
ём — «маналог у дыялагічнай форме». Ён дазваляе паказаць раздвоенасць 
свядомасці персанажа. Варта падкрэсліць, што Булгакаў адзін з першых
адзначыў выкарыстанне Дастаеускім сродкаў драмы для раскрыцця
ўнутранага свету герояў. Ён яшчэ ў 1901 г. вельмі блізка падышоў да 
вызначэння асаблівасці жанру, створанага Дастаеўскім, які ў 1911 г. 
Вяч. Іваноў назваў раманам-трагедыяй у артыкуле «Дастаеўскі і раман- 
трагедыя».

Булгакаў, які быў перш за ўсё філосафам, натуральна засяродзіў 
увагу на адным баку таленту Дастаеўскага — філасофскім. Ад яго і 
нельга патрабаваць, каб ён змог пераадолець усе ўласцівыя рускай 
літаратурнай крытыцы абмежаванасці ў ацэнцы Дастаеўскага-мастака.
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А. А. С Т А Н Ю ТА

ПРАЦА I ТАЛЕНТ 
(памяці Фёдара Іванавіча Куляшова)

Мы назаўсёды развіталіся з Фёдарам Іванавічам Куляшовым, вядо- 
м ы м  літаратуразнаўцам і крытыкам, доктарам філалагічных навук, 
прафесарам рускай літаратуры.

Яго жыццёвы і творчы шлях — вельмі адметны і павучальны 
прыклад таго, з якой паўнатою і карысцю для грамадства, ягонай 
культуры можа рэалізаваць свае здольнасці і выявіць сябе чалавек 
дзякуючы працавітасці і адданасці любімай справе.

Фёдар Іванавіч нарадзіўся ў вёсцы Вялікія Стрэлкі Рагачоўскага раёна 
і ў сем гадоў застаўся сіратою, пасвіў сялянскі статак. Пасля выхоўваўся 
ў дзіцячых дамах, вучыўся ў вясковай школе.

Прафесію філолага, спецыяльнасць выкладчыка рускай мовы і літа- 
ратуры дала яму вучоба ў Ленінградзе. Пачынаючы з сярэдзіны трыц- 
цатых гадоў ён працуе ў расейскіх школах і навучальных установах. 
Пазней, у саракавых гадах, вызначаецца і галоўны накірунак яго наву- 
кОвых, гісторыка-літаратурных інтарэсаў. Ён засяроджваецца на выву- 
чэнні творчасці А. I. Купрына.

У 1949 г. Ф. I. Куляшоў паспяхова абараніў кандыдацкую дысерта- 
цыю «Ранний Куприн». Гэта стала пачаткам цэлага шэрагу ягоных прац, 
прысвечаных Купрынскай творчасці. Найбольш шырока і грунтоўна 
даследаваў Фёдар Іванавіч творчасць выдатнага рускага празаіка ў 2-том- 
най манаграфіі «Творческий путь А. И. Куприна» (1983, 1987).

Увогуле ж Ф. I. Куляшовым было напісана і надрукавана каля трохсот 
навуковых і літаратурна-крытычных прац — манаграфій, навучальных 
дапаможнікаў, брашур і артыкулаў, каментарыяў да выданняў твораў 
літаратурнай класікі. Ім напісаны кнігі «А. П. Чехов о литературе», 
«Міхась Лынькоў. Нарыс жыцця і творчасці», «Подвиг художника. 
Литературный путь И. Мележа», «Эцюды аб прозе (Аб творчасці бела- 
рускіх пісьменнікаў)», «Л. Н. Толстой (Из лекций по русской литературе 
конца XIX — начала XX в. (в 2-х томах)», «Літаратурныя партрэты», 
«У дарозе. Літаратурна-крытычныя артыкулы».
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У сваёй навуковай дзейнасці Ф. I. Куляшоў шмат увагі аддаваў 
публікаванню архіўных і забытых матэрыялаў, а таксама ўкладальніц- 
кай і рэдактарскай рабоце. Сярод публікацый,падрыхтаваных ім;у апошні 
час, у першую чаргу вылучаюцца выданні «В. Вересаев. К жизни», «Іван 
Бунін, Аляксандр Купрын. Выбраная проза», «Толстовская проза малых 
форм», «А. Куприн. Неизданная проза».

Апроч творчасці названых ужо майстроў рускага мастацкага слова Ф. 
I. Куляшоў выдатна ведаў спадчыну М. Горкага, А. Серафімовіча, А. 
Талстога, JL Андрэева. Гэтым пісьменнікам прысвечаны спецыяльныя 
раздзелы ў напісаных Фёдарам Іванавічам навучальных дапаможніках, 
яго уступныя артыкулы ці пасляслоўі у выданнях розных гадоў.

Фёдар Іванавіч Куляшоў ніколі не аддзяляў сваю творчую і навуковую 
працу ад педагагічнай дзейнасці, якой займаўся на працягу амаль што 
пяцідзесяці гадоў. Што ж тычыцца ягонай працы ў нашым універсітэце, 
дык тут Фёдар Іванавіч выхаваў сотні настаўнікаў, кваліфікаваных 
спецыялістаў — філолагаў, літаратараў. Дзесяткі кандыдатаў і дактароў 
навук працавалі над сваімі даследаваннямі і абаранілі дысертацыі пад яго 
непасрэдным кіраўніцтвам. Актыўна ўдзельнічаў Ф. I. Куляшоў і ў рабо
це рэдкалегіі часопіса «Веснік БДУ».

Пісаў і выкладаў Фёдар Іванавіч у строгай акадэмічнай манеры. Яго 
друкаваныя тэксты і лекцыі вызначаліся прафєсіяналізмам, грунтоўным 
веданнем матэрыялу, выверанасцю фактаграфіі, канкрэтнасцю гісторы- 
ка-літаратурных абагульненняў і высноў.

Заўсёды патрабавальны да сябе, ён шмат патрабаваў і ад іншых, ад 
студэнтаў і аспірантаў, няспынна нагадваючы ім пра неабходнасць самай 
высокай адказнасці за сваё слова і справу.

Ён быў чалавекам літаратуры ў самым лепшым і шырокім сэнсе 
слова. Бо літаратура сапраўды з’яўлялася для яго не толькі прафесіяй, 
але і жыццём. Ён не ўжываў гучных і высокіх слоў пра сваю любоў 
да яе. Ён проста быў ёю захоплены на працягу ўсяго жыцця, быў ёй 
адданы. І таму жыў і працаваў у яе свеце як у натуральнай для сябе 
і неабходнай атмасферы.

Яго памяць на працягу дзесяцігоддзяў з зайздроснай дбайнасцю 
захоўвала вялікае мноства мастацкіх, навуковых фактаў, паралеляў, 
дэталяў самага рознага плану. І ўсе яны ў патрэбны момант з’яўляліся 
ў той ці іншай яго кнізе ці лекцыі, каб стаць карыснымі для нас, чытачоў 
і вучняў прафесара Куляшова.

Хай жа і наша памяць надоўга захавае імя, вобраз Фёдара Іванавіча 
і ўсё лепшае, што здзейснена яго працай і талентам.


