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Тэарэтыка-метадычныя асновы 
фарміравання паняцця пра жанр 
пры вывучэнні беларускай прозы 

ў старэйшых класах
Якасна новым этапам у літаратурным развіцці школь- 

нікаў з ’яўляюцца старэйшыя класы, дзе патрабаванні да 
выкладання літаратуры істотна ўзрастаюць. Інтэлекту- 
алізацыя літаратурнага навучання ў старэйшых класах у 
многім залежыць ад зместу школьнай праграмы, значная 
частка якой прадстаўлена празаічнымі творамі, што пат- 
рабуюць вызначэння жанравай спецыфікі. Нягледзячы на 
тое, што цэнтр увагі на жанр і пытанні паэтыкі ў цэ- 
лым аднесены да сярэдняга звяна, менавіта ў старэйшых 
класах вывучэнне празаічнага твора з улікам жанру з ’яў- 
ляецца найбольш эфектыўным. Як паказваюць праведзе- 
ныя даследаванні, узроставыя асаблівасці старшакласнікаў 
спрыяюць аптымальнаму і хуткаму засваенню такога ад- 
цягненага паняцця, як жанравая спецыфіка прозы, што 
неабходна для паўнацэннай літаратурнай адукацыі 
школьнікаў.

Эфектыўнасць жанру як дамінанты пры вывучэнні 
літаратуры абумовіла шэраг даследаванняў гэтай праблемы 
ў методыцы яе выкладання (працы В.Астрагорскага, З.Ан- 
тонавай, В.Вадавозава, В.Галубкова, Г.Гукоўскага, Н.Мал- 
даўскай, А.Маныкінай, В.Маранцман, В.Нікольскага,
З.Рэз, В.Стаюніна і інш.). Праблеме залежнасці школьнага 
аналізу твора ад жанравай спецыфікі ў дачыненні да бе
ларускай літаратуры ўдзяляюць увагу В.Івашын, М.Лазарук, 
В.Ляшук, А.Лугоўскі, П.Лявонава, М.Міншчанчук, Н.Ра- 
шэтнікава і інш.
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Агульны момант у навуковых метадычных канцэпцыях 
вывучэння літаратурных жанраў яскрава выражаны ў на- 
ступнай думцы В.Галубкова: «Чым больш ясна настаўнік 
паставіць пытанне пра спецыфіку жанру, тым больш дак- 
ладна будзе пабудаваны аналіз, тым больш прадуктыўным 
ён будзе для літаратурнай адукацыі і эстэтычнага развіцця 
вучняў, не кажучы пра тое, што ўвага да спецыфікі ўня- 
се разнастайнасць на ўрокі па літаратуры і ўзмоцніць іх 
інтарэс» [3, с. 154]. У той жа час шэраг даследаванняў не 
здымае актуальнасці пытання вывучэння жанравай 
спецыфікі ў дачыненні да школьнага курса літаратуры.

Пытанне пра жанр і яго спецыфіку — гэта праблема 
ўстойлівасці з аднаго боку і зменлівасці — з другога. 
Глыбінная аснова, «памяць жанру» (М.Бахцін), «жанравая 
інерцыя» (С.Аверынцаў) задає рамкі не толькі напісання, 
але і ўспрымання інтэрпрэтацыі твора, што ў школьным 
выкладанні не можа вычэрпвацца толькі пазнаваннем 
вучнямі ўстойлівых рысаў, а патрабуе аналізу жанравых 
адхіленняў. Тлумачэнне ж твораў на ўроку, як правіла, 
вядзецца па адной жанравай прымеце і таму аказваецца 
збедненым. Такім чынам, пры вывучэнні жанравай 
спецыфікі празаічнага твора ў школьным выкладанні мы 
зыходзім з адзінства тыпалагічнага ўстойлівага жанравага 
зместу і адхіленняў ад яго, жанравай унікальнасці, абу- 
моўленай суб’ектыўнай аўтарскай ідэяй і ходам 
гістарычнага развіцця мастацкага мыслення.

