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Беларусю шсьменшк М. Гарэцю знакамиы сва1м1 крытычным1 арты-
кулам1 «Наш тэатр» i «Развап i думю», у яюх ён закранае праблемы бела
рускай мовы i лиаратуры, а таксама шляхоу фармавання свядомасцi свай-
го народа. 

М. Гарэцю лiчыць, што тэатр у беларусюм адраджэннi выконвае най-
важнейшую ролю, бо узнауляе на сцэне надзённыя праблемы жыцця, чала-
века у даступных i яскравых формах драматурпчнага дзеяння. Ён павiнен 
стаць падмуркам нацыянальнага адраджэння, змагання народа за развгццё 
сваёй нацыянальнай культуры. Пад адраджэннем аутар артыкула мае на 
увазе адраджэнне мовы, беларускай пест, беларускага тэатра, усёй свядо-
масцi народа. М. Гарэцю сцвярджае, што беларусю народ павшен заняць 
роунае пачэснае месца памiж другiмi народамi. Пiсьменнiк лiчыць, што бе-
ларусы зробяць свой унёсак у агульначалавечую культуру, ён ускладае вяль 
кую надзею на беларускую iнтэлiгенцыю, i перш за усё на беларускiх шсьмен-
нiкау, якiя павiнны даць добрыя творы i лгтаратуры, i тэатру. 

Што ж трэба рабщь для беларускага адраджэння, на думку М. Гарэцка-
га? Перш-наперш, трэба «паказаць беларусу са сцэны, што ён чалавек, i 
што ён павшен мець свой чалавечы гонар, i павшен дзетак сваiх гадаваць з 
сумленнем...». На нашу думку, шсьменшк тут найбольш блiзка падыходзiць 
да iдэй Яню Купалы. Немалаважнае значэнне, як лiчыць М. Гарэцкi, набы-
вае павага да веры людзей шшых нацый. Так, сапрауды, верацярпiмасць i 
сёння — адна з найважнейшых рыс беларуса. 

Неабходна адзначыць, што думкi М. Гарэцкага перагукваюцца з дум-
камi I. Канчэускага, выкладзенымi у яго знакамиым фгласофсюм эсэ «А^-
вечным шляхам. Дасьледзшы беларускага сьветагляду». Твор прысвечаны 
асэнсаванню праблем, звязаных з выбарам беларускага шляху, мастацтвам 
i творчасцю. У адрозненне ад М. Гарэцкага, яю лiчыць, што трэба яшчэ 
вучыць беларуса быць чалавекам, мець свой гонар, I. Канчэусю, наадварот, 
гаворыць, што беларус многае зразумеу i сам хоча быць чалавекам. Магчы-
ма, гэта тлумачыцца тым, што творы былi нашсаны у розн^гя гады: арты-
кул М. Гарэцкага быу упершыню апублгкаваны у 1913 г., а эсэ I. Канчэу-
скага датуецца 1921 г. 

На думку М. Гарэцкага, для беларускага адраджэння вельмi важнае 
значэнне мае псторыя. Сапрауды, базкам для самасвядомасцi выступае 
пстарычнае мiнулае народа, памяць аб iм. Калi нац^гя забываецца на яго, 
яна губляе сябе; так, у гэтым выпадку беларусы будуць ужо не беларусам! 

Другi артыкул мае назву «Развап i думю». Тут М. Гарэцю закранае 
пытанне аб беларусюм нацыянальным руху, яго вытоках. Ён прыходзiць 
да высновы, што сам народ усвядомiу неабходнасць руху, а пстарычныя 
падзеi сталi толью яго каталiзатарам. 

