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Грыцаль Т.М.
Праблема аналізу жанрава-стылёвай спецьіфікі аповесці В. Казько 

“Прахожы” на факультатыуных занятках па беларускай літаратурьі

Проза В. Казько, якая вывучаецца у старэйшых класах, адлюстроувае 
адну з тэндэнцый развіцця сучаснай беларускай літаратурьі -  абагуленага, 
маральна-філасофскага асэнсавання рзчаіснасці, што стварае цяжкасці ва 
успрьіманні творау пісьменніка, асабліва чьітачамі, непадрьіхтаваньїмі да 
такой ступені абстрактнасці, -  школьнікамі. Задача настауніка -  
дапамагчы вучню разабрацца у складанай праблематыцы творау В. Казько 
праз аналіз іх жанрава-стылёвай спецьіфікі.

Апошнім часам у стылёвай манеры пісьменніка назіраецца імкненне 
да усё большай долі абстрактнасці у мастацкім асзнсаванні жыцця, што 
выразна праяуляецца у аповесці “Прахожы”, якую мэтазгодна вывучаць на 
факультатыуных занятках.

Разглядаючы аповесць з улікам яе жанрава-стылёвай спецьіфікі, увага 
вучняу засяроджваецца на тым, што праблемы, асэнсаваныя у творы, 
набываюць значзнне не толькі агульначалавечых, але і аіульнасусветньїх. 
Паколькі жанравыя межы у сучаснай прозе даволі рухомыя, 
старшакласнікі прыходзяць да высновы, што падкрэслены аналітьізм 
аповесці пашырае жанравыя рамкі твора і набліжае яго да рамана.

На наступным этапе урока вучні, вырашаючы пытанне жанрава- 
стылёвай спецьіфікі прозы В. Казько, звяртаюцца да сюжэтна- 
кампазіцьійнага узроуню аповесці “Прахожы”. Перавага суб’ектыунага 
над аб’ектыуным, знешняя няустойлівасць сюжэту ускладняє дадзеную 
задачу. Думка героя як бы “плыве” у часе, яна пастаянна у напружаным 
дзеянні, таму аутарская пазіцьія пазнаецца не па аб’ектыуных учынках яго 
герояу (фабульным дзеянні), а па “пльїні свядомасці” героя. 
Кампазіцьійньїя асаблівасці прозы у многім абапіраюіща на мауленчую 
арганізацьпо твора. Паступова вучні прыходзяць да разумения, што
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семантычнае ядро аповесці фунтуецца на лірьічньїх разважаннях 
Прахожага -  абстрагаванага героя, “старонняга назіральніка на вечным 
балі жыцця” [1], чыя свядомасць фіксує праблемы глабальнай значнасці. 
Прахожы лічьіць, што чалавек -  гэта “ахвяра і кат”, “пагубіцель і 
вьіратавальнік” адначасова. Душа галоунага героя дваіцца: з аднаго боку, 
чалавек -  стваральнік, адказны за лес чалавецтва, хоча выратаваць зямлю, 
у яго абуджаецца гістарьічная памяць, з другога -  гэта “ненажэрная” 
істота, здольная забрудзіць увесь Сусвет.

Аналіз моунай тканіньї твора не можа абмяжоувацца характарыстыкай 
сэнсавастваральнай ролі разважанняу герояу, маналагічна- 
публіцьістьічнай манеры выкладу тэксту. Важна, каб вучні звярнулі увагу 
на ірзальнасць, казачнасць апавядання, што вызначае стылёвую манеру 
В. Казько. У “Прахожым” казачнасць ускосная, яна накладваецца на усе 
іншьія элементы пазтьікі, паглыбляючы інтзлектуальную аснову твора 
шляхам звароту да гльїбінньїх каранёу культуры.

Вывучэнне творау В. Казько з’яуляецца праблематычным не толькі 
таму, што яго жанрава-стылёвая манера характарызуецца складанасцю 
асобных элементау пазтьікі, але і таму, што паэтычнай сістзме у цэлым 
уласціва напластаванне шматлікіх элемента^. Не злоужываючы іх 
падрабязным аналізам, у залежнасці ад канкрэтнай сітуацьіі на уроку, 
мэтазгодна фіксаваць увагу вучняу на асобных стьілістьічньїх прыёмах, 
адным з якіх з’яуляецца ужыванне біблейскіх матывау. Уся аповесць 
прасякнута адчуваннем канца свету. Зорка Палын ужо прынесла шмат 
няшчасцяу, але гэта толькі прадвесце яшчэ большай бяды: “Ідзе камета на 
зямлю. Пакаранне зямлі нябеснай карай”. Прахожы пакутліва шукає 
спосаб, які б дазволіу спьініць камету, абхітрьіць таго, хто ёй кіруе, і гэта 
не звышнатуральная сіла, а чалавек. Прахожы пазнае сябе у ім. Вучні 
асэнсоуваюць аб’ектыуны сэнс алегорьіі: чалавек сваімі дзеяннямі, якія 
вьінікаюць з бездухоунасці, губіць зямлю, сам стварае канец свету. Таму 
невыпадкова у канцы аповесці перад чытачом разгортваецца карціна 
апакаліпсісу -  творча перапрацаваны біблейскі сюжэт, увасоблены у 
метафарьічна-сімвалічнай моватворчасці пісьменніка.

