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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Апісанне і мэты вучэбна-метадычнага комплексу 

 

Электронны вучэбна-метадычны комплекс (ЭВМК) па дысцыпліне 

«Уводзіны ў літаратуразнаўства» створаны ў адпаведнасці з патрабаваннямі 

Палажэння аб вучэбна-метадычным комплексе і электронным 

вучэбна-метадычным комплексе па вучэбнай дысцыпліне, зацверджанага 

загадам рэктара БДУ ад 23.05.2018 г. № 321-ОД для спецыяльнасцей 1-21 05 01 – 

беларуская філалогія (па напрамках), 1-21 05 02 – руская філалогія (па 

напрамках), 1-21 05 04 – славянская філалогія, 1-21 05 05 – класічная філалогія, 

1-21 05 06 – рамана-германская філалогія, 1-21 05 07 – усходняя філалогія.               

Мэта ЭВМК – дапамагчы студэнтам у вывучэнні дысцыпліны «Уводзіны ў 

літаратуразнаўства», сфарміраваць у іх навуковае, тэарэтычна абгрунтаванае 

ўяўленне аб літаратуразнаўстве як галіне філалагічных ведаў, прадаставіць у іх 

распараджэнне неабходны ў рамках прафесійнай падрыхтоўкі студэнта-філолага 

катэгарыяльны апарат. 

Асноўныя задачы вывучэння дысцыпліны «Уводзіны ў 

літаратуразнаўства»:           

– сістэматызаваць і паглыбіць атрыманыя ў школе веды па тэорыі 

літаратуры, дапамагчы студэнтам пераасэнсаваць некаторыя палажэнні і 

катэгорыі, асобныя паняцці літаратуразнаўства падаць у новай інтэрпрэтацыі ў 

адпаведнасці з дасягненнямі сучаснай навукі пра мастацкую літаратуру;  

– якасна павялічыць аб’ѐм паняційнага інструментарыя, неабходнага для 

вывучэння гісторыі літаратур; 

– сфарміраваць разуменне арганізацыі мастацкага твора як структурнага 

аб’яднання элементаў зместу і формы; 

– навучыць практыцы цэласнага і выбарачнага аналізу 

літаратурна-мастацкага твора. 

У выніку вывучэння дысцыпліны «Уводзіны ў літаратуразнаўства» студэнт 

павінен ведаць:        

– асноўныя тэарэтычныя паняцці, звязаныя з эстэтыкай і паэтыкай 

літаратурнага твора, літаратурным працэсам; 

– сістэму літаратуразнаўчых дысцыплін і іх сувязі з іншымі гуманітарнымі 

навукамі і дапаможнымі галінамі літаратуразнаўства; 

– спецыфічныя асаблівасці эпасу, лірыкі і драмы як родаў літаратуры, 

вершаванай і празаічнай формы выказвання, асноўныя складнікі стылю 

пісьменніка; 

умець: 

– вызначаць асноўную ідэйную накіраванасць, тэматыку, праблематыку, 

пафас літаратурнага твора; 

– разглядаць літаратурны твор у арганічным адзінстве яго зместу і формы; 

– вызначаць асаблівасці стылю пісьменніка, супастаўляць творчыя 

індывідуальнасці розных мастакоў слова; 
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– аналізаваць літаратурны твор, выяўляць яго вартасці і магчымыя 

недахопы; 

валодаць:  

– комплексам сучасных тэарэтыка-літаратурных тэрмінаў і паняццяў, 

асноўнымі прынцыпамі аналізу літаратурных твораў, неабходнымі для 

глыбейшага спасціжэння гісторыка-літаратурных дысцыплін, напісання 

курсавых, семінарскіх і дыпломных работ па літаратуры.               

 

Структура вучэбна-метадычнага комплексу 

 

Змест раздзелаў ЭВМК па дысцыпліне «Уводзіны ў літаратуразнаўства» 

адпавядае стандартам вышэйшай філалагічнай адукацыі і структураваны 

адпаведна патрабаванням да такога тыпу выданняў.  

ЭВМК складаецца з чатырох раздзелаў: тэарэтычнага, практычнага, 

кантролю ведаў, дапаможнага. 

У тэарэтычным раздзеле размешчаны матэрыялы для тэарэтычнага 

вывучэння асноўных пытанняў літаратуразнаўства ў аб’ѐме, які ўстаноўлены 

вучэбнымі планамі і тыпавой вучэбнай праграмай па дысцыпліне «Уводзіны ў 

літаратуразнаўства» для спецыяльнасцей 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па 

напрамках)», 1-21 05 02 «Руская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 04 

«Славянская філалогія», 1-21 05 05 «Класічная філалогія», 1-21 05 06 

«Рамана-германская філалогія», 1-21 05 07 «Усходняя філалогія». 

У практычным раздзеле размешчаны матэрыялы для правядзення 

практычных заняткаў у адпаведнасці з вучэбнымі планамі і тыпавой вучэбнай 

праграмай па дысцыпліне «Уводзіны ў літаратуразнаўства» для спецыяльнасцей 

1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 02 «Руская філалогія 

(па напрамках)», 1-21 05 04 «Славянская філалогія», 1-21 05 05 «Класічная 

філалогія», 1-21 05 06 «Рамана-германская філалогія», 1-21 05 07 «Усходняя 

філалогія». Яны ўключаюць у сябе шэраг пытанняў і заданняў для падрыхтоўкі, а 

таксама неабходную літаратуру. 

Раздзел кантролю ведаў змяшчае матэрыялы бягучага кантролю ведаў і 

атэстацыі студэнтаў: тэмы, пытанні і літаратуру для КСР у аб’еме 4–6 гадзін, 

прадугледжаных вучэбнымі праграмамі БДУ па названых спецыяльнасцях, а 

таксама спіс пытанняў да экзамену. 

Дапаможны раздзел уключае ў сябе спіс рэкамендаванай літаратуры па 

дысцыпліне і электронныя рэсурсы, якія могуць быць карыснымі пры засваенні 

дысцыпліны. 

 

Рэкамендацыі па арганізацыі працы з ЭВМК 

 

Праца з ЭВМК прадугледжвае абавязковае азнаямленне з тэарэтычнымі 

матэрыяламі, адказ на пытанні і выкананне заданняў практычных заняткаў, 

самастойную падрыхтоўку па тэмах КСР, выкарыстанне рэкамендаванай 

літаратуры для лепшага засваення дысцыпліны.  
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1. ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

 

1.1 Сістэма ведаў пра літаратуру 

Паводле аб’екта свайго даследавання навукі падзяляюцца на 

прыродазнаўчыя (матэматыка, фізіка, хімія, біялогія і інш.) і гуманітарныя (ад 

лац. homo – чалавек). Калісьці ўсе гуманітарныя навукі (і часткова 

прыродазнаўчыя) уваходзілі ў філасофію. Пазней з яе вылучыліся гісторыя, 

этнаграфія, эстэтыка, псіхалогія, сацыялогія і інш. У тым ліку – і філалогія (ад 

грэч. phіlo – люблю і logos – слова), навука, якая паклала ў аснову сваіх 

даследаванняў слова, напісанае і прамоўленае, зафіксаванае ў розных помніках 

пісьменства, у вялікай ступені – у творах вусна-паэтычнай народнай творчасці, 

у творах мастацкай літаратуры. З часам сама філалогія раздзялілася на дзве 

цесна звязаныя, але розныя навукі – мовазнаўства (навука пра мову і маўленне) 

і літаратуразнаўства.  

Літаратуразнаўства стала навукай пра сутнасць, своеасаблівасць, 

заканамернасці ўзнікнення і развіцця, сацыякультурную ролю і прынцыпы 

даследавання літаратуры як асобага віду мастацтва – мастацтва слова. Аб’ектам 

даследавання літаратуразнаўства з’яўляецца літаратурны факт, літаратурная 

з’ява. Гэта – твор пісьменніка, нейкі перыяд яго творчасці або ўся творчасць, 

літаратурны жанр, від, род, літаратурны метад, напрамак, стылявая плынь і інш. 

У літаратуразнаўства як навукі маецца свая спецыфічная тэрміналогія, што 

фіксуе той круг паняццяў, якімі аперыруе навука пра літаратуру. Гэта – дзясяткі 

слоў-тэрмінаў, што абазначаюць літаратурныя роды (эпас, лірыка, драма), віды 

(раман, аповесць, верш, паэма, камедыя), жанры (гумарэска, фельетон, 

дэтэктыў, гістарычны раман, ода, балада), кампаненты паэтыкі твора 

(кампазіцыя, сюжэт, фабула, страфа, алітэрацыя), з’явы вершазнаўства 

(сілабічнае вершаванне, дактыль, харэй, цэзура) і інш. 

Літаратуразнаўства мае і сваю методыку даследавання, якая ўключае ў 

сябе асноўныя прынцыпы і метады даследавання літаратурнага твора 

(творчасці пісьменніка),  выпрацаваныя асобнымі навуковымі напрамкамі і 

школамі. У прыватнасці, сярод галоўных прынцыпаў літаратуразнаўчага 

аналізу вылучаюцца прынцыпы: эстэтычны, гістарызму, цэласнасці, 

сістэмнасці, паяднання аналізу з сінтэзам. У гісторыі сусветнай 

літаратуразнаўчай думкі ХІХ–ХХ стст. праявілі сябе міфалагічная, 

культурна-гістарычная, псіхалагічная, фенаменалагічная школы; біяграфічны, 

параўнальна-гістарычны, фармальны, сацыялагічны і іншыя метады. 

Галоўныя галіны літаратуразнаўства – гісторыя літаратуры, тэорыя 

літаратуры, літаратурная крытыка. 

Гісторыя літаратуры вывучае гістарычныя заканамернасці ўзнікнення і 

развіцця пэўных літаратурных з’яў і фактаў, устанаўлівае месца і значэнне 

творчасці тых ці іншых пісь- меннікаў і асобных іх твораў у нацыянальным, 

рэгіянальным і сусветным літаратурным працэсе, у жыцці грамадства. 
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Тэорыя літаратуры, якая даследуе сутнасць, своеасаблівасць літаратуры як 

грамадскай з’явы і мастацтва слова, вывучае этапы літаратурна-мастацкага 

развіцця, сацыяльна-гістарычную ролю і прынцыпы аналізу літаратуры. 

Літаратурная крытыка узнікла раней за іншыя, адразу са з’яўленнем 

мастацтва слова ў выглядзе вусна-паэтычнай народнай творчасці. Прафесійная 

літаратурная крытыка – від літаратурнай дзейнасці, мэта якой – даць ацэнку 

бягучым фактам і з’явам літаратуры з пункту гледжання значэння іх для 

сучаснасці. 

Дапаможныя галіны літаратуразнаўства. 

Бібліятэказнаўства вывучае навуковыя прынцыпы збору, сістэматызацыі, 

зберажэння і прапа- ганды твораў друку (кнігі, часопісы, газеты і г. д.), а 

таксама (асабліва ў апошні час) – аўдыя- і відэапрадукцыю. 

Бібліяграфія (ад грэч. bіblіa — кніга і grapho — апісваю) займаецца 

выяўленнем, рэгістрацыяй, апісаннем (на падставе пэўных 

навукова-метадычных прынцыпаў) літаратурнай прадукцыі, складаннем 

усялякага роду даведнікаў і аглядаў літаратуры. 

Гістарыяграфія вывучае друкаваныя матэрыялаў па пэўнай тэме і – на 

аснове гэтага дае усведамленне ступені навуковай распрацаванасці асобных 

пытанняў гісторыі і тэорыі літаратуры. 

Архівазнаўства вывучае навукова-метадычныя прынцыпы збору, апрацоўкі, 

захавання і выкарыстання рукапісных і дакументальных матэрыялаў. 

Археаграфія вывучае метады збору, апісання і публікацыі гістарычных, у 

нашым выпадку – гісторыка-літаратурных, дакументаў, адшуканых найперш у 

архіўных сховішчах. 

Палеаграфія займаецца вывучэннем матэрыялаў і сродкаў пісьма, 

гісторыяй спосабаў запісу і асаблівасцямі графікі. 

Музеязнаўства распрацоўвае тэорыю і методыку камплектавання, 

захавання і прапаганды музейных матэрыялаў. 

Літаратурнае краязнаўства шукае матэрыялы пра сувязь літаратараў з пэўнай 

мясцовасцю, выкарыстанне імі ў сваѐй творчасці фальклору, гаворак, прататыпаў, 

падзей і г. д. «роднага кута». 

Біяграфістыка займаецца стварэннем як мага больш поўных, навукова 

дакладных і грунтоўных біяграфій дзеячаў літаратуры і мастацтва. 

Храналогія (ад грэч. chronos – час і logos – слова) вызначае дакладныя, 

дакументальна пацверджаныя даты развіцця літаратурнага працэсу ў яго часавай 

паслядоўнасці. 

Крыніцазнаўства займаецца выяўленнем, сістэматызацыяй і публікацыяй 

літаратурных крыніц: асобных твораў, матэрыялаў, звязаных з жыццѐм і творчай 

дзейнасцю пісьменнікаў. 

Тэксталогія (ад лац. Texus – тканіна, сувязь і грэч. logos – слова) даследуе 

гісторыю напісання і друкавання літаратурных твораў з мэтай вызначэння т. зв. 

аўтэнтычнага тэксту, вызваленага ад розных памылак і скажэнняў. 

Напрамкі сучаснага літаратуразнаўства. 

Фалькларыстыка вучае творы вусна-паэтычнай народнай творчасці. 
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Вершазнаўства – раздзел паэтыкі, што вывучае верш як пэўную 

эстэтычную сістэму, яго гісторыю і тэорыю. 

Перакладазнаўства – філалагічная навука пра сутнасць, своеасаблівасць, 

гістарычныя заканамернасці ўзнікнення і развіцця, сацыяльна-гістарычную 

ролю і прынцыпы аналізу перакладу. 

Кампаратывістыка (ад лац. comparatіvus – параўнальны), альбо 

параўнальнае літаратуразнаўства. 

Герменеўтыка (ад грэч. hermēneutіke — мастацтва тлумачэння) – вучэнне 

аб спосабах і прынцыпах вытлумачэння, інтэрпрэтацыі якога-небудзь тэксту, 

выяўленне яго глыбіннага, часам прыхаванага, сэнсу. 

 

Літаратура па тэме: 

Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. Ч. 1. 

Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка / В. П. Рагойша [і 

інш.]. – Мінск: БДУ, 2011. [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/4719  – Дата доступу: 20.04.2020. – С. 10–45. 

 

Пытанні для самаправеркі: 

1. Дайце азначэнне літаратуразнаўства як філалагічнай навукі.            

2. Што дазваляе лічыць літаратуразнаўства самастойнай навукай. 

3. У чым і як праяўляецца сувязь літаратуразнаўства з іншымі 

гуманітарнымі (і не толькі) навукамі? 

4. Дайце азначэнне трох галоўных галін літаратуразнаўства. 

5. Ахарактарызуйце ўсе раздзелы гісторыі літаратуры. 

6. Вызначце сутнасць тэорыі літаратуры і яе раздзелаў як навукі. 

7. Дакажыце, што літаратурны крытык не толькі вучоны, але адначасова і 

пісьменнік. 

8. Раскажыце пра цесную сувязь паміж гісторыяй, тэорыяй літаратуры і 

літаратурнай крытыкай.  

9. Чаму шэраг самастойных гуманітарных навук мы называем 

дапаможнамі галінамі літаратуразнаўства? 

10. Раскрыйце сутнасць бібліятэказнаўства і бібліяграфіі. 

11. Раскажыце пра літаратурнае архівазнаўства, археаграфію і 

палеаграфію. 

12. Чым займаюцца літаратурныя музеязнаўства і краязнаўства? 

13. Пералічыце асноўныя жанры біяграфістыкі і храналогіі. Праілюструйце 

іх прыкладамі. 

14. Раскрыйце сутнасць і значэнне літаратурнага крыніцазнаўства. 

15. Якія навуковыя і практычныя мэты тэксталогіі і якім чынам яны 

дасягаюцца? 

 

1.2 З гісторыі літаратуразнаўства 

Разважанні і меркаванні аб пэўных відах творчасці сустракаюцца ў 

найстарадаўнейшых помніках – у індыйскіх Ведах (X—II ст. да н. э.), у 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/4719
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кітайскай «Кнізе паданняў» («Шуцзін», XII–V ст. да н. э.), у 

старажытнагрэчаскіх паэмах «Іліядзе» і «Адысеі». 

Вучань і паслядоўнік Платона паэт і філосаф Арыстоцель (384–322 гг. да 

н. э.) выдзеліў літаратуразнаўства з філасофіі, заклаў падмурак чыста 

літаратуразнаўчых дысцыплін — тэорыі літаратуры, стылістыкі і паэтыкі. Ён у 

сваіх трактатах «Аб мастацтве паэзіі», «Метафізіка» і «Рыторыка» выклаў 

першае сістэматычнае вучэнне аб паэтыцы.  

У Старажытным Рыме адным з выдатнейшых тэарэтыкаў мастацтва быў 

паэт і філосаф Гарацый (65–8 гг. да н. э.). Свае погляды на паэзію ѐн выклаў не 

толькі ў вершах і одах, але і ў вершаваным трактаце «Паэтычнае мастацтва», 

больш вядомым пад назвай «Пасланне да Пізонаў».  

Для эстэтычнай думкі Сярэднявечча было характэрным выкарыстанне з 

набыткаў антычнасці пераважна рыторыкі. У працах П'ера Абеляра, Аўгусціна 

Блажэннага, Роджэра Бэкана, Фамы Аквінскага адчуваецца імкненне 

скарыстаць вопыт антычных тэарэтыкаў, у тым ліку і ў сферы эстэтыкі. 

Эпоха Адраджэння: «Паэтыка» Ж. Скалігера, тлумачальнікі па паэтыцы Т. 

Таса («Разважанне аб паэтычным мастацтве»), Л. Касцельветра, Дж. Трысіна. 

Самы аўтарытэтны тэарэтык класіцызму французскі паэт Нікала Буало 

(1636–1711). «Паэтычнае мастацтва» Буало аказала вялікі ўплыў на літаратуру 

класіцызму не толькі ў Францыі, але і далѐка за яе межамі, яго ідэі былі 

ўспрыняты Ф. А. Вальтэрам, Ж. Мармантэлем, І. Готшэдам, рускімі паэтамі А. 

Кантэмірам і А. Сума- рокавым. 

 Тэорыя літаратуры ў XVIII ст. абапіраецца на дасягненні ў сферы 

эстэтычнай думкі такіх вядомых вучоных і філосафаў як Д. Дзідро, І. Г. Гердэр, 

Э. Кант. Разам з тым тэарэтычнымі пытаннямі займаліся і самі творцы, сярод іх 

Г. Э. Лесінг, Ф. Шылер, І. В. Гѐтэ. 

У XVIII ст. былі створаны першыя гісторыка-літаратурныя курсы: 

«Гісторыя італьянскай літаратуры» (1772–1782) Дж. Цірабоскі, «Гісторыя 

англійскай паэзіі» (1774–1781) Т. Уортана, «Ліцэй, або Курс старажытнай і 

новай літаратуры» (1799–1805) Ж. Лагарпа. У літаратурнай крытыцы выступалі 

Дзідро, Ж. Мармантэль у Францыі, М. Карамзін у Расіі. У сферы тэорыі рэалізм 

быў найбольш поўна абгрунтаваны ў працах Дзідро і Лесінга. 

Ф. Шылер у артыкуле «Аб наіўнай і сентыментальнай паэзіі» прапанаваў 

новую класіфікацыю форм мастацтваў, заснаваную на гістарызме. Гістарычны 

падыход да мастацтваў ужыў Ф. Шлегель у сваіх «Фрагментах», а ў дачыненні 

да гісторыі літаратуры – яго брат А. Шлегель у «Лекцыях аб драматычным 

мастацтве і літаратуры». 

У філасофскіх працах Г. В. Гегеля (1770–1831), прысвечаных праблемам 

эстэтыкі, развіццѐ мастацтва тлумачыцца як дыялектычная змена яго форм — 

сімвалічнай, класічнай і рамантычнай. 

У ХІХ ст. складваюцца літаратуразнаўчыя школы – міфалагічная (браты Я. 

і В. Грым, К. Юнг), культурна-гістарычная (І. Тэн), кампаратывісцкая (Т. 

Бенфей), псіхалагічная, структуралісцкая, якія мелі нямала паслядоўнікаў у 

розных краінах. Значны ўплыў на развіццѐ літаратуразнаўства ў гэты час мелі 
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эстэтычныя і філасофскія плыні – інтуітывізм і фрэйдызм, а пазней марксізм, 

ніцшэанства, экзістэнцыялізм. 

У ХХ ст. працэс развіцця літаратуразнаўства стаў сусветным. 

Расійскае літаратуразнаўства. Першыя навуковыя досведы, звязаныя з 

мастацкім словам, грунтаваліся на аналізе рускай міфалогіі, а ў працах рускіх 

даследчыкаў Ф. Буслаева і А. Афанасьева адчуваўся ўплыў заходнееўрапейскай 

міфалагічнай школы. 

А. Сумарокаў, стаў тэарэтыкам рускага класіцызму. У яго «Эпістале аб 

вершатворчасці» (1748) адчуваецца ўплыў ідэй «Паэтыкі» Н. Буало. В. 

Традзьякоўскі ў сваім трактаце «Новы і кароткі спосаб да складання расійскіх 

вершаў з вызначэнем для гэтага прыналежных званняў» (1735) паклаў пачатак 

рэформе рускага вершаскладання, выступіў супраць выкарыстання выключна 

сілабічнага   прынцыпа. В. Традзьякоўскага дапоўніў і развіў М. Ламаносаў у 

трактаце «Пісьмо аб правілах расійскага вершаскладу» (1739) і ў дзвюх 

філалагічных працах — «Рыторыка» (1748) і «Расійская граматыка» (1757).  

В. Бялінскі як тэарэтык літаратуры ѐн выступіў у працы «Падзел паэзіі на 

роды і віды» (1841), першы даў вытлумачэнне сістэматызацыі літаратуры 

паводле яе родавай прыналежнасці. 

У сваіх навуковых працах А. Весялоўскі адштурхоўваўся ад даследаванняў 

прадстаўнікоў міфалагічнай школы, але пайшоў далей за іх, займаўся 

праблемамі генезісу мастацкай творчасці, параўнальнага літаратуразнаўства, 

вылучыў ідэю аб сінкрэтычным характары першабытнага мастацтва. У сваѐй 

«Гістарычнай паэтыцы» (1906) ѐн зрабіў спробу прасачыць працэс эвалюцыі 

літаратурных жанраў, а таксама вобразнасці. 

Многія наватарскія ідэі ў галіне літаратуразнаўства з цяжкасцю прабівалі 

сабе дарогу, на дзейнасці такіх вучоных, як Д. Ліхачоў, В. Жырмунскі, М. 

Бахцін, Ю. Лотман, М. Гаспараў, адбілася негатыўнае стаўленне да наватарства, 

да пошуку новых шляхоў даследавання. 

Беларускае літаратуразнаўства. Гісторыя беларускага літаратуразнаўства 

бярэ свой пачатак у часы Францыска Скарыны. Наш першы асветнік быў не 

толькі перакладчыкам, але таксама паэтам, публіцыстам, заснавальнікам 

беларускай літаратуры і літаратурнай мовы. Ён распрацоўваў жанры прадмоў і 

пасляслоўяў, акравершаў-акафістаў, духоўных вершаў. 

Яшчэ да зараджэння новай беларускай літаратуры на яе працавалі М. 

Гусоўскі, Я. Вісліцкі, А. Міцкевіч, Я. Чачот і многія іншыя, хто пісаў свае 

творы на лацінскай, польскай ці рускай мове. 

Акадэмік Яўхім Карскі (1860–1931) у сваѐй фундаментальнай 

чатырохтомнай працы «Беларусы» даў апісанне гісторыі беларускага 

фальклору і пісьменнасці ў сувязі з гісторыяй мовы, этнаграфіі беларускага 

этнасу. 

На развіццѐ гісторыі, тэорыі літаратуры паўплывалі працы Максіма 

Багдановіча (1891–1917) і Максіма Гарэцкага (1893–1939). Пяру М. Гарэцкага 

належаць «Беларуская літаратура пасля ―Нашае нівы‖», «Белорусская 

литература. Краткий очерк», «Беларускі тэатр у палове ХIX веку», 
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крытыка-біяграфічныя нарысы «Платон Галавач», «Аркадзь Моркаўка», 

«Сымон Баранаў», «Творчасць Міхася Чарота», юбілейныя артыкулы «На 

ўгодкі па Максіму Багдановічу», «Уладзіслаў Галубок»і інш., падручнік 

«Гісторыя беларускае літаратуры» (Вільня, 1920).  

Кнігі іншых вучоных – даследчыкаў беларускай літаратуры: Мікалая 

Янчука «Нарысы па гісторыі беларускае літаратуры» (1922), Антона Луцкевіча 

«Нашы песняры» (1918) – таксама адлюстроўвалі першыя поспехі маладой 

беларускай літаратуры.  

Іван Замоцін яшчэ да Кастрычніцкай рэвалюцыі стаў вядомы як даследчык 

рускай літаратуры ХІХ ст. У час працы ў Беларусі ѐн быў адным з вядучых 

беларускіх літаратуразнаўцаў. Вацлаў Ластоўскі выдаў у 1926 г. у Каўнасе 

«Гісторыю беларускай (крыўскай) кнігі». Яўген Барычэўскі з’яўляўся 

прадстаўніком культурна-гістарычнай школы ў беларускім літаратуразнаўстве 

даваеннай пары, адным з першых беларускіх бібліѐграфаў і даследчыкаў тэорыі 

літаратуры. Яго працы «Паэтыка літаратурных жанраў» (1927) і «Тэорыя 

санета» (1927) былі першымі кнігамі, прысвечанымі чыста тэарэтычным 

пытанням літаратуразнаўства. 

Аляксандр Вазнясенскі стаў адным з заснавальнікаў беларускага 

параўнальна-тыпалагічнага літаратуразнаўства, выступаў з артыкуламі пра 

беларускіх пісьменнікаў. Адам Бабарэка – першы беларускі прафесійны 

крытык. 

Акадэмічныя вучоныя І. Навуменка, Н. Перкін, Ю. Пшыркоў, В. 

Барысенка, У. Гніламѐдаў, В. Каваленка, М. Мушынскі, А. Мальдзіс, І. Ралько, 

А. Адамовіч, В. Жураўлѐў, Г. Кісялѐў, С. Лаўшук, П. Дзюбайла, І. Шпакоўскі, 

В. Чамярыцкі, М. Ты- чына, У. Казбярук, В. Гапава, Э. Мартынава, А. 

Коршунаў, У. Мархель, У. Сакалоўскі, М. Ярош, А. Яскевіч — аўтары 

шматлікіх прац, прысвечаных актуальным праблемам белару- скага 

літаратуразнаўства, мастацкай творчасці. 

БДУ як вядучая навукова-педагагічная ўстанова з самага заснавання меў у 

сваім складзе выдатных вучоных-тэарэтыкаў, у тым ліку філолагаў, сярод іх І. 

Замоцін, Я. Барычэўскі, А. Вазнясенскі, М. Піятуховіч, А. Бабарэка. На 

філалагічным факультэце (заснаваным у 1939 г.) праявілі сябе ў 

літаратуразнаўстве такія спецыялісты ў галіне гісторыі і тэорыі літаратуры, як І. 

Гутараў, М. Ларчанка, С. Александровіч, Л. Фіглоўская, У. Карабан, І. 

Навуменка, П. Ткачоў, І. Кахно, Д. Фактаровіч, Н. Лапідус, Б. Міцкевіч, Ф. 

Куляшоў, А. Лойка, І. Шаблоўская, Д. Бугаѐў, В. Казлова, К. Хромчанка, Н. 

Гілевіч, М. Яфімава, С. Ганчарова-Грабоўская, І. Скарапанава, Л. Няфагіна, Т. 

Шамякіна, В. Рагойша, А. Бельскі, І. Чарота, А. Андрэеў, І. Багдановіч, У. 

Кароткі і інш 

Шэраг вядомых літаратуразнаўцаў, сярод якіх У. Калеснік, М. Лазарук, М. 

Грынчык, В. Атрашкевіч, В. Івашын, А. Семяновіч, А. Канапелька, М. 

Штэйнер, В. Шынкарэнка, З. Мельнікава, М. Мішчанчук, С. Мусіенка, А. 

Пяткевіч, І. Жук, Я. Клімуць, Т. Нуждзіна, А. Макарэвіч, працуюць ці працавалі 

ў іншых вышэйшых навучальных установах рэспублікі. 
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Літаратура па тэме: 

Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. Ч. 1. 

Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка / В. П. Рагойша [і 

інш.]. – Мінск: БДУ, 2011. [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/4719  – Дата доступу: 20.04.2020. – С. 45–64. 

 

Пытанні для самаправеркі: 

1. Што вы можаце сказаць пра тэарэтыка-літаратурную думку ў 

старажытных Індыі, Кітаі, Грэцыі і Рыме? 

2. Раскажыце пра станаўленне навукі пра літаратуру ў краінах Заходняй 

Еўропы. 

3. Назавіце вядучых расійскіх літаратуразнаўцаў. Які ўклад яны ўнеслі ў 

развіццѐ літаратуразнаўства? 

4 Як развівалася айчынная навука пра літаратуру? Назавіце вядомых 

беларускіх літаратуразнаўцаў і іх асноўныя працы. 

 

1.3 Метадалагічныя праблемы літаратуразнаўства 

Метад (ад грэч. mеthodos – спосаб пазнання даследаван-ня з’яў прыроды і 

грамадскага жыцця) у літаратуразнаўстве – гістарычна і тэарэтычна 

абумоўлены шлях навуковага даследавання літаратурнай творчасці, у аснове 

якога – тыя ці іншыя прынцыпы аналізу твора. Метадалогія – у вузкім сэнсе – 

тэорыя метаду, вучэнне пра яго. У шырокім сэнсе метадалогію разглядаюць 

разам з методыкай літаратуразнаўства як сістэму прынцыпаў і шляхоў 

навуковага аналізу мастацкай літаратуры. Разам яна зыходзіць з прызнання 

цэласнасці, сістэмнасці літаратурнага твора, дыялектычнага адзінства яго 

зместу і формы. Важна, каб сам аналіз вѐўся шляхам паступовага разгляду 

асобных кампанентаў зместу і формы літаратурнага твора. 

Галоўныя прынцыпы аналізу мастацкага твора: 1) эстэтычны – 

прадугледжвае, што да твораў літаратуры мы павінны ставіцца як да з’яў 

мастацкіх, г. зн. вызначаць ступень іх эстэтычнай вартасці; 2) гістарызму – 

патрабуе разглядаць літаратурныя з’явы ў сувязі з канкрэтнымі 

сацыякультурнымі і гістарычнымі ўмовамі, якія іх нарадзілі; 3) сістэмнасці – 

прымушае бачыць у літаратурным творы пэўную сістэму – комплекс 

узаемападпарадкавальных кампанентаў, якія характарызуюцца іх 

узаемазвязанасцю, узаемадзеяннем, адзінствам сістэмы з асяроддзем 

(грамадскім, мастацкім), уключэннем гэтай сістэмы ў сістэмы вышэйшага 

парадку (творчасць пісьменніка, нацыянальная літаратура, грамадская 

свядомасць і інш.), праяўленнем кожнага кампа- нента як самастойнай сістэмы 

ніжэйшага ўзроўню; 4) цэласнасці прадугледжвае імкненне да поўнага ахопу 

кампанентаў зместу і формы, хаця гэта і складана; 5) паяднання аналізу з 

сінтэзам вызначае ход даследчыцкай думкі. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/4719
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Літаратуразнаўчыя школы. Міфалагічная. Асноўны даследчыцкі 

прынцып школы – пошук у фальклорных і нават літаратурных творах 

«праміфа», ці «першаміфа», да якога зводзілася ўся пазнейшая творчасць. 

Культурна-гістарычная. Літаратура ў цэлым і творчасць асобнага 

пісьменніка ў прыватнасці разумеліся як спараджэнне гістарычнай эпохі, 

сацыяльнага і геаграфічнага «асяроддзя» і нацыянальных, «расавых» 

асаблівасцей. 

Псіхалагічная школа. Галоўны прадмет яе вывучэння – унутраны, 

псіхалагічны бок творчасці і перш за ўсѐ – духоўнае жыццѐ аўтара. Прыхільнікі 

гэтай школы твор лічылі мадэллю душы аўтара, а само мастацтва – 

пераўвасабленнем перажыванняў мастака ў вобразы. 

Фенаменалагічная школа. Разуменне твора не як застылага аб’екта 

(«тэксту») для структурна-тэкстуальнага аналізу, а як «акта» гутаркі і, 

адначасова, акта стварэння (як аўтарам, так і чытачом) індывідуальнага 

«значэння». 

