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тыкі беларуска-рускага і беларуска-ўкраінскага мастацкага ўзаемаперакла- 
ду. Усходнеславянскія літаратуры ўпершыню разглядаюцца як асобая фор
ма міжлітаратурных супольнасцей. Асноўнымі метадамі даследавання з’яві- 
ліся метад параўнальна-тыпалагічны, сістэмны, прынцып параўнальнай паэ- 
тыкі. У выніку распрацоўкі навукова-даследчай тэмы паказана месца бела- 
рускай міфалогіі, фальклору і мастацкай літаратуры ва ўсходнеславянскай 
міжлітаратурнай супольнасці XX ст., выяўлены агульнаўсходнеславянскія і 
некаторыя спецыфічныя рысы беларускага прыгожага пісьменства. Вынікі 
работы апрабаваны на 18 міжнародных і 10 рэспубліканскіх навуковых кан- 
ферэнцыях, знайшлі месца ў 24 публікацыях, у тым ліку ў пяці асобных вы- 
даннях такіх як "Методология литературоведения" А.М. Андрэева (2000), 
зборнік "Восточнославянский фольклор: Поиски новых подходов" (2000), 
"Слоўнік-мінімум па літаратуразнаўству" (2000), ’Тэорыя літаратуры ў тэр- 
мінах” (2001) В.П. Рагойшы; "Міфалогія Беларусі: Нарысы” Т.І. Шамякінай 
(2000), якія выкарыстоўваюцца ў навучальным працэсе ў Белдзяржуніверсі- 
тэце, некаторых іншых ВНУ рэспублікі і сярэдніх школах.

3 2001 г. кафедра пачала распрацоўваць новую тэму -  “Тыпалогія срод- 
каў мастацкага выяўлення ў мастацкай літаратуры і фальклоры”. Значную 
работу супрацоўнікі кафедры вядуць і па лініі грамадскай дзейнасці. Яны 
з'яўляюцца членамі розных навуковых і навукова-метадычных камісій, вучо- 
ных саветаў, саветаў па абароне дысертацый, членамі рэдкалегіі навуковых 
і навукова-метадычных часопісаў і інш. У адзінстве і разнастайнасці навуко
вых інтарэсаў кафедра тэорыі літаратуры працягвае плённыя традыцыі 
сваіх славутых папярэднікаў -  прафесараў БДУ І.І. Замоціна, Я.І. Барычэў- 
скага, А.М. Вазнясенскага, М.Р. Ларчанкі і інш.

л.д. СІНЬКОВА

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА Ў ДАСЛЕДАВАННЯХ ВУЧОНЫХ БДУ
The chair conducts on extensive scholarly research of modem Belarusian litera

ture rooted in the early XX century. While providing basic higher education in Belaru
sian literature as well as postgraduate studies, the leading professors form and rep
resent two main scientific schools of contemporary literary sciences of Belarus -  
guermeneutics and structural analysis.

Сінькоеа Людміпа Дзмітрыеўна -  доктар філапагічных навук, 
прафесар, загадчык кафедры беларускай лп'аратуры XX ст., старшы- 
ня экспертнага савета Мінадукацыі PB па філалогіі, член Саюза бе- 
ларускіх пісьменнікаў. Аўтар каля 100 навуковых і аўтарскіх прац, ся- 
род якіх манаграфія "Беларуская проза XX ст.: Дынаміка жанравых 
структур" (1996), сборнік літаратурна-крытычных артыкулаў "Цукровы 
пеўнік (1996); падручнікі і вучзбна-метадычныя дапаможнікі (у сааў- 
тарстве) для сярэдняй школы і ВНУ. Навуковая зацікаўленасць звя
зана э герменеўтыкай у лп’аратуразнаўстве, з гістарыяграфіяй лп'ара- 
турнага працэсу новага і навейшага часу.

.г е Ш Ж » ,,.......Ужо амаль палову стагоддзя як самастойная навуко-
ва-педагагічная адзінка ў БДУ працуе кафедра беларус
кай літаратуры, на аснове якой у 1993 г. былі створаны 

некалькі асобных: кафедра беларускай літаратуры XX ст., гісторыі беларус
кай літаратуры, беларусазнаўства, тэорыі літаратуры і інш. Аднак універсі- 
тэцкія літаратуразнаўцы-беларусісты павінны з гонарам лічыць сваімі кале- 
гамі першых выкладчыкаў універсітэта: акадэміка, прээідэнта AH Беларусі, 
першага дэкана гуманітарнага факультэта БДУ У.М. Ігнатоўскага, акадэміка 
AH Беларусі LI. Замоціна, прафесараў Я.І. Барычэўскага, А.М. Вазнясен
скага, М.М. Піятуховіча, М.А. Янчука, якія яшчэ ў 1920-х гг. эрабілі значны 
ўклад у развіццё нацыянапьнага літаратуразнаўства. У ганаровым шэрагу 
выкладчыкаў кафедры беларускай літаратуры -  і такія вядомыя навукоўцы і
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80 гадоў БДУ

творцы, як член-карэспандэнт HAH Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Бе
ларуси, пісьменнік А.М. Адамовіч, прафесар, заслужаны работнік культуры 
Беларусі С.Х. Александровіч, народны паэт Беларусі, прафесар Н.С. Гіле- 
віч, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Беларусі М.Р. Ларчанка, народны 
пісьменнік Беларусі І.П. Мележ, народны пісьменнік Беларусі, акадэмік HAH 
Беларусі І.Я. Навуменка, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Беларусі, лаў- 
рэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі Ю.С. Пшыркоў і інш.

На кафедры гісторыі беларускай літаратуры сёння працуюць кандыдаты 
філалагічных навук: У. Кароткі, Л. Тарасюк, С. Кавалёў, Т. Казакова, М. Хаў- 
стовіч, I. Запрудскі. У апошнія гады калектыў папоўнілі выкпадчыкЖ. Некра- 
шэвіч (1995) і навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы 
I. Багдановіч (1997). 3 сакавіка 2000 г. загадчыкам кафедры з’яўляецца 
М. Хаўстовіч. Сёння кафедра забяспечвае выкладанне гісторыі беларускай 
літаратуры XI-XIX ст. Спецыялістамі кафедры чытаюцца асноўныя курсы: 
Тісторыя беларускай літаратуры XI-XIV ст.”, "Гісторыя беларускай літарату- 
ры XV-XVII ст.” (дацэнты С. Кавалёў, Т. Казакова, У. Кароткі, старшы вы- 
кладчык Ж. Некрашэвіч) і Тісторыя беларускай літаратуры XVIII -  першай 
паловы XIX ст.”, Тісторыя беларускай літаратуры другой паловы XX ст.” 
(дацзнты I. Багдановіч, Л. Тарасюк, М. Хаўстовіч, выкладчык I. Запрудскі). 
Асноўнымі напрамкамі працы кафедры з’яўляюцца: падрыхтоўка высокаква- 
ліфікаваных філолагаў-літаратуразнаўцаў, гісторыкаў беларускай літарату- 
ры; даследаванне літаратурнага працэсу Xi-XIX ст. на Беларусі; падрыхтоў- 
ка і выданне мастацкіх тэкстаў літаратуры мінулага, падручнікаў, дапамож- 
нікаў, хрэстаматый для ВНУ і школы. Пры кафедры навучаюцца 2 аспіран- 
ты, 2 магістранты і 2 суіскальнікі.

Выкладчыкі кафедры не толькі даследуюць творы шматмоўнай літарату- 
ры Беларусі XI-XIX ст., але і перакпадаюць на сучасную беларускую мову 
са старабеларускай, польскай, лацінскай моў. Так, за апошнія гады беларус- 
кі чытач пазнаёміўся зтакімі шэдэўрамі айчыннай пісьменнасці, я к “Аповесці 
мінулых гадоў”, "Трэнас” (пер. У. Кароткі), "Пруская вайна”, "Рэха жалю” 
(пер. Ж. Некрашзвіч), "Авантуры майго жыцця” С. Пільштыновай, "Шляхціц 
Завальня” Я. Баршчэўскага, "Успаміны квестара” I. Ходзькі (пер. М. Хаўсто- 
віч), а таксама з санетамі А. Міцкевіча, вершамі 3. Трашчкоўскай (пер. I. Баг- 
дановіч).

