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САЦЫЯЛАГІЧНЫЯ АСПЕКТЫ ДАСЛЕДАВАННЯ ЛІТАРАТУРЫ 
Акцентируется значение социологических

исследований современной литературы, рас-
сматриваются возможности и перспективы
применения методологии социологии при
анализе литературного процесса. Обращает-
ся внимание на характер взаимоотношений
художественной литературы с действитель-
ностью, возрастание роли социальных фак-
торов в процессе создания и рецепции лите-
ратурного произведения.  

The significance of sociological investiga-
tions of modern literature is given emphasis to, 
some possibilities and perspectives to make us 
of sociological methodology to analyze the lite-
rary process are considered. The character of in-
teractions between literature and reality, increas-
ing role of sociological factors in creating and 
percepting a literary work are paid attention to. 

Для сучаснага літаратуразнаўства характэрна разнастайнасць навуковых
метадаў і падыходаў, якімі карыстаюцца пры вывучэнні асноўнага прадмета
даследавання – мастацкай літаратуры. Адметнасцю сучаснага навуковага
дыскурсу з’яўляецца якраз тое, што, па сутнасці, ніводзін з гэтых метадаў і
падыходаў не з’яўляецца дамінуючым і вызначальным, як гэта назіралася ў
мінулым. У наш час побач з пранікненнем у сэнсавыя глыбіні літаратурных
твораў, выяўленнем іх ідэйна-светапогляднай і філасофска-маральнай вар-
тасці вялікае значэнне надаецца даследаванню мастацкай формы, паэтыкі, 
стылістыкі, асаблівасцям моўнага выражэння. Тым самым як бы кампен-
суецца недастатковасць увагі да гэтых важных сфер літаратурнай твор-
часці, якой вызначаліся папярэднія перыяды.  

Літаратура сёння ўспрымаецца перш за ўсё як адзін з відаў мастацтва. 
Такі падыход мае, безумоўна, станоўчае значэнне для развіцця літаратура-
знаўчай навукі, удасканальвання яе даследчыцкай метадалогіі. Разам з тым 
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неабходна заўважыць, што ў дадзенай сітуацыі некалькі затушоўваецца 
сацыяльная прырода слоўнага мастацтва, менш актуальнымі ўяўляюцца 
сацыялагічныя метады і прыёмы даследавання літаратурнага феномена. А 
між тым літаратура – з’ява не толькі эстэтычная, але і сацыяльная. Яе ста-
наўленне і функцыянаванне наогул немагчымы па-за сферай сацыяльнага. 
Таму для паспяховага развіцця літаратуразнаўчай навукі надзённым з’яўля-
ецца вырашэнне праблемы суадносін у літаратуры сацыяльнага і 
эстэтычнага, а таксама вызначэнне той ролі, якую выконваюць у літаратура-
знаўчым даследаванні сацыялагічныя спосабы і прыёмы аналізу.  

Найбольш актуальнымі задачамі, якія стаяць сёння перад тэорыяй літа-
ратуры, з’яўляюцца наступныя: высвятленне таго, як мастацкая літаратура 
суадносіцца на сучасным этапе з сацыяльнымі абставінамі свайго існаван-
ня, выяўленне характару гэтага ўзаемадзеяння, а таксама вызначэнне мета-
далагічных прынцыпаў сацыялагічнага аналізу, якія могуць быць выкарыста-
ны ў літаратуразнаўчым працэсе.  

Літаратуразнаўчая навука пры даследаванні сацыяльнай прыроды літа-
ратурнай творчасці можа сёння абапірацца на вопыт сацыялогіі, якая мае ў 
дадзеным кірунку значныя дасягненні. Сярод разнастайных адгалінаванняў 
сацыялогіі найбольш блізкай у гэтых адносінах да літаратуразнаўства 
з’яўляецца сацыялогія літаратуры, якая займаецца вывучэннем працэсаў 
функцыянавання літаратуры, яе сацыяльнай інстытуалізацыі, вызначэннем 
яе грамадскага статусу і сацыякультурнага значэння. Сацыялогіяй літарату-
ры разглядаюцца як агульныя пытанні, звязаныя з узаемадзеяннем літара-
туры з сацыяльным асяроддзем, так і больш прыватныя, якія маюць прак-
тычнае, прагнастычнае значэнне. Сацыялагічныя аспекты літаратуры як ад-
наго з відаў мастацтва пэўным чынам закранаюць і іншыя галіны сацыялогіі, 
такія як сацыялогія культуры, сацыялогія мастацтва, сацыялогія масавых 
камунікацый і г. д.  

Праблемамі культуры, у тым ліку і літаратуры, сацыялогія пачала зай-
мацца, па сутнасці, з часу свайго станаўлення. Значную ўвагу пытанням са-
цыялогіі культуры на пачатку ХХ ст. надавалі нямецкія даследчыкі (М. Ве-
бер, Г. Зімель, К. Манхейм, М. Шэлер). На сацыялагічны аналіз у галіне 
культуры аказалі ў гэты час прыкметны ўплыў гістарычна-філасофскія кан-
цэпцыі, ідэі неакантыянства. У многім прадвызначыў адметнасць падыходаў 
да сацыялагічнага асэнсавання феномена культуры ў ХХ ст. структуралізм, 
які ўзнік у лінгвістыцы як метад аналізу моўных структур, а затым пашырыў-
ся на многія іншыя сферы гуманітарных даследаванняў. Мысленне і паво-
дзіны чалавека ў тэорыі структуралістаў лічыліся абумоўленымі пэўнымі 
моўнымі, псіхічнымі, сацыяльнымі «структурамі». У працах Р. Барта, 
М. Фуко, Ж. Дэрыды, Ю. Лотмана і іншых структуралістаў і постструктура-
лістаў быццёвыя з’явы разглядаліся з семіятычнага пункту погляду як 
пэўныя знакавыя сістэмы, у якіх істотным былі не самі знакі, а ўзаемаад-
носіны паміж імі. У структуралізме, і асабліва ў постструктуралізме, які 
з’яўляецца спробай пераадолення залішне жорсткага схематызму структу-
ралісцкай канцэпцыі, адбывалася пераакцэнтацыя даследчыцкай увагі з 
працэсу стварэння літаратурнага твора на яго рэцэпцыю, узрастала значэн-
не ўдзелу ў творчым працэсе чытача як у пэўным сэнсе сааўтара твора. Са-
цыялогія літаратуры стала часцей трактавацца як сацыялогія чытання.  

