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Ідэя гэтай рубрыкі пэўны час цьмяна варушылася-варочалася ў нетрах супра-
ціву. Канцэптуальнага. Дакладней, напачатку гэта быў нават не супраціў, 

а нежаданне змірыцца з тым, што ў так званай новай інфармацыйнай рэальнасці 
рэчы няспешна-грунтоўныя, з’явы фундаментальныя як бы па ўмаўчанні… адмя-
няюцца — з прычыны неактуальнасці для спажыўцоў «ліхаманкавай бурапенна-
сці». Пры гэтым, кляймо неактуальнасці сёння амаль аўтаматычна прыстае да 
феноменаў нязручных для хуткага «стрававання» (інтэлектуальнага, эмацыйнага, 
эстэтычнага).

Гэтаксама (аўтаматычна) карціць ушанаваць новую рубрыку шыльдай «пра-
ект» — у стылістыцы навакольнага хранатопа. Але калі адключыць мысленчы 
«аўтапілот», выразна ўбачыцца, што цьмяная да пары да часу ідэя аформілася 
менавіта ў часопісную рубрыку «Полымя» нездарма.

Нездарма ў часопісную, бо менавіта на старонках літаратурна-мастацкіх 
перыядычных выданняў падобнага кшталту дастаткова прасторы для ўладкавання 
і абгрунтавання самага грунтоўнага «грунту»: на ім рэчы сутнасныя, асноватвор-
ныя ператрываюць не адзін парадыгмальны землятрус.

Нездарма ў «Полымі», бо зараз гэта адзіны з беларускіх «тоўстых» літара-
турных часопісаў, дзе мастацкія творы аказваюцца ў адной прасторы з не толькі 
крытычнымі ацэнкамі бягучага працэсу, але і з навуковымі даследаваннямі шырока-
га спектра праблем тэорыі і гісторыі літаратуры. Такім чынам, менавіта тут 
ужо маюцца ўмовы для своеасаблівага палілога навуковых доследаў і мастацкіх 
практык.

З часам ідэя вылузалася ў даволі пэўны намер: выштукаваць часопісны варыянт 
музея найноўшай гуманітарыстыкі. Вядома, беларускацэнтраванага. Вядома, 
музея найноўшага кшталту: не як месца для маўклівых блуканняў, а як прасторы  
для сустрэч ды спрэчак, інакш кажучы, для нетрадыцыйнай музейнай камуніка-
цыі — шматгалосай, можа, нават гучнагалосай. 

Шлях збірання экспазіцыі акрэсліўся сам сабой, як «мікс» часопіснай класікі і 
навакольнай інаватыкі.

З аднаго боку, наважыліся на рэцэнзаванне кніг (навуковых манаграфій, збор-
нікаў прац, артыкулаў), звернутых да асэнсавання шырокага кола феноменаў, 
працэсаў, праблем беларускай гуманітарнай прасторы. Прычым побач са з’явамі 
і падзеямі ўласна філалагічнымі ў новай рубрыцы будуць прадстаўлены навуковыя 
дыскурсы мастацтвазнаўства (тэатр, кіно, выяўленчае мастацтва, архітэктура, 
etc.), філасофіі, культуралогіі, сацыялогіі, гісторыі, зрэшты, любых «сюжэтных 
адгалінаванняў», што так ці інакш маюць дачыненне да фарміравання найноўшай 
нацыянальнай гуманітарнай прасторы.

З другога боку, галоўная праблема (ці, наадварот, захапляльная задача) палягае 
ў тым, каб давесці ці пераканацца (найперш, самой супольнасці), што «навуко-
вая крытыка» (скарыстаемся пакуль гэтым паняццем па аналогіі з літаратур-
най, тэатральнай, кінакрытыкай) — гэта не проста чарговая -знаўчая рэцэнзія
на -знаўчую манаграфію. Калі навуковая рэцэнзія як жанр з фантома для больш ці 
менш пашыранай аўдыторыі ператвараецца ў інтэлектуальны трылер, то гэты 
фармат дазваляе ўбачыць «вялікую навуку» як з’яву інтрыгоўную, захапляльную не
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толькі прафесіяналу, але і любому негультаяватаму (у сэнсе агульнай дасведчанасці) 
чытачу.

Беларускацэнтраванасць згаданага «музея найноўшай гуманітарыстыкі» ёсць 
уласцівасцю натуральнай: маецца на ўвазе, што аб’ектамі рэцэнзавання стануць 
кнігі, выдадзеныя як беларускімі, так і замежнымі даследчыкамі пра беларускую 
гуманітарную прастору; прычым гэта могуць быць кнігі на любой мове, даступнай 
рэцэнзенту. 

