праводзіць вучэбныя заняткі розных відаў і форм. 

ПК-4. Арганізоўваць самастойную работу навучэнцаў. 

ПК-11. Развіваць вучэбныя магчымасці і здольнасці навучэнцаў на аснове 

сістэмнай педагагічнай дыягностыкі. 

ПК-12. Развіваць навыкі самастойнай работы навучэнцаў з вучэбнай, 

даведачнай, навуковай літаратурай і інш. сродкамі інфармацыі. 

ПК-13. Арганізоўваць і праводзіць карэкцыйна-педагагічную дзейнасць з 

навучэнцамі. 

ПК-14. Папярэджваць і пераадольваць непаспяховасць навучэнцаў. 

ПК-15. Фармуляваць адукацыйныя і выхаваўчыя мэты.  

ПК-16. Ацэньваць вучэбныя дасягненні навучэнцаў, а таксама ўзроўні іх 

выхаванасці і развіцця. 

ПК-17. Ажыццяўляць прафесійную самаадукацыю і самавыхаванне з мэтай 

удасканалення прафесійнай дзейнасці. 

ПК-18. Арганізоўваць цэласны адукацыйны працэс з улікам сучасных 

адукацыйных тэхналогій і педагагічных інавацый. 

ПК-19. Аналізаваць і ацэньваць педагагічныя з’явы і падзеі мінулага ў святле 

сучасных навуковых ведаў. 

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен ведаць: 

 этапы станаўлення беларускай літаратурнай крытыкі; 

 спецыфіку развіцця літаратурнай крытыкі і літаратуразнаўства ў розныя 

гістарычныя перыяды; 

 агульныя метадалагічныя прынцыпы літаратурнай крытыкі і крытэрыі ацэнкі 

літаратурнага твора; 

 асноўных прадстаўнікоў літаратурна-крытычнай думкі Беларусі. 

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен умець: 

 праводзіць аналіз розных жанраў літаратурна-крытычных работ (рэцэнзій, 

артыкулаў, манаграфій); 

 прымяняць літаратурна-крытычны інструментарый пры аналізе літаратурных 

твораў; 

 ствараць уласныя работы літаратурна-крытычнага характару. 

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павіненвалодаць: 

– адпаведным тэрміналагічным і паняційным апаратам; 

– сучаснай методыкай і метадалогіяй літаратуразнаўчых даследаванняў. 

Па кожнай вучэбнай тэме ў адпаведнасці з яе мэтамі і задачамі па фарміраванні 

і развіцці ў студэнтаў канкрэтных кампетэнцый выкладчык (кафедра) праектуе і 

рэалізуе канкрэтныя педагагічныя тэхналогіі. 

Асноўнымі тэхналогіямі навучання з’яўляюцца: праблемнае навучанне 

(праблемнае выкладанне, пошукавы метад); камунікатыўныя тэхналогіі, заснаваныя 
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на актыўных формах і метадах навучання (дыскусія, круглы стол, прэзентацыя, 

работа ў групах); асобасна арыентаваная тэхналогія. Рэкамендаваныя метады і 

прыёмы навучання: тлумачэнне, эмпірычная гутарка, аналіз літаратурна-крытычных 

тэкстаў, аналіз мастацкіх твораў, супастаўленне мастацкага твора і літаратурна-

крытычнага водгуку на яго і інш. 

Арганізацыя самастойнай работы студэнтаў. Пры вывучэнні вучэбнай 

дысцыпліны “Літаратурная крытыка” выкарыстоўваюцца такія формы самастойнай 

работы, як выкананне індывідуальных заданняў на практычных занятках пад 

кантролем выкладчыка, выкананне індывідуальных заданняў пазааўдыторна 

(кіруемая самастойная работа студэнтаў), напісанне рэфератаў, падрыхтоўка дакладаў 

для выступлення на студэнцкіх навуковых канферэнцыях і інш. 

Агульная колькасць гадзін, колькасць аўдыторных гадзін, форма атрымання 

вышэйшай адукацыі, размеркаванне аўдыторных гадзін, формы бягучай атэстацыі. 

Вывучэнне вучэбнай дысцыпліны “Літаратурная крытыка” разлічана на 204 гадзіны. З 

іх 84 аўдыторныя гадзіны: 48 лекцыйных (з іх 4 КСР) і 36 практычных (з іх 4 КСР). 

Форма кантролю – залік (VІ семестр), экзамен (VІІ семестр). Размеркаванне тэм па 

семестрах: VІ семестр: тэмы 1–7, VІІ семестр: тэмы 8–15. 

На самастойную работу студэнтаў адведзена 84 гадзіны: тэма 1 – 4 гадзіны, 

тэма 2 – 4 гадзіны, тэма 3 – 4 гадзіны, тэма 4 – 8 гадзін, тэма 5 – 6 гадзін, тэма 6 – 8 

гадзін, тэма 7 – 10 гадзін, тэма 8 – 8 гадзін, тэма 9 – 4 гадзіны, тэма 10 – 4 гадзіны, 

тэма 11 – 6 гадзін, тэма 12 – 6 гадзін, тэма 13 – 10 гадзін, тэма 14 – 2 гадзіны. 

Раздзелы (тэмы), па якіх праводзяцца рэйтынгавыя кантрольныя працы: тэмы 

1–4 – рэйтынгавая кантрольная праца № 1; тэмы 5–7 – рэйтынгавая кантрольная 

праца № 2; тэмы 8–11 – рэйтынгавая кантрольная праца № 3, тэмы 12–15 – 

рэйтынгавая кантрольная праца № 4. 

Вучэбным планам на факультэце беларускай і рускай філалогіі (завочнае 

аддзяленне) для спецыяльнасці 1–02 03 01 Беларуская мова і літаратура на ІV курсе ў 

VІІІ семестры прадугледжана 8 лекцыйных гадзін, у ІХ семестры прадугледжана 6 

лекцыйных, 6 практычных гадзін. Форма кантролю – залік (VІІІ семестр), экзамен (Х 

семестр). 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

1. Сутнасць літаратурнай крытыкі 

Этымалогія паняццця “крытыка”. Генезіс крытычных меркаванняў пра 

літаратуру. Прыкладное значэнне крытыкі на ранніх этапах яе станаўлення. 

Прафесіяналізацыя крытыкі. 

Асноўныя падыходы ў вызначэнні сутнасці крытыкі. Функцыі і задачы 

літаратурнай крытыкі. Суадносіны крытычнага і літаратуразнаўчага інструментарыяў 

пры асэнсаванні мастацтва слова. 

Крытыка і бягучы літаратурны працэс. Спробы пераацэнкі крытыкай асобных 

перыядаў літаратурнага развіцця, пэўных эстэтычных з’яў, творчых 

індывідуальнасцей. 

Сувязь крытыкі з іншымі гуманітарнымі дысцыплінамі (філасофія, эстэтыка, 

сацыялогія, гісторыя, псіхалогія і г.д.), уключэнне ў арсенал крытычнага аналізу 

прыёмаў і сродкаў дапаможных дысцыплін – тэксталогіі, бібліяграфіі, краязнаўства, 

архівазнаўства і інш. 

 

2. Метадалагічныя прынцыпы літаратурнай крытыкі 

Літаратурна-крытычная дзейнасць рускіх дэмакратаў ХІХ ст., яе роля ў 

станаўленні беларускай крытыкі.  

Прынцып цэласнасці пры аналізе мастацкіх з’яў у працах В. Бялінскага. 

“Рэальная”, “эстэтычная”, “арганічная” крытыка. Прынцып гістарызму ў літаратуры і 

крытыцы. 

Метадалагічная аснова савецкай літаратуры. Прынцыпы метаду 

сацыялістычнага рэалізму. Сацыялагічная крытыка.  

Сутнасць падыходаў да асэнсавання літаратуры прадстаўнікамі культурна-

гістарычнай школы. Засваенне яе ўрокаў беларускімі крытыкамі. 

 

3. Жанры літаратурнай крытыкі 

Залежнасць меры ўздзеяння крытычнага слова ад жанру выступлення. 

Крытычныя жанры і іх разнавіднасці. Узнікненне, спецыфіка пэўнай жанравай 

формы (анатацыя, артыкул, рэцэнзія, эсэ, творчы партрэт і інш.).  

Гістарычны “зрэз” набыткаў беларускіх крытыкаў з праекцыяй на жанравую 

форму матэрыялу. 

 

4. Беларуская літаратурная крытыка:  

ад вытокаў да канца ХІХ стагоддзя 

Элементы крытычнага падыходу да фактаў літаратуры ў пісьмовых крыніцах 

Сярэднявечча, у прадмовах, пасляслоўях і інш.  

Літаратурна-крытычны аналіз помнікаў мінулага ў працах пачатку ХІХ ст.: 

разгляд скарынаўскай “Бібліі”, Статута ВКЛ, беларуска-літоўскіх летапісаў і інш.  

Асэнсаванне новай беларускай літаратуры ў публікацыях 1840 – 1890-х гг.: 

артыкулы Р. Падбярэскага, У. Сыракомлі, В. Каратынскага і інш.  

Адлюстраванне дыскусійных літаратурных пытанняў у творах беларускіх 

пісьменнікаў: паэмы “Энеіда навыварат” і “Тарас на Парнасе”, п’еса “Адвячорак” 

Г. Марцінкевіча. Пародыя як своеасаблівая форма літаратурнай крытыкі. 
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5. Крытычная дзейнасць  

Р. Падбярэскага, У. Сыракомлі, В. Каратынскага 

Артыкул Р. Падбярэскага “Беларусь і Ян Баршчэўскі” як першая спроба агляду 

новай беларускай літаратуры, сістэматызацыі мастацкіх з’яў. Крытыка эпігонаў 

класіцызму. Ацэнка твораў Ф. Рысінскага, І. Манькоўскага, Т. Лады-Заблоцкага.  

Уклад У. Сыракомлі ў беларускую дэмакратычную крытыку. Праблемнасць 

артыкула “Працы Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча”. Вытлумачэнне феномену 

нараджэння “Беларускага дудара” ў тагачаснай сацыякультурнай сітуацыі. 

В. Каратынскі-крытык. Пастаноўка пытання пра тэндэнцыйнасць літаратуры 

(“З каментарыяў да паэмы “Таміла”). Вытлумачэнне ролі біяграфічнага фактару ў 

артыкулах пра А. Міцкевіча. Разуменне маштабнасці творчай асобы 

Ю. І. Крашэўскага. 

 

6. Літаратурная крытыка пачатку ХХ стагоддзя 

Гістарычныя ўмовы развіцця крытыкі ў пачатку XX ст. Перыядычныя выданні 

на беларускай мове, іх роля ў абуджэнні літаратурна-крытычнай думкі на Беларусі.  

Фарміраванне метадалогіі крытыкі пачатку XX ст. Дыскусія 1913 г. на 

старонках “Нашай нівы”, яе сутнасць і ўдзельнікі.  

Пафас, жанравая разнастайнасць нашаніўскай крытыкі. Літаратурная крытыка 

як унутраная неабходнасць і заканамернасць станаўлення нацыянальнай літаратуры. 

Грамадска-палітычныя падзеі 1917 – 1920 гг. на Беларусі, іх уплыў на развіццё 

крытыкі. Тэматыка публікацый, іх вызначальны пафас. Формы літаратурнай крытыкі. 

 

7. Творчыя індывідуальнасці крытыкаў  

“нашаніўскага” перыяду 

Пытанні беларускага адраджэння ў літаратурна-крытычных працах 

М. Багдановіча. Погляд пісьменніка на нацыянальна-культурнае адраджэнне пачатку 

XX ст. як на з'яву агульнаеўрапейскага значэння.  

Ацэнка М. Багдановічам здабыткаў сучаснай яму прозы, паэзіі і драматургіі ў 

літаратурных аглядах “Глыбы і слаі”, “За тры гады”.  

Пастаноўка праблемы народнасці літаратуры, яе нацыянальнага характару, 

стылю ў артыкуле “Забыты шлях”.  

Праблемнасць і эстэтычная каштоўнасць артыкулаў М. Гарэцкага “Наш тэатр”, 

“Развагі і думкі”.   

Артыкулы М. Гарэцкага “Нашаніўскі перыяд у беларускай літаратуры”, 

“Беларуская літаратура пасля “Нашае Нівы” як крытычнае асэнсаванне шляхоў 

развіцця нацыянальнай літаратуры. 

Праблематыка, жанравыя формы крытычных выступленняў А. Луцкевіча, 

С. Палуяна (на матэрыяле кніг “Выбраныя творы”, “Лісты ў будучыню”). 

 

8. Крытыка літаратурных аб’яднанняў  

(1920-я – пачатак 1930-х гг.) 

Літаратурная крытыка ў святле новай сацыякультурнай сітуацыі. Перыядычныя 

выданні як адна з умоў паспяховага развіцця крытыкі.  
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Дыскусіі аб шляхах развіцця беларускай паэзіі, драматургіі, палеміка вакол 

паэмы “Босыя на вогнішчы” М. Чарота і інш.  

Ідэйна-эстэтычныя ўстаноўкі “Маладняка”, іх рэалізацыя ў творчасці сяброў 

аб’яднання. Праграмны характар артыкула А. Бабарэкі “Вясну радзіла восень”. 

Сутнасць паняццяў “адраджанізм” і “маладнякізм”. 

Узвышанская крытыка, яе адрозненні ад крытыкі ў іншых аб’яднаннях. Уклад у 

развіццё літаратурна-крытычнай думкі 1920-х гадоў А. Бабарэкі, У. Дубоўкі, 

Я. Пушчы, К. Чорнага і інш. 

Палымянская крытыка. Характарыстыка двух этапаў у яе развіцці. Крытычныя 

працы А. Вазнясенскага, Я. Барычэўскага, I. Замоціна і інш.  

Узмацненне негатыўных тэндэнцый у беларускай крытыцы канца 1920-х – 

пачатку 1930-х гг., ваяўнічая палітыка БелАППа. Выкрывальныя матэрыялы на 

старонках перыядычнага друку. 

 

9. Крытыка перыяду Вялікай Айчыннай  

вайны і першага пасляваеннага дзесяцігоддзя 

Спецыфіка развіцця крытыкі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны. Крытычныя 

жанры. Публіцыстычная скіраванасць крытыкі. 

“Антыкасмапалітычная” кампанія 1948 – 1949 гг. як рэцыдыў наступу на 

беларускую творчую інтэлігенцыю. 

Сутнасць “тэорыі бесканфліктнасці”, яе выявы ў мастацкай літаратуры і 

крытыцы. Значэнне артыкула К. Крапівы “Аб сатырычнай камедыі”. 

 

10. Беларуская крытыка другой паловы  

1950-х – пачатку 1980-х гг. 

Змены ў грамадска-палітычным жыцці краіны ў перыяд хрушчоўскай “адлігі”. 

Прыток у крытыку новых творчых сіл.  

Выкараненне вульгарнай сацыялогіі і выпрацоўка новых метадалагічных 

падыходаў як першапачатковыя задачы прадстаўнікоў новай генерацыі крытыкаў.  

Прыкметы інтэнсіўнасці развіцця крытычнай думкі другой паловы 1950 – 80-х 

гг. (агляд кніг Р. Бярозкіна, Р. Шкрабы, А. Адамовіча, А. Яскевіча, Д. Бугаёва і інш.). 

Зварот крытыкі да жывой практыкі бягучага літаратурнага жыцця,  распрацоўка 

праблем стылю, творчай індывідуальнасці, пытанняў паэтычнага майстэрства. 