Сацыялагічна арыентаваныя літаратуразнаўчыя напрамкі і школы такса-
ма маюць даволі даўнюю гісторыю. Іх узнікненне і развіццё варта аднесці да 
ХІХ ст., калі фарміраваліся такія школы, як культурна-гістарычная, псіхала-
гічная і інш. Агульным для іх быў разгляд літаратурнага твора як эстэтыч-
нага аб’екта, на які аказваюць уздзеянне шматлікія пазатэкставыя фактары, 
а менавіта: гістарычная эпоха, сацыяльнае асяроддзе, у якім жывуць і 
дзейнічаюць героі, жыццёвыя абставіны і творчыя інтэнцыі аўтара і г. д.  
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На пачатку ХХ ст. у літаратуразнаўчых даследаваннях абазначаюцца два 
асноўныя, дыяметральна процілеглыя падыходы. Традыцыйнаму суадня-
сенню мастацкага свету літаратурнага твора з пазатэкставай рэальнасцю, 
сцвярджэнню абумоўленасці выяўляемых аўтарам абставін і характараў 
пэўнымі вобразамі-прататыпамі пачынае проціпастаўляцца цалкам іншая 
канцэпцыя, сутнасць якой зводзіцца да адмаўлення ўсялякай залежнасці 
твора мастацтва ад рэчаіснасці, якая знаходзіцца па-за яго межамі. 
Найбольш выразна дадзеная пазіцыя была сфармулявана ў працах рускіх 
фармалістаў, прадстаўнікоў ОПОЯЗа, а затым структуралістаў, якія зася-
роджваліся выключна на вывучэнні фармальных бакоў літаратурнай твор-
часці, абвяшчаючы суверэннасць мастацкай формы.  

Гэтыя дзве тэндэнцыі прайшлі праз усё ХХ ст., абумовіўшы ўзнікненне і 
ўзаемадзеянне/супрацьдзеянне шматлікіх даследчыцкіх метадалогій, плы-
ней і школ. Галоўны водападзел праходзіў менавіта па лініі вызначэння 
адносін паміж літаратурай і рэчаіснасцю. Крайнасці ў поглядах і канцэпцыях, 
а разам з тым аднабаковасць у вырашэнні дадзенай праблемы выяўляліся 
перш за ўсё ў тым, што ў некаторых выпадках адбывалася папросту падме-
на прадмета даследавання. На месца рэальнасці падстаўляўся, напрыклад, 
мастацкі свет літаратуры, які ўспрымаўся як аналаг рэчаіснасці, як штосьці 
ёй раўназначнае. У такім выпадку характары герояў літаратурных твораў, 
сюжэтныя перыпетыі і сітуацыі трактаваліся, па сутнасці, такім жа чынам, як 
і рэаліі рэчаіснасці. Калі ж даследчыкі засяроджваліся выключна на 
разглядзе літаратурнага твора як замкнёнай мастацкай сістэмы, якая 
прадстаўляе толькі самую сябе, то тады рашучым чынам адсякаліся ўсе 
магчымыя сувязі твора з рэальным светам, у якім гэты твор зараджаўся і 
паўставаў. Тым самым не прызнавалася не толькі тое, што твор можа быць 
мастацкай мадэллю рэчаіснасці, але і тое, што апошняя можа аказваць на 
яго колькі-небудзь істотны ўплыў, у прыватнасці, быць адной з прычын  або 
ўмоў яго спараджэння.  

Можа ўзнікнуць наступнае пытанне. Чым абумоўліваецца працэс фармі-
равання і функцыянавання твора літаратуры, калі сцвярджаецца яго поўная 
адасобленасць ад усяго таго, што знаходзіцца па-за тэкстам?  

Мастацкі твор – спецыфічная сістэма, якая ў пэўным сэнсе ўзнаўляе 
сама сябе, паколькі кожны канкрэтны твор пры ўсёй яго індывідуальнай 
своеасаблівасці і эстэтычнай унікальнасці ў нейкіх сваіх рысах паўтарае 
агульную жанравую мадэль, гэта значыць ствараецца паводле прадвызна-
чаных правіл і заканамернасцей, якія абумоўлены яго жанравай прыродай. 
На гэты бок генезісу і функцыянавання твора сучасным літаратуразнаўст-
вам звяртаецца даволі пільная ўвага. Аднак многія пытанні застаюцца па-
куль што недастаткова высветленымі. І сярод іх адно з найважнейшых – пра 
ўдзел у фарміраванні твора як эстэтычнага аб’екта сацыяльных фактараў.  

Як нам уяўляецца, на характар літаратурнага твора аказваюць адначасо-
вае ўздзеянне разнастайныя фактары, якія адносяцца як да ўнутранай, так і 
да знешняй сферы яго існавання. І перш за ўсё неабходна ўлічваць вызна-
чальную ролю аўтара ў стварэнні твора, у станаўленні яго індывідуалізава-
нага вобліку. Воля аўтара, яго мастацкія інтэнцыі, жыццёвы і эстэтычны во-
пыт – усё гэта ў той або іншай ступені знаходзіць увасабленне ў літаратур-
ным творы.  