Структурна-семіятычная. Вучоныя гэтай школы імкнуліся спачатку 

выявіць (з дапамогай лінгвістычных мадэлей) спецыфіку «моў» розных відаў 

мастацкай творчасці (танца, драмы, кіно і да т. п.). Пазней праявілі цікавасць да 

пазатэкставых аспектаў без якіх, на думку Лотмана, немагчыма зразумець 

тэкст. 

Літаратуразнаўчыя метады. Біяграфічны. Творчасць паэта, на думку 

Шарля Сент-Бѐва, – вынік і выражэнне яго асобы, яго псіхалагічных 

асаблівасцей, сфарміраваных выхаваннем, адукацыяй, сямейным і грамадскім 

асяроддзем і да т. п. Задача крытыка ў тым, каб вывучыць усе абставіны 

асабістага жыцця паэта і ўзнавіць «непаўторны» пар- трэт аўтара, прасачыўшы 

яго самавыражэнне ў творах. 

Параўнальна-гістарычны. Аляксандр Весялоўскі звязваў развіццѐ 

літаратуры з гісторыяй народа. Асноўную ўвагу ѐн звяртаў на гістарычна 

абумоўленую эвалюцыю мастацкай творчасці, даследуючы, у прыватнасці, 

развіццѐ і ўзаемапра- нікненне сюжэтаў. 

Фармальны метад (В. Шклоўскі) зыходзіць з таго, што менавіта форма 

робіць паэзію паэзіяй, вызначае спецыфіку апошняй. Змест твора можна 

перадаць без выкарыстання рыфмы, рытма — іншымі словамі, парушыўшы яго 

форму, аднак пры гэтым знікае і паэтыч- нае ўражанне.  

Сацыялагічны метад. літаратура разглядалася як важная грамадская з’ява 

(другая палова ХІХ ст., Г. Пляханаў, Ф. Мерынг і інш.). 

Структурна-семіятычны метад у літаратуразнаўстве ўзнік на аснове 

лінгвістычнага структуралізму Ф. дэ Сасюры. Структуралісты- 

літаратуразнаўцы (Р. Барт, Ц. Тодараў, Ю. Крысцева, 50–70-я гг. ХХ ст.) 

імкнуліся да стварэння «марфалогіі літаратуры», іншымі словамі – да 

выяўлення агульных законаў і правіл пабудовы мастацкага твора. 

Дэканструктывісцкі метад. Ж. Дэрыда сцвярджаў, што тэкст губляе сувязь 

з рэчаіснасцю, нічога фактычна не абазначае, нічога не «адлюстроўвае», а жыве 

уласным жыццѐм, па асаблівых «тэкставых» законах. 
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Герменеўтычны метад атрымаў сваѐ станаўленне ў працах нямецкага 

вучонага Ф. Д. Шлейермахера, а найбольш вядомымі пазнейшымі яго 

тэарэтыкамі сталі В. Дзільтэй, Г. Гадамер, М. Хайдэгер. Тут праводзіцца думка 

аб тым, што крытык можа зразумець твор лепей, чым сам аўтар. Для гэтага 

крытык павінен перажыць, следам за аўтарам, «акт стварэння». 

 

Літаратура па тэме: 

Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. Ч. 1. 

Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка / В. П. Рагойша [і 

інш.]. – Мінск: БДУ, 2011. [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/4719  – Дата доступу: 20.04.2020. – С. 64–80. 

 

Пытанні для самаправеркі: 

1. У чым адрозненне паміж паняццямі «метад літаратуразнаўчы» і 

«метадалогія літаратуразнаўства»? 

2. Раскажыце пра спецыфіку літаратуразнаўчай метадалогіі. 

3. Раскрыйце сутнасць асноўных прынцыпаў аналізу мастацкага твора 

(эстэтычны, гістарызму, сістэмнасці, цэласнасці, паяднання аналізу з сінтэзам). 

4. Якія вы ведаеце навуковыя школы ў літаратуразнаўстве? 

5. Ахарактарызуйце асноўныя метады літаратуразнаўства (біяграфічны, 

параўнальна-гістарычны, фармальны, сацыялагічны, структурны, 

герменеўтычны). 

6. Што такое цэласны аналіз літаратурнага твора і якая яго методыка? 

7. Якія асноўныя літаратуразнаўчыя цэнтры вы ведаеце? 

 

1.4 Мастацка-эстэтычнае і навуковае пазнанне жыцця 

Аб’ектамі навуковага пазнання з’яўляецца ўвесь сусвет, у тым ліку і сам 

чалавек. Навука пазнае рэчаіснасць у адзінстве і ўзаемасувязях з’яў прыроды, 

гістарычных працэсаў. Прычым, з працэсу пазнання пры гэтым выключаецца 

суб’ект пазнання.  

Аб’ектам мастацкага пазнання найчасцей выступае сам чалавек. Вобраз 

чалавека мы бачым у літаратурных творах, на мастацкіх палотнах, на 

тэатральнай сцэне, у кінафільмах і г. д. Часам перад намі нейкія рэчы, 

прадметы, расліны, жывѐлы, з’явы прыроды. Аднак, нягледзячы на характар 

аб’екта пазнання, заўсѐды і нязменна прадметам мастацкага пазнання выступае 

чалавек. Пра што б ні пісаў пісьменнік, ѐн піша пра чалавека, для чалавека, у 

імя чалавека. У фокусе літаратурнага пазнання заўсѐды знаходзіцца чалавек. 

Літаратурная творчасць (як і творчасць прадстаўнікоў іншых відаў мастацтва) 

адрасуецца чалавеку, эмацыянальна ўздзейнічае на яго, задавальняе яго патрэбу 

ў ісціне, дабры, прыгажосці. Пры гэтым, у адрозненне ад навукі, мастацтва 

пазнае навакольны свет – і не толькі ду- хоўны, але і матэрыяльны – у цеснай 

узаемасувязі з суб’ектам пазнання. 

Сродкамі науковага пазнання сталі лагічны довад, доказ, сілагізм, 

формула. Сродкам мастацкага – стаў вобраз. Вобраз – гэта асобы спосаб 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/4719
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эстэтычнага ўвасаблення рэальнага і выдуманага свету ў канкрэтнай, 

індывідуальна-пачуццѐвай форм. 

 

Літаратура па тэме: 

Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. Ч. 1. 

Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка / В. П. Рагойша [і 

інш.]. – Мінск: БДУ, 2011. [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/4719  – Дата доступу: 20.04.2020. – С. 80–97. 

 

Пытанні для самаправеркі: 

1. Як вы можаце акрэсліць аб’ект, прадмет і змест мастацка-эстэтычнага 

пазнання?  

2. Раскажыце пра сродкі навуковага і мастацкага пазнання.                 

3. Растлумачце сутнасць літаратурнага вобраза як «знаѐмага незнаѐмца»          

(В. Бялінскі).   

4. Як вы разумееце нацыятворчую і дзяржаватворчую ролю мастацкай 

літаратуры? Пакажыце гэта на прыкладзе беларускай літаратуры. 

 

1.5 Мастацтва і грамадскае жыццё 

Літаратура як форма грамадскай свядомасці не толькі пазнае аб’ектыўную 

рэчаіснасць, але і сама ўздзейнічае на яе. Літаратура імкнецца выразіць думкі, 

перажыванні сучаснікаў, іх інтарэсы, спадзяванні, памкненні. Аднак 

рэчаіснасць можа адлюстроўвацца ў творы з большай або меншай ступенню 

праўдзівасці, можа аказацца і ўвогуле скажонай. Усѐ залежыць ад светапогляду 

пісьменніка, яго грамадскай свядомасці, ідэйнай скіраванасці. 

Усе віды мастацтва валодаюць такімі канкрэтнымі функцыямі, як 

пазнавальная, выхаваўчая, эстэтычная, камунікатыўная, этнагенетычная, якія 

непасрэдна звязаны з успрыняццем твора рэцэпіентам, кантактамі паміж ім і 

аўтарам. Творца нараджаецца ў грамадстве, яго здольнасці да пэўнага віду 

мастацтва павінны быць некім заўважаны, падтрыманы, ды і ѐн сам не можа 

адбыцца як мастак, калі не ўспрыме назапашанае яго папярэднікамі, народам, 

калі не будзе ў яго паклікання да таго, каб паслужыць грамадству сваім 

талентам. 

Рэчаіснасць, якая акружае кожнага чалавека з самага яго нараджэння, 

рознымі сваімі праявамі спрыяе фарміраванню пэўных поглядаў на навакольны 

свет, паступова надае яму сістэму асабістых перакананняў, ідэалаў, 

светабачанне і светаўспрыманне. Працэс фарміравання мастака заўсѐды 

звязаны з канкрэтна- гістарычнымі абставінамі. 

Грамадскі і эстэтычны ідэал мастака мае не толькі канкрэтна-гістарычны, 

але і класавы, нацыянальны характар. Працэс фарміравання светапогляду 

творчай асобы звязаны з яе маральна-этычнымі, сацыялагічнымі, філасофскімі, 

а часта і з рэлігійнымі пошукамі, вызначэннем каштоўнасных арыенціраў, 

патрэбнасцю ўсвядоміць сябе ў свеце, выявіць свае грамадзянскія схільнасці. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/4719
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Ад гэтага залежыць тое, якім будзе пафас твор- часці, ідэйная скіраванасць 

мастака, выбар тэматыкі і праблематыкі яго твораў. 

 Ідэйнасць звязана са светапоглядам мастака, абумоўлена яго адносінамі 

да рэчаіснасці. Галоўную думку, ідэю мастацкага твора пісьменніку падказвае 

тое, што было глыбока перажыта ім. Лепшыя ўзоры з напісанага класікамі 

сусветнай літаратуры ствараліся на падставе глыбока прагрэсіўнай ідэі, якая 

падпарадкоўвала сабе як іх змест, так і форму. У літаратуры ідэйнасць 

з’яўляецца крытэрыем ацэнкі якасці мастацкіх твораў у залежнасці ад 

сацыяльнай значнасці іх праблематыкі і мастацкай ідэі, а таксама зместу. 

Мастацкія ідэі ў творчасці могуць быць розныя, яны класіфікуюцца паводле іх 

тыпалогіі: сацыяльныя, палітычныя, маральна-этычныя, рэлігійныя, 

нацыянальна-патрыятычныя. Літаратура – адна з важнейшых форм 

ідэалагічнага ўздзеяння. Быць ідэйным у мастацтве азначае актыўна 

ажыццяўляць яго выхаваўчую ролю ў інтарэсах грамадства. 

 

Літаратура па тэме: 

Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. Ч. 1. 

Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка / В. П. Рагойша [і 

інш.]. – Мінск: БДУ, 2011. [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/4719  – Дата доступу: 20.04.2020. – С. 97–113. 

 

Пытанні для самаправеркі: 

1. Якія мэты і функцыі выконвае ў грамадстве літаратура (як і мастацтва 

ўвогуле)? 

2. Як рэчаіснасць уплывае на мастацтва? 

3. Што ўяўляе сабой грамадскі і эстэтычны ідэал мастака? Які характар ѐн 

мае? 

4. Ці заўсѐды аб’ектыўная ідэя твора адпавядае аўтарскай? 

5. Што выступае крытэрыямі мастацкасці твора? 

6. Якога пісьменніка можна назваць народным? 

 

1.6 Літаратура як від мастацтва 

Мастацтва разглядаюць у залежнасці ад абранага аспекту як эстэтычную 

з’яву, пазнавальную дзейнасць, увасабленне пазіцыі і светаразумення аўтара, 

міжасобасную камунікацыю, адмысловую форму гульні, семіятычны феномен 

(аперыраванне знакамі), а таксама як з’яву шматфункцыянальную, якая валодае 

комплексам уласцівасцей і прыкмет. Нягледзячы на існаванне розных 

падыходаў да разумення мастацтва, усе яны адштурхоўваюцца ад таго, што 

мастацтва мае творчы (стваральны) характар.  

Мастацтва – форма духоўнай творчасці чалавека, форма грамадскай 

свядомасці (у шэрагу іншых: эстэтычнай, маральнай, рэлігійнай, прававой, 

будзѐнна-побытавай), спецыфічны род эстэтычнага асваення свету, выражэнне 

ўнутранай сутнасці чалавека ў яго цэльнасці (канцэпцыі асобы). Па сваѐй 

прыродзе яно спалучае рацыянальны і эмацыянальны пачаткі.  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/4719
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Мастацтва зарадзілася разам са з’яўленнем чалавека разумнага. У 

старажытнасці, эпоху першабытнай, міфалагічнай свядомасці, мастацтва было 

сінкрэтычным, г.зн. злітным з іншымі формамі дзейнасці чалавека, яно яшчэ не 

вычлянялася як нешта асобнае. Існуе некалькі канцэпцый паходжання 

мастацтва: 1) боская, выкладзеная ў Бібліі (чалавек быў створаны па божаму 

падабенству, і здольнасць да творчасці ў яго закладзена Богам), 2) эстэтычная 

(мастацтва зарадзілася ў першабытным грамадстве (наскальныя малюнкі, 

рытуальныя спевы і танцы) і напачатку было прызначана абслугоўваць культ, 

пазней было ўсвядомлена як асобная, самастойная форма духоўнай дзейнасці 

чалавека), 3) псіхафізіялагічная (мастацтва трэба чалавеку, каб выжыць у свеце 

і захаваць сябе, згодна з філосафам Э.Фромам у чалавека існуе псіхалагічная 

патрэба ў пераўтварэнні свету, г.зн. у творчай дзейнасці, бо чалавек надзелены 

фантазіяй, уяўленнем, эмацыянальнасцю). 

Асноўнае адрозненне мастацтва ад іншых форм духоўнай дзейнасці 

чалавека ў тым, што яно інтэрпрэтуе рэчаіснасць з дапамогай мастацкіх 

вобразаў. Мастацкія вобразы – гэта эстэтычныя ўяўленні людзей, замацаваныя 

мастацкімі сродкамі ў мастацкіх творах. Прадметам мастацтва выступае не 

толькі свет і ўзаемаадносіны чалавека і свету, але таксама  сам чалавек ва ўсіх 

яго вымярэннях: духоўным, псіхалагічным, сацыяльным, маральным, 

побытавым. 

Законы мастацтва: 1) цэласнасць (паўната), 2) умоўнасць, 3) унутраная 

адрасаванасць, 4) індывідуалізацыя (унікальнасць), 5) генералізацыя 

(абагульненне). 

Галоўная мэта мастацтва – захаванне духоўнага вопыту і перадача 

наступным пакаленням; узвышэнне чалавечай душы. 

Мастацкая творчасць мае тры важныя і ўзаемазвязаныя аспекты: 

эстэтычны, пазнавальны і светасузіральны (т.зв. аспект аўтарскай 

суб’ектыўнасці). 

Эстэтычная дзейнасць – сузіранне адзінкавых прадметаў, якія 

спасцігаюцца як нешта завершанае і цэласнае. Адсюль два аспекты 

эстэтычнага: аб’ектыўны (прадметны) і суб’ектыўны (эмацыянальны). Пры 

эстэтычнай дзейнасці адбываецца ўзаемадзеянне ўласцівасцей успрымаемых 

прадметаў і рысаў свядомасці, якая здзяйсняе ўспрыманне. Гэта адметнага роду 

перажыванне, якое адрозніваецца ад маральных ацэнак ці рэлігійных пачуццяў.  

Эстэтычныя адносіны не абмяжоўваюцца сузіраннем прыгожага прадмета 

ці з’явы, эстэтычнае ўключае ў сябе прыгожыя і непрыгожыя, узвышаныя і 

нізкія, трагічныя і смешныя перажыванні. Эстэтычнае ўспрыняцце свету нельга 

блытаць з гедыністычным задавальненнем ад матэрыяльнага аб’екта. 

Эстэтычнае ўспрыняцце магчыма дзякуючы эмацыянальнай рэфлексіі. 

Рэфлексіяй называюць працэс, калі чалавек думае над уласнымі думкамі, гэта 

своеасаблівы самааналіз свядомасці. Эмацыянальная рэфлексія – гэта 

другаснае, апасродкаванае эстэтычным аб’ектам, перажыванне: уражанняў, 

успамінаў, эмацыянальных рэакцый (перажыванне перажывання).  
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Эстэтычная сфера чалавечых адносін далѐкая ад вобласці ведаў і 

перакананняў. Гэта сфера перавагі, меркаванняў, справы густу. 

Суадносіны паміж эстэтычным і мастацкім абумоўлены тым, што 

галоўным прызначэннем твораў мастацтва з’яўляецца іх успрыняцце як 

эстэтычнай каштоўнасці. А мастацкае, такім чынам, выступае вышэйшай 

культурнай формай эстэтычных адносін чалавека да свету, дзе эмацыянальная 

рэфлексія набывае статус мастацкай творчасці.  

Мастацтва падзяляецца на віды. Падзел робіцца па знешніх, фармальных 

прыкметах, іншымі словамі матэрыяльны носьбіт вобразнасці ў кожнага віда 

мастацтва свой. Гегель выдзяляў пяць вялікіх відаў мастацтва: архітэктуру, 

скульптуру, жывапіс, музыку, паэзію. Побач з імі іншыя мастацтвазнаўцы 

адзначалі існаванне танца, пантамімы (мастацтва руху цела), з 20 ст. – 

рэжысуры (у тэатры, кіно, матэрыяльным носьбітам вобразнасці з’яўляюцца 

прасторавыя кампазіцыі, якія змяняюць адна адну ў часе). Усе віды мастацтва 

можна падзяліць на тры вялікія групы: 1) статычныя (скульптура, жывапіс), 2) 

дынамічныя (музыка, літаратура), 3) сінтэтычныя (тэатр, кіно, харэаграфія).` 

У літаратурных творах матэрыяльным носьбітам вобразнасці выступае 

слова, якое атрымала пісьмовае ўвасабленне. Слова мае прадметны характар, 

яно заўсѐды нешта абазначае. Такім чынам, літаратура належыць да ліку 

выяўленчых мастацтваў, дзе ўзнаўляюцца асобы, падзеі, рэчы, настрой людзей і 

да т.п. У гэтым плане яна падобна да жывапісу і скульптуры. Невыяўленчыя, 

непрадметныя віды мастацтва прынята называць экспрэсіўнымі. Яны 

занатоўваюць агульны характар перажывання па-за простымі сувязямі з 

прадметамі ці падзеямі. 

 

Літаратура па тэме: 

Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. Ч. 1. 

Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка / В. П. Рагойша [і 

інш.]. – Мінск: БДУ, 2011. [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/4719  – Дата доступу: 20.04.2020. – С. 113–144. 

 

Пытанні для самаправеркі: 

1. Якія канцэпцыі паходжання літаратуры як віду мастацтва вам вядомы? 

2. Чаму некарэктна лічыць фальклор асновай ўласна літаратурна-аўтарскай 

творчасці? 

3. У чым заключаецца спецыфіка мастацтва? 

4. Як вы разумееце паняцце «эстэтычная дзейнасць»? 

5. У чым сутнасць светасузіральнага аспекту мастацкай творчасці? 

6. Чым адрозніваюцца матэрыяльныя каштоўнасці ад духоўных? 

7. Якія класіфікацыі падзелу мастацтваў на віды вы ведаеце? 

8. Літаратура – мастацтва слова. Дакажыце гэта. 

9. Якія выключныя асаблівасці літаратурных вобразаў вы можаце назваць? 

10. Параўнайце літаратуру і музыку, літаратуру і жывапіс, літаратуру і 

тэатр, літаратуру і кіно. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/4719
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11. Ахарактарызуйце істотныя бакі вучэння А. Патабні пра слова-вобраз. 

12. Аргументуйце сѐнняшняе месца літаратуры сярод іншых відаў 

мастацтва. 

13. Чаму пісьменніка можна лічыць адным з асноўных стваральнікаў, 

узбагачальнікаў і захавальнікаў «душы народа» – яго мовы? 

14. Якія рысы пісьменніка як творчай асобы вы можаце назваць? 

15. У чым заключаюцца асаблівасці літаратурнага таленту? 

16. Ахарактарызуйце асноўныя формы рэалізацыі літаратурнага таленту. 

17. Ахарактарызуйце віды літаратурнай дзейнасці. 

18. Ахарактарызуйце формы слоўна-мастацкага выказвання. 

19. Ахарактарызуйце этапы творчага працэсу пісьменніка. 

20. Як вы разумееце спалучэнне «сатворчасць чытача і пісьменніка»? 

 

1.7 Паэтыка як навуковая дысцыпліна.  

Літаратурныя роды, віды, жанры  

 

Паэтыка (ад грэч. poіētіkē – паэтычнае мастацтва) – гэта дысцыпліна, якая 

вывучае структуру, характэрныя асаблівасці і змястоўнасць літаратурна- 

мастацкай формы. Паэтыка падзяляеца на тэарэтычную (агульную, або 

макрапаэтыку), функцыянальную (апісальную, або мікра- паэтыку), 

гістарычную, параўнальную і практычную.  

Тэарэтычная паэтыка збліжаецца з цэлым шэрагам раздзелаў тэорыі 

літаратуры. Яна разглядае ўсе магчымыя спосабы і сродкі ўвасаблення 

аўтарскай задумы, іх адпаведнасць літаратурным родам, відам, жанрам. 

Функцыянальная паэтыка даследуе эстэтычныя кампаненты твораў 

пэўнага літаратурнага напрамку ці перыяду, паасобнага віду ці жанру (паэтыка 

рамантызму, рэалізму, старажытнай беларускай літаратуры, рускай паэзіі 

Сярэбранага веку, беларускіх замоў, рамана, санета і г. д.).  

Прадмет гістарычнай паэтыкі – паходжанне і эвалюцыя мастацкіх сродкаў 

(тропы, стылістычныя фігуры, вершаванне) і катэгорый (мастацкі час, прастора, 

прыгожае, велічнае, трагічнае і інш.) у залежнасці ад сацыяльна-гістарычных і 

чыста літаратурных умоў.  

Параўнальная паэтыка займаецца тыпалагічным супастаўленнем спосабаў і 

сродкаў вобразнага адлюстравання свету двух ці больш пісьменнікаў, дзвюх ці 

больш нацыянальных літаратур. 

Практычную паэтыку складаюць розныя курсы і дапаможнікі па агульнай 

паэтыцы, разлічаныя на шырокага чытача. Яе задача – выхаванне паэтычнай 

культуры, азнаямленне чытачоў з асновамі мастацтва слова (у прыватнасці, з 

асновамі вершавання). Практычная паэтыка ад тэарэтычнай адрозніваецца най- 

перш большай даступнасцю выкладу матэрыялу, а таксама формай падачы 

гэтага матэрыялу. 

Усю мастацкую літаратуру можна падзяліць на два тыпы – прозу і паэзію. 

Мастацкая проза (ад лац. prosa oratіo – прамая, прама скіраваная мова), як 

правіла, карыстаецца празаічным спосабам выказвання, паэзія ж найчасцей – 
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вершаваным (ад лац. versa oratіo – вершаваная мова; мова, якая вяртаецца, 

кружыцца). Хаця ѐсць і выключэнні. 

Апрача падзелу мастацкай літаратуры на прозу і паэзію, усе творы 

прыгожага пісьменства разгаліноўваюцца на тры роды. Род літаратурны – самая 

агульная катэгорыя ў класіфікацыі літаратурных твораў, адна з трох – эпас, 

лірыка і драма – вялікіх субсістэм (падсістэм), што ўваходзяць у агульную 

сістэму – мастацкую літаратуру.  

У  кожным з родаў літаратуры можна вылучыць уласныя падсістэмы — 

віды і жанры. У лірыцы можна вылучыць наступныя віды: верш, песня, паэма 

(лірычная), празаічная мініяцюра (лірычная), пародыя. Лірыка на працягу 

доўгага часу свайго існавання выпрацавала шэраг падвідаў верша паводле 

метрычных, страфічных, эўфанічных і іншых прыкмет (іх называюць яшчэ 

цвѐрдымі формамі верша: санет, трыялет, акраверш, александрыйскі верш, 

ліпаграматычны верш, пантарым, рубаі, газэль, тэрцыны, актава, рандо і г. д.  

У літаратурным эпасе паводле фармальных прыкмет (ахоп падзей, 

колькасць сюжэтных ліній, памер твора і інш.) вылучыліся такія пашыраныя 

сѐння яго віды, як раман, аповесць (з падвідамі: дылогія, трылогія, тэтралогія і 

г. д.), апавяданне, навела, абразок, гумарэска, эсэ, нарыс, фельетон, памфлет.  

Што датычыць драмы як роду літаратуры, для якога асноўнае – выяўленне 

скразнога напружанага дзеяння ў дыялагічнай форме, то яна таксама мае свае 

літаратурныя віды – трагедыю, камедыю і ўласна драму. 

Жанр – гэта гістарычна акрэслены, адносна ўстойлівы тып мастацкай 

формы, дзе структура пэўных фармальных прыкмет выяўляе больш-менш 

канкрэтны мастацкі сэнс. Жанр – гэта формазместавая сутнасць літаратурнага 

твора. Тым самым ѐн адрозніваецца ад віду літаратурнага, заснаванага 

выключна на фармальных прыкметах. 

Віды драматычнага роду літаратуры падзяляюцца на жанры: трагедыя на 

трагедыю палітычную, філасофскую, маральна-этычную і інш., камедыя – на 

камедыю лірычную, фантастычную, інтэрмедыю, вадэвіль, фарс і інш., драма – 

на сацыяльна-бытавую, палітычную, меладраму і інш. Лірыку ў традыцыйным 

(«школьным») выкладанні падзяляюць на чатыры жанры: грамадзянская, 

інтымная, пейзажная і філасофская. Відавочна, мы маем тут справу не з уласна 

жанрамі, а з жанравымі сістэмамі. Можна прапанаваць больш дасканалы падзел 

лірыкі на жанравыя сістэмы ў адпаведнасці з аўтарскай інтэнцыяй (задумай): 

вершы распавядальныя (любоўныя, эратычныя, прыродаапісальныя, сюжэтныя, 

эцюд, эскіз, думка, імпрэсія, буколіка), медытатыўна-філасофскія (медытацыя, 

элегія, верш філасофскі, вершаказ, версэт, пасланне, стансы), велічальныя (ода, 

духоўны верш, дыфірамб, панегірык, апалог, мадрыгал, эпітафія, рацэя, 

эпіталама), песенныя (раманс, прыпеўка, дайна, серэнада, марш, гімн, псалом, 

кантата, альба, баркарола, канцона), сатырыка-гумарыстычныя (эпіграма, 

лімэрык, пародыя, сатыра, інвектыва, ямбы). 

Сярод эпасу народнага набылі пашырэнне наступныя эпічныя жанры: 

эпапея, быліна, сага, дума, гістарычная песня, эпічная паэма, сказ, гутарка, 

казка, легенда, паданне, анекдот. На пісьмовым этапе развіцця мастацтва слова 
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ў літаратуры з’явіліся свае жанры: летапісы, хронікі, жыціі, апокрыфы, 

хаджэнні, мемуары, трактаты і інш. Паступова ў літаратуры ўзмацніўся 

індывідуальны аўтарскі пачатак, узніклі новыя літаратурныя віды (аповесці, 

раманы, апавяданні і інш.), і кожны від, у адпаведнасці з тым ці іншым 

змястоўным напаўненнем, набыў свае жанравыя адзнакі. Так, узніклі раманы і 

аповесці рыцарскія, авантурныя, сацыяльна-бытавыя, сямейна-бытавыя, 

гістарычныя, прыгодніцкія, дакументальныя, дэтэктыўныя, палітычныя, 

філасофскія і інш. 

Бадай, кожны літаратурны жанр утрымлівае свае жанравыя разнавіднасці 

(формы, мадыфікацыі), што залежаць ужо ад канкрэтнага зместу твора. Так, 

гістарычны раман як жанр можа быць двух жанравых разнавіднасцей: а) з 

рэальнымі гістарычнымі асобамі; б) без рэальных гістарычных асоб. 

 

Літаратура па тэме: 

Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. Ч. 1. 

Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка / В. П. Рагойша [і 

інш.]. – Мінск: БДУ, 2011. [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/4719  – Дата доступу: 20.04.2020. – С. 144–218. 

 

Пытанні для самаправеркі: 

1. Як вы ўяўляеце мастацкую літаратуру як сістэму? Якія субсістэмы 

(падсістэмы) можна ў ѐй вылучыць? 

2. Што характэрна для эпасу, лірыкі і драмы як родаў літаратуры? На што 

звярталі ўвагу пры іх характарыстыцы Арыстоцель, Гегель і Бялінскі?  

3. Раскрыйце сутнасць эпічнасці, лірызму і драматызму як эмацыйнай 

танальнасці. Назавіце міжродавыя ўтварэнні і дайце ім характарыстыку. 

4. Што такое жанр і чым ѐн адрозніваецца ад літаратурнага віду? Якія віды 

і жанры эпасу, лірыкі і драмы вы ведаеце? Да чаго – віду ці жанру – адносяцца 

цвѐрдыя формы верша? 

5. Акрэсліце паняцце «жанравая разнавіднасць». Пакажыце родавае і 

жанрава-відавое багацце беларускай або нейкай іншай еўрапейскай літаратуры. 

6. На прыкладзе беларускай літаратуры пакажыце эвалюцыю ў 

літаратурна-мастацкай творчасці жанрава-відавых форм на працягу апошняга 

тысячагоддзя. 

7. Што характэрна для лірыкі як роду літаратуры? Чым можна даказаць, 

што яна першай з трох родаў літаратуры з’явілася на свет? 

8. Раскрыйце сутнасць паняцця «лірычны герой» (вобраз паэта, лірычнае 

«Я»). 

9. Чым вызначаецца абрадавая, пазаабрадавая, духоўная і інтымная 

лірыка? 

10. Што вы можаце сказаць пра лірыку пейзажную, сугестыўную і 

медытатыўна-філасофскую? 

11. У чым падабенства грамадзянскай і сатырыка-гумарыстычнай лірыкі і ў 

чым іх адрозненне? 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/4719
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12. Раскажыце пра ўзаемасувязь розных жанравых сістэм. Прывядзіце 

прыклады. 

13. У чым своеасаблівасць драмы як роду літаратуры? 

14. Калі, дзе і як узнікла драма? Якія віды драмы вы ведаеце? 

15. Ахарактарызуйце трагедыю і назавіце яе жанры. 

16. Ахарактарызуйце камедыю і назавіце яе жанры. 

17. Што вы можаце сказаць пра трагікамедыю? 

18. Ахарактарызуйце ўласна драму і назавіце яе жанры. 

19. Раскажыце пра развіццѐ розных відаў і жанраў драмы ў беларускай і 

сусветнай літаратуры. 

20. Дайце характарыстыку меладрамы. Што характарызуе драматычную 

паэму як разнавіднасць ліра-драмы?  

21. Чаму эпас мы разглядаем пасля лірыкі і драмы? Што характэрна для яго 

як роду літаратуры? 

22. Што ўяўляе сабой эпас народны? 

23. Раскажыце пра раман і яго жанры. 

24. Калі з’явілася ў літаратуры аповесць і які яе жанравы патэнцыял? 

25. Што адносіцца да малых відавых форм эпасу? Чым адрозніваецца 

апавяданне ад навелы і абразка? 

26. Раскажыце пра дакументальна-мастацкія віды эпасу: нарыс, эсэ, 

фельетон, памфлет. 

27. Што дазваляе нам гаварыць пра ліра-эпас як пра міжродавае ўтварэнне? 

Пералічыце віды ліра-эпасу. 

28. Што найбольш характэрна для лірычнай прозы, версэта і мемуарнай 

літаратуры? 

29. Чаму вершаваныя раманы, аповесці і апавяданні мы адносім да 

ліра-эпасу? 

30. Дайце характарыстыку паэме як аднаму з важнейшых відаў ліра-эпасу. 

31. Чаму байку можна назваць не толькі відам ліра-эпасу, а 

ліра-эпа-драмы? 

32. Раскрыйце сутнасць балады як віду ліра-эпасу. 

 

1.8 Літаратурны твор як мастацкае цэлае. Змест і форма.  

Змест твора і яго кампаненты 

 

Яшчэ Арыстоцель вылучаў у літаратурным творы «форму» і «змест». 

Форма і змест – філасофскія катэгорыі, якія выкарыстоўваюцца ў розных 

галінах ведаў. Форма і змест адмяжоўваюць знешняе ад унутранага; сутнасць, 

сэнс – ад іх увасаблення, спосабу існавання. І форма, і змест у роўнай ступені 

неабходныя бакі феноменаў быцця. Форма і змест могуць быць звязаны 

па-рознаму: калі ў матэматыцы змест не мяняецца пры яго пераафармленні (а+в 

– а плюс б), то ў мастацкіх творах змена формы цягне за сабой змену сэнсу. Як 

сцвярджаюць літаратуразнаўцы, закончаны мастацкі твор выключае мажлівасць 

пераафармлення, якое б засталося нейтральным да яго зместу. Таму мастацкі 
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твор называюць цэласным, быццам ѐн, падобна жывой істоце, нараджаецца, а 

не канструіруецца. 

У склад формы мастацкага твора ўваходзяць тры аспекты: 1) прадметны 

пачатак (прадметна-выяўленчы) – усѐ тое, што складае свет мастацкага твора 

(мастацкі свет: персанажы, факты, з’явы, падзеі); 2) мастацкае маўленне 

(уласна слоўная тканіна твора, паэтычная мова, стылістыка, тэкст); 3) 

кампазіцыя (суаднесенасць і размяшчэнне ў творы адзінак прадметнага і 

слоўнага шэрагаў, можна сказаць структура). 

Мастацкі змест (тэма, праблема, ідэя) уяўляе сабой адзінства аб’ектыўнага 

і суб’ектыўнага пачаткаў, гэта сукупнасць таго, што пазнана аўтарам са 

знешняй рэчаіснасці, і таго, што ім выражана і ідзе ад яго асобы, характару, 

светапогляду. 

Тэма – гэта прадмет мастацкага асваення, пазнання, ѐн можа быць 

бязмежна шырокім. Тэматыка мастацтва шматпланавая. На тэарэтычным 

узроўні яе разглядаюць як сукупнасць трох пачаткаў: 1) анталагічныя і 

антрапалагічныя ўніверсаліі, 2) лакальныя культурна-гістарычныя з’явы, 3) 

феномены індывідуальнага жыцця (перш за ўсѐ аўтарскага). Тэма забяспечвае 

цікавасць чытачоў да твора. Адсюль тэмы актуальныя і неактуальныя. 

Праблема мастацкага твора – гэта пытанне (або некалькі пытанняў), якое 

задае аўтар у адносінах да пэўнай жыццѐвай з’явы, і якое не мае адназначнага 

адказу (што розніць праблему ад задачы). Сукупнасць такіх пытанняў 

называецца праблематыкай. Чым складаней з’ява, што цікавіць аўтара (г.зн. 

чым складаней абраная тэма), тым больш пытанняў (праблем) яна будзе 

выклікаць, і тым складаней для вырашэння будуць гэтыя пытанні, г.зн. тым 

глыбей і сур’ѐзней будзе праблематыка мастацкага твора. Праблема – вострая 

жыццѐвая супярэчнасць, убачаная аўтарам у жыцці і пастаўленая перад 

чытачамі ў творы. 

Ідэя – аўтарскае вырашэнне праблем, пастаўленых тэмай, абагульняючая, 

эмацыянальна-вобразная думка, якая ляжыць у аснове твора. 

Паняццем пафас для абазначэння суб’ектыўнага боку мастацкага зместу 

карыстаўся Г.Н.Паспелаў і яго паслядоўнікі. Пафас – адметны тып асвятлення 

жыцця, найбольш глыбокае пачуццѐ, думка-страсць аўтара пры напісанні твора. 

Віды пафасу: 1) сцвярджальны, які мае разнавіднасці: гераічны, трагічны, 

рамантычны, гуманістычны і інш.; 2) адмаўляльны: гумарыстычны, сатырычны, 

камічны, палемічны і інш. 

 

Літаратура па тэме: 

Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. Ч. 2. 

Паэтыка. Тэорыя літаратурнага працэсу / В. П. Рагойша [і інш.]. – Мінск: БДУ, 

2012. – С. 10–27. 

 

Пытанні для самаправеркі: 

1. Якое азначэнне можна даць літаратурна-мастацкаму твору? 

2. У чым сутнасць літаратурна-мастацкага твора як з’явы мастацтва? 
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3. Як характарызуе літаратурна-мастацкі твор яго разуменне як выніку 

дзейнасці пісьменніка? 

4. Што з’яўляецца вызначальным у разуменні мастацкага літаратурнага 

твора з пункту гледжання семіѐтыкаў? 

5. Катэгорыя аўтара: дзеля чаго неабходна звяртацца да гэтага паняцця ў 

дачыненні да літаратурна-мастацкага твора? 

6. Ахарактарызуйце кожную з трох разнавіднасцей кагорыі аўтара. 

7. Як у літаратуразнаўстве разумеецца паняцце ―вобраз аўтара‖? Чаму яго 

трэба разглядаць пры аналізе мастацкага твора? 

8. Чаму неабходна пазнанне структуры твора? 

9. Як гістарычна змянялася разуменне сутнасці зместу і формы? 

10. Дайце тэрміналагічныя азначэнні зместу і форме як структурным 

часткам літаратурнага твора. 

11. Як узаемазвязаны паміж сабой змест і форма? Прывядзіце прыклады з 

твораў. 

12. Ці магчымы пачарговы аналіз зместу і формы ў творы? Адказ 

аргументуйце. 

13. Якія тэрміналагічныя складанасці звязаны з паняццем тэма? 

14. Што маецца на ўвазе, калі размова ідзе пра тэму як пра аб’ектыўны бок 

мастацкага зместу? 

15. Як суадносяцца паміж сабой паняяці «тэма», «персанаж», «характар»? 

16. Ці могуць спалучацца ў адным творы тэмы канкрэтна-гістарычныя і 

вечныя? Праілюструйце гэта на прыкладах. 

17. Як вы можаце ахарактарызаваць методыку аналізу тэматыкі? 

18. Як вы разумееце паняцце «мастацкая праблематыка»? 

19. Чаму праблематыка з’яўляецца важнейшай гранню мастацкага зместу? 

20. Якое значэнне мае праблематыка для аўтара і чытача? 

21. Ахарактарызуйце сітуацыю з класіфікацыяй тыпаў праблематыкі ў 

літаратуразнаўстве. 

22. Вылучыце асноўныя рысы міфалагічнай, нацыянальнай і 

сацыякультурнай праблематыкі, прывядзіце прыклады. 

23. У чым своеааблівасць раманнай праблематыкі? Ахарактарызуеце 

падобнае і рознае ў падтыпах раманнай праблематыкі – авантурным і 

ідэйна-маральным. 

24. Чаму філасофскую праблематыку неабходна вылучаць у асобны тып? У 

чым яе адрозненне ад ідэйна-маральнай праблематыкі? 

25. Якую функцыю выконвае ідэя ў мастацкім творы? 

26. Ахарактарызуйце мастацкую ідэю як літаратуразнаўчае паняцце. 

27. Як суадносяцца паміж сабой паняцці «ідэя» і «ідэйнасць»? 

28. Зрабіце характарыстыку спосабаў пошуку ідэі ў творы. 

29. Ідэя – рацыянальны або эмацыянальны бок зместу? Дакажыце гэта на 

прыкладзе. 

30. Чытач – сатворца ідэі. Ці магчыма такое? Паразважайце. 

31. Раскажыце пра суадносіны тэмы, праблемы, ідэі ў творы. 
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32. Дайце азначэнне пафасу як літаратуразнаўчаму паняццю, пры гэтым 

адзначце, чыя гэта фармуліроўка. 

33. Што значыць прааналізаваць у творы пафас? 

34. Назавіце тыпалагічныя разнавіднасці пафасу. Які від пафасу з’яўляецца 

гістарычна першым у літаратуры? 

35. Супастаўце паміж сабой пафасы драматычны – трагічны, гераічны – 

рамантычны, сатырычны – гумарыстычны – іранічны. Ці магчымы іншыя 

ракурсы супастаўлення: гераічны – трагічны, сентыментальны – іранічны і 

інш.? Дакажыце. 

36. Ідылічнае і сентыментальнае: растлумачце пункты судакранання 

дадзеных паняццяў. 

37. Сатыра і гумар як складнікі катэгорыі камічнага. Чаму іронія 

знаходзіцца на перыферыіі камічнага? 

38. У чым заключаецца мастацкая функцыя сарказму. Сарказм – від пафасу 

ці сродак стварэння камічнага (сатырычнага, гумарыстычнага)?  

 

1.9 Вобразны свет твора. Спосабы характарыстыкі і сродкі стварэння 

тыповага вобраза-персанажа 

 

Свет літаратурнага твора – неад’емная частка мастацкай формы, гэта 

змадэляваная аўтарам рэальнасць, ѐн знаходзіцца, так бы мовіць, паміж уласна 

зместам (сэнсам) і слоўнай тканінай (тэкстам), гэта ўзноўленая ў ім з дапамогай 

маўлення і выдумкі прадметнасць. Мастацкі свет складаецца з рэальнасці 

―рэчыўнай‖ (матэрыяльныя дадзенасці) і ―асобаснай‖ (псіхіка, свядомасць 

чалавека), прычым у цэнтры знаходзіцца чалавечая, асобасная рэальнасць. 

Галоўная ўласцівасць мастацкага свету – яго нятоеснасць рэчаіснасці, гэта 

па-мастацку перапрацаваная, змадэліраванная рэальнасць. 

Найбольш буйнымі адзінкамі з’яўляюцца персанажы, што складаюць 

сістэму, і падзеі, з якіх утвараюцца сюжэты. Мастацкі свет таксама ўключае ў 

сябе так званыя выяўленчыя кампаненты: акты паводзін персанажаў, іх 

партрэты, псіхічныя з’явы, а таксама элементы асяроддзя (рэчы, пейзажы). 

Самай маленькай адзінкай выступае мастацкая дэталь – адзінкавыя 

падрабязнасці таго, што паказваецца. 
Слова персанаж узыходзіць да лац. мовы. Словам persona старажытныя рымляне 

абазначалі маску, якая закрывала твар акцѐра, а пазней – выведзеную ў мастацкім 

творы асобу. Персанажамі могуць быць людзі, жывѐлы, рэчы. Персанаж можа быць 

цалкам выдуманым, альбо быць вынікам дамыслівання вобліка рэальнага чалавека, 

альбо з’яўляцца вынікам дабудовы ўжо вядомых персанажаў. Часам вельмі значнымі 

ў творы аказваюцца калектыўныя персанажы. Персанаж мае два бакі. Па-першае, ѐн 

з’яўляецца суб’ектам дзеяння, дзякуючы якому разгортваюцца падзеі, што ў сваю 

чаргу складаюць сюжэт. 

Спосабы характарыстыкі персанажа: 1) апавяданне ад 1-й асобы, калі 

герой расказвае пра сябе сам, самараскрываецца; 2) дзѐннік героя: шчырае, 

адкрытае выказванне пра ўнутраныя перажыванні і падзеі жыцця героя 
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(распрацаваны ў сентыменталістаў); 3) перапіска герояў або пасланні; 4) расказ 

ад імя старонняга героя, характарызуюць іншыя персанажы. 

Сродкі стварэння вобраза-персанажа: 1) спосаб апавядання ад той ці іншай 

асобы: а) ад 1 асобы: – успаміны, дзѐннікі, б) ад 3 асобы (ад аўтара), в) форма 

сказа – апавяданне ад 3 асобы, альбо расказчыкам з’яўляецца літаратурны 

герой, вызначаецца адметнасцямі маўлення, звычайна рытмізаванага; 2) мова 

персанажаў; 3) партрэт (партрэт-апісанне, партрэт-параўнанне, 

партрэт-уражанне, псіхалагічны партрэт); 4) паказ дзеянняў і ўчынкаў герояў 

(больш характэрна для эпасу); 5) аўтарскія выказванні, разважанні пра героя, 

прамая аўтарская характарыстыка; 6) выказванні пра героя вуснамі іншых 

герояў, характарыстыка ад іншых дзейных асоб; 7) паказ абставін, рэчыўнага 

свету, інтэр’еру, у якім дзейнічае герой; 8) пейзаж можа быць фонам дзеяння, 

можа быць антрапаморфным, перадаваць пачуцці героя; 9) псіхалагізм 

(псіхааналіз) – раскрыццѐ ўнутранага свету персанажа; 10) вымоўнае прозвішча 

(гаваркое імя). 

Адносіны аўтара да героя можа быць альбо адчужаным, альбо роднасным, 

але не нейтральным. Так ці інакш у літаратурных творах прысутнічае 

дыстанцыя паміж персанажам і аўтарам.  

 

Літаратура па тэме: 

Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам.: у 2 ч. – Ч. 2. 

Паэтыка. Тэорыя літаратурнага працэсу / В. П. Рагойша [і інш.]. – Мінск: БДУ, 

2012. – С. 36–52. 

 

Пытанні для самаправеркі: 

1. Як Вы разумееце паняцце «вобразны свет твора»?  

2. У якіх значэннях тэрмін «вобраз» ужываецца ў сучасным 

літаратуразнаўстве? 

3. Назавіце сінонімы да тэрміна «вобраз-персанаж». Дайце вызначэнне 

вобраза-персанажа паводле Л. І. Цімафеева. 

4. Растлумачце старажытны пісьменніцкі афарызм: «Той, хто салгаў, 

больш праўдзівы, чым той, хто не салгаў. Абмануты мудрэйшы за 

неабманутага». 

5. Раскажыце пра працэс мастацкай тыпізацыі. Якія з’явы могуць 

тыпізавацца ў мастацкім вобразе? 

6. У чым заключаецца эстэтычнае значэнне літаратурнага вобраза? 

7. Літаратурны вобраз – характар – тып. Ці тоесныя гэтыя разуменні? 

8. Назавіце тыпы літаратурных вобразаў па характару сэнсавай 

абагульненасці. 

9. Якія Вы ведаеце спосабы характарыстыкі тыповага вобраза-персанажа? 

10. Што характэрна для аўтарскага аповеду ад 1-й, 3-й асобы і аповеда ад 

імя ролевага персанажа? 

11. Пералічыце сродкі стварэння тыповага вобраза-персанажа, якія маюцца 

ў эпіка, ліра-эпіка і драматурга. 
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12. Як у мастацкім творы адбываецца характарыстыка вобраза-персанажа з 

дапамогай партрэта, пейзажа, рэчаў? Прывядзіце прыклады. 

 

1.10 Форма мастацкага твора і яе кампаненты  
 

Мастацкая дэталь – найменшая адзінка прадметнага свету твора. Звычайна 

гэта падрабязнасці побыту, пейзажу, партрэта. Дэталізацыя прадметнага свету 

твора неабходна, таму што аўтар не можа ўзнавіць прадмет ва ўсіх яго 

адметнасцях, і менавіта дэталь ці сукупнасць дэталей «замяшчаюць» у тэксце 

цэлае, выклікаючы ў чытача патрэбныя асацыяцыі. Чытач дадае ў думках 

неабходныя элементы. Тое, што не ўвайшло ў тэкст, хутчэй за ўсѐ не істотна 

для разумення цэлага. Паказваючы тыя ці іншыя дэталі, падрабязнасці, аўтар як 

бы паварочвае прадметы да чытача з пэўнага боку. 

Класіфікацыя мастацкіх дэталей паўтарае структуру прадметнага свету 

твора, які складаецца з розных кампанентаў: падзей, учынкаў персанажаў, іх 

партрэтаў, псіхалагічных і маўленчых характарыстык, пейзажу, інтэр’еру і інш. 

Але ўсе іх можна падзяліць на групы: 1) знешнія, апісальныя (партрэтныя, 

пейзажныя, рэчыўныя); 2) унутраныя, псіхалагічныя. Яшчэ вылучаюць 

сюжэтныя дэталі. Перавага таго ці іншага тыпа вызначае адпаведную дамінанту 

стыля: «сюжэтнасць», «апісальнасць», «псіхалагізм». Дэталь можа быць 

сімвалам. 

Псіхалагізм – сістэма сродкаў і прыѐмаў, накіраваных на поўнае, глыбокае 

і дэталѐвае раскрыццѐ ўнутранага свету герояў, іх думак, пачуццяў, жаданняў.  

Формы псіхалагічнага выяўлення: 1) простая  – апісанне «знутры», 

непасрэднае ўзнаўленне унутранага жыцця чалавека; 2) ускосная – паказ 

знешніх прыкмет праяваў псіхікі: слѐзы, выраз твару, маўчанне, целарухі; 3) 

сумарна-вызначальная – апісанне пачуццяў словамі, называнне працэсаў, што 

адбываюцца ва ўнутраным свеце. 

Прыѐмы псіхалагічнага выяўлення: 1) апавяданне пра ўнутранае жыццѐ 

чалавека а) ад 1 асобы стварае вялікую ілюзію праўдападобнасці псіхалагічнай 

карціны, б) ад 3 асобы, калі аўтар без усялякіх абмежаванняў уводзіць чытача 

ва ўнутраны свет героя, паказвае яго падрабязна і глыбока; 2) псіхалагічны 

аналіз (ад 3 асобы) і самааналіз (ад 1 асобы), калі складаны душэўны стан 

раскладаецца на элементы і тым самым тлумачыцца, становіцца зразумелым 

для чытача; 3) унутраны маналог – непасрэдная фіксацыя і ўзнаўленне думак 

героя, якая ў большай ці меншай ступені імітуе рэальныя псіхалагічныя 

заканамернасці ўнутранага маўлення; 4) псіхалагічная мастацкая дэталь 

выкарыстоўваецца для псіхалагічнага выяўлення душэўных станаў у сістэме 

ўскоснай формы псіхалагізму; 5) прыѐм умаўчання. Аўтар у нейкі момант 

увогуле нічога не гаворыць пра ўнутраны свет героя, прымушаючы чытача 

самога праводзіць псіхалагічны аналіз. 

Формы і прыѐмы псіхалагізму выкарыстоўваюцца кожным пісьменнікам 

індывідуальна. 
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Час і прастора ў мастацкім творы складаюць пэўнае адзінства, якое 

М.М.Бахцін назваў хранатопам (ад ст.-гр. хронас – час і топас – месца, 

прастора). Пад хранатопам вучоны разумеў увасабленне розных каштоўнасных 

сістэм і тыпы светаўспрымання. Ён вылучаў наступныя разнавіднасці 

хранатопаў: ідылічныя, містэрыяльныя, карнавальныя, а таксама хранатопы 

дарогі (шляху), парога (сфера крызісаў і пераломаў), замку, гасцѐўні, 

правінцыйнага гарадка. Бахцін падкрэсліваў сюжэтаўтваральную ролю 

хранатопа і называў яго катэгорыяй фармальна-змястоўнай. 

Адметнасці літаратурных хранатопаў: 1) здольнасць паказваць дзеянне 

адначасова ў розных месцах; 2) свабодны пераход з адной часавай плыні ў 

другую («А тым часам...»); 3) дыскрэтнасць (перарыўнасць) як сродак 

дынамізацыі сюжэта твора (літаратура можа не ўзнаўляць усю плынь часу, а 

выбіраць з яе найбольш істотныя фрагменты, пазначаючы пропускі словамі 

тыпа «Прайшло два гады...»); 4) умоўнасць як рыса, цесна звязаная з родавай 

прыналежнасцю твора (максімальная ўмоўнасць хранатопа назіраецца ў 

лірыцы, дзе вобраз прасторы можа зусім адсутнічаць, мінімальная – у эпасе, 

прамежкавая – у драме). 

Сюжэт – гэта сукупнасць або шэраг падзей, паказаных у літаратурным 

творы, гэта жыццѐ персанажаў у паслядоўнасці часава-прасторавых змен. Калі 

сюжэт – мастацкі выбудаванае размеркаванне падзей, то фабула – гэта 

сукупнасць падзей у іх узаемасувязі, лагічнай паслядоўнасці. 

Канфлікт – па-мастацку значная супярэчнасць, рухавік сюжэта. Віды 

канфлікту: 1) паміж персанажамі ці іх групамі; 2) паміж персанажам і 

асяроддзем; 3) псіхалагічны. Тыпы канфлікту: 1) лакальны (вырашальны), 2) 

субстанцыянальны (невырашальны – ці на дадзены адрэзак часу ці ўвогуле). 

Сюжэтныя элементы выступаюць стадыямі развіцця канфлікту. 

Кампаненты сюжэту (кампазіцыя сюжэту): экспазіцыя, завязка, развіццѐ 

дзеяння, кульмінацыя, развязка, эпілог. 

Пазасюжэтныя элементы твора: 1) апісанні партрэтныя, пейзажныя, 

рэчыўныя; 2) аўтарскія адступленні лірычнага, філасофскага, аўтабіяграфічнага 

характару; 3) устаўныя эпізоды – адносна закончаныя фрагменты тэксту. 

Тыпы сюжэтаў: 1) канцэнтрычны – будуецца на адной падзейнай лініі ці 

жыццѐвай сітуацыі (большасць малых эпічных і драматычных жанраў); 2) 

хранікальны – падзеі разгортваюцца незалежна адзін ад аднаго і суаднесены 

паміж сабой толькі ў часе, адны за другімі; 3) шматлінейны (па Г. Паспелаву) – 

падзеі разгортваюцца адначасова, паралельна адна другой, эпізадычна 

судакранаючыся; 4) дынамічны (надаюць твору займальнасць) ці адынамічны 

(па А. Есіну). 

Слова кампазіцыя паходзіць з лацінскай мовы, дзе яно абазначала злучэнне 

частак, кампанентаў. Кампазіцыя разумеецца ў шырокім (як структура 

мастацкай формы) і вузкім (склад і размяшчэнне частак, элементаў і вобразаў 

твора ў некаторай часавай паслядоўнасці) значэннях. 

Кампаненты архітэктонікі (знешняй кампазіцыі): эпіграф, прадмова, 

пралог, эпілог, назва твора, падзел на часткі, главы, акты, дзеянні і г. д.  
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Тыпы кампазіцыі твора: 1) просты (адна сюжэтная лінія), 2) складаны 

(некалькі сюжэтных ліній). 

Кампазіцыйныя прыѐмы: 1) паўтор на мікра- і макраўзроўнях (кальцавая); 

2) узмацненне (градацыя, ампліфікацыя); 3) супрацьпастаўленне (антытэза, 

кантраст); 4) кантамінацыя (люстраная кампазіцыя); 5) мантаж (разбіўка 

аповеду на мноства мелкіх эпізодаў, за фрагментарнасцю якіх хаваецца 

адзінства мастацкай задумы); 6) рэтраспекцыя і інш. 

 

Літаратура па тэме: 

Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам.: у 2 ч. – Ч. 2. 

Паэтыка. Тэорыя літаратурнага працэсу / В. П. Рагойша [і інш.]. – Мінск: БДУ, 

2012. – С. 52–115. 

 

Пытанні для смаправеркі: 

1. Дайце азначэнне паняццю «ўзноўлены свет твора». Якія 

кампаненты-складнікі ўваходзяць у гэту катэгорыю? 

2. Што такое мастацкая дэталь? Ахарактарызуйце ўласцівасць мастацкіх 

дэталей складвацца ў блокі. 

3. Назавіце класіфікацыі відаў мастацкіх дэталей, дайце адначэнні кожнай 

разнавіднасці дэталей (партрэт, пейзаж, свет рэчаў; дэталі-падрабязнасці і 

дэталі-сімвалы), прывядзіце прыклады твораў. 

4. Чым адрозніваецца псіхалагізм як катэгорыя ад псіхалагічных дэталей? 

5. Чаму неабходна адрозніваць формы псіхалагічнага ўзнаўлення і прыѐмы 

псіхалагізму? Ахарактарызуйце формы псіхалагічнага ўзнаўлення (прамую, 

ускосную, сумарна-вызначальную). 

6. Назавіце сутнасныя рысы прыѐмаў псіхалагізму (аповед ад 1-й і ад 3-й 

асобы, самааналіз і псіхааналіз, унутраны маналог, умаўчанне). 

7. Чаму навукоўцам спатрэбілася ўвесці ў навуковы ўжытак паняцце 

«хранатоп»? Дайце яму азначэнне. 

8. Ахарактарызуйце ўласцівасці літаратурных хранатопаў у адрозненне ад 

іншых відаў мастацтва. 

9. Ад чаго залежыць ступень умоўнасці хранатопа ў творы? 

10. Чым адрозніваюцца канктрэтныя хранатопы ад абстрактных? Назавіце 

формы канкрэтызацыі хранатопа. Прывядзіце прыклады твораў. 

11. Як вы разумееце наступныя словавыкарыстанні: маўленчая арганізацыя 

твора і маўленчая характарыстыка персанажа? 

12. Ахарактарызуйце агульныя ўласцівасці мастацкай мовы (празаічнасць 

– вершаванасць, маналагізм – рознагалоссе, намінатыўнасць – рытарычнасць). 

13. Што з’яўляецца прадметам вывучэння ў стылістыцы? 

14. Якія сродкі ўзбагачэння мовы твора вы ведаеце? 

15. У чым спецыфіка выкарыстання ў творы словаў з прамым значэннем 

(сінонімаў, антонімаў, амонімаў, паронімаў)? 
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16. Назавіце мастацкія функцыі выкарыстання ў творы слоў рознага 

моўнага асяроддзя (гістарызмаў, архаізмаў, аказіяналізмаў; жарганізмаў, 

прафесіяналізмаў, варварызмаў, дыялектызмаў, інш.). 

17. Якія вобразна-выяўленчыя сродкі адносяцца да тропаў? Прывядзіце 

класіфікацыю тропаў. Укажыце віды эпітэтаў і метафары. Чым адрозніваюцца 

алегорыя і сімвал? 

18. Чаму ў мастацкім творы так важна сінтаксічна-інтанацыйная 

арганізацыя? Дайце азначэнне паняццям «колан » і «тэмпарытм». 

19. Прывядзіце класіфікацыю сінтаксічных фігур. 

20. Што вывучае фоніка (гукапіс)? Ахарактарызуйце асноўныя прыѐмы 

гукапісу. 

21. Дайце азначэнні кампазіцыі ў вузкім і шырокім сэнсе. 

22. Якія кампаненты ўваходзяць у паняцце архітэктонікі? 

Ахарактарызуйце іх. У чым прызначэнне архітэктанічнай кампазіцыі? 

23. Якія структурныя адзінкі ўваходзяць у паняцце ўнутранай кампазіцыі? 

24. Дайце сутнаснае размежаванне паняццяў «сюжэт» і «фабула». Як у 

творы суадносяцца сюжэт, фабула і канфлікт? Канфлікт – катэгорыя формы або 

зместу? 

25. Назавіце віды і тыпы канфлікту, прывядзіце прыклады. 

26. Дайце азначэнне сюжэтным элементам, ахарактарызуйце іх. 

27. Якую функцыю выконваюць пазасюжэтныя элементы ў творы? 

Прывядзіце прыклады твораў з пазасюжэтнымі элементамі. 

28. Якія класіфікацыі тыпаў сюжэту вы ведаеце? 

29. Назавіце асноўныя кампазіцыйныя прыѐмы; прывядзіце прыклады 

твораў, у якіх яны выкарыстоўваюцца. 

30. У чым заключаецца адрозненне простага тыпу кампазіцыі ад 

складанага? 

 

1.11 Асновы вершазнаўства 

 

Вершаваная мова — размераная, рытмічна арганізаваная мова, 

інтанацыйна (а на пісьме — і графічна) падзеленая на супастаўляльныя 

паралельныя рады — вершаваныя радкі (у супрацьлегласць празаічнай мове). 

Рытмічнасць, якая засноўваецца на гукавой упарадкаванасці, надае вершаванай 

мове эмацыянальнасць і экспрэсіўнасць. Вельмі багатая вершаваная мова на 

інтанацыйныя сродкі выразнасці. Своеасаблівая вершавая інтанацыя залежыць 

ад вершаванага рытму і сінтаксісу, наяўнасці рытмічных націскаў, паўз, 

паўтораў, адметнага паэтычнага гукапісу. У вершаванай мове інтанацыйна 

падкрэсліваецца, вылучаецца кожнае слова. У ѐй выяўленчае зачэнне 

набываюць нават асобныя знакі прыпынку, разбіўка твора на вершаваныя радкі, 

графічная кампаноўка гэтых радкоў і інш. Вершаваная мова у сучаснай 

літаратуры карыстаецца пераважна паэзія.  

Вершаванне – сістэма арганізацыі вершаванай мовы, у аснове якой – 

паўтарэнне пэўнага рытмастваральнага кампанента (вышыні гуку – у кітайскай 
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паэзіі, працягласці вымаўлення галоснага – у антычнай, націскных або 

ненаціскных галосных – у сілабіка-тоніцы і г. д.). Мерай рытмічнай арганізацыі 

вершаванай мовы звычайна з’яўляецца вершаваны радок. 

У мовах з пастаянным (строга вызначаным) націскам пануе сілабічная 

сістэма вершавання Мовы з рухомым націскам карыстаюцца танічнай і 

сілаба-танічнай сістэмамі вершавання. Надзвычайнае распаўсюджанне ў 

сусветнай паэзіі ў ХХ ст. набыў свабодны верш (велібр). Кожная з сістэм 

вершавання мае свае вершаваныя віды і формы. У прыватнасці, відамі танічнага 

верша з’яўляюцца акцэнтна-складовы і акцэнтны, або чыста танічны, верш, 

дольнік, тактавік.  

Вершаваны памер – паняцце, якое ўжываецца найчасцей для вызначэння 

рытмiчнай канвы метрычнага верша i паказвае колькасць i характар стопаў у 

вершаваных радках (трохстопны амфiбрахiй, пяцiстопны ямб i г. д.) 

Сілаба-танічнае вершаванне (ад гр. syllabē – склад і tónos – націск) – 

сістэма вершавання, у аснове якой – раўнамернае чаргаванне націскных і 

ненаціскных складоў у вершаваных радках. Ужываецца  перш за ўсѐ ў мовах з 

пераменным месцам націску ў словах. 

Вольны верш – від рыфмаванага сілаба-танічнага верша, у якім у 

адвольнай паслядоўнасці спалучаюцца радкі з рознай колькасцю стопаў. 

Лагаэд  (ад гр. lógos – слова і aoidē – песня) – 1) від антычнага верша, у 

радках якога чаргаваліся ў строгай паслядоўнасці розныя па характару стопы 

(двух-, трох- і чатырохскладовыя);  2) від сілаба-танічнага верша, у якім не 

вытрымліваецца да канца патрабаванне метрычнай аднароднасці вершаваных 

радкоў, аднак выразна праяўляецца рытмічная аднароднасць.  

Рытм (ад грэч. rhytmós – узгоджанасць, суразмернасць) – раўнамернае 

чаргаванне якіх-небудзь з’яў у часе ці прасторы. Вершаваны рытм выяўляецца 

ў раўнамерным чаргаванні якіх-небудзь аднатыпных моўных з’яў – т. зв. 

рытмастваральных кампанентаў (ненаціскных і націскных або доўгіх і кароткіх 

складоў, аднолькавай колькасці складоў ці моцных (апорных) націскаў у 

вершаваных радках, аднолькавых слоў, гукаспалучэнняў і г.д.). Адзінкай рытму 

верша з’яўляецца вершаваны радок, выдзелены не толькі графічна, але і 

міжрадковай паўзай, падкрэслены рыфмай або клаўзулай (заключныя склады 

вершаванага радка пасля апошняга націскнога склада). 

Рытмастваральныя кампаненты – сукупнасць моўных з’яў, што 

ўдзельнiчаюць у стварэннi вершаванага рытму. Характар i колькасць гэтых з’яў 

залежыць ад сiстэмы вершавання, вiду верша, творчай iндывiдуальнасцi паэта. 

Танічнае вершаванне (ад грэч. tónos – націск) – сістэма вершавання, у 

аснове якой аднолькавая (прыблізна аднолькавая) колькасць моцных, або 

апорных, націскаў у вершаваных радках. У той час, калі колькасць такіх 

націскаў у радках танічнага вершаванн адна і тая ж (ці прыблізна адна і тая ж), 

колькасць ненаціскных складоў паміж імі – самая розная. 

Акцэнтна-складовы верш (ад лац. accentus – націск) – від танічнага верша, 

для якога характэрна, апрача аднолькавай колькасці акцэнтаў (моўных 

націскаў), аднолькавая колькасць складоў у вершаваных радках.  
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Акцэнтны (ад лац. accentus – націск), або чыста танічны, верш – від 

танічнага верша, рытм якога заснаваны на аднолькавай (або прыблізна 

аднолькавай) колькасці акцэнтаў (апорных рытмічных націскаў) у вершаваных 

радках. Колькасць міжнаціскных складоў у ім неаднолькавая (звычайна ад 0 да 

8 складоў). 

Дольнік – вiд танiчнага верша, своеасаблiвая пераходная форма ад 

сiлаба-танiчнай да танiчнай сiстэм вершавання. У дольніка звычайна 

ўрэгулявана колькасць моцных нацiскаў (iктаў) у радках, аднак мiжнацiскныя 

iнтэрвалы не аднолькавыя, як правiла, займаюць 1–2 склады.  

Тактавік – вiд танiчнага верша, колькасць складоў у якiм памiж моцнымi 

нацiскамi 0–1–2 цi (часцей) 1–2–3. Часам мiжнацiскны iнтэрвал аб’ядноўвае 

чатыры ненацiскныя склады.  

Свабодны верш, або верлібр (франц. vers libre) – дысметрычны верш, у 

аснове рытму якога – чаргаванне вершаваных радкоў як аднатыпных  

інтанацыйна-сэнсавых адзінстваў. Надзвычай важнае значэнне набывае ў ім 

графічная разбіўка верша на радкі, вызначэнне міжрадковых паўз.  

Антычнае, або метрычнае, вершаванне – сістэма вершавання, заснаваная 

на раўнамерным чаргаванні доўгіх і кароткіх складоў у вершаваных радках. 

Узнікла ў VІІІ ст. да н.э. у Старажытнай Грэцыі, у ІІІ ст. да н.э. перайшла ў 

Рым, шырокае развіццѐ атрымала ў антычнай літаратуры (адсюль і назва). Гэта 

сістэма магла і можа ўжывацца толькі ў мовах, у якіх галосныя адрозніваюцца 

па працягласці гучання. 

Сілабічнае вершаванне (ад гр. syllabe – склад) – сістэма вершавання, у 

аснове якой – раўнамернае чаргаванне аднолькавай колькасці складоў у 

вершаваных радках. Ужываецца пераважна ў мовах з пастаянным націскам у 

словах. Асноўнымі рытмастваральнымі кампанентамі сілабічнага вершавання, 

апрача аднолькавай колькасці складоў у радках (ад сямі да шаснаццаці; 

найбольш распаўсюджанымі былі васьмі-, дзесяці-, адзінаццаці-, дванаццаці-  і 

трынаццаціскладовікі), з’яўляюцца: міжрадковыя паўзы, клаўзулы, рыфмы, 

цэзуры. 

Рыфма (ад грэч. rhythmós – плаўнасць, суразмернасць) – паўтаральная 

сугучнасць асобных слоў ці іх частак на пэўных, адных і тых жа месцах у 

вершаваных радках.  

Рыфмоўка – размяшчэнне рыфмаў у радках верша. Характар рыфмоўкі 

залежыць ад месца рыфмаў у вершаваных радках, іх колькасці, спосабу іх 

сувязі вершаваных радкоў. 

Страфа (грэч. strophē – зварот, змена) – рытміка-сінтаксічная еднасць двух 

ці больш вершаваных радкоў, змацаваная агульнай для іх рыфмоўкай або 

клаўзацыяй.  

Класічныя віды строфаў, або цвѐрдыя формы верша – віды строфаў і 

формы верша, якія ўзніклі пераважна ў сярэдневяковай класічнай паэзіі (але не 

толькі), набылі інтэрнацыянальнае бытаванне і вызначаюцца пастаянствам 

вершаванага памеру, рыфмоўкі, колькасці і размяшчэння вершаваных радкоў. 
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Сюды адносяцца санет, трыялет, секстына, тэрцыны, актава, рандо, рандэль, 

анегінская страфа, хоку, танка і інш. 

 

Літаратура па тэме: 

Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам.: у 2 ч. – Ч. 2. 

Паэтыка. Тэорыя літаратурнага працэсу / В. П. Рагойша [і інш.]. – Мінск: БДУ, 

2012. – С. 115–157. 

 

Пытанні для смаправеркі: 

1. Чым адрозніваецца празаічная мова (проза) ад вершаванай (верша)? 

2. Дайце вызначэнне рытму ўвогуле і вершаванага (моўнага) – у 

прыватнасці. 

3. Параўнайце звычайную (коланавую) і рытмізаваную (метрычную) прозу, 

з аднаго боку, і верш – з другога. Які тэкст мае найбольш рытмастваральных 

мажлівасцей і чаму?  

4. Якія функцыі выконвае рытм увогуле і вершаваны – у прыватнасці? 

5. Ці можна «верш» і «паэзію» назваць словамі-сінонімамі? Чым 

адрозніваецца паэзія ад проста верша? 

6. Хто і што з выдатных дзеячаў сусветнай культуры гаварыў пра 

адрозненне верша ад паэзіі?  

7. Прааналізуйце паэтычную прозу Якуба Коласа, Янкі Купалы, 

М. Багдановіча, знайдзіце ў ѐй «бліскучыя выразы», вызначце віды тропаў, 

гукапісу, дакажыце, што гэта менавіта паэзія, выражаная прозай. 

8. У чым розніца паміж творам паэзіі і проста вершам?  

9. Чаму паэзія ў адрозненне ад прозы амаль заўсѐды карыстаецца 

вершаванай мовай (вершам)?  

10. Дайце азначэнне рытму ўвогуле і рытму верша. Прыгадайце, якія 

функцыі ў мастацкім тэксце адыгрывае моўны рытм. 

11. Якія сістэмы вершавання вы ведаеце і ад чаго залежыць існаванне іх у 

канкрэтнай паэзіі? 

12. Што такое літаратурны танічны верш, якія віды яго існуюць і чым ѐн 

адрозніваецца ад народнага танічнага верша? Што ўяўляе сабой «верш 

Маякоўскага»? 

13. Раскажыце пра сутнасць і гісторыю бытавання сілабічнага верша ў 

беларускай і рускай паэзіі, пра рэформу Традзьякоўскага–Ламаносава. 

14. Вызначце свроеасаблівасць, месца і ролю сілаба-тонікі ў сучаснай 

усходнеславянскай паэзіі. Назавіце асноўныя і дапаможныя рытмастваральныя 

кампаненты сілаба-танічнага верша. 

15. Дайце азначэнне верлібра, раскрыйце сутнасць яго эмацыянальнага 

ўздзеяння на чытачоў. Якімі трыма «межамі» абмежавана свабода свабоднага 

верша? 

16. З дапамогай літаратуразнаўчых слоўнікаў удакладніце значэнне тых 

вершазнаўчых тэрмінаў, якія выклікалі ў вас неўразуменне. 
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17. Дайце азначэнне рыфмы. Чым яна адрозніваецца ад іншых відаў 

гукавых паўтораў?  

18. Якія функцыі выконвае рыфма ў вершаваных творах?  

19. Якія віды рыфмаў існуюць па а) характары і ступені сугучнасці, б) 

месцы націску ў зарыфмаваных словах, в) іх навізне, г) колькасці і якасці 

гукавых супадзенняў?  

20. Што такое рыфмоўка? Якія вы ведаеце віды рыфмоўкі ў залежнасці ад 

а) месца рыфмаў у вершаваных радках, б) іх колькасці, в) спосабу сувязі імі 

вершаваных радкоў?  

21. Што азначаюць паняцці «халасты радок», «белы верш»?  

22. Як вы разумееце гукавую кампенсацыю «беднасці» канцавых рыфмаў? 

23. Раскажыце пра шасцірадкоўе (секстэт) і спосабы яго рыфмоўкі. Які від 

шасцірадкоўя называецца рансаравай страфой? Які выгляд мае секстына 

лірычная?  

24. Хто з беларускіх паэтаў карыстаўся (карыстаецца) сямірадкоўем 

(септымай) і сямірадковікам?   

25. Дайце характарыстыку  васьмірадкоўю (актэту) і яго розным відам 

(сіцыліяна, актава, трыялет).   

26. Які від дзесяцірадкоўя (ноны) называецца спенсеравай страфой? Які 

твор сусветнай паэтычнай класікі ѐю напісаны?   

27. Ахарактарызуйце дзесяцірадкоўе (дэцыму) і яе віды – адычную страфу 

і іспанскую дэцыму. Раскрыйце сутнасць глосы.   

28. Што ўяўляюць сабой адзінаццацірадкоўі, дванаццацірадкоўі? Якія 

дванаццацірадкоўі выкарысталі Якуб Колас у паэме «Рыбакова хата» і Максім 

Танк у паэме «Журавінавы цвет»?  

29. Раскажыце пра рандо і рандэль. Хто і калі іх увѐў у беларускую паэзію?   

30. Ахарактарызуйце анегінскую страфу. Раскажыце пра санет, яго віды, 

месца ў беларускай паэзіі. 

31. Куляшоўскае шаснаццацірадкоўе – найбольшая на сѐння страфа ў 

славянскай паэзіі. Раскажыце пра яе.  

32. Што ўяўляюць сабою такія страфічныя комплексы, як вянок санетаў, 

вянок вянкоў санетаў? Хто і калі з беларускіх паэтаў стаў імі карыстацца, якое 

месца яны займаюць у нашай паэзіі?   

 

1.12 Стыль мастацкага твора 

 

Стыль – эстэтычнае адзінства ўсіх элементаў формы твора (сістэма 

вобразаў, эмоцый, паняццяў, выяўленых адметнымі мастацкімі сродкамі), што 

мае на ўвазе падпарадкаванне ўсіх элементаў формы адзінай мастацкай 

заканамернасці, наяўнасці арганізуючага прынцыпу стылю, які можна знайсці ў 

любым фрагменце твора. Стыль – пачуццѐва ўспрымаемая, знешняя форма 

замацавання духоўнага зместу.  

Стылявыя дамінанты як ілюстрацыя цэласнасці стылю: 1) у галіне 

ўзноўленага свету – сюжэтнасць, апісальнасць, псіхалагізм; 2) у мастацкім 
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маўленні – маналагізм ці рознагалоссе, намінатыўнасць ці рытарычнасць, верш 

ці проза; 3) у галіне кампазіцыі – просты і складаны тыпы. 

Тыпы літаратурных стыляў: 1) стыль мастацкага твора; 2) індывідуальны 

стыль пісьменнік; 3) «вялікія» стылі, або стылі эпохі; 4) нацыянальны стыль; 5) 

стылі розных напрамкаў у літаратуры. 

На ранніх этапах развіцця літаратуры індывідуальныя стылі не 

праяўляліся. Стыль быў адзіным, усеабдымным, падпарадкоўваўся рэлігіі, 

ідэалагічным нормам у межах дзяржавы. Паступова цэласнасць стылю 

парушаецца і кожны новы стыль усѐ менш агульны. Ужо ў эпоху Адраджэння 

вялікае значэнне атрымалі стылі асобных мастакоў. Чым бліжэй да новага часу, 

тым большая разнастайнасць стыляў: рэлігійнай, перакладной, свецкай 

літаратуры. 

На першы план паступова выходзіць катэгорыя жанру. Росквіт 

індывідуальнага стылю звязаны з рамантызмам і рэалізмам. Традыцыйная 

сістэма жанраў у рамантызме разбурана, на першы план выходзіць раман, у 

якім зніклі прывычныя жанравыя патрабаванні. Пераасэнсоўваецца паняцце 

стылю, ѐн перастае быць нарматыўным, становіцца індывідуальным. 

Бліжэй да к. 19 ст. узнікаюць т.зв. вялікія індывідуальныя стылі (Флабэра, 

Талстога, Чэхава). Індывідуальны стыль пісьменніка – гэта сукупнасць усіх 

мастацкіх сродкаў, якімі карыстаўся пісьменнік. У кожным індывідуальным 

стылі ѐсць нейкія заканамернасці (дамінанта стылю), якія праяўляюцца ва ўсім: 

у выбары тэмы, асаблівасцях сюжэта, кампазіцыі, тропах. 

Кампаненты стылю мастацкага твора: 1) сітуацыя – спалучэнне 

светапоглядаў, расстаноўка персанажаў вакол вызначанага тыпу канфлікту; 2) 

сюжэт і кампазіцыя. Гэта своеасаблівы «каркас» твора, на якім размяшчаюцца 

ўсе астатнія узроўні стылю, усе «прыѐмы і сродкі». На ўзроўні сюжэту стыль 

утвараецца наступнымі фактарамі: элементы (кампаненты) сюжэту, эпізоды 

(характарызуюцца адзінствам месца, часу, дзеяння), хранатоп. На ўзроўні 

кампазіцыі стыль утвараецца наступнымі фактарамі: знешняя будова твора 

(архітэктоніка), фрагменты (часткі тэксту, якія характарызуюцца адзінствам 

суб’екта выказвання і спосабу выказвання); 3) мастацкія дэталі – напаўненне 

тэксту мастацкага твора. Дэталь – выразная падрабязнасць у мастацкім творы, 

якая нясе значную сэнсавую і ідэйна-эмацыянальную нагрузку; 4) маўленне – 

маўленчая дэталізацыя: а) мова персанажа: унутраная, знешняя; дыялог, 

рэпліка, дыялог з аўтарскімі каментарыямі, ірацыянальны маналог, ускоснае 

маўленне; б) мова аўтара (апаведача), для самавыяўлення аўтар дакладна 

адбірае словы. Лінгвістычныя характарыстыкі слоў пераходзяць у мастацкія 

сродкі; 5) слоўны бок стылю валодае спецыфічнымі аспектамі: а) 

лексіка-марфалагічны аспект: адбор словаў, б) сінтаксічны аспект: спалучэнне і 

расстаноўка словаў, в) мастацкая фанетыка (гучанне) і інтанацыя (змены 

вышыні гука), г)мастацкая рытміка рытм. 

Стадыі работы над стылем: 1) усведамленне першаснага 

ідэйна-эстэтычнага ўражання ад стылю, той агульнай эстэтычнай танальнасці, 

якая ўвасабляе ў сабе танальнасць эмацыянальную – пафас; 2) вызначэнне 
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заканамернасцей і дамінантаў стылю; 3) супастаўленне стылю дадзенага твора і 

аўтара са стылямі іншых твораў ці аўтараў. 

 

Літаратура па тэме: 

Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам.: у 2 ч. – Ч. 2. 

Паэтыка. Тэорыя літаратурнага працэсу / В. П. Рагойша [і інш.]. – Мінск: БДУ, 

2012. – С. 164–172. 

 

Пытанні для смаправеркі: 

1. У чым адрозненне значэнняў паняцця «стыль» ў літаратуразнаўстве і 

лінгвістыцы? 

2. Стыль – гэта эстэтычнае адзінства ўсіх элементаў формы твора. 

Паразважайце над гэтым азначэннем. 

3. Ахарактарызуйце сістэму стылявых дамінатаў з улікам іх сувязі 

агульнымі ўласцівасцямі мастацкай формы (узнаўленне дынамікі і статыкі, 

знешняга і ўнутранага, тып мастацкай умоўнасці, вобласць мастацкага 

маўлення, характар мастацкай кампазіцыі, аб’ѐм твора). 

4. Як стыль звязаны з выражэннем аўтарскай арыгінальнасці? 

5. Якія стадыі работы над стылем вы ведаеце? 

 

1.13 Разуменне літаратурнага працэсу 

 

Літаратурны працэс – гэта гістарычнае развіццѐ і функцыянаванне 

сусветнай літаратуры, нацыянальных культур. 

У літаратурным працэсе як сістэме вызначыліся пэўныя гістарычна 

акрэсленыя метады. Метадам прынята называць сістэму гістарычна 

абумоўленых творчых прынцыпаў, якімі творцы ў розных сферах мастацтва, 

блізкія па сваіх ідэйна-эстэтычных пазіцыях, кіруюцца падчас адбору, 

абагульнення, ацэнкі  і ўвасаблення ў творчасці з’яў рэчаіснасці. Літаратурны 

напрамак – гэта творчае адзінства груп творцаў у пэўны гістарычны перыяд, 

блізкіх па сваім светапоглядзе і творчай манеры, стылю, схільнасцях. 

Літаратурная школа (плынь) у літаратуразнаўстве азначаецца як самастойнае 

арганізацыйна аформленае ўтварэнне, якое мае сваю тэарэтычную платформу, 

маніфест, праграму, творчыя прынцыпы. 

Перыяды развіцця літаратуры. Фальклорна-міфалагічны («эпоха 

сінкрэтызму» па А. Весялоўскаму) – пеншая стадыя развіцця слоўнага 

мастацтва. Прадстаўлены трыма групамі тэкстаў: 1) архаічны фальклор 

(спалучэнне міфа з рытуалам), 2) архаічная літаратура (арыентаваная на міфы, 

для яе характэрна ананімнасць, варыянтнасць), 3) традыцыйны фальклор 

(больш позні, але таксама арыентаваны на абрады і рытуалы: бел.абрадавы 

ф-р). Найбольш старажытная літаратура: шумерская, індыйская, егіпецкая, 

персідская, кітайская, яўрэйская. 

Асаблівасці паэтыкі фальклорна-міфалагічнага перыяду: 1) літаратура 

цалкам заснавана на міфах; 2) галоўнымі персанажамі з’яўляюцца героі, 
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першапродкі, багі; 3) два асноўныя героі – добры і злы (тытаны-пачвары, 

пазней волаты, асілкі-змей,цмок, кашчэй). 

У перыядзе Антычнасці вылучаюць класічную эпоху і эпоху элінізму. 

Класічная эпоха мае 1) крыта-мікенскі перыяд – 13-9 ст. да. н. э. (міфы пра 

багоў), 2) перыяд архаікі – 8-5 ст. да. н. э. (узнікаюць міфы пра герояў); 3) 

уласна класіка – 5-4 ст. да. н. э. Цэнтральнае месца ў гэты перыяд займае драма: 

трагедыі і камедыі. Эпоха элінізму (4 ст. да. н. э. – 4 ст. н. э.). Вынік паходаў 

А.Македонскага – сінтэз грэчаскай і ўсходняй культур. 

Літаратура антычнага Рыма пераняла ўсе жанры грэчаскай літаратуры. 

Асноўныя рысы антычнай літаратуры: 1) міфалагічная тэматыка; 2) 

традыцыяналізм (нарматыўная паэтыка); 3) панаванне вершаванай формы; 4) 

антычны гуманізм і гармонія духоўнага ў фізічнага ў чалавеку. 

Сярэднявечная літаратура (3-5 ст. н. э. – 13 ст. н. э.): 1) клерыкальная 

(сачыненні багасловаў: Аўгусцін Блажэнны, Фама Аквінскі, Іаан Златавуст і 

інш., рэлігійная паэзія, апокрыфы) пісалася на грэчаскай, лацінскай, 

царкоўна-славянскай мовах; 2) куртуазная (прыдворная) для эліты (феадальныя 

хронікі, дапаможнікі); 3) панегірычная паэзія – у гонар цароў, мецэнатаў; 4) 

рыцарскі раман. Сярэднявечная літаратура наскрозь іншасказальная, 

алегарычная. 

Асаблівасці паэтыкі літаратуры Адраджэння: 1) гратэск (ад «грот» – 

звязана з арнаментам, спляценнем раслін) спалучае супрацьлегласці ў адной 

з’яве, на першы погляд смешны, але па-філасофску заглыблены; ѐн знайшоў 

выяўленне ў гатычным рамане, травесційных творах, пазней – у бурлескных 

творах, пародыях; 2) універсалізм (эпоха Вялікіх геаграфічных адкрыццяў), 

няма сацыяльнай праблематыкі, паказваюцца проста людзі са сваімі слабасцямі, 

універсалізм характараў; 3) гуманізм. Спачатку пераважала аптымістычная вера 

ў магчымасці, здольнасці чалавека, у познім адраджэнні пафас змяніўся на 

трагічны. 

Асаблівасці класіцызму: 1) класіцызм як метад праслаўляў абсалютную 

манархію, залежаў ад арыстакратычных густаў; 2) творы класіцызму 

адлюстроўвалі рост нацыянальнай свядомасці ў выніку аб’яднення той ці іншай 

краіны; 3) пануе культ розуму; 4) усталявана строгая іерархія жанраў і стыляў: 

высокія (ода, трагедыя, эпапея) і нізкія (камедыя, сатыра, байка). Вядучы 

класіцыстычны жанр – трагедыя, дзе героі выбіраюць паміж абавязкам і 

пачуццямі. У беларускай літаратуры класіцызм як метад не склаўся. 

Для літаратуры барока характэрна: 1) змяшэнне камічнага і трагічнага; 2) 

змяшэнне біблейскай ў антычнай сімволікі; 3) ускладнены сюжэт, заблытаная 

інтрыга, мудрагелістая форма твораў. 

Напрамкі Асветніцтва: 1) асветніцкі класіцызм (Вальтэр, Ламаносаў), 2) 

асветніцкі рэалізм (Дэфо, Філдынг, Дзідро, Лесінг), 3) сентыменталізм 

(Рычардсан, Стэрн, Русо, Карамзін). Герой літаратуры – чалавек з 

дэмакратычнага асяроддзя. Пафас твораў накіраваны на вызнаванне чалавека з 

псіхалогіяй сумленнага буржуа. Асветнікі ўвялі новыя жанры: дыдактычны 
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раман, філасофскую аповесць, філасофскую казку, сямейную драму. Паглыбілі 

метады псіхааналізу. 

З рамантызмам (ад ісп. «раманс») у литаратуру прыходзіць 

індывідуальна-творчы тып мастацкай свядомасці. Важнейшым у мастацтве 

становіцца не паняцце стылю (як у старажытнай літаратуры), не паняцце жанру 

(як у сярэднявечнай), а паняцце аўтара. Творы звязаны з індывідуальнасцю. 

Асаблівасці літаратуры рамантызму: 1) філасофскія шуканні; 2) устаноўка на 

стварэнне міфалагічных, сімвалічных вобразаў; побач – багаборчыя матывы; 3) 

гістарызм – стварылі жанры гістарычнага і сацыяльнага рамана; 4) уздымаюць 

прыроду на новую вышыню ў літаратуры; 5) абнавілі ўсю паэтыку літаратуры 

Рэалізм як метад сцвярджае гуманістычныя ідэалы, праўдзівае ўзнаўленне 

рэчаіснасці літаратурай, яе сацыяльную скіраванасць. Пашыраецца цікавасць да 

ўнутранага свету чалавека, развіваецца псіхалагізм. Прынцыпы рэалістаў: 1) 

праўдзівае адлюстраванне істотных з’яў рэчасіснасці з пэўных ідэйных пазіцый 

аўтара; 2) паказ тыповых характараў у тыповых абставінах; 3) узнаўленне 

жыцця ў формах самога жыцця, але з выкарыстаннем усіх магчымых умоўных 

формаў: міф, сімвал, алегорыя, прытча, гратэск; 4) у цэнтры ўвагі – праблемы 

ўзаемаадносінаў асобы і грамадства; 5) разгляд жыцця ў развіцці (развіццѐ 

характару, падзей). 

Сацыялістычны рэалізм – напрамак, выкліканы спецыфічнымі 

сацыяльнымі ўмовамі. Асноўная задача сацрэалізму – выхаванне чытача ў духу 

камуністычных ідэй. 

Мадэрністы абвясцілі панаванне формы над зместам, а зместам твораў яны 

рабілі аналіз душэўных парыванняў, пачуццяў, псіхікі, свядомага і несвядомага 

ў ѐй, надавалі важнае значэнне фантазіі, уяўленню. Гэта быў своеасаблівы бунт 

супраць рэалістычнага мастацтва, імкненне сканцэнтравацца на 

суб’ектывісцкім бачанні свету, супрацьпаставіць мастацкі свет – рэальнаму. 

Напрамкі мадэрнізму: сімвалізм, акмеізм, футурызм, імажынізм,  сюррэалізм... 

Іранічна ставячыся да культуры мінулага, пастмадэрністы будуюць свае 

творы на інтэртэкстуальнасці, якая ў іх выступае ў якасці парадыйнага, 

зніжанага. У беларускай літаратуры прыхільнікамі постмадэрнізму з’яўляюцца 

А. Хадановіч, В. Жыбуль, С. Мінскевіч, А. Туровіч, З. Вішнѐў. 

Стадыі развіцця літаратуры. Першая стадыя – ад часоў глыбокай 

старажытнасці да V ст. да н э., або да эпохі Антычнасці. Гэтую стадыю 

называюць па-рознаму: фальклорнай, міфапаэтычнай, архаічнай, эпохай 

сінкрэтызму (Весялоўскі) – і звязваюць з панаваннем міфалагічнай свядомасці, 

вусным, калектыўным  характарам творчасці.  Другая стадыя – ад 

Антычнасці да сярэдзіны ХVШ ст. Яна выяўна прасочваецца ў літаратурным 

працэсе, але вызначыць адну дамінантную рысу яе досыць складана. Іх хутчэй 

некалькі. Гэта спробы асэнсаваць літаратуру ў тэарэтычным плане ў саміх 

мастацкіх творах – паэтыках і рыторыках, арыентацыяй на традыцыйнае, 

усталяванае, канон, а таксама рэфлексійнасць мыслення ў слове, у абмалѐўцы 

персанажаў. Адпаведна  гэтая стадыя называецца традыцыяналісцкай, 

рэфлексійнай (эйдэтычнай). Трэцяя стадыя – ад сярэдзіны ХVШ ст., часоў 
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Асветніцтва, да нашых дзѐн – звязваецца з пераходам ад апісання ўчынкаў 

персанажаў да стварэння мастацкіх вобразаў, адлюстравання іх унутранага 

свету, панавання індывідуальна-аўтарскай творчасці. Гэтая стадыя яшчэ 

ўвогуле не атрымала наймення. 

 

Літаратура па тэме: 

Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам.: у 2 ч. – Ч. 2. 

Паэтыка. Тэорыя літаратурнага працэсу / В. П. Рагойша [і інш.]. – Мінск: БДУ, 

2012. – С. 172–205. 

 

Пытанні для смаправеркі: 

1. Як вы разумееце сутнасць літаратурнага працэсу? 

2. Як трактуюцца ў літаратуразнаўстве паняцці «літаратурны метад», 

«напрамак», «плынь», «школа»? 

3. Назавіце мастацкія сістэмы (эпохі) у сусветнай культуры, дайце ім 

кароткую характарыстыку. 

4. Чым абумоўлены змены літаратурных метадаў, напрамкаў? 

5. Растлумачце сувязь паміж традыцыямі і наватарствам у мастацкай 

літаратуры. 

6. Дайце разуменне сусветнай літаратуры. Як яна звязана з нацыянальнымі 

літаратурамі? 

7. Растлумачце тэрміны «літаратурная класіка», «белетрыстыка», «масавая 

літаратура». 

8. Якія змены ў нацыянальных культурах і літаратурах можна чакаць у 

сувязі з працэсамі глабалізацыі? 

 

1.14 Літаратурныя сувязі. Мастацкі пераклад 

 

Літаратурныя сувязі – форма творчых кантактаў паміж літаратурамі 

розных народаў, іх стваральнікамі і чытачам. Віды літаратурных узаемасувязяў: 

тыпалагічныя, генетычныя, кантактныя. Кантактныя: мастацкі пераклад, 

асабістыя сувязі пісьменнікаў, літаратурная крытыка.  

Да генетычных адносяцца літаратурныя ўплывы, запазычанні, 

наследаванні, перапрацоўкі. На кожнага пісьменніка ўплывае створанае яго 

папярэднікамі, да якой бы літаратуры яны ні належалі, сваѐй роднай, ці 

іншакраіннай. Да ўплываў адносіцца і запазычанне персанажаў, сюжэтаў, 

дэталяў іншакраіннага твора.  

Тыпалагічныя сувязі – найбольш апасродкаваныя, яны звязаны з тым, што 

літаратуры розных краін развіваюцца нераўнамерна. Аднак у іх, раней ці 

пазней, адбіваюцца вынікі падобных стадый грамадска-палітычнага і 

культурнага развіцця народаў. Рознага роду сыходжанні, аналогіі, адпаведнасці 

ў творчасці пісьменнікаў, якія не мелі паміж сабой ніякіх кантактаў, не былі 

знаѐмыя з творамі сваіх ці іншакраінных сучаснікаў, але, тым не меней,  пісалі 

ў падобнай манеры, самастойна прыходзілі да пэўных трансфармацый, 
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абнаўлення формы, адмаўляліся ад старога ў імя станаўлення новага. Асабліва 

нагляднае праяўленне тыпалагічных сыходжанняў назіралася на ранніх стадыях   

гістарычнага развіцця нацый, калі кантакты паміж літаратурамі розных народаў 

былі не такімі пашыранымі. 

Негатыўныя праявы літаратурных сувязей – эпігонства і плагіят. Калі 

эпігонства – творчасць у рэчышчы стылю якога-небудзь пісьменніка – з’ява  

распаўсюджаная, але натуральная, то плагіят – публікацыя чужога твора пад 

сваім прозвішчам –  гэта не што іншае, як крадзѐж, выкарыстанне чужой 

працы. 

Мастацкі пераклад – асаблівы тып перакладу. Перакладаючы  

літаратурны тэкст патрэбна ўлічваць яго асаблівасці як твора мастацтва, дзе 

важна не толькі паведаміць пэўную інфармацыю, але і захаваць тое 

эмацыянальнае ўздзеянне, якое хацеў выклікаць у чытачоў аўтар. Гэта больш 

складаная задача, чым тая, якую паспяхова вырашае інфарматыўны, 

функцыянальны пераклад.  Таму мастацкі пераклад паўсюдна прызнаецца 

адной з разнавіднасцей творчасці ў слове. Віды перакладу: літаральны 

(даслоўны), вольны, адэкватны. Заказчыкамі перакладаў звычайна выступаюць 

выдавецтвы, якія выпускаюць кнігі мастацкай літаратуры, літаратурныя 

часопісы. У іх рэдакцыях вывучаюць попыт, плануюць, што трэба выдаць, а 

потым робяць заказы на пераклад.  Якасць перакладу залежыць ад майстэрства 

перакладчыка.  

 

Літаратура па тэме: 

Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам.: у 2 ч. – Ч. 2. 

Паэтыка. Тэорыя літаратурнага працэсу / В. П. Рагойша [і інш.]. – Мінск: БДУ, 

2012. – С. 205–231. 

 

Пытанні для самаправеркі: 

1. Назавіце віды літаратурных сувязей. 

2. Раскажыце, як мастацкі пераклад садзейнічае развіццю кантактаў паміж 

нацыянальнымі літаратурамі. 

3. Якую ролю ў наладжванні і пашырэнні літаратурных сувязей 

адыгрываюць сродкі масавай інфармацыі? 

4. Растлумачце сутнасць генетычных літаратурных сувязей. 

5. Раскрыйце паняцце «тыпалагічныя сувязі». 

6. Раскажыце пра сувязі беларускай літаратуры з літаратурамі іншых 

народаў свету, назавіце прозвішчы найбольш актыўных «сувязістаў». 

7. Як вы разумееце тэрмін «пераклад»? 

8. Якія існуюць віды перакладу? 

9. У чым спецыфіка мастацкага перакладу? 

10. У чым, на вашу думку, асаблівасці перакладу паэтычных твораў? 

11. Раскажыце пра стан і асаблівасці развіцця мастацкага перакладу ў Расіі 

і Беларусі. 
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2. ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

 

2.1 Сістэма ведаў пра літаратуру 

 

Пытанні 

Азначэнне літаратуразнаўства як навукі. Галоўныя галіны 

літаратуразнаўства. Дапаможныя галіны літаратуразнаўства. Сучасныя напрамкі 

літаратуразнаўства. Сувязь літаратуразнаўства з іншымі навукамі. 

 

Заданні 

1. Назавіце буйных літаратуразнаўцаў і іх працы ў галіне гісторыі, тэорыі 

літаратуры. 

2. Прачытайце раздзел «Літаратурна-мастацкая крытыка» (Тэксталогія і яе 

дапаможныя навукі. Мінск: БДУ, 2015. С. 201–216). Пра якія жанры 

літаратурнай крытыкі Вы даведаліся? 

3. Назавіце перыядычныя выданні Беларусі (Расіі, Украіны і г.д.), на 

старонках якіх размяшчаюцца літаратурна-крытычныя работы. 

4. У чым заключаецца спецыфіка працы тэкстолага? Раскажыце пра 

выданні, падрыхтаваныя беларускімі тэкстолагамі. 

5. Якога роду крыніцамі карыстаюцца пісьменнікі ў час працы над сваімі 

творамі? Прывядзіце прыклады. 

6. Што даследуе бібліяграфія як навука, якія ў яе мэты і метады? Якія Вы 

ведаеце бібліяграфічныя, біябібліяграфічныя даведнікі? Раскажыце пра іх. 

7. Раскажыце пра асноўныя задачы бібліятэказнаўства? Якімі асаблівасцямі 

і функцыямі валодае нацыянальная бібліятэка? Назавіце буйнейшыя сучасныя 

бібліятэкі Беларусі. 

8. У чым асаблівасць архівазнаўства? Назавіце сучасныя цэнтральныя 

архівы Беларусі. Звярніцеся да асобных прац некаторых беларускіх 

літаратуразнаўцаў (С. Александровіча, С. Кавалѐва, Г. Кісялѐва, А. Мальдзіса, 

У. Мархеля, Ж. Некрашэвіч-Кароткай, М. Хаўстовіча, Я. Янушкевіча і інш.); 

паглядзіце, якімі замежнымі архівамі яны карысталіся. 

9. Раскажыце пра каштоўнасць рукапісаў класікаў нацыянальных літаратур. 

Якія дзяржаўныя літаратурныя музеі Вы ведаеце? 

10. Якія Вы ведаеце літаратурна-краязнаўчыя аб’екты? Ахарактарызуйце іх. 