Плённае развіццё крытыкі ў жанравых адносінах і ў праблемна-тэматычным, 

тэарэтычным плане. Пісьменніцкая крытыка. 

 

11. Творчыя партрэты крытыкаў:  

А. Адамовіч, Р. Бярозкін, М. Стральцоў 

Агульны агляд дзейнасці ў галіне літаратурнай крытыкі А. Адамовіча. 

Сутнасць праблемы пісьменніцкага майстэрства і культуры творчасці ў кнігах 

“Культура творчасці”, “Літаратура, мы і час”. Наватарскі характар крытычных прац 

А. Адамовіча. 

Грамадзянская пазіцыя і творчае крэда Р. Бярозкіна. Гісторыя развіцця і ідэйна-

эстэтычнага станаўлення беларускай паэзіі ў “Кнізе пра паэзію”, зборніку “Паэзія – 

маё жыццё”.  

Эсэісцкая крытыка. Разнапланавасць творчых зацікаўленняў М. Стральцова-

крытыка. Праблематыка, стылёвая адметнасць эсэ “Загадка Багдановіча”.  
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12. Крытычная дзейнасць У. Калесніка, В. Каваленкі 

Агляд літаратурна-крытычнай дзейнасці У. Калесніка.Ідэйна-эстэтычны аналіз 

мастацкіх з'яў у кнігах “Паэзія змагання”, “Зорны спеў”, “Усё чалавечае” і інш. 

Эстэтычная арыентацыя і даследчыцкая манера вывучэння творчай 

індывідуальнасці, непаўторнасці (кнігі пра У. Жылку, М. Танка, Я. Брыля). 

В. Каваленка – крытык. Пошук вырашэння праблем крытыкі і 

літаратуразнаўства (кнігі “Давер”, “Голас чалавечнасці”, “Прага духоўнасці”, 

“Праблемы сучаснай беларускай крытыкі” і інш.). Логіка разваг і высноў крытыка ў 

вызначэнні тэндэнцый літаратурнага развіцця. 

 

13. Беларуская крытычная думка на сучасным этапе  

(другая палова 1980-х – 2000-я гг.) 

Змены ў грамадска-палітычным жыцці ў другой палове 1980-х гг. Пытанне пра 

новы ўзровень мастацтва. Асэнсаванне бягучага літаратурнага працэсу як 

першаступенная задача крытыкі. 

Нігілізм маладых пісьменнікаў і крытыкаў у ацэнках мастацкай спадчыны 

прадстаўнікоў старэйшага пакалення. Пераадоленне стэрэатыпаў сацыялістычнага 

рэалізму ў крытыцы. 

Зборнікі крытычных матэрыялаў Р. Семашкевіча, М. Тычыны, У. Гніламёдава, 

П. Дзюбайлы, Д. Бугаёва і інш. як сведчанне сталасці крытычнай думкі і яе 

аўтарытэту ў літаратурным і грамадска-культурным асяроддзі. 

Беларуская крытыка 2000-х гг.: працы апошніх гадоў М. Мушынскага, 

В. Жураўлёва, А. Лойкі, Д. Бугаёва, М. Тычыны, Т. Грамадчанкі, Г. Тычкі, І. Жука і 

інш. 

Крытыка ў перыядычных выданнях і акадэмічная крытыка. Агляд публікацый у 

літаратурна-мастацкіх, культуралагічных, грамадска-палітычных выданнях 

(“Полымя”, “Маладосць”, “ЛіМ”, “Культура”, “Крыніца”, “Звязда” і інш.). 

Развіццё і пераасэнсаванне традыцый, выпрацаваных беларускай крытыкай у 

папярэднія дзесяцігоддзі. Літаратурна-крытычныя публікацыі прадстаўнікоў “новай” 

хвалі ў крытыцы: працы Г. Кісліцынай, П. Васючэнкі, І. Шаўляковай, В. Куставай і 

інш. 

 

14. М. Мушынскі – крытык 

Актыўная далучанасць М. Мушынскага да праблем развіцця слоўнага 

мастацтва. Асэнсаванне ім бягучага літаратурнага працэсу ў артыкулах і рэцэнзіях 

1950 – 1960-х гг.  

Манаграфіі “Беларуская крытыка і літаратуразнаўства. 20 – 30-я гады”, 

“Беларуская крытыка і літаратуразнаўства. 40 – першая палавіна 60-х гадоў”, 

“Каардынаты пошуку”. Выяўленне ў іх вядучых тэндэнцый развіцця айчыннай 

крытыкі і навукі пра літаратуру.  

Даследчык пра ролю крытычнай думкі ў сцвярджэнні прынцыпаў рэалізму, 

народнасці, агульначалавечых каштоўнасцей. Паказ негатыўнай ролі крытыкі ў 

літаратурным развіцці.  

Пераасэнсаванне гісторыка-літаратурнага працэсу на Беларусі ў святле новага 

падыходу да аналізу мінулага, аб’ектыўнай ацэнкі дэфармацый у літаратуры і 
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крытыцы. Сучаснае прачытанне твораў Я. Коласа, К. Чорнага, М. Зарэцкага, 

М. Гарэцкага і інш.  

 

15. Літаратурнае рэцэнзаванне 

Жанр рэцэнзіі ў гістарычнай рэтраспекцыі. Значэнне перыядычнага друку ў 

функцыянаванні рэцэнзіі. Рэцэнзаванне мастацкіх твораў і навуковых прац.  

Сацыялагічны і эстэтычны аналіз у рэцэнзіі. Прынцыпы цэласнасці і 

выбарачнасці пры асэнсаванні твораў літаратуры, гісторыка-тэарэтычных 

даследаванняў. Роля суб’ектыўных і аб’ектыўных фактараў пры напісанні рэцэнзіі. 

Стан сучаснага беларускага рэцэнзавання. Рэцэнзія і літаратурны працэс. 

Далейшыя перспектывы развіцця рэцэнзіі. 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ  

«ЛІТАРАТУРНАЯ КРЫТЫКА»  (дзённая форма атрымання адукацыі) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Літаратурная крытыка  44 32 4 4 84    

VI семестр 

1. Сутнасць літаратурнай крытыкі 2 2   4    

1.1. Сутнасць літаратурнай крытыкі 

1. Асноўныя падыходы ў вызначэнні сутнасці крытыкі.  

2. Функцыі і задачы літаратурнай крытыкі.  

3. Сувязь крытыкі з іншымі гуманітарнымі дысцыплінамі. 

2  

 

  2 Схема «Сувязь 

літаратурнай 

крытыкі з іншымі 

навукамі». 

[1] 

[2] 

[4] 

[5] 

 

1.2. Сутнасць літаратурнай крытыкі 

1. Этымалогія паняццця “крытыка”.  

2. Прыкладное значэнне крытыкі на ранніх этапах яе 

станаўлення.  

3. Асноўныя падыходы ў вызначэнні сутнасці крытыкі. 

4. Крытыка і бягучы літаратурны працэс.  

 2   2 Схема «Сувязь 

літаратурнай 

крытыкі з іншымі 

навукамі». 

[1] 

[2] 

[4] 

[5] 

Праца  

ў падгрупах. 

Выступленне з 

паведамленнямі. 

2. Метадалагічныя прынцыпы літаратурнай крытыкі 2 2   4    

2.1. Метадалагічныя прынцыпы літаратурнай крытыкі 

1. Літаратурна-крытычная дзейнасць рускіх дэмакратаў ХІХ ст., 

яе роля ў станаўленні беларускай крытыкі.  

2. Прынцып цэласнасці пры аналізе мастацкіх з’яў у працах 

В. Бялінскага. 

3. Прынцып гістарызму ў літаратуры і крытыцы. 

4. Метадалагічная аснова савецкай літаратуры.  

2    2 Камп’ютарная 

прэзентацыя № 1. 

[4] 

[5] 

[10] 

[35] 
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5. Сутнасць падыходаў да асэнсавання літаратуры 

прадстаўнікамі культурна-гістарычнай школы.  

2.2. Метадалагічныя прынцыпы літаратурнай крытыкі 

1. Прынцып гістарызму ў літаратуры і крытыцы. 

2. Прынцыпы метаду сацыялістычнага рэалізму. Сацыялагічная 

крытыка.  

3. Сутнасць падыходаў да асэнсавання літаратуры 

прадстаўнікамі культурна-гістарычнай школы. 

 2   2  [4] 

[5] 

[10] 

[35] 

 

Выступленне з 

паведамленнямі. 

3. Жанры літаратурнай крытыкі 2 2   4    

3.1. Жанры літаратурнай крытыкі 

1. Залежнасць меры ўздзеяння крытычнага слова ад жанру 

выступлення.  

2. Крытычныя жанры і іх разнавіднасці. Узнікненне, спецыфіка 

пэўнай жанравай формы (анатацыя, артыкул, рэцэнзія, эсэ, 

творчы партрэт і інш.).  

3. Гістарычны “зрэз” набыткаў беларускіх крытыкаў з праекцыяй 

на жанравую форму матэрыялу. 

2    2 План-схема 

«Жанры 

літаратурнай 

крытыкі». 

[4] 

[5] 

[10] 

[35] 

 

3.2. Жанры літаратурнай крытыкі 

1. Залежнасць меры ўздзеяння крытычнага слова ад жанру 

выступлення.  

2. Крытычныя жанры і іх разнавіднасці. Узнікненне, спецыфіка 

пэўнай жанравай формы (анатацыя, артыкул, рэцэнзія, эсэ, 

творчы партрэт і інш.).  

3. Гістарычны “зрэз” набыткаў беларускіх крытыкаў з праекцыяй 

на жанравую форму матэрыялу. 

 2   2 План-схема 

«Жанры 

літаратурнай 

крытыкі». 

[4] 

[5] 

[10] 

[35] 

Праца  

ў падгрупах. 

 

4. Беларуская літаратурная крытыка: ад вытокаў да канца 

ХІХ стагоддзя 

2 2 2  8    

4.1. Беларуская літаратурная крытыка: ад вытокаў да канца ХІХ 

стагоддзя 

1. Элементы крытычнага падыходу да фактаў літаратуры ў 

пісьмовых крыніцах Сярэднявечча, у прадмовах, пасляслоўях і 

інш.  

2. Літаратурна-крытычны аналіз помнікаў мінулага ў працах 

пачатку ХІХ ст.: разгляд скарынаўскай “Бібліі”, Статута ВКЛ, 

2    4 Табліца 

«Беларуская 

літаратурная 

крытыка: ад 

вытокаў да канца 

ХІХ ст.». 

[2] 

[17] 

[21] 

[30] 

[33] 
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беларуска-літоўскіх летапісаў і інш.  

4.2. Беларуская літаратурная крытыка: ад вытокаў да канца ХІХ 

стагоддзя 

1. Асэнсаванне новай беларускай літаратуры ў публікацыях 1840 

– 1890-х гг.: артыкулы Р. Падбярэскага, У. Сыракомлі, 

В. Каратынскага і інш.  

2. Адлюстраванне дыскусійных літаратурных пытанняў у творах 

беларускіх пісьменнікаў: паэмы “Энеіда навыварат” і “Тарас на 

Парнасе”, п’еса “Адвячорак” Г. Марцінкевіча. Пародыя як 

своеасаблівая форма літаратурнай крытыкі. 

  2  4 Артыкулы 

Р.Падбярэскага, 

У.Сыракомлі, 

В.Каратынскага і 

інш. 

[2] 

[21] 

[30] 

[33] 

 

Індывідуальныя 

заданні. 

Падрыхтоўка 

рэфератаў. 

5. Крытычная дзейнасць Р. Падбярэскага, У. Сыракомлі, 

В. Каратынскага 

2 2   6    

5.1. Крытычная дзейнасць Р. Падбярэскага, У. Сыракомлі, 

В. Каратынскага 

1. Артыкул Р. Падбярэскага “Беларусь і Ян Баршчэўскі” як 

першая спроба агляду новай беларускай літаратуры, 

сістэматызацыі мастацкіх з’яў.  

2. Уклад У. Сыракомлі ў беларускую дэмакратычную крытыку. 

Праблемнасць артыкула “Працы Вінцэнта Дуніна-

Марцінкевіча”.  

3. В. Каратынскі-крытык. Пастаноўка пытання пра 

тэндэнцыйнасць літаратуры (“З каментарыяў да паэмы 

“Таміла”).  

2    3 Артыкулы 

Р. Падбярэскага 

“Беларусь і Ян 

Баршчэўскі”, 

У. Сыракомлі 

“Працы Вінцэнта 

Дуніна-

Марцінкевіча”, 

В. Каратынскага. 

 

[17] 

21] 

[30] 

[33] 

 

 

 

5.2. Крытычная дзейнасць Р. Падбярэскага, У. Сыракомлі, 

В. Каратынскага 

1. Артыкул Р. Падбярэскага “Беларусь і Ян Баршчэўскі” як 

першая спроба агляду новай беларускай літаратуры, 

сістэматызацыі мастацкіх з’яў.  

2. Уклад У. Сыракомлі ў беларускую дэмакратычную крытыку. 

Праблемнасць артыкула “Працы Вінцэнта Дуніна-

Марцінкевіча”.  

3. В. Каратынскі-крытык. Пастаноўка пытання пра 

тэндэнцыйнасць літаратуры (“З каментарыяў да паэмы 

 2   3 Артыкулы 

Р. Падбярэскага 

“Беларусь і Ян 

Баршчэўскі”, 

У. Сыракомлі 

“Працы Вінцэнта 

Дуніна-

Марцінкевіча”, 

В. Каратынскага. 

 

[17] 

[21] 

[30] 

[33] 

 

Напісанне тэзісаў 
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“Таміла”).  

 

6. Літаратурная крытыка пачатку ХХ стагоддзя 2 2   8    

6.1. Літаратурная крытыка пачатку ХХ стагоддзя 

1. Гістарычныя ўмовы развіцця крытыкі ў пачатку XX ст. 

Перыядычныя выданні на беларускай мове,  іх роля ў абуджэнні 

літаратурна-крытычнай думкі на Беларусі.  

2. Фарміраванне метадалогіі крытыкі пачатку XX ст. Дыскусія 

1913 г. на старонках “Нашай нівы”, яе сутнасць і ўдзельнікі.  

3. Пафас, жанравая разнастайнасць нашаніўскай крытыкі. 

4. Грамадска-палітычныя падзеі 1917 – 1920 гг. на Беларусі, іх 

уплыў на развіццё крытыкі. літаратурнай крытыкі. 

 

2    4 Камп’ютарная 

прэзентацыя № 2. 

 

[7] 

[9] 

[10] 

[16] 

[17] 

[22] 

[23] 

[25] 

[28] 

 

6.2. Літаратурная крытыка пачатку ХХ стагоддзя 

1. Гістарычныя ўмовы развіцця крытыкі ў пачатку XX ст. 

Перыядычныя выданні на беларускай мове, іх роля ў абуджэнні 

літаратурна-крытычнай думкі на Беларусі.  

2. Фарміраванне метадалогіі крытыкі пачатку XX ст. Дыскусія 

1913 г. на старонках “Нашай нівы”, яе сутнасць і ўдзельнікі.  

3. Пафас, жанравая разнастайнасць нашаніўскай крытыкі. 

4. Грамадска-палітычныя падзеі 1917 – 1920 гг. на Беларусі, іх 

уплыў на развіццё крытыкі. літаратурнай крытыкі. 

 

 

 

 2   4 Факсімільнае 

выданне “Нашай 

нівы”. 