Метафарычныя выказванні аб «смерці аўтара» ў сучаснай літаратуры 
(гл., напрыклад, працы Р. Барта) з’яўляюцца, па сутнасці, толькі своеасаблі-
вым завастрэннем тэндэнцыі да актуалізацыі ў літаратурным дыскурсе па-
заасабовых спосабаў «самаарганізацыі» тэксту. У прынцыпе ж «аўтарскае» 
ў творы, гэта значыць усё тое, што суадносіцца з асобай аўтара, яго ладам 
жыцця, ідэйнымі, маральнымі і эстэтычнымі прыярытэтамі, ніколі не можа 
быць цалкам элімінавана, адасоблена ад мастацкага свету і паэтыкі 
літаратурнага твора.  
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Пры даследаванні праблемы аўтарскай прысутнасці ў творы неабходна 
ўлічваць, што паняцце аўтар неаднароднае, у яго складзе можна выдзеліць 
некалькі асобных тыпаў. Па-першае, вылучаецца біяграфічны аўтар, той 
чалавек, які жыве рэальным жыццём, у рэальных прасторы і часе. Яго 
адносіны са ствараемым ім творам найбольш складаныя і апасродкаваныя, 
паколькі ў шэрагу выпадкаў немагчыма з дастатковай адназначнасцю 
канстатаваць уплыў тых або іншых біяграфічных абставін аўтара на 
мастацкую адметнасць літаратурнага твора.  

Хоць наяўнасць пэўнай сувязі паміж унутраным светам аўтара і мастац-
кім светам яго твора наогул не падвяргаецца сумненню, аднак жа яе выяў-
ленне на практыцы ўскладняецца тым, што тут закранаецца перш за ўсё 
сфера псіхалогіі творчасці, у адносінах да якой па вызначэнні не можа быць 
канчатковых і адназначных сцвярджэнняў. Даследчыкі, якія займаюцца 
псіхалогіяй творчасці, звяртаючы ўвагу на прыблізнасць і верагоднасць 
атрымоўваемых вынікаў даследавання ў гэтай сферы, па сутнасці, адмаў-
ляюць цесную ўзаемазалежнасць паміж біяграфічнымі фактамі аўтара і 
ўнутранай пабудовай твора. Адзін з заснавальнікаў аналітычнай псіхалогіі 
К. Юнг, які актыўна вывучаў псіхалагічную матывацыю мастацкай, у тым ліку 
паэтычнай, творчасці, падкрэсліваў: «Усе псіхалагічныя працэсы, якія пра-
цякаюць у межах свядомасці, яшчэ могуць аказацца каўзальна вытлумача-
нымі; але творчы пачатак, што карэніцца ў неабсяжнасці неўсвядомленага, 
вечна будзе заставацца закрытым для чалавечага пазнання»1.  

Вельмі складана неабвержна даказаць з дапамогай псіхааналізу, што 
менавіта дадзенымі жыццёвымі абставінамі аўтара былі абумоўлены тыя 
або іншыя вобразы, сюжэтныя хады і мастацкія прыёмы твора. Большасць 
сцвярджэнняў адносна прыроды такога ўзаемадзеяння мае мяркуемы 
характар. Немагчыма, на думку Юнга, устанавіць шляхам сілагізавання, якім 
чынам, напрыклад, «з абумоўленасці ўяўленняў пра маці (Ё.В. Гётэ. – Я. Г.) 
атрымоўваецца менавіта “Фаўст”, хоць глыбіннае адчуванне гаворыць нам, 
што адносіны да маці адыгрывалі ў чалавеку Гётэ істотную ролю і пакінулі 
шматзначныя сляды якраз у “Фаўсце”»2.  

Другім тыпам аўтара, у большай ступені набліжаным да творчага 
працэсу, з’яўляецца той суб’ект, з якім непасрэдна звязваецца стварэнне 
літаратурнага твора. У дадзеным выпадку на першы план выступаюць 
мастацкія інтэнцыі, аўтарскія стратэгіі, усё тое, што так або інакш датычыц-
ца генезісу твора, яго афармлення ў завершанае мастацкае цэлае. Падоб-
ныя крэатыўныя дачыненні аўтара з творам трывала спалучаюцца, на нашу 
думку, з сацыяльнымі абставінамі ажыццяўлення творчага акта. Гэта зна-
чыць, што ў працэсе творчасці аўтар вымушаны ўлічваць не толькі ўласці-
васці слоўнага матэрыялу, спецыфіку эстэтычнага ўспрымання, але і тыя 
ўмовы, у якіх адбываецца працэс спараджэння і функцыянавання літаратур-
нага твора і якія аказваюць істотны ўплыў на яго характар.  

У сувязі з гэтым варта размяжоўваць два асноўныя спосабы сацыяльнага 
ўздзеяння на літаратурную творчасць. Адзін з іх, якому традыцыйна 
надаецца значная ўвага ў літаратуразнаўчых даследаваннях, суадносіцца з 
міметычнымі ўласцівасцямі мастацтва, магчымасцямі вобразнага ўвасаб-
лення рэчаіснасці, выяўлення ў сюжэтнай структуры твора складанай сістэ-
мы ўзаемаадносін персанажаў. Іншымі словамі, сацыяльнае жыццё стано-
віцца тут прадметам выяўлення, знаходзіць выражэнне ў тэматыцы і праб-
лематыцы літаратурных твораў.  

Другі спосаб судакранання літаратуры з сацыяльнымі рэаліямі не ў такой 
ступені відавочны для рэцыпіента, ён у большай ступені датычыцца ўнутры-
літаратурных сітуацый, тых абставін, у якіх працякае літаратурны працэс. 
Літаратура, з’яўляючыся адным з відаў мастацкай дзейнасці чалавека, 
своеасаблівым эстэтычным феноменам, у той жа час характарам свайго 
функцыянавання цесна спалучана з соцыумам. Існаванне і развіццё літара-
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туры адбываецца ў выглядзе перманентнага працэсу, у якім прымае ўдзел 
вялікая колькасць складнікаў. Гэта абумоўлена тым, што стварэнне, 
узнаўленне і захаванне велізарнай колькасці тэкстаў, якія ўваходзяць у кор-
пус кожнай нацыянальнай літаратуры, патрабуе прыкладання значных на-
маганняў, задзейнічання многіх механізмаў культуратворчага характару.  

