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Тэарэтыка-метадычныя асновы фарміравання паняцця 
пра жанр пры вывучэнш беларускай прозы у старшых класах

Якасна новым этапам у літаратурньїм развіцці школьнікау 
з’яуляюцца старшыя класы, дзе патрабаванні да выкладання 
літаратурьі істотна узРастаюЧь [гл-> напрыклад, 11]. 
Інтелекту алізацьія літаратурнага навучання у старшых класах у 
многім залежыць ад зместу школьнай ираграмы, значная частка якой 
прадстаулена празаічньїмі творамі, што патрабуюць вызначэння 
жанравай спецьіфікі твора. Нягледзячы на тое, што цэнтр увагі на 
жанр і питанні пазтьікі у цэлым аднесены да сярэдняга звяна, 
менавіта у старшых класах вывучэнне празаічнага твора з улікам 
жанру з’яуляецца найбольш эфектыуным. Як паказваюць 
праведзеныя даследаванні, узроставыя асаблівасці старшакласнікау 
спрыяюць аптымальнаму і хуткаму засваенню такога адцягненага 
паняцця, як жанравая специфіка прозы, што неабходна для 
паунацэннай літаратурнай адукацьіі школьнікау.

Эфектыунасць жанру як дамінантьі пры вьівучзнні літарагурьі 
абумовіла шэраг даследаванняу гэтай праблемы у методыцы яе 
выкладання: працы З.Антонавай, В.Галубкова, Г.Гукоускага,
Н.Малдаускай, А.Маньїкінай, В.Маранцмана, З.Рэз, В.Стаюніна і 
інш. ІІраблеме залежнасці школьнага аналізу твора ад жанравай 
спецьіфікі у дачьіненні да беларускай літаратурьі удзяляе увагу 
В.Івашьін, М.Лазарук, В.Ляшук, АЛугоускі, ПЛявонава, 
М.Мішчанчук, Н.Рашзтнікава і інш. Агульная рыса навуковых 
метадычных канцэпцый у дачьіненні да разглядаемай праблемы 
выражана у наступнай думцы В.Галубкова: “чым больш ясна 
настаунік паставіць пытанне пра спецьіфіку жанру, тым больш 
дакладна будзе пабудаваны аналіз, тым больш нрадуктыуным ён 
будзе для літаратурнай адукацьіі і эстэтычнага развіцця вучняу, не 
кажучы пра тое, што увага да спецьіфікі унясе разнастайнасць на 
урокі па літаратурьі і узмоцніць іх інтарзс” [8£І54]. У той жа час 
шзраї даследаванняу не здьшае актуальнасці пытання вывучэння 
жанравай спецьіфікі у дачьіненні да школьнага курса літарагурьі.

Пытанне пра жанр і яго спецьіфіку -  гэта праблема 
устойлівасці з аднаго боку і зменлівасці -  з другога. Гльїбінная 
аснова, “памяць жанру” (М.Бахцін), “жанравая інерцьія” 
(С.Аверынцау) задає рамкі не толькі напісання, але і успрымання, 
інтзрпрзтацьіі твора, што у школьным вьікладанні не можа 
вычэрпвацца толькі пазнаваннем вучнямі уст°йлівьіх рысау, а 
патрабуе аналізу жанравых адступленняу. Тлумачэнне ж творау на 
уроку, як правіла, вядзецца па адной жанравай прыкмеце і таму
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аказваецца збедненым. Такім чынам, иры вывучэнш жанравай 
спецьіфікі празаічнага твора у школьным вьікладанні мы зьіходзім з 
адзінства тьіпалагічнага устойлівага жанравага зместу і адступленняу 
ад яго, жанравай унікальнасці, абумоуленай суб’екгыунай аутарскай 
ід'зяй і ходам гістарьічнага развіцця мастацкага мыслення.

Праца над вызначэннем жанравай спецьіфікі твора і 
відазмяненнямі жанравых структур на уроку літератури 
характарызуецца сістзмнасцю і праграмаванасцю. Па-першае, 
эфектыунасць методьікі вывучэння прозы у старшых класах 
залежыць ад таго, наколькі улічваюцца магчымыя родавыя 
перакрьіжаванні у межах аднаго мастацкага твора, што патрабуе ад 
настауніка звароту да своесаблівага літаратурнага эклекгызму і 
прыцягнення старшакласнікау да аналізу тых прыкмет, якія 
абумоуліваюць такія перакрьіжаванні. Да прыкладу, творчасць 
Я.Брыля у 11 класе мэтазгодна вывучаць з улікам родава-жанравых 
перакрыжаванняу лірьікі і прозы. Невыпадкова, што праграма 
акцэнтуе увагу на лірьічнай пльїні у рамане “ІІтушкі і гнёзды”, а 
пасля вывучэння творчасці пісьменніка у якасці абагульнення 
прапануе паглыбленне паняцця пра лірьічную прозу. Сапрауды, 
жанраваутваральнай асновай рамана з’яуляецца эмацыянальна- 
паэтычны спосаб асэнсавання рзчаіснасці. Над кірауніцтвам 
настауніка старшакласнікі павінньї усвяД°м'Ць (* гэта будзе 
прыкметай граматнага чытача), што пры чьітанні рамана 
успрьшаецца не столькі факт, падзея, гісторьія персанажа, што 
характэрна уласна празаічньїм творам, колькі эмацыянальна- 
пачуццёвы адбітак гэтых падзей, лірьічнае “я” аутара. У ходзе 
самастойных назіранняу і калектыунай ирацы на ур°кУ вучні 
пераконваюцца, што гісторьія Алеся Руневіча -  гэта не толькі і не 
столькі падзейная біяграфія жыцця героя, колькі “біяграфія адной 
душы” (Я.Брыль), гісторьія пачуццяу і перажыванняу персанажа.