Праца над вызначэннем жанравай спецыфікі твора і 
відазмяненнем жанравых структур на ўроку літаратуры ха- 
рактарызуецца сістэмнасцю, мэтанакіраванай дзейнасцю 
настаўніка. Па-першае, эфектыўнасць методыкі вывучэння 
прозы ў старэйшых класах залежыць ад таго, наколькі 
ўлічваюцца магчымыя радавыя перакрыжаванні ў межах ад
наго мастацкага твора, што патрабуе ад настаўніка зваро- 
ту да своеасаблівага літаратурнага эклектызму і прыцяг- 
нення старшакласнікаў да аналізу тых прымет, якія 
абумоўліваюць такія перакрыжаванні. Да прыкладу, твор- 
часць Я.Брыля ў XI класе мэтазгодна вывучаць з улікам
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родава-жанравых перакрыжаванняў лірыкі і прозы. Не ви 
падкова праграма акцэнтуе увагу на лірычнай плыні ў ра- 
мане «Птушкі і гнёзды», а пасля вывучэння творчасці 
пісьменніка ў якасці абагульнення прапануе паглыбленне 
паняцця пра лірычную прозу. Сапраўды, жанраваўтвараль- 
най асновай рамана з’яўляецца эмацыянальна-паэтычны 
спосаб асэнсавання рэчаіснасці. Пад кіраўніцтвам 
настаўніка старшакласнікі павінны ўсвядоміць (і гэта бу- 
дзе прыметай граматнага чытача), што пры чытанні ра
мана ўспрымаецца не столькі факт, падзея, гісторыя пер- 
санажа, што характэрна ўласна празаічным творам, колькі 
эмацыянальна-пачуццёвы адбітак гэтых падзей, лірычнае 
«я» аўтара. У ходзе самастойных назіранняў і калектыўнай 
працы на ўроку вучні пераконваюцца, што гісторыя Але- 
ся Руневіча — гэта не толькі і не столькі падзейная 
біяграфія жыцця героя, колькі «біяграфія адной душы» 
(Я.Брыль), гісторыя пачуццяў і перажыванняў персанажа.

Прыкладам іншага характару можа служыць вывучэнне 
ў старэйшых класах творчасці М.Гарэцкага, чыя творчая 
манера, імкненне да псіхалагізму абумовілі схільнасць про
зы да драмы, узаемадзеянне прынцыпаў аповесці (апавя- 
дання) і трагедыі. Разумение вучнямі праз прызму роду і 
жанру твора названых заканамернасцей творчасці 
пісьменніка не ляжыць на паверхні, а патрабуе пастаян- 
най працы на ўроку, скіраванай на развіццё пазнаваль- 
най актыўнасці старшакласнікаў.

Другой умовай прадуктыўнасці працы на ўроку з’яўля- 
ецца назіранне за жанравым рухам у межах эпасу. Паг
лыбленне псіхалагізму, павышаная сэнсавая нагрузка на 
слова, узмацненне філасофскага пачатку — усе гэты я.і 
іншыя акалічнасці абумоўліваюць узаемадзеянне жанравых 
прынцыпаў апавядання і аповесці, аповесці і раманаў (так 
званая раманізацыя формаў). Дадзеная акалічнасць (без зло- 
ўжыванняў ёю) не можа заставацца па-за ўвагай 
настаўніка і вучня. Так, нельга лічыць завершаным выву
чэнне творчасці В.Быкава, не звярнуўшы ўвагу вучняў на 
незвычайную ёмістасць слова, насычанасць твора граніч-
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нымі сітуацыямі, глыбокімі пачуццямі і думкамі, падзей- 
насць у межах невялікага кола персанажаў, звужанасць, 
лакал ьнасць мастацкай прасторы. Гэтыя адметнасці 
творчасці пісьменніка пашыраюць межы апавядання, 
аповесці, выходзяць за класічна пазначаныя рамкі і па 
ахопе рэчаіснасці набліжаюцца да вялікіх формаў. Разгляд 
узаемадзеяння жанраў у межах эпасу з’яўляецца даступ- 
ным не для ўсіх узроставых катэгорый школьнікаў, хоць 
проза В.Быкава вывучаецца з V класа. Толькі засвоіўшы 
веды пра розныя жанры прозы як элементы паэтычнай 
сістэмы твора і набыўшы навыкі працы з мастацкім тэк- 
стам, вучні змогуць убачыць жанравае ўзаемадзеянне і 
прыйсці да высноў канцэптуальнага характару, што маг- 
чыма толькі ў старэйшых класах.