Далей вучням давядзецца сутыкнуцца з новьімі цяжкасцямі, якія 
запатрабуюць ад іх напружанай дзейнасці. Гэта аналіз міфалагем, 
асноуная з якіх у творы “кот”. Для яе тлумачэння неабходна звярнуцца да 
славянскай міфалогіі. У чарадзейных казках кот дапамагае чалавеку у 
барацьбе са зльїмі сіламі. Гэты матэрыял дазваляе вучням зрабіць 
вобразныя абагульненні: у аповесці кот увасабляе дабро, першародную 
святасць, ён маральны суддзя чалавека. Яшчэ адна міфалагема — зямля, 
стьіхія Космасу, якая можа быць і жыццядайнай, і смертаноснай сілай. 
Назіранні вучняу пацвярджаюць, што у творы гэта сіла нараджальная, 
якую трэба аберагчы ад чалавека і “пражорлівага сусвету”. Стьіхія,
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супрацьлеглая зямлі, — агонь. Ён бушує у вантробе каметы і пагражае 
зямлі. А вось у фінале твора, калі гарыць хата, пабудаваная Прахожым, 
агонь — ачышчальны. У сё дрэннае згарэла, а зямлю “нехта асвячау і 
мілавау...на доугі і шчаслівьі шлях у свеце”. Хата, якую будує Прахожы, 
таксама успрымаецца вучнямі сімвалічна — як спроба выратаваць 
чалавецтва у “цьмяны і жахлівьі час”.

Падрыхтаваць старшакласнікау да разумения жанрава-стылёвых 
асаблівасцей “Прахожага” дапамагае вызначэнне сюжэтнага часу і 
прасторы. Яго асэнсаванне ускладняецца тым, што у аповесці два 
прасторава-часавыя вьімярзнні: на зямлі і камеде. На зямлі час “плыве”, ён 
замаруджаны, але у тых месцах, дзе апісваецца канец свету, - напружаны і 
драматызаваны. Вучні зауважаюць, што часавае вымярэнне на зямлі 
неаднароднае: час бласлаулёны (ціш і спакой сусвету) і час жахлівьі, дзе 
правіць баль д’ябал. Яшчэ больш складана вучням асвоіць прасторава- 
часавае вымярэнне на камеце, у касмічнай цемры, “дзе не было нічога”, 
толькі прастора і час “скручваліся у тугі скрутак і згаралі...” Чым больш 
звужаецца прастора і час на камеце, там бліжзй яна да зямлі. 
Напружанасць унутранага дзеяння патрабуе ад вучкяу актыунай даследча- 
аналітьічнай працы. І нягледзячы на складанасць, вызначэнне ау таре кай 
канцзпцьіі часу і прасторы з’яуляецда апрауданым, бо дазваляе прьійсці да 
гльїбокіх абагульненняу: тое, што можа пагубіць зямлю, “пракавечнае” 
зло, па-за прасторай і часам. Зямля можа апынуцца у пустаце, 
“пракавечнай цемрадзі”, але яна, а разам з ёй і чалавек, не заслужьілі 
гэтага, таму “чьіясьці касмічная душа усё ж моліцца за яе”.

Такім чынам, жанрава-стылёвы аналіз аповесці “Прахожы” дазваляе 
інтзлектуалізаваць літаратурнае навучанне старшакласнікау, захоуваючы 
пры гэтым эмацыянальную адкрытасць і даступнасць, дає у значнай 
ступені магчымасць наблізіць вучняу да разумения аутарскай пазіцьіі 
пісьменніка. Аналітьічньї падыход да рзчаіснасці абумовіу выбар 
адпаведнай мастацкай формы выражэння, найбольш блізкай 
светаадчуванню В. Казько — філасофскай аповесці, звернутай да духовных 
каштоунасцей у імя разумнасці быцця, “спакою завершанасці”.

Кожная з асобных жанрава-стылёвых асаблівасцей аповесці, можа 
стаць пачаткам для творчых пошукау на Уроку літаратурьі.
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