Прыкладам іншага хараюару можа служыць вывучэнне у 
старшых класах творчасці М.Гарэцкага, чыя творчая манера, 
імкненне да псіхалагізму абумовші схільнасць прозы да драмы, 
узаемадзеянне прынцыпау аповесці (апавядання) і трагедьіі. 
Разумение вучнямі праз прызму роду і жанру і вора названых 
заканамернасцей творчасці пісьменніка не ляжыць на паверхні, а 
патрабуе настаяннай працы на уроку, спрыяючы развіццю 
пазнавальнай актьіунасці старшакласнікау.

Другой умовай прадуктьіунасці працы на уроку з’яуляецца 
назіранне за жанравым рухам у межах эпасу. Паглыбленне 
псіхалагізму, павышаная сэнсавая нагрузка на слова, узмацненне 
філасофскага пачатку -  усе гэтыя і іншьія акалічнасці абумоуліваюць
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узаемадзеянне жанравых прынцыпау апавядання 1 аповесщ, аповесщ 
1 рамана (так званая “рамашзацыя форм”). Дадзеная акал1чнасць (без 
злоужыванняу ёю) не можа заставацца па-за увагай настаушка \ 
вучня. Так, нельга л1чыць завершаным вывучэнне творчасщ 
В.Быкава, не звярнуушы увагу вучняу на незвычайную ёмктасць 
слова, насычанасць твора грашчным1 атуацыям1, начуццям1 1 
думкам1, падзейнасць у межах звужанага кола персанажау, звужанай 
прасторы, якая успрымаецца як пстарычная. Гэтыя адметнасщ 
творчасщ шсьменшка пашыраюць межы апавядання, аповесщ, 
выходзячы за клаЫчна пазначаныя рамк1 1 па абхвату рэчакнасщ 
набл1жаючыся да вялшх форм. Праца над узаемадзеяннем жанрау у 
межах эпасу з’яуляецца даступнай не для уах узросгавых катэгорый 
школьнжау, хоць проза В.Быкава вывучаецца з 5 класа. Толью 
засво1ушы веды пра розныя жанры прозы як элементы паэтычнай 
сютэмы твора 1 набыушы навык! працы з мастацюм тэкетам, вучш 
змогуць убачыць жанравае узаемадзеянне I прыйсщ да высноу 
канцэптуальнага характару, што магчыма толью у старшых класах.

Па-трэцяе, мадэляванне эфектыуных умоу развщця 
уяуленняу вучняу пра жанравую спецыф1ку твора патрабуе нaзipaння 
за дынамжай у межах аднаго жанру. Напрыклад, у беларусюм 
рэалютычным апавяданш вылучаюць абразш, мЫяцюры, ¡мпрэсп, 
апавядальныя псторьп; у форме лютоу, дзёншкау 1 ¡нш.; апавяданш 
бытавыя, сацыяльна-бытавыя, сатырычныя, пахалапчныя, л1рычныя 
1 ¡нш. Аналапчны жанрава-тэматычны рух наз1раецца у межах 
аповесщ, рамана. Яго ул'к дазваляс паглыбщь праграмныя 
патрабаванш да вывучэння эпасу у старшых класах, таму важна, каб 
вучш зразумел1, у якой разнавщнасщ жанру рэалпуецца мастацю 
вобраз. У адпаведнасщ з праграмным1 патрабаваннямь 
старшакласнш павшны мець уяуленне пра жанравыя вщы рамана. 
Гэтыя тэарэтычныя звестю нават вынесены асобна у раздзел “Тэорыя 
лааратуры”. Так, вывучэнне рамана А.Мрыя “Затею Самсона 
Самасуя” у 11 класе рэкамендуецца ажыццяуляць з улкам жанрава- 
стылёвых асабл1васцей рамана-дзёншка. Прадумваць сктэму урокау 
1 практична аргашзоуваць у канкрэтных умовах вывучэнне рамана 
У.Караткев1ча “Каласы пад сярпом тва1м” неабходна з улкам 
пстарычнай асновы твора, фарм1руючы у старшакласнкау разумение 
пра пстарычны раман. Аднак, як пацвярджаюць наз1ранш за 
школьнай практыкай, вучш старшых класау часам з цяжкасцю 
вызначаюць не толью разнавщнасць жанру, але 1 сам жанр, што 
сведчыць пра неабходнасць павышэння рол! адукацыйнага моманту у 
навучанш лгаратуры 1 распрацоую рэкамендацый навукова- 
практычнага характару для настаушкау беларускай л1таратуры.
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Такім чынам, назіранні за дьінамікай асобных празаічньїх форм 
і с1стэмы у цэлым даюць старшакласнікам магчымасць убачыць 
арьігінальнасць кожнага празаічнага твора.

Праблема жанру -  тэта не толькі яго у с т ° і ш в а с ц ь  і 
зменлівасць, але і выяуленне сістзмьі прыкмет, якія вызначаюць 
тьіпалагічную, эстэтычную і фармальную сутнасць твора. Так, 
М.Палякоу адзначае, што “градацыя жанравых форм ...звязана са 
зменамі семантычнага ядра, прынцыпау кампазіцьіі і сродкау 
паэтычнай вьіразнасці. Асноуныя характарьісгьікі жанру, так сказаць, 
яго апорныя часткі, гэта:

1) эстэтычная аснова адносін да рзчаіснасці;
2) абхват рзчаіснасці (апавяданне -  раман);
3) тып выкладу (апавяданне, апісанне, дыялог);
4) кампазіцьійная структура (роля дзеяння, персанажа, 

абставін);
5) характер арганізацьіі слоунай тканіньї (рытм, ¡нтанацыя, 

троны і г. д.)” [22^21].
Безумоуна, што поуны пералік дыферэнцыйных прыкмет жанру 