[7] 

[9] 

[10] 

[16] 

[17] 

[22] 

[25] 

[31 

Экспрэс-

апытанне. 

Вусныя 

паведамленні. 

7. Творчыя індывідуальнасці крытыкаў “нашаніўскага” 

перыяду 

6   2 10    РЕ
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7.1. Творчыя індывідуальнасці крытыкаў “нашаніўскага” перыяду 

1. Пытанні беларускага адраджэння ў літаратурна-крытычных 

працах М. Багдановіча.  

2. Ацэнка М. Багдановічам здабыткаў сучаснай яму прозы, паэзіі 

і драматургіі ў літаратурных аглядах “Глыбы і слаі”, “За тры 

гады”.  

3. Пастаноўка праблемы народнасці літаратуры, яе 

нацыянальнага характару, стылю ў артыкуле “Забыты шлях”.  

4. Праблематыка, жанравыя формы крытычных выступленняў 

А. Луцкевіча і С.Палуяна. 

4    2 Факсімільнае 

выданне “Нашай 

нівы”. 

Артыкулы 

М.Багдановіча, 

М.Гарэцкага, 

С.Палуяна, 

А.Луцкевіча. 

 [9] 

[26] 

[17] 

 

 

7.2. Крытычная спадчына М. Гарэцкага 

1. Праблемнасць і эстэтычная каштоўнасць артыкулаў 

М. Гарэцкага “Наш тэатр”, “Развагі і думкі”.   

2. Артыкулы М. Гарэцкага “Нашаніўскі перыяд у беларускай 

літаратуры”, “Беларуская літаратура пасля “Нашае Нівы” як 

крытычнае асэнсаванне шляхоў развіцця нацыянальнай 

літаратуры. 

2    4 Артыкулы Наш 

тэатр”, “Развагі і  

думкі”, 

“Нашаніўскі 

перыяд у 

беларускай 

літаратуры” і інш. 

[16] 

[25] 

 

 

7.2 Крытычная спадчына М. Гарэцкага 

1. Праблемнасць і эстэтычная каштоўнасць артыкулаў 

М. Гарэцкага “Наш тэатр”, “Развагі і думкі”.   

2. Артыкулы М. Гарэцкага “Нашаніўскі перыяд у беларускай 

літаратуры”, “Беларуская літаратура пасля “Нашае Нівы” як 

крытычнае асэнсаванне шляхоў развіцця нацыянальнай 

літаратуры. 

 2    Артыкулы Наш 

тэатр”, “Развагі і  

думкі”, 

“Нашаніўскі 

перыяд у 

беларускай 

літаратуры” і інш. 

[16] 

[25] 

 

 

7.3. Творчыя індывідуальнасці крытыкаў “нашаніўскага” перыяду 

1. Пытанні беларускага адраджэння ў літаратурна-крытычных 

працах М. Багдановіча.  

2. Ацэнка М. Багдановічам здабыткаў сучаснай яму прозы, паэзіі 

і драматургіі ў аглядах “Глыбы і слаі”, “За тры гады”.  

3. Пастаноўка праблемы народнасці літаратуры, яе 

нацыянальнага характару, стылю ў артыкуле “Забыты шлях”.  

4. Праблемнасць і эстэтычная каштоўнасць артыкулаў 

М. Гарэцкага “Наш тэатр”, “Развагі і думкі”.   

5. Артыкулы М. Гарэцкага “Нашаніўскі перыяд у беларускай 

   2 4 Факсімільнае 

выданне “Нашай 

нівы”. 

Артыкулы 

М.Багдановіча, 

М.Гарэцкага, 

С.Палуяна, 

А.Луцкевіча 

 

[9] 

[10] 

[16] 

[17] 

[22] 

[23] 

[25] 

[28] 

[31 

Канспектаванне 

асноўных 

палажэнняў 

артыкулаў. 

Рэйтынгавая 

кантрольная  

праца № 2. 
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літаратуры”, “Беларуская літаратура пасля “Нашае Нівы” як 

крытычнае асэнсаванне шляхоў развіцця нацыянальнай 

літаратуры. 

6. Праблематыка, жанравыя формы крытычных выступленняў 

А. Луцкевіча і С.Палуяна. 

 Усяго ў VІ семестры 18 12 2 2 44   Залік 

VІІ семестр 

8. Крытыка літаратурных аб’яднанняў (1920-я – пачатак 

1930-х гг.) 

4 4   8    

8.1. Літаратурная  крытыка ў святле новай пачатку 1920-х гадоў 

1. Дыскусіі аб шляхах развіцця беларускай паэзіі, драматургіі, 

палеміка вакол паэмы “Босыя на вогнішчы” М. Чарота і інш.  

2. Ідэйна-эстэтычныя ўстаноўкі “Маладняка”, іх рэалізацыя ў 

творчасці сяброў аб’яднання. Сутнасць паняццяў  

“адраджанізм” і “маладнякізм”. 

2     Камп’ютарная 

прэзентацыя № 2. 

Артыкул 

А. Бабарэкі 

“Вясну радзіла 

восень”. 

[16] 

[17] 

[22] 

[25] 

[28] 

 

8.2. Крытыка літаратурных аб’яднанняў  

(1920-я – пачатак 1930-х гг.) 

1. Узвышанская крытыка, яе адрозненні ад крытыкі ў іншых 

аб’яднаннях. 

2. Палымянская крытыка. Характарыстыка двух этапаў у яе 

развіцці.  

3. Узмацненне негатыўных тэндэнцый у беларускай крытыцы 

канца 1920-х – пачатку 1930-х гг., ваяўнічая палітыка 

БелАППа. Выкрывальныя матэрыялы на старонках 

перыядычнага друку. 

 

2     Камп’ютарная 

прэзентацыя № 3. 

Артыкулы 

А. Бабарэкі, 

У. Дубоўкі, 

Я. Пушчы, 

К. Чорнага і інш. 

Крытычныя 

працы 

А. Вазнясенскага, 

Я. Барычэўскага, 

I. Замоціна 

[16] 

[17] 

[22] 

[25] 

[28] 

 

8.3. Крытыка літаратурных аб’яднанняў  

1920-я – пачатак 1930-х гг.) 

1. Ідэйна-эстэтычныя ўстаноўкі “Маладняка”, іх рэалізацыя ў 

творчасці сяброў аб’яднання.  

2. Узвышанская крытыка, яе адрозненні ад крытыкі ў іншых 

аб’яднаннях.  

 2   4 Крытычныя 

працы 

прадстаўнікоў 

літаратурных 

аб’яднанняў 

1920-х – пачатку 

1930-х гадоў. 

[16] 

[17] 

[22] 

[25] 

[28] 

Аналіз артыкулаў. 

Вусныя 

паведамленні і 

камп’ютарныя 

прэзентацыі 
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8.4. Крытыка літаратурных аб’яднанняў 

 (1920-я – пачатак 1930-х гг.) 

1. Палымянская крытыка. Характарыстыка двух этапаў у яе 

развіцці.  

2. Узмацненне негатыўных тэндэнцый у беларускай крытыцы 

канца 1920-х – пачатку 1930-х гг., ваяўнічая палітыка 

БелАППа.  

 2   4 Крытычныя 

працы 

прадстаўнікоў 

літаратурных 

аб’яднанняў 

1920-х – пачатку 

1930-х гадоў. 

[16] 

[17] 

[22] 

[25] 

[28] 

Аналіз артыкулаў. 

Вусныя 

паведамленні і 

камп’ютарныя 

прэзентацыі 

9. Крытыка перыяду Вялікай Айчыннай вайны і першага 

пасляваеннага дзесяцігоддзя 

2 2   4    

9.1. Крытыка перыяду Вялікай Айчыннай вайны і першага 

пасляваеннага дзесяцігоддзя 

1. Спецыфіка развіцця крытыкі ў перыяд Вялікай Айчыннай 

вайны.  

2. “Антыкасмапалітычная” кампанія 1948 – 1949 гг. як рэцыдыў 

наступу на беларускую творчую інтэлігенцыю. 

3. Сутнасць “тэорыі бесканфліктнасці”, яе выявы  ў мастацкай 

літаратуры і крытыцы. Значэнне артыкула К. Крапівы “Аб 

сатырычнай камедыі”. 

2    2 Схема “Крытыка 

перыяду Вялікай 

Айчыннай вайны 

і першага 

пасляваеннага 

дзесяцігоддзя”. 

[10] 

[17] 

[29] 

 

 

 

9.2. Крытыка перыяду Вялікай Айчыннай вайны і першага 

пасляваеннага дзесяцігоддзя 

1. Спецыфіка развіцця крытыкі ў перыяд Вялікай Айчыннай 

вайны.  

2. “Антыкасмапалітычная” кампанія 1948 – 1949 гг. як рэцыдыў 

наступу на беларускую творчую інтэлігенцыю. 

3. Сутнасць “тэорыі бесканфліктнасці”, яе выявы  ў мастацкай 

літаратуры і крытыцы. Значэнне артыкула К. Крапівы “Аб 

сатырычнай камедыі”. 

 2   2 Артыкул 

К. Крапівы “Аб 

сатырычнай 

камедыі”. 

[10] 

[17] 

[29] 

 

 

Экспрэс-

апытанне. 

Аналіз артыкулаў. 

10. Беларуская крытыка другой паловы 1950-х – пачатку 1980-х гг. 2 2   4    

10.1. Беларуская крытыка другой паловы  

1950-х – пачатку 1980-х гг. 

1. Змены ў грамадска-палітычным жыцці краіны ў перыяд 

хрушчоўскай “адлігі”. Прыток у крытыку новых творчых сіл.  

2. Прыкметы інтэнсіўнасці развіцця крытычнай думкі другой 

паловы 1950 – 1980-х гг.  

2    2 Кнігі 

Р.Бярозкіна, 

Р.Шкрабы, 

А.Адамовіча, 

А.Яскевіча, 

Д.Бугаёва і інш. 

[10] 

[17] 

[27] 

[35] 
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3. Распрацоўка праблем стылю, творчай індывідуальнасці, 

пытанняў паэтычнага майстэрства. Пісьменніцкая крытыка. 

 

10.2. Беларуская крытыка другой паловы  

1950-х – пачатку 1980-х гг. 

1. Змены ў грамадска-палітычным жыцці краіны ў перыяд 

хрушчоўскай “адлігі”. Прыток у крытыку новых творчых сіл.  

2. Прыкметы інтэнсіўнасці развіцця крытычнай думкі другой 

паловы 1950 – 1980-х гг.  

3. Распрацоўка праблем стылю, творчай індывідуальнасці, 

пытанняў паэтычнага 

  2  2 Кнігі 

Р. Бярозкіна, 

Р.Шкрабы, 

А.Адамовіча, 

А.Яскевіча, 

Д. Бугаёва і інш. 

[10] 

[17] 

[27] 

[35] 

 

Напісанне тэзісаў 

кніг Р.Бярозкіна, 

Р.Шкрабы, 

А.Адамовіча, 

А.Яскевіча, 

Д.Бугаёва і інш. 

11. Творчыя партрэты крытыкаў: А. Адамовіч, Р. Бярозкін, 

М. Стральцоў 

6 4   6    

11.1. Творчы партрэт А.Адамовіча-крытыка 

1. Агульны агляд дзейнасці ў галіне літаратурнай крытыкі 

А. Адамовіча.  

2. Сутнасць праблемы пісьменніцкага майстэрства і культуры 

творчасці ў кнігах “Культура творчасці”, “Літаратура, мы і 

час”.  

3 Наватарскі характар крытычных прац А. Адамовіча. 

2     Кнігі “Культура 

творчасці”, 

“Літаратура, мы і 

час”.  

 

[7] 

[17] 

 

 

11.2. Творчы партрэт Р.Бярозкіна 

1. Грамадзянская пазіцыя і творчае крэда Р. Бярозкіна.  

2. Гісторыя развіцця і ідэйна-эстэтычнага станаўлення 

беларускай паэзіі ў “Кнізе пра паэзію”, зборніку “Паэзія – маё 

жыццё”.  

 

2     “Кніга пра 

паэзію”, зборнік 

“Паэзія – маё 

жыццё”.  

 

[14] 

[15] 

 

 

11.3. Творчы партрэт М.Стральцова-крытыка 

1. Эсэісцкая крытыка.  

2. Разнапланавасць творчых зацікаўленняў М. Стральцова-

крытыка.  

3. Праблематыка, стылёвая адметнасць эсэ “Загадка 

Багдановіча”.  

 

2     Эсэ “Загадка 

Багдановіча”.  

 

[17] 

[32] 

 

 

11.4. Творчы партрэт А.Адамовіча-крытыка 

1. Агульны агляд дзейнасці ў галіне літаратурнай крытыкі 

 2   3 Кнігі “Культура 

творчасці”, 

[7] 

[17] 

Аналіз атрыкулаў. 

Напісанне тэзісаў 
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А. Адамовіча.  

2. Сутнасць праблемы пісьменніцкага майстэрства і культуры 

творчасці ў кнігах “Культура творчасці”, “Літаратура, мы і 

час”.  

3. Наватарскі характар крытычных прац А. Адамовіча. 

“Літаратура, мы і 

час”.  

 

 атрыкулаў. 

11.5. Творчыя партрэты Р. Бярозкіна і М. Стральцова 

1. Грамадзянская пазіцыя і творчае крэда Р. Бярозкіна.  

2. Гісторыя развіцця і ідэйна-эстэтычнага станаўлення 

беларускай паэзіі ў “Кнізе пра паэзію”, зборніку “Паэзія – маё 

жыццё”.  

3. Эсэісцкая крытыка.  

4. Разнапланавасць творчых зацікаўленняў М. Стральцова-

крытыка.  

5. Праблематыка, стылёвая адметнасць эсэ “Загадка 

Багдановіча”.  

 2   3 “Кніга пра 

паэзію”, зборнік 

“Паэзія – маё 

жыццё” 

Р.Бярозкіна, 

эсэ “Загадка 

Багдановіча” 

М.Стральцова  

 

 

[14] 

[15] 

[17] 

[32] 

 

Экспрэс-

апытанне. 

Напісанне тэзісаў 

эсэ “Загадка 

Багдановіча”. 

Рэйтынгавая 

кантрольная праца 

№ 3. 

12. Крытычная дзейнасць У. Калесніка, В. Каваленкі 4 2   6    

12.1. Агляд літаратурна-крытычнай дзейнасці У. Калесніка 

1. Ідэйна-эстэтычны аналіз мастацкіх з'яў у кнігах “Паэзія 

змагання”, “Зорны спеў”, “Усё чалавечае” і інш. 

2. Эстэтычная арыентацыя і даследчыцкая манера вывучэння 

творчай індывідуальнасці, непаўторнасці (кнігі пра У. Жылку, 

М. Танка, Я. Брыля). 

2     Кнігі У.Калесніка 

“Паэзія 

змагання”, 

“Зорны спеў”, 

“Усё чалавечае” і 

інш. 

[20] 

 

 

12.2. В. Каваленка – крытык 

1. Пошук вырашэння праблем крытыкі і літаратуразнаўства. 

2. Логіка разваг і высноў крытыка ў вызначэнні тэндэнцый 

літаратурнага развіцця. 

 

2    4 Кнігі 

В. Каваленкі 

“Давер”, “Голас 

чалавечнасці”, 

“Прага 

духоўнасці” і 

інш. 

