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УЗАЕМАЗВЯЗАНАЕ ВЫВУЧЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ І ЗАМЕЖНАЙ
ЛІТАРАТУРЫ ВА ЎСТАНОВАХ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

In  the  article  is  considered  the  idea  of  interconnected  study  of  Belarusian  and  foreign
literature. Special attention is paid to the advantages of such approach and some examples are
given to realize this approach (interconnected study of Belarusian and Austrian literature).

Сучасны  этап  развіцця  літаратурнай  адукацыі  ў  Рэспубліцы  Беларусь
вызначаецца ўкараненнем прынцыпу, які з’яўляецца асноўным і неабходным
для  літаратурнага  развіцця  школьнікаў;  згодна  з  гэтым  прынцыпам,
беларуская  літаратура  вывучаецца  ў  кантэксце  сусветнага  мастацкага  слова,
гэта  значыць,  ва  ўсіх  узаемадачыненнях  з  літаратурамі  свету  і,  найперш,
літаратурамі Еўропы. 

На  неабходнасць  вывучэння  беларускай  літаратуры  ў  кантэксце
сусветнай  неаднаразова  звярталі  і  звяртаюць  увагу  многія  метадысты  і
даследчыкі  літаратуры:  М. А. Лазарук,  В. У. Івашын,  І. В. Шаблоўская,
Е. А. Лявонава,  Н. Б.  Рашэтнікава,  Г. Я. Адамовіч,  В. С. Вахрушаў,
А. У. Жытковіч і інш.

Так, І. В. Шаблоўская адзначала, што пры новым падыходзе «мяняюцца
суадносіны свайго і чужога: свой рэалізм, барока, сюррэалізм успрымаюцца ў
супастаўленні  з  досведам  сусветным.  Выяўляецца  непаўторнае  і  агульнае
мастацкага  твора,  сваёй  нацыянальнай  літаратуры,  яе  ўзаемін  з  літаратурамі
свету» [7, 11]. Акцэнт робіцца менавіта на нацыянальным аспекце праблемы
вывучэння  сусветнай  літаратуры  ў  беларускай  школе:  «Узаемадзеянне
літаратур – аснова развіцця роднай культуры, нацыянальнай самасвядомасці,
сродак  захавання  нацыянальнай  спецыфікі  ў  яе  агульначалавечым  значэнні»
[7, 22]. 

На  думку Е. А. Лявонавай,   актуальнай  праблемай  з’яўляецца  культура
тыпалагічнага  суаднясення  розных  літаратур  [2,  3].   «Настаўнік  павінен  не
толькі  ведаць  творы  беларускай  і  замежнай   літаратур,  але  і  ўмець  іх  
супастаўляць,  суадносіць,  параўноўваць,  каб  у  выніку  “сваё”,  роднае,  
звыклае  ў  суседстве  з  “чужым”,  іншанацыянальным  іграла  новымі  фарбамі,
адкрывала новыя сэнсы, пераконвала нас як у сваёй агульналюдскасці, так і ў
непаўторнасці,  абумоўленай  адметным  гістарычным  вопытам  краіны,
нацыянальным  менталітэтам  нашых  творцаў,  самабытнасцю  іх  талентаў»  [3,
3].  Такім  чынам,  паўстаюць  пытанні  кампаратыўнага  вывучэння  літаратур  і
шматбаковай падрыхтоўкі настаўнікаў-славеснікаў. 

У  методыцы і школьнай  практыцы  выкладання  праблема  ўваходжання
роднай  літаратуры  ў  сусветную  знайшла  сваё  адлюстраванне  ў  працах
Н. Б. Рашэтнікавай.  На  яе  думку,  «значэнне  яго  [прынцыпу,  згодна  з  якім
беларуская літаратура вывучаецца ў кантэксце сусветнага мастацкага слова] 
будзе   ўзрастаць  па  меры  збліжэння  розных  адукацыйных  сістэм  у  свеце
<…>. Прымаюцца  ўсе  праблемы  і выклікі  свету.  Сёння  неабходна  навучыць



чалавека разумець прадстаўнікоў іншых нацый. Вырашыць задачу  дапаможа
 сістэма  літаратурнай  адукацыі,  дзе  нацыянальная  літаратура  ўпісана  ў
сусветны літаратурны кантэкст» [5, 51]. 

