
ЛІТШКОЛА 

ПАМІЖ КАНТАМ І ГЕГЕЛЕМ 
7 лютага прайшлі чарговыя заняткі грамадскай літаратурнай 
школы, створанай Гродзенскім абласным аддзяленнем Саюза 
пісьменнікаў Беларусі. Гэта стала сапраўднай падзеяй для 
аматараў мастацкага слова рознага ўзросту. Тым больш, што 
правёў заняткі спецыяліст высокага класа, выкладчык ГрДУ імя 
Я. Купалы Р. К. Казлоўскі. 

 
Залішне казаць, што для пісьменніцкай арганізацыі 
Гродзенскай вобласці мае вялікае значэнне 
супрацоўніцтва з кафедрай беларускай літаратуры 
нашага ўніверсітэта. Бо каштоўныя веды па гісторыі і 
тэорыі літаратуры, атрыманыя падчас заняткаў, аўтары 
могуць выкарыстоўваць не толькі для пашырэння 
кругагляду, але перш за ўсё для павышэння мастацкага 
ўзроўню сваіх твораў. Пра гэта кажа і факт удзелу ў 
занятках сяброў Саюза пісьменнікаў Беларусі. А сам 
настаўнік, кандыдат філалагічных навук, дацэнт 
кафедры беларускай літаратуры Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы, 
літаратуразнаўца, літаратурны крытык, фалькларыст Руслан Канстанцінавіч Казлоўскі зусім 
нядаўна папоўніў шэрагі рэспубліканскай пісьменніцкай арганізацыі, стаўшы адным з нас.  
 
Тэма заняткаў фармулюецца так: "Эстэтычнае ў мастацкай літаратуры". Руслан Канстанцінавіч 
прапанаваў аўдыторыі змястоўны і займальны аповяд у простай і даступнай форме. Сярод 
атрыманых людзьмі ведаў – вызначэнне эстэтыкі, а таксама тыя, хто наведаў грамадскую 
літшколу, даведаліся: хто быў заснавальнікам эстэтыкі як навукі; калі і пры якіх акалічнасцях у 
гісторыі зафіксаваны факт першага ўжывання тэрміна "эстэтыка"; мэты эстэтыкі, што вывучае 
эстэтыка, праблема эстэтыкi. У якасці прыкладу эстэтыкі ў літаратуры Р. К. Казлоўскі прывёў 
творчасць Янкі Купалы: "Што ляжыць у эстэтычнай аснове творчасці Я. Купалы? Гэта рэлігія, 
жыццё і духоўны свет простага люду, нацыянальная ідэя”. Затым было дадзена вызначэнне 
прыгожага. Больш таго, дадзена з пункту гледжання найбуйнейшых філосафаў сусветнай 
гісторыі: “Паводле Э.Канта, прыгожае – гэта знешне прывабнае (эстэтыка формы). Паводле 
тэорыі Гегеля, наадварот – прыгожае – прывабнае ўнутрана; прыгажосць і ісціна адно і тое ж 
(эстэтыка зместу). А сумясціў гэтыя два ідэалы ў сваёй творчасці наш Максім Багдановіч”.  
 
Затым літаратуразнаўца зрабіў аналітычны агляд таго, што прынята лічыць прыгожым у розныя 
эпохі. З імем Геракліта звязана ўзнікненне паняцця "суразмерныя сумесі". З імем Дэмакрыта – 
"мера” і “празмернасць". Даючы вызначэнне паняцця “дарэчнасць”, у сваім аповядзе вучоны 
абапіраўся на філасофскія разважанні беларускіх аўтараў (Я. Брыль): "Прыгажосць рэальная 
альбо гэта выдумка чалавека? Што больш важна ў прыгажосці – знешняя форма або ўнутраны 
змест?” Таксама былі выкарыстаны цытаты з кнігі рускага вучонага Ю. Борэва "Эстэтыка". 
 



Перайшоўшы да паняцця "эстэтычны ідэал", Руслан Канстанцінавіч падзяліўся сцвярджэннем, 
што дадзенае паняцце выяўляецца ў вобразах станоўчых герояў (тэзіс выклікаў у аўдыторыі 
спробы яго аспрэчыць). З дапамогай мультымедыйнай прэзентацыі былі прааналізаваны 
наступныя жаночыя вобразы: “Венера Мілоская” (антычная эпоха), «Сіксцінская Мадонна» 
(карціна Рафаэля, Сярэднявечча) і жанчына з вяслом, калгасніца (найноўшая гісторыя). 
Літаратуразнаўца патлумачыў вельмі важныя моманты для кожнага практыкуючага літаратара: 
як ствараецца вобраз; як выяўляюцца эстэтычныя ідэалы – шляхам злучэння з'яў эстэтычна 
аднародных (на прыкладзе творчасці Людмілы Кебіч). Затым педагог, даследчык літаратуры 
Р.К.Казлоўскі спыніўся на апавяданні Міколы Касцюкевіча "Лялька", каб прадэманстраваць тое, 
як суіснуюць эстэтычны ідэал і антыідэал у адным вобразе. 
Яшчэ быў прыведзены некалькі нечаканы прыклад у вобразе 
вядомага ўсім Паўліка Марозава. Наступным важным тэзісам 
было сцвярджэнне: узвышанае (узнёслы герой) не значыць – 
знешне прыгожае. А самы ўдалы для Беларусі прыклад 
рамантычнага героя, на думку Руслана Канстанцінавіча – гэта 
вобраз змагара Кастуся Каліноўскага. 
 
Таксама ў ходзе заняткаў былі закрануты некаторыя прыклады 
выкарыстання эстэтыкі ў творах Я.Брыля і Б.Сачанкі. “Трагічнае 
ў эстэтыцы – неаднаўляльнасць страчанага,” – дадаў 
Р.К.Казлоўскі і падагульняючы сказанае, яшчэ раз вылучыў тры 
асноўных узроўні эстэтыкі: высокі, сярэдні і нізкі, кожны з якіх 
быў ахарактарызаваны на прыкладах. 
 
Заняткі завяршыліся нефармальнай сяброўскай гутаркай пра 
літаратуру, а ўзнагародай педагогу былі цёплы прыём і 
сардэчная падзяка ад слухачоў. 
 
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 

 

На здымках: падчас чарговых заняткаў у Гродзенскай грамадскай літаратурнай школе. 7 лютага 2017 года.  
 



  

      

                                                                 
 
У Гродзенскай грамадскай літаратурнай школе заняткі праводзіць 
Р.К.Казлоўскі. 
 

 
 

 Узнагародай педагогу была сардэчная падзяка ад слухачоў.  