Па-трэцяе, мадэляванне эфектыўных умоў развіцця ўяў- 
ленняў вучняў пра жанравую спецыфіку твора патрабуе 
назірання за дынамікай у межах аднаго жанру. Напрык- 
лад, у беларускім рэалістычным апавяданні вылучаюць: 
абразкі, мініяцюры, імпрэсіі, апавядальныя гісторыі; тво- 
ры ў форме лістоў, дзённікаў і інш.; апавяданні бытавыя, 
сацыяльна-бытавыя, сатырычныя, псіхалагічныя, лірычныя 
і інш. Аналагічны жанрава-тэматычны рух назіраецца ў ме
жах аповесці, рамана. Яго ўлік дазваляе паглыбіць праг- 
рамныя патрабаванні да вывучэння эпасу ў старэйшых 
класах, таму вучню важна ўсвядоміць, у якой разнавід- 
насці жанру рэалізуецца мастацкі вобраз. У адпаведнасці з 
праграмнымі патрабаваннямі старшакласнікі павінны мець 
уяўленне пра жанравыя віды рамана. Гэтыя тэарэтычныя 
звесткі вынесены асобна ў раздзел «Тэорыя літаратуры». 
Так, вывучэнне рамана А.Мрыя «Запіскі Самсона Сама- 
суя» ў XI класе рэкамендуецца ажыццяўляць з улікам 
жанрава-стылёвых асаблівасцей рамана-дзённіка. Прадумваць 
сістэму ўрокаў і практычна арганізоўваць у канкрэтных 
умовах вывучэнне рамана У.Караткевіча «Каласы пад сяр- 
пом тваім» неабходна з улікам гістарычнай асновы твора, 
фарміруючы ў старшакласнікаў разумение пра гістарычны 
раман. Аднак, як пацвярджаюць назіранні за школьнай
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практыкай, вучні старэйшых класаў часам з цяжкасцю 
вызначаюць не толькі разнавіднасць жанру, але і сам 
жанр, што сведчыць пра неабходнасць павышэння ролі 
адукацыйнага моманту ў навучанні літаратуры і 
распрацоўкі рэкамендацый навукова-практычнага характа- 
ру для настаўнікаў беларускай літаратуры.

Такім чынам, назіранні за дынамікай асобных празаічных 
формаў і сістэмы ў цэлым даюць старшакласнікам магчы- 
масць убачыць арыгінальнасць кожнага празаічнага твора, 
разам з тым «... жанравыя адрозненні не павінны здымаць 
пры вывучэнні таго агульнага, што складає сутнасць эпічнага 
роду літаратуры — здольнасці ахапіць жыццё ў яго аб’ек- 
тыўнай паўнаце...» [2].

Праблема жанру — гэта не толькі яго ўстойлівасць і 
зменлівасць, але і выяўленне сістэмы прымет, якія выз
начаюць тыпалагічную, эстэтычную і фармальную сут
насць твора. Так, М.Палякоў адзначае, што «градацыя 
жанравых форм... звязана са зменамі семантычнага ядра, 
прынцыпаў кампазіцыі і сродкаў паэтычнай выразнасці. 
Асноўныя характарыстыкі жанру, так сказаць, яго апор- 
ныя часткі, гэта:

1) эстэтычная аснова адносін да рэчаіснасці;
2) ахоп рэчаіснасці (апавяданне — раман);
3) тып выкладу (апавяданне, апісанне, дыялог);
4) кампазіцыйная структура (роля дзеяння, персанажа, 

абставін);
5) характар арганізацыі слоўнай тканіны (рытм, 

інтанацыя, тропы і г.д.)» [6, с. 21]. Безумоўна, што поў- 
ны пералік дыферэнцыйных прымет жанру зафіксаваць і 
вызначыць адназначна складана. Разам з тым, акцэнтую- 
чы ўвагу на названых прыметах у выглядзе не жорсткай 
схемы, а мэтазгодных варыяцый, настаўнік прыводзіць 
вучняў да разумения змястоўнай і фармальнай спецыфікі 
твора ў іх адзінстве. Зразумела, што такім падрабязным 
аналізам на кожным уроку злоўжываць нельга, але ў лю
бым выпадку ацэнка жанравай спецыфікі не можа ажыц- 
цяўляцца па адным параметры. Між тым пры вызначэнні
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жанру празаічнага твора старшакласнікі часцей карыстаюц- 
ца толькі адной характарыстыкай — колькаснай, што не 
толькі звужае, але ў асобных выпадках увогуле робіць не- 
магчымым ацэнку жанравай прыналежнасці твора: сучас- 
ныя аповесці і раманы часта па аб’ёме тэксту аднолька- 
выя. Таму важна развіваць у старшакласнікаў уменне 
мысліць аналітычна і ацэньваць жанр па характары струк
турных частак, змястоўнасці твора, асаблівасцях 
вобразатворчасці, моўнай арганізацыі тэксту і інш. Павяр- 
хоўнае, заснаванае на колькаснай характарыстыцы разу
мение празаічнага жанру змяшчае ў сабе небяспеку 
запраграмаванасці вучняў на ўспрыманне малых формаў як 
менш значных у параўнанні з «сярэднімі» і «вялікімі». Ад- 
сюль вынікае неабходнасць развіцця ў старшакласнікаў ра
зумения, што кожны жанр мае свой дыяпазон магчымас- 
цей у мастацкім асваенні рэчаіснасці. У гэтым сэнсе 
ўспрыняцце вучнямі жанру павінна быць нейтральным.

Вяртаючыся да жанраваўтваральных фактараў, якія 
ўплываюць на вывучэнне прозы, асобна спынімся на эс- 
тэтычным паказальніку. Аналіз школьнай практыкі свед- 
чыць, што эстэтычная аснова твора, яго пафас на ўроку 
літаратуры недаацэньваюцца, тым больш якасці змястоў- 
нага паказальніка жанру. Аднак менавіта эстэтычнае (цу- 
доўнае, трагічнае, жахлівае, драматычнае, камічнае, 
іранічнае, сатырычнае і інш.) часам вызначае адметнасць 
асобнага твора, стылёвай манеры ў цэлым. У асобных на- 
вуковых канцэпцыях у дачыненні да літаратурных жанраў 
эстэтычнаму належыць вызначальная роля. Так, Артэга-і- 
Гасет лічыць, што жанры ў літаратуры — гэта «субстан- 
цыйны паэтычны змест», «сапраўдныя эстэтычныя 
катэгорыі», «эстэтычныя тэмы», «...якія ёсць не што 
іншае, як шырокія вуглы меркавання, пад якімі разгля- 
даюцца найважнейшыя бакі чалавечага» [7, с. 174]. Гэтая 
думка хоць і ўскосна, але пацвярджае, што ўменне ўспры- 
маць жанр твора залежыць ад развітасці эстэтычнага па- 
чуцця вучняў, таму мастацкі такт настаўніка неабходны 
на кожным уроку. Прыкладам працы з эстэтычным кам-
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панентам твора, які выяўляецца ў жанры, можа быць 
аналіз катэгорыі трагічнага, што разумеецца вучнямі даволі 
павярхоўна: як смерць ці іншыя няшчасці ў жыцці лю- 
дзей, але змест гэтай катэгорыі больш складаны. Яе мас- 
тацкая канцэпцыя ў найбольш агульным выглядзе грунту- 
ецца на наступним: непапраўнасць страты ў імя бяссмер- 
ця і ісціны, сіла і адначасова слабасць чалавека ў свеце, 
імкненне быць вышэй за абставіны, якія нельга змяніць 
толькі ў дадзены момант, а не ўвогуле, спалучэнне смут
ку і спакою, нават радасці і інш. У канкрэтным творы 
аналіз трагічнага вядзе вучняў да разумения аўтарскай 
канцэпцыі асобы, таму не выпадкова «аўтарская канцэп
цыя асобы» і «трагічнае і гераічнае ў літаратуры» змеш- 
чаны ў праграме ў адным раздзеле. Не выпадкова такса- 
ма, што засваенне названых тэарэтычных паняццяў пра- 
дугледжана ў сувязі з вывучэннем творчасці В.Быкава, у 
прыватнасці аповесці «Аблава», дзе катэгорыя трагічнага 
прадстаўлена надзвычай выразна. Аналіз аповесці з пункту 
гледжання эстэтыкі дазваляе вучням успрымаць 
пакутніцкае жыццё галоўнага героя твора Хведара Роўбы 
як найвышэйшую несправядлівасць, а яго гібель — як не- 
папраўную трагічную страту, свабодны выбар на карысць 
дабра.

