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Н.Б. РАШЭТНІКАВА 

МЕТАДАЛОГІЯ ЛІТАРАТУРАЗНАЎЧАГА АНАЛІЗУ НА ЎРОКАХ  
БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ Ў СТАРШЫХ КЛАСАХ 

Раскрываются возможности инновационных методов литературоведческого анализа художественного текста применитель-
но к школьной практике преподавания белорусской литературы в старших классах. 

The article deals with the innovative methods of literary text analysis while teaching Belarusian literature in senior forms of a secon-
dary school. 

Заключны этап школьнай літаратурнай аду-
кацыі – якасна новы перыяд у развіцці асобы 
вучня. Згодна з даследаваннямі дыдактаў і 
псіхолагаў успрыманне школьнікамі старшых 
класаў мастацкіх твораў характарызуецца кан-
цэптуальнасцю і ўвагай да формы. Гэтая акаліч-
насць спрыяе засваенню на ўроках беларускай 
літаратуры сусветнага і айчыннага літаратурнага 
працэсу ў гістарычным руху, са зменамі літара-
турных напрамкаў, эвалюцыяй мастацкіх метадаў 
і стыляў. 

Структура курса беларускай літаратуры ў 
старшых класах складаецца з аглядавых і ма-
награфічных тэм, што, з аднаго боку, дае магчы-
масць школьніку на розных узроўнях засвоіць ас-
ноўныя звесткі па гісторыі і тэорыі літаратуры, а з 
другога – глыбока і асэнсавана прааналізаваць 
вяршынныя дасягненні прыгожага пісьменства.  

Вывучэнне мастацкіх твораў на ўроках бела-
рускай літаратуры аглядава і тэкстава з выка-
рыстаннем шырокавядомай метадалогіі літарату-
разнаўчага і школьнага аналізу сёння патрабуе 
новых падыходаў, бо значна зменшылася коль-
касць вучэбных гадзін на вывучэнне твораў, але 
патрабаванні да засваення школьнікамі ведаў і 
ўменняў засталіся ранейшымі. Неабходна, каб 
вучні звярнулі ўвагу на тэкст мастацкага твора. 
Вось чаму даўно наспела патрэба пашырыць 
школьную метадалагічную і метадычную палітру 
за кошт  літаратуразнаўчых метадаў, скіраваных 
на аналіз формы мастацкага твора. 

Гутарка ідзе пра інтэртэкставы, дыскурсны і 
наратыўны аналізы. У 60-я гг. ХХ ст. французскі 
даследчык балгарскага паходжання Ю. Крысцева 
выкарыстала ў сваіх даследаваннях паняцце 
інтэртэкстуальнасці, сутнасць якога заключаецца 
ў тым, што мастацкі тэкст разглядаецца як 
адзінства разнастайных міжтэкставых сувязей, а 

значыць, з’яўляецца інтэртэкставым. У далей-
шым інтэртэкставым аналізам літаратуразнаўцы 
сталі называць выяўленне ў тэксце запазычан-
няў, цытат, рэмінісцэнцый, алюзій, а таксама вы-
вучэнне літаратурнага інтэртэксту ў якасці над-
тэкставага ўтварэння, як, напрыклад, палітэкста-
выя адзінствы, што ўтвараюцца вакол тапонімаў 
высокай культурнай значнасці (гл. Тюпа 2008, 252). 

У школьным курсе беларускай літаратуры 
можна сустрэць такія культурныя топасы, як 
Полацк, Вільня, Палессе і інш. Віленскі інтэртэкст 
беларускай літаратуры мае непасрэдныя адносі-
ны да Беларускага Адраджэння ХІХ і пачатку 
ХХ ст. Вільня ў культурнай свядомасці беларусаў 
набыла характарыстыку падмурка, на якім нашы 
продкі будавалі гмах айчыннай мастацкай культу-
ры і адукацыі, бо з гэтым горадам звязана 
надзвычай важная падзея ў жыцці народа – за-
снаванне ў 1520 г. першай друкарні. «Недзе каля 
1520 г. асветнік вярнуўся на Радзіму, абсталяваў 
у Вільні друкарню і апублікаваў “Малую падарож-
ную кніжку” (каля 1522), дзе аб’яднаны Псалтыр, 
Часасловец (тэксты малітваў, дзённай і вячэрняй 
царкоўных службаў), каляндар пад назваю “Пас-
халія”, урачыстыя класічныя гімны (каноны і ака-
фісты, з іх два – бясспрэчныя паэтычныя творы 
Ф. Скарыны). У сакавіку 1525 года ў віленскай 
друкарні ён выдаў апошнюю сваю вядомую кніж-
ку – “Апостал” (“Дзеі і пасланні апостальскія”)» 
(Конан 2006, 284–285). 

