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СУЧАСНАСЦЬ  

І БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРНАЯ КЛАСІКА 

 

Час ад часу ў сучасных сродках масавай інфармацыі не зусім 

разумныя журналісты, шукаючы тэму для дыскусіі, наладжваюць 

чытацкія абмеркаванні на тэму, ці патрэбна нам сёння класіка? Больш 

недарэчнае пытанне цяжка прыдумаць! Яго пастаноўка кашчунная і 

правакацыйная. Класіка патрэбна заўсёды! Нельга лічыць  нацыяй 

грамадства, якое не мае сваёй класічнай спадчыны. Нацыя адчувае і 

пазнае сябе менавіта праз літаратуру, найперш класічную. Іншая справа, 

што ў нашым залішне прагматычным, рацыянальным, нават цынічным 

часе, дзе ўсё больш нарастаюць элементы хаосу, бязладдзя, крызісу, 

страчваецца цэнтральная роля літаратуры сярод іншых відаў мастацтва і 

сродкаў інфармацыі. У ХІХ ст. «літаратура суседнічала з моцнымі і 

ўплывовымі канкурэнтамі – тэатрам, музычнай драмай і жывапісам – і ў 

спаборніцтве, часам барацьбе з імі, перамагла. У канцы ХХ – пачатку 

ХХІ стст. літаратура сустрэлася з не менш магутнымі “апанентамі”, якія 

прадстаўляюць візуальнасць і аўдзіяльнасць сучасных медыякультур, – 

тэлебачаннем, радыё, відэа, інтэрнетам, мультмедыйнымі праектамі, і ў 

сутыкненні з новымі культурна-гістарычнымі рэальнасцямі – адступіла» 

[1, 44]. Тым не менш перамога медыяцэнтрызму, мяркуючы па 

некаторых паказчыках, будзе непрацяглай і нават уяўнай – літаратура 

здолее арганічна ўпісацца ў медыякультуру і падпарадкаваць яе сабе. 

Ужо хоць бы таму, што «у пачатку было Слова». Літаратурная класіка 

выступае таксама як важнейшая ўмова выжывання нацыі ў глабалісцкім 

свеце. Акрамя таго, некаторыя цывілізацыйныя працэсы як бы 

павярнуліся ў адваротны бок: пачынаецца (пакуль яшчэ невялікая) 

міграцыя не ў гарады з вёсак, як было раней, а з гарадоў у сельскую 

мясцовасць, і з гэтым адначасова адбываецца вяртанне да ўсіх 

«кансерватыўных» каштоўнасцей, у тым ліку кнігі. На фоне названых 

працэсаў заканамерна паўстае пытанне аб анталагічных асновах 

беларускай  літаратуры, значэнне якой у поўнай меры  мы, магчыма, 



усвядомім пазней – як усведамляем цяпер каштоўнасць старажытных 

збудаванняў на тэрыторыі Беларусі, тых, што няшчадна знішчаліся яшчэ 

зусім нядаўна.  

Класічны этап у беларускай літаратуры – гэта пачатак ХХ ст., 

перыяд, які задаў вектар развіцця ўсёй беларускай культуры на працягу 

стагоддзя. Беларускае прыгожае пісьменства, маючы пэўныя этнічныя 

асаблівасці, развівалася ў рэчышчы еўрапейскіх, нават агульнасусветных 

тэндэнцый. Важнейшым аб’ектам паэзіі, музыкі, жывапісу стаў Космас, 

Сусвет – неабсяжны, таемны, чароўны.  Іншая сфера – космас Душы. Да 

пазнання чалавечай душы імкнуліся, уласна, пісьменнікі ўсіх часоў, але 

ў пачатку стагоддзя тэма набыла асаблівую вастрыню. Важнейшай 

аказалася і ідэя Прыгажосці. Прыгажосць у пачатку ХХ  ст. разумелі як 

гармонію, са спадзяваннем, што  прыгожае вядзе да паляпшэння жыцця, 

што гэта сімвал надзеі, абяцанне шчасця. А вось сёння прыгажосць, 

здаецца, памірае, не вытрымлівае наступу гламуру, пошасці, масавай 

культуры. Ва ўсялякім разе, Прыгажосць – вечная мара нашага 

Максіма Багдановіча (ды ўласна кажучы, усіх класікаў) – філасофская, 

маральна-этычная, эстэтычная – не з’яўляецца прадметам клопату 

сучасных аўтараў. 