Для таго, каб пастаянна функцыянавала сістэма вытворчасці мастацкіх 
каштоўнасцей, неабходны пэўныя ўмовы. Выяўленне і станаўленне мастац-
кага феномена, як падкрэслівае французскі сацыёлаг П. Бурдзьё, ажыццяў-
ляецца «ў самой аб’ектыўнай рэальнасці самой гісторыяй у працэсе аўтана-
мізацыі, у якім і з дапамогай якога паступова фарміруецца мастацкае поле, 
узнікаюць яго агенты (мастакі, крытыкі, гістарыёграфы, захавальнікі і інш.), 
катэгорыі і паняцці (жанры, манеры, эпохі, стылі і інш.), тэхнічныя прыёмы, 
уласцівыя гэтай прасторы»3.  

Паколькі асноўнае звяно літаратурнага працэсу – твор мастацкай літара-
туры – уяўляе сабой спецыфічны артэфакт, прадукт як духоўнага, эстэтыч-
нага, так і практычна-матэрыяльнага паходжання, то пры яго стварэнні са-
цыяльна-эканамічныя фактары маюць істотнае значэнне.  

На гэты бок літаратурнага працэсу звярталася заўсёды значна менш ува-
гі, чым на вывучэнне спосабаў увасаблення ў творы вобраза чалавека і 
абставін яго жыцця. Таму правядзенне даследаванняў у дадзеным кірунку 
ўяўляецца нам перспектыўным, адкрываючым новыя магчымасці ў спасці-
жэнні прыроды літаратурнай творчасці.  

Па сутнасці, мы маем тут справу з такім жа размежаваннем жыццёвай і 
творчай сфер, як і ў выпадку вылучэння біяграфічнага аўтара і аўтара-
крэатара. З аднаго боку, праз аўтарскі жыццёвы вопыт у літаратурным 
творы выяўляецца шматстайнасць прыкмет рэчаіснасці, з другога – быццё-
выя рэаліі пэўным чынам уплываюць (таксама дзякуючы аўтарскім стра-
тэгіям) на характар мастацкіх з’яў, вызначальныя тэндэнцыі літаратурнага 
развіцця. Інакш кажучы, сацыяльныя абставіны становяцца зместам літара-
турнага твора і ў той жа час прадстаюць фактарамі, што ў пэўнай ступені 
аказваюць уздзеянне на фарміраванне яго фармальных асаблівасцей.  

Літаратура не толькі раскрывае сацыяльна значымыя сітуацыі і адносіны 
ў мастацка выяўляемай рэчаіснасці, але сама становіцца аб’ектам уздзеян-
ня сацыяльна абумоўленых тэндэнцый. Такім чынам, літаратура з’яўляецца 
адначасова і суб’ектам і аб’ектам у дачыненні да рэальнасці, якая, з аднаго 
боку, прадстае ў творы як рэферэнтная, мастацка ўвасобленая і эстэтычна 
пераасэнсаваная аўтарам рэальнасць, а з другога – як рэальнасць, ства-
раючая эстэтычныя аб’екты. Менавіта гэта другая, творчая функцыя са-
цыяльнай рэальнасці выходзіць на першы план, калі разглядаюцца пытанні, 
звязаныя з уздзеяннем на літаратурны твор пазатэкставых фактараў. Яе 
можна абазначыць таксама як творча-вытворчую функцыю, паколькі яна 
абумоўлівае стварэнне літаратурнага твора як прадукту складанага ўзаема-
дзеяння эстэтычнай і сацыяльнай сфер.  

Хоць савецкім літаратуразнаўствам, якое грунтавалася на тэарэтыка-
метадалагічных прынцыпах марксісцкай тэорыі гістарычнага матэрыялізму, 
пераважная ўвага надавалася колу пытанняў, звязаных перш за ўсё з 
адлюстраваннем у творах мастацкай літаратуры рэальнага свету, некато-
рыя даследчыкі і ў той час выходзілі за межы традыцыйна трактуемага са-
цыялагічнага метаду. Так, напрыклад, Б. Арватаў у сваім імкненні спалу-
чыць сацыялагічны падыход з вопытам  структурнага даследавання літара-
турных твораў прапанаваў у 1920-я гг. асобны «фармальна-сацыялагічны 
метад»4. Паводле канцэпцыі Арватава, літаратурны працэс у пэўнай ступе-
ні прыпадабняўся да вытворчага і разглядаўся ў яго суадноснасці з канст-
руктыўнымі магчымасцямі моўнага матэрыялу твораў. Падобна эканамічнай 
тэорыі, у літаратурным працэсе Арватавым вылучаліся своеасаблівыя 
«спосабы літаратурнай вытворчасці» і «вытворчыя сілы», якія прымаюць 
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удзел у стварэнні літаратурных твораў і іх функцыянаванні. У дачыненні да 
літаратуры гэта азначае ўзаемадзеянне інтэлектуальнага і тэхналагічнага 
патэнцыялаў гістарычнай эпохі са спецыфічнымі формамі літаратурнай 
камунікацыі ў сістэме аўтар – чытач.  

Нямецкі філосаф і эстэтык В. Беньямін у першай палове ХХ ст. таксама 
займаўся распрацоўкай тэорыі вытворчай ангажыраванасці літаратуры, 
звяртаючы асаблівую ўвагу на вызначэнне той функцыі, якую выконвае твор 
«у межах літаратурных вытворчых стасункаў пэўнай эпохі»5. У падобных 
канцэпцыях, у якіх акцэнт прыпадаў на вытворчыя аспекты літаратурнага 
працэсу, на першы план высоўвалася пазіцыя аўтара, яго бачанне камуніка-
тыўнай перспектывы. Дадзены напрамак сацыялагічных даследаванняў 
мае, несумненна, агульныя пункты судакранання з генератыўнай паэтыкай, 
псіхалогіяй творчасці, гэта значыць з тымі дысцыплінамі, якія засяроджаны 
на аналізе ўмоў і абставін узнікнення літаратурнага твора.  