зафіксаваць і вызначыць адназначна складана. Разам з тым, 
акцэнтуючы увагу на названых прыкметах не у выглядзе жорсткай 
схемы, а мэтазгодных варыяцый, настаунік прьіводзіць вучняу да 
разумения змястоунай і фармальнай спецьіфікі твора у іх адзінстве. 
Зразумела, што такім падрабязным аналізам на кожным уроку 
злоужываць нельга, але у любым выпадку ацэнка жанравай 
спецьіфікі не можа ажыццяуляцца па адным параметры. Між тым, 
пры вьізначзнні жанру празаічнага твора старшакласнікі часцей 
карыстаюцца толькі адной характарыстыкай -  колькаснай, што не 
толькі звужае, але у асобных випадках увогуле робіць немагчымым 
ацэнку жанравай прьіналежнасці твора: сучасныя аповесці і раманы 
часта па аб’ёме тэксту аднолькавыя. Таму важна развіваць у 
старшакласнікау умение мьісліць аналітьічна і ацэньваць жанр па 
характары структурных частак, змястоунасці твора, асаблівасцях 
вобразатворчасці, моунай арганізацьіі тэксту і інш. Павярхоунае, 
заснаванае на колькаснай характарыстыцы разумение празаічнага 
жанру змяшчае у сабе небяспеку запраграмаванасці вучняу на 
успрыманне “малых” форм як менш значных у параунанні з 
“сярзднімі” і “вялікімі”. Адсюль вьінікае неабходнасць развіцця у 
старшакласнікау разумения, што кожны жанр мае свой дыяпазон 
магчымасцей у мастацкім асваенні рзчаіснасці. У гэтым сзнсе 
успрыманне вучнямі жанру павінна быць нейтральным.

Вяртаючыся да жанраваутваральных фактарау, якія уплываюць на 
вывучэнне прозы, асобна спьінімся на эстэтычным паказальніку.
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Аналіз школьнай практьікі сведчыць, што эстэтычная аснова твора, 
яго пафас на уроку літаратурьі недаацэньваецца, тым болей у якасці 
змястоунага паказальніка жанру. Аднак менавіта эстэтычнае 
(цудоунае, трагічнае, жахлівае, драматычнае, камічнае, іранічнае, 
сатырычнае і інш.) часам вызначае адметнасць асобнага твора, 
стылёвай манеры у цэлым. У асобных навуковых канцэпцыях у 
дачьіненні да літаратурньїх жанрау эстэтычнаму належыць 
вызначальная роля. Так, Артзга-і-Гасет лічьіць, што жанры у 
літаратурьі -  гэта “субстанцыйны паэтычны змест”, “сапраудныя 
эстэтычныя катзгорьіі”, “эстэтычныя тэмы”, “ ...якія ёсць не што 
іншае, як шьірокія вуглы меркавання, пад якімі разглядаюцца 
найважнейшыя бакі чалавечага” [21;С.174]. Гэтая думка хоць і 
ускосна, але пацвярджае, што ^менне успрымаць жанр твора 
залежыць ад развітасці эстэтычнага пачуцця вучняу, таму мастацкі 
такт настауніка неабходны на кожным уроку. Прикладам працы з 
эстэтычным кампанентам твора, што выяуляецца у жанры, можа 
быць аналіз катзгорьіі трагічнага, што разумеецца вучнямі даволі 
павярхоуна: як смерць ці іншьія няшчасці у жьіцці людзей, але змест 
гэтага паняцця больш складаны. Мастацкая канцэпцыя трагічнага у 
найбольш агульным выглядзе грунтуецца на наступным: 
непапраунасць страты у імя бяссмерця і ісціньї, сіла і адначасова 
слабасць чалавека у свеце, імкненне быць вышэй за абставіньї, якія 
нельга змяніць толькі у дадзены момант, а не увогуле, спалучзнне 
смутку і спакою, нават радасці і інш. У канкрэтным творы аналіз 
трагічнага вядзе вучняу да разумения аутарскай канцзпцьіі асобы, 
таму невынадкова, што “аутарская канцэпцыя асобы” і “трагічнае і 
гераічнае у літаратурьі” змешчаны у праграме у адным раздзеле. 
Невыпадкова таксама, што засваенне названых тэарэтычных 
паняццяу прадугледжана у сувязі з вывучэннем творчасці В.Быкава, 
у прьіватнасці, аповесці “Аблава”, дзе катэгорыя трагічнага 
прадстаулена надзвычай выразна. Аналіз аповесці з пункту 
гледжання эстэтыю дазваляе вучням успрымаць пакутніцкае жыццё 
галоунага героя твора Хведара Роубы як найвышэйшую 
несправядлівасць, а яго гібель -  як непапрауную трагічную страту, 
свабодны выбар на карысць дабра.

Як эстэтычная катэгорыя трагічнае мае адценні, вьісветліць якія на 
уроку літаратурьі у старшых класах пажадана, бо у гэтым выпадку 
паглыбляецца праблемны змест навучання. Правёушы паралелі з 
рускай літаратурай, мэтазгодна паразважаць з вучнямі на тэму, чаму, 
напрыклад, Ф.Дастаеускага называюць пісьменнікам жаху,
І.Тургенева -  мастаком смутку, а вобразная канцэпцыя творау
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В.Быкава грунтуецца на трагедьіі чалавека і свету і знаходзіць 
натуральнае увасабленне у форме “лакальнай” аповесці і апавядання.

З улікам актыунага развіцця абстрактнага мыслення у 
старшакласнікау пры вьівучзнні эстэтычных якасцей празаічньїх 
творау розных жанрау мэтазгоднай будзе апора на агульны 
філасофска-зстзтьгчньї фундамент, звязаны з гісторьіяй развіцця 
мастацтва. Так, выкладаючы антычную і сярздневяковую літературу 
у 10 класе, пажадана давесці вучням, што дамінуючай эстэтычнай 
катэгорыяй антьічнасці з’яуляецца цудоунае, якое грунтуецца на 
гармоніі, супадзенні рэальнага з ідзальньїм, і тэта знайшло 
выражэнне у грзчаскай літаратурьі. Так, у “Прыкаваным Праметзі” 
Зсхіла, “Іліядзе” Гамера, грзчаскіх міфах героі малююцца як 
рэальныя людзі з ідзальньїмі якасцямі, таму і набліжаюцца да богау, 
а богі паустаюць як ідзальньїя істотьі, што набліжаюцца да рэальных 
людзей. У эпоху Сярэднявечча наіуная, заснаваная на міфах, 
раунавага парушаецца. Непераадольная дыстанцыя паміж Богам і 
чалавекам прьіводзіць да таго, што ідзальнае уж о  не супадае з 
рэальным, а істотна над ім пераважае, што азначае дамінаванне 
катзгорьіі узвышанага, якое у сярэдневяковай літаратурьі найлепш 
выяулена у жанры “жьїціе святых” з уласцівай яму кананічнасцю, 
строгасцю, умоунасцю вобразау.