Яшчэ адзін напрамак пошукаў, арганічна звязаны з папярэднім, – 

вяртанне да прыроды і растварэнне ў ёй. Тэорыя пантэізму, надзвычай 

папулярная ў пачатку ХХ ст., шукала выратавання ад асабістай смерці ў 

несмяротнасці касмічнага цэлага. Гэта было гераічнае імкненне аднавіць 

ранейшае адзінства, ўласцівае міфалогіі, адсюль – рэміфалагізацыя, 

характэрная для беларускай літаратуры нашаніўскага перыяду.  

Беларускія пісьменнікі ў яшчэ большай ступені, чым еўрапейскія і 

рускія аўтары, чэрпалі свае сілы ад Маці-Зямлі і старажытнай народнай 

культуры. Свет жывой прыроды раскрываецца ў творах беларускіх 

класікаў з пазіцый патрэб вясковага працаўніка і яго гаспадарчай 

дзейнасці. Паміж гісторыяй, культурай і прыродай бачацца глыбінныя 

прычынна-выніковыя сувязі. Сама прырода Беларусі з’яўляецца 

маніфестацыяй беларускай душы, у самой прыродзе якраз і закладзены 

нейкім чынам нацыянальныя адметнасці, і наша нацыянальнае 

адраджэнне можа быць толькі сельскагаспадарчым (у шырокім, менавіта 

філасофскім, сэнсе слова).  

Вызначальная рыса, якая абумовіла выключную абаяльнасць 

беларускай літаратуры пачатку ХХ ст., – парадаксальнае злучэнне 

старога і новага, таго, што адыходзіць, і таго, што нараджаецца. Гэта 

была гармонія супярэчнасцей, культура, што акумулявала традыцыйнае і 

наватарскае. Відаць¸ гэтую асаблівасць айчыннага прыгожага 



пісьменства варта захаваць, да чаго, уласна кажучы, і імкнуцца лепшыя 

пісьменнікі Беларусі. 

Пры гэтым кожны з аўтараў застаецца ў поўным сэнсе слова 

непаўторнай творчай асобай. І класікі валодалі   розным характарам 

таленту: у Янкі Купалы – дар спасціжэння і філасофскага асэнсавання 

драматызму нацыянальнага быцця; у Якуба Коласа – выключная 

блізкасць да прыродна-псіхалагічнай сутнасці народа; у Максіма 

Багдановіча – талент увядзення гістарычнага мінулага народа ў кантэкст 

Вечнасці, Сусветных Архетыпаў. 

Вывучэнне нацыянальнай класікі праходзіла праз шматлікія этапы, 

змяняючыся кожнае дзесяцігоддзе, а часам нават пяцігоддзе. Тут мела 

значэнне не толькі грамадска-палітычная сітуацыя на савецкай, а потым 

на постсавецкай прасторы, але і фактары больш глабальнага характару – 

цывілізацыйнага, метагістарычнага, нават метафізічнага. 

Быў час – 20–30-я гады, калі галоўная ўвага звярталася на 

рэвалюцыйнасць паэтаў, на дэтэрмінаванасць тых ці іншых класічных 

твораў грамадска-палітычнымі працэсамі. Такі падыход у той час 

заканамерны, бо гэта былі  гераічныя і трагічныя дзесяцігоддзі – эпоха  

пабудовы сацыялізму ў СССР, а на самай справе ажыццяўленне мадэрну 

– праекту цывілізацыйнага, глабальнага, які ў Заходняй Еўропе пачаўся 

ў ХVІІІ ст., а хутчэй – яшчэ раней, з эпохі Адраджэння. Мадэрн, або 

неперарыўнае навукова-тэхнічнае развіццё, тэхналагічны прагрэс, 

захопліваў усё большыя тэрыторыі Зямлі, і ў ХХ ст. не мог не закрануць 

Усходнюю Еўропу, і разам з ёю ўвесь СССР, а таму, натуральна, і 

Беларусь. «Мадэрнізацыя ўздагон», услед за перадавымі заходнімі 

краінамі, праведзеная ў фенаменальна рэкордныя гістарычныя тэрміны, 

удалася: СССР пабудаваў магутную індустрыю, перамог у Вялікай 

Айчыннай вайне, першы выйшаў у космас, стаў, разам са ЗША, 

супердзяржавай. 