Улічваючы папуляцыю айчынных гуманітарыяў, літаральна кожны «Кніга_Log» 
можа фарміравацца па прынцыпе дыскурснай і/ці тэматычнай разнастайнасці 
(рэцэнзіі на даследаванні па культуралогіі і мовазнаўстве; архітэктуры і літарату-
разнаўстве, гісторыі і музыказнаўстве і г. д.). Акрамя магчымасці прадстаўляць два 
розныя погляды (уласна рэцэнзіі) на адну кнігу, ёсць намеры размяшчаць разгорнутыя 
каментары на папярэднія публікацыі, палемічныя водгукі з нагоды тэмы ці прабле-
мы. Наўрад ці хто будзе сумнявацца ў карыснасці кароткіх (а хто б адмовіўся і ад 
разгорнутых?!) анатаваных аглядаў лепшых кніг (айчынных і замежных), прысвеча-
ных актуальным праблемам беларускай гуманітарнай прасторы…

Калі вышэй згадвалася пра рэалізацыю ідэі «Кніга_Logа» шляхам «міксу» класікі 
і новых магчымасцей, мелася на ўвазе спадзяванне, што дыскусіі не ўтрымаюц-
ца ў межах друкаванага выдання. Палеміка можа разгортвацца як на старонках 
«Полымя», у прасторы ўмоўна рэальнай, так і ў прасторы віртуальнай (таксама 
ўмоўна, бо можна доўга спрачацца, дзе сённяшняе літаратурнае жыццё разгортва-
ецца больш імпэтна). Напрыклад, інтэрнэт-рэсурс «КнігаСвет» (http://knigasvet.
adu.by/), адзін с сегментаў Нацыянальнага адукацыйнага партала (http://adu.by/), 
утрымлівае шмат інтэрактыўных сервісаў: інтэрнэт-гасцёўні, пляцоўкі для правя-
дзення анлайн-канферэнцый, конкурсаў, літаратурных фестываляў і г. д. Пры гэтам 
для «Кніга_Logа» на «КнігаСвеце» створана спецыяльная віртуальная пляцоўка 
(http://knigasvet.adu.by/), дзе без інавацый, вядома, не абыдзецца.

Старт «Кніга_Logа», зрэшты, інавацыйны ў межах прыстойнасці. Пачынаецца 
ўсё з даніны традыцыі (у тым ліку «палымянскай»): адкрываецца сезон навуковых 
шпацыраў рэцэнзіяй на літаратуразнаўчую манаграфію гомельскага даследчыка 
Анжэлы Мельнікавай «Нацыянальна-светапоглядныя каардынаты беларускай літа-
ратуры першай трэці ХХ стагоддзя» (2016).

У наступным выпуску «Кніга_Loga» нашым унёскам у працяг гэтай (філа-
лагічнай) сюжэтнай лініі будзе размова пра манаграфію вядомага гарадзенскага 
літаратуразнаўцы Таццяны Аўтуховіч «“Шаг в сторону от собственного тела…”: 
Экфрасисы Иосифа Бродского», выдадзеную ў 2016 годзе ў польскім Універсітэце
прыродазнаўчых і гуманітарных навук г. Седльцэ. Аднак дзякуючы філолагу, даслед-
чыку інфармацыйнай прасторы Марыне Лебедзевай з’явяцца і новыя «калізіі»: 
наступным разам маем магчымасць наладзіць супольныя агледзіны зборніка наву-
ковых прац (прысвечаных шырокаму спектру пытанняў развіцця журналісцкага 
працэсу і трансфармацыі сродкаў масавай інфармацыі) «Журналістыка ў суладдзі 
з жыццём» (2016). Выданне было падрыхтавана да 90-годдзя заслужанага дзея-
ча культуры Рэспублікі Беларусь, доктара філалагічных навук, прафесара Барыса 
Стральцова.

Напрыканцы гэтага пралогу-запрашэння варта шчыра прызнацца: патэнцыйны 
поспех такога спецыфічнага віду актыўнага адпычынку, як вандроўкі па «беларус-
кацэнтраваных» гуманітарных доследах, залежаць не толькі і не столькі ад экс-
пертаў-рэцэнзентаў, колькі ад чытача. Не, нават так: Чытача. Пра такога многія 
аўтары, відаць, мараць, але ў рэальнасць яго мала хто верыць: ён дастаткова грун-
тоўны для таго, каб заглыбіцца ў «навуковую крытыку», і дастаткова няўрымслівы, 
каб з ходу ўкруціцца ў дыскусію.

Дзякуй богу, мы рэалісты: такіх чытачоў у Беларусі ёсць, і не на адзін год бадзё-
рых «шпацыраў». Галоўнае — разгаварыцца.

Ірына ШАЎЛЯКОВА-БАРЗЕНКА
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