[18] 

[19] 

 

 

12.3. Крытычная дзейнасць У. Калесніка, В. Каваленкі 

1. Ідэйна-эстэтычны аналіз мастацкіх з'яў у кнігах “Паэзія 

змагання”, “Зорны спеў”, “Усё чалавечае” і інш. 

2. Эстэтычная арыентацыя і даследчыцкая манера вывучэння 

творчай індывідуальнасці, непаўторнасці (кнігі пра У. Жылку, 

 2   2 Кнігі У.Калесніка 

“Паэзія 

змагання”, 

“Зорны спеў”, 

“Усё чалавечае” і 

[18] 

[19] 

[20] 

Аналіз кніг 

(індыідуальная 

праца). 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



92 
 

М. Танка, Я. Брыля). 

3. Пошук В.Каваленкам вырашэння праблем крытыкі і 

літаратуразнаўства. 

4. Логіка разваг і высноў В.Каваленкі ў вызначэнні тэндэнцый 

літаратурнага развіцця. 

 

інш. 

Кнігі “Давер”, 

“Голас 

чалавечнасці” і 

інш. 

13. Беларуская крытычная думка на сучасным этапе (другая 

палова 1980-х – 2000-я гг.) 

4 2 2 2 10    

13.1. Беларуская крытычная думка ў другой палове 1980-х–1990-х гг. 

1. Пытанне пра новы ўзровень мастацтва. Асэнсаванне бягучага 

літаратурнага працэсу як першаступенная задача крытыкі. 

2. Нігілізм маладых пісьменнікаў і крытыкаў у ацэнках 

мастацкай спадчыны прадстаўнікоў старэйшага пакалення. 

Пераадоленне стэрэатыпаў сацыялістычнага рэалізму ў 

крытыцы. 

3. Зборнікі крытычных матэрыялаў Р. Семашкевіча, 

М. Тычыны, У. Гніламёдава, П. Дзюбайлы, Д. Бугаёва і інш. як 

сведчанне сталасці крытычнай думкі і яе аўтарытэту ў 

літаратурным і грамадска-культурным асяроддзі. 

2     Камп’ютарная 

прэзентацыя № 3. 

[1] 

[2] 

[3] 

[6] 

[8] 

[11] 

[12] 

[13] 

[26] 

[27] 

[28] 

[29] 

[34] 

 

13.2. Беларуская крытыка 2000-х гг. 

1. Працы апошніх гадоў М. Мушынскага, В. Жураўлёва, 

А. Лойкі, Д. Бугаёва, М. Тычыны, Т. Грамадчанкі, Г. Тычкі, 

І. Жука і інш. 

2. Крытыка ў перыядычных выданнях і акадэмічная крытыка. 

Агляд публікацый у літаратурна-мастацкіх, культуралагічных, 

грамадска-палітычных выданнях (“Полымя”, “Маладосць”, 

“ЛіМ”, “Культура”, “Крыніца”, “Звязда” і інш.). 

3. Развіццё і пераасэнсаванне традыцый, выпрацаваных 

беларускай крытыкай у папярэднія дзесяцігоддзі. Літаратурна-

крытычныя публікацыі прадстаўнікоў “новай” хвалі ў 

крытыцы: працы Г. Кісліцынай, П. Васючэнкі, І. Шаўляковай, 

В. Куставай і інш. 

2     Камп’ютарная 

прэзентацыя № 4. 

[1] 

[2] 

[3] 

[6] 

[8] 

[11] 

[12] 

[13] 

[26] 

[27] 

[28] 

[29] 

[34] 
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13.3. Беларуская крытыка 2000-х гг. 

1. Развіццё і пераасэнсаванне традыцый, выпрацаваных 

беларускай крытыкай у папярэднія дзесяцігоддзі.  

2. Літаратурна-крытычныя публікацыі прадстаўнікоў “новай” 

хвалі ў крытыцы: працы Г. Кісліцынай, П. Васючэнкі, І. 

Шаўляковай, В. Куставай і інш. 

 2   5 Артыкулы 

Г.Кісліцынай, 

П.Васючэнкі, 

І.Шаўляковай, 

В.Куставай і інш. 

[1] 

[2] 

[3] 

[6] 

[8] 

[34] 

Падрыхтоўка і 

абарона дакладаў. 

13.4. Беларуская крытычная думка ў другой палове 1980-х гг. 

1. Пытанне пра новы ўзровень мастацтва. Асэнсаванне бягучага 

літаратурнага працэсу як першаступенная задача крытыкі. 

2. Нігілізм маладых пісьменнікаў і крытыкаў у ацэнках 

мастацкай спадчыны прадстаўнікоў старэйшага пакалення. 

Пераадоленне стэрэатыпаў сацыялістычнага рэалізму ў 

крытыцы. 

3. Зборнікі крытычных матэрыялаў Р. Семашкевіча, 

М. Тычыны, У. Гніламёдава, П. Дзюбайлы, Д. Бугаёва і інш. як 

сведчанне сталасці крытычнай думкі і яе аўтарытэту ў 

літаратурным і грамадска-культурным асяроддзі. 

 2   5 Зборнікі 

крытычных 

матэрыялаў 

Р. Семашкевіча, 

М. Тычыны, 

У. Гніламёдава, 

П. Дзюбайлы, 

Д. Бугаёва і інш. 

[1] 

[2] 

[3] 

[6] 

[8] 

[34] 

Аналіз 

крытычных 

артыкулаў. 

13.5. Беларуская крытыка 2000-х гг. 

1. Працы апошніх гадоў М. Мушынскага, В. Жураўлёва, 

А. Лойкі, Д. Бугаёва, М. Тычыны, Т. Грамадчанкі, Г. Тычкі, 

І. Жука і інш. 

2. Крытыка ў перыядычных выданнях і акадэмічная крытыка. 

Агляд публікацый у літаратурна-мастацкіх, культуралагічных, 

грамадска-палітычных выданнях (“Полымя”, “Маладосць”, 

“ЛіМ”, “Культура”, “Крыніца”, “Звязда” і інш.). 

3. Развіццё і пераасэнсаванне традыцый, выпрацаваных 

беларускай крытыкай у папярэднія дзесяцігоддзі. Літаратурна-

крытычныя публікацыі прадстаўнікоў “новай” хвалі ў 

крытыцы: працы Г. Кісліцынай, П. Васючэнкі, І. Шаўляковай, 

В. Куставай і інш. 

   2  Выданні 

“Полымя”, 

“Маладосць”, 

“ЛіМ”, 

“Культура”, 

“Крыніца”, 

“Звязда” і інш. 

 

[[1] 

[2] 

[3] 

[6] 

[8] 

[11] 

[12] 

[13] 

[26] 

[27] 

[28] 

[29] 

[34] 

Падрыхтоўка 

літаратурных 

аглядаў. 

14. М. Мушынскі – крытык 2 2   2    

14.1 М. Мушынскі – крытык 

1. Манаграфіі “Беларуская крытыка і літаратуразнаўства. 20 – 

2     Манаграфіі 

М.Мушынскага 

[2] 

[28] 
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30-я гады”, “Беларуская крытыка і літаратуразнаўства. 40 – 

першая палавіна 60-х гадоў”, “Каардынаты пошуку”. 

Выяўленне ў іх вядучых тэндэнцый развіцця айчыннай крытыкі 

і навукі пра літаратуру.  

2. Даследчык пра ролю крытычнай думкі ў сцвярджэнні 

прынцыпаў рэалізму, народнасці, агульначалавечых 

каштоўнасцей. Паказ негатыўнай ролі крытыкі ў літаратурным 

развіцці.  

3. Пераасэнсаванне гісторыка-літаратурнага працэсу на 

Беларусі ў святле новага падыходу да аналізу мінулага, 

аб’ектыўнай ацэнкі дэфармацый у літаратуры і крытыцы. 

Сучаснае прачытанне твораў Я. Коласа, К. Чорнага, 

М. Зарэцкага, М. Гарэцкага і інш.  

“Беларуская 

крытыка і 

літаратуразнаўст

ва. 20 – 30-я 

гады”, 

“Беларуская 

крытыка і 

літаратуразнаўст

ва. 40 – першая 

палавіна 60-х 

гадоў”, 

“Каардынаты 

пошуку” 

[29] 

 

14.2. М. Мушынскі – крытык 

1. Манаграфіі “Беларуская крытыка і літаратуразнаўства. 20 – 

30-я гады”, “Беларуская крытыка і літаратуразнаўства. 40 – 

першая палавіна 60-х гадоў”, “Каардынаты пошуку”. 

Выяўленне ў іх вядучых тэндэнцый развіцця айчыннай крытыкі 

і навукі пра літаратуру.  

2. Даследчык пра ролю крытычнай думкі ў сцвярджэнні 

прынцыпаў рэалізму, народнасці, агульначалавечых 

каштоўнасцей. Паказ негатыўнай ролі крытыкі ў літаратурным 

развіцці.  

3. Пераасэнсаванне гісторыка-літаратурнага працэсу на 

Беларусі ў святле новага падыходу да аналізу мінулага, 

аб’ектыўнай ацэнкі дэфармацый у літаратуры і крытыцы. 

Сучаснае прачытанне твораў Я. Коласа, К. Чорнага, 

М. Зарэцкага, М. Гарэцкага і інш. 

 2   2 Кнігі і артыкулы 

М.Мушынскага. 

[2] 

[28] 

[29] 

 

Аналіз кніг і 

артыкулаў. 

 

Работа ў 

падгрупах. 

15. Літаратурнае рэцэнзаванне 2 2       

15.1. Літаратурнае рэцэнзаванне 

1. Жанр рэцэнзіі ў гістарычнай рэтраспекцыі. Значэнне 

перыядычнага друку ў функцыянаванні рэцэнзіі. Рэцэнзаванне 

мастацкіх твораў і навуковых прац.  

2. Сацыялагічны і эстэтычны аналіз у рэцэнзіі. Прынцыпы 

2     Выданні 

“Полымя”, 

“Маладосць”, 

“ЛіМ”, 

“Культура”, 

[2] 

[3] 

[4] 

[12] 

[13] 
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цэласнасці і выбарачнасці пры асэнсаванні твораў літаратуры, 

гісторыка-тэарэтычных даследаванняў. Роля суб’ектыўных і 

аб’ектыўных фактараў пры напісанні рэцэнзіі. 

3. Стан сучаснага беларускага рэцэнзавання. Рэцэнзія і 

літаратурны працэс. Далейшыя перспектывы развіцця рэцэнзіі. 

“Крыніца”, 

“Звязда” і інш. 

[26] 

[27] 

[28] 

[29] 

[34] 

 

15.2. Літаратурнае рэцэнзаванне 

1. Жанр рэцэнзіі ў гістарычнай рэтраспекцыі. Значэнне 

перыядычнага друку ў функцыянаванні рэцэнзіі. Рэцэнзаванне 

мастацкіх твораў і навуковых прац.  

2. Сацыялагічны і эстэтычны аналіз у рэцэнзіі. Прынцыпы 

цэласнасці і выбарачнасці пры асэнсаванні твораў літаратуры, 

гісторыка-тэарэтычных даследаванняў. Роля суб’ектыўных і 

аб’ектыўных фактараў пры напісанні рэцэнзіі. 

 

 2    Выданні 

“Полымя”, 

“Маладосць”, 

“ЛіМ”, 

“Культура”, 

“Крыніца”, 

“Звязда” і інш. 

[4] 

[6] 

[8] 

[11] 

[12] 

[13] 

[26] 

[27] 

[29] 

[34] 

Экспрэс-

апытанне.  

Напісанне 

літаратурнай 

рэцэнзіі. 

Рэйтынгавая 

кантрольная праца 

№ 4. 

 Усяго ў VІІ семестры 26 20 2 2 40   Экзамен 

 Усяго гадзін 44 32 4 4 84    
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ  

«ЛІТАРАТУРНАЯ КРЫТЫКА»  (завочная форма атрымання адукацыі) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Літаратурная крытыка  14 6  64    

VIІІ семестр 

1. Сутнасць літаратурнай крытыкі 1   6    

1.1. 1. Асноўныя падыходы ў вызначэнні сутнасці крытыкі.  

2. Функцыі і задачы літаратурнай крытыкі.  

3. Сувязь крытыкі з іншымі гуманітарнымі дысцыплінамі. 

1  

 

 6 Схема «Сувязь 

літаратурнай 

крытыкі з іншымі 

навукамі». 

[1] 

[2] 

[4] 

[5] 

 

2. Жанры літаратурнай крытыкі 1   6    

2.1. 1. Залежнасць меры ўздзеяння крытычнага слова ад жанру 

выступлення.  

2. Крытычныя жанры і іх разнавіднасці. Узнікненне, спецыфіка 

пэўнай жанравай формы (анатацыя, артыкул, рэцэнзія, эсэ, 

творчы партрэт і інш.).  

3. Гістарычны “зрэз” набыткаў беларускіх крытыкаў з 

праекцыяй на жанравую форму матэрыялу. 

1   6 План-схема 

«Жанры 

літаратурнай 

крытыкі». 

[4] 

[5] 

[10] 

[35] 

 

3. Беларуская літаратурная крытыка: ад вытокаў да канца 

ХІХ ст. 

2   6    
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



97 
 

3.1. 1. Элементы крытычнага падыходу да фактаў літаратуры ў 

пісьмовых крыніцах Сярэднявечча, у прадмовах,  пасляслоўях і 

інш.  

2. Літаратурна-крытычны аналіз помнікаў мінулага ў працах 

пачатку ХІХ ст.: разгляд скарынаўскай “Бібліі”, Статута ВКЛ, 

беларуска-літоўскіх летапісаў і інш.  

2   6 Табліца 

«Беларуская 

літаратурная 

крытыка: ад 

вытокаў да канца 

ХІХ ст.». 

[2] 

[17] 

[21] 

[30] 

[33] 

 

 

4. Літаратурная крытыка пачатку ХХ стагоддзя 2   6    

4.1. 1. Гістарычныя ўмовы развіцця крытыкі ў пачатку XX ст. 

Перыядычныя выданні на беларускай мове,  іх роля ў 

абуджэнні літаратурна-крытычнай думкі на Беларусі.  

2. Фарміраванне метадалогіі крытыкі пачатку XX ст. Дыскусія 

1913 г. на старонках “Нашай нівы”, яе сутнасць і ўдзельнікі.  

3. Пафас, жанравая разнастайнасць нашаніўскай крытыкі. 

4. Грамадска-палітычныя падзеі 1917 – 1920 гг. на Беларусі, іх 

уплыў на развіццё крытыкі. літаратурнай крытыкі. 

2   6 Камп’ютарная 

прэзентацыя № 2. 

 

[7] 

[9] 

[10] 

[16] 

[17] 

[22] 

[23] 

 

5. Творчыя індывідуальнасці крытыкаў “нашаніўскага” 

перыяду 

2   8    

5.1. 1. Пытанні беларускага адраджэння ў літаратурна-крытычных 

працах М. Багдановіча.  

2. Ацэнка М. Багдановічам здабыткаў сучаснай яму прозы, 

паэзіі і драматургіі ў літаратурных аглядах “Глыбы і слаі”, “За 

тры гады”. 3. Пастаноўка праблемы народнасці літаратуры, яе 

нацыянальнага характару, стылю ў артыкуле “Забыты шлях”.  

3. Праблематыка, жанравыя формы крытычных выступленняў 

А. Луцкевіча і С.Палуяна. 

4   8 Факсімільнае 

выданне “Нашай 

нівы”. 

Артыкулы 

М.Багдановіча, 

М.Гарэцкага, 

С.Палуяна, 

А.Луцкевіча. 