 

Літаратура 

1. Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам.: у 2 ч. – Ч. 1. / 

В. П. Рагойша і інш.; пад рэд. В. П. Рагойшы. Літаратуразнаўства як навука. 

Эстэтыка літаратуры. Паэтыка. – Мінск: БДУ, 2010. – 247 с. 

2. Тэксталогія і яе дапаможныя навукі: вуч.-метад. дапам. / В. П. Рагойша і 

інш.; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: БДУ, 2015. – 231 с. 

 

2.2 Метадалагічныя праблемы літаратуразнаўства 
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Пытанні  

Галоўныя прынцыпы аналізу літаратурнага твора: эстэтычны, гістарызму, 

сістэмнасці, цэласнасці, паяднання аналізу з сінтэзам. Асноўныя навуковыя 

напрамкі і школы ў літаратуразнаўстве ХІХ–ХХ ст.ст. (міфалагічная, 

культурна-гістарычная, псіхалагічная, фенаменалагічная школы, біяграфічны, 

параўнальна-гістарычны, фармальны, сацыялагічны метады і інш.).  

 

Заданні 

1. Назавіце прадстаўнікоў наступных літаратуразнаўчых школ: 

міфалагічная, культурна-гістарычная, псіхалагічная, структурна-семіятычная, 

фенаменалагічная. 

2. Назавіце імѐны і працы прадстаўнікоў наступных літаратуразнаўчых 

метадаў: біяграфічны, параўнальна-гістарычны, фармальны, сацыялагічны, 

герменеўтычны. 

3. Суаднясіце назвы літаратуразнаўчых метадаў з імѐнамі іх прадстаўнікоў: 

1) біяграфічны 

2) культурна–гістарычны 

3) міфалагічны  

4) параўнальна-гістарычны 

5) псіхааналітычны  

6) рытуальна-міфалагічны 

7) структурны  

8) фармальны 

9) сацыялагічны 

10) постструктуралізм 

а) З. Фрэйд (1856–1939) 

б) Ж. Дэрыда (р.1930) 

в) Я. Грым (1785–1863) 

г) Г. Пляханаў (1856–1918) 

д) К. Юнг (1875–1961) 

е) Ш.-А. дэ Сэнт–Бѐў(1804–1869) 

ж) В. Шклоўскі (1893–1984) 

и) А. Весялоўскі (1838–1906) 

й) І. Тэн (1828–1893) 

к) Р. Барт (н.1915) 

4. Падзяліце метады на сцыенталагічныя (саентысцкія) і антрапалагічныя 

(гуманістычныя).  

5. Уявіце сябе прыхільнікам аднаго з літаратуразнаўчых метадаў і 

выкладзіце вашы асноўныя прынцыпы падыходу да аналізу твора, напрыклад 

«Тоска» А. Чэхава. 

 

Літаратура 

1. Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам.: у 2 ч. – Ч. 1. / 

В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава; пад рэд. В. П. Рагойшы. 

Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка. – Мінск: БДУ, 

2010. – 247 с. 

2. Западное литературоведение XX века. Энциклопедия / гл. науч. ред. 

Е. А. Цурганова. – М.: Intrada, 2004. – 560 с. 

3. Судленкова, О. А., Судленкова, О. Э. Практикум по введению  в 

литературоведение: учеб.-метод. пособие / О. А. Судленкова, О. Э. Судленкова. 

– Минск: Минск. гос.лингв.ун-т, 2001. – 84 с. 

 

2.3 Мастацка-эстэтычнае і навуковае пазнанне жыцця 
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Пытанні 

Навука і мастацтва. Агульнае і рознае ў навуковым і мастацкім пазнанні 

жыцця. Вобраз – уяўленне – паняцце. Антрапацэнтрызм мастацкага пазнання. 

Вобразны характар літаратуры. Аксіялагічнае значэнне мастацкага вобраза. 

 

Заданні 

1. Пакажыце на прыкладзе беларускай (рускай, замежнай) літаратуры 

адзінства ў мастацкім вобразе прадметнага і ідэальнага, канкрэтнага і ўмоўнага, 

індывідуальнага і абагульненага, эмацыянальна-экспрэсіўнага і рацыянальнага. 

2. Пакажыце на прыкладах твораў мастацтва рознае разуменне прыгожага 

ў антычнасці, хрысціянскім сярэднявеччы, Новы час, ХХ–ХХІ стст. 

3. Як трактаваў паняцце «узвышанае» І. Кант. Патлумачце паняцці 

«дыянісійскае», «апаланічнае», уведзеныя Ф. Ніцшэ. Прывядзіце прыклады 

літаратурных твораў, у якіх узнаўляецца «класічная» і «некласічная» карціна 

свету. 

4. Як мастацкая творчасць звязаная са светам каштоўнасцей. Назавіце 

беларускія нацыянальныя каштоўнасці. У якіх творах літаратуры яны знайшлі 

адбітак? Прывядзіце прыклады. 

5. Прывядзіце прыклады твораў, у якіх увасоблены розныя маральныя 

кодэксы: Язычніцкі (фальклор), Маісееў або Усходні (сфармуляваны ў дзесяці 

біблейскіх запаветах), Хрысціянскі (агучаны ў Нагорнай пропаведзі), Антычны 

або Еўрапейскі. 

 

Літаратура 

1. Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам.: у 2 ч. – Ч. 1. / 

В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава; пад рэд. В. П. Рагойшы. 

Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка. – Мінск: БДУ, 

2010. – 247 с. 

2. Хализев, В. Е. Теория литературы  / В. Е. Хализев. – М.: Высшая школа, 

1999. – С. 16–33. 

 

2.4 Літаратура як від мастацтва 

 

Пытанні 

Сінкрэтызм першабытнага мастацтва. Узаемазалежнасць і ўзаемаўплыў 

фальклору і мастацкай літаратуры раней і цяпер. Віды мастацтва. Спецыфіка 

літаратуры як мастацтва слова. Моўны і мастацка-вобразны свет літаратурнага 

твора і магчымасці яго адэкватнага ўспрымання чытачом (слухачом). 

Пісьменнік як творчая асоба. Віды літаратурнай дзейнасці (у шырокім 

разуменні): літаратура мастацкая, дакументальная, дыдактычная, эпісталярная, 

публіцыстыка, літаратурная крытыка, мастацкі пераклад. Літаратура ў яе 

сувязях з іншымі відамі мастацтва (тэатр, кіно, тэлемастацтва). 

 

Заданні 
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1. Прывядзіце прыклады звароту пісьменнікаў у сваіх творах да 

міфалагічных вобразаў. 

2. Прывядзіце прыклады фалькларызму ў літаратуры і фалькларызацыі 

літаратурных твораў і вобразаў. 

3. Патлумачце розніцу паміж паняццямі «пісьменнік» і «аўтар». 

4. Знайдзіце прыклады інтэрпрэтацыі літаратурных твораў і вобразаў у 

іншых відах мастацтва: скульптуры, жывапісе, музыцы, тэатры, кіно і інш. 

5. Прачытайце аднарадковік В. Вішнеўскага «Как тягостно зависеть от 

звонка...». Ці можна яго лічыць мастацкім творам? 

 

Літаратура 

1. Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам.: у 2 ч. – Ч. 1. / 

В. П. Рагойша і інш.; пад рэд. В. П. Рагойшы. Літаратуразнаўства як навука. 

Эстэтыка літаратуры. Паэтыка. – Мінск: БДУ, 2010. – 247 с. 

2. Ковалева, Р. М. Восточнославянский фольклор и литература: типология 

фольклоризма. – Минск: БГУ, 2011. [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу:   

http://elib.bsu.by/handle/123456789/37113. – Дата доступу: 20.04.2020. 

3. Ковалева, Р. М. Феноменологическтй аспект фольклоризации как 

двигателя творческого процесса // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і 

фалькларыстыкі. Вып. 24 / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 

2018. – С. 270–277. 

 

2.5 Літаратурныя роды, віды, жанры 

 

Пытанні 

 Эпас, лірыка, драма як роды мастацкай літаратуры. Спецыфіка ліра-эпасу. 

Віда-жанравая дыферэнцыяцыя літаратуры. Жанры эпічных, лірычных і 

драматычных твораў. Дыфузія родаў, відаў і жанраў. 

 

Заданні 

1. Падбярыце прыклады літаратурных твораў, якія адносяцца да розных 

відаў і жанраў эпасу, лірыкі, драмы, ліра-эпасу (Узор адказу: У. Караткевіч 

«Каласы пад сярпом тваім»: род – эпас, від – раман, жанр – гістарычны).  

2. Вызначце род, від, жанр наступных твораў літаратуры: а) «Песня пра 

зубра» М. Гусоўскага; б) «Дрыгва» Якуба Коласа; в) «Рамэа і Джульета» 

У. Шэкспіра; г) «Руслан і Людміла» А. Пушкіна; д) «Бацькі і дзеці» І. Тургенева; 

е) «Раскіданае гняздо» Янкі Купалы; ж) «Пінская шляхта» 

В. Дуніна-Марцінквіча; з) «Скотны двор» Дж. Оруэла; і) «Свіцязянка» 

А. Міцкевіча; к) «Фауст» І. Гѐтэ; л) «Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі» 

М. Багдановіча; м) «Адзін дзень Івана Дзянісавіча» А. Салжаніцына; н) «Сон на 

кургане» Янкі Купалы. 

3. Прачытайце аповесць Ф. М. Дастаеўскага «Кроткая». Патлумачце 

аўтарскае вызначэнне жанру твора – «фантастычнае апавяданне». 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/37113
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4. Вызначце рысы рамана-эпапеі ў творах «Вайна і мір» Л. М. Талстога, 

«Ціхі Дон» М. А. Шолахава. 

5. Прачытайце верш А. С. Пушкіна «Анчар». Ці ѐсць у творы рысы балады, 

прытчы? 

6. На прыкладзе «Новай зямлі» Якуба Коласа пакажыце, як спалучаюцца ў 

творы лірычныя і эпічныя элементы. 

 

Літаратура 

1. Введение в литературоведение: учебник / Н. Л. Вершинина и др.; под 

общ. ред. Л. М. Крупчанова. – М.: Изд-во Оникс, 2005. – 416 с. 

2. Волков, И. Ф. Теория литературы: учеб. пособие для студентов и 

преподавателей. – М.: Просвещение, Владос, 1995. – 256 с.  

3. Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам.: у 2 ч. – Ч. 2. / 

В. П. Рагойша і інш.; пад рэд. В. П. Рагойшы. Ч. 2. Паэтыка. Тэорыя 

літаратурнага працэсу.  – Мінск: БДУ, 2012. – 247 с. 

4. Федотов, О. И. Основы теории литературы / учебное пособие для студ. 

высш. учебн. заведений: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 

Ч. 2. 

5. Фесенко Э.Я. Теория литературы. – М.: Академический проект, Фонд 

«Мир», 2008. – С. 255–327. 

6. Чернец, Л. В., Хализев, В. Е., Бройтман, С. Н. и др. Введение в 

литературоведение. – М.: Изд-во «Высшая школа», 1999. – С. 209–220. 

 

2.6 Змест твора і яго кампаненты 

 

Пытанні 

Змест і форма як кампаненты структуры мастацкага твора. Змест твора і 

яго кампаненты. Разуменне тэмы як аб’екта мастацкага ўзнаўлення, жыццѐвых 

характараў і сітуацый. Праблема як сфера разуменння, асэнсавання 

пісьменнікам узноўленай рэчаіснасці і суб’ектыўны бок твора, як праяўленне 

аўтарскай канцэпцыі свету і чалавека. Ідэя – галоўная абагульняючая 

эмацыянальна-вобразная думка твора. Разуменне пафасу як вядучага 

эмацыянальнага тону твора. Сутнасныя характарыстыкі тыпалагічных 

разнавіднасцей пафасу. 

 

Заданні 

1. Вызначце тэму, праблему, ідэю літаратурнага твора (на выбар). 

2. Вызначце пафас, тэму, праблему, ідэю ў наступных творах: Янка Купала 

«Курган», М. Багдановіч «Ты ночкаю каляднай варажыла», К. Крапіва 

«Дыпламаваны баран», Н. Гілевіч «Элегія», М. Танк «Я спытаў чалавека», 

С. Ясенін «Шел Господь пытать людей в любови», Ф. Цютчаў «Наш век» («Не 

плоть, а дух растлился в наши дни»). 
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3. Падбярыце прыклады загалоўкаў літаратурных твораў, у якіх выяўлены 

тэма твора, ідэя, праблема, пафас, асноўны канфлікт, або такія, што даюць 

уяўленне пра сюжэт.  

 

Літаратура 

1. Введение в литературоведение: учебник / под ред. Г. Н. Поспелова – М.: 

Высшая школа, 1976. – С. 72–121, 167–175, 326–329.  

2. Введение в литературоведение: учебник / под общ. ред. 

Л. М. Крупчанова. – М.: Изд-во Оникс, 2005. – С. 151–175, 201–209, 217–230.  

3. Рагойша, В. П. Літаратуразнаўчы слоўнік: тэрміны і паняцці / 

В. П. Рагойша. – Мінск: Нардная асвета, 2009. – 303 с. 

4. Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам.: у 2 ч. Ч. 2. 

Паэтыка. Тэорыя літаратурнага працэсу. – Мінск, 2012. – 239 с. 

5. Теория литературы : учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. 

заведений : в 2 т. / Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман. / под ред. 

Н.Д. Тамарченко. – М.: Академия, 2004 – Т. 1. – 512 с.  

6. Федотов, О. И. Основы теории литературы: В 2 ч. – М. : Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2003. – С. 30–91. 

7. Хализев, В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. – М.: Высшая школа, 

1999. – С. 40–42, 68–79, 149–157, 214–226. 

 

2.7 Вобразны свет твора. Спосабы характарыстыкі і сродкі стварэння 

тыповага вобраза-персанажа 

 

Пытанні 

Азначэнне мастацкага вобраза. Спецыфічныя ўласцівасці мастацкага 

вобраза: спалучэнне тыповага і індывідуальнага, аб’ектыўнага і суб’ектыўнага, 

метафарычнасць, шматзначнасць, цэласнасць, ідэальны пачатак. Класіфікацыі 

літаратурна-мастацкіх вобразаў: прадметная; па характары сэнсавай 

абагуленасці. Спосабы характарыстыкі і сродкі стварэння вобраза-персанажа. 

Паняцце пра псіхалагізм як непасрэднае глыбокае ўзнаўленне ўнутранага свету 

героя, яго думак, перажыванняў, жаданняў, пачуццяў. 

 

Заданні 

1. Прыгадайце прачытаны Вамі раман ці аповесць. Вылучыце ў ім 

персанажы галоўныя, другасныя і эпізадычныя. Вызначце ў творы ролю 

другасных і эпізадычных персанажаў. 

2. Падбярыце прыклады на кожны з відаў вобразаў: персанаж, вобраз 

аўтара, вобраз чытача, вобразы жывѐл, птушак, раслін, вобраз-рэч, інтэр’ер, 

пейзаж. 

3. Вызначце, якія формы і прыѐмы псіхалагізму выкарыстоўвае В. Быкаў у 

аповесці «Знак бяды». 

4. Вызначце адметнасць псіхалагізму ў рамане І. Тургенева «Бацькі і 

дзеці». Чаму ў рамане няма ўнутраных маналогаў? 
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5. Параўнайце партрэты персанажаў апавядання І. Тургенева «Свидание». 

Прааналізуйце маўленне герояў, вызначце яго асаблівасці. Як суадносяцца 

вобразы персанажаў з пейзажнымі апісаннямі? 

6. Вызначце ролю ўласных імѐнаў персанажаў у драме А. Астроўскага 

«Бесприданница». 

7. Вызначце рысы лірычнай гераіні паэзіі М. Цвятаевай, Г. Ахматавай. 

 

Літаратура 

1. Введение в литературоведение: учебник / Н. Л. Вершинина, 

Е. В. Волкова, А. А. Илюшин и др.; Под общ. ред. Л. М. Крупчанова. – М.: 

Изд-во Оникс, 2005. – 416 с.  

2. Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам.: у 2 ч. Ч. 2. 

Паэтыка. Тэорыя літаратурнага працэсу. – Мінск, 2012. – 239 с. 

3. Теория литературы : учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. 

заведений : в 2 т. / Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман. / под ред. 

Н. Д. Тамарченко. – М.: Академия, 2004 – Т. 1. – 512 с.  

4. Федотов, О. И. Основы теории литературы. Учебное пособие для студ. 

высш. учебн. заведений: В 2 ч. Ч. 1: Литературное творчество и литературное 

произведение. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 272 с. 

 

2.8 Форма мастацкага твора і яе кампаненты 

 

Пытанні 

Узноўлены свет твора як змадэляваная аўтарам рэчаіснасць. Кампаненты 

ўзноўленага свету. Мастацкі час і мастацкая прастора ў творы (паняцце пра 

хранатоп). Мова мастацкага твора. Маўленчая арганізацыя твора і маўленчая 

характарыстыка персанажаў. Сродкі ўзбагачэння мовы твора. Сінтаксіс і 

інтанацыя. Прыѐмы паэтычнага сінтаксісу. Гукапіс (фоніка). Асноўныя прыѐмы 

гукапісу: алітэрацыя, асананс, гукаперайманне. Кампазіцыя. Сюжэт і фабула. 

Канфлікт. Суадносіны ў творы сюжэта, фабулы, канфлікту. Віды канфлікту. 

Сюжэтныя элементы як стадыі развіцця канфлікту. Тыпы сюжэтаў: 

канцэнтрычны, хранікальны, шматлінейны (па Г. Паспелаву); дынамічны, 

адынамічны (па А. Есіну). Кампазіцыйныя прыѐмы. 

 

Заданні 

1. Узнавіце храналагічны парадак падзей у апавяданні І. Буніна «Лѐгкае 

дыханне». Ці мяняецца пры гэтым успрыманне падзей? 

2. Вызначце, якую ролю адыгрывае «Аповесць пра капітана Капейкіна» ў 

раскрыцці ідэйнага зместу паэмы М. В. Гогаля «Мѐртвыя душы»? 

3. Вызначце, якую ролю адыгрываюць лірычныя адступленні ў рамане 

А. С. Пушкіна «Яўгеній Анегін»? 

4. Вызначце, якую ролю адыгрываюць архаізмы і гістарызмы ў трагедыі 

А. С. Пушкіна «Барыс Гадуноў»? 
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5. Прывядзіце прыклады варварызмаў з рамана Л. М. Талстога «Вайна і 

мір». Якую ролю яны выконваюць? 

6. Вылучыце дыялектныя словы і прастамоўе ў вершы У. Дубоўкі 

«Шуканне слова», рамане Шолахава «Ціхі Дон», вызначце іх стылістычную 

ролю. 

7. Прачытайце верш П. Панчанкі «Хадзіў я па лесе і сведчу» знайдзіце 

жарганізмы, вызначце іх ролю. 

8. Знайдзіце ў вершы Якуба Коласа «Пахаванне Гейдрыха» вульгарызмы, 

якую ролю яны выконваюць? 

9. Вызначце алітэрацыю ў вершы П. Макаля «Цѐтка». 

10. Прачытайце верш Янкі Купалы «Дзве сястры». Параўнайце вобразы 

сялянкі і рабочай, якія аўтар малюе з дапамогай асанансу. 

11. Прачытайце апавяданне І. Тургенева «Свидание». Вылучыце асноўныя 

кампазіцыйныя часткі твора. 

 

Літаратура 

1. Введение в литературоведение: учебник / под ред. Поспелова Г. Н. – М.: 

Высшая школа, 1976. – С. 72–121, 167–175, 326–329.  

2. Введение в литературоведение: учебник / под общ. ред. 

Л. М. Крупчанова. – М.: Изд-во Оникс, 2005. – С. 151–175, 201–209, 217–230. 

3. Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам.: у 2 ч. Ч. 2. 

Паэтыка. Тэорыя літаратурнага працэсу. – Мінск, 2012. – 239 с. 

4. Теория литературы : учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. 

заведений : в 2 т. / Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман. / под ред. 

Н. Д. Тамарченко. – М.: Академия, 2004 – Т. 1. – 512 с.  

5. Федотов, О. И. Основы теории литературы: В 2 ч. – М., 2003. – С. 30–91. 

6. Фесенко, Э. Я. Теория литературы. – М.: Академический проект, Фонд 

«Мир», 2008. – С. 70–118. 

7. Хализев, В. Е. Теория литературы. / В. Е. Хализев. – М.: Высшая школа, 

1999. – С. 40–42, 68–79, 149–157, 214–226. 

 

2.9 Асновы вершазнаўства 

 

Пытанні 

Вершаскладанне (вершаванне, версіфікацыя) і вершазнаўства. Раздзелы 

вершазнаўства: рытміка і метрыка. Сістэмы вершаскладання: антычная, 

сілабічная, танічная (віды танічнага верша: акцэнтны, акцэнтна-складовы, 

дольнік, тактавік), сілаба-танічная. Асноўныя паняцці сілаба-тонікі: склад, 

націск, стапа, вершаваны памер. Віды стоп і вершаваных памераў. Віды 

парушэнняў вершаванага памеру. Верлібр. Рытмастваральныя кампаненты ў 

верлібры.  

Рыфміка, катэгорыі «рыфма» і «рыфмоўка», іх віды. Строфіка, паняцце 

«страфа», віды строф. Фоніка, асноўныя паняцці (гукапіс і яго віды, інтанацыя). 

Паэтычны сінтаксіс, асноўныя сінтаксічныя і рытарычныя фігуры. 
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Заданні 

1. Вызначце тып вершавання ў наступных творах: М. Багдановіч «Пагоня», 

С. Полацкі «Віно», М. Багдановіч «Страцім-лебедзь», М. Гусоўскі «Песня пра 

зубра», В. Стрыжак «Дома». 

2. Вызначце вершаваны памер ў наступных творах: П. Броўка «Пахне 

чабор», П. Панчанка «Родная мова», Я. Купала «Грай, мая жалейка», 

Р. Барадулін «Бацьку».  

3. Складзіце рытмічную схему верша, вызначце сістэму вершавання, 

вершаваны памер у сілаба-танічнай сістэме (твор на выбар).  

4. Вызначце віды рыфмаў і рыфмоўкі, віды строф, фанічныя асаблівасці 

верша (твор на выбар).  

5. Знайдзіце і вызначце віды фігур паэтычнага сінтаксісу ў тэкстах вершаў 

(творы на выбар), падабярыце ўласныя прыклады.  

6. Напішыце верш на зададзеныя рыфмы: дзіўлюся – баюся, пастой – са 

мной. 

 

Літаратура 

1. Введение в литературоведение: учебник / под ред. Поспелова Г. Н. – М, 

1976. – С. 297–326.   

2. Рагойша, В. П. Беларускае вершаванне: вучэб.-метад. дапам. – Мінск: 

БДУ, 2010. – 207 с.  

3. Рагойша, В. П. Паэтычны слоўнік. – 3-е выд., дапрац. і дапоўн. – Мінск: 

Беларуская навука, 2004. – 576 с. 

4. Рагойша, В. П. Беларускае вершаванне: вуч. дапам. / В. П. Рагойша. – 

Мінск : БДУ, 2011. – 207 с. 

5. Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам.: у 2 ч. Ч. 2. 

Паэтыка. Тэорыя літаратурнага працэсу. – Мінск, 2012. – 239 с. 

6. Фесенко, Э. Я. Теория литературы. – М.: Академический проект, Фонд 

«Мир», 2008. – 784 с. – С. 203–252. 

7. Чернец, Л. В., Хализев, В. Е., Бройтман, С. Н. и др. Введение в 

литературоведение. – М.: Высшая школа, 1999. – С. 364–381.  

 

2.10 Стыль мастацкага твора 

 

Пытанні 

Стыль як эстэтычнае адзінства ўсіх элементаў формы твора. Тыпалогія 

літаратурных стыляў. Стылявыя дамінанты. Кампаненты стылю. Стыль як 

выражэнне аўтарскай арыгінальнасці. 

Заданні 

1. Вызначце стылявыя дамінанты ў натупных творах: «Тарас Бульба» 

М. Гогаля, «Мѐртвыя душы» М. Гогаля, «Гора» В. Шукшына, «Ноч» 

В. Марціновіча, «Три мушкетера» А. Дзюма, «». 
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2. Падумайце, што характэрна для нацыянальнага стылю беларускай 

літаратуры. 

3. Параўнайце стылі розных напрамкаў у літаратуры. Падмацуйце адказ 

прыкладамі з твораў. 

 

Літаратура 

1. Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам.: у 2 ч. – Ч. 2. / 

В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава; пад рэд. В. П. Рагойшы. Ч. 2. 

Паэтыка. Тэорыя літаратурнага працэсу. – Мінск, 2012. – 239 с. 

2. Гиршман, М. М. Стиль литературного произведения: учеб. пособие / 

М. М. Гиршман. – Донецк, 1984. 

 

2.11 Разуменне літаратурнага працэсу 

 

Пытанні 

Літаратурны працэс. Стадыі і перыяды літаратурнага развіцця. 

Літаратурны метад, напрамак, школа (плынь). Фальклорна-міфалагічны 

перыяд. Мастацкія сістэмы Антычнасці і ранняга Сярэднявечча. Гуманістычная 

літаратура эпохі Адраджэння як мастацкая сістэма. Літаратурныя метады ў 

еўрапейскіх краінах у XVIII–XVIII–п. ХІХ стст.: класіцызм, сентыменталізм, 

рамантызам. Рамантызм як метад і яго напрамкі (класічны, неарамантызм). 

Рэалізм. Крытычны рэалізм літаратуры ХІХ–ХХ стст. Мадэрнісцкія напрамкі ў 

рэалізме рачатку ХХ ст.: дэкаданс, сімвалізм, футурызм, імажынінізм, акмеізм. 

Мадэрнізм як літаратурны метад і як сацыяльная з’ява. Постмадэрнізм. 

 

Заданні 

1. Назавіце імѐны пісьменнікаў, чые творы адносяцца на наступных 

літаратурных метадаў і напрамкаў: барока, класіцызм, сентыменталізм, 

рамантызм, рэалізм, натуралізм, сімвалізм, мадэрнізм, постмадэрнізм. 

2. Вызначце элементы класіцызму і рэалізму ў камедыях Дз. Фанвізіна 

«Недоросль», А. Грыбаедава «Горе от ума». 

3. Прааналізуйце рысы рамантызму ў творах А. Міцкевіча, Янкі Купалы, 

У. Караткевіча. 

 

Літаратура 

1. Введение в литературоведение: учебник / Н. Л. Вершинина, Е. В. 

Волкова, А. А. Илюшин и др.; под общ. ред. Л. М. Крупчанова. – М.: Оникс, 

2005. – С. 295–350. 

2. Введение в литературоведение: учебник / под ред. Г. Н. Поспелова – М.: 

Высшая школа, 1976. – С. 338–364.  

3. Волков, И. Ф. Теория литературы:. – М.: Просвещение, Владос, 1995. – 

С. 141–253.  

4. Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам.: у 2 ч. Ч. 2. 

Паэтыка. Тэорыя літаратурнага працэсу. – Мінск, 2012. – 239 с. 
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5. Теория литературы : учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. 

заведений : в 2 т. / Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман. / под ред. 

Н.Д. Тамарченко. – М.: Академия, 2004 – Т. 1. – 512 с.  

6. Федотов, О. И. Основы теории литературы. В 2 ч. – М., 2003. – Ч. 2. – 

С. 174–218. 

7. Фесенко, Э. Я. Теория литературы. – М.: Академический проект, Фонд 

«Мир», 2008.. – С.125–188. С. 331–399. 

8. Хализев, В. Е. Теория литературы. Учебник. / В. Е. Хализев. – М.: 

Высшая школа, 1999. – С. 122–137, 356–374. 

 

2.12 Літаратурныя сувязі. Мастацкі пераклад 

 

Пытанні 

Літаратурныя сувязі, іх віды (кантактныя, генетычныя, тыпалагічныя). 

Мастацкі пераклад як адзін з важнейшых сродкаў літаратурных узаемасувязей.  

 

Заданні 

1. Уперакладчыцкай працы існуе такое правіла: загаловак твора 

перакладаецца ў апошнюю чаргу, толькі пасля таго, як перакладзены ўвесь тэкст. 

Патлумачце, з чым звязана гэта правіла. 

2. Параўнайце пераклады на рускую мову трагедыі В. Шэкспіра «Рамэа і 

Джульета», санэта Ш. Бадлера «Разбурэнне». 

3. Прывядзіце прыклады аўтаперакладу літаратурных твораў. 

4. Зрабіце аналітычны агляд перакладных рубрык сучасных 

літаратурна-мастацкіх часопісаў (на выбар: «Полымя», «Маладосць», 

«Дзеяслоў» і інш.) за пэўны час. 

5. Складзіце партфоліа дасягненняў пэўнага перакладчыка мастацкай 

літаратуры (на выбар). 

6. Перакладзіце з замежнай мовы на родную урывак з празаічнага ці 

вершаванага твора. 

 

Літаратура 

1. Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам.: у 2 ч. – Ч. 2. / 

В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава; пад рэд. В. П. Рагойшы. Ч. 2. 

Паэтыка. Тэорыя літаратурнага працэсу. – Мінск, 2012. – 239 с. 

2. Хализев, В. Е. Теория литературы. Учебник. / В. Е. Хализев. – М.: 

Высшая школа, 1999. – С. 367–370. 
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3. РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ 

 

3.1 Тэматыка і прыкладныя заданні для кіруемай самастойнай работы 

 

Тэма 1. Літаратурны вобраз (2 гадзіны). 

Мэта: выявіць веданне сутнасці літаратурнага вобраза ў яго розных відах: 

вобраз-персанаж, вобраз-рэч, вобраз-пейзаж і інш. Паказаць арыгінальнасць і 

тыповасць вобразнага свету аўтара на прыкладзе аналізу канкрэтных твораў 

мастацкай літаратуры. 

Форма правядзення: пісьмовая. Студэнты афармляюць выкананую работу ў 

выглядзе рэферата або прэзентацыі і прадстаўляюць на абмеркаванне. 

Заданне для выканання работы: прачытайце твор любога аўтара (эпічны, 

лірычны, ліра-эпічны, драматычны), нядаўна апублікаваны на старонках 

беларускіх або рускіх літаратурна-мастацкіх перыядычных выданняў 

(«Полымя», «Дзеяслоў», «Маладосць», «Літаратура і мастацтва», «Нѐман», 

«Дружба народов», «Нева», «Новый мир», «Юность» і інш.) і вызначце: 

1. Якія вобразы малюе аўтар у творы.  

2. Які шлях мастацкай тыпізацыі выкарыстоўвае аўтар для стварэння 

вобраза-персанажа. 

3. Да якога тыпу літаратурных вобразаў па характару сэнсавай абагуленасці 

звяртаецца аўтар. 

4. Якія сродкі выкарыстоўвае аўтар для стварэння таго ці іншага вобраза. 

5. Якія спосабы і сродкі характарыстыкі вобраза-персанажа выкарыстоўвае 

аўтар. 

6. У чым заключаецца эстэтычнае значэнне канкрэтнага вобраза? 

 

Літаратура 

1. Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам.: у 2 ч. – Ч. 2. / 

В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава; пад рэд. В. П. Рагойшы. Ч. 2. 

Паэтыка. Тэорыя літаратурнага працэсу. – Мінск, 2012. – 239 с. 

2. Фесенко, Э. Я. Теория литературы / Э. Я. Фесенко. – М.: Едитореал 

УРСС, 2005. – С. 10–29. 

 

Тэма 2. Форма вершаванага літаратурнага твора (2 гадзіны). 

Мэта: выявіць веданне катэгорый формы (паэтыкі) лірычных вершаваных 

твораў. 

Форма правядзення: пісьмовая. Студэнты афармляюць выкананую работу ў 

выглядзе рэферата і прадстаўляюць на абмеркаванне. 

Заданне для выканання работы: прачытайце верш і вызначце яго наступныя 

асаблівасці: 

1. Тып вершаскладання. 

2. Вершаваны памер. 

3. Тыпы рыфм, асаблівасці рыфмоўкі. 

4. Асаблівасці фонікі. 
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5. Асаблівасці строфікі. 

6. Сродкі лексічнай выразнасці. 

7. Тропы. 

8. Асаблівасці паэтычнага сінтаксісу. 

9. Віда-жанравая прыналежнасць твора. 

 

Прыкладны спіс твораў для аналізу: 

Якуб Колас «Глуха шэпча лес зялѐны». 

М. Багдановіч «Ты ночкаю каляднай варажыла». 

М. Лермантаў «Ночевала тучка золотая». 

С. Ясенін «Отговорила роща золотая». 

Г. Ахматава «Приходи на меня посмотреть». 

 

Літаратура 

1. Введение в литературоведение: учебник / Н. Л. Вершинина и др.; под 

общ. ред. Л. М. Крупчанова. – М.: Изд-во Оникс, 2005. – 416 с. 

2. Рагойша, В. П. Паэтычны слоўнік / В.П. Рагойша. – 3-е выд., дапрац. і 

дапоўн. – Мінск: Беларуская навука, 2004. – 576 с. 

3. Рагойша, В. П. Беларускае вершаванне: вучэб.-метад. дапам. / 

В.П. Рагойша. – Мінск: БДУ, 2010. – 207 с. 

4. Фесенко, Э. Я. Теория литературы. – М.: Академический проект, Фонд 

«Мир», 2008. – С.125–188. 

 

Тэма 3. Аналіз літаратурнага твора (2 гадзіны). 

Мэта: выявіць веданне катэгорый зместу і формы літаратурна-мастацкіх 

твораў. 

Форма правядзення: пісьмовая. Студэнты афармляюць выкананую работу ў 

выглядзе рэферата і прадстаўляюць на абмеркаванне. 

Заданне для выканання работы: самастойна правесці аналіз выбраных 

літаратурных твораў адпаведна наступнаму прыкладнаму плану: 

1. Месца твора ў творчасці аўтара. Гісторыя і матывы напісання твора. 

Прататыпы літаратурных персанажаў. 

2. Літаратурны кантэкст твора. Гісторыка-літаратурны фон твора. 

Літаратурны напрамак і мастацкі метад, у рэчышчы якіх напісаны твор. 

3. Род, від, жанр (жанравая разнавіднасць) твора. Пафас. 

4. Кампазіцыя твора: а) архітэктоніка; роля знешніх элементаў у раскрыцці 

сэнсу твора (эпіграф, прадмова, эпілог, назва твора). Тып вершаскладання, 

памер, строфіка, рыфма (для вершаванага твора); б) сюжэт і фабула, іх 

суаднясенне ў творы; в) тып сюжэта, сюжэтаўтваральныя элементы 

(экспазіцыя, завязка і г. д.); г) кампазіцыйныя прыѐмы; д) тып аповеду і 

апаведача; е) характар канфлікту. 

5. Вобразная сістэма твора: а) сродкі і прыѐмы стварэння вобраза чалавека; 

б) формы і прыѐмы псіхалагізму; в) іншыя вобразы ў творы; г) мастацкія дэталі; 

д) асаблівасці хранатопу. 
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6. Мова і стыль твора: а) стылявыя дамінанты твора; б) лексічныя, 

фанетычныя сродкі выразнасці; в) тропы; г) прыѐмы паэтычнага сінтаксісу; 

д) гукавая арганізацыя мастацкага тэксту. 

7. Тэма (тэматыка), праблематыка твора. 

8. Ідэя (ідэйны змест) твора. Сэнс назвы твора. 

9. Аўтарская пазіцыя. Спосабы выражэння аўтарскіх адносін. 

10. Значэнне твора: а) актуальнасць; б) месца твора ў нацыянальнай і 

сусветнай літаратуры; в) лѐс твора. Успрыманне чытачамі, пераклады на іншыя 

мовы. Тэатральныя пастаноўкі, экранізацыя і г. д. 

 

Прыкладны спіс твораў для аналізу: 

Л. Рублеўская «Жалезная кнопка». 

М. Стральцоў «На чацвѐртым годзе вайны». 

К. Чорны «Вераснѐвыя ночы». 

Я. Брыль «Гіпноз». 

У. Караткевіч «Як звяргаюцца ідалы». 

А. Чэхаў «Спать хочется», «Студент». 

Л. Андрэеў «Петька на даче», «Кусака». 

І. Тургенеў «Свидание». 

І. Бунін «Чистый понедельник». 

В. Шукшын «Горе», «Крепкий мужик». 

М. Зощанка «Баня». 

 

Літаратура 

1. Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения / 

А. Б. Есин. – М. : Флинта, Наука, 2000. – 248 с. 

2. Андреев, А. Н. Целостный анализ литературного произведения / 

А. Н. Андреев. – Минск: НМЦентр, 1995. – 144 с. 

3. Лотман, Ю. М. Анализ поэтического текста. Структура стиха / 

Ю. М. Лотман. – М.: Просвещение, 1972. – 272 с. 
 

3.2 Тэставыя заданні 

1. Да галоўных галін літаратуразнаўства належыць: 

а) тэксталогія; 

б) гісторыя літаратуры; 

в) бібліяграфія; 

г) аўтаразнаўства; 

д) герменеўтыка. 

 

1. Да дапаможных галін літаратуразнаўства належыць: 

а) тэксталогія; 

б) герменеўтыка; 

в) тэорыя літаратуры; 

г) кампаратывістыка; 
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д) літаратурная крытыка; 

 

3. Мастацтва па сваѐй прыродзе … 

а) рацыянальна; 

б) эмацыянальна; 

в) спалучае ў сабе рацыянальны і эмацыянальны пачатак; 

г) мэтазгодна і арыгінальна; 

д) створана, каб прыносіць чалавеку эстэтычнае задавальненне. 

 

4. Ініцыятыўная адухоўленая дзейнасць людзей і іх груп у імя захавання і 

ўмацавання існуючых каштоўнасцей – гэта… 

а) мастацтва; 

б) стварэнне; 

в) творчасць; 

г) майстэрства; 

д) рамяство. 

 

5. Прыгажосць у сучасным разуменні – гэта… 

а) парадак; 

б) паўната і незбыткоўнасць з’яў жыцця, прадметаў ці чалавечай душы; 

в) эстэтыка; 

г) вучэнне пра дасканаласць пачуццѐвага пазнання; 

д) уяўленне пра гармонію і сіметрыю, раўнавагу і спакой. 

 

6. Да аксіялагічных катэгорый належыць: 

а) мастацкасць; 

б) універсум; 

в) каштоўнасць; 

г) маральная прыстойнасць; 

д) катарсіс. 

 

7. Адзінкавы прадмет, які ўтрымлівае ў сабе абагульненне, – гэта ... 

а) паняцце; 

б) вобраз; 

в) тэрмін; 

г) знак; 

д) уяўленне. 

 

8. Раўнапраўныя і ўзаемадзейныя тэндэнцыі мастацкай вобразнасці: 

а) тэма і ідэя; 

б) несупадзенне рэчаіснасці з яе ўзнаўленнем у творы; 

в) умоўнасць і жыццепадабенства; 

г) мастацкая выдумка і унутраны свет твора; 

д) агульнае ў індывідуальным. 
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9. Вбраз-архетып… 

а) мае агульначалавечую сімволіку; 

б) паўтараецца на працягу ўсяго твора або ў многіх творах аўтара; 

в) характэрны для цэлай культуры або літаратуры нацыі; 

г) створаны фантазіяй мастака. 

д) заснаваны на міфах. 

 

10. Літаратура адносіцца да відаў мастацтва: 

а) статычных; 

б) дынамічных; 

в) сінтэтычных; 

г) выяўленчых; 

д) экспрэсіўных. 

 

11. Абярыце верныя сцвярджэнні: 

а) многія віды мастацтва ўтрымліваюць у сабе літаратурную аснову; 

б) літаратура горш за іншыя віды мастацтва рэагуе на змены, якія 

адбываюцца ў грамадстве; 

в) літаратура раскрывае ўнутраны свет чалавека; 

г) вобразная мова літаратуры не падобна на звычайную размоўную; 

д) многія віды мастацтва бяруць з літаратуры тэмы, вобразы, сюжеты. 

 

12. Да ліра-эпасу адносіцца: 

а) навэла;  

б) байка; 

в) балада;  

г) вадэвіль;  

д) санэт. 

 

13. Да «цвѐрдых» формаў верша адносіцца: 

а) балада;  

б) ода; 

в) актава;  

г) санэт; 

д) рандэль. 

 

14. У структуру мастацкай формы ўваходзіць: 

а) тэма, праблема, ідэя; 

б) змест, сістэма вобразаў, сюжэт; 

в) кампазіцыя, узноўлены свет, мастацкае маўленне; 

г) мова, кампазіцыя, праблематыка; 

д) род, від і жанр. 
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15. Да мастацкага зместу адосіцца: 

а) тэма, праблема, ідэя; 

б) змест, сістэма вобразаў, сюжэт; 

в) кампазіцыя, узноўлены свет, мастацкае маўленне; 

г) мова, кампазіцыя, праблематыка; 

д) род, від і жанр. 

 

16. Тэма мастацкага твора – гэта… 

а) кампанент зместу;  

б) асноўная вобразная думка твора;  

в) кола пытанняў, закранутых у творы;  

г) паказаная сітуацыя;  

д) асэнсаванне аўтарам з’яў знешняй рэчаіснасці. 

 

17. Праблема мастацкага твора – гэта… 

а) кампанент зместу;  

б) асноўная вобразная думка твора;  

в) кола пытанняў, закранутых у творы;  

г) паказаная сітуацыя;  

д) асэнсаванне аўтарам з’яў знешняй рэчаіснасці. 

 

18. Ідэя мастацкага твора – гэта… 

а) кампанент зместу;  

б) асноўная вобразная думка твора;  

в) кола пытанняў, закранутых у творы;  

г) паказаная сітуацыя;  

д) асэнсаванне аўтарам з’яў знешняй рэчаіснасці. 

 

19. Пафас мастацкага твора – гэта: 

а) яго галоўная ідэя; 

б) яго асноўны эмацыянальны тон; 

в) рацыянальны пачатак у змесце твора; 

г) тып аўтарскай эмацыянальнасці; 

д) прызначэнне твора. 

 

20. Да сцвярджальнага пафасу адносіцца: 

а) гераічны;  

б) іранічны; 

в) сатырычны;  

г) трагічны; 

д) драматычны. 

 

21. Вызначце форму псіхалагізму, выкарыстанную аўтарам у наступным 

урыўку: 
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«Осунувшееся лицо его было желто. Он, видимо, не спал эту ночь» 
[Л. Талстой]. 

а) простая (прамая); 

б) унутраны маналог;  

в) ускосная; 

г) псіхалагічная дэталь;  

д) сумарна-вызначальная; 

 

22. Перанос значэння з аднаго слова на іншае па прыкмеце падабенства – 

гэта: 

а) аксюмаран; 

б) метафара; 

в) інверсія; 

г) метанімія; 

д) іронія. 

 

23. Вызначце, якія тропы выкарыстаны ў наступным урыўку:  

Чыноўнік буркнуў штось сярдзіта,  

Як той япрук каля карыта,  

Але прашэнне ѐн прымае,  

Насупіў бровы i чытае [Я. Колас]. 

а) метафара;  

б) эпітэт; 

в) параўнанне; 

г) метанімія; 

д) гіпербала. 

 

24. Вызначце, якія фігуры паэтычнага сінтаксісу выкарыстаны ў наступным 

урыўку: 

Зноў навіслі цѐмны хмары, 

Зноў туманы неба крыюць; 

Зноў па свеце ходзяць мары, 

Зноў крапчэй нам віхры выюць [Цѐтка]. 

а) асіндэтон;  

б) стык; 

в) паўтор; 

г) анафара; 

д) эпіфара. 

 

25. Раўнамернае чаргаванне націскных і ненаціскных складоў характэрна 

для:  

а) метрыкі; 

б) тонікі; 

в) сілабікі; 
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г) сілаба-тонікі; 

д) верлібра. 

 

26. Вызначце тып вершаскладання ў наступным урыўку:  

Якія ж выведу я тут маралі? 

Каб на галовах не аралі, 

Заводзячы севазварот шматпольны? 

Ды не, браткі, зусім 

Я клапачуся не аб гэтым, 

I байку прысвячаю ўсім, 

Хто слепа модзе пакланіцца здольны: 

Дзяўчатам ды кабетам, 

А больш за ўсіх дык маладым паэтам [К. Крапіва]. 

а) сілабічны; 

б) сілаба-танічны; 

в) вольны верш; 

г) танічны; 

д) метрычны. 

 

27. Двухскладовая стапа з націскам на першы склад, – гэта:  

а) ямб; 

б) амфібрахій; 

в) харэй; 

г) дактыль; 

д) анапест. 

 

28. Трохскладовая стапа з націскам на першы склад, – гэта:  

а) ямб; 

б) амфібрахій; 

в) харэй; 

г) дактыль; 

д) анапест. 

 

29. Вызначце вершаваны памер у наступным урыўку: 

Зорка Венера ўзышла над зямлѐю, 

Светлыя згадкi з сабой прывяла... 

Помнiш, калi я спаткаўся з табою, 

Зорка Венера ўзыйшла [М. Багдановіч]. 

а) трохстопны анапест;  

б) чатырохстопны дактыль;  

в) трохстопны амфібрахій;  

г) пяцістопны ямб; 

д) чатырохстопны харэй. 
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30. Раздзел паэтыкі, які вывучае гукавую арганізацыю паэтычнага маўлення, 

называецца: 

а) гукапіс; 

б) асананс; 

в) эўфанія; 

г) фоніка; 

д) алітэрацыя. 

 

31. Падзеі, паказаныя ў творы, – гэта: 

а) архітэктоніка; 

б) сюжэт; 

в) пафас; 

г) кампазіцыя; 

д) фабула. 

 

32. Будова, размяшчэнне ўсіх элементаў мастацкай формы называецца: 

а) завязка; 

б) архітэктоніка; 

в) канцоўка; 

г) сюжэт; 

д) кампазіцыя. 

 

33. Да элементаў сюжэта адносяцца: 

а) экспазіцыя4 

б) сітуацыя; 

в) кульмінацыя;  

г) эпілог; 

д) аўтарскія адступленні. 

 

34. Сутыкненне інтарэсаў герояў у творы называецца: 

а) канфлікт; 

б) фабула; 

в) сюжэт; 

г) завязка; 

д) сітуацыя. 

 

35. Да кампанентаў архітэктонікі адносяцца: 

а) назва твора;  

б) сюжэт;  

в) кульмінацыя;  

г) эпіграф;  

д) падзел на часткі, главы, дзеянні. 

 

36. Да мастацкага метаду адносіцца: 
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а) структуралізм; 

б) імпрэсіянізм; 

в) псіхалагізм; 

г) рамантызм; 

д) біяграфізм. 

 

37. Для метаду класіцызма характэрна:  

а) театралізаванасць;  

б) культ розуму;  

в) паказ тыповых характараў у тыповых абставінах;  

г) перавага формы над зместам;  

д) канфлікт паміж марай і рэчаіснасцю;  

е) іерархія жанраў і стыляў. 

 

38. Для метаду рамантызма характэрна:  

а) театралізаванасць;  

б) культ розуму;  

в) паказ тыповых характараў у тыповых абставінах;  

г) перавага формы над зместам;  

д) канфлікт паміж марай і рэчаіснасцю;  

е) іерархія жанраў і стыляў. 

 

39. Для метаду рэалізма характэрна:  

а) театралізаванасць;  

б) культ розуму;  

в) паказ тыповых характараў у тыповых абставінах;  

г) перавага формы над зместам;  

д) гістарызм;  

е) канфлікт паміж марай і рэчаіснасцю;  

ж) іерархія жанраў і стыляў. 

 

40. Да пісьменнікаў-мадэрністаў належаць: 

а) Э. Заля, Т. Драйзер;  

б) В. Фолкнер, М. Пруст, Д. Джойс;  

в) Ч. Дыкенс, Т. Ман, Л. Талстой;  

г) Дж. Фаулз, У. Эка, Г. Маркес;  

д) Ж. Расін, В. Трэдзіякоўскі;  

е) Ф. Цютчаў, А. Міцкевіч.  

 

3.3 Пытанні да экзамену 

1. Літаратуразнаўства як навука. Сувязі літаратуразнаўства з іншымі 

навукамі. 

2. Тэорыя літаратуры як літаратуразнаўчая навука. 

3. Гісторыя літаратуры як літаратуразнаўчая навука 
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4. Літаратурная крытыка. 

5. Дапаможныя галіны літаратуразнаўства. Узаемасувязь паміж імі. 

6. Літаратуразнаўчыя школы і метады. 

7. Прынцыпы аналізу літаратурна-мастацкага твора. 

8. Мастацкая і навуковая форма пазнаня: агульнае і адметнае. 

9. Літаратура як від мастацтва. Літаратура і іншыя віды мастацтва. 

10. Функцыі мастацкай літаратуры. 

11. Літаратура і навука, агульнае і рознае ў мастацка-эстэтычным і 

навуковым пазнанні жыцця. 

12. Мастацкая літаратура і фальклор. 

13. Мастацкі вобраз, яго асноўныя характарыстыкі. Вобраз і паняцце. 

Асаблівасці літаратурных вобразаў. 

14. Літаратурны вобраз-персанаж, яго тыпы, спосабы стварэння. 

15. Тыпізацыя ў мастацкай літаратуры. Вобраз, характар, тып. 

16. Камунікатыўная структура літаратурнага твора (суб’ектная арганізацыя 

твора: аўтар – апавядач – апавядальнік – персанаж). 

17. Структура літаратурнага твора: змест і форма, іх суадносіны. 

18. Тэма твора як літаратуразнаўчая катэгорыя. Тэмы 

канкрэтна-гістарычныя і вечныя. 

19. Паняцце пра праблематыку ў мастацкім творы. Тыпы праблематыкі. 

20. Мастацкая ідэя. Суадносіны тэмы, праблемы, ідэі. 

21. Паняцце пра пафас. Віды пафасу. 

22. Мастацкі свет літаратурнага твора. 

23. Пейзаж у літаратурным творы. 

24. Партрэт у літаратурным творы. 

25. Час і прастора ў мастацкай літаратуры. Паняцце пра хранатоп. 

26. Сюжэт і фабула літаратурнага твора. Элементы сюжэту. Тыпы сюжэту. 

27. Пазасюжэтныя элементы і іх мастацкія функцыі. 

28. Канфлікт і яго роля ў развіцці сюжэта. Віды і тыпы канфлікту. 

29. Кампазіцыя літаратурнага твора. Кампазіцыйныя прыѐмы. 

Архітэктоніка. 

30. Мастацкая дэталь у літаратурным творы. 

31. Псіхалагізм у літаратуры. Формы і прыѐмы псіхалагізму. 

32. Літаратурная мова і мова мастацкай літаратуры. Асноўныя функцыі. 

33. Тропы, іх роля ў мастацкім творы. 

34. Сінтаксіс як сродкак мастацкай выразнасці ў літаратуры. Фігуры 

паэтычнага сінтаскісу. 

35. Верш і проза, іх спецыфіка. Паняцце пра тэмпарытм. 

36. Вершаванне: паняцці «стапа», «памер», «метр». Віды стоп.  

37. Рыфма, яе функцыі. Класіфікацыя рыфм. 

38. Асаблівасці метрычнай сістэмы вершавання. 

39. Асаблівасці сілабічнага вершавання. 

40. Танічная сістэма вершавання. Віды танічнага верша (акцэнтны, 

акцэнтна-складовы, дольнік, тактавік). 
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41. Сілаба-танічнае вершаванне. Віды сілаба-танічнага верша (белы, 

вольны, лагаэд). 

42. Белы, вольны, свабодны верш. 

43. Гукавая арганізацыя паэтычнага маўлення. Фоніка. Сродкі і прыѐмы 

гукапісу. 

44. Строфіка. Віды строф. Анегінская страфа, яе будова, паходжанне і 

мастацкая функцыя. 

45. «Цвѐрдыя» (класічныя) формы верша. 

46. Хоку, хайку, танку, лімерык. 

47. Літаратурныя роды, віды, жанры, жанравыя разнавіднасці. Крытэрыі 

падзелу.  

48. Эпас як літаратурны род. Віды, жанры і жанравыя разнавіднасці эпасу. 

49. Лірыка як літаратурны род. Віды і жанры лірыкі. 

50. Драма як літаратурны род. Віды і жанры драматычных твораў. 

51. Спецыфіка ліра-эпічных твораў. Ліра-эпічныя віды і жанры. 

52. Стыль пісьменніка. Стылеўтваральныя фактары. Стыль і метад. 

53. Літаратурны працэс. Стадыяльнасць літаратурнага развіцця. 

54. Літаратурны метад, напрамак, плынь, школа. Тлумачэнне гэтых 

паняццяў у літаратуразнаўстве. 

55. Літаратурныя метады і напрамкі VII–ХІХ стст.: барока, класіцызм, 

рамантызм. Асноўныя рысы. 

56. Літаратурныя метады і напрамкі ХІХ–ХХ стст.: рэалізм, мадэрнізм, 

постмадэрнізм. Асноўныя рысы. 

57. Нацыянальная спецыфіка літаратуры. 

58. Масавая літаратура і літаратурная класіка. 

59. Літаратурныя сувязі і іх формы.  

60. Мастацкі пераклад, яго функцыі. 
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4. ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ 

 

4.1 Вытрымка з тыпавой вучэбнай праграмы па дысцыпліне  

«Уводзіны ў літаратуразнаўства» 

 

4.1.1 Прыкладны тэматычны план 

для спецыяльнасцей 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)», 

1-21 05 02 «Руская філалогія (па напрамках)»,  

1-21 05 04 «Славянская філалогія» 

 

Назва раздзела, тэмы, заняткаў Усяго 

аўдыто

рных 

гадзін 

Лекцыі, 

гадзіны 

 

Практы

чныя 

заняткі, 

гадзіны 

Раздзел 1. Літаратуразнаўства як навука 6 6  

Тэма 1.1. Сістэма ведаў пра літаратуру.  2  

Тэма 1.2. З гісторыі літаратуразнаўства.  2  

Тэма 1.3. Метадалагічныя праблемы 

літаратуразнаўства. 

 2 2 

Раздзел 2. Эстэтыка літаратуры 14 8 6 

Тэма 2.1. Агульнае і рознае ў 

мастацка-эстэтычным і навуковым пазнанні 

жыцця. 

 2 2 

Тэма 2.2. Мастацтва і грамадскае жыццѐ.  2  

Тэма 2.3. Літаратура як від мастацтва.  4 2 

Раздзел 3. Паэтыка 24 12 12 

Тэма 3.1. Паэтыка як навуковая дысцыпліна. 

Літаратурныя роды, віды, жанры. 

 2 2 

Тэма 3.2. Літаратурны твор як мастацкае цэлае. 

Змест і форма. Змест твора і яго кампаненты. 

 2 2 

Тэма 3.3. Вобразны свет твора. Спосабы 

характарыстыкі і сродкі стварэння тыповага 

вобраза-персанажа. 

 2 2 

Тэма 3.4. Асновы вершазнаўства.  4 4 

Тэма 3.5. Стыль мастацкага твора.  2 2 

Раздзел 4. Тэорыя літаратурнага працэсу 8 4 4 

Тэма 4.1. Разуменне літаратурнага працэсу.  2 2 

Тэма 4.2. Літаратурныя сувязі. Мастацкі 

пераклад. 

 2 2 

Усяго 52 30 22 
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Прыкладны тэматычны план 

для спецыяльнасці 1-21 05 05 «Класічная філалогія» 

 

Назва раздзела, тэмы, заняткаў Усяго 

аўдыто

рных 

гадзін 

Лекцыі

, 

гадзін

ы 

 

Практы

чныя 

заняткі, 

гадзіны 

Раздзел 1. Літаратуразнаўства як навука 6 6  

Тэма 1.1. Сістэма ведаў пра літаратуру.  2  

Тэма 1.2. З гісторыі літаратуразнаўства.  2  

Тэма 1.3. Метадалагічныя праблемы 

літаратуразнаўства. 

 2  

Раздзел 2. Эстэтыка літаратуры 8 6 2 

Тэма 2.1. Агульнае і рознае ў 

мастацка-эстэтычным і навуковым пазнанні 

жыцця. 

 2  

Тэма 2.2. Мастацтва і грамадскае жыццѐ.  2  

Тэма 2.3. Літаратура як від мастацтва.  2 2 

Раздзел 3. Паэтыка 22 12 10 

Тэма 3.1. Паэтыка як навуковая дысцыпліна. 

Літаратурныя роды, віды, жанры. 

 2 2 

Тэма 3.2. Літаратурны твор як мастацкае цэлае. 

Змест і форма. Змест твора і яго кампаненты. 

 2 2 

Тэма 3.3. Вобразны свет твора. Спосабы 

характарыстыкі і сродкі стварэння тыповага 

вобраза-персанажа. 

 2 2 

Тэма 3.4. Асновы вершазнаўства.  4 2 

Тэма 3.5. Стыль мастацкага твора.  2 2 

Раздзел 4. Тэорыя літаратурнага працэсу 6 4 2 

Тэма 4.1. Разуменне літаратурнага працэсу.  2 2 

Тэма 4.2. Літаратурныя сувязі. Мастацкі 

пераклад. 

 2  

Усяго 42 28 14 
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Прыкладны тэматычны план 

для спецыяльнасці 1-21 05 06 «Рамана-германская філалогія» 

 

Назва раздзела, тэмы, заняткаў Усяго 

аўдыто

рных 

гадзін 

Лекцыі, 

гадзіны 

 

Семінар

скія 

заняткі, 

гадзіны 

Раздзел 1. Літаратуразнаўства як навука 8 6 2 

Тэма 1.1. Сістэма ведаў пра літаратуру.  2 2 

Тэма 1.2. З гісторыі літаратуразнаўства.  2  

Тэма 1.3. Метадалагічныя праблемы 

літаратуразнаўства. 

 2 2 

Раздзел 2. Эстэтыка літаратуры 12 6 6 

Тэма 2.1. Агульнае і рознае ў 

мастацка-эстэтычным і навуковым пазнанні 

жыцця. 

 2 2 

Тэма 2.2. Мастацтва і грамадскае жыццѐ.  2  

Тэма 2.3. Літаратура як від мастацтва.  2 2 

Раздзел 3. Паэтыка 24 10 14 

Тэма 3.1. Паэтыка як навуковая дысцыпліна. 

Літаратурныя роды, віды, жанры. 

 2 4 

Тэма 3.2. Літаратурны твор як мастацкае цэлае. 

Змест і форма. Змест твора і яго кампаненты. 

 2 2 

Тэма 3.3. Вобразны свет твора. Спосабы 

характарыстыкі і сродкі стварэння тыповага 

вобраза-персанажа. 

 2 2 

Тэма 3.4. Асновы вершазнаўства.  2 4 

Тэма 3.5. Стыль мастацкага твора.  2 2 

Раздзел 4. Тэорыя літаратурнага працэсу 8 4 4 

Тэма 4.1. Разуменне літаратурнага працэсу.  2 2 

Тэма 4.2. Літаратурныя сувязі. Мастацкі 

пераклад. 

 2 2 

Усяго 52 26 26 
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Прыкладны тэматычны план 

для спецыяльнасці 1-21 05 07 «Усходняя філалогія» 

 

Назва раздзела, тэмы, заняткаў Усяго 

аўдыто

рных 

гадзін 

Лекцыі, 

гадзіны 

 

Семіна

рскія 

заняткі, 

гадзіны 

Раздзел 1. Літаратуразнаўства як навука 8 8  

Тэма 1.1. Сістэма ведаў пра літаратуру.  4  

Тэма 1.2. З гісторыі літаратуразнаўства.  2  

Тэма 1.3. Метадалагічныя праблемы 

літаратуразнаўства. 

 2 2 

Раздзел 2. Эстэтыка літаратуры 10 6 4 

Тэма 2.1. Агульнае і рознае ў 

мастацка-эстэтычным і навуковым пазнанні 

жыцця. 

 2  

Тэма 2.2. Мастацтва і грамадскае жыццѐ.  2  

Тэма 2.3. Літаратура як від мастацтва.  2 2 

Раздзел 3. Паэтыка 24 12 12 

Тэма 3.1. Паэтыка як навуковая дысцыпліна. 

Літаратурныя роды, віды, жанры. 

 2 2 

Тэма 3.2. Літаратурны твор як мастацкае цэлае. 

Змест і форма. Змест твора і яго кампаненты. 

 2 2 

Тэма 3.3. Вобразны свет твора. Спосабы 

характарыстыкі і сродкі стварэння тыповага 

вобраза-персанажа. 

 2 2 

Тэма 3.4. Асновы вершазнаўства.  4 4 

Тэма 3.5. Стыль мастацкага твора.  2 2 

Раздзел 4. Тэорыя літаратурнага працэсу 8 4 4 

Тэма 4.1. Разуменне літаратурнага працэсу.  2 2 

Тэма 4.2. Літаратурныя сувязі. Мастацкі 

пераклад. 

 2 2 

Усяго 50 30 20 
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4.1.2 Змест вучэбнага матэрыялу 

 

Раздзел 1. ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА ЯК НАВУКА 

 

Тэма 1.1. СІСТЭМА ВЕДАЎ ПРА ЛІТАРАТУРУ 

Сутнасць ведаў пра літаратуру. Літаратуразнаўства як філалагічная навука 

пра сутнасць, своеасаблівасць, гістарычныя заканамернасці развіцця, 

соцыякультурную ролю і прынцыпы аналізу мастацкай літаратуры. 

Абгрунтаванне самастойнасці і паўнавартаснасці літаратуразнаўства як асобнай 

навукі, якая мае ўласны прадмет даследавання, сваю тэрміналогію і методыку 

даследавання. Сувязь яго з іншымі гуманітарнымі навукамі – мовазнаўствам, 

эстэтыкай, фалькларыстыкай, гісторыяй, філасофіяй, мастацтвазнаўствам, 

журналістыкай, культуралогіяй, псіхалогіяй.  

Галоўныя галіны літаратуразнаўства.  

Гісторыя літаратуры і яе раздзелы: аўтаразнаўства, гісторыя нацыянальных 

літаратур, гісторыя рэгіянальных літаратур, гісторыя сусветнай літаратуры. 

Тэорыя літаратуры як своеасаблівая «матэматыка літаратуры» і яе раздзелы: 

эстэтыка літаратуры, паэтыка, тэорыя літаратурнага працэсу, літаратуразнаўчая 

метадалогія. Літаратурная крытыка і яе раздзелы: тэорыя крытыкі, гісторыя 

крытыкі. Узаемасувязь паміж галоўнымі галінамі літаратуразнаўства. 

М. Чарнышэўскі і І. Франко пра агульнае і рознае ў тэорыі і гісторыі 

літаратуры, гісторыі літаратуры і літаратурнай крытыцы. Літаратурная крытыка 

як памежнае звяно паміж літратуразнаўствам і мастацкай літаратурай. Крытык 

як пісьменнік. 

Дапаможныя галіны літаратуразнаўства. 

Палеаграфія, археаграфія, літаратурнае архівазнаўства, краязнаўства, 

крыніцазнаўства. Бібліятэказнаўства і бібліяграфазнаўства. Гісторыяграфія і 

храналогія. Кнігазнаўства.  Тэксталогія, яе сутнасць і задачы. 

Асобныя ўнутрыгаліновыя і міжгаліновыя напрамкі сучаснага 

літаратуразнаўства. Сутнасць і задачы вершазнаўства, перакладазнаўства, 

кампаратывістыкі, герменеўтыкі, функцыянальнага літаратуразнаўства, 

псіхалогіі творчасці. 

 

Тэма 1.2. З ГІСТОРЫІ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА 

Зараджэнне ведаў пра літаратуру ў працах філосафаў і мысляроў 

старажытных Індыі, Кітая, Грэцыі, Рыма. Погляды на літаратуру і мастацтва 

Платона (427–347 гг. да н. э.), Арыстоцеля (384–322 гг. да н. э.), Гарацыя (І ст. 

да н. э.). Увага да пытанняў, звязаных з гісторыяй і тэорыяй літаратуры ў часы 

Сярэдневякоўя, Адраджэння і Асветніцтва. «Паэтычнае мастацтва» француза 

Н. Буало (1674) як кодэкс палажэнняў класіцызму, яго крытыка ў працах 

нямецкага асветніка Г. Э. Лесінга «Лаакаон» (1766) і «Гамбургская 

драматургія» (1769). Узнікненне ў ХVІІІ ст. літаратуразнаўства як асобнай 

навукі, канчатковае выдзяленне яго з філасофіі . Развіццѐ 

тэарэтыка-літаратурнай думкі ў ХVІІІ–ХІХ ст. у працах Д. Дзідро, 
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М. Ламаносава, І. Канта, Г. Гегеля, рускіх рэвалюцыйных дэмакратаў 

(В. Бялінскі, М. Дабралюбаў, М. Чарнышэўскі), І. Франко і інш. Уклад 

літаратуразнаўцаў ХІХ і ХХ стст., у тым ліку вучоных-славістаў (А. Патабня, 

А. Весялоўскі, Д. Ліхачоў, В. Жырмунскі, М. Бахцін, Ю. Лотман, М. Гаспараў і 

інш.), у развіццѐ навукі пра літаратуру. Вядучыя беларускія літаратуразнаўцы 

(Ф. Скарына, Я. Карскі, М. Багдановіч, М. Гарэцкі, А. Луцкевіч, В. Ластоўскі, 

Я. Барычэўскі, М. Ларчанка, А. Адамовіч, В. Каваленка, І. Ралько, 

У. Гніламѐдаў, М. Мушынскі, А. Лойка, А. Яскевіч і інш.) і іх асноўныя 

літаратуразнаўчыя працы. 

