старую Беларусь i шлях «обшчэ расшсю i польсю», самым апошшм называе свой родны шлях. Пра таю ж свой адметны беларусю шлях развiцця
кажа таксама I. Канчэусю. Беларусы не захацелi падпарадкавацца Заходняму шляху цi iori за Усходам, яны зразумелi, што у iх павiнен быць свой
шлях развщця, што iм трэба шукаць нейюя новыя iдэалы, захоуваючы
незалежнасць свайго духу i духоунасць.
М. Гарэцкi з вялiкай нецяршпвасцю чакае добрага беларускага крытыка. Але яшчэ болей яму хочацца, каб беларуская лиаратура выйшла на
сусветны узровень, а нашых шсьменшкау ведалi i паважалi ва уйм свеце.
Творчасць, развщцё лiтаратуры, на думку М. Гарэцкага, для культурнага i
духоунага адраджэння iграе таксама немалаважную ролю.
Вельмi падрабязна спыняецца на разглядзе праблемы творчасцi I. Канчэускi. На яго думку, менавиа культурнае адраджэнне, духоуная асвета,
творчасць паспрыяюць развiццю краiны. У якасщ высокага прыкладу, да
якога мы павшны дарастаць, I. Канчэусю прыводзiць Францыска Скарыну. Гэта першы чалавек, якi Усвядомiу, што мы прыйдзем да усечалавечага
гдэалу толькi праз развiццё духоУнасцi, асабютага i народнага духу.
Такiм чынам, i М. Гарэцкi, i I. Канчэусю гавораць пра неабходнасць
нацыянальнай, чалавечай годнасцi. Заусёды у любых абставшах чалавек
павiнен заставацца чалавекам. Абодва пiсьменнiкi закранаюць праблему
нацыянальнага адраджэння. I. Канчэускi прапануе творчасць, якая з'яуляецца, на яго думку, глебай для культурнага адраджэння. М. Гарэцю такса
ма лiчыць, што праз развщцё культуры — мовы, лиаратуры, гiсторыi, тэатра — мы прыйдзем да нацыянальнага адраджэння. Асаблiвую надзею
шсьменшк ускладвае на лиаратуру, якая павiнна даць сапраудных дзеячау. Яны змапп б не толькi вывесцi лгтаратуру на мiжнародны узровень,
але i выхоуваць новыя пакаленнi беларусау.
М. Гарэцю лiчыць, што у беларусау павшен быць свой самабытны шлях,
непадобны да iншых народау: шлях сумненняу i выбару, шлях да станаулення нацыянальнай свядомасцi.
ПРА НЕКАТОРЫЯ КРЫТЭРЫ1 АДБОРУ З М Е С Т У
ПА ДЫСЦЫПЛ1НЕ «АНАЛ1З МАСТАЦКАГА ТЭКСТУ»
Лявонава П. I., Беларуст дзяржауны

утверстэт

Адбiраць змест па названай вучэбнай дысцыплше заусёды нялёгка.
Цяжкасщ абумоулены, па-першае, тым, што за папярэднiя гады навучання
студэнты наб^]^i даволi грунтоун^гя веды па псторьп сусветнай i беларускай лiтаратуры, назапасi^i досвед па тэорьп i гiсторыi культуры. Да таго ж
цягам восеньска^мняга семестра ужо на 5-м курсе iм чытаецца курс па
тэорыi лиаратуры, якi заканчваецца экзаменам. Атрымлiваецца, што навучэнцы маюць дастаткова добрую падрыхтоуку, каб пiсьменна аналiзаваць
мастацкiя тэксты. Аднак наш шматгадовы вопыт працы з пяцiкурснiкамi
сведчыць, што гэта не зуим так. На самай справе яны знаёмыя з пэунымi
творамi або усёй творчасцю знакамиых аутарау заходнееУрапейскiх лiтаратур, ведаюць псторыю амерыканскай i беларускай лиаратуры, навуч^]^i280