З другога боку падыходзіць да вывучэння літаратурнага працэсу 
сацыялогія, прадметам даследавання якой з’яўляецца рэцэпцыя твораў. 
Даследаванні ў гэтым напрамку атрымоўваюць усё большае пашырэнне ў 
наш час. Сацыялогія рэцэпцыі, або сацыялогія чытання, успрымаецца сён-
ня як вядучы напрамак сацыялагічных даследаванняў літаратуры. Акцэнт 
тут пераносіцца на аналіз асаблівасцей успрымання і інтэрпрэтацыі чыта-
чом-рэцыпіентам літаратурнага твора і літаратурнага працэсу ў цэлым, тых 
духоўных і эстэтычных каштоўнасцей, якія ўтвараюцца пры гэтым. Безумоў-
на, гэта вельмі істотны аспект сацыялагічных даследаванняў літаратуры, 
паколькі спецыфіка слоўнага мастацтва заключаецца якраз у тым, што 
мастацкі свет літаратурнага твора можа прадставаць у тым або іншым 
варыянце выключна ва ўяўленні рэцыпіента. Тэкст як знакавая сістэма ў 
адносінах да чытача з’яўляецца своеасаблівым кодам, які патрабуе адпа-
веднай расшыфроўкі, пераводу ў сістэму вобразаў і ўяўленняў, блізкіх і 
зразумелых чытачу, звязаных з яго непасрэдным жыццёвым вопытам. У 
свядомасці чытача тэкст як артэфакт слоўнага мастацтва пераўтвараецца ў 
віртуальны свет, які, тым не менш, суадносіцца пэўным чынам са сваёй 
вербальнай першаасновай. Чытач таксама аказвае пэўнае ўздзеянне на 
фарміраванне літаратурнага твора, таму што аўтар не можа не ўлічваць яго 
адраснасць, арыентаванасць на адпаведную чытацкую аўдыторыю, чытацкі 
кантынгент. У залежнасці ад гэтага ў творы знаходзяць выяўленне тыя або 
іншыя бакі рэчаіснасці, пункты гледжання, блізкія і зразумелыя рэцыпіенту.  

Для беларускага літаратуразнаўства дадзены напрамак сацыялагічных 
даследаванняў з’яўляецца ў дастатковай ступені актуальным, паколькі 
беларуская літаратура, пачынаючы з ХІХ ст., была арыентавана на пэўны 
тып чытача, прадстаўніка самых дэмакратычных слаёў. Разам з тым патрэб-
на адзначыць, што з цягам часу сацыяльны склад, адукацыйны ўзровень 
чытацкай аўдыторыі значна змяняўся. Дынаміка гэтага працэсу была абу-
моўлена маштабнымі грамадска-гістарычнымі, сацыякультурнымі перамена-
мі, зрухамі, якія адбываліся ў жыцці беларускага народа. Неабходна ўліч-
ваць таксама і тое, што літаратура ў жыцці грамадства ў розныя гістарыч-
ныя перыяды не заўсёды займала аднолькавае становішча.  

Даследчыкамі гісторыі беларускай літаратуры пачатку ХХ ст. адзначаец-
ца пашырэнне абсягу функцыянавання новай беларускай літаратуры, яе 
дэмакратычны характар, арыентаванасць на масавага чытача. Разам з тым 
да гэтага часу літаратуразнаўствам недастаткова ўвагі надавалася 
сацыялагічным даследаванням іншага плана. Не ў дастатковай ступені 
вывучана поле культурнай вытворчасці, у якім паўстаюць і функцыянуюць 
літаратурныя творы. Тлумачыцца гэта тым, што пачынаючы з 1930-х гг. 
традыцыі сацыялагічнага вывучэння літаратуры ў савецкай літаратуразнаў-
чай навуцы былі амаль што спынены. І ў пазнейшы час, у другой палове 
ХХ ст., да сацыялагічных даследаванняў у сферы мастацтва, літаратуры 



Статьи и доклады 

СОЦИОЛОГИЯ 1/2011 95 

адносіліся даволі насцярожана. Часцей за ўсё само паняцце сацыялогія, 
калі гаворка вялася пра літаратуру, ужывалася ў выразе вульгарная 
сацыялогія, ад яго ўтваралася вытворнае слова сацыялагізатарства, гэта 
значыць кантэкстуальнае ўжыванне гэтага паняцця мела ў асноўным 
адмоўнае значэнне.  

Гэта было абумоўлена тым, што ў першыя дзесяцігоддзі развіцця савец-
кай літаратуры сапраўды назіраліся праявы спрошчанага разумення ўзае-
маадносін літаратуры і грамадскага жыцця. Мастацкая літаратура ўспрыма-
лася некаторымі літаратуразнаўцамі і крытыкамі ўсяго толькі як ілюстрацыя 
да сацыяльных працэсаў. Развіццё беларускага літаратуразнаўства з другой 
паловы 1950-х гг. было скіравана на пераадоленне залішне жорсткіх схем 
пры даследаванні сувязей літаратуры з рэчаіснасцю, яе месца і ролі ў гра-
мадстве. Усё больш прыкметная ўвага пачынае надавацца ўласна 
мастацкім уласцівасцям літаратурных твораў, раскрыццю ўнутранай прыро-
ды слоўнага мастацтва, заканамернасцей творчага працэсу. Пры гэтым у 
поле зроку даследчыкаў трапляюць праблемы, звязаныя як з асаблівасцямі 
ідэйна-тэматычнага і жанравага развіцця літаратуры, так і з яе адаптацыяй 
да ўмоў існавання.  

Вывучэнне абставін узнікнення, спосабаў функцыянавання і ўзнаўлення лі-
таратурных твораў, чым займаецца сацыялогія літаратуры, складае вельмі 
істотную частку прадмета літаратуразнаўчага даследавання. У наш час існуе 
пільная неабходнасць больш шырокага, шматбаковага погляду на сацыялогію 
літаратуры, на сацыялагічныя метады даследавання, таму што сацыялогія – 
гэта не толькі пошукі аналогій паміж светам мастацкага твора і соцыумам, 
станам грамадскага развіцця, інтарэсамі тых або іншых груп насельніцтва. У 
сучасным разуменні задач сацыялагічнага даследавання мастацтва на пер-
шы план выходзіць аналіз умоў, пры якіх становіцца магчымым само існаван-
не мастацкага феномена, пастаяннае ўзнаўленне мастацкіх вартасцей.  