Паступова канцэпт Вільня міфалагізаваўся ў 
нацыянальнай свядомасці беларусаў, стаў пэў-
ным хранатопам. Асабліва гэта заўважана ў 
ХІХ ст., бо развіццё культуры і нацыянальна-
вызваленчы рух  былі непасрэдна звязаны з Ві-
ленскім універсітэтам, дзейнасцю разнастайных 
таварыстваў, творчасцю А. Міцкевіча, Т. Зана, 
Я. Чачота і інш. 
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Выкладчыкі і студэнты Віленскага універсітэта 
вывучалі і папулярызавалі народную культуру 
беларусаў, у прыватнасці, збіралі фальклорна-
этнаграфічныя матэрыялы, вывучалі гісторыю 
краю. «Кіруючыся грамадскімі патрэбамі, многія 
філаматы (Ф. Малеўскі, Я. Чачот, А. Ходзька і 
інш.) пачалі настойліва даследаваць асобныя 
перыяды гісторыі Вялікага Княства Літоўскага і 
ўвогуле зацікавіліся мінулым роднага краю» 
(Мархель 2007, 77). 

Наступны значны этап у міфалагізацыі Вільні 
як культурнага цэнтра беларусаў – пачатак 
ХХ ст., дзейнасць майстроў пяра, аб’яднаных ва-
кол газеты «Наша ніва». Гэта такія таленты, як 
Янка Купала, Якуб Колас, Максім Багдановіч, Мак-
сім Гарэцкі і інш. «Рэвалюцыйныя падзеі 1905 года 
знялі шэраг абмежаванняў для друку на бе-
ларускай мове, і з гэтага моманту на паўтара дзе-
сятка гадоў найважнейшым асяродкам бела-
рускага друку і беларускага літаратурна-гра-
мадскага руху зноў, як некалькі стагоддзяў перад 
тым, становіцца Вільня. Тут 1 верасня 1906 года 
выходзіць надрукаваны лацінкай і кірыліцай дэ-
бютны нумар “Нашай долі” – першай у гісторыі 
легальнай газеты на беларускай мове… Яшчэ 
перад тым, як яна перастала выходзіць, частка 
сяброў яе рэдкалегіі заснавала новую газету – 
“Наша ніва”, ролю якой у фармаванні сучаснай 
беларускай нацыі немагчыма пераацаніць» (Бе-
ларуская літаратура 2006, 163–164).  

Месіянізм віленскай тэмы ў беларускай літа-
ратуры дастаткова пашыраны. Ствараецца міфа-
паэтычная мадэль горада, у якім з’ядналіся міну-
лае і сучаснасць: Вулкі Вільні зіяюць і гулка гры-
мяць! // Вір людскі скрозь заліў паясы тратуа-
раў, // Блішчаць вокны, ліхтарні ўгары зіха-
цяць, // Коні мчацца, трамваі трывожна зві-
няць… // І гараць аганьком вочы змучаных тва-
раў! (Багдановіч 1992, 96); Толькі ў сэрцы тры-
вожным пачую // За краіну радзімую жах, – // 
Ўспомню Вострую Браму святую // І ваякаў на 
грозных канях (Там жа, 314); – Ото, брат, го-
рад! от дамішчы, // Ото дзе сыпалі грашыш-
чы! // Якія вежы і касцёлы! // Як толькі іх тры-
маюць долы! (Колас 1974, 258); Агромны горад, 
цесна збіты, // