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Т.М. Грыцаль
(Баранавшы)

Праза1чныя жанры у сгстэме тэарэтычных паняццяу 
па беларускай лггаратуры у сярэдняй школе

Галоуны вынiк распачатай на Беларуа у 90-х гадах рэформы л1та- 
ратурнай адукацьп перш за усё бачыцца у щэалапчнай пераарыента- 
ванасш школы на агульначалавечыя 1 нацыянальныя каштоунасш, 
пераглядзе змссту навучальных праграм. Гэта, безумоуна, на пачат- 
ковым этапе было найбольш важнай перадумовай далейшай мадэр- 
шзацьй л^аратурнага навучання. Цяпер, кал1 увага сюравана на ча- 
лавеказнаучую 1 духоуную напоуненасць лггаратурнай творчасш 1 
рэабш таваны  мастацюя вартасш мнопх творау, больш актуальным 
становщца метадычны бок выкладання беларускай лггаратуры. Дум
ка, што пытанш методы и у новай мадэл1 курса лггаратурнай адука
цьп не з ’яуляюцца канчаткова вырашаным1 I ранейшыя метадычныя 
распрацоую не могуць быць мехашчна прыстасаваны да абноулена- 
га зместу, была выказана акадэмшам М.А. Лазаруком 1 вызначыла 
агульны нак1рунак рэфармавання той частю л1таратурнага навучання, 
што звязана з мстадычным аспектам выкладання л1таратуры.

Новая мадэль л1таратурнай адукацьп не можа паюнуць па-за ува- 
гай адно са спрэчных мстадычных иытанняу: наколью могуць бынь 
запатрабаваны сучаснай школай тэарэтычныя паняцщ у якасш наву- 
ковай асновы выкладання 1 састауной часпп школьнага курса л1тара- 
туры I як суаднесш у навучанш л1таратуры ■эстэтыка-пазнаваучы па- 
чатак з тэарэтычным. У гэтым сэнсе важна не выпусцщь з поля зро- 
ку вопыт навуковай метадычнай думю. Так. русюя метадысты мшу-
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лага У. Стаюнін і В. Вадавозау лічьілі исршасным выхаваучы раз
бор твора, В. Астрагорскі аддавау пєравагу тэарэтычнаму навучан- 
нк) славеснасці. Крьітьїкавалі канцэпцыю выкладання літаратурьі на 
асновс адной толькі непасрзднасці успрыняцця метадысты М. Рьібні- 
кава, У. Галубкоу, В. Ш чарбіна. Сучасная беларуская мстадычная 
навука абапіраецца на дыялектычны падыход у вьірашзнні дадзснай 
праблемы, у чым вялікая заслуга М.А. Лазарука, які адзначау, што 
у навучанні патрэбна “не уласна спасціжзнне тзорьіі і гісторьіі літара- 
туры як асноу навук і не толькі маральнас выхаванне як самамэта..., 
а якраз спалучэнне чалавеказнаучага і выхаваучага пачатку з тза- 
рэты ка- і гісторьїка-літаратурньїм у тым плане, як яны супольна 
вы ступаю ць у метадалогіі літаратурнай крьітьікі” 1.

Нягледзячы на тое, што запатрабаванасць тзорьіі літаратурьі у 
сучаснай школе відавочная, аб’ектыуныя факты пацвярджаюць, што 
адукацыйна-навучальны працэс далекі ад ідзалу. Гіраграма па бела- 
рускай літаратурьі для сярздняй агульнаадукацыйнай школы (Мінск, 
2000) арыентуе настауніка на літаратурна-крьітьічньї падыход, але 
аналіз празаічнага твора на >фоку літаратурьі часта бывае зусім ад- 
вольным, праводзіцца толькі на аснове першаснага эмацыянальнага 
успрымання мастацкага тэксту. У лепшым выпадку тэарэтычны раз
бор спадарожнічае літаратурнаму навучанню у якасці другараднай 
з ’явы , што не дазваляе выкарыстаць усе метадычныя рэсурсы для 
засваення вучнямі літаратурьі як формы быцця мастацтва. Таму за
дача выкладання літаратурьі на сучасным зтапе заключаецца у пры- 
цягненні тзарэтычных паняццяу да вывучэння творау у школе, а так- 
сама у вьізначзнні акцэнтау у наменклатуры школьных тэарэтыка- 
літаратурньїх катэгорый.

Праграмы на беларускай літаратурьі савецкаїа часу у адпавед- 
насці з ідзалагічньїм заказам гіатрабавалі ад настауніка палггызава- 
нага навучання і выхавання. Тэарэтычныя паняцці у школе таксама 
павінньї бьілі абслугоуваць патрэбы нарматыуна-дагматычнага нрын- 
цыпу вывучэння літаратурьі. Сярод тзарзтычнага матэрыялу у ста- 
рэйшых класах найбольшую пашану мелі класавасць, партыйнасць,

1 Лазарук М. Родная л ітараіура  і ш к о л а П о л ы м я .  1494. №  10. С. 226.
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народнасць літаратурьі, метад сацьіялістьічнага рзалізму. У вьініку 
абясцзньваліся тэарэтычныя веды, нсзаменныя для разумення і спа- 
сціжзння вучнямі літаратурьі як культурнага феномена. Сярод апошніх 
апьінуліся і празаічньїя жанры.

Прасочваючы дьінаміку абнаулення школьных праграм, гіадруч- 
нікау па беларускай літаратурьі на працягу 90-х гадоу, неабходна 
адзначыць, што многія спрошчаныя фармулеукі патзорьіі літаратурьі 
бьілі зняты, заменены больш дакладньїмі і змястоуньїмі, у т. л. і у 
дачьіненні да паняцця жанру. З ’яуляючыся цзнтральнай літаратура- 
знаучай катэгорыяй сярод іншьіх праграмных тэарэтычных паняццяу, 
жанр заняу адметнае месца у курсе беларускай літаратурьі, якое 
вызначаецца тым, што жанр дазваляе характарызаваць празаічньї твор 
як па фармальных (кампазіцьія, сюжэт, героі, тып тэксту), так і на 
змястоуных (эстэтычны пафас, авар ская  пазіцьія і інш.) паказчы- 
ках, выяуляючы адзінства зместу і формы мастацкага тзксту. Вало- 
даючы мнагамернасцю, шьірокім у параунанні з іншьімі тэарэтыч- 
ньімі паняццямі дыяпазонам магчымасцей, празаічньї жанр пры пра- 
вільнай арганізацьй урока літаратурьі спрыяе узнікненню усё новых і 
новых сэнсау у разуменні вучнямі твора. Дзякуючы сваей даволі 
устойлівай аснове жанр дазваляе вучням зрабіць самыя першыя ды- 
ферэнцыраваныя ацзнкі празаічнага твора, распазнаць, адрозніць і вы- 
значыць яго у літаратурнай пльїні. У гэтым сэнсе жанр выкарыстоу- 
ваецца на уроку літаратурьі як своеасаблівьі распазнавальны знак, 
таму менавіта з вызначэння жанравых уласцівасцей твора рзкамен- 
дуецца пачынаць філалагічньї аналіз прозы. Жанравая устаноука на- 
кіроувае усю далейшую працу на уроку, яна ж і завяршае яс. Не 
выпадкова, што менавіта у аспекце тэарэтычнай праблемы жанру 
метадысты рэкамендуюць будаваць абагульняльныя заняткі па вы- 
вучэнню прозы у старэйшых класах. Мэтазгоднасць такога падыхо- 
ду абгрунтоуваецца магчымасцю зблізіць індьівідуальньї сэнсавы кан- 
тэкст вучня-рзцьіпіента і аутара.

Такім чынам, задача настауніка заключаецца у паслядоуным узы- 
ходжанні вучняу ад разумення першаснай, павярхоунай жанравай дэ- 
фініцьіі празаічнага твора да асэнсавання піьібінньїх сувязей, якія дзей- 
нічаюць унутры жанру і дазваляюць выявщь нрадметна-сэнсавы бок
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прозы. Выкананне гэтай заданы на уроку лігаратурьі награбує свое- 
асаблівага разгорнутага паведамлення пра жанр: у межах твора (ад 
знешніх да унутраных якасцей), у межах курса (паглыбленне паняцця 
з класа у клас).

Аднак празаічньї жанр як ланцужок уласцівасцей, якасцсй, пры- 
мет, як сукупнае тэарэтычнае паняцце не ёсць самакаштоунасны, 
самадастатковы факт на уроку літаратурьі. Значэнне жанру як тэарэ- 
тычнага паняцця вызначаецца практычным заданием: вывучыць пра
заічньї твор у сістзматьічньїм парадку, максімальна спрыяючы па- 
вышэнню выхаваучага значэння курса літаратурьі, задавальненню 
пазнавальнай актьіунасці старшакласнікау. Прынцып практычнага 
засваення тзарзтьїка-літаратурньїх паняццяу, у т. л. і празаічньїх жан- 
рау, адстойвалі метадысты мінулага (У. Галубкоу, В. Вадавозау). Не 
вьхклікае ён сумненняу і сёння. Менавіта гэтым прынцыпам кіравалі- 
ся аутары канцэпцьй літаратурнай адукацьіі, новых праграм і падруч- 
н ікау па беларускай  літаратурьі, створаны х пад кіраун іцтвам  
М.А. Лазарука.

Засваенне вучнямі тэарэтычных паняццяу “празаічньї жанр”, “жан- 
равая спсцьіфіка твора” ірунтуецца на прынцыпе пераемнасці на усіх 
ступенях літаратурнага навучання школьнікау, уключаючы пачатко- 
выя класы. Неабходныя звесткі аб жанравай спецьіфіцьі празаічнага 
твора уводзяцца паэтапна, паступова ускладняюцца, замацоуваюцца 
у свядомасці вучняу, пашыраюцца у практычным аналізе прозы.
Так, ужо у 5 класе вучні павінньї мець уяуленне пра жанравае багац- 
це беларускай літаратурьі, улічваючьі узрост, на прыкладзе народнай 
творчасці. У 6 класе вучні атрьімліваюць найважнейшыя звесткі не 
пра роды і жанры літаратурьі, як тэта рабілася традыцыйна, а пра 
гыпы мастацкіх сістзм -  паэтычны і празаічньї.

Праграмны змсст 7 класа працягвае прззснтаваць розныя споса- 
бы мастацкага асваення рзчаіснасці. Увага напасрэдна канцзнтруец- 
ца на родах літара гурьі і іх нрыватных разнавіднасцях -  жанрах. Ме
навіта праграма 7 класа у курсе беларускай літаратурьі найбольш 
звернута да вывучэння празаічнага твора у залежнасці ад жанравай 
уласцівасці. Характерна, што на гэтым этапе літаратурнага навучан
ня (сярэдняя ступень) навуковыя паняцці носяць пераважна тэарэты-
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ка-літаратурньї характар і найболып звязаны з пьітаннямі пазтьікі, 
куды адносіцца і праблема жанру.

Асобным звяном літаратурнай адукацьіі з ’яуляюцца 8 і 9 класы, 
праграмны матэрыял якіх мае на мэцс падрыхтаваць вучняу да вы- 
вучэння літаратурьі на гістарьічнай аснове. На гэтым пераходным 
(ад сярэдняга да старэйшага звяна) этапе навучання па-ранейшаму 
увага канцэнтруецца на літаратурньїм творы, пытаннях пазтьікі, але 
навуковая аснова выкладання набліжана да методьікі старэйшых кла- 
сау, дзе дамінуюць тэарэтычныя паняцці, звязаныя з заканамернас- 
цямі літаратурнага працэсу. Што датычыць развіцця уяуленняу вуч
няу пра жанравыя асаблівасці празаічнага твора, то у адпаведнасці з 
патрабаваннем бесперапьіннасці навучання праграма прадугледжвае 
паглыбленне пaняццяÿ пра апавяданне (8 клас), аповесць (9 клас), 
развіцце паняццяу, якія дазваляюць вызначыць жанравую спецьіфіку 
твора (а вар ск ая  канцэпцыя асобы, сюжэт, кампазіцьія, прыёмы рас- 
крыцця характару героя). Уводзяцца тэарэтычныя звесткі, што да- 
юць магчымасць ацаніць эстэтычны пафас празаічнага твора (9 клас, 
трагічнае у літаратурьі) і звязаць яго з асаблівасцямі жанру.

Асабліва адказны этап'у літаратурнай адукацьіі школьнікау -  ста- 
рэйшыя класы, калі замацоуваюцца адносіньї вучняу да літаратурьі 
як эстэтычнай з ’явы. Нягледзячы на тое, што цэнтр увагі на жанра
выя асаблівасці празаічньїх творау і питанні пазїьікі у цэлым аднесе- 
ны да сярэдняга звяна, менавіта у старэйшых класах вывучэнне пра
заічнага твора з улікам яго жанравай спецьіфікі з ’яуляецца найбольш 
эфектыуным. Як паказваюць праведзеныя даследаванні, узроста- 
выя асаблівасці старшакласнікау, актыунае развіцце абстрактнага 
мыслення спрыяю ць аптымальнаму і хуткаму засваенню  такога 
адцягненага паняцця, як гіразаічньї жанр. Толькі старшакласнікі здоль- 
ны успрыняць гэтае універсальнае літаратуразнаучае паняцце поу- 
на, з улікам яго шьірокіх практычных магчымасцей. Набыты у папя- 
рздніх класах чьітацкі вопыт, уменне вучняу аналізаваць канкрэтныя 
творы пры граматных метадычных дзеяннях настауніка дазваляюць 
аптымальна суадносіць тэарэтычны аспект навучання з B b ix a B a ÿ 4 b iM  

і эстэтычным, “ ...скарзкціраваць першапачатковае суб’ектыуна-аса- 
бовае успрыманне, на навуковай аснове асзнсаваць літаратурньї твор
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у адзінстве зместу і формы, узняцца ад змпірьічнага узроуню да кан- 
цэптуальнага” 1. Гэта яшчэ раз пацвярджае актуальнасць дадзенай 
праблемы для методьікі выкладання літаратурьі у старэйшых кла
сах. Той факт, што жанр як навуковае паняцце адносіцца да пытанняу 
пазтьїкі, а старэйшае звяно арыентавана не столькі на выяуленне спо- 
сабау і прыёмау мастацкага асваення рзчаіснасці, колькі на закана- 
мернасці літаратурнага працэсу, не з ’яуляецца супярэчнасцю, бо ды- 
япазон празаічнага жанру дазваляе прасачыць традьщьіі і наватар- 
ства у літаратурьі, пазнаёмщца з нацыянальнай спецьіфікай прозы, 
літаратурньїмі пльїнямі, стьілямі, індьівідуальнай манерай пісьменні- 
ка, г. зн. узняцца да канцзптуальнага разумения літаратурьі. Менаві- 
та вывучэнне жанравай спецьіфікі прозы, а не проста асаблівасцей 
апавядання, аповесці, рамана ставіцца у цзнтр увагі у старэйшых кла
сах. Разумение жанравай спецьіфікі твора патрабуе ад вучня умення 
бачыць як генетычную аснову твора, так і "набытыя” індьівідуаль- 
ныя якасці, абумоуленыя творчай манерай пісьменніка. Гэты навык 
з ’яуляецца даступным менавіта для старшакласнікау, але фарміру- 
ецца паступова, пачынаючы з сярздніх класау. Логіка праграмнага 
матэрыялу з класу у клас вымагае развіцця у вучняу разумения жан- 
равага сінтззу -  магчьімасці родавых перакрыжаванняу (лірьічная, 
драматычная проза); умення адрозніваць якасці твора у межах адна- 
го жанру (філасофскі, гістарьічньї раман, раман-дзеннік і г. д.). Гэтыя 
уменні канчаткова замацоуваюцца у старэйшых класах, хоць прагра- 
ма для 10-11 класау іх фарміраванне не рэгламентуе строга, а абмя- 
жоуваецца агульнай фармулёукай: ведаць роды і жанры літаратурьі. 
Гэта, аднак, не азначае, што дадзены аспект не прадугледжаны ці 
абмежаваны. Сучасныя праграмы у адрозненне ад папярздиіх, стро
га уніфікаваньїх, з ’яуляюцца гнуткімі, таму больш важкімі становяц- 
ца педагагічнае майстэрства настауніка, яго творчыя здольнасці, філа- 
лагічная падрыхтоука, гатоунасць падаць вучням веды на вьісокім 
тэарэтычным узроуні у адпаведнасці з узроставьімі і індьівідуаль- 
ньімі асаблівасцямі.

1 К анцэпцы я р іф ар м ав ан н я  л ітаратурн ай  адукацьіі /  П ад  навук. рад. 
М А. Л азарука, В.У. Івашьіна. -  М н., 1996. -  С. 26.
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Гаворачы пра месца празаічньїх жанрау сярод тэарэтычных па- 
няццяу па беларускай літаратурьі у старэйшых класах, неабходна 
адзначыць, што вьіпускнік павінен валодаць сістзмай тэарэтычных 
ведау па беларускай літаратурьі. Назіранні за школьнай практикам 
паказваюць, што сістзма паняццяу часам падмяняецца іх наборам. 
У вьініку разарванасці унутраных сувязей пазнавальныя і выхавау- 
чыя магчьімасці літаратурнай адукацьіі істотна абмяжоуваюцца. У 
дачьіненні да фарміравання паняцця пра жанравую спецьіфіку празаі- 
чнага твора неабходна такое навучанне, якое б максімальна закрана- 
ла вывучэнне іншьіх тэарэтычных паняццяу. Аднак звяртаючыся да 
самых розных мастацкіх злементау і іх узаемасувязі з паняццем “жан- 
равая спецьіфіка празаічнага твора”, на уроку літаратурьі перш за 
усё трэба улічваць той факт, што многія элементы, неабходныя для 
разумения твора аднаго жанру, з ’яуляюцца лішнімі для другога. Таму 
узаемасувязь паміж празаічньїмі жанрамі і іншьімі паняццямі трэба 
разумець не як усеагульную, а як абмежаваную законамі мастацкай 
творчасці.

Літаратурная адукацыя старшакпаснікау не абмяжоуваецца толькі 
курсам нацыянальнай літаратурьі. Важнае месца у адукацыйным 
працэсе адводзіцца рускай літаратурьі, у першую чаргу гэта тычыцца 
гарадскіх школ. Таму мэтазгодна ствараць цэласную сістзму празаіч
ньїх жанрау і іншьіх навуковых паняццяу на базе абодвух прадметау -  
беларускай і рускай літаратурьі, а таксама сусветнай. Безумоуна, што 
праграма па рускай літаратурьі (Мінск, 1998) сярод літаратурньїх 
пытанняу звяртаецца і да праблемы жанру, адводзячы ёй важнае зна- 
чэнне не толькі у сярзднім, але і у старэйшым звяне. Таму пры 
вьівучзнні празаічньїх творау, іх жанравай спецьіфікі неабходна наладж- 
ваць каналы сувязі паміж урокамі беларускай і рускай літаратурьі. 
Аднак, як сведчыць практыка, часцей за усё веды, атрыманыя у ходзс 
вывучэння адной літаратурьі, напрыклад рускай, механічна перано- 
сяцца і прыстасоуваюцца да іншай -  беларускай, што змяншае ролю 
роднай літаратурьі як нацыянальна-культурнага фактару. Гэты пра
щ е  бывае і адваротным, калі блізкія літаратурньїя з ’явы механічна 
пераносяцца з беларускай літаратурьі на рускую.

Працуючы з мастацкім тэкстам, неабходна мець на увазс, што
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література адлюстроувае свядомасць нацьіі, яе гістарьічньї, культур
ны шлях. Адмстнасць нацыянальнага празаічнага твора вядзе да 
адрозненняу у сістзме тэарэтычных паняццяу. У гэтым сэнсе не вы- 
ключэнне і празаічньїя жанры, якія, з ’яуляючыся катэгорыяй гіста- 
рычнага развіцця, патрабуюць асваення нацыянальнай спецьіфікі літа- 
ратурнага матэрыялу, які на уроку беларускай літаратурьі найчасцей 
звязваецца толькі са зместам твора, у вьініку чаго фарміруецца 
аднабаковасць у разуменні старшакласнікамі нацыянальна-культур- 
ньіх заканамернасцей і традыцый беларускай літаратурьі.

Гаворачы пра нацыянальны аспект тэарэтычных паняццяу, звяза- 
ных з жанравай спецьіфікай прозы, важна мець на увазе, што не усе з 
іх маюць зквівалентьі у рускай ці сусветнай літаратурьі, напрыклад 
апавяданні-абразкі, “сцзнкі з натуры” (вызначэнне М. Багдановіча). 
Такія беззквівалентньїя паняцці, у т. л. жанравыя дзфініцьіі, цяжзй за- 
свойваюцца вучнямі і патрабуюць ад настауніка дадатковых нама- 
ганняу, аднак даюць магчымасць пагльїбіць уяуленне старшакласні- 
кау пра унікальнасць беларускай культуры.

Такім чынам, вывучэнне празаічньїх творау у іх жанравай спе- 
цьіфіцьі має шьірокі дыяпазон магчымасцей, але не з ’яуляецца сама- 
мэтай на уроку літаратурьі. Сутнасць навучання заключаецца у заха- 
ванні прапорцьіі паміж тэарэтычным і выхаваучым, практычным 
аспектам выкладання літаратурьі. Галоуны прынцып вывучэння па- 
пяцця -  сістзмнасць, якая заключаецца ва усталяванні унутраных су- 
вязей паміж катэгорыяй жанру прозы і іншьімі тзарзтьічньїмі паняц- 
цямі, што фарміруюцца на базе беларускай, а таксама сусветнай і 
рускай літаратур з улікам нацыянальнай спецьіфікі матэрыялау. Сістзм
насць навучання таксама забяспечваецца пастаянным ускладненнсм 
праграмных патрабаванняу да разумения вучнямі жанравай спецьіфікі 
прозы, яе сэнсава-прадмстнай сутнасці.

У цэлым жанр як вядучае навуковае літарагуразнаучае паняцце 
захоувае адпаведнае значэнне у сучасным вьікладанні літаратурьі у 
старзйшых класах. Аналіз прозы з улікам жанравай спецьіфікі істот
на спрыяе інтзнсіфікацьіі навучальнага працзсу, бо дазваляе вучню 
наладзіць духоуную сувязь з літаратурньїм творам, напоуніць яго 
уласным, жывым сзнсам, як і увесь ирацзс навучання.
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