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Уводзіны. Эстэтычны ідэал выступае ас-
ноўнай катэгорыяй мастацкай літаратуры.
Пытанне эстэтычнага ідэалу даўно прыцяг-
вае да сябе ўвагу даследчыкаў як у тэарэтыч-
ным, так і ў метадалагічным плане (Г. М. Пас-
пелаў, Ю. Б. Бораў, В. Я. Халізеў). У апошнім
выпадку неабходна падкрэсліць, што ён уяў-
ляе сабой вызначаны прынцып даследаван-
ня мастацкіх твораў, які скіраваны на пазнан-
не індывідуальна-непаўторнага і гістарычна-
тыпалагічнага ў творчым вопыце пісьменніка.
Яго сфера — літаратурныя феномены, якія
з’явіліся дзякуючы намаганням творчай асо-
бы. Першая палова ХІХ стагоддзя можа быць
названа перыядам «станаўлення беларускай
мастацкай традыцыі» (А. С. Яскевіч), што
абумовіла далейшае фарміраванне ідэйнага
зместу нацыянальнай літаратуры ажно да
першай трэці ХХ стагоддзя (канцэпцыя адзі-
най плыні, сфармуляваная І. Э. Багдановіч).
Неабходнасць разгляду эстэтычнага ідэалу
паэзіі Яна Чачота тлумачыцца тым, што ду-
хоўныя каштоўнасці, якія выступаюць побач
з гармоніяй — асноўнай катэгорыяй эстэтыч-
нага ідэалу, — могуць па-рознаму тлумачыцца
ў залежнасці ад магістральных рухаў і тэн-
дэнцый развіцця грамадства, пад знакам якіх
праходзіць тая або іншая эпоха. Беларускае
літаратуразнаўства (А. А. Лойка, М. А. Лаза-
рук, А. А. Семяновіч, У. І. Мархель) доўгі час
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не разглядала ў якасці асновы эстэтычнага ідэ-
алу масіў хрысціянскай культуры, што была да-
мінуючай у жыццеўпарадкаванні нашых прод-
каў.  Спроба гэта зрабіць на аснове аналізу паэзіі
Яна Чачота рэалізуецца аўтарам артыкула.

Матэрыялы і метады даследавання.
Матэрыялам даследавання служаць вершы
і балады Яна Чачота, а таксама яго публіцыс-
тычная і эпісталярная проза. Даследаванне
грунтуецца на інтэгратыўным падыходзе да
аналізу літаратурных з’яў, у межах якога вы-
карыстаны элементы філалагічнага аналізу
мастацкага тэксту, герменеўтыкі, біяграфічна-
га і гісторыка-культурнага метадаў.

Вынікі даследавання і іх абмеркаванне.
Акрэсліць эстэтычны ідэал паэзіі нашага
слыннага земляка Яна Чачота неабходна ўжо
па той прычыне, што менавіта з яго творчай
дзейнасці распачынаецца станаўленне нацы-
янальнай традыцыі. На думку беларускага
гісторыка, літаратуразнаўца, пісьменніка
і археографа Г. В. Кісялёва, «перыяд станаў-
лення новай беларускай літаратуры займае
надзвычай важнае месца ў гісторыі народа»
[1, с. 383]. Адносна нядаўна вызначылася
роля Я. Чачота ў станаўленні беларускай на-
цыянальнай традыцыі. Айчынны літаратураз-
навец А. С. Яскевіч у 80-х гадах ХХ стагоддзя
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