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ми людьми. Читателям интересен опыт таких же людей, как они сами, эти 
материалы повышают доверие к СМИ. Так, за присланное фото со звездой 
и рассказа о его создании победитель получит два билета на любой концерт 
2019 года. Иногда такие материалы могут приносить пользу и популяризи-
ровать, например, занятия спортом. Конкурс «Брось себе вызов» агитирует 
выбирать одну полезную привычку, придерживаться ее в течение 30 дней 
и  рассказывать, что из этого получилось. 

Таким образом, интерактивность сегодня является важным элементом 
при переходе от однонаправленного воздействия СМИ на аудиторию к ак-
тивному диалогу и взаимодействию с ней. Интерактивность размывает гра-
ницы между журналистом и читателем, превращает их в равноправных ин-
формационных партнеров.
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У артыкуле разглядаюцца прычыны супярэчлівасці філасофска-эстэтычных 
поглядаў А. Белабоцкага. Асоба паэта прадстаўлена ў кантэксе эпохі XVII 
стагоддзя ў сувязі з фарміраваннем філасофскай і новай рэлігійнай думкі, 
развіццём усходнеславянскіх моў і літаратур. Выяўляецца складанасць 
успрымання творчасці А. Белабоцкага яго сучаснікамі, а таксама даследчыкамі 
і літаратурнымі крытыкамі апошніх дзесяцігоддзяў. З мэтай верыфікацыі 
атрыманых вывадаў даследавання аналізуюцца беларускія літаратурна-
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крытычныя часопісы. Сцвярджаецца, што забыццё імя паэта не залежыць ад 
спецыфікі яго рэлігійнага светапогляду і перакладнога характару яго твораў, 
а вызначаецца суб’ектывізмам некаторых навуковых падыходаў да інтэрпрэтацыі 
творчасці А. Белабоцкага. Падкрэсліваецца актуальнасць далейшага вывучэння 
філасофска-эстэтычнай і паэтычнай спадчыны А. Белабоцкага для высвятлення 
асаблівасцей паэзіі пераходных эпох. 

Ключавыя словы: Андрэй Белабоцкі; філасофска-эстэтычныя погляды; 
XVII стагоддзе; двойственнасць светапогляду; барочная паэзія.

Асоба Андрэя Белабоцкага, яго духоўныя і творчыя дасягненні ў сучас-
най навуцы аб літаратуры мала даследаваны, нягледзячы на тое, што куль-
турны дзеяч аказаў уплыў на фарміраванне філасофскай думкі, развіццё 
моў і літаратур розных краін разам з Сімяонам Полацкім. Не аспрэчва-
ецца навукоўцамі і яго паэтычны феномен, які тлумачыцца дваістасцю 
светапогляду А. Белабоцкага і рэалізацыяй у яго творчасці сінтэзу роз-
ных літаратурных традыцый. Складанасць інтэрпрытацыі твораў такой 
накіраванасці прывяла да страты ў публіцыстыцы і літаратурна-мастацкай 
крытыцы цікавасці да духоўных тэкстаў А. Белабоцкага. Вынікам стала за-
быццё імя паэта, у той час як яго сучаснікі сёння лічацца вядомымі людзьмі 
сваёй эпохі (С. Полацкі, С. Мядзведзеў, Ф. Пракаповіч, С. Яворскі). Сярод 
прычын, паўплываўшых на азначаны факт, можна вылучыць праблему 
канстатацыі яго так званага «ерэтызму», перакладны характар твораў паэта, 
суб’ектывізм пэўных даследчыкаў пры інтэрпрытацыі творчасці філосафа.

Даследаванне творчага шляху, філасофска-эстэтычных поглядаў 
А. Белабоцкага актуальна, паколькі дазваляе прасачыць дынаміку мовы 
(самаўдасканальванне, абнаўленне семантыкі слова, акцэнталагічныя нор-
мы і інш.), а таксама спалучэнне духоўнага і мастацкага слова ў творах 
паэта. Аб запатрабаванасці падобных даследаванняў сведчыць тэматыка 
публікацый у часопісах «Роднае слова», «Полымя» і «Нёман», прадстаўленая 
ў рубрыках «Літаратура і час», «Мовы рысы непаўторныя», «Навуковыя 
публікацыі», «Крытыка і літаратуразнаўства», «Культура мовы», «Эпоха», 
«Вне времени», «Время, жизнь, литература».