Кафедра гісторыі беларускай літаратуры супрацоўнічае з Інстытутам лі- 
таратуры імя Янкі Купалы HAH Беларусі, з Міжнародным фондам “Беларускі 
кнігазбор”, з Міжнароднай асацыяцыяй беларусістаў, з Нацыянальным наву- 
кова-асветным цэнтрам імя Ф. Скарыны, з Таварыствам беларускай мовы, з 
Кракаўскім, Варшаўскім і Люблінскім універсітэтамі (Польшча), з Пушкінскім 
домам (ІРЛІ ў Санкт-Пецярбурзе). Супольна з імі ажыццёўлены шэраг наву- 
ковых праектаў, выдадзены зборнікі навуковых прац, матэрыялы канферэн- 
цый.

Кафедра беларускай літаратуры XX ст. даследуе літаратуру адпаведнага 
перыяду, а таксама сучасны літаратурны працэс. Сярод вядучых выкладчы- 
каў кафедры -  4 прафесары (член-карэспандэнт HAH Беларусі А.А. Лойка, 
дактары навук -  Л.Дз. Сінькова, А.І. Бельскі; лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Бе- 
ларусі Дз.Я. Бугаёў); 6 кандыдатаў філалагічных навук (дацэнты -  заслу
жаны работнік Вышэйшай школы В.В. Казлова; А.Л. Верабей, П.І. Навумен
ка, В.А. Максімовіч, У.В. Рагойша; намеснік загадчыка кафедры А.А. Пашке- 
віч); а таксама старшыя выкладчыкі А.М. Шыловіч, Л.А. Ламека, Л.У. Kapna- 
ва, В.К. Каратай.

Шырокую вядомасць у Беларусі ў 1960-я -  першай палове 1990-х гг. 
атрымалі працы сённяшніх супрацоўнікаў кафедры беларускай літаратуры 
XX ст. Сярод іх кнігі "Адам Міцкевіч і беларуская літаратура", "Новая зямля" 
Якуба Коласа: Вытокі, веліч, хараство”, "Максім Багдановіч", "Гісторыя бела-
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рускай літаратуры: Дакастрычніцкі перыяд" А.А. Лойкі, "Паэзія Максіма Тан
ка", "Уладзімір Дубоўка", "Максім Гарэцкі", "Вернасць прызванню", 'Талент і 
праца", "Васіль Быкаў" Дз.Я. Бугаёва. Кафедра беларускай літаратуры 
XX ст. на сучасным этапе -  гэта адна з вядучых інстытуцый літаратуразнаў- 
чай навукі Беларусі, якая плённа забяспечвае універсітэцкі навучальны пра- 
цэс па беларускай літаратуры адпаведнага перыяду. Навукоўцамі кафедры 
распрацаваны праграмы асноўных і спецыяльных курсаў, створаны некалькі 
курсаў лекцый па беларускай літаратуры XX ст., забяспечана праца каля 
дзесятка семінараў.

У апошнія гады, акрамя распрацоўкі асобных вучзбных курсаў, абсяг пра- 
фесійных інтарэсаў кафедры пралягаў у рэчышчы маштабных навуковых 
тэм. Ha працягу пяці гадоў былі даследаваны жанрава-стылёвыя асаблівас- 
ці беларускай літаратуры якспецыфічнага эстэтычнага феномену-у адзін- 
стве літаратурных працэсаў Заходняй і Савецкай Беларусі, а таксама краін 
замежжа (літаратура беларускай дыяспары). Асноўнымі задачамі працы бы- 
ni аналіз дынамікі жанравых структур сучаснай беларускай літаратуры, вы- 
вучзнне станаўлення і развіцця творчых індывідуальнасцей, даследаванне 
ідэйна-эстэтычных аспектаў сучаснай беларускай прозы, а таксама распра- 
цоўка канцэпцыі гісторыі беларускай літаратуры на сучасным этапе. У пра- 
цэсе даследавання былі выкарыстаны літаратурныя архівы Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі, а таксама архівы Кіева, Прагі, Вільнюса, Лондана, Нью- 
Йорка. У манаграфіях і навуковых артыкулах супрацоўнікаў кафедры былі 
асветлены такія аспекты названых навуковых тэм, як стылёвая дынаміка ў 
сістэме рэалізму, мадэрнісцкая трансфармацыя рамантычных прынцыпаў, 
нацыянальны архетып у беларускай літаратуры, маргінальныя стылі ў бела
рускай прозе XX ст. і інш. У выніку праведзенай работы створана i апуб- 
лікавана 20 манаграфій, брашур, бібліяграфічных даведнікаў і аўтарэфера- 
таў, 3 падручнікі, 21 вучэбны дапаможнік, каля 300 артыкулаў у навуковых 
зборніках, часопісах і газетах. У шэрагу найбольш значных выданняў неаб- 
ходна назваць кнігі даследаванняў А.А. Лойкі "Упада песняспеву", "Праўда і 
мужнасць таленту" Дз.Я. Бугаёва, манаграфію "Беларуская проза XX ст.: 
Дынаміка жанравых структур" Л.Дз. Сіньковай, даследаванне "Абуджаная 
памяць. Нарыс жыцця і творчасці Уладзіміра Караткевіча" А.Л. Вераб'я, 
адзначанае прэміяй Саюза пісьменнікаў Беларусі за 1999 г., а таксама кнігі 
"Беларуская літаратура: Vlll-Xl кпасы / Праграмы сярэдняй агульнаадука- 
цыйнай школы з паглыбленым вывучэннем беларускай літаратуры", сааўта- 
рамі якой былі Л.Дз. Сінькова i А.І. Бельскі; "Сучасная літаратура Беларусі: 
Дапаможнік для настаўнікаў", "Пакуль баліць душа: Літаратурна-крытычныя 
артыкулы" А.І. Бельскага, "Беларуская літаратура: XI-XX ст.: Дапаможнік 
для школ, ліцэяў, гімназій, ВНУ", сярод аўтараў якога А.І. Бельскі і П.І. Ha- 
вуменка, "Гісторыя беларускай літаратуры: 20-50-я гг. XX ст.: Падручнік для 
студэнтаў філалагічных факультэтаў ВНУ", у аўтарскім калектыве якога 
В.В. Казлова, "Беларуская літаратура: Проза 20-х гадоў: Хрэстаматыя: Ву
чэбны дапаможнік для студэнтаў філалагічныхфакультэтаў ВНУ" (складаль- 
нікі Дз.Я. Бугаёў, В.В. Казлова і інш.), "3 гісторыі беларускай літаратуры 
пачатку XX ст. Вучэбна-метадычны дапаможнік" і "Паэтычная міфатвор- 
часць Я. Купалы пачатку XX ст." В.А. Максімовіча, "Сучасная беларуская 
літаратура. Вучэбна-метадычны дапаможнік" Л.А. Ламекі, "Узвышэнства ў 
беларускай паэзіі XX ст. / Праграма спецкурса для студэнтаў філалагічнага 
факультэта" А.А. Пашкевіча.

Канцэптуальнае асэнсаванне сучаснай беларускай літаратуры дазволіла 
навукоўцам выявіць асноўныя тэндэнцыі і заканамернасці, уласцівыя прозе, 
паэзіі і драматургіі XX ст. Вынікі даследавання надзвычай важныя для 
стварэння агульнай гісторыі беларускай літаратуры, што з'яўляецца адной з 
асноўных задач сучаснага літаратуразнаўства. Апублікаваныя матэрыялы

26

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


80 гадоў БДУ

супрацоўнікаў кафедры ўвайшпі ў навуковы ўжытак літаратуразнаўцаў, а 
таксама ў навучальны працэс ВНУ Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы.

Ha працягу 1998-2000 гг. калектывам кафедры паспяхова распрацоўва- 
лася навуковая тэма "Заканамернасці і асаблівасці раэвіцця беларускай лі- 
таратуры ў XX ст." Яе праблематыцы адпавядаюць апублікаваныя аўта- 
рэферат абароненай дысертацыі на атрыманне вучонай ступені докгара 
філалагічных навук "Пейзаж у беларускай паэзіі: эвалюцыя, паэтыка, сіс- 
тэма вобразаў" А.І. Бельскага, аўтарэфераты абароненых дысертацый на 
атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук "Язэп Пушча: 
станаўленне творчай індывідуальнасці" Г.Я. Дасько, "Феномен узвышэнства 
ў беларускай паэзіі XX ст." А.А. Пашкевіча, "Паээія Алеся Гаруна ў кантэксце 
беларускай літаратуры пачатку XX ст." У.В. Рагойшы, "Творчасць Вацлава 
Ластоўскага ў ідэйна-мастацкім кантэксце беларускай літаратуры пачатку 
XX ст." В.У. Барысенкі, "Маральна-этычныя праблемы ў сучаснай беларус
кай прозе" Н.В. Кузьміч. Важным укладам у развіццё нацыянальнай навукі i 
адукацыі сталі таксама выданні: "Беларуская літаратура. Падручнік для 9 
класа сярэдняй школы" і "Беларуская літаратура. Падручнік для 11 класа 
агульнаадукацыйнай школы", сярод аўтараў якіх прафесар кафедры 
Дз.Я. Бугаёў, лекцыі па беларускай літаратуры XX ст. прафесараў А.А. Лойкі 
і Л.Дз. Сіньковай у выданні "Лекцыі IV летняга семінара беларускай мовы, 
літаратуры і культуры", "Праграма па гісторыі беларускай літаратуры 1945
1997 гг." Л.Дз. Сіньковай і П.І. Навойчыка, "Тэсты па беларускай літаратуры. 
Даведнік для абітурыентаў БДУ" Л.Дз. Сіньковай, "Краса і смутак: Дапамож- 
нік для настаўнікаў" А.І. Бельскага. Навуковай навізной і канцэптуальнасцю 
вызначаецца выданне А.А. Лойкі "Гапгофа: кніга лёсаў" (2001), а таксама 
шматлікія артыкулы, надрукаваныя ў рэцэнзуемых выданнях: "Максім Танк- 
перакладчык польскай паэзіі", "Адам Міцкевіч і Беларусь" А.А. Лойкі, "Дасяг- 
нутае і страчанае", "Зноў новы Быкаў", "Дапытлівасць даследчыка і яе ме- 
жы" Дз.Я. Бугаёва, "Між фенаменальным і тыпалагічным" Л.Дз.Сіньковай, 
"Эстэтыка красы і праўды: Варлен Бечык- крытык і літаратуразнаўца" 
A l. Бельскага.

У межах названых навуковых тэм былі апублікаваны і аўтарскія працы 
А.А. Лойкі (раман-эсэ пра Янку Купалу "Як агонь, як вада", 2000) i А.А. Паш- 
кевіча (раман-дакумент у дзвюх кнігах пра грамадска-літаратурны рух на Бе- 
ларусі ў перімай палове XX ст. "Пляц волі", 2000-2001). Да набыткаў ка
федры трэба далучыць і ўласна-мастацкія аўтарскія працы апошняга часу: 
кнігу прозы "Хроніка смутку" А.І. Бельскага, адзначаную прэміяй Саюза пісь- 
меннікаў Беларусі імя Івана Мележа за 2000 год, кнігу паээіі А.А. Лойкі 
"Неўміручасць", аповесць А.А. Лойкі "Кельты не ўміраюць".

Падрахункавым выданнем, якое адлюстравала найбольш значныя дасяг- 
ненні супрацоўнікаў кафедры, стаў бібліяграфічны даведнік "Навукоўцы ка
федры беларускай літаратуры XX ст. БДУ" (1999), надрукаваны да 60-год- 
дзя філалагічнага факультэта.

У рамках навуковага супрацоўніцтва БДУ з вышэйшымі навучальнымі ўс- 
тановамі замежных краін кафедра праводзіла даследаванне па тэме "Паэзія 
енскіх рамантыкаў" (выдадзены дзве кнігі перакладаў і навуковых артыку- 
лаў "Фрыдрых ІІІылер. Улада песняспеву" і "Сузор'е", пераклады А.А. Лойкі, 
даследчая частка ў сааўтарстве з Г. Аўэрсвальдам). Вялася таксама і наву
ковая праца ў гапіне польска-беларускіх літаратурных сувязяў і кантактаў 
у XX ст.

3 2001 г. кафедра распачала навукова-даследчую работу па дзвюх но
вых тэмах: "Канцэптуальныя асновы беларускай літаратуры XX ст. як цэлас- 
нага гісторыка-культурнага перыяду" (навуковы кіраўнік Л.Дэ. Сінькова) і "За- 
канамернасці развіцця беларускай літаратуры XX ст. у славянскім кан
тэксце" (навуковы кіраўнік А.І. Бельскі). У перыёдыцы апублікаваны больш
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дзесяці артыкулаў па закранутых праблемах, упершыню ў гісторыі беларус- 
кага літаратуразнаўства ў гранічных храналагічных рамках створана пана- 
рамная тыпавая "Праграма па гісторыі беларускай літаратуры XX стагод- 
дзя" (аўтары-складальнікі Л.Дз. Сінькова і А.А. Пашкевіч) і падручнік па бе
ларускай старажытнай літаратуры А.А. Лойкі. Новай кафедральнай тэмай 
стала таксама "Дынаміка беларускага літаратурнага працэсу XX стагоддзя". 
Праца ў пазначаных кірунках выявіла навуковую навізну даследаванняў, 
якая заснавана на разуменні беларускай літаратуры XX ст. у яе паказаль- 
ных тэндэнцыях, уключэнні ў навуковы ўжытактвораў тых пісьменнікаў, якія 
па розных прычынах не маглі быць аб'екгам навуковага даследавання.