 

Тэма 1.3. МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА 

Вытокі гэтых праблем у гісторыі сусветнай эстэтычнай думкі і 

літаратурна-мастацкай крытыкі, абумоўленасць іх разуменнем сутнасці, 

паходжання, гістарычнага развіцця і грамадскага значэння мастацтва слова. 

Уплыў філасофскіх канцэпцый на літаратуразнаўчую метадалогію. Адрозненне 

метадалогіі навуковага пошуку ад методыкі аналізу літаратурных з’яў.  

Галоўныя прынцыпы аналізу мастацкіх твораў: эстэтычны, гістарызму, 

сістэмнасці, цэласнасці, паяднання аналізу з сінтэзам. 

Асноўныя навуковыя напрамкі і школы ў літаратуразнаўстве ХІХ–ХХ ст.ст. 

(міфалагічная, культурна-гістарычная, псіхалагічная, фенаменалагічная школы, 

біяграфічны, параўнальна-гістарычны, фармальны, сацыялагічны метады і 

інш.). Аналіз мастацкай літаратуры метадамі сацыялогіі, гісторыі, 

культуралогіі, псіхалогіі, лінгвістыкі, семіѐтыкі, кібернетыкі і яго 

недастатковасць. Суадносіны дэтэрмінізму і іманентнасці пры вывучэнні 

мастацкай літаратуры. Праблема цэласнага аналізу літаратурнага твора.  

Гістарычная зменлівасць літаратуразнаўчых паняццяў (тэрмін «эпіграма» ў 

Старажытнай Грэцыі і ў Новы час, паняцці «паэзія», «літаратура» ў ХІХ ст. і 

цяпер і г. д.), мнагазначнасць некаторых тэрмінаў («драма» як род і від 

літаратуры, «верш» як рытмічна арганізаваны спосаб маўлення і як вершаваны 

твор і г. д.). Неадэкватнасць разумення асобных тэарэтыка-літаратурных 

тэрмінаў рознымі даследчыкамі мастацкай літаратуры («метад», «напрамак», 

«від», «жанр» і г. д.).  

Праблемы вывучэння гісторыі і тэорыі літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай 

школе Рэспублікі Беларусь. Падрыхтоўка літаратуразнаўчых кадраў, месца іх 

працы. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 

Беларусі («Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя» ў 4-х тамах, 5-і 

кнігах; «Нарысы па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей» у 4-х 

тамах; біябібліяграфічны даведнік «Беларускія пісьменнікі» ў 6-і тамах; 

Поўныя зборы твораў М. Багдановіча ў 3-х тамах і Янкі Купалы ў 9-і тамах, 10-і 

кнігах і інш.).  

 

Раздзел 2. ЭСТЭТЫКА ЛІТАРАТУРЫ 
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Тэма 2.1. АГУЛЬНАЕ І РОЗНАЕ Ў МАСТАЦКА-ЭСТЭТЫЧНЫМ І 

НАВУКОВЫМ ПАЗНАННІ ЖЫЦЦЯ 

Прадмет і аб’ект мастацкага і навуковага пазнання (мадэлявання) 

рэчаіснасці. Чалавек як прадмет мастацкага пазнання, паколькі творчасць 

мастака (што б ні з’яўлялася аб’ектам яго выяўлення) – пра чалавека, для 

чалавека, у імя чалавека. Літаратура як «чалавеказнаўства» (Максім Горкі). 

Змест пазнання ў навуцы (матэрыяльны і духоўны свет безадносна да 

суб’екта пазнання) і ў мастацтве (духоўны і матэрыяльны свет ва 

ўзаемадачыненнях з суб’ектам пазнання). Рэчаіснасць (пры ўсѐй часамі 

«фантастычнасці» твора) у яе цэласнасці, шматбаковасці, канкрэтнасці і 

агульнацікавасці як змест мастацкага пазнання. Агульнацікавасць як адна з 

перадумоў мастацкага пазнання (у адрозненне ад навуковага). 

Сродак пазнання: лагічны довад, сілагізм – у навуцы; вобраз – у мастацтве. 

Вобразная прырода мастацтва. Вобраз – уяўленне – паняцце. Адзінства ў 

мастацкім вобразе прадметнага і ідэальнага, канкрэтнага і ўмоўнага, 

індывідуальнага і абагульненага, эмацыянальна-экспрэсіўнага і рацыянальнага. 

Вобраз – «знаѐмы незнаѐмец» (В. Бялінскі). Вобраз і знак, мадэль, схема. 

Мастацтва як «мысленне вобразамі». Аксіялагічнае значэнне вобраза, яго 

самадастатковасць у мастацтве, выкарыстанне яго як дапаможнага сродка (у 

выглядзе ілюстрацыі) у літаратуры навуковай і дакументальнай, у 

публіцыстыцы і рэкламе. Роля творчай фантазіі ў стварэнні вобраза. 

Даўгавечнасць твораў навукі і мастацтва, Нязменнасць у часе і прасторы 

выдатных твораў мастацтва і зменлівасць (абмежаванасць пры выкарыстанні, 

удакладненне, замена іншымі, больш дасканалымі, і г. д.) твораў навукі (нават 

выдатных адкрыццяў, законаў і інш.). 

Мэты (функцыі) мастацкага і навуковага пазнання. Агульнае і рознае ў 

асобных функцыях: пазнавальнай, эстэтычнай, геданістычнай, выхаваўчай, 

эўрыстычнай, прагнастычнай, этнагенетычнай (нацыятворчай, 

мовазахавальнай), камунікатыўнай. 

 

Тэма 2.2. МАСТАЦТВА І ГРАМАДСКАЕ ЖЫЦЦЁ 

Узаемаўплыў мастацтва і грамадскага жыцця. Уплыў мастацтва на 

рэчаіснасць праз яго канкрэтныя функцыі (выхаваўчую, пазнавальную, 

этнагенетычную і інш.). Уплыў рэчаіснасці на мастацтва. Светапогляд мастака 

як асноўны «канал» гэтага ўплыву. Умовы і працэс фарміравання светапогляду 

як сістэмы поглядаў на навакольны свет, сукупнасць пераконанняў, ідэалаў 

пэўнага чалавека. Канкрэтна-гістарычны, сацыяльна-класавы і нацыянальны 

характар грамадскага і эстэтычнага ідэалаў мастака.  

Маральна-этычныя, эстэтычныя, філасофскія, сацыялагічныя, рэлігійныя 

пошукі мастака і іх выяўленне ў тэматыцы, праблематыцы, ідэйнай 

скіраванасці, пафасе творчасці. Тыпалогія мастацкіх ідэй паводле тэматычнага 

прынцыпу: сацыяльныя, палітычныя, маральна-этычныя, рэлігійныя, 

нацыянальна-патрыятычныя і інш. Аўтарская ідэя і аб’ектыўная ідэя твора, 

разыходжанне (часамі) паміж імі, прычыны гэтага разыходжання. 
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Ідэйнасць і безыдэйнасць, ідэалагізацыя і дэідэалагізацыя. Тэндэнцыйнасць. 

Грамадзянскасць. Разуменне грамадзянскасці мастака А. Пушкіным, 

М. Някрасавым, Я. Купалам і інш. Крытыка «чыстага мастацтва», «мастацтва 

для мастацтва». Пафас мастака як «ідэя-страсць» (В. Бялінскі), якой ѐн 

служыць, якая прадвызначае кірунак усіх яго ідэйна-мастацкіх пошукаў. 

Мастацкасць як спецыфічная ўласцівасць сапраўдных твораў мастацтва і як 

паказчык іх дасканаласці. Прыгажосць, ісціна, дабро – тры састаўныя часткі 

мастацкасці. Паняцце народнасці творчасці пісьменніка. 

 

Тэма 2.3. ЛІТАРАТУРА ЯК ВІД МАСТАЦТВА 

Першабытнае мастацтва, яго сінкрэтычны характар, сувязь з магіяй, 

рытуалам, міфалогіяй. Паступовае выдзяленне з яго іншых відаў мастацтва 

(музыка, харэаграфія і інш.), у тым ліку – мастацтва слова. Узнікненне 

вусна-паэтычнай творчасці як асобнай галіны творчай дзейнасці, суадносіны ў 

ѐй калектыўнага і індывідуальнага пачаткаў, захоўванне дачыненняў да 

сінкрэтычнага старажытнага мастацтва (магія, рытуал). Роля міфалагем у 

развіцці мастацкай вобразнасці. Мастацтва як стварэнне новых («культурных») 

міфаў. Гульнѐвы пачатак у мастацтве. 

Фальклор – аснова мастацкай літаратуры як выразна індывідуальнай 

аўтарскай творчасці. Узаемазалежнасць і ўзаемаўплыў фальклору і мастацкай 

літаратуры раней і цяпер. 

Падзел мастацтваў на асобныя віды, крытэрыі гэтага падзелу. Мастацтвы 

прасторавыя (жывапіс, графіка, скульптура, архітэктура), чáсавыя (музыка, 

харэаграфія, літаратура), прасторава-чáсавыя (тэатр, кінамастацтва, музычныя 

шоў). Узнікненне новых відаў мастацтва дзякуючы развіццю тэхнікі 

(тэлевізійнае мастацтва), сувязі мастацтва з немастацтвам (сінхроннае 

плаванне, фігурнае катанне, карнавальныя шэсці і інш.).  

Падзел мастацтваў на віды паводле іх галоўнага сродку вобразнага пазнання 

(мадэлявання) рэчаіснасці: музыка – мастацтва гуку; харэаграфія – мастацтва 

танца; жывапіс – мастацтва лініі і фарбы і г. д. Сінтэтычныя мастацтвы: тэатр 

(драматычны, опера, балет), кіна- і тэлемастацтва і інш. Літаратура як 

мастацтва слова. 

Мова – не толькі сродак зносін, а «матэрыял і інструмент пісьменніка» 

(Я. Колас). Своеасаблівасць і перавага мастацтва слова ў параўнанні з іншымі 

відамі мастацтва – прасторавымі і чáсавымі. Літаратура як дынамічнае 

мастацтва, яе магчымасці ў паказе з’яў у іх дынаміцы, ад зараджэння да 

заканчэння. «Нярэчыўнасць» слова, яго знакавасць, дэнататыўная (сэнсавая) і 

канататыўная (эмацыянальна-экспрэсіўная) сутнасць. Зварот пісьменніка да 

«ўнутранага вока» (М. Гогаль) успрымальніка літаратурна-мастацкага твора. 

Слова і вобраз. Вучэнне А. Патабні пра слова-вобраз, яго «знешнюю» і 

«ўнутраную» форму і значэнне, пра падобнасць стварэння слова і мастацкага 

макрасвету. Здольнасць літаратуры ствараць па-за слоўны малюнак з’яў і 

прадметаў, перадаваць як жывое маўленне чалавека, так і знешнія моманты яго 

жыцця. «Магія слова», яго рытмічнасць, музычнасць, эўфанічная выразнасць, 
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экспрэсіўнасць. Здольнасць літаратуры перадаць унутраны свет чалавека 

(пачуцці, перажыванні, думкі) у іх непасрэднай канкрэтыцы і дакладнасці.  

Пісьменнік як адзін з асноўных стваральнікаў, узбагачальнікаў і 

захавальнікаў «душы народа» – яго мовы. «Мукі слова». Лексікон пісьменніка, 

залежнасць яго ад таленавітасці творцы, сувязі яго з жывымі крыніцамі 

народнага маўлення, відавой і жанравай разнастайнасці творчай дзейнасці і 

інш. Моўны і мастацка-вобразны свет літаратурнага твора і магчымасці яго 

адэкватнага ўспрымання чытачом (слухачом). Праблема пісьменніцкага і 

чытацкага полілінгвізму. Пераўвасабленне твора ў мастацкім перакладзе, 

захаванне ў ім стылѐвых адметнасцей пісьменніка і нацыянальна-моўных 

адметнасцей арыгінала. 

Літаратура ў яе сувязях з іншымі відамі мастацтва (тэатр, кіно, 

тэлемастацтва). В. Бялінскі пра літаратуру як «вянец мастацтваў», паколькі яе 

сродак – слова – «ѐсць і гук, і малюнак, і пэўнае яскрава вымаўленае ўяўленне. 

Таму паэзія заключае ў сабе элементы іншых мастацтваў, нібы карыстаецца 

раптам і непадзельна ўсімі сродкамі, якія дадзены паасобку кожнаму з іншых 

мастацтваў». 

Пісьменнік як творчая асоба. Літаратурныя здольнасці, талент – асноўная 

перадумова творчасці. Роля суб’ектыўных і аб’ектыўных фактараў (адукацыя, 

працаздольнасць, засваенне вопыту знакамітых папярэднікаў і сучаснікаў і 

інш.) у развіцці пісьменніцкага таленту, выніках літаратурнай працы. 

Псіхалогія творчасці, уплыў на творчы працэс псіхафізіялагічных, 

сацыякультурных, грамадска-палітычных і матэрыяльных чыннікаў. 

Шматстайнасць форм увасаблення мастацтва слова. Асаблівасці літаратурнага 

таленту і асноўныя формы яго рэалізацыі: паэзія, проза, драматургія. Віды 

літаратурнай дзейнасці (у шырокім разуменні): літаратура мастацкая, 

дакументальная, дыдактычная, эпісталярная, публіцыстыка, літаратурная 

крытыка, мастацкі пераклад. Розныя формы слоўна-мастацкага выказвання: 

празаічны і вершаваны, суб’ектыўны і аб’ектыўны, аповедны і апісальны, 

маналагічны і дыялагічны. 

Этапы творчага працэсу: задума твора, творчы акт, сувязь яго з натхненнем, 

апрацоўка твора, успрыманне яго чытачамі і крытыкамі, магчымая дапрацоўка. 

«Сутворчасць» чытача ў працэсе ўспрымання літаратурнага твора.  

 

Раздзел 3. ПАЭТЫКА 

 

Тэма 3.1. ПАЭТЫКА ЯК НАВУКОВАЯ ДЫСЦЫПЛІНА. ЛІТАРАТУРНЫЯ 

РОДЫ, ВІДЫ, ЖАНРЫ 

Паэтыка як 1) літаратуразнаўчая дысцыпліна, што вывучае структуру, 

характэрныя асаблівасці і змястоўнасць літаратурна-мастацкай формы; 

2) абумоўленая ідэйнай задумай мастака сістэма спосабаў і сродкаў вобразнага 

спасціжэння свету ў іх змястоўнай, сэнсавыяўленчай сутнасці. Раздзелы 

паэтыкі: агульная – разглядае ўсе спосабы і сродкі ўвасаблення аўтарскай 

задумы ў адпаведнасці з магчымасцямі літаратуры як мастацтва слова 
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(літаратурныя роды, віды, жанры, мастацкая мова, строфіка і г. д.); 

функцыянальная (апісальная) – даследуе эстэтычныя кампаненты пэўнага 

твора, аўтара, літаратурнага напрамку ці перыяду (паэтыка А. Пушкіна, 

А. Міцкевіча, Я. Купалы; рамантызму, сімвалізму; старажытнарускай 

літаратуры; беларускага рамана ХХ ст. і г. д.); гістарычная – вывучае 

паходжанне і эвалюцыю мастацкіх кампанентаў твора, літаратурных відаў і 

жанраў (метафара, сімвал, сістэмы вершавання і г.д.) у залежнасці ад 

сацыяльна-гістарычных  і чыста літаратурных ўмоў; параўнальная – займаецца 

тыпалагічным супастаўленнем спосабаў і сродкаў мастацка-вобразнага 

асэнсавання жыццѐвага матэрыялу дзвюма ці больш нацыянальнымі 

літаратурамі (параўнальная метрыка ўсходнеславянскага верша, еўрапейскага 

рамана і г. д.); практычная – скіравана на стварэнне розных дапаможнікаў па 

агульнай паэтыцы дзеля выхавання паэтычнай культуры, азнаямлення чытачоў 

з асновамі мастацтва слова. Суадносіны тэарэтычнай і гістарычнай паэтыкі. 

Цесная сувязь паміж літаратуразнаўствам і лінгвістыкай пры вывучэнні паэтыкі 

мастацкага твора. Узнікненне паэтыкі як навукі ў Старажытнай Грэцыі («Пра 

мастацтва паэзіі» Арыстоцеля), Індыі, Кітая. Нарматыўная паэтыка (працы 

Гарацыя, Н. Буало, В. Традзьякоўскага, М. Ламаносава). Развіццѐ паэтыкі ў 

працах Г. Лесінга, В. Гумбальта, рускіх рэвалюцыйных дэмакратаў 

(В. Бялінскага, М. Дабралюбава, М. Чарнышэўскага, А. Герцэна), А. Патабні, 

А. Весялоўскага, І. Франко, Дз. Ліхачова і інш. Узнікненне ў пачатку ХХ ст. 

сацыялагічнай і фармальнай паэтыкі, а на аснове апошняй – структурнай і 

лінгвістычнай (Ю. Тынянаў, Б. Эйхенбаўм, М. Бахцін, В. Шклоўскі, 

В. Жырмунскі, В. Вінаградаў, Ю. Лотман і інш.). Уклад вучоных Беларусі ў 

развіццѐ паэтыкі (Л. Зізаній, М. Сматрыцкі, М. Сарбеўскі, М. Багдановіч, 

Я. Барычэўскі, А. Вазнясенскі і інш.). 

Эпас, лірыка, драма – роды мастацкай літаратуры і фальклору, іх 

паходжанне і развіццѐ. Дыскусійнасць падзелу літаратуры на роды, віды і 

жанры, непрыняцце некаторымі даследчыкамі паняцця «віду», змяшэнне 

ўжывання «роду» і «жанру» і г. д. Платон, Арыстоцель, В. Бялінскі, асобныя 

сучасныя літаратуразнаўцы пра падзел літаратуры на роды. Спроба аднесці да 

родаў літаратуры сатыру, публіцыстыку. Адзінства суб’ектыўнага і 

аб’ектыўнага, таго, што выяўляецца і як выяўляецца, пры пазнанні з’яў і 

стварэнні эстэтычнай рэчаіснасці сродкамі мастацтва слова. Своеадметнасць 

літаратурных родаў паводле 1) аб’екта выяўлення: падзея – у эпасе, пачуцці – у 

лірыцы, дзеянне – у драме; 2) вядучай формы выказвання: празаічная мова – у 

эпасе, вершаваная – у лірыцы, дыялагічная – у драме; 3) адносін аўтара да таго, 

што ім выяўляецца: эпік стаіць збоку ад тых падзей, пра якія апавядае; лірык 

выяўляе пачуцці праз сваѐ суб’ектыўнае «Я»; драматург усѐ перадавярае 

дзейным асобам, прысутнасць яго мы адчуваем толькі ў нешматлікіх рэпліках і 

рэмарках. Узаемасувязь паміж рознымі родамі літаратуры. Адрозненне ад 

эпасу, лірыкі і драмы як родаў літаратуры эпічнасці, лірызму, драматызму, 

публіцыстычнасці як эмацыйнай танальнасці твораў. 
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Правамернасць увядзення паняцця віду літаратуры як унутрыродавай і 

міжродавай катэгорыі, якая ўказвае на форму літаратурнага твора паводле яго 

некаторых структурных кампанентаў (архітэктанічных, кампазіцыйных, 

моўных, метрычных і інш.). Асноўныя віды фальклорных твораў: паэмы-эпапеі, 

казкі, легенды, паданні, песні, анекдоты, прыказкі і прымаўкі, загадкі. Віды 

эпасу як роду мастацкай літаратуры і іх сутнасць: раман, аповесць, апавяданне, 

навела, нарыс, абразок, эсэ, гумарэска, фельетон, памфлет, 

мастацка-публіцыстычны артыкул. Віды лірыкі: песня, лірычны верш з усімі 

яго «цвѐрдымі формамі» (санет, трыялет, актава, тэрцыны, рандо, рандэль, 

хоку, танка, рубаі і інш.) і разнавіднасцямі (акраверш, александрыйскі верш, 

элегічны двуверш, цэнтон і г.д.). Віды драмы: камедыя, трагедыя, уласна драма. 

Жанр літаратурны як гістарычна акрэслены, адносна ўстойлівы тып 

мастацкай формы, дзе структура пэўных фармальных прыкмет 

(архітэктанічных, вобразных, моўных) выяўляе больш-менш канкрэтны 

мастацкі сэнс. Генетычная сувязь паміж жанравай формай і пэўным зместам, 

здольнасць яе «адчужацца» ад апошняга і выражаць новы змест 

(першапачаткова выключна інтымны змест санетаў Дантэ і Петраркі і – 

філасофскія санеты Шэкспіра, цыклы ―турэмных санетаў‖ І. Франко, 

сатырычныя санеты А. Звонака і г. д.). Імкненне некаторых літаратуразнаўцаў 

(Г. Паспелаў) размежаваць жанравую форму і жанравы змест. Жанры 

старажытнай літаратуры (слова, апокрыф, жыціе, прытча і інш.), вуснай 

народнай творчасці (казкі – чарадзейныя, сацыяльна-бытавыя, пра жывѐл і інш.; 

песні – каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя, жартоўныя і інш.). Жанры 

асобных відаў  сучаснага эпасу і драмы: раманы і драмы – сямейна-бытавыя, 

сацыяльна-бытавыя, гістарычныя, псіхалагічныя, філасофскія, прыгодніцкія, 

фантастычныя, сатырычныя, дэтэктыўныя, утопіі, антыўтопіі і інш. Жанравы 

падзел лірыкі на інтымную, грамадзянскую, духоўную, пейзажную, 

філасофскую, медытатыўную, сугестыўную. Шматстайнасць і асаблівая 

развітасць асобных жанравых утварэнняў у лірыцы: творы 

філасофска-медытатыўныя (медытацыя, элегія, пасланне, стансы, ямбы, 

філасофскі верш), велічальныя (ода, дыфірамб, мадрыгал, эпітафія, эпіталама), 

песенныя (раманс, гімн, марш, серэнада, баркарола, альба, верш-песня), 

сатырычна-выкрывальныя (эпіграма, пародыя, інвектыва, сатыра).  

Дыфузія родаў, відаў і жанраў. Узнікненне міжродавых і міжвідавых 

утварэнняў. Міжродавыя ўтварэнні. Ліра-эпас і яго віды: паэма, вершаваны 

раман, вершаваная аповесць, вершаванае апавяданне, балада, дума, версэт, 

вершаказ, лірычная проза. Ліра-драма і яе віды: драматычная паэма, 

драматычны абразок. Ліра-драма-эпас: байка, ―драма для чытання‖, кіна- і 

тэлесцэнарый. Міжвідавыя ўтварэнні: трагікамедыя, меладрама, трагіфарс. 

Жанравыя разнавіднасці ў фальклоры (каляндарна-абрадавыя песні – калядкі, 

вяснянкі, валачобныя, купальскія, асеннія і інш.; сямейна-абрадавыя – 

вясельныя, радзінныя, калыханкі і інш.) і ў мастацкай літаратуры (фэнтэзі, 

трылер, сатырычныя оды, рамансы, замовы і інш.). 
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Жанр як своеасаблівая «памяць мастацтва» (М. Бахцін). Устойлівасць і 

гістарычная зменлівасць жанраў і жанравых разнавіднасцей. Узаемадзеянне і 

ўзаемаўзбагачэнне нацыянальных літаратур шляхам запазычання і 

«нацыяналізацыі» асобных відаў і жанраў літаратуры як мастацтва слова.  

 

Тэма 3.2. ЛІТАРАТУРНЫ ТВОР ЯК МАСТАЦКАЕ ЦЭЛАЕ. ЗМЕСТ І 

ФОРМА. ЗМЕСТ ТВОРА І ЯГО КАМПАНЕНТЫ 

Паняцце пра літаратурны твор як вынік немеханічнай, адухоўленай 

дзейнасці аўтара. Літаратурны твор – асноўны аб’ект літаратуразнаўчага 

вывучэння, які валодае цэласнасцю і ўнутранай завершанасцю. Твор як 

самадастатковая адзінка літаратурнага развіцця, якая характарызуецца 

закончаным ідэйным і эстэтычным сэнсам, у адрозненне ад сваіх складнікаў – 

тэмы, ідэі, сюжэта, маўлення і інш., што атрымліваюць сэнс і могуць існаваць 

толькі ў сістэме цэлага. Літаратурны твор валодае аб’ектыўнасцю (узнаўленне 

рэчаіснасці) і суб’ектыўнасцю (яе аўтарскае разуменне), якія складаюць два 

аспекты мастацкай дзейнасці пісьменніка. Прынцыповае значэнне для 

літаратурна-мастацкага твора наяўнасці катэгорыі аўтара. Адрозненне аўтара як 

рэальна-біяграфічнай асобы і аўтара як катэгорыі літаратуразнаўчага аналізу, 

пад якім маецца на ўвазе носьбіт ідэйнай канцэпцыі твора. Паняцце вобраз 

аўтара, яго разнавіднасці: «вобраз самога сябе», фіктыўны аўтар.  

Змест і форма як кампаненты структуры мастацкага твора. Арганічнае 

адзінства вобразнай формы і эмацыянальна-абагульненага зместу. Праблема іх 

размежавання, якая ўзнікла ў еўрапейскай эстэтыцы ў ХVIII–XX стст. 

Неабходнасць такога размежавання на сучасным этапе развіцця 

літаратуразнаўчай навукі. Тэрміналагічнае вызначэнне зместу як духоўнага 

пачатку ў творы, «выказвання» пісьменніка пра свет, пэўнай эмацыянальнай і 

мысліцельнай рэакцыі на з’явы рэчаіснасці, і формы як матэрыяльнага пачатку 

твора, той сістэмы сродкаў і прыѐмаў, у якой дадзеная рэакцыя знаходзіць сваѐ 

выяўленне. Аргументацыя першаснасці зместу ў дачыненні да формы твора. 

Структурнасць і ўзаемападпарадкаванасць як аспекты суадносінаў паміж 

зместам і формай. Прасторавая злітнасць і непадзельнасць зместу і формы ў 

творы. Творчая прырода мастацкага зместу і формы ў працэсе зараджэння твора 

(«пераход» зместу ў форму і формы ў змест). 

Разуменне тэмы як аб’екта мастацкага ўзнаўлення, жыццѐвых характараў і 

сітуацый, якія быццам бы пераходзяць з рэчаіснасці ў мастацкі твор і 

ўтвараюць аб’ектыўны бок яго зместу. Тэматыка як пераходнае звяно паміж 

светам рэальным і светам мастацкім. Асаблівасці змястоўнага аналізу твора: 1) 

разгляд аўтарскага асэнсавання ўзноўленага, 2) адрозненне аб’екта ўзнаўлення 

(тэмы) і аб’екта адлюстравання (канкрэтнай адлюстраванай сітуацыі), 3) 

размежаванне тэм канкрэтна-гістарычных і вечных, пад якімі маюцца на ўвазе, 

з аднаго боку, узнаўленне характараў, падзей і сітуацый, якія адбываюцца ў 

гістарычна абмежаваны адрэзак часу і не паўтараюцца за межамі дадзенага 

часу, больш ці менш лакалізаваныя; па-другое, фіксацыя такіх момантаў ў 
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жыцці нацый і пакаленняў, якія ў разнастайных мадыфікацыях паўтараюцца ў 

розныя эпохі. 

Праблема як сфера разуменння, асэнсавання пісьменнікам узноўленай 

рэчаіснасці і суб’ектыўны бок твора, як праяўленне аўтарскай канцэпцыі свету і 

чалавека, у якой занатоўваюцца роздумы і перажыванні пісьменніка, а тэма 

разглядаецца пад пэўным вуглом бачання. Разуменне цэнтральнай праблемы як 

арганізуючага пачатку, які пранізвае ўсе элементы зместу твора. Тыпы 

праблематыкі (па класіфікацыі Г. Паспелава): 1) міфалагічная (аўтарскае 

тлумачэнне ўзнікнення пэўных з’яў), характэрная для фальклору, старажытнай 

літаратуры, навукова-фантастычных твораў і літаратуры «фэнтэзі»; 2) 

нацыянальная (разглядае сутнасць нацыянальнага характару, гістарычныя лѐсы 

народнасцей і станаўленне дзяржаўнасці, пераломныя моманты ў гісторыі 

народа), 3) соцыякультурная (асэнсоўвае ўласцівасці і якасці, характэрныя 

асяроддзю, звяртае ўвагу на ўстойлівыя грамадскія адносіны), пры якой у творы 

могуць акцэнтавацца ці палітычныя моманты, ці маральны стан грамадства, ці 

рысы паўсядзѐннага быту і культуры народа; 4) раманная-авантурная (увага 

звернута на дынаміку знешніх змен ў лѐсе гароя) і раманная-ідэйна-маральная 

(закранае глыбінныя асновы чалавечай асобы, яго маральныя і этычныя 

пошукі), 5) філасофская (асэнсоўвае ўніверсальныя заканамернасці быцця 

прыроды і чалавека, разглядае розныя пункты гледжання на свет практычна 

безадносна да іх носьбітаў). 

Ідэя – галоўная абагульняючая эмацыянальна-вобразная думка твора, галіна 

мастацкіх рашэнняў, сфера, у якой становяцца зразумелымі аўтарскія адносіны 

да свету, аўтарская пазіцыя, сцвярджаецца ці адмаўляецца аўтарам пэўная 

сістэма каштоўнасцей. Каштоўнасны аспект і эмацыянальная накіраванасць 

ідэі, абумоўленая светапогляднымі, маральнымі і эстэтычнымі адносінамі 

аўтара да адлюстраваных супрацьлегласцей чалавечага жыцця. Розная ступень 

выражанасці аўтарам эмацыянальнай ацэнкі ў цэласнасці мастацкага твора (у 

залежнасці ад творчых задач аўтара, жанравых і стылѐвых патрэб). Спосабы 

знаходжання ідэі ў творы: непасрэднае фармуліраванне аўтарам ў змесце 

(напрыклад, у байках) ці ў архітэктоніцы (напрыклад, у эпіграфе), ці выказанае 

персанажам, ці (у большасці выпадкаў) «разлітая» ва ўсім творы. 

Разуменне пафасу як вядучага эмацыянальнага тону твора. Тэрміналагічная 

сінанімія: «эмацыянальна-каштоўнасная арыентацыя» (Г. Паспелаў), аўтарская 

эмацыянальнасць (В. Халізеў), «згустак, ядро пэўнага светасузірання» 

(А. Андрэеў) Сутнасныя характарыстыкі тыпалагічных разнавіднасцей пафасу – 

драматычнага, трагічнага, рамантычнага, гераічнага, сентыментальнага, 

сатырычнага, гумарыстычнага, іранічнага. Падабенства і адрозненне пафасаў 

драматызму – трагізму, героікі – рамантыкі, сатыры – гумару – іроніі. Стасункі 

героікі з драматызмам і трагізмам. Значэнне антычных міфаў і хрысціянскіх 

легенд у асэнсаванні сутнасці трагічных канфліктаў. Шматлікасць сітуацый, 

якія адлюстроўваюць трагізм у жыцці. Ідылічнае як мастацкая ідэалізацыя 

натуральнага, блізкага да прыроды ладу жыцця. Сентыментальная і 

рамантычная цікавасць да ўнутранага жыцця чалавека. Прынцыповае 
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адрозненне паняццяў «сентыментальнасць» і «рамантыка» ад назваў мастацкіх 

метадаў «рамантызм» і «сентыменталізм». Узаемасувязі сентыментальнасці і 

рамантыкі з гумарам, сатырай, іроніяй. Катэгорыя камічнага ў літаратуры. 

Гумар як спроба маральнага асэнсавання камічных паводзінаў людзей. 

Грамадская накіраванасць сатыры як выкрыцця заганаў праз смех. Сарказм. 

Скептыцызм як жыццѐвая аснова іроніі. Іронія і сатыра: адрозненні. 

Пафас як гісторыка-тыпалагічны бок метаду, стратэгія мастацкай тыпізацыі. 

Віды пафасу па класіфікацыі А. М. Андрэева: гумар – сатыра, ідылія – героіка, 

драматызм – трагізм, іронія. Віды іроніі: саркастычная, камічная, рамантычная, 

трагічная. 

