
Але ен таксама робщь крок насустрач Гетэ, каб увасобщь у гую складаныя алегорьп i 
канкрэтыку вобразау. 

Культурная дзейнасць князя Радз1вша у Берлине нарадзша, таюм чынам, музыч
ны шэдэур — оперу «Фауст». На жаль, яму так i не удалося пабываць больш у родных 
краях. Вучнсм прафесара Рунгенхагена стау Станюлау Манюшка, яю марыу паставщь 
твор свайго земляка у Вшьш, але яго спроба не мела поспеху. Яна удалася амаль што 
праз стсо пяцьдзесят год, кал1 споуншся двухсотпяшдзесятыя yгoдкi з дня нараджэн-
ня Гетэ, опера «Фауст» упсршыню была пастаулена на Радз1'ме кампазггара (дваццата-
га лшеня 1999 года), на сцэне Нацыянальнага акадэм1'чнана Вялжага тэатра оперы i 
балета РэсиублЫ Беларусь пры падтрымцы 1нстытуту 1мя Гетэ i МЫстэрства куль
туры Рэспубл1К1 Беларусь. 

БЕЛАРУСКАЯ КУЛЬТУРА У ГЛАБАЛЬНЫМ ШТОРМЕ: КРЫ31С Щ Ш А Н Е Ц ? 

Уладыкоуская-Канаплятк Л. М., Беларускх дзяржауны унхверсхтэт 

Нягледзячы на аб'ектыунасць сучасных працэсау глабашзацьп, апошняя часта 
тракгуецца адмоуна — як ваенна-пал1тычная i эканам1'чная экспанЫя, якая змяншае 
ролю нацыянальных дзяржау i сцвярджае аднаполюсны свет, як узшкненне шэрагу 
агульначалавечых праблем (праблемы асобы i фамадства, палггычныя праблемы, 
праблемы справядтвасш, роунасщ i Mapaui, праблемы новай эканомш, у першую 
чаргу праблемы занятасщ, дабрабыту i самазабеспячэння), а у сацыякулыурным пла
не — як швеляванне нацыянальна-культурных i рэпянальных асабл1васцей. Тэта ба-
люча успрымаецца yciMi культурам^ у тым лгку i беларускай, якая да таго ж не па 
сваей вше не прайшла паслядоуна увесь шлях нацыянальнага станаулення (перыяды 
упадку змянялшя перыядам1 адраджэння), а таму дзеля захавання сваей самабытнасш 
патрабуе вснзарных духоуных высшкау i асабл1вай дзяржаунай падтрымкг 

Але любы крьш'с — гэта рэальны шанец для пераходу да новай стадьй развщця. 
I глабальны шторм — гэта не толък1 планетарныя тэндэнцьп ушфжацьй, 
стандартызацьп, расх1'ствання традыцыйных каштоунасцей i щэалау. Kajii мае рацыю 
сучасны амерыкансю даследчык Э. Тоффлер, мы перажываем пакуппвы псраход да 
наступнага этапу агульнацывшзацыйнага развШця — так званай Трэцяй хвагп (пасля 
Першай аграрная i Другой прамысловай), яю харакгарызусцца, апроч шшага, узра-
станнем рол1 самащэнтыфжацьи асобы, чалавечага штэлекту, фантазп i iHTyiubii, 
дэмаафшацыяй культуры, стварэннем новай шфасферы з нераутварэннем сацыяль-
най памяш. Усе гэта датычьщь сферы культуры, якая есць сканцэнтраванай формай 
каштоунасцей i щэалау. 

Глабагпзм дае шанец для рэаш'зацьн такгх а1ульначалавечых каштоунасцей, як 
экалап'чнае мысленно, добраахвотнае абмежаванне спажывання, прыярытэт якасных 
характарыстык чалавечага жьщця, узаемаузбагачэнне культур, шырокае азнаямленне 
з культурным! здабыткам1, культурная разнастайнасць, самабытнасць, плюрал1зм, 
правы чалавека, творчасць, мгжнародная салгдарнасць, справядл1васць, свабода, Mi'p, 
талсрантнасць, дыялог i супрацоунщтва, павага да асобы чалавека, само прызнанне 
права на адрозненш. 

Kani Беларусь, паводле тыпалапзацьп С. Хантьшгтона, геаграф!чна знаходзнща 
на мяжы праваслаунай i заходнееурапейскай цывинзацый, то тэарэтычна беларуская 
культура на часавым i прасторавым цывшзацьшным узаемауплыве валодае высокай 
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ступенню устошнвасщ i унутранага патэнцыялу, i гэта даказана пстарычна: нягледзя-
чы на усе нешчасл1'выя перыпетьп, беларуская культура годна прайшла усе 
выпрабаванш, а таксама тыповыя этапы (i стылО культурнага развщця Еуроиы. 