Ганаровай і неабходнай справай вучоных-літаратуразнаўцаў застаецца 
прапаганда беларускага мастацкага слова. Былі праведзены лекцыі-вы- 
ступленні ў школах Мінска, Гродна, Брэста, Слоніма, Ваўкавыска, а таксама 
ў замежжы (Ялта, Беласток, Бельск-Падляскі і інш.). Падчас такіх сустрэч 
закраналіся самыя акгуальныя праблемы развіцця сучаснай беларускай і 
еўрапейскай літаратуры. Былі арганізаваны некалькі студэнцкіх навуковых 
канферзнцый, сустрэч студэнтаў універсітэта з беларускімі пісьменнікамі 
(Анатолем Кудраўцом, Апесем Жуком, Вячаславам Адамчыкам, Генрыхам 
Далідовічам, Янам Чыквіным). Беларускія літаратуразнаўцы з БДУ перыя- 
дычна выступаюць па нацыянальным радыё і тэлебачанні, на вечарынах у 
Доме літаратара, у ВНУ краіны.

Апошнім часам навукоўцамі кафедр беларускай літаратуры XX ст. праве
дзены факультзцкія чытанні, прысвечаныя юбілеям Адама Бабарэкі, Mixa- 
са Лынькова, Рыгора Бярозкіна, Яўгеніі Янішчыц, а таксама Караткевічаў- 
скія чытанні-2000. Прафесары А.А. Лойка, Л.Дз. Сінькова, дацэнт А.Л. Вера- 
бей, кандыдат філалагічных навук А.А. Пашкевіч арганізавалі пасяджэнне 
паэтычнага семінара сярод студэнтаў у інтэрнаце № 7 БДУ, якое было пры- 
свечана 70-годдзю Уладзіміра Караткевіча.

Вялікія надзеі кафедра ўскладае на студэнцкую творчую моладзь. Яе вя- 
лікі навуковы і творчы плён пацвярджаўся дзесяцігоддзямі: нашыя семіна- 
рысты сталі народнымі паэтамі Беларусі, лаўрэатамі дзяржаўных прзмій, 
дактарамі і кандыдатамі навук. Вялікі рззананс у рэспубліцы мела літаратур- 
нае аб'яднанне "Узлёт", у якое ўваходзілі студэнты БДУ і якое апекаваў 
А.А. Лойка. "Узлётаўскія" традыцыі працягваюцца на філалагічным факуль- 
тэце і сёння. Супрацоўнікі кафедры беларускай літаратуры падрыхтавалі да 
друку альманах творчай моладзі філфака "Скрыпторый" (каардынатар 
А.А. Пашкевіч), распрацаваны творчы семінар "Маладая беларуская паэзія", 
удзельнікі якога не толькі пазнаюць літаратурна-тзарэтычныя азы пісьмен- 
ства, але і самі спрабуюць выявіцца ў паэтычнай творчасці.

Новыя заданы перад кафедрай на сумежжы стагоддзяў ставяць інтэгра- 
цыйныя працэсы, тзндэнцыі глабальнага разумения культурных з'яў. Наву- 
коўцы актыўна пачалі распрацоўку тэм, звязаных з вывучэннем нацыя- 
нальнай літаратуры ў агульнаславянскім, агульнаеўрапейскім і сусветным 
кантэкстах. Расце і міжнародны прэстыж кафедры. Яе супрацоўнікі былі дак- 
ладчыкамі на шматлікіх міжнародных канферэнцыях не толькі ў Мінску, 
Гродне, Брзсце, Віцебску, Гомелі, Магілёве, але і ў Ялце, Кіеве, Маскве, 
Варшаве, Седльцах, Беластоку, Бельску-Падляскім, Іене, Парыжы, Лонда- 
не, Зальцбургу. У будучым ёсць надзея ўмацаваць навуковыя і сяброўскія 
сувязі з літаратурнымі кафедрамі ВНУ ЗША, Аўстраліі, Чэхіі, Югаславіі, Гер
манн, Украіны, Літвы, Латвіі.