 [9] 

[26] 

[17] 

 

 

 Усяго ў VІІІ семестры 8   32   Залік 

ІХ семестр 

6. Крытыка літаратурных аб’яднанняў (1920-я – пачатак 1930-х гг.) 2 2  10    

6.1. Крытыка літаратурных аб’яднанняў  

(1920-я – пачатак 1930-х гг.) 

1. Ідэйна-эстэтычныя ўстаноўкі “Маладняка”, іх рэалізацыя ў 

творчасці сяброў аб’яднання. Сутнасць паняццяў  

“адраджанізм” і “маладнякізм”. 

2   10 Камп’ютарная 

прэзентацыя № 2. 

Артыкул 

А. Бабарэкі 

“Вясну радзіла 

[16] 

[17] 

[22] 

[25] 

[28] 
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2. Узвышанская крытыка, яе адрозненні ад крытыкі ў іншых 

аб’яднаннях. 

3. Палымянская крытыка. Характарыстыка двух этапаў у яе 

развіцці.  

4. Узмацненне негатыўных тэндэнцый у беларускай крытыцы 

канца 1920-х – пачатку 1930-х гг., ваяўнічая палітыка 

БелАППа. Выкрывальныя матэрыялы на старонках 

перыядычнага друку. 

восень”. 

6.2. Крытыка літаратурных аб’яднанняў  

(1920-я – пачатак 1930-х гг.) 

1. Ідэйна-эстэтычныя ўстаноўкі “Маладняка”, іх рэалізацыя ў 

творчасці сяброў аб’яднання. Сутнасць паняццяў  

“адраджанізм” і “маладнякізм”. 

2. Узвышанская крытыка, яе адрозненні ад крытыкі ў іншых 

аб’яднаннях. 

3. Палымянская крытыка. Характарыстыка двух этапаў у яе 

развіцці.  

4. Узмацненне негатыўных тэндэнцый у беларускай крытыцы 

канца 1920-х – пачатку 1930-х гг., ваяўнічая палітыка 

БелАППа.  

 2   Камп’ютарная 

прэзентацыя № 3. 

Артыкулы 

А. Бабарэкі, 

У. Дубоўкі, 

Я. Пушчы, 

К. Чорнага і інш. 

Крытычныя 

працы 

А. Вазнясенскага, 

Я. Барычэўскага, 

I. Замоціна 

[16] 

[17] 

[22] 

[25] 

[28] 

Аналіз артыкулаў. 

Экспрэс-апытанне. 

7. Беларуская крытыка другой паловы 1950-х – пачатку 1980-

х гг. 

2   6    

7.1. 1. Змены ў грамадска-палітычным жыцці краіны ў перыяд 

хрушчоўскай “адлігі”. Прыток у крытыку новых творчых сіл.  

2. Прыкметы інтэнсіўнасці развіцця крытычнай думкі другой 

паловы 1950 – 80-х гг.  

3. Распрацоўка праблем стылю, творчай індывідуальнасці, 

пытанняў паэтычнага майстэрства. Пісьменніцкая крытыка. 

2   6 Кнігі 

Р.Бярозкіна, 

Р.Шкрабы, 

А.Адамовіча, 

А.Яскевіча, 

Д.Бугаёва і інш. 

[10] 

[17] 

[27] 

[35] 

 

 

13. Беларуская крытычная думка на сучасным этапе (другая 

палова 1980-х – 2000-я гг.) 

2 2  12    

13.1. Беларуская крытычная думка ў другой палове 1980-х–1990-х гг. 

1. Пытанне пра новы ўзровень мастацтва. Асэнсаванне бягучага 

літаратурнага працэсу як першаступенная задача крытыкі. 

2. Нігілізм маладых пісьменнікаў і крытыкаў у ацэнках 

2   12 Камп’ютарная 

прэзентацыя № 3. 

[1] 

[2] 

[3] 

[6] 
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мастацкай спадчыны прадстаўнікоў старэйшага пакалення. 

Пераадоленне стэрэатыпаў сацыялістычнага рэалізму ў 

крытыцы. 

3. Зборнікі крытычных матэрыялаў Р. Семашкевіча, 

М. Тычыны, У. Гніламёдава, П. Дзюбайлы, Д. Бугаёва і інш. як 

сведчанне сталасці крытычнай думкі і яе аўтарытэту ў 

літаратурным і грамадска-культурным асяроддзі. 

 

[8] 

[11] 

[12] 

[13] 

[26] 

[27] 

[28] 

[29] 

[34] 

13.4. Беларуская крытыка 2000-х гг. 

1. Працы апошніх гадоў М. Мушынскага, В. Жураўлёва, 

А. Лойкі, Д. Бугаёва, М. Тычыны, Т. Грамадчанкі, Г. Тычкі, 

І. Жука і інш. 

2. Крытыка ў перыядычных выданнях і акадэмічная крытыка. 

Агляд публікацый у літаратурна-мастацкіх, культуралагічных, 

грамадска-палітычных выданнях (“Полымя”, “Маладосць”, 

“ЛіМ”, “Культура”, “Крыніца”, “Звязда” і інш.). 

3. Развіццё і пераасэнсаванне традыцый, выпрацаваных 

беларускай крытыкай у папярэднія дзесяцігоддзі. Літаратурна-

крытычныя публікацыі прадстаўнікоў “новай” хвалі ў 

крытыцы: працы Г. Кісліцынай, П. Васючэнкі, І. Шаўляковай, 

В. Куставай і інш. 

 2   Выданні 

“Полымя”, 

“Маладосць”, 

“ЛіМ”, 

“Культура”, 

“Крыніца”, 

“Звязда” і інш. 

 

[[1] 

[2] 

[3] 

[6] 

[8] 

[11] 

[12] 

[13] 

[26] 

[27] 

[28] 

[29] 

[34] 

Аналіз крытычных 

артыкулаў. 

Экспрэс-апытанне. 

15. Літаратурнае рэцэнзаванне  2  4    

15.2. 1. Жанр рэцэнзіі ў гістарычнай рэтраспекцыі. Значэнне 

перыядычнага друку ў функцыянаванні рэцэнзіі. Рэцэнзаванне 

мастацкіх твораў і навуковых прац.  

2. Сацыялагічны і эстэтычны аналіз у рэцэнзіі. Прынцыпы 

цэласнасці і выбарачнасці пры асэнсаванні твораў літаратуры, 

гісторыка-тэарэтычных даследаванняў. Роля суб’ектыўных і 

аб’ектыўных фактараў пры напісанні рэцэнзіі. 

 

 2  4 Выданні 

“Полымя”, 

“Маладосць”, 

“ЛіМ”, 

“Культура”, 

“Крыніца”, 

“Звязда” і інш. 

[4] 

[6] 

[8] 

[11] 

[12] 

[13] 

[26] 

[27] 

[29] 

[34] 

Экспрэс-апытанне.  

Напісанне 

літаратурнай 

рэцэнзіі. 

 

 

 Усяго ў ІХ семестры 6 6  32    
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 Х семестр       Экзамен 

 Усяго гадзін 14 6  64    
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ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 

 

Спіс літаратуры 

Асноўная 

1. Гісторыя беларускай літаратуры ХІ – ХІХ стагоддзяў : у 2 т. / 

Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы. – 2-е 

выд. – Мінск : Беларуская навука, 2007–2010. 

2. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя : у 4 т. / рэдкал.: 

У. В. Гніламёдаў [і інш.] – Мінск : Беларуская навука, 1999–2003. 

3. Праблемы сучаснай беларускай крытыкі / Т.К. Грамадчанка, 

А.С. Гурская, Л.М. Гарэлік. – Мінск : Навука і тэхніка, 1996. – 217 с. 

4. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам.: у 2 ч. / пад рэд. праф. 

В. П. Рагойшы. –Мінск: БДУ, 2009.  

Дадатковая 

5. Багдановіч, І. Э. Авангард і традыцыя: Беларуская паэзія на хвалі нац. 

адраджэння / І. Э. Багдановіч. – Мінск : Бел. навука, 2001. – 386 с. 

6. Баршчэўскі, Л. П., Васючэнка П. В., Тычына М. А. Беларуская літаратура 

і свет: ад эпохі рамантызму да нашых дзён : папулярныя нарысы / 

Л. П. Баршчэўскі, П. В. Васючэнка, М. А. Тычына.– Мінск : Радыёла-плюс, 2006. – 

596 с. 

7. Гісторыя беларускай літаратурнай крытыкі. Хрэстаматыя : вучэбн.-

метад. дапаможнік для філал. ф-таў ВНУ / К. М. Мароз, М. І. Мішчанчук і інш. ; 

Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна. – Брэст : Выд-ва БрДУ, 2008 – 221 с. 

8. Жыбуль, В. Генератар творчай думкі : крытык, філосаф, празаік Адам 

Бабарэка / В. Жыбуль // Роднае слова. –  2009. – № 10. – С. 3 – 6. 

9. Конан, У. Гісторыя эстэтычнай думкі Беларусі : у 3 т. / У. Конан. – 

Мінск : Беларуская навука, 2010. 

10. Кісліцына, Г. Культурны градыент: ідэі, маніфесты, кірункі беларускай 

літаратуры на мяжы ХХ — ХХІ стагоддзяў / Г. Кісліцына. – Мінск : Права  і 

эканоміка, 2015. – 343 с. 

11. Мароз, К. М.  Літаратурная крытыка Заходняй Беларусі / К. М. Мароз. –  

Брэст : БрДУ, 2001. – 120 с. 

12. Мушынскі, М. Навуковая і літаратурна-крытычная спадчына 

М. Багдановіча / М. Мушынскі / Багдановіч, М. Поўны збор твораў :у 3 т. – Т.2. – 

Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – С. 446 – 480. 

13. Самойла, У. Выбранае / У. Самойла ; уклад., падрыхтоўка тэкстаў, уступ. 

Слова Наталлі Гардзіенкі, Лявона Юрэвіча. – Мінск : Кнігазбор, 2017. – 288 с. 

14. Хаўстовiч, М. В. Жыццё i творчасць Рамуальда Падбярэскага / 

М. В. Хаўстовіч. – Мінск : Права i эканомiка, 2008. – 147 с. 

15. Хоміч, Т. П. Драматургія пачатку ХХ стагоддзя ў ацэнках Максіма 

Гарэцкага / Т. П. Хоміч // Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць 

(прысвячаецца літаратурна-мастацкай і навуковай дзейнасці братоў Гарэцкіх) : 

матэрыялы ХХV Гарэцкіх чытанняў, Мінск, 22 чэрвеня 2017 г. – Мінск : РІВШ, 

2017. – С. 168–174. (гл. Рэпазіторый на сайце факультэта) 

16. Шаўлякова, І. Рэстаўрацыя шчырасці: літ.-крытычны канструктар / 

І. Шаўлякова. – Мінск : Логвінаў, 2005. – 143 с. 

17. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. / рэдкал.: 

І. П. Шамякін (галоўны рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелСЭ, 1984–1987. 
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Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і выкананні самастойнай 

работы студэнтаў 
Самастойная работа студэнтаў па вучэбнай дысцыпліне “Літаратурная 

крытыка” арганізуецца дэканатамі, кафедрамі, выкладчыкамі ўстаноў вышэйшай 

адукацыі ў адпаведнасці з Палажэннем аб самастойнай рабоце студэнтаў. 

Самастойная работа студэнтаў прадугледжвае выкананне кантрольных прац, 

падрыхтоўку прэзентацый, рэфератаў, дакладаў па вызначанай тэматыцы, 

канспектаванне і рэферыраванне навуковай літаратуры. 

 

Прыкладны пералік заданняў кіруемай самастойнай работы студэнтаў 

Тэма 4.2. “Беларуская літаратурная крытыка: ад вытокаў да канца ХІХ стагоддзя” – 

2 гадзіны лекцыйныя. 

Заданне:  

Узровень 1. Зрабіць схему або табліцу “Развіццё беларускай літаратурнай крытыкі 

ад вытокаў да канца ХІХ стагоддзя” на аснове лекцыйнага матэрыялу і дадатковай 

літаратуры. 

Узровень 2. Падрыхтаваць даследаванне на тэму: 

“Сымон Будны – пачынальнік філалагічнай крытыкі Бібліі”. 

Узровень 3. Падрыхтаваць даследаванне па тэме “Творчасць В. Дуніна-

Марцінкевіча ў ацэнках крытыкі ХІХ стагоддзя”. 

Тэма 7.3. “Творчыя індывідуальнасці крытыкаў “нашаніўскага” перыяду” – 2 

гадзіны практычныя. 

Заданне: 

Узровень 1. Заканспектаваць асноўныя палажэнні публікацый (на выбар 

студэнта адзін з блокаў): 

Самойла У. “«Жалейка» – песні Янука Купалы”. Рэцэнзіі А. Бульбы на 

зборнікі “Песні-жальбы” Я. Коласа і “Гусляр” Я. Купалы. 

Гмырак Л. “Яшчэ раз аб сплочванні доўгу”, “Беларускае нацыянальнае 

адраджэнне”, “Тарас Шаўчэнка”. 

Лёсік Я. Рэцэнзіі на кнігу “Сцэнічныя творы” Т. Гушчы, на зборнік “Матчын 

дар” А. Гаруна. 

Бядуля Зм. “Не адным хлебам”, “Чаму яшчэ няма беларускага рамана?”. 

Узровень 2. Падрыхтаваць рэферат па тэме (на выбар студэнта): 

“Літаратурна-крытычная дзейнасць У. Самойлы”. 

“Літаратурна-крытычная дзейнасць А. Бульбы”. 

“Літаратурна-крытычная дзейнасць Л. Гмырака”. 

“Літаратурна-крытычная дзейнасць Я. Лёсіка.” 

“Літаратурна-крытычная дзейнасць Зм. Бядулі”. 

Узровень 3. Зрабіць цэласны аналіз літаратурна-крытычных публікацый (дзве 

на выбар студэнта): 

Самойла У. «“Жалейка” – песні Янука Купалы»; рэцэнзіі А. Бульбы на 

зборнікі “Песні-жальбы” Я. Коласа і “Гусляр” Я. Купалы;  

Гмырак Л. “Яшчэ раз аб сплочванні доўгу”, “Беларускае нацыянальнае 

адраджэнне”, “Тарас Шаўчэнка”;  
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Лёсік Я. Рэцэнзіі на кнігу “Сцэнічныя творы” Т. Гушчы, на зборнік “Матчын 

дар” А. Гаруна; Бядуля Зм. “Раскіданае гняздо”, “Чаму яшчэ няма беларускага 

рамана?”. 

Тэма 10.2 “Беларуская крытыка другой паловы 1950-х – пачатку 1980-х гг.” – 2 

гадзіны лекцыйныя. 

Узровень 1. Падрыхтаваць  табліцу “Развіццё беларускай літаратурнай крытыкі ў 

другой палове 1950-х – пачатку 1980-х гг.: храналогія падзей”. 

Узровень 2. Падрыхтаваць міні-даследаванне на тэму “Вяртанне спадчыны 

рэпрэсаваных пісьменнікаў крытыкай 1960-х гг.”. 

Узровень 3.Падрыхтаваць даследаванне на тэму (на выбар студэнта): 

“Іван Мележ – крытык”;  

“Іван Навуменка – крытык”;  

“Васіль Быкаў – крытык”. 

Тэма 13.4. “Беларуская крытыка 2000-х гг.” – 2 гадзіны практычныя. 