 

Тэма 3.3. ВОБРАЗНЫ СВЕТ ТВОРА. СПОСАБЫ ХАРАКТАРЫСТЫКІ І 

СРОДКІ СТВАРЭННЯ ТЫПОВАГА ВОБРАЗА-ПЕРСАНАЖА 

Віды вобразаў у літаратурным творы: 

1) вобраз-рэч – тыя рэчы, якія выконваюць у творы пэўную мастацкую 

функцыю: сюжэтную, псіхалагічную, сімвалічную; 

вобраз-пейзаж; 

вобразы жывѐл і  птушак; 

4) вобраз чалавека. Тэрміналагічная сінанімія ў залежнасці ад рода 

літаратуры: герой, вобраз-персанаж, дзейная асоба – у драматычным родзе 

літаратуры; у эпічным родзе літаратуры разам з названымі вобразамі 

прысутнічаюць апавядач (у вялікіх па аб’ѐме творах), апавядальнік/расказчык 

(у малых і сярэдніх па аб’ѐме творах); толькі лірычны герой – у лірычным родзе 

літаратуры (у аповеднай лірыцы магчыма прысутнасць дзейных асоб); герой, 

вобраз-персанаж, дзейная асоба, лірычны герой, аб’яднаны з апаведачом у 

адной асобе, вобразы чалавека ў ліра-эпасе. Разнавіднасці вобразаў-персанажаў: 

рэальныя асобы, гістарычныя, аўтабіяграфічныя, вымысленыя, але якія маюць 

прататыпаў, гратэскныя, фантастычныя, рэчы-персанажы, з’явы прыроды, 

абстрактныя паняцці; 

4) вечныя вобразы, якія пераходзяць з эпохі ў эпоху; 

5) вобраз краіны і народа. 

Віды вобразаў па характару сэнсавай абагульненасці: 

1) індывідуальныя, непаўторныя (з’яўляюцца вынікам уяўлення 

пісьменніка. Сустракаюцца ў рамантыкаў і пісьменнікаў-фантастаў); 

2) харáктарныя (абагульненыя, у іх змяшчаюцца рысы характараў і 

нораваў, уласцівых многім людзям пэўнай эпохі і яе грамадскіх сфер); 

тыповыя (вышэйшая ступень вобраза харáктарнага; тыповае – найбольш 

паказальнае, заканамернае для пэўнай эпохі; вечныя вобразы, якія спалучаюць 

як сацыяльна-гістарычныя прыкметы эпохі, так і агульначалавечыя рысы 

характару героя); 

вобразы-матывы і топасы (выходзяць за межы індывідуальных вобразаў: 

матыў – тэма, якая ўстойліва паўтараецца ў творчасці пісьменніка; топас 

абазначае агульныя і тыповыя вобразы, ѐн характэрны для літаратуры цэлай 

эпохі, нацыі);  
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5) архетыпы (агульначалавечыя вобразы, якія несвядома перадаюцца з 

пакалення ў пакаленне: вобразы міфалагічных герояў (Праметэй), 

агульначалавечыя сімвалы – агонь, неба, дом, шлях і г. д.); 

6) міфалагемы / міфемы (уключаюць у сябе як міфалагічныя вобразы, так і 

міфалагічныя сюжэты ці іх часткі: міфалагема жаночай долі ў беларускім 

фальклоры, што ўзыходзіць да грэчаскіх багінь лѐсу Мойраў, і г. д.). 

Спосабы характарыстыкі таго ці іншага персанажа: а) аповед ад першай 

асобы, калі герой расказвае пра сябе сам, самараскрываецца, і ад трэцяй асобы; 

б) дзѐннік героя: шчырае, адкрытае выказванне пра ўнутраныя  перажыванні і 

падзеі жыцця героя (распрацаваны ў сентыменталістаў); в) перапіска герояў або 

пасланні; г) расказ ад імя старонняга героя. 

Сродкі стварэння вобраза-персанажа: 1) паказ дзеянняў, учынкаў 

персанажа; 2) мова персанажа; 3) партрэт; 4) прамая аўтарская характарыстыка; 

5) характарыстыка вуснамі іншых дзейных асоб; 6) рэчыўны свет, паказ 

абстаноўкі, якая акружае персанажа; 7) пейзаж; 8) псіхалагічная 

характарыстыка; 9) вымоўнае прозвішча (гаваркое імя).  

Крытэрыі класіфікацыі сістэмы персанажаў. Персанажы галоўныя, 

другасныя і эпізадычныя, функцыі другасных і эпізадычных персанажаў. 

         Паняцце пра ўзноўлены свет твора як змадэляваную аўтарам 

рэчаіснасць. Кампаненты ўзноўленага свету: мастацкія дэталі, хранатоп. 

Мастацкія дэталі знешнія (партрэт, пейзаж, свет рэчаў) і ўнутраныя 

(псіхалагічныя), іх функцыі. Віды партрэту: партрэт-апісанне, 

партрэт-параўнанне, партрэт-уражанне, псіхалагічны. Паняцце пра псіхалагізм 

як непасрэднае глыбокае ўзнаўленне ўнутранага свету героя, яго думак, 

перажыванняў, жаданняў, пачуццяў. Яго прынцыповае адрозненне ад формаў 

псіхалагічнага адлюстравання ў творы: ускоснай (фіксацыя знешніх праяў 

псіхікі праз выраз твару, целарухі і г. д.) і сумарна-вызначальнай (лаканічнае 

называнне працэсаў, што адбываюцца ва ўнутраным свеце). Прыѐмы 

псіхалагізму, іх сутнасныя характарыстыкі (па класіфікацыі А. Есіна): аповед ад 

першай і ад трэцяй асобы, псіхалагічны аналіз і самааналіз, унутраны маналог, 

умаўчанне. 

Мастацкі час і мастацкая прастора ў творы (паняцце пра хранатоп). 

Уласцівасці літаратурных хранатопаў у адрозненне ад іншых відаў мастацтва: 

здольнасць адлюстроўваць дзеянне адначасова ў розных месцах, свабодны 

пераход з адной часавай плыні ў другую, дыскрэтнасць (перарыўнасць) як 

сродак дынамізацыі сюжэта твора, умоўнасць як рыса, цесна звязаная з родавай 

прыналежнасцю твора (максімальная ўмоўнасць хранатопа назіраецца ў 

лірыцы, мінімальная – у эпасе, прамежкавая – у драме). 

Мова мастацкага твора. Маўленчая арганізацыя твора і маўленчая 

характарыстыка персанажаў. Мова як важнейшы сродак стварэння 

вобраза-персанажа. Агульныя ўласцівасці мастацкай мовы: празаічнасць – 

вершаванасць, маналагізм – рознагалоссе, намінатыўнасць – рытарычнасць. 

Стылістычныя зрэзы твора: лексіка ўзвышаная, зніжаная, нейтральная. 

Сродкі ўзбагачэння мовы твора: 1) сістэма прамых значэнняў слоў (сінонімы, 
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антонімы, амонімы, паронімы, іх функцыі); 2) словы рознага моўнага асяроддзя 

(гістарызмы, архаізмы, неалагізмы/аказіяналізмы, жарганізмы, 

прафесіяналізмы, варварызмы, дыялектызмы), іх функцыі; 3) тропы 

(агульнамоўныя і аўтарскія), іх функцыі. Эпітэт, яго віды (характарызуючы, 

пастаянны, метафарычны), метафара і яе віды (увасабленне, персаніфікацыя, 

метанімія, сінекдаха, перыфраза, гіпербала, літота), алегорыя, гратэск, сімвал, 

аксюмарон і інш. 

Сінтаксіс і інтанацыя як важнейшыя маўленчыя сродкі мастацкай 

літаратуры. Сінтаксіс і інтанацыя ў прозе: паняцце пра колан 

(рытміка-інтанацыйны адрэзак тэксту, выдзелены з двух бакоў паўзамі) і 

тэмпарытм (функцыя якога – ствараць пэўную эмацыянальную атмасферу ў 

творы). Прыѐмы паэтычнага сінтаксісу: паўторы (анафара, эпіфара, кальцо, 

падваенне, шматзлучнікавасць, шматпрыназоўнікавасць), парушэнні звычайнай 

і лагічнай сувязі паміж словамі (інверсія, анакалуф, эліпсіс, амфібалія, 

недасказ), супастаўленне і супрацьпастаўленне радкоў (паралелізм, перанос, 

антытэза, ампліфікацыя), рытарычныя фігуры (рытарычнае пытанне, 

рытарычны зваротак, рытарычны вокліч). 

Гукапіс (фоніка). Асноўныя віды гукапісу, іх мастацкая функцыя: 

алітэрацыя, асананс, гукаперайманне. 

Паняцце пра кампазіцыю ў шырокім (структура мастацкай формы) і ў 

вузкім (склад і размяшчэнне частак, элементаў і вобразаў твора ў некаторай 

часавай паслядоўнасці) значэннях. Кампазіцыя ўнутраная (уласна кампазіцыя) і 

знешняя (архітэктоніка), іх структурныя адзінкі. Прызначэнне архітэктанічнай 

кампазіцыі. Эпіграф, пралог, прадмова, эпілог, назва твора. Унутраная 

кампазіцыя. Сюжэт і фабула: сутнаснае размежаванне паняццяў.  

Канфлікт як па-мастацку значная супярэчнасць, рухавік сюжэта. 

Суадносіны ў творы сюжэта, фабулы, канфлікту. Віды канфлікту: 1) паміж 

персанажамі ці іх групамі, 2) паміж персанажам і асяроддзем, 3) псіхалагічны. 

Тыпы канфлікту: лакальны (вырашальны) і субстанцыяльны (невырашальны – 

ці на дадзены адрэзак часу, ці ўвогуле). Сюжэтныя элементы як стадыі развіцця 

канфлікту. Тэрміналагічная сінанімія: кампазіцыя сюжэту, кампаненты сюжэта. 

Экспазіцыя, завязка, развіццѐ дзеяння, кульмінацыя, развязка. Пазасюжэтныя 

элементы твора, іх функцыі ў творы: 1) апісанні партрэтныя, пейзажныя, 

рэчыўныя; 2) аўтарскія адступленні (лірычнага, філасофскага, 

аўтабіяграфічнага характару); 3) устаўныя эпізоды (адносна закончаныя 

фрагменты тэксту). Тыпы сюжэтаў: канцэнтрычны, хранікальны, шматлінейны 

(па Г. Паспелаву); дынамічны, адынамічны (па А. Есіну). 

Кампазіцыйныя прыѐмы: паўтор на мікра- і макраўзроўнях (кальцавая 

кампазіцыя), узмацненне (градацыя, ампліфікацыя), супрацьпастаўленне 

(антытэза, кантраст), кантамінацыя (люстраная кампазіцыя), мантаж, 

рэтраспекцыя і інш. Просты (адна сюжэтная лінія) і складаны (некалькі 

сюжэтных ліній) тыпы кампазіцыі твора. 

 

Тэма 3.4. АСНОВЫ ВЕРШАЗНАЎСТВА 
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Проза, верш, паэзія. Адрозненне паэзіі ад проста верша, выдатныя вучоныя і 

літаратары (Арыстоцель, А. Пушкін, В. Бялінскі, А. Твардоўскі і інш.) пра гэтае 

адрозненне. Азначэнне верша. Стаўленне некаторых празаікаў (Л. Талстога, 

М. Салтыкова-Шчадрына і інш.) да вершаванага спосабу 

літаратурна-мастацкага выказвання. Верш – знешняе ўвасабленне, 

своеасаблівая «мова» паэзіі як мастацтва слова. 

Вершаваны рытм. Разуменне вершаванага рытму як раўнамернага 

чаргавання аднародных моўных з’яў. Функцыі рытму: генетычная, 

эмоцыестваральная, сэнсавыяўленчая, мнеманічная. Рытм і метр. Рытм і 

вершаваны памер. 

Сістэмы вершавання, залежнасць іх ад прасадычных уласцівасцей мовы, 

літаратурных  традыцый. Метрычная  (антычная) сістэма, яе сутнасць, 

асноўныя памеры (гекзаметр, пентаметр), уплыў на пазнейшы еўрапейскі верш 

і вершазнаўства. 

Танічная сістэма вершавання. Народны танічны верш, яго рытм, сувязь з 

мелодыяй, напевам. Узнікненне і бытаванне літаратурнага танічнага верша ў 

славянскай паэзіі. Віды танічнага верша: акцэнтна-складовы, (у тым ліку 

кальцоўскага тыпу і каламыйкавы), дольнік, тактавік, акцэнтны (чыста 

танічны). Верш Маякоўскага. Месца літаратурнага танічнага верша ў сучаснай 

паэзіі. 

Сілабічнае вершаванне. Яго сутнасць, гісторыя бытавання ў еўрапейскай і 

ўсходнеславаянскай паэзіі. Асноўныя рытмастваральныя кампаненты (жаночыя 

клаўзулы, рыфма, цэзура) і памеры. Рэформа Традзьякоўскага-Ламаносава.  

Сілаба-танічнае вершаванне. Азначэнне сілаба-танічнага верша, яго 

асноўныя  і неасноўныя (дапаможныя) рытмастваральныя кампаненты. 

Станаўленне сілаба-тонікі ў рускай і беларускай паэзіі. Своеасаблівасць, месца і 

роля сілаба-тонікі ў сучаснай еўрапейскай паэзіі, яе вялікія выяўленчыя 

мажлівасці. 

Свабодны верш (верлібр). Азначэнне верлібра, яго рытмастваральныя 

кампаненты. Узнікненне і бытаванне свабоднага верша ў сусветнай, рускай і 

беларускай паэзіі. Абмежаванне ў верлібры рытмічнай свабоды трыма межамі: 

ідэйна-тэматычнай (узрастанне філасафічнай напоўненасці твора), вобразнай 

(узмацненне аналітычнай ролі мастацкага вобраза, канцэнтрацыя вобразнага 

мыслення) і інтанацыйнай. Перспектывы  верлібра. 

Рыфміка. Вызначэнне рыфмы, яе месца ў вершаванні. Віды рыфмы: па 

месцы націску (мужчынскія, жаночыя, дактылічныя, гіпердактылічныя), па 

ступені сугучнасці (дакладныя, багатыя, каранѐвыя, анаграмныя і інш.), па іх 

навізне (багатыя, бедныя, аднародныя, экзатычныя і інш.). Рыфмоўка. Віды 

рыфмоўкі: паводле спалучэння рыфмамі вершаваных радкоў (сумежная, 

перакрыжаваная, апаясная), па колькасці рыфмаў (парная, трайная, чацвярная, 

манарыфма), па месцы размяшчэння рыфмаў (пачатковая, канцавая, унутраная, 

ланцужковая, ламаная, пантарыфма). 

Строфіка. Азначэнне страфы, чыннікі, якія вызначаюць яе сутнасць: 

рыфмоўка або клаўзацыя, рытмічная аднатыпнасць вершаваных радкоў, іх 
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інтанацыйна-сінтаксічная завершанасць. Вершы страфічныя і астрафічныя. 

Страфічная арганізацыя верша: рыфмова-клаўзальная схема, від страфы, мадэль 

страфы. Страфоіды. Простыя строфы. Друхрадкоўі (бейт, элегічны двуверш), 

выкарыстанне двухрадкоўяў у газэлі. Трохрадкоўі (тэрцэты) і трохрадковікі. 

Японскія хоку (хайку) і іх імітацыі ў славянскай паэзіі. Тэрцэты ў складзе 

цвѐрдых формаў верша (віланэля, санет, тэрцыны, рытурнэль).  

Чатырохрадкоўі (катрэны) і чатырохрадковікі. Віды чатырохрадковікаў: 

прыпеўка, айрэн, рубаі, туюг. Пяцірадкоўі (квінцілы) і пяцірадковікі. Японская 

танка, ірландскі лімэрык і іх адаптацыя ва ўсходнеславянскай паэзіі. 

Класічныя віды строфаў. Віды складаных строфаў (ад шасці да шаснаццаці 

радкоў). Шасцірадкоўе (секстэт) і яго віды: рансарава страфа, секстына, 

секстына лірычная. Сямірадкоўе (септыма) і сямірадковік. Васьмірадкоўе 

(актэт) і яго віды: актава, трыялет, сіцыліяна. Дзевяцірадкоўе (нона) і 

спенсерава страфа як яго від. Дзесяцірадкоўе (дэцыма) і яго віды: іспанская 

дэцыма, або эспінэла, адычная страфа. Адзінаццацірадкоўе. Дванаццацірадкоўе 

і дванаццацірадковік. Трынаццацірадковік і яго віды: рандэль, рандо. 

Чатырнаццацірадкоўе і яго віды: санет, анегінская страфа. Шаснаццацірадкоўе і 

шаснаццацірадковік. Страфічныя комплексы: вянок санетаў, вянок вянкоў 

санетаў. Гіперстрофы. 

 

Тэма 3.5. СТЫЛЬ МАСТАЦКАГА ТВОРА 

Паняцце пра стыль як эстэтычнае адзінства ўсіх элементаў формы твора, 

што мае на ўвазе падпарадкаванне ўсіх элементаў формы адзінай мастацкай 

заканамернасці, наяўнасці арганізуючага прынцыпу стылю, які можна знайсці ў 

любым фрагменце твора. Стылѐвыя дамінанты як ілюстрацыя цэласнасці 

стылю: у галіне адлюстраванага свету –сюжэтнасць, апісальнасць, псіхалагізм, 

у мастацкім маўленні – маналагізм ці рознагалоссе, намінатыўнасць ці 

рытарычнасць, верш ці проза, у галіне кампазіцыі – просты і складаны тыпы. 

Ідэнтыфікацыя аўтарскага стылю ў любым творы і нават фрагменце як на 

ўзроўні першаснага ўспрымання, так і на ўзроўні аналізу. Стыль як выражэнне 

аўтарскай арыгінальнасці. Стадыі работы над стылем: 1) усведамленне 

першаснага ідэйна-эстэтычнага ўражання ад стылю, той агульнай эстэтычнай 

танальнасці, якая ўвасабляе ў сабе танальнасць эмацыянальную – пафас; 2) 

вызначэнне заканамернасцей і дамінантаў стылю; 3) супастаўленне стылю 

дадзенага твора і аўтара з стылямі іншых твораў ці аўтараў. 

 

Раздзел 4. ТЭОРЫЯ ЛІТАРАТУРНАГА ПРАЦЭСУ 

 

Тэма 4.1. РАЗУМЕННЕ ЛІТАРАТУРНАГА ПРАЦЭСУ 

Літаратурны працэс як гістарычнае развіццѐ і функцыянаванне сусветнай 

літаратуры, нацыянальных літаратур, узаемасувязі, узаемаўплывы, пераемнасць 

традыцый. Уплыў на літаратурны працэс гістарычных падзей, 

сацыяльна-эканамічных змен у грамадстве. 
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Узаемадзеянне мастацкай літаратуры з іншымі відамі мастацтва, з 

фальклорам, этнаграфіяй, рэлігіяй, эстэтыкай і філасофіяй. Літаратурная 

мастацкая сістэма і літаратурны метад. Літаратурныя метады, напрамкі, школы 

(плыні) – разыходжанні ў трактоўцы гэтых катэгорый у літаратуразнаўстве і 

эстэтыцы. 

Азначэнне метаду ў літаратуразнаўстве як сістэмы гістарычна абумоўленых 

творчых прынцыпаў, якімі кіруюцца пісьменнікі, блізкія па сваѐй 

ідэйна-творчай пазіцыі, пад час працы над сваімі творамі, як сукупнасць 

прынцыпаў адлюстравання рэчаіснасці ў святле пэўнага эстэтычнага ідэалу. 

Абумоўленасць творчага метаду часам, светаўспрыманнем, талентам 

пісьменніка. 

Літаратурны напрамак як арганізацыйна-творчае адзінства ідэйных рыс у 

творчасці груп пісьменнікаў у той ці іншы гістарычны перыяд, абумоўленае 

блізкасцю светаўспрымання, стылю, памкненняў. 

Літаратурная школа (плынь) як самастойнае арганізацыйна-аформленае 

ўтварэнне, якое мае сваю тэарэтычную платформу, маніфест, праграму, 

творчыя прынцыпы (Ю. Бораў). Літаратурныя школы: пралеткультаўцы, 

рапаўцы, аберыуты, Серапіѐнавы браты, кубафутурысты, лефаўцы – у Расіі, 

маладнякоўцы і ўзвышэнцы, бумбамлітаўцы – у Беларусі. 

Стыль пісьменніка – сістэма вобразаў, эмоцый, паняццяў і думак, 

выяўленых адметнымі мастацкімі сродкамі. Індывідуальны стыль і творчая 

манера. 

Літаратурны працэс як змена метадаў і напрамкаў, дыялектычнае адзінства 

традыцый і наватарства ў творчасці. 

Фальклорна-міфалагічны перыяд («эпоха сінкрэтызму» – А. Весялоўскі) як 

першая стадыя развіцця славеснага мастацтва. Сувязі фальклору і мастацкай 

літаратуры. 

Мастацкія сістэмы Антычнасці і ранняга Сярэднявечча. Гуманістычная 

літаратура эпохі Адраджэння як мастацкая сістэма. Літаратурныя метады ў 

еўрапейскіх краінах у XVII-XVIII–пачатку ХІХ стст.: класіцызм, 

сентыменталізм, рамантызам. Рамантызм як метад і яго напрамкі (класічны, 

неарамантызм). 

Рэалізм як метад, што сцвярджае гуманістычныя ідэалы, праўдзівае 

адлюстраванне рэчаіснасці літаратурай, яе сацыяльную скіраванасць. 

Пашырэнне цікавасці да ўнутранага свету чалавека, псіхалагізму ў літаратары 

рэалізму. Натуралізм. Класічны (крытычны) рэалізм ХІХ–ХХ стст. Неарэалізм. 

Сацыялістычны рэалізм як літаратурны напрамак, выкліканы спецыфічнымі 

сацыяльнымі ўмовамі. Асноўная задача сацыялістычнага рэалізму – выхаванне 

чытача ў духу камуністычных ідэй. 

Мадэрнізм як літаратурны метад і як сацыяльная з’ява. Напрамкі 

мадэрнізму: сімвалізм, футурызм, імажынізм, акмеізм, імпрэсіянізм, 

экспрэсіянізм.  

Постмадэрнізм. 

Паняцце пра літаратурны авангардызм і дэкаданс. 
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Традыцыі і наватарства ў літаратуры, іх дыялектычная сувязь. 

Наследаванне, перапеў, стылізацыя, запазычанне, эпігонства як праявы 

традыцыйнасці і наватарства ў літаратуры. 

Уплыў літаратур і твораў ранейшых часоў на літартурны працэс сучанасці. 

Абнаўленне і эвалюцыя жанравых разнавіднасцей і форм мастацкіх твораў, 

напаўненне іх новым зместам. 

Сусветная літаратура як сукупнасць літаратур розных краін, рэгіѐнаў, іх 

кантакты ў сучасны перыяд. Нацыянальная адметнасць і нацыянальны каларыт 

мастацкага твора. Арганічнае спалучэнне нацыянальных і інтэрнацыянальных 

элементаў у літаратурным творы. Стадыяльнасць развіцця літаратуры. 

Нераўнамернасць развіцця нацыянальных літаратур у сучасным літаратуным 

працэсе. Паскоранае развіццѐ літаратуры ў шэрагу краін і рэгіѐнаў (Г. Гачаў, 

В. Каваленка). Пагроза дэнацыяналізацыі літаратур у выніку глабалізацыі. 

Класіка і белетрыстыка, масавая і элітарная літаратура. 

 

Тэма 4.2. ЛІТАРАТУРНЫЯ СУВЯЗІ, МАСТАЦКІ ПЕРАКЛАД 

Літаратурныя сувязі як форма творчых кантактаў паміж літаратурамі 

розных народаў, іх стваральнікамі і чытачамі. Віды сувязей: тыпалагічныя, 

генетычныя, кантактныя. Моўныя фактары літаратурных сувязей: дзяржаўнае 

двух- або шматмоўе, магчымасці для вывучэння і добрага авалодвання 

замежнымі мовамі, дастатковая або недастатковая распрацаванасць 

нацыяанальнай мовы. 

Тыпалагічныя сувязі як найбольш агульныя разнавіднасці сувязей. 

Тыпалогія літаратур як аб’ект вывучэння ў літаратуразнаўстве. 

Генетычныя сувязі – запазычанні, наследаванні, уплывы. Узаемаўзбагачэнне 

іншакраіннымі літаратурамі новых у сферах сюжэтабудавання, вобразнай 

тканіны, матываў і жанравых разнавіднасцей твораў, стыляў і метадаў. 

Кантактныя сувязі – найбольш дзейсны сродак узаемадзеяння літаратур. 

Віды пісьменніцкіх сувязей: асабістае сяброўства, ліставанне, з’езды, 

канферэнцыі, творчыя камандзіроўкі, замежныя паездкі, падарожжы. Міграцыя, 

дысідэнцтва, праследаванні пісьменнікаў, міжнародныя ваенныя канфлікты, іх 

уплыў на ўзаемныя кантакты літаратур. 

Сувязі пісьменнік–чытач. Спецыфіка ўздзеяння на чытача літаратуры 

сучаснасці і мінулага. Сувязь паміж чытацкімі пакаленнямі. Працэс 

успрыняцця літаратуры і ўплыў на чытача літаратурнай крытыкі. 

Кнігадрукаванне як магутны каталізатар літаратурных узаемасувязей. Роля 

сродкаў масавай інфармацыі ў пашырэнні літаратурных сувязей. Выдавецтвы. 

Літаратурныя часопісы. Навейшыя віды носьбітаў інфармацыі і сродкаў іх 

запісу. 

Роля бібліятэк, універсітэцкіх цэнтраў, навуковых устаноў, культурных 

асяродкаў, літаратурных суполак, музеяў, архіваў. 

Дзяржаўны лад і створаныя ім умовы для літаратурных кантактаў. 

Культурны ўзровень нацыі як складнік творчых інтарэсаў, стварэнне ўмоў для 

адукацыі, магчымасцей для азнаямлення са скарбамі сусветнай культуры. 
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Мастацкі пераклад як адзін з важнейшых сродкаў літаратурных 

узаемасувязей. Культурныя і моўныя перашкоды ва ўзаемных кантактах 

літаратур. Мастацкі пераклад і літаратурны працэс. Уплыў перакладаў на 

развіццѐ іншанацыянальных літаратур, іх узаемаўзбагачэнне. Гісторыя развіцця 

мастацкага перакладу – прыклад творчага ўзаемадзеяння культур, абнаўлення 

традыцый, каталізатар наватарства ў мастацкай літаратуры. Мастацкі пераклад і 

нацыянальная самабытнасць літаратуры. Мастацкі пераклад у Беларусі, яго 

спецыфіка. 

Мастацкі пераклад – спецыфічны род мастацкай творчсці ў сферы 

літаратуры. Адрозненне яго ад сінхроннага, камунікатыўнага, машыннага 

перакладу. 

Праблемы адэкватнасці і эквівалентнаці ў мастацкім перакладзе. Моўныя і 

літаратурныя пытанні тэорыі і практыкі мастацкага перакладу. Гістарычныя 

разнавіднасці мастацкага перакладу ў працэсе яго развіцця: пераклад вольны, 

літаралісцкі, рэалістычны. Залежнасць перакладу ад тыпу тэкста (вершаваны, 

празаічны, эпічны), роду, жанра. 

Запатрабавальнасць перакладу, яго залежнасць ад часу, дзяржаўнага ладу, 

культурнага і адукацыйнага ўзроўню народа. Праблема выбару тэкстаў для 

перакладу. 

Перакладныя творы як частка нацыянальнай літаратуры. 

Перспектывы развіцця мастацкага перакладу ў сучасным свеце.  
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4.2 Рэкамендаваная літаратура 

 

Асноўная 

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник 

для академического бакалавриата / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, 

Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 422 с. 

2. Минералов, Ю. И. Основы теории литературы. Поэтика и 

индивидуальность : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 2-е изд. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 364 с. 

Дапаможная 

3. Борев, Ю. Б. Методология анализа художественного произведения / Ю. 

Б. Борев // Методология анализа художественного произведения / Отв. ред. Ю. 

Б. Борев. – М. : Наука, 1988. – 347 с. 

4. Введение в литературоведение / Г. Н. Поспелов [и др.]; под ред. 

Г. Н. Поспелова. – М. : Высшая школа, 1988. – 528 с. 

5. Введение в литературоведение / Л. В. Чернец [и др.]; под ред. Л. В. 

Чернец. – М. : Высшая школа, 1999. – 556 с. 

6. Введение в литературоведение: учебник / Н.Л. Вершинина [и др.]; под 

общ. ред. Л.М. Крупчанова. – М.: Изд-во Оникс, 2005. – 416 с. 

7. Волков, И. Ф. Теория литературы: учеб. пособие для студентов и 

преподавателей / И. Ф. Волков. – М.: Просвещение, Владос, 1995. – 256 с. 

8. Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения / 

А. Б. Есин. – М. : Флинта, Наука, 2000. – 248 с. 

9. Западное литературоведение XX века. Энциклопедия / гл. науч. ред. 

Е. А. Цурганова. – М.: Intrada, 2004. – 560 с. 

10. Зенкин, И. С. Введение в литературоведение: учебч. пособие. 2-е изд. / 

И. С. Зенкин. – М. : РГГУ. 2000. – 81 с. 

11. Крупчанов, Л. М. Введение в литературоведение: учеб. Пособие / 

Л. М. Крупчанов. – М. : Оникс, 2005. – 416 с. 

12. Майсейчык, Л. А. Уводзіны ў літаратуразнаўства: практыкум / 

Л. А. Майсейчык. – Мінск : Вышэйшая школа, 1992. – 125 с. 

13. Основы литературоведения : учебное пособие для студентов 

педагогических вузов / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов и др. ; под общ. ред. 

В. П. Мещерякова. – М. : Дрофа, 2003. – 416 с. 

14. Поспелов, Г. Н. Теория литературы : учебник для университетов / 

Г. Н. Поспелов. – М. : Высш. школа, 1978. – 351 с. 

15. Постмодернизм. Словарь терминов / И. П. Ильин. – М. : INTRADA, 

2001. – 384 с. 

16. Поэтический словарь / Редактор-составитель Е. В. Толкачѐ ва. – М. : 

Луч, 2008. – 384 с. 

17. Рагойша, В. П. Беларускае вершаванне: вуч. дапам. / В. П. Рагойша. – 

Мінск : БДУ, 2011. – 207 с. 

18. Рагойша, В. П. Літаратуразнаўчы слоўнік: тэрміны і паняцці / 

В. П. Рагойша. – Мінск : Нардная асвета, 2009. – 303 с. 
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19. Рагойша, В. П. Паэтычны слоўнік. – 3-е выд., дапрац. і дапоўн. – Мінск: 

Беларуская навука, 2004. – 576 с. 

20. Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам.: у 2 ч. – 

Ч. 1. / В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава; пад рэд. В. П. Рагойшы. 
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4.3 Электронныя рэсурсы 

 

Архівы 

1. Архівы Беларусі [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: 

https://archives.gov.by/. – Дата доступу: 20.04.2020. 

2. Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва [Электронны 

рэсурс]. – Рэжым доступу: http://bdamlm.by/. – Дата доступу: 20.04.2020. 

3. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі [Электронны рэсурс]. – Рэжым 

доступу: http://niab.by/. – Дата доступу: 20.04.2020. 

 

Музеі 

https://archives.gov.by/
http://bdamlm.by/
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1. Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы [Электронны рэсурс]. – 

Рэжым доступу: http://kupala.museum.by/. – Дата доступу: 20.04.2020. 

2. Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа [Электронны 

рэсурс]. – Рэжым доступу: http://yakubkolas.by/muzej/. – Дата доступу: 

20.02.2020. 

3. Літаратурны музей Максіма Багдановіча  [Электронны рэсурс]. – Рэжым 

доступу: http://bagdanovich.museum.by/. – Дата доступу: 20.04.2020. 

 

Бібліятэкі 
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2. Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа Нацыянальнай 
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4. Бібліятэка Гумер. Літаратуразнаўства [Электронный ресурс]. – Рэжым 

доступу: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/. – Дата доступу: 

20.04.2020. 

5. Інтэрнет-бібліятэка «Xliby» [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: 

http://www.xliby.ru/literaturovedenie/. – Дата доступу: 20.04.2020. 

6. Навуковая электронная библиятэка «Киберленинка» [Электронны 

рэсурс]. – Рэжым доступу: https://cyberleninka.ru/. – Дата доступу: 20.04.2020. 

 

Вучэбныя дапаможнікі 

1. Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения / 

А. Б. Есин. М., 2001. – Рэжым доступу: [Электронны рэсурс]. 

http://v61.bsu.ru/content/page/1415/hecadem/esin/esin.pdf. – Дата доступу: 

20.04.2020. 

2. Рагойша, В. П. Беларускае вершаванне: вучэб.-метад. дапам. Мінск, 2011. 

[Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/55437. – Дата доступу: 20.04.2020. 

3. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. Ч. 1. 

Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка / В. П. Рагойша, 

М. П. Кенька, Т. А. Марозава; пад рэд. В. П. Рагойшы. Мінск, 2011. 

[Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/4719. – Дата доступу: 20.04.2020. 

 

Адукацыйныя сайты 

Адукацыйны партал БДУ [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: 

http://dl.bsu.by. – Дата доступу: 20.04.2020. 
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