У бліжэйшы час плануецца правядзенне міжнароднай навуковай канфе- 
рэнцыі, прысвечанай 120-годдзю з дня нараджэння класікаў беларускай лі- 
таратуры Янкі Купалы і Якуба Коласа. Несумненна, з пастаўленымі задачамі 
кафедральны калектыў справіцца годна. Леташні паспяховы вопыт пра- 
вядзення Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Літаратура -  Мова -  Куль-
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тура-ІІ", прымеркаванай да 100-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Жылкі, 
Кузьмы Чорнага і Уладзіміра Дубоўкі, -  яркае сведчанне творчага патэн- 
цыялу кафедры беларускай літаратуры XX стагоддзя.

С.Я. ГОНЧАРОВА-ГРАБОВСКАЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В БГУ
This article gives the analysis of research of Russian literature in BSU since 

1950. The priority directions and problems are allocated; treatises which have made 
special contribution to the literature of XX century are listed.

0kfrvf
Гончароеа-Гpабовская Светлана Яковлевна -  доктор филоло

гических наук, заведующая кафедрой русской литературы с 1998 г., 
заместитель декана филфака по учебно-методической работе. Автор 
книг «Комедия-памфлет в жанровой системе драматургии XX века» 
(1994), «Модификация жанра трагикомедии в русской драматургии 
1980-1990-х гг.» (1999), «Комедия в русской драматургии 1980-1990 
годов (жанровая динамика и типология)» (1999) и др. Исследует дра
матургию XX в., ее жанровую поэтику и типологию. Опубликовано 
около ста научных работ по литературоведению.

W Русская литература как одна из областей филологи
ческой науки начала исследоваться учеными Белорус

к у '. ; «  ского государственного университета с периода его ос- 
v- 4  нования. Однако крупные и значимые работы в этой об

ласти появились в 1950-е гг., когда кафедру данного профиля возглавлял 
И.В. Гуторов, научные работы которого по русской классике («Поэтическое 
мастерство В.В. Маяковского», 1950; «Философско-эстетические взгляды
А.С. Пушкина», 1957) и теории литературы («Эстетические основы совет
ской литературы», 1950; «Введение в литературоведение», 1954; «Основы 
советского литературоведения», 1967) внесли большой вклад в развитие 
русистики в Беларуси и были приоритетными в литературоведении того 
времени.

Исследования по русской литературе, опубликованные учеными БГУ, за
трагивают разные периоды литературного процесса: историю древнерус
ской литературы, классической литературы XIX в. и литературы XX в. Среди 
работ по древнерусской литературе следует отметить монографию Л.Л. Ко
роткой «На путях к атеизму» (1971), в которой исследуются антиклерикаль
ные традиции в литературе указанного периода. Решение этой проблемы 
нашло свое продолжение в другой ее работе -  «Антицерковная сатира XVII 
века». Дальнейшее изучение древнерусской литературы принадлежит уче
ным 1990-х гг. -  А.О. Шелемовой, Л.И. Зарембо, Д.Л. Башкирову, И.И. Шпа- 
ковскому.

Так, А О. Шелемова в монографии «Поэтика времени и пространства в 
«Слове о полку Игореве» (2000) затрагивает акгуальную проблему, говоря о 
поэтическом Космосе «Слова», организованном изнутри через художест
венную модель хронотопа, что является уникальным для литературы Киев
ской Руси. Давая анализ пространственно-временной организации его по
этического мира, она выделяет основные элементы горизонтальной 
(«центр-периферия») модели хронотопа: центр, периферию, путь, оппози
цию «своего» и «чужого» миров. И хотя «Слово» достаточно широко иссле
довано в литературоведении (Д.С. Лихачев, В.П. Андрианова-Перетц, 
Б.М. Гаспаров, Б.А. Рыбаков и др.), тем не менее новые концепции, методы 
и инструментарий исследования позволяют находить все новые и новые 
ракурсы в изучении этого памятника древнерусской литературы, чему сви
детельство данная работа А.О. Шелемовой.
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