ся вытлумачваць змест мастацюх творау з гдэалапчных i маральных пазь
цый у адпаведнасцi з той штэрпрэтацыяй, якая давалася выкладчыкам або
змешчана у падручнiках. Але на знаходжанне уласнай чытацкай штэрпрэтацыi, на выяуленне асобасных сэнсау, здабытых у працэсе суперажывання з лiтаратурнымi героямi i сатворчасцi з аутарам, студэнтам як бы заусёды не хапае часу. А мiж тым вядома, што сваю культурную функцыю
лiтаратурны твор выконвае толью у тым выпадку, калi разглядаецца з
пазщьп унутранай арганiзацыi тэксту, калi асэнсоуваецца чытачом, а тым
больш будучым спецыялктам-культуролагам, у сваёй эстэтычнай i камунiкатыунай функцыях, што i з'яуляецца галоунай мэтай навучання у курсе
«Аналiз мастацкага тэксту». Тут на занятках яны вучацца асэнсоуваць
мастацю тэкст як эстэтычны аб'ект, г. зн. бачыць у iм не толькi сродак
пастаноую аутарам надзённых праблем або данясення важных гдэй, але i
своеасаблiвы лабiрынт «счапленняу» думак, перажыванняу, вобразау,
сатканых з жывога маулення ва усiм багаццi яго вобразна-выяуленчых
сродкау, якiя выступаюць матэрыяльным носьбиам эстэтычнага сэнсу.
Таму першы крытэрый, якога мы прытрымлiвалiся у працэсе адбору
зместу усяго курса, — гэта сюраванасць на вырашэнне адукацыйных задач.
Другi крытэрый — захаванне пераемнасщ з вучэбнымi дысцыплiнамi,
якiя ужо былi або яшчэ будуць засвоены студэнтамi, i найперш, у змесце
курсау «Тэорыя лiтаратуры», «Псторыя беларускай лiтаратуры», «Ггсторыя сусветнай лиаратуры», «Тэорыя культуры».
Пераемнасць у аспекце зместу азначае выкарыстанне на кожным но¬
вым этапе навучання ведау i уменняу, набытых на папярэднiм, г. зн. актуалiзацыя апорных ведау i пабудова падмурку для выканання аналагiчных
дзеянняу у будучым. У аспекце працэсуальнасщ пераемнасць азначае узаемасувязь форм, метадау i сродкау навучання, прымяненне тэхналогiй, якiя
б забяспечвалi студэнтам магчымасць развiваць свае творчыя здольнасщ.
Яшчэ адным з вядучых крытэрыяу адбору зместу па курсу «Аналiз
мастацкага тэксту» з'яуляецца улiк неабходнасщ д^гялогу памiж беларус
кай i рускай лiтаратурамi i культурамi, яю мае даунюю гiсторыю, плённа
развiваецца i сёння.
У метад^гчным плане таю крытэрый азначае, па-першае, адбор для кож¬
ных практычных заняткау пэуных «згусткау» тэарэтычнага матэрыялу па
ключавых пытаннях, таюх, напрыклад, як праблема прынцыпау i прыёмау
аналiзу, стыль, мастацкасць, умовы захавання эстэтычнага падыходу да
аналiзу i iнтэрпрэтацыi ды iншых, уих тых, што атрымалi найбольш глыбокае вырашэнне у працах расшсюх вучоных (М. М. Бахцiна, У. I. Цюпы,
В. М. Жырмунскага, А. Б. Есiна i шш.); па-другое, папераменнае выкарыстанне на занятках найлепшых у мастацкiх адносшах i разам з тым невялiкiх па памерах творау русюх i беларускiх аутарау; нарэшце, па-трэцяе,
вядзенне дыялогу або вучэбных дыскусш на рускай цi беларускай мовах у
адпаведнасщ з мовай арыгшалу тэксту, якi разглядауся на занятках.
У таюм выпадку студэнты атрымипваюць магчымасць не толькi выпрацоуваць уменнi па аналiзе ды штэрпрэтацьп мастацкiх тэкстау, але яшчэ
i удасканальваць свае мауленч^гя навыкi, i у тым лiку навык аператыуна
пераключацца з адной блiзкароднаснай мовы на другую, што таксама вельмi
важна для спецыялюта-культуролага.
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Апроч таго, вялшае адукацыйнае значэнне для студэнтау набывае сама
практычная дзейнасць па анал1зе мастацюх тэкстау у працэсе вучэбных
заняткау. Гэтая дзейнасць уяуляе сабой акт камушкацьп (зносш з шсьменшкам i культурай пэунай эпох1, з аднакурсн1кам1 i выкладчыкам). 3 другога боку, яна мае трывалы падмурак, неабходны пры творчым успрыманнi
мастацтва, — даследчыцкую скiраванасць. Яе змест рэалiзуецца пры умове
сумеснай дзейнасцi выкладчыка i студэнтау на практычных занятках, а
таксама пры умове захавання iх сатворчасщ i дыялогу.
Крытэрыем, якi вынiкае з гэтага, з'яуляецца стварэнне выкладчыкам
аптымальных умоу для творчасщ студэнтау, што азначае сктэматычнае
спалучэнне разгляду мастацкiх тэкстау, яюя адабрау ён сам, з тым^ што
выбралi студэнты, чаргаванне вусных i пiсьмовых, iндывiдуальных i групавых форм аналiзу, заусёдная наяунасць i адкрытасць для усiх удзельшкау адукацыйнага працэсу таго тэарэтычнага матэрыялу, на якi яны могуць абаперцiся (або спаслацца) у працэсе аналiзу.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ
В ВУЗЕ И Р Е Ш Е Н И Е ЗАДАЧ
ДУХОВНОГО С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я ЛИЧНОСТИ
Максимова Н. А., Белорусский государственный университет
Преподавание культурологии как науки о культуре возможно в раз¬
личных смысловых аспектах: 1) наука, научная картина мира в системе
культуры; 2) политическая организация общества как структура, опреде¬
ляющая характер культуры; 3) специфика производства, характер труда,
производственных отношений, определяющих специфику культуры; 4) куль¬
тура как тип коммуникаций и способов передачи информации. Но наибо¬
лее плодотворной с точки зрения решения задач духовного совершенство¬
вания личности является традиция, основанная на изучении культуры в
единстве и взаимодействии таких ее составляющих, как искусство, рели¬
гия, мораль.
Процесс преподавания культурологии, с одной стороны, опирается на
достижения общей педагогики и психологии, с другой — строится на прин¬
ципах философской методологии, связан с философско-методологическими традициями осмысления духовно-практической деятельности людей.
Преподавание культурологии неизбежно предполагает выбор общефило¬
софских методологических принципов, определяющих постановку вопро¬
сов, решение проблем и парадоксов, условий познания. На наш взгляд,
наиболее эффективными методологическими основаниями изучения и
преподавания культурологии в вузах могут служить аксиологический и
герменевтический подходы в изучении закономерностей формирования,
развития, функционирования различных культур.
Изучение культурологии на пути постоянного обращения к вопросам
развития и функционирования художественной культуры открывает перс¬
пективы для формирования достойного нравственного облика студентов.
Мир искусства — важный фактор накопления духовных, душевных качеств
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