Як эстэтычная катэгорыя трагічнае мае адценні, 
высветліць якія пажадана на ўроку літаратуры ў старэй
шых класах, бо ў гэтым выпадку навучанне імкнецца да 
праблемнасці. Правёўшы паралелі з рускай літаратурай, 
мэтазгодна паразважаць з вучнямі на тэму, чаму, напрык- 
лад, Ф.Дастаеўскага называюць пісьменнікам жаху,
І.Тургенева — мастаком смутку, а вобразная канцэпцыя 
твораў В.Быкава грунтуецца на трагедыі чалавека і свету 
і знаходзіць натуральнае ўвасабленне ў форме «лакальнай» 
аповесці і апавядання.

З улікам актыўнага развіцця абстрактнага мыслення ў 
старшакласнікаў пры вывучэнні эстэтычных якасцей 
празаічных твораў розных жанраў мэтазгоднай будзе апора 
на агульны філасофска-эстэтычны фундамент на фоне
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гісторыі развіцця мастацтва. Так, выкладаючы антычную і 
сярэдневяковую літаратуру ў X класе, пажадана давесці 
вучням, што дамінуючай эстэтычнай катэгорыяй 
антычнасці з ’яўляецца цудоўнае, якое грунтуецца на 
гармоніі, супадзенні рэальнага з ідэальным, і гэта знайш
ло выражэнне ў грэчаскай літаратуры. Так, у «Прыкава- 
ным Праметэі» Эсхіла, «Іліядзе» Гамера, грэчаскіх міфах 
героі малююцца як рэальныя людзі з ідэальнымі якасцямі, 
таму і набліжаюцца да багоў, а богі паўстаюць як 
ідэальныя істоты, што набліжаюцца да рэальных людзей. 
У эпоху сярэднявечча наіўная, заснаваная на міфах раў- 
навага парушаецца. Непераадольная дыстанцыя паміж Бо
гам і чалавекам прыводзіць да таго, што ідэальнае ўжо 
не супадае з рэальным, а істотна над ім пераважае, што 
азначае дамінаванне катэгорыі ўзвышанага, якое ў сярэд- 
невяковай літаратуры найлепш выяўлена ў жанры «жыція 
святых» з уласцівай яму кананічнасцю, строгасцю, умоў- 
насцю вобразаў.

3 названых пазіцый можна і далей вывучаць эпохі ў 
развіцці літаратуры. Падыход да вывучэння літаратуры ў 
старэйшых класах з акцэнтам на жанрава-эстэтычным мо- 
манце дазваляе, па-першае, узмацніць інтарэс вучняў да 
аналізу твораў старажытнай літаратуры, што, як паказвае 
практыка, з невялікай цікавасцю вывучаюцца школьнікамі, 
па-другое, павысіць якасць літаратурнай адукацыі 
старшакласнікаў, знаёмячы іх з цэласным працэсам мас- 
тацкага развіцця чалавецтва на прыкладзе літаратуры.