З названых пазіцьій можна і далей вывучаць зпохі у развіцці 
літаратурьі. Падыход да вывучэння літаратурьі у старшых класах з 
акцэнтам на жанрава-эстэтычным моманце дазваляе, па-першае, 
узмацніць інтарзс вучняу да творау старажытнай літаратурьі, што, як 
паказвае практыка, з невялікай цікавасцю вывучаюцца школьнікамі, 
па-другое, пaвыciць якасць літаратурнай адукацьіі старшакласнікау, 
знаёмячы іх з цэласным працэсам мастацкага развіцця чалавецтва на 
прыкладзе літаратурьі.

Да тзарэтычных асноу фарміравання паняцця пра жанр пры 
вьівучзнні прозы адносіцца і кампазіцьійная форма твора, якая у 
значнай ступені грунтуецца на сюжэце. У дачьіненні да школьнай 
практьікі нраблема заключаецца у наступным: па-першае, мала 
звяртаецца увагі на асаблівасці зпічнага сюжзта у адрозненне ад 
драматычнага і лірьічнага. ГІа-другое, у старшых класах больш важна 
звяртацца да унутранага сюжзта, устойлівасці ці няустойлівасці 
знешняга дзеяння, прычым дадзеныя назіранні узводзіць да узроуню 
абагульненняу. У сучасных творах сюжзт можа быць увогуле 
размытым, што успрымаецца школьнікамі як недасканаласць. Каб 
папярздзіць такія адносіньї вучняу да твора, напрыклад, вывучаючы 
раман А. дэ Сзнт-Экзюперы “Планета людзей”, неабходна 
акцзнтаваць увагу на тым, што у творы адсутнічае адзіньї сюжзт, і
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гэта заканамернае выражэнне індьівідуальнай мастацкай манеры 
пісьма у форме філасофска-лірьічнага рамана. Складанай задачай 
з’яуляецца і вывучэнне творчасці В.Казько, чыя стылёвая манера 
характарызуецца перавагай суб’ектыунага над аб’ектыуным, 
адсутнасцю стройнага сюжэта, імкненнем да усё большай 
абстрактнасці. Жанрава-стылёвы аналіз творау В.Казько з акцэнтам 
на асаблівасцях кампазіцьіі і сюжэта дазваляе пагльїбіць, 
удакладніць ці перабудаваць успрыманне школьнікамі мастацкага 
тэксту.

У вьізначзнні жанрава-тьіпалагічнай і эстэтычнай спецьіфікі 
прозы важным з’яуляецца асваенне старшакласнікамі слоунай 
арганізацьіі прозы, што патрабуе аналізу розных мауленчых сістзм. 
Так, любы празаічньї жанр у параунанні з лірьічньїм знаходзіцца 
далей ад эмацыянальнага маулення і набліжаецца да практычнага. 
Аднак жанравая спецьіфіка канкрэтнага твора (тая яе частка, якая 
найбольш залежыць ад суб’ектыунай аутарскай думкі), мае свае 
асаблівасці у функцыянальна-ацэначным аспекце слова. Так, 
напрыклад, у межах аднаго жанру могуць назірацца істотньїя 
адрозненні мауленчых сістзм: аповесць, у якой эстэтычная задача 
выцясняе класічньїя уласцівасці прозы і набліжае твор да 
эмацыянальнага (паэтычнага) маулення (з такіх пазіцьш, напрыклад, 
неабходна вывучаць прозу Я.Брыля), і аповесць, у якой лаканічнае, 
стрыманае слова прьіводзіць да перавагі рассудкава-аналітьічнага 
элементу і выяуляе тым самым не толькі уласна празаічньїя якасці, 
але і набліжзнне да намінатьіунага маулення, захоуваючы 
мастацкую вобразнасць твора (напрыклад, проза В.Быкава). Такім 
чынам, даследаванне мовы твора дапауняе і ураунаважвае разумение 
вучнямі жанравай спецьіфікі прозы і спрыяе тым самым развіццю 
чытацкай успрьімальнасці старшакласнікау.

Як мы пераконваемся, катэгорыя жанру у святле тэарэтыка- 
метадычных канцэпцый з’яуляецца складаным пытаннем, што не 
можа не уплываць на практыку школьнага выкладання літаратурьі. 
Сэнс і праблема вывучэння жанру заключаецца у тым, каб, 
развіваючьі уяуленні вучняу пра асобныя паказальнікі жанру, 
вызначыць яго унікальнасць як змястоунай формы у вобразным 
асваенні свету і тым самым павьісіць якасць літаратурнай адукацьіі 
старшакласнікау.

Безумоуна, што разгледжаныя моманты поунасцю не 
вычэрпваюць праблему жанру, аднак даюць магчымасць тэарэтычна 
абгрунтаваць асновы фарміравання ианяцця пра жанр пры вьівучзнні 
беларускай прозы на уроку літаратурьі у старшых класах.
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Вывучэнне творчасці В.Быкава і Ф.Дастаеускага як аналітьїка- 
рзалістьічнай прозы у XI класе сярэдняй школы

Адна з задач літаратурнай адукацьй -  развіцце эстэтычнай 
культуры вучняу, фарміраванне асобы на аснове агульначалавечых 
каштоунасцей, вьюокіх маральных пачуццяу. У старшых класах 
гэтаму у значнай ступені спрыяе вывучэнне сучаснай прозы, якая 
валодае найбагацейшым інтзлектуальньїм патэнцыялам, з’яуляецца 
крьтніцай духоунасці і гуманізму.