Але мадэрнізацыя – ці тое ў Велікабрытаніі, ці тое ў ЗША, ці тое ў 

славянскім свеце – заўсёды адбываецца за кошт чаго-небудзь, а хутчэй – 

каго-небудзь. Дастаткова ўзгадаць «агароджванне» ў Англіі, знішчэнне 

карэннага індзейскага насельніцтва ў ЗША. «Мадэрнізацыя ўздагон» у 

савецкай дзяржаве не была буржуазнаю, як у іншых краінах, мела 

надзвычай спецыфічныя рысы, і пры гэтым аказалася асабліва ахвярнай, 

крывавай, драматычнай па ўсіх параметрах. Знішчалася патрыярхальная 

культура, сялянская Атлантыда. У той жа час – паводле законаў 

дыялектыкі – яна ж адраджалася ў іншай форме: калгасы і саўгасы – 

своеасаблівае вяртанне да сялянскай грамады, абшчыны. Пакутлівую 

трансфармацыю ва ўсёй яе складанасці і шматлікіх сацыяльных і 



культурных парадоксах выдатна адлюстравала беларускай літаратура – 

Я. Колас, М. Зарэцкі, К. Чорны, І. Мележ.  

А ці ставілася ў класікаў праблема «за кошт чаго?» Ставілася, але 

апасродкавана: як апяванне, паэтызацыя таго, што адыходзіла, таго, што 

прыносілася ў ахвяру – традыцыйнага  грамадства («Новая зямля» 

Я. Коласа, «Сыходзіш, вёска, з яснай явы…» Я. Купалы, «Зямля» 

К.Чорнага, «Мядзведзічы» К. Крапівы, «Вязьмо» М. Зарэцкага і інш.). 

Мастакоў-прарокаў не пакідала адчуванне, што гіне прыгажосць, 

знішчаецца сама аснова беларускага этнасу. Аднак вывучэнне класікі 

адбывалася з тых пазіцый, з якіх ажыццяўляўся і грандыёзны 

камуністычны праект, – амбіцыйных, энтузіязных. 

Калі амбіцыі ўнутры камуністычнага праекту варожым сілам 

неканчаткова пераможанага фашызму (у шырокім, філасофскім, сэнсе 

слова – як усяленскага зла) удалося пагасіць, тады вывучэнне класікі 

пайшло ў іншым рэчышчы: з пазіцый народнасці, патрыятызму, у 

нацыянальным аспекце. У 50–70-я гады вывучэннем класікі займаліся 

лепшыя, як відаць з вышыні цяперашняга часу, беларускія 

літаратуразнаўцы: М. Ларчанка, Ю. Пшыркоў, І. Навуменка, 

У. Калеснік, М. Грынчык, А. Лойка, С. Александровіч, А. Адамовіч, 

Д. Бугаёў і інш. 

Чаму ніхто з сённяшніх даследчыкаў не ставіў пытанне: адкуль у 

заідэалагізаванай савецкай навуцы, прычым навуцы, як тады лічылася, 

правінцыйнай, не маскоўскай, узнікае выдатная плеяда нацыянальна 

арыентаваных вучоных-філолагаў літаральна еўрапейскага маштабу? 