Да тэарэтычных асноў фарміравання паняцця пра жанр 
пры вывучэнні прозы адносіцца і кампазіцыйная форма 
твора, якая ў значнай ступені грунтуецца на сюжэце. У 
дачыненні да школьнай практыкі праблема заключаецца ў 
наступным: па-першае, недастаткова надаецца ўвага 
асаблівасцям эпічнага сюжэта ў суадносінах і адрозненні 
ад драматычнага і лірычнага. Па-другое, у старэйшых кла
сах важна звяртацца да ўнутранага сюжэта, устойлівасці 
ці няўстойлівасці знешняга дзеяння, прычым дадзеныя 
назіранні неабходна ўзводзіць да ўзроўню абагульненняў. У
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сучасных творах сюжэт можа быць увогуле размытым, што 
ўспрымаецца школьнікамі як недасканаласць. Каб папярэдзіць 
такія адносіны вучняў, напрыклад, пры вывучэнні рамана 
Антуана дэ Сент-Экзюперы «Планета людзей», неабходна ак- 
цэнтаваць увагу на тым, што ў творы адсутнічае адзіны сю- 
жэт, і гэта заканамернае выражэнне індывідуальнай мастац- 
кай манеры пісьма ў форме філасофска-лірычнага рамана. 
Складанай задачай з’яўляецца і вывучэнне творчасці В.Казь- 
ко, чыя стылёвая манера характарызуецца перавагай суб’ек- 
тыўнага над аб’ектыўным, адсутнасцю стройнага сюжэта, 
імкненнем да ўсё большай абстрактнасці. Жанрава-стылёвы 
аналіз твораў В.Казько з акцэнтам на асаблівасцях кампазіцыі 
і сюжэта дазваляе паглыбіць, удакладніць ці перабудаваць 
успрыманне школьнікамі мастацкага тэксту.

Пры вызначэнні жанрава-тыпалагічнай і эстэтычнай 
спецыфікі прозы важным з’яўляецца асваенне старша- 
класнікамі слоўнай арганізацыі прозы, аналіз розных моў- 
ных сістэм. Любы празаічны жанр у параўнанні з 
лірычным знаходзіцца далей ад эмацыянальнага маўлення 
і набліжаецца да практычнага. Аднак жанравая спецыфіка 
канкрэтнага твора (тая яе частка, якая найбольш зале- 
жы пь  ад суб’ектыўнай аўтарскай думкі) мае свае 
асаблівасці ў функцыянальна-ацэначным аспекце слова. 
Так, У межах аднаго жанру могуць назірацца істотныя 
адрозненні маўленчых сістэм: аповесць, у якой эстэтыч- 
ная задача выцясняе класічныя ўласцівасці прозы і 
набліжае твор да эмацыянальнага (паэтычнага) маўлення 
(з такіх пазіцый, напрыклад, неабходна вывучаць прозу 
Я.Брыля), і аповесць, у якой лаканічнае, стрыманае сло
ва прыводзіць да перавагі разважліва-аналітычнага элемен
та і выяўляе тым самым не толькі ўласна празаічныя 
якасці, але і набліжэнне да намінатыўнага маўлення, за- 
хоўваючы мастацкую вобразнасць твора (напрыклад, проза 
В.Быкава). Такім чынам, даследаванне мовы твора дапаў- 
няе і ўраўнаважвае разумение вучнямі жанравай спецыфікі 
прозы і спрыяе тым самым развіццю чытацкай успры- 
мальнасці старшакласнікаў.
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Як мы пераконваемся, катэгорыя жанру ў святле тэа- 
рэтыка-метадычных канцэпцый з’яўляецца складаным пы- 
таннем, што не можа не ўплываць на практику школь- 
нага выкладання літаратуры. Сэнс і праблема вывучэння 
жанру заключаецца ў тым, каб, развіваючы ўяўленні вуч- 
няў пра асобныя паказальнікі жанру, вызначыць яго 
унікальнасць як змястоўнай формы ў вобразным асваенні 
свету і тым самым павысіць якасць літаратурнай адукацыі 
старшакласнікаў.

Безумоўна, разгледжаныя моманты поўнасцю не вычэр- 
пваюць праблемы жанру, аднак даюць магчымасць тэарэ- 
тычна абгрунтаваць асновы фарміравання паняцця пра 
жанр пры вывучэнні беларускай прозы на ўроку 
літаратуры ў старэйшых класах.
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