Самымi перспект^IУнымi, з пункту гледжання М. Гарэцкага, з'яуляюц-
ца маладыя беларусы. Але тут ёсць праблема: выбар шляху, бо яны не 
ведаюць, у яю бок наюравацца. Пiсьменнiк выдзяляе шлях вяртання у 
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старую Беларусь i шлях «обшчэ расшсю i польсю», самым апошшм назы-
вае свой родны шлях. Пра таю ж свой адметны беларусю шлях развiцця 
кажа таксама I. Канчэусю. Беларусы не захацелi падпарадкавацца Заход-
няму шляху цi iori за Усходам, яны зразумелi, што у iх павiнен быць свой 
шлях развщця, што iм трэба шукаць нейюя новыя iдэалы, захоуваючы 
незалежнасць свайго духу i духоунасць. 

М. Гарэцкi з вялiкай нецяршпвасцю чакае добрага беларускага крыты-
ка. Але яшчэ болей яму хочацца, каб беларуская лиаратура выйшла на 
сусветны узровень, а нашых шсьменшкау ведалi i паважалi ва уйм свеце. 
Творчасць, развщцё лiтаратуры, на думку М. Гарэцкага, для культурнага i 
духоунага адраджэння iграе таксама немалаважную ролю. 

Вельмi падрабязна спыняецца на разглядзе праблемы творчасцi I. Кан-
чэускi. На яго думку, менавиа культурнае адраджэнне, духоуная асвета, 
творчасць паспрыяюць развiццю краiны. У якасщ высокага прыкладу, да 
якога мы павшны дарастаць, I. Канчэусю прыводзiць Францыска Скары-
ну. Гэта першы чалавек, якi Усвядомiу, што мы прыйдзем да усечалавечага 
гдэалу толькi праз развiццё духоУнасцi, асабютага i народнага духу. 

Такiм чынам, i М. Гарэцкi, i I. Канчэусю гавораць пра неабходнасць 
нацыянальнай, чалавечай годнасцi. Заусёды у любых абставшах чалавек 
павiнен заставацца чалавекам. Абодва пiсьменнiкi закранаюць праблему 
нацыянальнага адраджэння. I. Канчэускi прапануе творчасць, якая з'яуля-
ецца, на яго думку, глебай для культурнага адраджэння. М. Гарэцю такса
ма лiчыць, што праз развщцё культуры — мовы, лиаратуры, гiсторыi, тэат-
ра — мы прыйдзем да нацыянальнага адраджэння. Асаблiвую надзею 
шсьменшк ускладвае на лиаратуру, якая павiнна даць сапраудных дзея-
чау. Яны змапп б не толькi вывесцi лгтаратуру на мiжнародны узровень, 
але i выхоуваць новыя пакаленнi беларусау. 

М. Гарэцю лiчыць, што у беларусау павшен быць свой самабытны шлях, 
непадобны да iншых народау: шлях сумненняу i выбару, шлях да станау-
лення нацыянальнай свядомасцi. 

ПРА НЕКАТОРЫЯ КРЫТЭРЫ1 АДБОРУ ЗМЕСТУ 
ПА ДЫСЦЫПЛ1НЕ «АНАЛ1З МАСТАЦКАГА ТЭКСТУ» 

Лявонава П. I., Беларуст дзяржауны утверстэт 

Адбiраць змест па названай вучэбнай дысцыплше заусёды нялёгка. 
Цяжкасщ абумоулены, па-першае, тым, што за папярэднiя гады навучання 
студэнты наб^]^i даволi грунтоун^гя веды па псторьп сусветнай i беларус-
кай лiтаратуры, назапасi^i досвед па тэорьп i гiсторыi культуры. Да таго ж 
цягам восеньска^мняга семестра ужо на 5-м курсе iм чытаецца курс па 
тэорыi лиаратуры, якi заканчваецца экзаменам. Атрымлiваецца, што наву-
чэнцы маюць дастаткова добрую падрыхтоуку, каб пiсьменна аналiзаваць 
мастацкiя тэксты. Аднак наш шматгадовы вопыт працы з пяцiкурснiкамi 
сведчыць, што гэта не зуим так. На самай справе яны знаёмыя з пэунымi 
творамi або усёй творчасцю знакамиых аутарау заходнееУрапейскiх лiта-
ратур, ведаюць псторыю амерыканскай i беларускай лиаратуры, навуч^]^i-
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