Дваістасць светапогляду А. Белабоцкага, якая аказала ўплыў на яго твор-
часць, вызначае актуальнасць звароту да аналізу і асэнсавання аўтарскіх 
перакананняў. Адна з буйнейшых прац у гэтым кірунку – работа А. Мальдзіса 
«На скрыжаванні славянскіх традыцый», дзе ў адным з параграфаў наву-
ковец, супастаўляючы творчасць А. Белабоцкага і С. Полацкага, адзначаў, 
што мысліцель добра ўсведамляў выключнасць свайго становішча і ролю 
ў грамадстве яго часу. Паводле вучонага, «гаворачы пра высокі стыль у та-
гачаснай паэзіі, побач з ім амаль няма каго паставіць» [1, с. 61]. Л. Суханtк 
сцвярджае, што А. Белабоцкі добра валодаў заходняй паэзіяй [2, с. 21].
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Нягледзячы на значны ўклад А. Белабоцкага ў развіццё барочнай паэзіі, 
у прыватнасці, эсхаталагічнай паэмы [1, с. 56], сучаснае навуковае ася-
роддзе мае супярэчлівыя погляды на ўклад А. Белабоцкага ў станаўленне 
паэтычннай традыцыі гэтага перыяду. Так, у адрозненне ад А. Панчанкі, 
які папракаў паэта-мысліцеля за тое, што яго творы (у прыватнасці, 
«Пентатэўгум») напісаныя на «дрэннай рускай мове» [3, с. 24], А. Гар-
функель называе А. Белабоцкага «таленавітым паэтам і арыгінальным 
мысліцелем» [4, с. 188]. А. Мальдзіс адзначае, што «прадстаўнік некалькіх 
славянскіх літаратур» (рускай, беларускай, польскай. – заўв. І. І.) [1, с. 54] 
быў адным з пашыральнікаў духоўнай паэзіі сярод усходняга славянства.

А. Гарфункель падае ерэтычнасць А. Белабоцкага ў пераносным сэнсе 
[4, с. 197], у той час як С. Падокшын гаворыць пра паэта як «эрэсевучыце-
ля з Беларусі» [5, с. 108]. Неадназначнасць філасофскай пазіцыі А. Бела-
боцкага заўважалі і яго сучаснікі (С. Мядзведзеў, браты Іанікій і Сафроній 
Ліхуды). Напрыклад, багаслоўе выклікала з яго боку крытычныя адносіны, 
паколькі філосаф сцвярджаў, што «сколько голов, столько умов» і «одно ме-
сто тысящу толков имети может» [6]. Паэт выказваў думку аб тым, што ча-
лавек мае права звярнуцца да таго веравызнання, да якога яго «бог в сердце 
толцает» [4, с. 198], крытыкаваў царкоўныя парадкі, «священное предание», 
спрэчкі паміж усходняй і заходняй царквамі [6]. С. Падокшын сцвярджае, 
што А. Белабоцкі не дапускаў думкі аб тым, што свет быў некім створаны 
[7, с. 111], лічыў філасофію вышэй за багаслоўе [5, с. 111]. Падобная пазіцыя 
заснаваная, магчыма, на верацярплівасці, выклікала нязгоду і варожасць 
з боку Сільвестра Мядзведзева [8, с. 24]. 

На карысць А. Белабоцкага гавораць сведчанні А. Празароўскага, які 
сведчыў пра цяжкасць у вызначэнні напрамку і рэлігійных поглядаў па-
эта. Навуковец даводзіць, што даследчыкі Н. Субоцін і І. Сакалоў лічаць 
творцу кальвіністам, мітрапаліт Яўгеній – папістам і іезуітам. С. Падокшын 
знаходзіць у філасофіі А. Белабоцкага рысы сацыянскіх мысліцеляў [5, 
с. 108], А. Гарфункель мяркуе, што пасля звароту да праваслаўя, у шматлікіх 
работах А. Белабоцкага яўных адхіленняў ад праваслаўнай веры не на-
зіраецца [6]. 

Спецыфіка поглядаў паэта звязана і з асаблівасцямі эпохі: вылучэннямі 
аўтарскага «я», вялікай колькасцю замежнай духоўнай літаратуры, уплывам 
рэлігійнага раскола на жыццё і творчае мысленне, зменах у палітычным 
і царкоўным жыцці. Пра неабаснаванасць абвінавачванняў у дачыненні 
А. Белабоцкага сведчыць мітрапаліт Яўгеній: ў той «смутны час» – XVII ст. – 
у царкоўным жыцці ўваходзілі ў моду вонкавыя індэферэнтныя адносіны да 
ўсіх хрысціянскіх веравызнанняў, падкрэсліваецца, што для эпохі ўласціва 
змяненне веры ў залежнасці ад абставін. Так, пераход у іншую веру часта 
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быў абумоўлены жаданнем атрымаць адукацыю (гэта яскрава бачна на пры-
кладах Феафана Пракаповіча, Стэфана Яворскага, Сімяона Полацкага). 
Такім чынам, непрызнанне А. Белабоцкага не абмяжоўваецца яго веравыз-
наннем.