Калі так моцна ціснула цэнзура, калі дыктавала, што пісаць, 

камуністычная партыя, адкуль раптам узяліся фундаментальныя, 

надзвычай глыбокія і зусім не сацыялагічнага плану, даследаванні  па 

творчасці Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, М. Гарэцкага, 

К. Чорнага, даследаванні, якія і сёння зусім не страцілі свайго значэння, 

па якіх мы ўсе вучыліся і вучым самі студэнтаў? Ды справа ў тым, што 

грамадская атмасфера пасля жахлівай сусветнай вайны, ды яшчэ ў 

Беларусі, дзе да ўлады прыйшлі не чыноўнікі-функцыянеры, а кіраўнікі-

партызаны (П. Машэраў, В. Казлоў, К. Мазураў і інш.), кардынальна 

змянілася ў параўнанні з 30-мі гадамі, а нашы сённяшнія вучоныя-

філолагі ўпарта не жадаюць бачыць розніцу. Большасць 

дітаратуразнаўцаў, названых вышэй, ваявалі – у рэгулярным войску ці ў 

партызанскім атрадзе, яны, як і пісьменнікі-франтавікі, мелі зусім іншае 

светаадчуванне, чым даваеннае пакаленне, а таму і выраслі ў выдатных 

даследчыкаў. Вось наш адказ на пастаўленае пытанне. Даследчыкі-

літаратуразнаўцы цягнуліся за пісьменнікамі (некаторыя з іх – самі 

выдатныя пісьменнікі), а пісьменнікі-пераможцы ўвогуле інакш глядзелі 



на жыццё, чым літаратары даваеннага часу. Творцы, якія ўліліся ў склад 

Саюза  беларускіх савецкіх пісьменнікаў пасля прыходу з фронту, былі 

сацыяльна ўпэўнены ў сабе, у сваёй праўдзе: яны прызвычаіліся да 

ініцыятывы, да самастойнага прыняцця рашэнняў у сітуацыях самых 

неспрыяльных і незвычайных, часта проста выключных. І іх пакуты, іх 

выпрабаванні, пастаянную блізкасць да смерці, безумоўна, нельга 

параўнаць з жыццёвымі абмежаваннямі ахвяр ГУЛАГу, пра якія нам не 

стамляюцца нагадваць. Ваеннае пакаленне – ва ўсім іншае. 

Пісьменнікаў-франтавікоў нельга назваць ахвярамі камуністычнага 

міфа: яны кожны па-свойму, адпаведна свайму жыццёваму вопыту, 

глядзелі на свет і ўмелі бачыць у ім розныя бакі – інакш бы не сталі 

пісьменнікамі. Гэта сур’ёзныя, высакародныя людзі, якія ведалі адносна 

сябе, што яны – пераможцы, што сваю галоўную справу ў жыцці яны 

зрабілі годна – знішчылі фашызм у яго арганізацыйнай іпастасі;  

менавіта сваёй жыццёвай пазіцыяй, сваёй самастойнасцю яны паставілі 

ўлады (М. Хрушчова) перад неабходнасцю выпусціць пару і шукаць 

казла адпушчэння ў асобе Сталіна (на ХХ з’ездзе КПСС). 50–60-я гады – 

гэта быў той шчаслівы для Беларусі час, калі менавіта пісьменнікі 

ваеннага прызыву вызначалі грамадскую атмасферу, а кіраўнікі 

дзяржавы – П. Машэраў, В. Казлоў. К. Мазураў – іх у гэтым ў асноўным 

падтрымлівалі. 

Праўда, можна вылучыць яшчэ адзін фактар, які садзейнічаў 

росквіту беларускага літаратуразнаўства: сам аб’ект вывучэння – 

беларуская літаратурная класіка – сфарміраваў з даследчыкаў карыфеяў 

беларускай навукі. Жыло ў іх ва ўсіх імкненне адыйсці ад сацыяльнасці, 

палітызаванасці, намацаць тое светапоглядна-ментальнае, што робіць 

нацыю нацыяй, што праходзіць праз стагоддзі і нават тысячагоддзі і  

абавязкова знаходзіць выяўленне ў класіцы. 

Насуперак панылай сацыяльнасці з’явілася таксама і імкненне 

паглядзець на класічныя творы пад знакам красы, гармоніі, вечных 

каштоўнасцей. Ужо нас, трэцяе пасляваеннае пакаленне, так вучылі. Мы 

– пад моцным уплывам нашых настаўнікаў – яшчэ больш адышлі ад 

усяго сацыяльнага, нават ад гістарызму, павярнулі ў нюансы побыту, 

этнаграфізм, экалагічную праблематыку, міфалогію. 

З іншага боку, абвастрылася цікавасць да маральна-этычных, 

экзістэнцыяльных праблем, канчаткова ўсталявалася думка, што 

літаратура – ахоўнік чалавечнасці ў чалавеку, абаронца народа (доследы 

У. Гніламёдава, В. Жураўлёва, Г. Кісялёва, С. Лаўшука, М. Мушынскага, 

М. Мішчанчука, В. Рагойшы, М. Тычыны і ўсе, названыя вышэй, з 

папярэдняга пакалення).  І даследчыкі класічных твораў, і самі 

пісьменнікі (яшчэ актыўна працавалі, акрамя рана памерлага І. Мележа, 



пісьменнікі-франтавікі) усё больш адыходзілі ад навязанай ім ролі 

выяўляць у доследах і мастацкіх творах афіцыйнае самаадчуванне 

грамадства, а ўсё больш сцвярджалі ахоўную, аздараўляльную, 

эстэтычную функцыю літаратуры. 

Праўда, у канцы 80-х – пачатку 90-х гадоў выявіўся адзін з 

заўсёдных парадоксаў жыцця: чым больш прафесійным і заглыбленым 

рабілася вывучэнне класікаў, тым менш пісьменнікі малодшых 

пакаленняў вучыліся ў апошніх. Жыццё так імкліва пабегла наперад, 

што класіка пачала ўспрымацца безнадзейна састарэлай, хоць і 

неабходнай – як нейкі рэлікт, музейная каштоўнасць – для падтрымання 

прэстыжу нацыі. Адкрылася шмат іншых тэм, далёкіх ад цікаўнасці 

нашых класікаў і нават немагчымых для іх: адмаўленне таталітарнага 

мінулага, перагляд вынікаў Другой сусветнай вайны (апалагетыка 

пісьменнікаў-эмігрантаў), трагедыя Чарнобыля… У прынцыпе ўсе было 

важным і неабходным. Але экстэнсіўнае развіццё несла свае выдаткі. І 

чым больш паглыбляліся супярэчнасці позняга савецкага грамадства і 

абсурдызмы сусветныя, цывілізацыйныя, нават родава-чалавечыя, тым 

менш назіралася імкненне і тэарэтыкаў, і пісьменнікаў-практыкаў гэтыя 

супярэчнасці аналізаваць, разумець ва ўсім аб’ёме, ацэньваць 

дыялектычна. Менавіта дыялектычна. Знік смак да самога 

дыялектычнага ходу думкі. А між тым, жывая цікавасць чытачоў да 

літаратуры ўсё больш страчвалася. Журналізм, голая публіцыстычнасць, 

культ факту пачалі знішчаць вобразнае слова, а «мыльныя оперы», 

бясконцыя дэтэктыўныя серыялы, гламурныя меладрамы адцягнулі на 

сябе былых шчырых чытачоў высокамастацкай белетрыстыкі (у добрым 

сэнсе слова). 

Звяртанне да архетыповых асноў нацыянальнай культуры, да міфа, 

да роднай спадчыны дало сілу  пераадолець  наскрозь нігілістычныя 90-я 

гады, калі тое, дзеля чаго нашы бацькі прынеслі столькі ахвяр, было 

проста з пагардай адкінута і цынічна растаптана. У час ажыццяўлення 

мадэрнісцкага праекту, пры ўсіх выдатках працэсу – менавіта  з-за яго 

фенаменальнай хуткасці, панавала ўсё ж ідэя справядлівасці; яна 

прайшла, дарэчы, праз тысячагоддзі. Уся класічная літаратура, не толькі 

беларуская, але і руская, і амерыканская, еўрапейская, была выразна 

антыбуржуазная.  

Натуральна, стала не да яе. А тым часам, пакуль у апошнія 

дваццаць гадоў з энтузіязмам будуецца капіталізм і нажываюцца 

грахоўныя капіталы, тут жа, побач, гіне, сыходзіць на нішто адна з 

самых старажытных і прыгожых індаеўрапейскіх моў – беларуская…  

Праблема мовы – частка больш шырокай праблемы культуры. 

Культурная дэградацыя насельніцтва бясспрэчная – пры ўсіх 



інфармацыйных магчымасцях. Далейшае апусканне планкі закончыцца 

катастрофай! Патрэбны інакш арыентаваныя чыноўнікі. Патрэбны людзі 

для нацыянальнай культурнай работы. Не сотні, а дзесяткі тысяч. 

Выхоўваць іх – задача класічных універсітэтаў. Прычым мы, 

выкладчыкі, павінны быць на вышыні пастаўленай задачы. Пошасці 

дастаткова ў жыцці, яна нахабна лезе з усіх шчылін, а выкладчыкі часам 

даюць ёй дарогу, каб, не дай Бог, не лічыцца адсталымі, 

кансерватыўнымі ў вачах моладзі! Між тым класічны ўніверсітэт 

найперш павінен сцвярджаць класічныя формы культуры! І таму яны 

павінны быць у цэнтры вывучэння. Не прыкладныя задачы, а менавіта 

класічнае мастацтва, гісторыя рэлігіі, гісторыя чалавечай цывілізацыі – у 

поўным аб’ёме. У свеце за тысячагоддзі створана такое вялікае, такое 

значнае, высокае мастацтва, што яно здольнае выратаваць і задаволіць 

любую душу. Патрэбна толькі яго ведаць, знаёміць з ім маладых людзей, 

ды нават дзяцей з ранніх год. 

Яшчэ раз у некалькіх тэзісах нагадаем пра значэнне літаратурнай 

класікі: 

1. Класічныя творы адлюстроўваюць тую цэласнасць 

светапогляду, тыя асаблівасці ментальнасці, нацыянальнай псіхалогіі, 

якія найлепш характарызуюць беларускі этнас. Інакш кажучы, пазнаючы 

класіку, мы лепш пазнаем самі сябе. 

