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І.В. ШАБЛОЎСКАЯ

КАФЕДРА ЗАМЕЖНАЙ ЛІТАРАТУРЫ Ў НОВЫМ СТАГОДДЗІ
For many years the Department of Foreign Literature has been the only one, 

which trained scholars in Foreign Literature in Belarus, When the independence in 
the country was proclaimed that gave new perspectives -  English, German, French,
Italian and Slavonic subdivisions have been opened since 1995. Now foreign facul
ties teachers investigate actual problems of European and American literatures, com
parative concepts and reception of the world literature in Belarusian culture.

Шаблоўская Ірына Віканцьаўна -  доктар філалагічных навук, 
прафесар, загадчык кафедры замежнай лпаратуры Аўтар звыш 150 
публікацый па праблемах замежнай лтаратуры XX ст., кампаратыў- 
наму вывучзнню славянскіх літаратур, прозы пра Другую сусаетную 
вайну, у тым ліку і беларускай, даследчыца чэшскай літаратуры. Ся- 
род навуковых прац І.В. Шаблоўскай манаграфія, вучэбныя дапамож- 
нікі па чэшскай і замежнай літаратурах, артыкулы па ўзаемадзеянню 
беларускага прыгожага пісьменства з лгтаратурамі народаў свету. Пе- 
ракладчык твораў чэшскіх аўтараў на беларускую і рускую мовы.

| | | |  Jte Юбілей alma mater -  шчаслівая нагода паразважаць
§РНк Jß m  не толькі пра гісторыю кафедры, але і перспектывы раз-

віцця той галіны нацыянальнай філалагічнай навукі, 
якую складае даследаванне літаратур замежных краін, 

аб месцы фундаментальнай навукі, якую ствараюць намаганні выкладчыкаў 
ВНУ, у нацыянальнай сістэме ведаў і адукацыі, яе, так бы мовіць, запатра- 
баванасці на розных этапах развіцця.

Кафедра замежнай літаратуры была адкрыта на філфаку БДУ ў 1944 г., 
да гэтага (з 1939) яна ўваходзіла ў склад кафедры рускай і ўсеагульнай 
літаратуры, змянялася не толькі назва, але i статус. У архіўных дакументах 
знаходзім яе пад "шыльдамі”: кафедра заходнееўрапейскай літаратуры, ка
федра ўсеагульнай літаратуры i нарэшце кафедра замежнай літарату- 
ры (1954). Першымі загадчыкамі былі дацэнты Давід Яўсеевіч Фактаровіч, 
які быў абраны на пасаду загадчыка ў 1955 г., і Барыс Паўлавіч Міцкевіч, які 
кіраваў з 1966 па 1979 г. Сярод першых выкпадчыкаў кафедры былі таксама 
дацэнты Навум Ісакавіч Лапідус, які выкладаў антычную літаратуру, і Валян- 
ціна Міхайлаўна Цімафеева, балгарыстка, якая распачала на кафедры вы- 
вучэнне замежных славянскіх літаратур. Пад кіраўніцтвам В.М. Цімафеевай 
падрыхтаваны кандыдаты навук, сярод іх С.П. Мусіенка, У.І. Ганчароў, 
Г.Я. Адамовіч, Е.А. Лявонава.

Якія навуковыя накірункі азначыліся на кафедры замежнай літаратуры з 
першых яе крокаў? Пра тэта сведчаць кандыдацкія дысертацыі: "Навелы 
М. Сервантэса” Д.Я. Факгаровіча, “Шарль дэ Кастэр і станаўленне рэалізму 
ў бельгійскай літаратуры” Б.П. Міцкевіча, "Максім Багдановіч -  крытык і пе- 
ракпадчык” Н.І. Лапідуса, "Мастацка-публіцыстычная і паэтычная спадчына 
Петко Славейкава” В.М. Цімафеевай. Ha працягу паловы стагоддзя азнача- 
ныя накірункі былі галоўнымі для навуковага спектра кафедры: літаратуры 
заходнееўрапейскія, славянскіх краін і праблемы ўзаемадзеяння беларускай 
літаратуры з сусветнай. Яны адлюстраваны ў манаграфіях, брашурах, арты- 
кулах і прадмовах да выданняў твораў замежных аўтараў Беларусі: Гейнэ, 
Бальзака, Беранжэ, Верлена, Твэна, Шэкспіра, Гётэ, О'Генры, А. Міцкевіча 
(гл.: Міцкевіч 1960, Міцкевіч 1986, Цімафеева 1955, Фактаровіч 1958, Фак- 
таровіч 1961).

Доўгія гады, менавіта да апошняга дзесяцігоддзя, кафедра замежнай лі- 
таратуры БДУ заставалася адзінай на ўсю рэспубліку. Спецыялісты па літа- 
ратурах замежных краін былі вельмі рэдкімі. Абарона кандыдацкіх дысерта- 
цый адбывалася толькі па-за межамі Беларусі, пераважна ў навуковых уста- 
новах Масквы, PAH і МДУ. Супрацоўнікі гэтых устаноў выступалі, за рэдкім 
выключэннем, кіраўнікамі аспірантаў кафедры. Абаронены кандыдацкія ды-
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сертацыі выкладчыкамі, якія сёння ствараюць, так бы мовіць, галоўны кад- 
равы корпус кафедры. Сярод іх: “Тургенеў і Жорж Санд: праблемы ідэйна- 
мастацкай адметнасці” Т.В. Кавалёвай (1974), “Станаўленне рэалізму ў 
творчасці Ю.І. Крашэўскага 30-40-х гг.” С.Д. Малюковіч (1984), “Проза ГДР 
другой паловы 50-60-х гг. аб Другой сусветнай вайне: пытанні жанру i 
стылю” Е.А. Лявонавай (1985), “Традыцыі філасофскай лірыкі Гёльдэрліна ў 
паэзіі ГДР” Г.В. Сініла (1985), “Імпрэсіянізм у паэзіі Поля Верлена” С.В. Jlo- 
гіша (1988), “Паэтыка балад Іоганеса Бехера” А.С. Шаўчэнка (1989).

Першая докгарская дысертацыя па замежнай літаратуры ў БДУ (вера- 
годна, і ва ўсёй Беларусі) была абаронена толькі ў 1988 г. у Інстытуце сла- 
вяназнаўства і балканістыкі АН Расіі. Тэта даследаванне І.В. Шаблоўскай 
“Проза еўрапейскіх сацыялістычных краін 60-70-х гг. аб другой сусветнай 
вайне: агульнае і адметнае” прысвечана кампаратыўнаму аспекту развіцця 
прозы пра вайну на этапе эвалюцыі яе праблематыкі і паэтыкі да літаратуры 
экзістэнцыяльнай і ўмоўнай. У дысертацыі разгледжаны шырокі кантэкст 
усіх славянскіх літаратур, у тым ліку і твораў беларускіх аўтараў Васіля 
Быкава, Алеся Адамовіча, Івана Шамякіна, Віктара Казько. Доктар філала- 
гічных навук, прафесар І.В. Шаблоўская з 1979 г. узначаліла кафедру.

Сёння на Беларусі тры дактары навук, якія абараніліся па праблемах лі- 
таратур замежных краін, таксама былыя аспіранткі кафедры С.П. Мусіенка, 
прафесар, загадчык створанай ёю першай на Беларусі кафедры польскай 
філалогіі Гродзенскага універсітэта, і Т.Я. Камароўская, прафесар, загадчык 
кафедры рускай і замежнай літаратуры Мінскага педагагічнага універсітэта 
імя М. Танка (даследуе праблемы развіцця амерыканскай прозы XX ст.).

Сама па сабе такая нешматлікая наяўнасць прафесуры сярод даслед- 
чыкаў замежнай літаратуры -сведчанне даволі абмежаванай запатрабава- 
насці гуманітарных навук і адзінай кафедры замежнай літаратуры ў краіне. 
Як следства -  слабая распрацаванасць гэтай галіны нацыянальнай навукі, 
адсутнасць у ёй многіх накірункаў даследавання сусветнай літаратуры. Між 
тым патрэбнасць у такіх спецыялістах, натуральна, павінна была адчувацца 
вельмі востра. Нераспрацаванымі заставаліся цэлыя накірункі нацыяналь
най філалогіі, напрыкпад, славістыка, амерыканістыка, лацінаамерыканская 
філалогія, нават суседнія літаратуры Прыбалтыкі. He вывучаліся належным 
чынам літаратуры Англіі, Францыі, Іспаніі, Італіі, краін Усходу. Стрым- 
лівалася і перакладчыцкая справа, якая была абмежавана і ў плане спектра 
нацый і прафесійнай распрацаванасці праблематыкі сусветнай літаратуры і 
эстэтычнымі крытэрыямі адбору тэкстаў. A галоўнае -  у краіне не рыхтавалі 
перакладчыкаў мастацкай літаратуры з моў свету на беларускую. Адзіная 
ўстанова, якая магла гэта рабіць. Лінгвістычны універсітэт, не была арыен- 
тавана на праблемы мастацкага перакладу. Ha філфаку БДУ было толькі 
два аддзяленні -  беларускай і рускай моў і літаратур, што таксама мала 
спрыяла развіццю рэцэпцыі і вывучзнню літаратур і культур замежных.

A між тым вопыт развітых краін свету пераконвае, што кожная нацыя- 
нальная культура развіваецца інтэнсіўна толькі ў тым выпадку, калі сама 
ўспрымае сусветную культуру ў як мага больш шырокім спектры розных на
цый, розных жанраў і філасофска-эстэтычных напрамкаў. Успрымае праз 
сістэму адукацыі, праз пераклад і навуку, праз кантакты і іншыя формы ўза- 
емадачынення культур. Наяўнасць шырокага кантэксту сусветнай літарату- 
ры спрыяе ў першую чаргу гарманічнаму рознабаковаму развіццю сваёй на
цыянальнай культуры, родных прыгожага пісьменства і мовы, для развіцця 
якіх неабходны пераклады кпасічных і сучасных твораў з моў народаў свету. 
У выніку менавіта такія культуры звычайна і вядомыя ў сусвеце значна шы- 
рэй, чым ізаляваныя ў сваіх праблемах і абставінах, замкнёныя на рэгія- 
нальным кантэксце. Наяўнасць у нацыянальнай сістэме адукацыі шырокага 
кола філалагічных дысцыплін мае і другую важкую мэту -  забяспечвае за-
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патрабаванні асобы, пра што яскрава сведчыць сёння зацікаўленасць новы- 
мі філалагічнымі спецыяльнасцямі ў БДУ сярод абітурыентаў.

Апошняе дзесяцігоддзе разам з утварэннем незалежнай Рэспублікі Бела
русь стала пераломным этапам у гісторыі вывучэння літаратур краін наро- 
даў свету ў нацыянальнай школе. Запатрабаванне новых спецыялізацый і 
спецыяльнасцей па заходнееўрапейскіх і славянскіх мовах і літаратурах звя- 
зана са станаўленнем міжнародных сувязей Беларусі ва ўмовах незалеж- 
насці, неабходнасцю быць прадстаўленай у свеце на ўзроўні родных куль
туры і мовы. Створаны кафедры замежнай літаратуры, альбо сусветнай, 
амаль ва ўсіх універсітэтах. Пачаў працаваць пры БДУ Савет па абароне 
кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый па літаратурах замежных краін, які 
зацверджаны ўжо на другі пяцігадовы тэрмін.

Новы перыяд у гісторыі кафедры пачаўся з адкрыцця на факультэце на- 
ступных аддзяленняў: рамана-германскага (англійская, французская, нямец- 
кая, італьянская мовы і літаратуры) і славянскага (балгарская, польская, 
чэшская, сербска-харвацкая і украінская мовы і літаратуры). Плануецца па- 
ступова пашыраць кола вывучаемых моў і літаратур, адпаведна напрамкі 
спецыялізацый па сусветнай літаратуры. Перад кафедрай паўсталі дадатко- 
выя праблемы: распрацоўка новых курсаў, спецкурсаў і спецсемінараў па 
кожнай з азначаных нацыянальных гісторый літаратур і культур, падрыхтоў- 
ка кадраў вышэйшай кваліфікацыі, дактароў навук, забеспячэнне навучаль- 
нага працэсу літаратурай як мастацкай, так і падручнікамі. Пасля стварэння 
кафедры славянскіх літаратур, куды пайшлі выпускнікі аспірантуры 
М.М. Хмяльніцкі, А.У. Вострыкава, М.В. Трус, кафедра замежнай літаратуры 
засяродзіла ўвагу на развіцці менавіта рамана-германскай філапогіі, дасле- 
даванні літаратур краін Еўропы і Амерыкі.

У 1990-я гг. абараніліся выпускнікі аспірантуры пры кафедры і выклад- 
чыкі сучаснай "камп'ютэрнай” генерацыі навукоўцаў: М.А. Папова ("Паэтыка 
драматургіі Макса Фрыша”, 1994), В.В. Халіпаў ("Постмадэрнісцкія дэканст- 
рукцыі «Гамлета» Шзкспіра ў драматургіі Тома Стопарда”, 1998), Н.М. Саркі- 
сава ("Філасофская лірыка Колрыджа”, 1999), Г.М. Жак (Літаратурны лібер- 
цінаж у Францыі періііай трэці XVII стагоддзя: філасофія і паэтыка", 2000). 
Навукова-даследчыцкая дзейнасць значна пашырылася ў сувязі з выву- 
чэннем праблемна-метадалагічнага аспекту нацыянальных літаратур: па- 
этыкі жанру, метаду, стылёвай адметнасці твораў-тэкстаў, аўтарскай індыві- 
дуальнасці, авангарда і постмадэрнізму. Новая плынь выкладчыкаў кафед
ры працуе над навуковымі тэмамі па творчасці Хорхе Jlyica Борхеса 
(П.П. Акулаў), Наталі Сарот (Ю.В. Парфіяновіч), Вірджыніі Вулф (Н.С. Пава- 
ляева), Шарля Бадлера (А.В. Хадановіч), паэзіі еўрапейскага авангарда 
(К.М. Міхееў).

Новыя ўмовы інтэнсіфікавалі працу аспірантуры: калі ў першыя гады іс- 
навання кафедры ў аспірантуру паступалі адзін-два прэтэндэнты, і то не 
кожны год, то з адкрыццём новага рамана-германскага аддзялення павялі- 
чылася і колькасць паступаючых у аспірантуру, і магчымасці працаваць па 
актуальнай сучаснай праблематыцы, і спрыяльныя ўмовы для абароны кан- 
дыдацкіх, а таксама і докгарскіх дысертацый. За ўсю гісторыю кафедры ас- 
пірантуру скончыла больш за пяцьдзесят спецыялістаў, многія з іх працуюць 
ва ўсіх ВНУ і навуковых установах краіны, выкпадаюць за яе межамі, зай- 
маюць пасады ў дыпламатычных місіях. Выпускнікі кафедры, кандыдаты і 
дактары навук, чыталі лекцыі за мяжой: Францыі, Шатландыі, Чэхіі, Польш- 
чы, ЗША, Германіі, Італіі, Іспаніі, Турцыі, Ізраілі. Выкладчыкі кафедры 
ўдзельнічалі ў рабоце міжнародных навуковых канферэнцый у Мінску, 
Брэсце, Гродне, Віцебску, Маскве, Санкт-Пецярбурзе, Ніжнім Ноўгарадзе, 
Кіеве, Харкаве, Рызе, Вільнюсе, Празе, Варшаве, Кракаве, Браціславе, 
Парыжы, Эдмантане (Канада).
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Аспіранты кафедры апошняга дзесяцігоддзя працуюць над праблемамі 
паэтыкі раманаў Д. Фаулза, Дж. Барнса, Ж.Г. Гюісманса, Р. Тары, I. Бахман, 
паэзіі А. Суінберна, Т. Эліота, Л. Стзрна. Распрацоўваюцца тзмы доктарскіх 
дысертацый: "Еўрапейскі літаратурны вопыт і філасофска-эстэтычныя по- 
шукі беларускіх пісьменнікаў XX ст." Е.А. Лявонавай, 'Жанравыя мадыфіка- 
цыі англійскай драмы 80-90-х гг. XX ст." В.В. Халіпава, 'Жанравыя і сты- 
лёвыя адметнасці італьянскай паэзіі канца^Х1Х^)першай паповы XX ст. 
(1880-1940 гг.)" С.В. Логіша, "Лирические жанры в библейском каноне и ев
ропейская традиция" Г.В. Сініла (Синило 1999 [а], Синило 1999 [б], Сініла 
2000) "Элінскія матывы ў творчасці англійскіх рамантыкаў" Н.М. Саркісавай.

Кафедра замежнай літаратуры за шэсцьдзесят гадоў свайго існавання 
назапасіла багаты вопыт выкпадання замежнай літаратуры на ўсіх аддзя- 
леннях філфака, факультзтах журналістыкі, гістарычным, на розных формах 
навучання, вячэрняй і завочнай, на курсах павышэння кваліфікацыі выклад- 
чыкаў ВНУ, сярэдніх спецыяльных вучэбных устаноў, настаўнікаў школ, біб- 
ліятэкараў, розных аўдыторый насельніцтва.

Сёння на кафедры чытаецца эмаль сто лекцыйных курсаў для ўсіх ад- 
дзяленняў і ўсіх форм навучання: па гісторыі замежнай літаратуры, пачы- 
наючы з літаратур Старажытнага Усходу і Бібліі, а таксама па гісторыі на- 
цыянальных літаратур народаў Заходняй Еўропы. Выкпадчыкі, акрамя азна- 
чаных, распрацавалі і такія курсы як "Міфалогія рамана-германскіх наро- 
даў" (В.В. Халіпаў), "Гісторыя замежнай крытыкі" (Г.М. Бутырчык), "Тэорыя і 
гісторыя сусветнай культуры" (І.М. Ключановіч). Новай для кафедры з'яўля- 
ецца праблематыка літаратур Старажытнага Усходу, якая ўведзена ў пра- 
грамы курсаў замежнай літаратуры (курсы распрацавалі дацэнты С.Д. Ma- 
люковіч, А.С. Шаўчэнка і Г.В. Сініла). Гэта быў добры пачатак, з якога ўзнік- 
ла на кафедры новая праблематыка спецкурсаў (Паэтыка Старога Запавету 
ў кантэксце літаратур старажытнага свету" Г.В. Сініла), а за ёй i курс “Біблія 
i культура”, які з поспехам чытае дацэнт Г.В. Сініла на аддзяленні замежных 
моў і літаратур ужо з 1996 г.

Адпаведна вучзбным планам распрацаваны курсы лекцый па гісторыі за
межнай літаратуры для розных аддзяленняў, гісторыі нямецкай, француз- 
скай, англійскай, ітапьянскай літаратур для спецыяльнага аддзялення. Pac- 
працоўваюцца праграмы па ўсіх гэтых курсах з улікам спецыфікі выкладання 
кожнай з нацыянальных літаратур свету ў ВНУ Беларусі. Выдадзены пра
грамы па гісторыі чзшскай літаратуры, гісторыі французскай літаратуры, 
рыхтуюцца праграмы англійскай, італьянскай i нямецкай літаратур, а такса
ма новы варыянт праграмы па замежнай літаратуры для універсітэтаў Бела- 
русі. Секцыямі выкладчыкаў французскай літаратуры (адказны дацэнт 
Т У. Кавалёва), англійскай (адказны дацэнт Н.М. Саркісава), нямецкай (ад
казны дацэнт Е.А. Лявонава), ітапьянскай (адказны дацэнт С.В. Логіш) рас- 
працоўваецца методыка навучання i забеспячэння вучэбнага працэсу на 
спецыяльным аддзяленні, дзе арганізаваны наступныя спецсемінары: 
"Французскі раман XX ст." Т.У. Кавалёвай, "Паэтыка італьянскай літаратуры 
XX ст." С.В. Логіша, "Нямецкая і аўстрыйская паэзія і яе рэцэпцыя ў рускай і 
беларускай культурах" Г.В. Сініла, "Нямецкая проза XX ст. у сусветным лі- 
таратурным кантэксце" Е.А. Лявонавай, "Рэнесанс i рамантызм у англійскай 
літаратуры: паэтыка вобразнасці" Н.М. Саркісавай, "Сучасная англійская 
драма" В.В. Халіпава, "Англа-славянскія літаратурныя сувязі" Г.М. Бутыр
чык. Студэнты спецыяльнага аддзялення маюць магчымасць выбіраць на
ступныя спецкурсы: "Паскалі, Д'Анунцыа і ўплыў іх паэтычнай творчасці на 
развіццё італьянскай паэзіі канца XIX -пачатку XX ст." С.В. Логіша, "Фран
цузская літаратура канца XIX ст. і праблема сінтэзу мастацтваў" Т.У. Кава
лёвай, "Усходні Рэнесанс і нямецкая культура" І.М. Ключановіч, "Гёльдэрлін 
і нямецкамоўная паэтычная традыцыя" Г.В. Сініла, "Соц-арт драма і мінары- 
тарны тэатр" В.В. Халіпава.
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Плённа працягваецца традыцыйнае для кафедры даследаванне прабле- 
матыкі сусветнай літаратуры ў яе ўзаемадачыненнях да беларускай. Параў- 
нальна-тыпалагічнае даследаванне славянскіх літаратур у кантэксце су
светнай, праблем рэцэпцыі, перакладу, ідэнтычнасці, агульнага i адметнага 
набыло новыя параметры. На кафедры замежнай літаратуры ў першую 
чаргу даследуюцца пытанні мастацкай літаратуры народаў свету, але тзма- 
тыка, звязаная з беларускай літаратурай, арганічна ўзнікае з сусветнай. I 
тэты працэс невыпадковы, бо літаратуразнаўства цяжка размежаваць. Яно 
універсальнае ў сзнсе і спасціжэння заканамернасцей сусветнага прыгожага 
пісьменства. Вопыт пераконвае, што выкпадчыкі замежнай літаратуры ўно- 
сяць свае акцэнты ў вывучэнне роднай літаратуры, хоць тэта i патрабуе ад 
ix немалых намаганняў. Ідучы ад вопыту i кантэксту сусветнай літаратуры 
да беларускай, навукоўцы звяртаюць увагу часам на тыя аспекты, якія ў 
кантэксце адной нацыянальнай літаратуры альбо губляюцца, альбо, наад- 
варот, часам набываюць неадпаведныя ацэнкі. Шляхі даследаванняў за- 
межнікаў ніяк не супярэчаць падыходам навукоўцаў-беларусістаў, наадва- 
рот, дапамагаюць дапоўніць вобраз роднай літаратуры і ўпісаць яго ў 
кантэкст сусветнай. Адзначым некаторыя работы выкладчыкаў кафедры 
замежнай літаратуры: манаграфія і доктарская дысертацыя І.В. Шаблоўскай 
(Шаблоўская 1984), даклады на міжнародных кангрэсах славістаў у Браці- 
славе (Шаблоўская 1993) і Кракаве (Шаблоўская 1998), даклады, прысвеча- 
ныя беларуска-чэшскім узаемадачыненням, прачытаныя ў Празе (Шаблоў- 
ская 1995, Шаблоўская 1996, Шаблоўская 1997, Шаблоўская 1997 [a], бела- 
руска-амерыканскім узаемадачыненням (Шаблоўская 1995). Актыўна рас- 
працоўваюцца пытанні рэцэпцыі вопыту сусветнай літаратуры беларускімі 
пісьменнікамі ў публікацыях дацэнта Е.А. Лявонавай (Лявонава 1998, Ляво- 
нава 1998 [а], Лявонава 1999, Лявонава 2000, Лявонава 2000 [а]), а таксама 
С.Д. Малюковіч (Малюковіч 1998, Малюковіч 1998 [а].