У перакладах паэта прысутнічае ўнікальны аўтарскі код, які спрыяе вы-
лучэнню ў тэксце рускіх рэалій, стварэнню больш выразнай і канкрэтызава-
най сістэмы вобразаў, якія адсутнічаюць у тэкстах іншамоўных перакладаў 
ці арыгінале. У прыватнасці, паэма «Пентатэўгум» вылучаецца своеасаблівай 
формай перакладу, увядзеннем перакрыжаванай рыфмы, паводле А. Гар-
функеля, уведзенай А. Белабоцкім суадносна з характарам рускай кніжнай 
паэзіі таго часу. Даследчык называе «Пентатэўгум» А. Белабоцкага значным 
помнікам рускай сілабічнай паэзіі канца XVII ст.» [9, с. 41].

Даследчыкі не адмаўляюць укладу А. Белабоцкага ў развіццё славянскай 
літаратуры, аднак большасць навукоўцаў даследуе яго творы пераважна праз 
біяграфічны метад і з гледжання філасофіі. Да літаратурнай спадчыны паэта 
ў кантэксце літаратуразнаўства звяртаюцца толькі А. Мальдзіс [1, с. 52–59] 
і Л. Суханек [10, с. 39–44; 2, с. 3–21], але і гэтыя даследаванні маюць фрагмен-
тарны характар. Разглядаючы барочнасць паэзіі А. Белабоцкага, Л. Суханек 
мяркуе, што «Пентатэўгум» мог аказаць уплыў на некаторыя эсхаталагічныя 
творы рускай літаратуры (ананімную «Лествицу к небеси» і «Умозритель-
ство душевное» П. Буслаева). А. Мальдзіс адзначае ўклад А. Белабоцкага 
ў фарміраванне філасофскіх асноў рускай літаратуры [1, с. 56].

А. Гарфункель, Р. Родчанка, А. Сабалеўскі і С. Падокшын ствараюць 
вобраз А. Белабоцкага, сыходзячы з кантэксту (біяграфічных звестак, 
сведчанняў яго сучаснікаў, эпохі), што, на нашу думку, не прыводзіць да 
аб’ектыўнай трактоўкі творчасці паэта-філосафа.

Для вызначэння месца А. Белабоцкага ў літаратуры, філасофіі, 
мовазнаўстве XVII ст. зроблена шмат: адкрыты невядомыя звесткі 
з біяграфіі дзеяча (А. Гарфункель, С. Падокшын), праведзены кропкавыя 
даследаванні ў вобразнай сферы і суб’ектнай арганізацыі яго асобных твораў 
(А. Мальдзіс, Л. Суханек). Аднак найбольш канцэптуальныя з іх напрыклад, 
работы Л. Суханека не перакладзены на рускую і беларускую мовы. Акрамя 
таго, больш дэталёвае вызначэнне ўкладу А. Белабоцкага ў развіццё гэтых 
галін і ўшанаванне імя філосафа разам з творцамі яго часу – праблемы су-
часных гуманітарных ведаў. 

Даследаванне філасофска-эстэтычнага аспекту дапаможа разуменню 
суб’ектна-вобразнай структуры яго твораў і іх сувязі з біблейскімі тэкстамі. 
Інтэртэкстуальнасць у паэзіі і перакладных работах А. Белабоцкага можа 
выклікаць цікавасць літаратурна-мастацкай крытыкі. Гэта тлумачыцца тым, 
што неабмежаванае функцыянаванне жанравага і ідэйнага сінтэзу ў сучаснай 



34

літаратуры прыводзіць да дэкананізацыі традыцыйных жанраў, пазбаўляе іх 
першаснай актуальнасці і выклікае істотныя, не заўсёды станоўчыя змены 
ў культуры мовы і эстэтычным мысленні творчай асобы.
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karpovich.arina@gmail.com;  
навук. кіраўн. – С. В. Зелянко, канд. філал. навук, дацэнт

Аналiз сучасных беларускiх твораў мастацкай літаратуры, што ад-
люстроўваюць вобраз горада, сведчыць аб тым, што «Мiнскi тэкст» як прастора 
сiмвалаў i знакаў, праз якiя адбываецца трансляцыя i iнтэрпрэтацыя культурных 
сэнсаў, iснуе і перманентна развіваецца. У кожную гiстарычную эпоху, у кож-
нага аўтара ён свой, непаўторны, асабісты. На сучасным этапе ў лiтаратурнай 
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