2. Класічная літаратура дзякуючы свайму псіхалагізму, 

распрацаваным формам псіхалагічнага аналізу вучыць разумець і любіць 

чалавека, адчуваць яго боль. Чалавек, выхаваны на класічнай спадчыне, 

не здольны на крымінальныя ўчынкі, бо ён прывучаны паважаць іншага 

і бачыць у ім каштоўнасць. 

3. Вывучаць творчасць таго ці іншага класіка неабходна цэласна, а 

не ў асобных дэталях, бо сам пісьменнік-класік стварае арыгінальны, 

цэласны, эстэтычна і этычна канцэптуальны свет. Але тут у апошні час 

узнікла даволі цяжкая праблема. Ужо нават для напісання, скажам, 

доктарскай дысертацыі даследчык сутыкаецца з неабходнасцю 

вывучэння каласальнага корпусу доследаў, створаных яго папярэднікамі 

па творчасці класіка. Сёння ўсё цяжэй ведаць усё. Таму непазбежныя 

некаторыя паўтарэнні. Так што наспела неабходнасць стварэння нейкай 

методыкі вывучэння менавіта класікі. Тым больш, што не толькі 

даследчык абавязаны ведаць творчасць такіх жа даследчыкаў-

папярэднікаў, але і кожны беларус павінен авалодаць пэўным наборам 

літаратурных твораў, якія варта было б ведаць напамяць, хоць бы ў 

выглядзе асобных строф, радкоў, сімвалаў. У Іране не тое што 

інтэлектуал, а і кожны чалавек, самы просты – селянін ці рабочы – ведае 

сотні, тысячы радкоў з класічных твораў Рудакі, Фірдоусі, Хайама, 



Хафіза, Саадзі. Увогуле ж толькі поўнае веданне мінулага (а поўна-

цэласна магчыма засвоіць мінулае пераважна праз мастацкія вобразы) 

дапаможа лепш зразумець сучаснасць, а значыць, і прыстасавацца да яе. 

Каб імкнуцца да будучага, а не жыць сённяшнім днём, мы, як ні 

парадаксальна, павінны найлепш ведаць спадчыну. 

4. Беларускія класікі ў асноўным – рэалісты. У апошні час да 

рэалізму модныя крытыкі (яны амаль усе – маладыя, без усялякага 

вопыту, людзі) ставяцца грэбліва, разумеючы яго надзвычай прымітыўна 

– як  прамое выяўленне знешняга ходу падзей, рэчаў, сітуацый. На самай 

справе, рэалізм – максімальна поўнае адлюстраванне быцця ва ўсіх яго 

формах, выяўленне тых бакоў свету, якія адпавядаюць Боскай задуме. 

Інакш кажучы, чытаючы класіку, мы спасцігаем вышэйшыя сэнсы. 

5. Нігілістычнае стаўленне да вывучэнне літаратуры з боку 

чыноўнікаў абумоўлена іх прымітыўна-рацыянальнай логікай: не бачна, 

маўляў, практычных вынікаў ад вывучэння літаратуры. Аднак 

сапраўдны знешні свет – гэта сапраўдны ўнутраны свет. Літаратура 

адкрывае шлях у сапраўдны ўнутраны свет, ад якога залежыць і 

сапраўдны знешні, і значыць, і пераадоленне гэтага драматычнага сёння 

знешняга свету. Зрабіць – яшчэ ў школе – аб’ектам пазнання нябачны 

ўнутраны свет (душу чалавека) – задача, магчымая толькі для 

літаратуры. Ні разу ў апошні час з вуснаў чыноўнікаў не прагучала 

высокіх слоў пра беларускую літаратуру і неабходнасць яе лепшага 

вывучэння ў школе. Не кажучы ўжо пра тое, што перш чым вывучаць 

замежную мову, неабходна выдатна ведаць сваю родную. Здаецца, 

аксіёма… 

6. Літаратура – адзіны культурны код, які цэментуе народ. На 

аснове класікі адбываецца кансалідацыя нацыі і саміх людзей паміж 

сабою. 

7. Класічныя творы прывучаюць любіць прыроду ва ўсіх яе 

бясконцых праявах.  

Толькі класіка застаецца адзіным выратавальнікам – востравам-

раем – сярод бушуючага акіяну, літаральна касмічнага хаосу, застаецца 

той «зямлёй», дзе пераважна і можна адчуць сябе беларусам. 
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