Сацыялогія літаратуры, у асноўным пакідаючы ў баку пытанне эстэтычнай 
якасці літаратурнага твора, разглядае не менш істотныя пытанні, што датычаць 
умоў узнікнення і функцыянавання літаратурнага твора, які па-за межамі 
пэўнага сацыяльнага кантэксту існаваць не можа. Літаратурны твор не толькі 
адлюстроўвае, па-свойму праламляе, увасабляе ў сабе сацыяльнае ася-
роддзе, у якім ён ствараецца; ён яшчэ і фарміруецца праз пасрэдніцтва пэўных 
сацыяльных структур, якія бяруць на сябе ролю тэкстаарганізуючых фактараў.  

Сацыялогія літаратуры апошнім часам звяртае ўсё больш пільную ўвагу 
менавіта на тыя механізмы, якія забяспечваюць функцыянаванне літаратур-
нага працэсу ў яго цэласнасці – ад зараджэння аўтарскай задумы, яе ўва-
саблення ў літаратурных артэфактах да ўспрымання-пераўзнаўлення і 
інтэрпрэтацыі твораў рэцыпіентам. Пры гэтым скрупулёзнаму аналізу пад-
вяргаюцца і эканамічныя падставы літаратурнага працэсу.  

Французскі пісьменнік П. Ленэ, разважаючы над няпростай сітуацыяй, у 
якой знаходзіцца літаратура ў наш час, заўважае, што сёння гаворка ўжо 
ідзе пра кнігавыдавецкую прамысловасць, гэта значыць пра адладжаны і 
ўніфікаваны вытворчы працэс са сваімі ўласнымі законамі. «У рамках вы-
дання, якое носіць прамысловы характар, – піша ён, – кніга з’яўляецца стро-
га адфармаціраваным прадуктам як па свайму зместу, так і па метаду прэ-
зентацыі і сродках, выкарыстаных для яе прасоўвання на рынак»6. Самым 
негатыўным пры гэтым, на думку Ленэ, з’яўляецца тое, што крытэрыi адбору 
твораў вызначаюцца не масавай чытацкай аўдыторыяй, а карпаратыўнымі 
выдавецка-прамысловымі коламі, якiя, фармiруючы выдавецкую палiтыку, 
уплываюць i на свядомасць масавага чытача, i на лёс культуры ў цэлым. 
«Кнiгi, якiя ўяўляюць якую-небудзь цiкавасць для кнiгавыдавецкай пра-
мысловасцi, звычайна з’яўляюцца заказнымi. Тэма рамана або сюжэт эсэ 
вызначаецца невялiкай групай, “выдавецкiм камiтэтам”, або, калi гаварыць 
больш шчыра, аддзелам маркетынгу. Гэтыя спяцы вызначаюць профiль 
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кнiгi, яе прадажную цану, яе магчымы наклад, а таксама iншыя характа-
рыстыкi, такiя, як назва, фармат i г. д.»7. Французскi пiсьменнiк апiсвае сітуа-
цыю, характэрную для сучаснай заходнееўрапейскай культурнай рэаль-
насцi, якая, вядома, шмат у чым адрознiваецца ад той, якая складваецца ў 
адносiнах да нашай лiтаратуры. Наша кнiгавыдавецкая традыцыя грунтуец-
ца ўсё ж такi ў значна большай ступенi на духоўна-эстэтычных, iнтэлек-
туальных каштоўнасцях, чым на вытворча-прагматычных, эканамiчных фак-
тарах. Хоць няма сумнення ў тым, што пытаннi рэнтабельнасцi выдання лі-
таратуры становяцца ў наш час усё больш востра актуальнымi i для нашай 
краiны – многае, асаблiва ў галiне масавай, забаўляльнай лiтаратуры, пачы-
нае дыктавацца кнiжным рынкам. Узнiкаюць таксама праблемы з выданнем 
малатыражнай прадукцыi, яе самаакупляльнасцю. А менавiта такога кштал-
ту выданнямi з’яўляюцца якраз творы найбольш арыгiнальныя, каштоўныя ў 
мастацкiх адносiнах, глыбокiя па зместу i наватарскiя па форме.  

Для літаратуры некамерцыйнага характару, не арыентаванай на так зва-
нага масавага чытача, у сучасных умовах існуюць, безумоўна, пэўныя сродкі 
для таго, каб нейкім чынам адаптавацца ў няпростай культурнай сітуацыі, 
калі ў грамадстве наогул значна панізілася цікавасць да кнігі. Несумненную 
карысць можа прынесці выкарыстанне магчымасцей «малой» паліграфіі, 
аператыўнага друку, а таксама арыентацыя на канкрэтную чытацкую аўды-
торыю, на пэўны сегмент кніжнага рынку. 

Сёння ўсе ўдзельнікі літаратурнага працэсу не могуць не звяртаць увагі 
на аб’ектыўныя ўмовы, у якіх гэты працэс разгортваецца і якімі ён шмат у 
чым абумоўліваецца. Пытанні эканамічнага характару з непазбежнасцю 
паўстаюць на парадку дня. Улічваць іх патрэбна. Пры гэтым неабходна не 
забываць пра тое, што вырашэнне эканамічных пытанняў (хоць бы частко-
вае) само па сабе яшчэ не можа быць гарантыяй бесперашкоднага і паспя-
ховага развіцця літаратуры.  

