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Т.М. Грыцаль (Баранавічьі)

ЭК31СТЭНЦЫЯЛ13М У АПОВЕСЦІ В. БЫКАВА “АБЛАВА”
(да праблемы вывучэння на уроках беларускай 

літаратурьі у старэйшых класах)

Вывучэнне беларускай літаратурьі у сярэдняй школе мае на 
мэце далучэнне школьнікау да агульначалавечай супольнасці, яе 
кулыурнага вопыту, таму кантэкст і паралелі иры вьівучзнні 
літаратурьі маюць асаблівае значэнне. З другога боку, літаратурная 
адукацыя павінна рыхтаваць чалавека да жыцця у пастаянна 
зменлівьім свеце, для чаго неабходна развіваць у вучняу такія якасці, 
як мысленне, разумение, камунікабельнасць, асабліва у 
старшакласнікау, а таксама вучняу старэйшага падлеткавага узросту, у 
якіх складваецца і інтзнсіуна фарміруецца сістзма уласных поглядау і 
перакананняу.

Вельмі прыдатнай у гэтым сэнсе з ’яуляецца інтзлектуальная 
беларуская проза, прадстауленая творчасцю В.Быкава. Спьшімся на 
аповесці “Аблава”. У адпаведнасці з праграмньїмі патрабаваннямі і з 
улікам мастацкай спецьіфікі літаратурьі змест твора неабходна 
вывучаць неад’емна ад элементау формы, што у шьірокім сэнсе 
азначае азнаямленне з паэтыкай -  сістзмай спосабау і сродкау 
вобразнага адлюстравання свету. Асаблівьі акцэнт у тэарэтычным 
аспекце вывучэння аповесці “Аблава” зроблены праграмай на 
трагічньїм у літаратурьі і на аутарскай канцзпцьіі асобы. Асэнсаванне 
трагічнага выразна прадстаулена у літаратурьі зкзістзнцьіялізму, 
уплыу якой зауважальны у творчасці В.Быкава, і пра і эта адзначана у 
працах Дз.Бугаева, В.Локун, У.Конана, І.Афанасьева, Н.Капшай і 
некаторых іншьіх даследчыкау. Таму мэтазгодна улічьіць гэты аспект 
пры вьівучзнні творау пісьменніка у школе.

У ходзе праблемнага аналізу аповесці “Аблава” шляхам 
самастойных назіранняу і калектыунай працы на уроку неабходна 
падвесці вучняу да думкі, што змястоунасць літаратурна-мастацкай 
формы, пазгьікі аповесці заключаецца у імкненні аутара паказаць 
чалавека як найвышэйшую каштоунасць. Зкзістзнцьіялізм якраз і 
ставіць у цзнтр увагі праблемы гуманізму. Аутарская канцэпцыя 
асобы, павелічзнне сэнсавай нагрузкі тэксту знаходзяць натуральнае 
выражэнне у жанравых асаблівасцях творчасці В.Быкава. На гэты
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момант трэба імкнуцца сфакусіраваць увагу вучняу, бо жанр задає 
некаторыя рамкі не толькі напісання, але і успрыняцця твора. У 
літаратуразнаучай думцы шматразова адзначаецца уплыу жанра 
рамана на аповесці В. Быкава, для якіх характэрна абмежаванасць у 
коле дзеючых асоб, часе, прасторы, але гльїбіня зместу менш за усё 
залежыць ад аб’ёму тзксту. Павелічзнне сэнсавай нагрузкі у значнай 
ступені абумоулена аутарскай пазіцьіяй, для выяулення якой вучням 
нрапануецца папрацаваць над вобразам галоунаїа героя. Кампазіцьія 
аповесці “Аблава” характарызуецца аднапланавасцю, г.зн. фігура 
галоунага героя канцэнтруе вакол сябс усё дзеянне. Сціснутьі сюжэт 
апавядае гісторьію Хведара Роубы, якога “вьілучьілі з грамады... і 
вьїкінулі далёка'” . Такі сэнс знешніх падзей. Аднак неабходнай 
умовай паунацэннай мастацкай камунікацьіі з ’яуляецца засваенне 
вучнямі семантычнага, прадметна-сэнсавага разумения твора. Вучні 
павінньї убачыць не столькі тое, што Хведар Роуба адзіная 
вызначальная фігура у творы, колькі успрыняць вобразную 
інфарматьіунасць -  яго адзіноту, закінутасць і незапатрабаванасць у 
свеце. Гэты аспект аутарскай канцэпцьп асобы дає падставу гаварыць 
пра сувязь пазтьікі твора з зкзістзнцьіялізмам. Ахвяра найвышэйшай 
несправядлівасці, адзінотнік, які ірагічна успрымае свет -  такім 
паустае Хведар Роуба у аповесці '‘Аблава”.