Заданне: 

Узровень 1. Пазнаёміцца з матэрыялам П. Васючэнкі “Некаторыя аспекты 

функцыянавання сучаснай літаратурнай крытыкі”(са зб.“Сістэма жанраў 

літаратурна-мастацкай крытыкі: тэорыя, практычны вопыт” / Склад. 

Е. Л. Бондарава. – Мінск: БДУ, 2002.), заканспектаваць асноўныя палажэнні. 

Узровень 2. Падрыхтаваць літаратурны агляд па тэме (на выбар студэнта): 

 “Сучасная крытыка на старонках часопіса “Полымя” за апошнія два 

гады”; 

 “Сучасная крытыка на старонках часопіса “Маладосць” за апошнія два 

гады”; 

 “Сучасная крытыка на старонках штотыднёвіка “Літаратура і 

Мастацтва” за мінулы год”. 

Узровень 3.Падрыхтаваць даследаванне на тэму (на выбар студэнта):  

 “Крытычныя здабыткі і асаблівасці крытычнага падыходу 

Ганны Кісліцынай”; 

 “Крытычныя здабыткі і асаблівасці крытычнага падыходу 

Пятра Васючэнкі”; 

 “Крытычныя здабыткі і асаблівасці крытычнага падыходу 

Ірыны Шаўляковай”; 

“Крытычныя здабыткі і асаблівасці крытычнага падыходу 

Людмілы Рублеўскай”. 

Пералік рэкамендуемых сродкаў дыягностыкі кампетэнцый студэнта 

У якасці сродкаў дыягностыкі выніковасці навучання па вучэбнай 

дысцыпліне “Літаратурная крытыка” прапануюцца: 

 пытанні, змест якіх актуалізуе назапашаны раней вопыт; 

 пытанні, змест якіх дазваляе выявіць базавыя веды студэнтаў; 

 пытанні, змест якіх дазваляе вызначыць ступень сфарміраванасці 

тэарэтычных і эмпірычных ведаў па вучэбнай дысцыпліне; 

 практычныя заданні; 

 тэставыя заданні, якія дазваляюць ажыццяўляць бягучы кантроль; 

 рэфераты па асобных тэмах практычных заняткаў; 

 тэмы для самастойнай работы студэнтаў; 

 пытанні і заданні да заліку; 
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 пытанні і заданні да экзамену. 

Рэкамендаваныя формы бягучага кантролю – экзамен і залік. 

Крытэрыі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці 

10 (дзесяць) балаў, залічана:  

сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах вучэбнай 

праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне, а таксама па 

асноўных пытаннях, якія выходзяць за яе межы;  

дакладнае выкарыстанне навуковай тэрміналогіі (у тым ліку на замежнай 

мове), пісьменны, лагічна правільны выклад адказу на пытанні;  

бездакорнае валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, уменне яго 

эфектыўна выкарыстоўваць пры пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных 

задач;  

выяўленая здольнасць самастойна і творча вырашаць складаныя праблемы ў 

нестандартнай сітуацыі;  

поўнае і глыбокае засваенне асноўнай і дадатковай літаратуры па 

вывучаемай вучэбнай дысцыпліне;  

уменне вольна арыентавацца ў тэорыях, канцэпцыях і кірунках па 

вывучаемай вучэбнай дысцыпліне і даваць ім аналітычную ацэнку, 

выкарыстоўваць навуковыя дасягненні іншых дысцыплін;  

творчая самастойная праца на практычных, лабараторных занятках, актыўны 

творчы ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень культуры выканання 

заданняў.  

9 (дзевяць) балаў, залічана:  

сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах вучэбнай 

праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне; 

дакладнае выкарыстанне навуковай тэрміналогіі (у тым ліку на замежнай 

мове), пісьменны, лагічна правільны выклад адказу на пытанні;  

валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, уменне яго эфектыўна 

выкарыстоўваць пры пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных задач;  

здольнасць самастойна і творча вырашаць складаныя праблемы ў 

нестандартнай сітуацыі ў межах вучэбнай праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі 

па вучэбнай дысцыпліне;  

поўнае засваенне асноўнай і дадатковай літаратуры, рэкамендаванай 

вучэбнай праграмай установы вышэйшай адукацыі па вывучаемай вучэбнай 

дысцыпліне;  

уменне арыентавацца ў тэорыях, канцэпцыях і кірунках па вывучаемай 

вучэбнай дысцыпліне і даваць ім аналітычную ацэнку;  

сістэматычная, актыўная самастойная праца на практычных, лабараторных 

занятках, творчы ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень культуры 

выканання заданняў.  

8 (восем) балаў, залічана:  

сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах вучэбнай 

праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне ў аб'ёме 

вучэбнай праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне;  

выкарыстанне навуковай тэрміналогіі (у тым ліку на замежнай мове), 

пісьменны, лагічна правільны выклад адказу на пытанні, уменне рабіць 

абгрунтаваныя высновы і абагульненні;  
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валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны (метадамі комплекснага 

аналізу, тэхнікай інфармацыйных тэхналогій), уменне яго выкарыстоўваць пры 

пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных задач;  

здольнасць самастойна вырашаць складаныя праблемы ў межах вучэбнай 

праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне; 

засваенне асноўнай і дадатковай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай 

праграмай установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне;  

уменне арыентавацца ў тэорыях, канцэпцыях і кірунках па вывучаемай 

вучэбнай дысцыпліне і даваць ім аналітычную ацэнку;  

актыўная самастойная праца на практычных, лабараторных занятках, 

сістэматычны ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень культуры 

выканання заданняў.  

7 (сем) балаў, залічана:  

сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах вучэбнай 

праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне;  

выкарыстанне навуковай тэрміналогіі (у тым ліку на замежнай мове), 

пісьменны, лагічна правільны выклад адказу на пытанні, уменне рабіць 

абгрунтаваныя высновы і абагульненні; 

валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, уменне яго 

выкарыстоўваць пры пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных задач;  

вольнае валоданне тыпавымі рашэннямі ў рамках вучэбнай праграмы 

ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне, засваенне асноўнай і 

дадатковай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай установы вышэйшай 

адукацыі па вучэбнай дысцыпліне;  

уменне арыентавацца ў асноўных тэорыях, канцэпцыях і кірунках па 

вывучаемай вучэбнай дысцыпліне і даваць ім аналітычную ацэнку;  

самастойная праца на практычных, лабараторных занятках, удзел у групавых 

абмеркаваннях, высокі ўзровень культуры выканання заданняў.  

6 (шэсць) балаў, залічана:  

дастаткова поўныя і сістэматызаваныя веды ў аб'ёме вучэбнай праграмы 

ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне;  

выкарыстанне неабходнай навуковай тэрміналогіі, пісьменны, лагічна 

правільны выклад адказу на пытанні, уменне рабіць абагульненні і абгрунтаваныя 

высновы;  

валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, уменне яго 

выкарыстоўваць пры вырашэнні вучэбных і прафесійных задач;  

здольнасць самастойна выкарыстоўваць тыпавыя рашэнні ў межах вучэбнай 

праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне;  

засваенне асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай 

установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне;  

уменне арыентавацца ў базавых тэорыях, канцэпцыях і кірунках па 

вывучаемай дысцыпліне і даваць ім параўнальную ацэнку;  

актыўная самастойная праца на практычных, лабараторных занятках, 

перыядычны ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень культуры 

выканання заданняў.  

5 (пяць) балаў, залічана:  

дастатковыя веды ў аб’ёме вучэбнай праграмы ўстановы вышэйшай 

адукацыі па вучэбнай дысцыпліне;  
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выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьменны, лагічна правільны выклад 

адказу на пытанні, уменне рабіць высновы;  

валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, уменне яго 

выкарыстоўваць пры вырашэнні вучэбных і прафесійных задач;  

здольнасць самастойна выкарыстоўваць тыпавыя рашэнні ў межах вучэбнай 

праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне;  

засваенне асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай 

установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне;  

уменне арыентавацца ў базавых тэорыях, канцэпцыях і кірунках па 

вывучаемай вучэбнай дысцыпліне і даваць ім параўнальную ацэнку;  

самастойная праца на практычных, лабараторных занятках, фрагментарны 

ўдзел у групавых абмеркаваннях, дастатковы ўзровень культуры выканання 

заданняў.  

4 (чатыры) балы, залічана: 

дастатковы аб’ём ведаў у межах адукацыйнага стандарту вышэйшай 

адукацыі; 

засваенне асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай 

установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне;  

выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, лагічны выклад адказу на пытанні, 

уменне рабіць высновы без істотных памылак;  

валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, уменне яго 

выкарыстоўваць пры вырашэнні стандартных (тыпавых) задач;  

уменне пад кіраўніцтвам выкладчыка вырашаць стандартныя (тыпавыя) 

задачы;  

уменне арыентавацца ў асноўных тэорыях, канцэпцыях і кірунках па 

вывучаемай вучэбнай дысцыпліне і даваць ім ацэнку;  

праца пад кіраўніцтвам выкладчыка на практычных, лабараторных занятках, 

дапушчальны ўзровень культуры выканання заданняў.  

3 (тры) балы, незалічана:  

недастаткова поўны аб’ём ведаў у рамках адукацыйнага стандарту 

вышэйшай адукацыі;  

веданне часткі асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай 

установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне;  

выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, выклад адказу на пытанні з істотнымі, 

лагічнымі памылкамі;  

слабое валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, некампетэнтнасць 

пры вырашэнні стандартных (тыпавых) задач; 

няўменне арыентавацца ў асноўных тэорыях, канцэпцыях і кірунках па 

вывучаемай вучэбнай дысцыпліне;  

пасіўнасць на практычных і лабараторных занятках, нізкі ўзровень культуры 

выканання заданняў.  

2 (два) балы, незалічана: 

фрагментарныя веды ў рамках адукацыйнага стандарту вышэйшай адукацыі;  

веды асобных літаратурных крыніц, рэкамендаваных вучэбнай праграмай 

установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне;  

няўменне выкарыстоўваць навуковую тэрміналогію вучэбнай дысцыпліны, 

наяўнасць у адказе грубых, лагічных памылак;  
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пасіўнасць на практычных і лабараторных занятках, нізкі ўзровень культуры 

выканання заданняў.  

1 (адзін) бал, незалічана:  

адсутнасць ведаў (і кампетэнцый) у рамках адукацыйнага стандарту 

вышэйшай адукацыі, адмова ад адказу, адсутнасць на атэстацыі без уважлівай 

прычыны. 
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Пратакол узгаднення вучэбнай праграмы 

па вывучаемай дысцыпліне 

з іншымі дысцыплінамі спецыяльнасці 

Назва дысцыпліны, 

вывучэнне якой 

звязана з дысцыплінай 

рабочай праграмы 

Кафедра, якая 

забяспечвае 

вывучэнне 

гэтай 

дысцыпліны 

Прапановы кафедры 

аб зменах у змесце 

рабочай праграмы 

Прынятае 

рашэнне 

кафедрай, якая 

распрацавала 

рабочую 

праграму  

(з указаннем 

даты і нумара 

пратакола) 

«Уводзіны ў 

літаратуразнаўства» 

кафедра 

беларускай 

літаратуры і 

культуры 

Пры вывучэнні тэмы 

«Жанры 

літаратурнай 

крытыкі» абапірацца 

на паняцці, 

атрыманыя на 

занятках па 

«Уводзінах у 

літаратуразнаўства» 

23.03.2015 

Пратакол № 9 

 

«Гісторыя беларускай 

літаратуры» 

кафедра 

беларускай 

літаратуры і 

культуры 

Пры вывучэнні тэм 

«Беларуская 

літаратурная 

крытыка: ад вытокаў 

да канца ХІХ ст.», 

«Творчыя 

індывідуальнасці 

крытыкаў 

“нашаніўскага” 

перыяду» «Крытыка 

літаратурных 

аб’яднанняў (1920-я 

– пачатак 1930-х 

гг.)», «Творчыя 

партрэты крытыкаў: 

А. Адамовіч, 

Р. Бярозкін, 

М. Стральцоў» 

абапірацца на 

паняцці, атрыманыя 

на занятках па 

«Гісторыі беларускай 

літаратуры» 

23.03.2015 

Пратакол № 9 
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УСТАНОВА АДУКАЦЫІ 

“БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ПЕДАГАГІЧНЫ  ЎНІВЕРСІТЭТ 

ІМЯ  МАКСІМА ТАНКА” 

 

 

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Прарэктар па вучэбнай рабоце 

____________У.У. Шлыкаў 

«___»________________2015 г. 

 

Рэгістрацыйны № УД-31-2/         / вуч. 

 

 

 

ЛІТАРАТУРНАЯ КРЫТЫКА  

 

Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па факультатыўнай 

дысцыпліне для спецыяльнасці 

1-02 03 03 “Беларуская мова і літаратура. 

Замежная мова (з указаннем мовы)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 
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Вучэбная праграма складзена на аснове адукацыйнага стандарту вышэйшай 

адукацыі ОСВО 1-02 03 03 № 87 ад 30.08.2013 г. 

 

СКЛАДАЛЬНІКІ: 

І.М. Гоўзіч, загадчык кафедры беларускай літаратуры і культуры ўстановы 

адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка», 

кандыдат філалагічных навук, дацэнт; 

Н.В. Заяц, дацэнт кафедры беларускай літаратуры і культуры ўстановы 

адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка», 

кандыдат філалагічных навук, дацэнт 

 

РЭЦЭНЗЕНТЫ: 

І.Д. Воюш, дацэнт кафедры гісторыі журналістыкі і менеджменту СМІ 

Інстытута журналістыкі БДУ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт; 

Д.П. Зылевіч, дацэнт кафедры рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій установы 

адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт», кандыдат 

філалагічных навук, дацэнт 

 

РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ: 

Кафедрай беларускай літаратуры і культуры ўстановы адукацыі «Беларускі 

дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка» 

(пратакол № 9 ад 23.03.2015 г..); 

       Загадчык кафедры 

       ______________І.М. Гоўзіч 

 

Навукова-метадычным саветам установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны 

педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка» 

(пратакол № 3 ад 29.04.2015 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Афармленне вучэбнай праграмы і суправаджаючых 

яе матэрыялаў дзеючым патрабаванням Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь адпавядае 
                                       Метадыст вучэбна-метадычнага 

                                       упраўлення БДПУ 

                                       ____________       __________________ 
                                          (подпіс)             (ініцыялы, прозвішча) 
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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па факультатыўнай 

дысцыпліне “Літаратурная крытыка” распрацавана для ўстаноў вышэйшай 

адукацыі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйнага 

стандарту вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці 1–02 03 03 “Беларуская мова і 

літаратура. Замежная мова (з указаннем мовы)”. 

Вучэбная праграма па факультатыўнай дысцыпліне “Літаратурная крытыка” 

адпавядае новай канцэпцыі сучаснай адукацыі і змяшчае матэрыял, які дае 

магчымасць студэнтам філалагічных спецыяльнасцей атрымаць комплекс ведаў 

пра метадалагічныя асновы беларускай літаратурна-крытычнай думкі, пра ўмовы 

яе станаўлення і развіцця. 

Праграма арыентуе на вывучэнне і аналіз асноўных перыядаў у фарміраванні 

крытычнай думкі і метадалогіі літаратурнай крытыкі на Беларусі; вызначэнне 

ўзаемасувязей грамадска-палітычных падзей у краіне і асаблівасцей станаўлення 

нацыянальнай літаратуры ў цэлым і літаратурнай крытыкі ў прыватнасці; 

даследаванне вопыту працы найбольш выбітных беларускіх крытыкаў і 

літаратуразнаўцаў.  