Стварэнне нават самых спрыяльных у матэрыяльным плане ўмоў (а яны, 
безумоўна, жыццёва неабходныя) можа толькі садзейнічаць адладжанаму і 
бесперабойнаму функцыянаванню механізмаў самаўзнаўлення творчага па-
тэнцыялу літаратуры як пастаянна дзеючага працэсу, але раскрыццё гэтага 
патэнцыялу ўсё адно адбываецца знутры, абумоўліваецца выяўленнем 
іманентных заканамернасцей і пабуджальных прычын. Сярод пэўнай часткі 
даследчыкаў і ў асяроддзі саміх пісьменнікаў распаўсюджана меркаванне, 
паводле якога зняцце ўсіх магчымых цяжкасцей і перашкод матэрыяльна-
тэхнічнага характару на шляху развіцця літаратуры прадстае своеасаблівай 
панацэяй ад усіх хвароб росту. Між тым выяўленне ўсёй складанай 
сукупнасці і суаднесенасці праяў сацыяльнага статусу літаратуры як ін-
тэгральнага складніка культуры патрабуе значна больш шырокага падыхо-
ду, улічвання ўсёй паўнаты фактаў літаратурнага жыцця, і ў першую чаргу 
эстэтычнай прыроды феномена слоўнага мастацтва. Сацыяльнае ўзае-
мадзейнічае з самым шырокім спектрам іншых фактараў фарміравання літа-
ратурнага дыскурсу – ад філасофскіх, ідэалагічных і псіхалагічных аспектаў 
асваення жыццёвага матэрыялу да выбару аўтарам тых або іншых сродкаў 
мастацкага выражэння.  

Беларуская літаратура ў лепшых сваіх узорах заўсёды імкнулася да 
паўнейшага, псіхалагічна заглыбленага раскрыцця ўнутранага свету герояў. 
Пры гэтым часцей за ўсё экзістэнцыйнае асэнсаванне імі сваёй прыналеж-
насці да быцця выяўляецца праз непасрэднае судакрананне з прадметным 
светам, са звыклым для іх жыццёвым асяроддзем. Самаўсведамленне ге-
роя, яго рэфлексія маюць у большасці выпадкаў  прадметна выражаны ха-
рактар, скіраваны на знешнія аб’екты рэальнасці, у якой ажыццяўляецца яго 
дзейнасць. Гэта абумоўлена як спецыфікай нацыянальнага светаўспрыман-
ня, так і тыпалогіяй персанажаў, у найбольшай ступені характэрных для бе-
ларускай літаратуры.  

Цэнтральным персанажам многіх твораў і беларускай класічнай літарату-
ры, і сучаснай з’яўляецца чалавек, непарыўна звязаны з быццёвай асновай, 
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з прыродным асяроддзем. Такую характарыстыку з поўнай на тое падставай 
можна выкарыстаць у адносінах да герояў Івана Пташнікава, аднаго з самых 
значных сучасных празаікаў Беларусі. Для творчасці гэтага самабытнага 
майстра характэрна вельмі своеасаблівая паяднанасць аўтарскай нарацыі з 
кругаглядам героя, які ў сваю чаргу самым непасрэдным чынам набліжаны 
да рэчаіснасці, выяўляецца экзістэнцыйна ў актыўным з ёй узаемадзеянні.   

Адным з яскравых і характэрных прыкладаў нарацыі, якая зыходзіць з на-
дання самастойнага значэння бачанню і светаўспрыманню персанажа, 
з’яўляецца аповесць Івана Пташнікава «Тартак». Як адзначае С. Андраюк, 
«у “Тартаку” ўпершыню ў творчасці Івана Пташнікава надзвычай натуральна 
зліліся голас аўтара і галасы герояў, а само апавяданне ў сваёй рытміцы, у 
сваім эмацыянальным напаўненні арганічна адпавядае ўнутранаму стану 
чалавека і зместу тых падзей, якія паказваюцца»8.  

Дыялагічнасць як форма сацыяльнай адаптацыі асобы ўласціва многім 
творам беларускай літаратуры. Была яна ў вялікай ступені характэрна для 
творчасці Івана Шамякіна. Так, адметнасцю наратыўнай структуры рамана 
«Снежныя зiмы» з’яўляецца дыялагiчнасць самога мыслення галоўнага 
героя, пастаянная скiраванасць яго свядомасцi на дыялог-спрэчку са сваiмi 
ўяўляемымi апанентамi, i, можа быць, у першую чаргу з самiм сабой.  

Дыялогi ў рамане падзяляюцца на некалькi тыпаў. Перш за ўсё на тыя, 
якія мелі (або маюць) месца ў рэальнасці, і тыя, якія ўяўляюць сабой скіра-
ваныя ў адрас пэўных людзей роздумы героя. Другі тып з’яўляецца, па сут-
насці, разнавіднасцю ўнутранага маналогу, аднак адметнасць яго заклю-
чаецца менавіта ў адраснасці, спробе героя нешта мысленна давесці, у не-
чым пераканаць, няхай сабе i post factum, адрасатаў сваiх выказванняў. 
Размова, што адбывалася ў далёкім ваенным годзе, быццам працягваецца і 
зараз, набываючы аналітычна-падагульняючую завершанасць у свядомасці 
Антанюка. Знешнi i ўнутраны дыялагiзм наратыўнай структуры рамана дапа-
магае раскрыццю драматычнай напружанасцi, дыялектычнай складанасцi 
духоўнага свету галоўнага героя, шматстайнасцi яго сувязяў з рэчаiснасцю. 

Якімі шляхамі ўваходзіць сацыяльнае ў мастацкі свет літаратуры, у круг 
праблем творчага развіцця эстэтычных здольнасцей чалавека, як яно 
стасуецца з мэтамі і задачамі літаратуры як аднаго з відаў мастацтва, – усё 
гэта з’яўляецца прадметам уважлівага даследавання сучаснай літаратура-
знаўчай навукі. Пры гэтым сёння актыўна выкарыстоўваюцца метады са-
цыялагічнага аналізу, адаптаваныя да мастацтвазнаўчай праблематыкі. 