На прыкладзе творчасці геніяльнага аўстрыйскага паэта Райнера Марыі
Рыльке  (1875–1926)  пакажам  некаторыя  магчымасці  ўзаемазвязанага
вывучэння  беларускай  і  аўстрыйскай  літаратур  ва  ўстановах  агульнай
сярэдняй адукацыі.

Існуюць пэўныя сыходжанні фактаў з біяграфіі і творчасці Р.М. Рыльке
і  У. Жылкі  (1900–1933).  Прыналежнасць  У. Жылкі  да  часавага  сумежжа
(1920–1930-я гг. – «разлом» беларускага нацыянальнага Адраджэння), частыя
пераезды  (Коўна,  Дзвінск,  Рыга,  расійскі  Уржум),  пражыванне  ў  Вільні,
Празе,  Мінску,  знаёмства  з  мастакамі  слова  з  розных  краін  свету  (найбольш
захапляўся лірыкай Ж.дэ Лескюраля, П. Б. Шэлі і А.Блока,  перакладаў творы
Ш. Бадлера,  Г. Ібсена,  А. Міцкевіча,  І. Волькера,  А. Олеся,  Б. Ясеньскага)
абумовілі  ўніверсалізм  мастацкага  метаду  У. Жылкі,  аказалі  ўплыў  на
фарміраванне  яго  светапогляду.  Падобныя  фактары  ўздзеяння  вызначылі
асаблівасці  мастацкага  стылю  і  вядомага  аўстрыйскага  паэта.  Універсалізм
Р. М. Рыльке  быў  абумоўлены  часавай  прыналежнасцю  аўтара  (памежжа
культурна-гістарычных эпох – XIX–XX стст.), прасторавай прыналежнасцю –
жыццё  ў  Празе,  а  таксама  ў  Італіі,  Францыі,  Іспаніі,  Даніі,  Расіі,  Швецыі  і
інш.,  уплывам  шматлікіх  прадстаўнікоў  розных  відаў  мастацтва  з  розных
краін  (французскі  скульптар  А. Радэн,  пісьменнікі  датчанін  Е. П. Якабсан,
аўстрыец  Г. фон  Гофмансталь,  немцы  С. Георге,  Г. Гаўптман,  француз
Ш. Бадлер, рускія І. Тургенеў, Л. Талстой і інш.). 

Антынамічнасць  –  адна  з  вызначальных  канстант  у  мастацкай  сістэме
Р.М. Рыльке;  гэта  і  паняцце,  якое  з’яўляецца  неад’емнай  характарыстыкай
мастацкага  метаду  У. Жылкі.  На  прыкладзе  вершаў  «Цяжэй  ланцугоў»  і
«Сузіральнік»  адпаведна  У. Жылкі  і  Р.М. Рыльке  (у  перакладзе  В. Сёмухі)
чытачы звяртаюць увагу на антытэзы, якія выкарыстоўваюць аўтары:

…Як горыч атруты пякучай,
ЯЯк тонкая злая страла,
Так горкая радасць сугуччаў
Смяротна мяне працяла…
І блізкае гэтак далёка…

                                    У. Жылка

…Мы скрышым дробныя няшчасці,
Вялікія – пакрышаць нас!
Калі б у сэрца буру ўкласці,
Мы сталі б волатамі страсці,
Нічым і Ўсім у гэты час!

                                            Р. М. Рыльке
Цікава таксама параўнаць, як У. Жылка (верш «Я кахаў») і Р. М. Рыльке

(верш «Песня кахання»; пераклад В. Сёмухі) раскрываюць тэму кахання:
Я кахаў... Ах, калісьці даўно я кахаў!
Аж тады, калі моладасць ззяла ў вачах,
Калі гора і смутку я, дужы, не знаў
І адвага кіпела ў грудзях, –
Шчэ тады, аж тады я кахаў!.. 
Але збег і загінуў, як мара, той час…
Пагубляў я ўсе радасці год маладых
І сябе, і жыццё праклінаю не раз...
                                                   У. Жылка

Як утрымаць душу мне, каб яна
Не рвалася к тваёй? Куды ёй збегчы,
Як пасяліць яе ў другія рэчы,
Каб там з забытасцю сярод цямна
Жыла адчужана, зусім адна,
У тым прадмеце, што не памаўчыць,
Калі сама яна з глыбінь крычыць?..