Веды, уменні і навыкі, набытыя ў працэсе вывучэння факультатыўнай 

дысцыпліны, будуць карыснымі і неабходнымі ў будучай прафесійнай дзейнасці, а 

таксама спатрэбяцца падчас вучобы ў УВА – пры напісанні кантрольных, курсавых 

і дыпломных работ па беларускай літаратуры.  

Мэта факультатыўнай дысцыпліны – азнаёміць студэнтаў са спецыфікай 

літаратурнай крытыкі як неад’емнай часткі літаратурнага працэсу. 

Задачы факультатыўнай дысцыпліны: 

– выпрацаваць уменне аб’ектыўна ўспрымаць літаратурны твор і працэс 

літаратурнай творчасці;  

– сфарміраваць уменні і навыкі аналізу навукова-крытычных артыкулаў;  

– развіць індывідуальна-творчае і аналітычнае мысленне студэнтаў.  

Месца факультатыўнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста, 

сувязі з іншымі вучэбнымі дысцыплінамі. Згодна з тыпавым вучэбным планам па 

спецыяльнасці 1–02 03 03 “Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (з 

указаннем мовы)” факультатыўная дысцыпліна “Літаратурная крытыка” ўваходзіць 

у склад факультатыўных дысцыплін. Факультатыўная дысцыпліна “Літаратурная 

крытыка” звязана з вучэбнай дысцыплінай “Гісторыя беларускай літаратуры”. Для 

вывучэння факультатыўнай дысцыпліны “Літаратурная крытыка” неабходна 

таксама наяўнасць у навучэнцаў акадэмічных кампетэнцый, атрыманых падчас 

вывучэння вучэбных дысцыплін “Уводзіны ў літаратуразнаўства” і “Тэорыя 

літаратуры”, фарміраванне якіх патрэбна забяспечыць у рамках кампанента 

ўстановы вышэйшай адукацыі. 

Вывучэнне факультатыўнай дысцыпліны “Літаратурная крытыка” павінна 

забяспечыць фарміраванне ў студэнтаў акадэмічных, сацыяльна-асобасных, 

прафесійных кампетэнцый. 

Патрабаванні да акадэмічных кампетэнцый 

Студэнт павінен: 

АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі. 

АК-4. Умець працаваць самастойна. 

АК-5. Быць здольным нараджаць новыя ідэі (валодаць крэатыўнасцю). 
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АК-7. Мець навыкі, звязаныя з выкарыстаннем тэхнічных сродкаў, 

кіраваннем інфармацыяй і працай з камп’ютарам. 

АК-8. Валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камунікацыі. 

Патрабаванні да сацыяльна-асобасных кампетэнцый 

Студэнт павінен: 

СЛК-1. Валодаць якасцямі грамадзянскасці. 

СЛК-2. Быць здольным да сацыяльнага ўзаемадзеяння. 

СЛК-3. Валодаць здольнасцю да міжасабовых камунікацый. 

СЛК-7. Быць здольным ажыццяўляць самаадукацыю і ўдасканальваць 

прафесійную дзейнасць. 

Патрабаванні да прафесійных кампетэнцый 

Студэнт павінен быць здольны: 

ПК-2. Выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі навучання. 

У выніку вывучэння факультатыўнай дысцыпліны студэнт павінен ведаць: 

 этапы станаўлення беларускай літаратурнай крытыкі; 

 спецыфіку развіцця літаратурнай крытыкі і літаратуразнаўства ў розныя 

гістарычныя перыяды; 

 агульныя метадалагічныя прынцыпы літаратурнай крытыкі і крытэрыі 

ацэнкі літаратурнага твора; 

 асноўных прадстаўнікоў літаратурна-крытычнай думкі Беларусі. 

У выніку вывучэння факультатыўнай дысцыпліны студэнт павінен умець: 

 праводзіць аналіз розных жанраў літаратурна-крытычных работ (рэцэнзій, 

артыкулаў, манаграфій); 

 прымяняць літаратурна-крытычны інструментарый пры аналізе 

літаратурных твораў; 

 ствараць уласныя работы літаратурна-крытычнага характару. 

У выніку вывучэння факультатыўнай дысцыпліны студэнт павіненвалодаць: 

– адпаведным тэрміналагічным і паняційным апаратам; 

– сучаснай методыкай і метадалогіяй літаратуразнаўчых даследаванняў. 

Па кожнай вучэбнай тэме ў адпаведнасці з яе мэтамі і задачамі па 

фарміраванні і развіцці ў студэнтаў канкрэтных кампетэнцый выкладчык (кафедра) 

праектуе і рэалізуе канкрэтныя педагагічныя тэхналогіі. 

Асноўнымі тэхналогіямі навучання з’яўляюцца: праблемнае навучанне 

(праблемнае выкладанне, пошукавы метад); камунікатыўныя тэхналогіі, 

заснаваныя на актыўных формах і метадах навучання (дыскусія, круглы стол, 

прэзентацыя, работа ў групах); асобасна арыентаваная тэхналогія. Рэкамендаваныя 

метады і прыёмы навучання: тлумачэнне, эмпірычная гутарка, аналіз літаратурна-

крытычных тэкстаў, аналіз мастацкіх твораў, супастаўленне мастацкага твора і 

літаратурна-крытычнага водгуку на яго і інш. 

Агульная колькасць гадзін, колькасць аўдыторных гадзін, форма атрымання 

вышэйшай адукацыі, размеркаванне аўдыторных гадзін, формы бягучай 

атэстацыі. На выкладанне факультатыўнай дысцыпліны “Літаратурная крытыка” 

вучэбным планам адводзіцца 20 лекцыйных гадзін. 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

1. Сутнасць літаратурнай крытыкі 

Этымалогія паняццця “крытыка”. Генезіс крытычных меркаванняў пра 

літаратуру. Прыкладное значэнне крытыкі на ранніх этапах яе станаўлення. 

Прафесіяналізацыя крытыкі. 

Асноўныя падыходы ў вызначэнні сутнасці крытыкі. Функцыі і задачы 

літаратурнай крытыкі. Суадносіны крытычнага і літаратуразнаўчага 

інструментарыяў пры асэнсаванні мастацтва слова. 

Крытыка і бягучы літаратурны працэс. Спробы пераацэнкі крытыкай 

асобных перыядаў літаратурнага развіцця, пэўных эстэтычных з’яў, творчых 

індывідуальнасцей. 

Сувязь крытыкі з іншымі гуманітарнымі дысцыплінамі (філасофія, эстэтыка, 

сацыялогія, гісторыя, псіхалогія і г.д.), уключэнне ў арсенал крытычнага аналізу 

прыёмаў і сродкаў дапаможных дысцыплін – тэксталогіі, бібліяграфіі, 

краязнаўства, архівазнаўства і інш. 

 

2. Метадалагічныя прынцыпы літаратурнай крытыкі 

Літаратурна-крытычная дзейнасць рускіх дэмакратаў ХІХ ст., яе роля ў 

станаўленні беларускай крытыкі.  

Прынцып цэласнасці пры аналізе мастацкіх з’яў у працах В. Бялінскага. 

“Рэальная”, “эстэтычная”, “арганічная” крытыка. Прынцып гістарызму ў 

літаратуры і крытыцы. 

Метадалагічная аснова савецкай літаратуры. Прынцыпы метаду 

сацыялістычнага рэалізму. Сацыялагічная крытыка.  

Сутнасць падыходаў да асэнсавання літаратуры прадстаўнікамі культурна-

гістарычнай школы. Засваенне яе ўрокаў беларускімі крытыкамі. 

 

3. Жанры літаратурнай крытыкі 

Залежнасць меры ўздзеяння крытычнага слова ад жанру выступлення.  

Крытычныя жанры і іх разнавіднасці. Узнікненне, спецыфіка пэўнай жанравай 

формы (анатацыя, артыкул, рэцэнзія, эсэ, творчы партрэт і інш.).  

Гістарычны “зрэз” набыткаў беларускіх крытыкаў з праекцыяй на жанравую 

форму матэрыялу. 

 

4. Беларуская літаратурная крытыка:  

ад вытокаў да канца ХІХ стагоддзя 

Элементы крытычнага падыходу да фактаў літаратуры ў пісьмовых крыніцах 

Сярэднявечча, у прадмовах, пасляслоўях і інш.  

Літаратурна-крытычны аналіз помнікаў мінулага ў працах пачатку ХІХ ст.: 

разгляд скарынаўскай “Бібліі”, Статута ВКЛ, беларуска-літоўскіх летапісаў і інш.  

Асэнсаванне новай беларускай літаратуры ў публікацыях 1840 – 1890-х гг.: 

артыкулы Р. Падбярэскага, У. Сыракомлі, В. Каратынскага і інш.  

Адлюстраванне дыскусійных літаратурных пытанняў у творах беларускіх 

пісьменнікаў: паэмы “Энеіда навыварат” і “Тарас на Парнасе”, п’еса “Адвячорак” 

Г. Марцінкевіча. Пародыя як своеасаблівая форма літаратурнай крытыкі. 

Крытычная дзейнасць Р. Падбярэскага, У. Сыракомлі, 

В. Каратынскага.Артыкул Р. Падбярэскага “Беларусь і Ян Баршчэўскі” як першая 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



114 

 

спроба агляду новай беларускай літаратуры, сістэматызацыі мастацкіх з’яў. 

Крытыка эпігонаў класіцызму. Ацэнка твораў Ф. Рысінскага, І. Манькоўскага, 

Т. Лады-Заблоцкага.  

Уклад У. Сыракомлі ў беларускую дэмакратычную крытыку. Праблемнасць 

артыкула “Працы Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча”. Феномен нараджэння 

“Беларускага дудара” ў тагачаснай сацыякультурнай сітуацыі. 

В. Каратынскі-крытык. Пастаноўка пытання пра тэндэнцыйнасць літаратуры 

(“З каментарыяў да паэмы “Таміла”). Вытлумачэнне ролі біяграфічнага фактару ў 

артыкулах пра А. Міцкевіча. Разуменне маштабнасці творчай асобы 

Ю. І. Крашэўскага. 

 

5. Літаратурная крытыка пачатку ХХ стагоддзя 

Гістарычныя ўмовы развіцця крытыкі ў пачатку XX ст. Перыядычныя 

выданні на беларускай мове, іх роля ў абуджэнні літаратурна-крытычнай думкі на 

Беларусі.  

Фарміраванне метадалогіі крытыкі пачатку XX ст. Дыскусія 1913 г. на 

старонках “Нашай нівы”, яе сутнасць і ўдзельнікі.  

Пафас, жанравая разнастайнасць нашаніўскай крытыкі. Літаратурная 

крытыка як унутраная неабходнасць і заканамернасць станаўлення нацыянальнай 

літаратуры. 

Грамадска-палітычныя падзеі 1917 – 1920 гг. на Беларусі, іх уплыў на 

развіццё крытыкі. Тэматыка публікацый, іх вызначальны пафас. Формы 

літаратурнай крытыкі. 

 

6. Творчыя індывідуальнасці крытыкаў “нашаніўскага” перыяду 

Пытанні беларускага адраджэння ў літаратурна-крытычных працах 

М. Багдановіча. Погляд пісьменніка на нацыянальна-культурнае адраджэнне 

пачатку XX ст. як на з'яву агульнаеўрапейскага значэння.  

Ацэнка М. Багдановічам здабыткаў сучаснай яму прозы, паэзіі і драматургіі 

ў літаратурных аглядах “Глыбы і слаі”, “За тры гады”.  

Пастаноўка праблемы народнасці літаратуры, яе нацыянальнага характару, 

стылю ў артыкуле “Забыты шлях”.  

Праблемнасць і эстэтычная каштоўнасць артыкулаў М. Гарэцкага “Наш 

тэатр”, “Развагі і думкі”.   

  Артыкулы М. Гарэцкага “Нашаніўскі перыяд у беларускай літаратуры”, 

“Беларуская літаратура пасля “Нашае Нівы” як крытычнае асэнсаванне шляхоў 

развіцця нацыянальнай літаратуры. 

Праблематыка, жанравыя формы крытычных выступленняў А. Луцкевіча, 

С. Палуяна (на матэрыяле кніг “Выбраныя творы”, “Лісты ў будучыню”). 

 

7. Крытыка літаратурных аб’яднанняў (1920-я – пачатак 1930-х гг.) 

Літаратурная крытыка ў святле новай сацыякультурнай сітуацыі. 

Перыядычныя выданні як адна з умоў паспяховага развіцця крытыкі.  

Дыскусіі аб шляхах развіцця беларускай паэзіі, драматургіі, палеміка вакол 

паэмы “Босыя на вогнішчы” М. Чарота і інш.  

Ідэйна-эстэтычныя ўстаноўкі “Маладняка”, іх рэалізацыя ў творчасці сяброў 

аб’яднання. Праграмны характар артыкула А. Бабарэкі “Вясну радзіла восень”. 

Сутнасць паняццяў “адраджанізм” і “маладнякізм”. 
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Узвышанская крытыка, яе адрозненні ад крытыкі ў іншых аб’яднаннях. 

Уклад у развіццё літаратурна-крытычнай думкі 1920-х гадоў А. Бабарэкі, 

У. Дубоўкі, Я. Пушчы, К. Чорнага і інш. 

Палымянская крытыка. Характарыстыка двух этапаў у яе развіцці. 

Крытычныя працы А. Вазнясенскага, Я. Барычэўскага, I. Замоціна і інш.  

Узмацненне негатыўных тэндэнцый у беларускай крытыцы канца 1920-х – 

пачатку 1930-х гг., ваяўнічая палітыка БелАППа. Выкрывальныя матэрыялы на 

старонках перыядычнага друку. 

 

8. Крытыка перыяду Вялікай Айчыннай  

вайны і першага пасляваеннага дзесяцігоддзя 

Спецыфіка развіцця крытыкі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны. 

Крытычныя жанры. Публіцыстычная скіраванасць крытыкі. 

“Антыкасмапалітычная” кампанія 1948 – 1949 гг. як рэцыдыў наступу на 

беларускую творчую інтэлігенцыю. 

Сутнасць “тэорыі бесканфліктнасці”, яе выявы ў мастацкай літаратуры і 

крытыцы. Значэнне артыкула К. Крапівы “Аб сатырычнай камедыі”. 

 

9. Беларуская крытыка другой паловы 1950-х – пачатку 1980-х гг. 

Змены ў грамадска-палітычным жыцці краіны ў перыяд хрушчоўскай 

“адлігі”. Прыток у крытыку новых творчых сіл.  

Выкараненне вульгарнай сацыялогіі і выпрацоўка новых метадалагічных 

падыходаў як першапачатковыя задачы прадстаўнікоў новай генерацыі крытыкаў.  

Прыкметы інтэнсіўнасці развіцця крытычнай думкі другой паловы 1950 – 80-

х гг. (агляд кніг Р. Бярозкіна, Р. Шкрабы, А. Адамовіча, А. Яскевіча, Д. Бугаёва і 

інш.). 

 Зварот крытыкі да жывой практыкі бягучага літаратурнага жыцця,  

распрацоўка праблем стылю, творчай індывідуальнасці, пытанняў паэтычнага 

майстэрства. 

Плённае развіццё крытыкі ў жанравых адносінах і ў праблемна-тэматычным, 

тэарэтычным плане. Пісьменніцкая крытыка. 