Сучаснае пакаленне выкладчыкаў кафедры і аспірантаў таксама ўносіць 
сваю лепту ў распрацоўку азначанай праблематыкі: кандыдацкія тэмы 
Г.М. Бутырчык "Архетып Бацькаўшчыны ў творчасці Дж. Стэйнбека i К. Чор- 
нага"; М.С. Яскевіч "Тыпалогія рамантычнай вобразнасці: Гофман і Барш- 
чэўскі". Паспяхова прадоўжана і традыцыя напісання вучэбных дапаможні- 
каў для студэнтаў, якая пачалася ў 1959 г, калі сталі выходзіць калектыў- 
ныя працы па гісторыі замежнай літаратуры, створаныя Д.Я. Факгаровічам, 
Н.І. Лапідусам, В.М. Цімафеевай, Б.П. Міцкевічам, па якіх вучыліся пакален- 
ні беларускіх філолагаў (гл.: Замежная літаратура 1963, Замежная літарату- 
ра 1964, Замежная літаратура 1973, Замежная літаратура 1976), дапаможнік 
па літаратурам еўрапейскіх сацыялістычных краін (Цімафеева 1979), пер
шая ў Беларусі хрэстаматыя па замежнай літаратуры XX ст. (Зарубежная 
літаратура 1985).