Маючы на увазе неабходасць вывучэння беларускай літаратурьі 
у кантэксце сусветнай [25; ¿.,40 -  53], паспрабуем вьісветліць і 
абгрунтаваць некаторыя магчымыя шляхі вывучэння у XI класе 
творчасці В.Быкава і Ф.Дастаеускага як узорау аналітьїка- 
рзалістьічнага пісьма. ГІаколькі канцэптуальнае, цэласнае 
разумение старшакласнікамі празаічньїх творау у многім залежыць 
ад ацзнкі творчага метаду, якім карыстауся пісьменнік, у якасці 
тэарэтычнага фона выкарыстаем аналіз традыцый маральна- 
філасофскай прозы з акцэнтам на прынцыпах рзалістьічнай 
аповесці, рамана (праламленне творчага метаду у жанры). 
Выхаваучы, праблемны аспект навучання суаднясём з мастацкай 
канцэпцыяй асобы і свету у вывучаемых творах, актуальньїмі 
маральна-гуманістьічннмі праблемамі.

Пры вьівучзнні манаграфічнай тэмы “Творчасць В.Быкава” на 
уступных занятках мэтазгодна, каб настаунік выкарыстау форму 
лекцьіі. Спачатку неабходна засяродзіць увагу на сутнасці 
мастацкай канцзпцьіі рзалізму і яго традыцыях у аналітьічньїм, 
інтзлектуальньїм рзалізме XX стагоддзя: паглыбленае асэнсаванне 
быцця, праудзівае мастацкае узнауленне рзчаіснасці, маральнае 
завастрзнне пытанняу дабра і зла, праблемы гуманізму 
[гл., наприклад, 4]. Настаунік адзначае, што майстрам аналітьічнай 
прозы у беларускай літаратурьі з’яуляецца В.Быкау, чые творы 
вызначаюцца імкненнем да канцэптуальнага аналізу чалавека і 
свету. На наступных занятках вучні непасрэдна аналізуюць творы 
пісьменніка (“Знак бяды”, “У тумане”), назіраюць за жанрава- 
стьілйвьімі асаблівасцямі аповесцей і з дапамогай настауніка 
прыходзяць да высновы, што скандэнсаванасць формы (“лакальная 
аповесць”) -  гэта натуральнае выражэнне глыбокага 
інтзлектуальнага зместу.

Аналітака-рзалісгачная аснова аповесцей В.Быкава у многім 
паглыбляецца, дзякуючы праблеме маральнага выбару -  
цэнтральнай у творчасці пісьменніка [гл., напрыклад, 1, 2, 25], якая
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і робіцца предметам разгляду на уроках. Сутнасць работы 
заключаецца у наступним: з пазіцьій гуманізму ацаніць выбар 
галоуных герояу аповесцей -  Сушчзні (“У тумане”), Петрака і 
Сцепанідьі Багацькау (“Знак бяды”): вызначынь, як і за кошт чаго 
паглыбляецца інтзлектуальная аснова творау; ахарактарызаваць 
рзалістьічнасць мастацкага паказу рзчаіснасці. Аптымальны шлях 
аналізу у гэтым выпадку -  праблемны, які уяуляе сабой 
мадэляванне настаунікам нраблемнай сітуацні, што, у сваю чаргу, 
вымагае пошуку пытан няу у форме супярэчнасцей, аднак 
вырашальных для вучняу. У нашым выпадку праблемную сітуацьію 
можна развіць, аналізуючи пісьменніцкую канцэпцыю свету, пры 
гэтым настаунік задає наступнае пытанне: калі свет уладкаваны 
дрэнна, то як чалавеку, носьбіту дабра, знайсці шлях да шчасця, 
якім чынам выратаваць гуманпычныя каштоунасці, які выбар 
ажьіццявіць, якімі метадамі дзейнічаць? -  бунт, змаганне ці па 
прынцыпу ’’несупраціулення злу насіллем”? Наколькі увогуле 
апраудана насілле дзеля дасягнення пэунай мэты?

Вьїказванні вучняу сведчаць, што не усе старшакласнікі 
разумеюць маральны выбар Сушчзні, Петрака Багацькі -  нежаданне 
апраудвацца перад людзьмі, абараняцца ад іх, помсціць за 
недарэчную памылку у адносінах да сябе. Для першаснага 
успрымання вучнямі гэтых вобразау характэрна уяуленне пра 
недастатковасць волі і мужнасці. Вобраз Сцепанідьі Багацькі, 
наадварот, ацзньваецца старшакласнікамі як актыуны. Такім чынам, 
вучні схільньї бачыць пераважна знешнія дзеянні, учьінкі герояу і не 
зауважаць, што унутранас супраціуленне несправядлівасці праз 
чалавечнасць, духовную моц з’яуляецца не менш эфектыуным. Тэты 
памылковы пункт гледжання выпрауляецца настаунікам не 
катэгарычна, у форме дакору, а шляхам звароту да класа з пытаннем: 
“У каго ёсць іншае меркаванне?” Тэта дазваляе захаваць пачуццё 
годнасці вучня, умацаваць у старшакласнікау перакананне, што 
памылку можна вьіправіць. Дэталёвы аналіз тзксту дапамагае 
школьнікам вьісветліць, што Сушчзня, Пятрок Багацька 
супрацьстаяць найвялікшай несправядлівасці не насіллем, не 
пометаю, не бессэнсоуным апраудваннем, а чалавечнасцю, мерай 
якой з’яуляецца сумленне, і гэта мае сваё тлумачэнне з пазіцьій 
гуманізму.

На дадзеным этапе урока абагульняльнае слова настауніка 
падмацоуваецца думкай, што творчасць В.Быкава мае рэалютычны 
напрамак, развіваецца у рэчышчы еурапейскай літаратурьі, пры 
гэтым пісьменнік прапануе свае рэцэпты маральнага выжывання, 
пазначае шлях да вырагавання гуманістьічньїх каштоунасцей.

\1
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Каб глыбей пераканаць вучняу у дакладнасці папярздніх 
разважанняу, сфарміраваць больш гльїбокія уяуленні пра сучасную 
беларускую прозу, а таксама падкрэслщь далучанасць нацыянальнай 
літаратурьі да традыцый сусветнай класікі, ираводзяцца паралелі і 
аналогіі з творчасцю Ф.Дастаеускага, якім распрацавана мастацкая 
канцзпцыя асобы і свету з улікам асноуных глабальных ідзй зпохі, 
актуальных і сёння. Адказы вучняу пацвярджаюць, што на уроку 
сапрауды створана праблемная сітуацьія: яны неадназначна 
успрымаюць учьінкі герояу. Аналізуючьі не толькі канкрэтны 
літаратурньї матзрыял, але і жыццёвыя сітуацьіі, значная частка 
вучняу нават пасля высвятлення аналагічньїх праблем у творчасці 
В.Быкава і, па сутнасці, насуперак думцы Ф.Дастаеускага, лічьіць, 
што у некаторых випадках бунтарскі шлях з’яуляецца не толькі 
эфектыуным, але і неабходным. Не прэтэндуючы на абсалютнае 
вырашзнне праблемы і не выступаючы у ролі носьбіта абсалютнай 
ісціньї, настаунік тым не менш на прыкладзе вьісокамастацкіх творау 
можа паспрабаваць абмеркаваць гзтую версію, паказаць вучням, што 
ідзя самаудасканалення асобы, пакорлівасць, несупраціуленне злу 
насіллем ва умовах пастаянных канфліктау, з якімі сутыкаецца 
чалавецтва, з’яуляецца сёння як мінімум актуальнай. І калі улічваць, 
што мастацкая літаратура у яе найлепшых узорах -  гзта 
абагульненне духоунага вопыту чалавецтва у вобразнай форме, то ёй 
можна давяраць і арыентавацца у жьіцці, таму важна зразумець, як 
менавіта праблема выхаду з неспрыяльнай сацыяльнай сітуацьй 
вырашаецца у творчасці Ф.Дастаеускага і В.Быкава. Каб прьівесці 
вучняу да прьіблізна аднолькавага успрымання твора (нягледзячы на 
пзуную рухомасць, усё ж устойлівая сістзма каштоунасных 
арыентацый і сзнсу прьісутнічае у творы заусёды), мзтазгодна 
спьініцца на наступних момантах:

Па-першае, насілле над злом разбурае асобу чалавека, які 
змагаецца такімі метадамі. Выкараняючы зло, Раскольнікау сам 
становіцца злачынцам, яго бунт не прынёс выратавання. Сцепаніда 
Багацька таксама нядоуга адчувала палёгку ад свайго пратзсту 
(схавала ад немцау зброю), і першапачатковае маральнае 
задавальненне хутка перарасло у адчуванне трагічнай віньї, 
непапраунай памьілкі.

Па-другое, супраціуленне несправядлівасці праз насілле можа 
прьівесці да выпадковых ахвяр, што не суадносіцца з чалавечнасцю. 
Раскольнікау вымушаны загубіць нявінную і прыгнечаную душу. 
Смерць нямога пастушка Янкі, на якога немцы усклалі адказнасць за 
крадзёж вінтоукі (“Знак бяды”), таксама успрымаецца як жахлівая 
недарзчнасць. Праблема вьіпадковасці ахвяр звязана і з тым, што не

із

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



зауседьі можна дакладна вьісветліць, хго сапраудьі з’яуляецца 
носьбітам зла, г. зн. узнікае пагроза трагічнай памьілкі. Так, Бурау 
(“У тумане”) хістаецца у неабходнасці вьїканання прьісуду не толькі 
з пазіцьш чалавечнасці (Сушчзня -  аднавясковец), але і таму, што 
сумняваецца у яго віне: ці сапраудьі гзта здраднік. І калі вьїкананне 
прьісуду адбьілося б, гзта бьіло б найвялікшай несправядлівасцю.

ГІа-трзцяе, важкім аргументам можа стаць агульньї тззіс пра тое, 
што немагчьіма купіць шчасце усяго свету цаной слязінкі аднаго 
дзіцяці. Менавіта да такой думкі падводзіць читача Ф.Дастаеускі. 
Аналагічньа падтзкст знаходзім і у творах В.Бьїкава. Смерць 
пастушка Янкі (зпізод, згаданьї вишзй) здольна азмрочьіць настрой 
не толькі ускосна вінаватага -  Сцепанідьі Багацькі, але і радасць усіх 
людзей, таму што шчасце усеагульнае вьібудоуваецца з адзінкавага -  
шчасця асобнага чалавека.

Паралельная праца з тзкстам рамана Ф.Дастаеускага пераконвае 
вучняу у перавазе і каштоунасці маральнага вьібару Сушчзні, 
Петрака Багацькі, правільнасці іх пазіцьш. Параунальньї аналіз 
дазваляе прьійсці да вьісновн, што творчасць В.Бьїкава адпавядае 
прьінцнпам аналітика-рзалістьічнай прозьі, з’яуляецца уключанай у 
сусветни “дьіялог культур”.

Такім чьінам, праблемная сітуацьія, якая абмяркоуваецца у 
форме диспуту на матзрьіяле творчасці В.Бьїкава і Ф.Дастаеускага, 
снараджае цзльї веер вьїказванняу і меркаванняу вучняу. Абрани 
літаратурни матзрьіял і питанні да яго спрьіяюць таму, што дискусія 
з’яуляецца цікавай, змястоунай, пазбауленай навязлівьіх сентзнцьій, 
што адпавядае творчаму падьіходу да викладання прадмета.