 

10. Творчыя партрэты крытыкаў:  

А. Адамовіч, Р. Бярозкін, М. Стральцоў 

Агульны агляд дзейнасці ў галіне літаратурнай крытыкі А. Адамовіча. 

Сутнасць праблемы пісьменніцкага майстэрства і культуры творчасці ў кнігах 

“Культура творчасці”, “Літаратура, мы і час”. Наватарскі характар крытычных прац 

А. Адамовіча. 

Грамадзянская пазіцыя і творчае крэда Р. Бярозкіна. Гісторыя развіцця і 

ідэйна-эстэтычнага станаўлення беларускай паэзіі ў “Кнізе пра паэзію”, зборніку 

“Паэзія – маё жыццё”.  

Эсэісцкая крытыка. Разнапланавасць творчых зацікаўленняў М. Стральцова-

крытыка. Праблематыка, стылёвая адметнасць эсэ “Загадка Багдановіча”.  

 

11. Крытычная дзейнасць У. Калесніка, В. Каваленкі 

Агляд літаратурна-крытычнай дзейнасці У. Калесніка.Ідэйна-эстэтычны 

аналіз мастацкіх з'яў у кнігах “Паэзія змагання”, “Зорны спеў”, “Усё чалавечае” і 

інш. 
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Эстэтычная арыентацыя і даследчыцкая манера вывучэння творчай 

індывідуальнасці, непаўторнасці (кнігі пра У. Жылку, М. Танка, Я. Брыля). 

В. Каваленка – крытык. Пошук вырашэння праблем крытыкі і 

літаратуразнаўства (кнігі “Давер”, “Голас чалавечнасці”, “Прага духоўнасці”, 

“Праблемы сучаснай беларускай крытыкі” і інш.). Логіка разваг і высноў крытыка 

ў вызначэнні тэндэнцый літаратурнага развіцця. 

 

12. Беларуская крытычная думка на сучасным этапе  

(другая палова 1980-х – 2000-я гг.) 

Змены ў грамадска-палітычным жыцці ў другой палове 1980-х гг. Пытанне 

пра новы ўзровень мастацтва. Асэнсаванне бягучага літаратурнага працэсу як 

першаступенная задача крытыкі. 

Нігілізм маладых пісьменнікаў і крытыкаў у ацэнках мастацкай спадчыны 

прадстаўнікоў старэйшага пакалення. Пераадоленне стэрэатыпаў сацыялістычнага 

рэалізму ў крытыцы. 

Зборнікі крытычных матэрыялаў Р. Семашкевіча, М. Тычыны, 

У. Гніламёдава, П. Дзюбайлы, Д. Бугаёва і інш. як сведчанне сталасці крытычнай 

думкі і яе аўтарытэту ў літаратурным і грамадска-культурным асяроддзі. 

Беларуская крытыка 2000-х гг.: працы апошніх гадоў М. Мушынскага, 

В. Жураўлёва, А. Лойкі, Д. Бугаёва, М. Тычыны, Т. Грамадчанкі, Г. Тычкі, І. Жука і 

інш. 

Крытыка ў перыядычных выданнях і акадэмічная крытыка. Агляд 

публікацый у літаратурна-мастацкіх, культуралагічных, грамадска-палітычных 

выданнях (“Полымя”, “Маладосць”, “ЛіМ”, “Культура”, “Крыніца”, “Звязда” і 

інш.). 

Развіццё і пераасэнсаванне традыцый, выпрацаваных беларускай крытыкай у 

папярэднія дзесяцігоддзі. Літаратурна-крытычныя публікацыі прадстаўнікоў 

“новай” хвалі ў крытыцы: працы Г. Кісліцынай, П. Васючэнкі, І. Шаўляковай, 

В. Куставай і інш. 

М. Мушынскі – крытык. Актыўная далучанасць М. Мушынскага да праблем 

развіцця слоўнага мастацтва. Асэнсаванне ім бягучага літаратурнага працэсу ў 

артыкулах і рэцэнзіях 1950 – 60-х гг.  

Манаграфіі “Беларуская крытыка і літаратуразнаўства. 20 – 30-я гады”, 

“Беларуская крытыка і літаратуразнаўства. 40 – першая палавіна 60-х гадоў”, 

“Каардынаты пошуку”. Выяўленне ў іх вядучых тэндэнцый развіцця айчыннай 

крытыкі і навукі пра літаратуру.  

Даследчык пра ролю крытычнай думкі ў сцвярджэнні прынцыпаў рэалізму, 

народнасці, агульначалавечых каштоўнасцей. Паказ негатыўнай ролі крытыкі ў 

літаратурным развіцці.  

Пераасэнсаванне гісторыка-літаратурнага працэсу на Беларусі ў святле 

новага падыходу да аналізу мінулага, аб’ектыўнай ацэнкі дэфармацый у літаратуры 

і крытыцы. Сучаснае прачытанне твораў Я. Коласа, К. Чорнага, М. Зарэцкага, 

М. Гарэцкага і інш. 
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 Літаратурная крытыка  20        

1. Сутнасць літаратурнай крытыкі 1        

 1. Асноўныя падыходы ў вызначэнні сутнасці крытыкі.  

2. Функцыі і задачы літаратурнай крытыкі.  

3. Сувязь крытыкі з іншымі гуманітарнымі дысцыплінамі. 

1  

 

   Схема «Сувязь 

літаратурнай 

крытыкі з іншымі 

навукамі». 

[1] 

[2] 

[4] 

[5] 

 

2. Метадалагічныя прынцыпы літаратурнай крытыкі 1        

 1. Літаратурна-крытычная дзейнасць рускіх дэмакратаў ХІХ ст., 

яе роля ў станаўленні беларускай крытыкі.  

2. Прынцып цэласнасці пры аналізе мастацкіх з’яў у працах 

В. Бялінскага. 

3. Прынцып гістарызму ў літаратуры і крытыцы. 

4. Метадалагічная аснова савецкай літаратуры.  

5. Сутнасць падыходаў да асэнсавання літаратуры 

прадстаўнікамі культурна-гістарычнай школы.  

1     Камп’ютарная 

прэзентацыя № 1. 

[4] 

[5] 

[10] 

[35] 

 

 

3. Жанры літаратурнай крытыкі 2        

 1. Залежнасць меры ўздзеяння крытычнага слова ад жанру 

выступлення.  

2. Крытычныя жанры і іх разнавіднасці. Узнікненне, спецыфіка 

2     План-схема 

«Жанры 

літаратурнай 

[4] 

[5] 

[10] 
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пэўнай жанравай формы (анатацыя, артыкул, рэцэнзія, эсэ, 

творчы партрэт і інш.).  

3. Гістарычны “зрэз” набыткаў беларускіх крытыкаў з праекцыяй 

на жанравую форму матэрыялу. 

крытыкі». [35] 

4. Беларуская літаратурная крытыка: ад вытокаў да канца 

ХІХ стагоддзя 

2        

 1. Элементы крытычнага падыходу да фактаў літаратуры ў 

пісьмовых крыніцах Сярэднявечча, у прадмовах,  пасляслоўях і 

інш.  

2. Літаратурна-крытычны аналіз помнікаў мінулага ў працах 

пачатку ХІХ ст.: разгляд скарынаўскай “Бібліі”, Статута ВКЛ, 

беларуска-літоўскіх летапісаў і інш.  

2     Табліца 

«Беларуская 

літаратурная 

крытыка: ад 

вытокаў да канца 

ХІХ ст.». 

[2] 

[17] 

[21] 

[30] 

[33] 

 

 

5. Літаратурная крытыка пачатку ХХ стагоддзя 2        

 1. Гістарычныя ўмовы развіцця крытыкі ў пачатку XX ст. 

Перыядычныя выданні на беларускай мове, іх роля ў абуджэнні 

літаратурна-крытычнай думкі на Беларусі.  

2. Фарміраванне метадалогіі крытыкі пачатку XX ст. Дыскусія 

1913 г. на старонках “Нашай нівы”, яе сутнасць і ўдзельнікі.  

3. Пафас, жанравая разнастайнасць нашаніўскай крытыкі. 

4. Грамадска-палітычныя падзеі 1917 – 1920 гг. на Беларусі, іх 

уплыў на развіццё крытыкі. літаратурнай крытыкі. 

2     Камп’ютарная 

прэзентацыя № 2. 

Факсімільнае 

выданне “Нашай 

нівы”. 

[7] 

[9] 

[10] 

[16] 

[17] 

[22] 

[23] 

 

 

6. Творчыя індывідуальнасці крытыкаў нашаніўскага” 

перыяду 

2        

 1. Пытанні беларускага адраджэння ў літаратурна-крытычных 

працах М. Багдановіча.  

2. Ацэнка М. Багдановічам здабыткаў сучаснай яму прозы, паэзіі 

і драматургіі ў літаратурных аглядах “Глыбы і слаі”, “За тры 

гады”.  

3. Пастаноўка праблемы народнасці літаратуры, яе 

нацыянальнага характару, стылю ў артыкуле “Забыты шлях”.  

4. Праблемнасць і эстэтычная каштоўнасць артыкулаў 

М. Гарэцкага “Наш тэатр”, “Развагі і думкі”.   

5. Артыкулы М. Гарэцкага “Нашаніўскі перыяд у беларускай 

2     Факсімільнае 

выданне “Нашай 

нівы”. 

Артыкулы “Глыбы 

і слаі”, “За тры 

гады”, “Забыты 

шлях”. 

[9] 

[26] 

[17] 
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літаратуры”, “Беларуская літаратура пасля “Нашае Нівы” як 

крытычнае асэнсаванне шляхоў развіцця нацыянальнай 

літаратуры. 

6. Праблематыка, жанравыя формы крытычных выступленняў 

А. Луцкевіча і С.Палуяна. 

7. Крытыка літаратурных аб’яднанняў (1920-я – пачатак 1930-

х гг.) 

2        

 1. Ідэйна-эстэтычныя ўстаноўкі “Маладняка”, іх рэалізацыя ў 

творчасці сяброў аб’яднання. Сутнасць паняццяў  “адраджанізм” 

і “маладнякізм”. 

2. Узвышанская крытыка, яе адрозненні ад крытыкі ў іншых 

аб’яднаннях. 

3. Палымянская крытыка. Характарыстыка двух этапаў у яе 

развіцці.  

4. Узмацненне негатыўных тэндэнцый у беларускай крытыцы 

канца 1920-х – пачатку 1930-х гг., ваяўнічая палітыка БелАППа. 

Выкрывальныя матэрыялы на старонках перыядычнага друку. 

2     Камп’ютарная 

прэзентацыя № 2. 

Артыкулы 

А. Бабарэкі, 

У. Дубоўкі, 

Я. Пушчы і інш. 

Крытычныя працы 

А. Вазнясенскага, 

Я. Барычэўскага, 

I. Замоціна 

[16] 

[17] 

[22] 

[25] 

[28] 

 

8. Крытыка перыяду Вялікай Айчыннай вайны і першага 

пасляваеннага дзесяцігоддзя 

2        

 1. Спецыфіка развіцця крытыкі ў перыяд Вялікай Айчыннай 

вайны.  

2. “Антыкасмапалітычная” кампанія 1948 – 1949 гг. як рэцыдыў 

наступу на беларускую творчую інтэлігенцыю. 

3. Сутнасць “тэорыі бесканфліктнасці”, яе выявы  ў мастацкай 

літаратуры і крытыцы. Значэнне артыкула К. Крапівы “Аб 

сатырычнай камедыі”. 

2     Схема “Крытыка 

перыяду Вялікай 

Айчыннай вайны і 

першага 

пасляваеннага 

дзесяцігоддзя”. 

[10] 

[17] 

[29] 

 

 

 

9. Беларуская крытыка другой паловы 1950-х – пачатку 1980-х гг. 2        

 1. Змены ў грамадска-палітычным жыцці краіны ў перыяд 

хрушчоўскай “адлігі”. Прыток у крытыку новых творчых сіл.  

2. Прыкметы інтэнсіўнасці развіцця крытычнай думкі другой 

паловы 1950 – 1980-х гг.  

3. Распрацоўка праблем стылю, творчай індывідуальнасці, 

пытанняў паэтычнага майстэрства. Пісьменніцкая крытыка. 

2     Кнігі Р.Бярозкіна, 

Р.Шкрабы, 

А.Адамовіча, 

А.Яскевіча, 

Д.Бугаёва і інш. 

 

[10] 

[17] 

[27] 

[35] 
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10. Творчыя партрэты крытыкаў: А. Адамовіч, Р. Бярозкін, 

М. Стральцоў 

1        

 1. Агульны агляд дзейнасці ў галіне літаратурнай крытыкі 

А. Адамовіча. Сутнасць праблемы пісьменніцкага майстэрства і 

культуры творчасці ў кнігах “Культура творчасці”, “Літаратура, 

мы і час”. Наватарскі характар крытычных прац А. Адамовіча. 

2. Грамадзянская пазіцыя і творчае крэда Р. Бярозкіна. Гісторыя 

развіцця і ідэйна-эстэтычнага станаўлення беларускай паэзіі ў 

“Кнізе пра паэзію”, зборніку “Паэзія – маё жыццё”.  

3. Эсэісцкая крытыка. Разнапланавасць творчых зацікаўленняў 

М. Стральцова-крытыка. Эсэ “Загадка Багдановіча”.  

1     Кнігі А.Адамовіча, 

Р.Бярозкіна, 

М.Стральцова.  

[7] 

[14] 

[15] 

[17] 

[32] 

 

 

11. Крытычная дзейнасць У. Калесніка, В. Каваленкі 1        

 1. Ідэйна-эстэтычны аналіз мастацкіх з'яў у кнігах У. Калесніка 

“Паэзія змагання”, “Зорны спеў”, “Усё чалавечае” і інш.  

2. Пошук В. Каваленкам вырашэння праблем крытыкі і 

літаратуразнаўства.  Логіка разваг і высноў крытыка ў 

вызначэнні тэндэнцый літаратурнага развіцця. 

1     Кнігі У.Калесніка і 

В.Каваленкі 

[18] 

[19] 

[20]] 

 

12. Беларуская крытычная думка на сучасным этапе(другая 

палова 1980-х – 2000-я гг.) 

2        

. 1. Пытанне пра новы ўзровень мастацтва. Асэнсаванне бягучага 

літаратурнага працэсу як першаступенная задача крытыкі. 

2. Зборнікі крытычных матэрыялаў Р. Семашкевіча, М. Тычыны, 

У. Гніламёдава, П. Дзюбайлы, Д. Бугаёва, М.Мушынскага і інш. 

як сведчанне сталасці крытычнай думкі. 

3. Крытыка ў перыядычных выданнях і акадэмічная крытыка. 

Агляд публікацый у літаратурна-мастацкіх, культуралагічных, 

грамадска-палітычных выданнях (“Полымя”, “Маладосць”, 

“ЛіМ”, “Культура”, “Крыніца”, “Звязда” і інш.). 

4. Літаратурна-крытычныя публікацыі прадстаўнікоў “новай” 

хвалі ў крытыцы: працы Г. Кісліцынай, П. Васючэнкі, І. 

Шаўляковай, В. Куставай і інш. 

2     Камп’ютарная 

прэзентацыя № 3. 

[1] 

[2] 

[3] 

[6] 

[8] 

[11] 

[12] 

[13] 

[26] 

[27] 

[28] 

[29] 

 

 Усяго  20        
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ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 

 

Спіс літаратуры 
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