У апошнія два дзесяцігоддзі калектыў кафедры пачаў выдаваць комплекс 
вучэбных дапаможнікаў па дысцыпліне для ВНУ: Антычная літаратура (Ла- 
підус 1986), Літаратура Сярэднявечча і Адраджэння” (Кавалёва 1988), Літа- 
ратура XVII-XVIII с т . (Разумоўская 1989), “Літаратура XIX ст.” (Лапідус 1992), 
Псторыя замежнай літаратуры: другая палова XIX -  пачатак XX ст. (Ка
валёва 1997), Гісторыя замежнай літаратуры XX стагоддзя: пермгая палова 
(ІІІаблоўская 1998). Рыхтуецца апошняя частка серыі гісторыі літаратуры 
другой паловы XX ст., да напісання якой падкпючацца маладыя выкпадчыкі 
кафедры. Да гэтай работы далучаны і першая частка вучэбнага дапамож- 
ніка па антычнай літаратуры на беларускай мове (Малюковіч 2000), вучэб- 
ныя дапаможнікі па літаратурам Блізкага Усходу (Синило 1998, Синило 
1999), вучэбны дапаможнік для настаўнікаў (Лявонава 1998), вучэбны дапа- 
можнік для студэнтаў чэшскага аддзялення (Шаблоўская 1995 [а]), вучэбна- 
метадычны дапаможнік для замежнага аддзялення (Саркисова 1997).
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Калек гыў кафедры замежнай літаратуры сустракае новае тясячагоддзе і 
другую палову стагоддзя ў сваёй гісторыі са значнымі навуковымі здабыт- 
камі і шанаваннем традыцый. Будучае належыць таленавітай моладзі, якой 
пашчасціла ствараць і новыя накірункі БДУ, і новыя нацыянальныя навуко- 
ва-даследчыцкія інстытуты, спецыялізаваныя ў сусветнай літаратуры, рама- 
на-германскай і славянскай філалогіі, а ў перспекгыве і краін усходняй цы- 
вілізацыі.
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Г.И.ШЕВЧЕНКО

КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ БГУ: ШЕСТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ СТАРТА
The article includes a survey Classics study and education history in Belarus, in

forms about foundation and development of Belarusian State University Philological 
Faculty Department's of Classics, its scientific potential and prospects.

Шевченко Галина Ивановна -  кандидат филологических наук, 
доцент, заведующая кафедрой классической филологии. Специали
зация -  классические языки, проблемы фразеологии, рецепция ан
тичной культуры в последующей европейской традиции, методика 
преподавания классических языков. Автор более 50 научных публика
ций, в том числе: 3 учебных пособий и ряда статей в ведущих научных 
журналах Чехии, России и Прибалтики, двух предисловий к ним по ан
тичной культуре в издательстве “Беларусь”.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Б. Пастернак

Классическое образование, начиная со средневеко
вья, являлось основой гуманитарного. Как следствие этого, сформирова
лись и утвердились требования к классическому университету, который и 
поныне немыслим без классической филологии. Поэтому возрождение 
классического образования в Беларуси -  проблема чрезвычайно актуаль
ная в русле всех общегуманитарных задач и значительная для нашей куль
туры, имеющей огромный малоизученный пласт латиноязычного наследия.

Богатейшая латиноязычная литература Беларуси познакомила европей
цев с обычаями, поверьями, бытом, природой, военным искусством, культу
рой белорусов. Имена Николая Гусовского, Яна Вислицкого, Франциска 
Скорины навеки занесены в сокровищницу мировой культуры. Именно бла
годаря латыни белорусские земли легко вошли в общеевропейский куль
турный процесс. Приобщение белорусов к научному опыту Европы способ
ствовало тому, что выходцы из нашего отечества распространяли класси
ческое образование не только на родине, но и за ее пределами. Так, в 
Ягеллонском университете (Краков) «Письма» Цицерона читал Ян из По
лоцка, «Этику» и «Метафизику» Аристотеля -  Ян из Мостов. В 1570 г. была 
открыта Виленская иезуитская коллегия, давшая начало Вильнюсскому 
университету (1579), в стенах которого преподавали также белорусы, наи
более известные из них — А. Каялович и В. Протасевич. Великий белорус
ский просветитель и писатель Симеон Полоцкий стоял у истоков латинского 
образования в Московии. Он являлся одним из инициаторов и вдохновите
лей открытия Греко-латинской академии, сыгравшей огромную роль в ста
новлении и развитии российской высшей школы.

Будучи ключом к античной культуре, древнегреческий и латинский языки
являются, как известно, не только основой европейской цивилизации, но и 
фундаментом формирования филологической системы в целом. Поэтому 
трудно себе представить изучение культуры, истории, языков европейских 
народов без их знания. Оба они повлияли на становление славянских язы
ков и через античное наследие, и через христианскую культуру, и через тек-
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