Зксперьіментальная методика, фрагмент якой прадстауленьї 
вишзй, пацвердзіла, што параунальнае вьівучзнне беларускай і 
рускай прозьі на уг,Р°уш інтзгратиуньїх функцьіянальньїх 
узаемасувязей для старшакласнікау з’яуляецца хоць і сюїаданим, але 
даступньїм і апрауданим, таму што ствараюцца шьірокія магчьімасці 
для інтзлектуальнага развіцця вучняу, іх мислення, вихавання 
зстзтьічнай і гуманігарнай культури асобьі.

Внвучзнне беларускай літаратурьі у кантзксце сусветнай 
павьішае якасць прззентациі навучальнага матзрьіялу, сприяє 
інтзнсіфікацьіі вучзбнага працзсу, забеспячзнню трьівалай 
навуковай асновьі викладання прадмета. У сваей сістзме працьі 
настаунік абапіраецца на прьіярьітзт агульначалавечьіх 
каштоунасцей, улічвае адзінства нацьіянальнага і агульначалавечага, 
арьіентуецца на сучасньїя адукацьійньїя тзхналогіі.
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Праблема вьівучзннн творау В.Казько з улікам жанравай 
спецьіфікі у старшьіх класах

Ускладненне праграмньїх творау, актьіунае развіцце абстрактнага 
мислення у старшакласнікау, патрзба у падрьіхтоуци асобьі да жьіцця 
у сучасним динамічним свеце дьіктуюць неабходнасць павьішзння 
інтзлектуалізацьіі викладання літаратурьі прьі захаванні 
змацьіянальнай адкритасці і даступнасці навучання. Гзтаму у значнай 
ступені сприяє апора на літаратуразнаучьія падьіходьі, якія 
стрьімліваюць літаратурнае навучанне ад прьімітивізацьіі мастацкіх 
з’яу. Адньїм з найважнейших пьітанняу у літаратуразнаучай навуцьі 
з’яуляецца жанравая специфіка твора, якая має несумненную навукова- 
практьічную значнасць для викладання літаратурьі у школе.

Калі мець на увазе аналіз празаічньїх творау у старших класах, то, 
на нашу думку, характарьістика жанравай спецмфікі дазваляс 
наблізіць вучняу да канцзптуальнага разумення творчасці 
пісьменніка, яго стилю. При гзтим важна не столькі вмзначзнне 
агульнай разнавіднасці жанру, колькі яго індивідуальнай прьїкметьі, 
спосабу рзалізацьіі у канкрзтним твори. Паняццямі “аповесць”, 
“раман” аб’яднаньї вялікі комплекс творау, і, па сутнасці, вьізначиць 
іх природу па агульнай характарьістьіци складана. Больш 
інфармациі змешчана у разнавіднасці таго ці іншага жанру. 
Дадзеньїя меркаванні паспрабуем абгрунтаваць на прьікладзе 
вивучзння рамана В.Казько “Хроніка дзетдомаускага саду”.

З мзтай далучмць адзінаццацікласнікау да маральна-філасофскіх 
праблем, узнятих у рамане, адаптаваць складаньї змест твора да 
узроуню разумення яго школьнікамі, павьісіць цікавасць у цзльїм да 
сучаснай прозьі у якасці інструмента вьїкаристаем жанравую 
адметнасць твора, якая у дадзеньїм випадку можа азначаць 
наступнае: агульная разнавіднасць -  раман; індивідуальная 
асаблівасць -  хроніка, што заяулена у назве твора; мастацка-стьілевая 
якасць і літаратурни кантзкст -  маральна-філасофская проза.

Притримліваючьіся гіершай жанравай характарьістьікі, настаунік 
арганізоувае працу такім чинам, каб узнавіць і замацаваць у 
свядомасці старшакласнікау уяуленне пра асаблівасць рамана. Для 
гзтага мзтазгодна звярнуцца да класа з пьттаннямі: згадайце, што 
адрознівае раман ад аповесці? Ці з’яуляецца аб’ем твора 
вьізначальнай жанравай характарьістьїкай? Назавіце асноуньїя 
сюжзтния лініі у твори? Як аутару удаецца спалучаць розньїя 
падзейния пласти у рамане? Як вьі разумееце дьіялагічнасць 
рамана?
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Такім чынам, вылучэнне асноуных элементау раманнага жанру 
дазваляе настауніку фактычна вьісветліць, наколькі вучні засвоілі 
змест твора, зразумелі сутнасць ідзі і праблематьікі твора. Гэтыя 
ньітанні можна паглыбляць, звяргаючыся да аналізу канкрэтных 
вобразау, зпізодау, выбраушы адну з сюжэтных ліній.

Другая частка працы на уроку патрабуе высвятлення 
індьівідуальнай жанравай спецьіфікі рамана. Дадзены этап урока 
звязваецца перш за усё з даследаваннем стылёвых асаблівасцей 
твора. Тэты аналіз можна пачаць з каментарыя адносна гіаходжання 
паняцця “хроніка”: грэч. chrohikos -  які адносіцца да часу. Toe, што 
пстарычна хронікі звязаны з летапісаннем, школьнікам стане болыл 
зразумелым, калі згадаць вывучаную папярэдне “Хроніку Быхауца”. 
Далей мэтазгодна агучыць семантыку слова у дачьіненні да сучаснага 
мастацтва: “хроніка -  літаратурньї твор, дзе паслядоуна выкладзены 
грамадскія або сямейныя падзеі” [28;{359]. Пасля зробленай заувагі 
настаунік прапануе вучням звязаць сэнс паняцця “хроніка” з 
асаблівасцямі твора В.Казько і прааналізаваць, ці поунасцю супадае 
вызначэнне жанра “хронікі” са слоуніка з тым зместам, што 
увасоблены у самім творы. Такая пастаноука пытання вымагае 
далейшага літаратуразнаучага і тэкстуальнага аналізу твора. 
Наколькі у назве рамана заяулена пра хроніку саду, тэмай і угар к і 
мэтазгодна абраць менавіта гэты алегарычны вобраз. Вучні 
высвятляюць, што сад -  тэта, па-першае, хроніка знешніх падзей, 
гісторьіі, яе непарьіунасці, пераемнасці, вечнасці руху, хроніка малой 
радзімьі і вялікай, прыгожай маці-зямлі. ГІа-другое, тэта хроніка 
памяці, якая належыць унутранаму стану душы чалавека, яго 
штохвілінньїм перажыванням, думкам, пачуццям, ваганням.

Пасля аналізу зместу каменціруюцца асаблівасці пазтьікі твора, 
пры гэтым высвятляецца, h i t o  стылёвая адметнасць рамана 
характарызуецца фрагментарна-асацыятыуным прынцыпам 
кампазіцьіі, адсутнасцю дакладна пабудаванай лініі, знешняй 
няустойліг^сцю сюжэта, што не адпавядае вызначэнню хронікі па 
слоуніку [гл., напрыклад, 12]. Старшакласнікі, аднак, 
пераконваюцца, што аутар невыпадкова назвау свой твор 
хранікальньїм, гэта сапрауды так, але з той агаворкай, што раман 
уяуляе сабой не столькі падрабязнае і паслядоунае апісанне знешніх 
падзей, колькі унутраных _ хроніку свядомасці героя. У якасці 
абагульнення дадзенага этапа урока вучні атрьімліваюць задание, 
заснаванае на прьіцягненні лінгвістьічнай інфармацьіі: запісаць па 
два сінанімічньїя прьіметнікі і дзеясловы, якія дастасуюцца да слова 
хроніка. Практыкаванне падаецца па прынцыпу асацыятыунага 
слоуніка, дзе да лексемы занатоуваюцца асацыяцьй -  сінамічньїя,
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антанімічньїя, тэматычныя і інш. Па сведчаннях настаунікау, 
перавага гэтага віду працы у тым, што па дзманстраванні 
старшакласнікамі сувязей паміж словамі легка вьісветліць, наколькі 
паняцце засвоєна вучнямі, ці адзкватна імі успрымаецца.

На заключним этапе урока увага акцэнтуецца на апошняй 
заяуленай жанравай характарыстыцы твора -  маральна-філасофскі 
раман. Падрабязнае апісанне унутранага дзеяння надає твору 
канцэптуальны характар, у чьімсьці набліжае яго нават да 
філасофскага трактата. Перад чытаннем рамана вучні атрьімліваюць 
задание вьіпісаць з твора думкі афарыстычнага характару, якімі 
можна было б кіравацца ва уласным жьіцці. Агульнае пытанне да 
школьнікау было наступнае: калі лічьіць, што сучаснае мастацтва 
набліжаецца да філасофіі, то у чым заключаецца філасофія жыцця па
В.Казько? Каб пазбегнуць хаатьічнасці выступления}? вучняу, на 
дошцы запісваюцца тэматычныя групы, выбраныя з “Хронікі 
дзетдомаускага саду”. Яны могуць выглядаць так:

- прырода, зямля і цьівілізацьія;
- чалавек і сям’я;
- чалавек і службовыя абавязкі, доуг перад радзімай;
- згаізм і самаадданасць людзям;
- унутраная прыстойнасць, забыццё душы і памяць.
Такі від задания можна у 'ж ы в а ц ь  у  ходзе аналізу любога 

празаічнага твора у старэйшых класах, каб зацікавіць вучняу не 
знешнім сюжэтам, а глыбшёю думкі, тым самым выхоуваючы 
высокую чытацкую культуру школьнікау.

Такім чынам, уся праца на уроку будуецца на аснове жанравай 
спецьіфікі твора -  раман, хроніка, маральна-філасофская проза -  і 
з’яуляецца эфектыуным сродкам прыцягнення вучняу да складанага 
ідзйна-мастацкага зместу прозы В.Казько.

Каб замацаваць у свядомасці адзінаццацікласнікау схільнасць 
да успрымання мастацкай літаратурьі, мэтазгодна далучаць вучняу не 
толькі да аналізу творау, але і некаторых тзарзтьїка-літаратурньїх 
праблем, актуальных у паусядзённым жьіцці. Напрыклад, можна 
паразважаць над праблемай апазіцьіі “масавая ліаратура -  злітарная, 
высокая”, паколькі такі падзєл, на жаль, пакуль існує у культуры у 
цэлым. Для вырашэння пастауленай мэты настаунік сиачатку 
звяртаецца да класа з пьітаннямі: ці легка чытаць творы В.Казько? 
Чаму, напрыклад, агульнапрызнаная проза найвышэйшага узроуню 
(А.Бальзак, Сэнт-Экзюперы, Ф.Дастаеускі, Я.Брыль, У.Караткєвіч і 
інш.) успрымаецца далёка не самай шырокай аудыторыяй? Якой 
мастацкай прадукцьіі аддае перавагу большая частка чытачоу? Чаму? 
Пасля гутаркі вучням прапаноуваецца у выглядзе пісьмовага міні-
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выказвання назваць, з якімі ирадметамі, з’явамі, уласцівасцямі 
асацьііруецца у іх свядомасці масавая проза і злітарная. Як бачым, 
дадзенае задание скіравана на знаходжанне вучнямі вобразных 
асацыяцый і засноуваецца на вьїкарьістанні альтэрнатыунай 
методьікі (укараненне асацыятыунай мадзлі ведау) як дадатку да 
традыцыйнай, што робіць працзс навучання больш разнастайным.

Такім чынам, прыцягненне літаратуразнаучьіх падыходау да 
школьнай практьікі мае метадалагічнае значзнне ва удасканаленні 
літаратурнай адукацьіі на этапе яе рэфармавання. Вывучэнне 
сучаснай беларускай прозы з улікам жанравай спецьіфікі у старшых 
класах павышае якасць літаратурнага навучання, паколькі дазваляе 
вырашыць праблему навуковасці, сістзмнасці аналізу, ацзнкі як 
зместу, так і формы твора, спрыяе эстэтычнаму выхаванню 
старшакласнікау, развіццю іх чытацкай культуры, патрзбнасці у 
разуменні складаных форм духоунай культуры.
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