Для Беларусь як i для усей еурапейскай хрысшянскай цывшзацьп, 
шматканфесшнае хрыаиянства (i шырэй — 1удэахрысшянская традыцыя) i сення 
з 'яуляецца магутнейшым культуратворчым i нацыятворчым фактарам, а таксама 
крынщай фарм]'равання i дамшавання аднаведных каштоунасцей. Хрысшянства за-
эяспечвае стабшыгасць i надзейнасць у перыяды грамадсмх узрушэнняу i культурных 
трансфармацый, яно наюроувае сацыякультурнае быцце у рэчышча удасканалення 
чалавека. Хрысш'янсюя каштоунасщ i щэалы з прычыны таго, што носяць грансцэн-
дэнтальны харакгар, увасабляюць щэю ушверсашзму i з 'яуляюцца сутнаснай харак-
тарыстыкай беларускай культуры, есць той воссю каардынат, якая забяспечвае 
БеларуЫ устошнвае сацыякультурнае развщце i адпаведны узровень маральнасщ i 
стабшьнасш' грамадства, у тым Л1ку i у перыяд глабальнага шторму. 

Наладжванню М1жцывгшзацыйных i М1жкультурных канструктыуных 
узаемадзеянняу, чаго вымагае глабальная трансфармацыя, спрыяе тое, што 

i прафесшная культура, i вусная народная творчасцъ беларусау адрозшваюцца 
высокай ступенню духоунасщ, цнатшвасцю, мяккасцю, адсутнасцю катэгарычнасщ, 
кщкасщ i рэзкасщ форм, паэтычнасцю i задушэунасцю — зрэшты, як i сама белару
ская прырода. Беларуская культура — гэта культура гасцшнасщ, М1ралюбства, 
талерантнасщ i дыялогу 

Беларусь як краша, пстарычна шматэтшчная i шматканфесшная, з унутраным 
«культурным плюрал1змам», сення, тым не менш, мае асабл1'вую патрэбу у рэал1зацьн 
1ДЭ1 гашкультурнасщ, што, апрача а с т э м ы упрауленчых рашэнняу, мае на увазе 
Ыстэмную асветшцкую працу, у тым тку пол1'культурную адукацыю, што садзейшчае 
вырашэнню стратэпчнай задачы — фарм1раванню чалавека новагатыпу. 

Пол1культурная адукацыя — гэта перш за усе пэуная педагапчная парадигма, 
якая прадугледжвае роуныя магчымасщ i асобыя метады навучання, адпаведны наву-
чальны план, прафеиянатзм выкладчыка пры адборы вучэбнага матэрыялу i выкла-
дання у пол1этшчным асяроддзь недапушчальнасць аутарытарнасш у навуковых мер-
каваннях, накграванасць на дьгялог. Дадзеная педагапчная парадыгма арыентуецца, з 
аднаго боку, на выхаванне павап у навучэнцау да уласнай нацыянальнай культуры i 
да культур шшых народау (у шыромм разуменш паняцця «культура») i на выхаванне 
умения канструтыунага М1жкультурнага узаемадзеяння, з шшага ж боку, на 
рэ&шзацыю глабальных тэндэнцый у сферы адукацьп (узрастанне pojii а с т э м ы 
адукацьп у жыцщ грамадства, разумение мэты адукацьп як фарм1раванне 
Перспектыунага мыслення i умения вучыцца, увасабленне агульных щэй, як гдэя бес-
перапыннай адукацьп, i т. п.). 

Феномен пол1'культурнасщ адлюстроувае адзшства культур i ix узаемазалеж-
насць, агульную спадчыну i агульны лес чалавецтва, сукупнасць праблем, вырашыць 
яюя паасобку немагчыма, а толыа разам, сумесна, на аснове агульных духоуных 
каштоунасцей. 

Беларуская нацыянальная культура — гэта аснова нашай дзяржаунасш', магутны 
унутраны i знешш рэсурс нашай крашы. Унутраны, бо м а б ш з у е духоуны патэнцыял 
грамадства, аб'ядноувае яго, наюроувае на салщарнасць i разв1цце. Знешш — таму 
што прэзентуе нашу крашу на мгжнароднай арэне, спрыяе м1жнацыянальнаму дыяло
гу i абумоул!вае паш'тычную суб'ектнасць дзяржавы Рэспублка Беларусь. 
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