Перад сучасным беларускім літаратуразнаўствам стаяць задачы паглыб-
ленай распрацоўкі метадалогіі даследавання, якая ўлічвала б усю шмат-
стайнасць падыходаў да спазнання феномена слоўнага мастацтва як праз 
пранікненне ў іманентныя заканамернасці мастацкай структуры, адметнай 
арганізацыі сістэмы ўзаемаспалучальнасці ўсіх узроўняў значымых канст-
руктыўных элементаў літаратурнага тэксту, так і праз асваенне шматмернай 
прасторы поля літаратуры, на якім яна разгортваецца як пастаянна дзеючы, 
самаўзнаўляемы працэс. 

Грунтоўнае даследаванне сацыяльнай абумоўленасці літаратурнага 
працэсу, уключанасці літаратуры (як сучаснай, так і класічнай) у шырокі 
сацыякультурны кантэкст можа значна пашырыць нашы ўяўленні пра самую 
прыроду слоўнага мастацтва, шматстайнасць яго функцый, яго ролю ў 
агульнай сістэме культуратворчасці. На вынікі літаратуразнаўчых прац у 
гэтым напрамку можа аказаць прыкметны ўплыў вырашэнне надзвычай 
істотнага ў метадалагічным плане пытання, якое заключаецца ў размежа-
ванні дзвюх асноўных сфер сацыяльнага, што ў рознай ступені праяўляюц-
ца ў адносінах да літаратуры. Гэтае пытанне тым больш актуальнае для бе-
ларускага літаратуразнаўства, што ім напрацаваны вялікі аб’ём матэрыялу, 
датычнага гісторыі развіцця нацыянальнай літаратуры на працягу мінулых 
стагоддзяў, які можа быць паспяхова выкарыстаны пры выбудоўванні агуль-
най сістэмы сацыякультурнага быцця літаратуры. Усё багацце рознахарак-
тарных фактаў, назапашанае гiсторыкамi лiтаратуры, толькi ў тым выпадку 
можа быць эфектыўна выкарыстана пры асэнсаваннi творчага працэсу ў яго 
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цэласнасцi i гiстарычнай пераемнасцi, калi будзе ўлiчвацца шматстайнасць 
падыходаў да праблемы выяўлення сацыяльных фактараў у мастацтве.  

Беларускае літаратуразнаўства ў другой палове ХХ ст. пачынае больш 
актыўна выкарыстоўваць метадалогію сацыялагічных даследаванняў. У 
прыватнасці, звяртаецца ўвага на праблему чытацкага ўспрымання літара-
туры, якая аўтарамі калектыўнай манаграфіі «Сучасная літаратура і чытач» 
(1988) разглядаецца ў кантэксце парадыгмы «жыццё – пісьменнік – кніга – 
чытач». Характэрнай асаблівасцю даследавання з’яўляецца тое, што яно 
абапіраецца на вынікі сацыялагічных апытанняў. Даследчыкамі прааналіза-
вана каля чатырох тысяч анкет прадстаўнікоў розных слаёў насельніцтва. 
Апрацоўка і сістэматызацыя дадзеных анкетавання дапамаглі выявіць 
пэўныя тэндэнцыі ў дыферэнцыяцыі чытацкай аўдыторыі. Як адзначаецца 
адным з аўтараў манаграфіі, у асноўным на пытанні анкет адказвалі тыя, 
«хто не ўяўляе свайго жыцця без мастацкай літаратуры» (анкетаванне па 
лініі «Таварыства аматараў кнігі»). Рэспандэнты зацікаўлена і аналітычна 
разважалі аб прачытаных у апошні час творах. Ад гэтых дадзеных істотна 
адрозніваюцца вынікі анкетавання, праведзенага ў студэнцкіх і рабочых 
калектывах. «Так, з 10 чалавек (група рабочых адной з ЦЭЦ г. Мінска) 6 
назвалі прачытаныя ў апошні час кнігі, але не маглі ўспомніць прозвішчаў 
аўтараў, 2 прызналіся, што чытаць зусім няма калі. Да большасці з іх кніга 
трапіла выпадкова»9.  

Гэта праца і сёння не страціла свайго навуковага значэння, паколькі дае 
аб’ектыўную і даволі падрабязную карціну чытацкіх прыярытэтаў і зацікаў-
ленняў пэўнага гістарычнага перыяду. У ёй пазначаюцца магчымыя напрам-
кі далейшых даследаванняў сацыяльных аспектаў літаратурнага працэсу, 
пры гэтым увага звяртаецца на неабходнасць выяўлення сувязі паміж са-
цыяльнымі фактарамі, якія аказваюць уплыў на развіццё літаратуры, і яе 
паэтыкай, мастацкімі формамі. Так, адзін з аўтараў, Э. Гурэвіч, заўважае: 
«Перспектыўным бачыцца нам таксама вывучэнне залежнасці чытацкага 
ўспрымання ад стылявых асаблівасцей, творчай манеры пісьменнікаў»10.  

Аднак звароты беларускага літаратуразнаўства да сацыялагічнай праб-
лематыкі і метадалогіі былі і ў другой палове ХХ ст. усё ж такі даволі спара-
дычнымі. Актывізуюцца яны якраз у сучасных умовах, на пачатку новага 
стагоддзя. Пры гэтым адбываецца прыкметны зрух у бок сінтэтычнага 
яднання разнастайных метадалогій, інтэрдысцыплінарнага ўзаемадзеяння. 
Л. Кісялёва, разглядаючы сучасную сітуацыю ў сферы літаратуразнаўчых 
даследаванняў, адзначае, што «тэкст перастаў быць замкнёнай структурай, 
ён раскрыўся, набыў кантэкст, набыў новыя, раней нечуваныя вымя-
рэнні...»11. Менавіта кантэкст у самых разнастайных сваіх праявах стано-
віцца сёння адным з галоўных аб’ектаў літаратуразнаўчых даследаванняў, і 
гэтым абумоўліваецца ўзрастанне зацікаўленасці да такіх напрамкаў, як 
сацыялогія літаратуры і сацыялогія чытання.  

Абнаўленне падыходаў да выкарыстання вопыту сацыялогіі дае магчы-
масць больш прадуктыўнага спалучэння ў сучасных літаратуразнаўчых 
даследаваннях тэксту з кантэкстам.  
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