Р.М. Рыльке



Можна  адзначыць  пэўнае  падабенства  праблематыкі  верша
«Падарожным,  Божанька…»  У. Жылкі  і  асобных  вершаў  з  «Кнігі  галечы  і
смерці» Р.М. Рыльке:

Падарожным, Божанька,
Ды не легка йсці.
Не відаць дарожанька —
Цяжка ў беспуцці…

                                       У. Жылка

Глядзі, як па жыцці іх ногі йдуць:
Сто раз пятляючы, як звера ногі,
Успамінаючы сто раз дарогі,
І снег, і вецер, вострыя парогі,
І росны луг… а ногі аж гудуць…

Р. М. Рыльке
Стыль  Р.М. Рыльке  вызначаецца  як  «новая  рэчыўнасць»  (традыцыя

Ding-Gedicht  –  верша  пра  рэч,  пра  прадмет,  «на  прадмет»,  верша-рэчы)
[4, 148]. Героямі вершаў з’яўляюцца як рэчы нерухомыя (сабор, акно, партал
і інш.), так і жывыя істоты – чалавек, жывёла. 

Традыцыю  «рэчаўнасці»  ў  беларускай  літаратуры  прадстаўляе
творчасць  Алеся Разанава  (нар.  у  1947  г.).  Як  і  Р. М. Рыльке,  А. Разанаў
імкнецца  зазірнуць  у  рэч,  адшукаць  яе  душу.  На  прыкладзе  паэмы  «Гліна»
А. Разанава  і  верша  «Калодзеж  з  нетраў,  жыццядайны  рот…»  Р. М. Рыльке
(пераклад В. Сёмухі) чытачы знаходзяць пэўныя сыходжанні і разыходжанні
ў творчай манеры аўтараў, у іх спосабе адлюстравання рэчаў.

 Нельга  абмінуць  увагай  той  факт,  што  А. Разанаў  піша  свае  творы  не
толькі  на  беларускай  мове,  але  і  на  нямецкай  (роднай  мове  Р. М. Рыльке);
А. Разанаву  належаць  паэтычныя  кнігі  «Wortdichte»  і  «Der  Zweig  zeigt  dem
Baum, wohin er wachsen soll». Акрамя таго, паэзія А. Разанава сёння актыўна
перакладаецца  на  нямецкую  мову  (кніга-білінгва  «Гановерскія  пункціры»;
пераклад  О. Анзуля),  яго  пяру  належаць  пераклады  на  беларускую  мову
вершаў нямецкамоўных аўтараў Э. Эрб, С. Кірш, Н. Гумэльта. 

Творчасць  Р.М. Рыльке  можа  быць  супастаўлена  і  з  творчасцю
Максіма Багдановіча  (1891–1917);  у  прыватнасці,  можна  звярнуцца  да
разгляду распрацоўкі жанру санета абодвума аўтарамі, а таксама У.Жылкам. 

Прапанаваны  матэрыял  можа  быць  выкарыстаны  на  ўроках  па
вывучэнні  творчасці  У. Жылкі,  А. Разанава  і  М. Багдановіча  ў  школьным
курсе беларускай літаратуры.

Узаемазвязанае  вывучэнне  беларускай  і  замежнай  літаратур  ва
ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі мае шэраг пераваг.  У настаўніка ёсць
магчымасць  паказаць,  як  у  розныя  гістарычныя  эпохі  ў  беларускай  і
іншанацыянальных літаратурах узнікалі прынцыпова падобныя і разам з тым
своеасаблівыя  літаратурныя  з’явы,  у тым  ліку  – у сінхронных  і дыяхронных
перыядах,  а таксама  ў  цалкам  спецыфічных  умовах.   Такая  методыка  мае  на
ўвазе  больш высокі ўзровень літаратурнай адукацыі.  
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