Літаратурнае навучанне не можа быць паунацэнным без 
паралеляу з іншьімі творам і. Выдатны еурапейскі узор літаратурнай 
інтзрпрзтацьіі зкзістзнцьіялізму -  раман А. Камю '‘Чужаніца”, 
рзкамендаваны праграмай для самастойнага чытання. Галоуны герой 
твора Мёрсо таксама апынууся па-за і рамадствам, абыякавасць свету 
зрабіла яго “чужаніцай”. Адчужанасць асобнага чалавека ставіць 
праблему камунікабельнасці людзей у цэлым. ІІраз актыуны роздум- 
дыялог з вучнямі пажадана вьісвстліць, наколькі героі творау адкрыты 
да соцыума. Так, Мёрсо даволі абыякавы да жыцця. закрьпы для 
людзей і Бога, “чалавек змрочны і замкнёны”. Іншую жыццёвую 
пазіцьію займає Хведар Роуба, які трывожыцца за усё: сям’ю, 
разбураную гаспадарку (“иакінутае жытло”), адарванасць ад роднай 
зямлі і людзей. Але ён “чалавек з таго свету”, таму толькі на могілках 
адчувае сябе утульна, бо знаходзіць тут цішьіню і спакой, мае 
магчымасць пагутарыць з аднавяскоуцамі -  не дадзена з жьівьімі, дык 
хоць з мёртвым).

На пзуным этапе ур°ка аналіз ірзба завяршыць сінтззам. 
Параунальны аналіз двух творау дае падставу сфармуляваць наступны 
вывад: свет заусёды варожа ставіцца да чалавека, але калі герой
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А.Камю эгацэнтрычна замкнёны, то герой В.Быкава праз добрыя 
адносіньї да людзей жыве не толькі для сябе, але і для іншьіх. Нават 
пасля нечалавечых пакут і выпрабаванняу у душы Хведара Роубы 
застаецца штосьці светлае.

Герой зкзістзнцьіяльнай літаратурьі, пераадольваючы варожыя 
абставіньї, увесь час задае пытанне: што ёсць ісціна, што ёсць 
рзчаіснасць і завошта такія пакуты. Герой В.Быкава таксама задае 
такія пьітанні, дарэчы, як і герой М.Гарэцкага (аповесць “У чым яго 
крыуда” вывучаецца школьнікамі раней), але М.Гарэцкага цікавіць 
падсвядомае і інтуїтьіунае “чаму” і “што”, звязанае з непазнавальнай 
таемнай сілай. У В. Быкава гэтыя пьітанні маюць рэальнае жыццёвае 
напауненне: чаму ён, Хведар Poÿ6a, сумленна npanaBaÿ, a ÿcra яго 
гаспадарку адабралі, каму перашкаджала яго малатарня, урэшце, за 
што ён змагауся на вайне. Зварот да тэмы памяці і матыву успамінау 
(рэтраспектыуная кампазщыя як паэтычны прыём стварэння 
мастацкай рзальнасці) дазваляе акцэнтаваць увагу на найбольш 
важных сэнсавых выказваннях у творы, драматызаваць сюжэт, больш 
глыбока раскрыць характар героя. Такім чынам, мастацтва мае 
магчымасць пераструктуроУваць элементы рзальнасці і змяняць 
цячэнне часу.

Сутнасць зкзістзнцьіі, быцця чалавека заключаецца ÿ яго 
сумленні. Каментарый настауніка дапаможа вучням яшчэ раз 
усвядоміць, што сумленне -  гэта натуральны стан чалавека, які 
прымушае трывожыцца і адказваць за свае дзеянні, выбачаць людзям, 
не дазваляе растварыцца у жьіцці, захаваць уласную каштоунасць. 
Толькі найвышэйшыя чалавечыя якасці дазваляюць Хведару Роубс 
перад канцом шкадаваць сына, які чьініць на бацьку паляванне: 
“Бедны Міколка: што ён перажывае цяпер? Пэуна ж, то не па сваёй 
волі -  ён змушаны!”

У тэарэтычным аспекце асэнсавання аповесці “Аблава” важным 
з ’яупяецца аналіз канфліісгу, які вырашаецца ÿ  творы на ÿ 3 p o ÿ m  “сваіх 
са сваімі”. Міколка, сын Хведара Poÿôbi, таксама па-свойму сумленны 
чалавек. / Ён дзейнічае у імя нейкіх найвышэйшых фамадскіх 
прынцыпау,1 але “шчаслівая яго маці, што не бачыць таго. 1 не чує.” 
Індьівідуальнае і грамадскае сумленне ÿ зкзістзнцьіялізме часта 
супрацьпастауляюцца Менавіта на такім кантрасце і будуюцца 
характары бацькі і сына ÿ аповесці “Аблава”.

Адной з задач літаратурнай адукацьіі школьнікау з ’яуляецца 
фарміраванне адносінау да літаратурьі як эстэтычнай з ’явы. 
Эстэтычным кампанентам пазгьікі аповесці “Аблава” з ’яуляецца
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катэгорыя трагічнага, upa што гаварылася вышэй. Вучні найчасцсй 
разумсюць трагічнае даволі павярхоуна, як смерць і іншьія няшчасці у 
жьіцці людзей, з гэтага пункту гледжання яны ацэньваюць трагізм у 
творы. Аднак сутнасць гэтай катэгорьп намнога больш складаная. 
Выкарыстаушы эурыстычны метад, неабходна у ходзе працы над 
тэкстам зрабіць наступныя акцэнты: па-першае, размежаваць паняцці 
трагічнае і жахлівае. У жахлівьім абставіньї падпарадкоуваюць сабе 
чалавека, у трагічним -  чалавек імкнецца быць вышэй за абставіньї. 
Тэма змагання з абставінамі з’яуляецца цзнтральнай у творчасці 
лісьменніка. Хведар Роуба, нягледзячы на наканаванасць свайго лесу, 
заусёды змагауся за жыццё і адолеу тысячы кіламетрау, каб вярнуцца 
у родную вёску Нядолішча. Па-другое, нсіхалагізм аповесці награбує 
ад вучняу тонкіх назіранняу за адценнямі трагічнага у душы героя. 
Гэта можна выявщь праз параунальны аналіз з раманам А.Камю. 
Трывога, якую увесь час адчувае Хведар Роуба, адразу перадаецца і 
чытачу. Трагічньї страх, які адчувае галоуны герой, звязаны найперш з 
змпірьічнай небяспекай і немагчымасцю змяніць абставіньї у дадзены 
момант. Мёрсо часцей за усё адчувае сябе “нсяк нудна”, што больиі 
набліжана да жахлівага, а не трагічнага і звязана са смуткам быцця 
небышя, вечнай неуладкаванасцю, адсюль у многім песімістьічнае 
гучанне не толькі творау А.Камю, але і іишьіх прадстаунікоу 
літаратурьі зкзістзнцьіялізму. ТТа-трэцяе, адна з таямніц трагічнага 
спалучзнне смутку і спакою, наваг радасці. Праз трагічнае 
сцвярджаецца аптьімістьічнае, падкрзсліваецца сіла і слабасць 
чалавека у гэтым свеце. Вучні павінньї зразумець, што трагічньїм 
з’яуляецца толькі той факт, які вядзе да непапраунай страты у імя 
бяссмерця і ісціньї. Хведар Роуба гіне, але яго смерць сцвярджае 
вечнасць і бяссмерце дабра: “єн ужо быу для іх недасяжны”. Нават 
абыякавая душа Мёрсо перад канцом упершыню адкрылася 
“насустрач пяшчотнай абьіякавасці свету”.

Фінал аповесці “Аблава” можа стаць на уроку штуршком да 
дьіскусіі. Можна спрачацца з тым, ці правільна зрабіу свой апошні 
выбар Хведар Роуба, фактична здзейсніушьі самазабойства, аднак 
спрзчкі наконт яго чалавечнасці не узнікас. Яго пакуты даюць права 
успрымаць гэты выбар як адзіна гіравільньї. З пункту гледжання 
зкзістзнцьіялізму, тое, што добра для нас, добра і для іншьіх. Для 
Хведара Роубы гэта лепшае: “Не дадзена было ціха жыць, дык хоць 
пашчасціла ціха памерці".

Каб заманаваць у вучняу разумение пра трагічнае як эстэтычны 
кампанент пазтьікі аповесці, на заключным этапе урока варта яшчэ раз
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звярнуцца да жанру твора і прапанаваць вучням адказаць, чаму 
некаторыя даследчьікі творчасці В.Быкава часам вызначаюць жанр яго 
аповесцей як “аптьімістьічную трагедыю".

Аналіз пазтьікі аповесці “Аблава" будзе няпоуным без працы 
над моуным афармленнем твора, паколькі слова з ’яуляецца 
цэнтральным звяном у мастацкіх зносінах, змяшчае прафаму 
мастацкага успрымання. У вьініку працы з тэкстам вучні прыходзяць 
да высновы, што пісьменнік насычае мову твора дзеясловамі, каб 
перадаць нсіхалагічньї стан героя пры перажьіванні у самы 
напружаны момант. 3 мэтай пагльїбіць сэнс асобных слоу ужываецца 
парцэляцыя. Эштэты выконваюць перш за усё ацэначную функцыю: 
“нешчаслівае котлішча”, “страхавітая мясціна“, “няволя-журба”, 
“начны бесцялесны прьівід”, “няуклюдны гаспадар”. У цэлым 
неабходна фарміраваць у вучняу умение бачыць лаканічнае і 
стрыманае слова пісьменніка, адчуваць неспакойны, напружаны рытм 
яго прозы.

Такім чынам, вывучэнне творчасці В.Быкава у рзчышчы 
зкзістзнцьіялізму шляхам даследавання некаторых злементау 
мастацкай формы твора дазваляе разнастаіць і актьівізаваць 
унутраную дзейнасць вучняу на уроку літаратурьі, садзейнічае 
вьшрацоуцы сістзмьі уласных каштоунасцей, на аснове якой 
фарміруецца арьігінальнасць мыслення; спрыяе уключзнню вучняу у 
мастацкую камунікацьію не толькі на узроуні нацыянальнага, але і 
міжнацьіянальнага, агульначалавечага, фарміруе асобу як сэнсавую 
катэгорыю і у цэлым павышае якасць літаратурнай адукацьіі 
школьнікау.

' Афанасьеу І. Апостальскі час. В.Быкау у еурапейскім кантжсце // 
Полымя 1995. № 2.
2 Афанасьеу І Палюбіць чалавецтва праблемы повага мыслення і новай 
маралі у творчасці В Ьыкава // Полымя. 1998 № 9 С. 198-208.
'  Быкау В Аблава // Полымя 1989 № 1. С 4 47. Далей твор цытуецца па 
п і  ьім вьіданні
4 Габитова Р М Человек и общество в немецком экзистенционализме. М.: 
Наука, 1972 221 с
5 Капшай Н. Чалавек за “мурам” і “сцяной” : параунальнае вывучэнне 
творау Ж -П Сартра і В Быкава // Роднае слова 1999. № 5-6. С. 8 15.
л Локун В. Да новых вышынь: Літ -кры т арг Мінск: Мает, л іт , 1991 220 с. 
7 Хоппе 3 Художественное своеобразие повестей В.Быкова последних лет 
//Поэтика художественного произведения: Межвуз. науч. сб. Уфа. 1983 С 
112-131

55

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ




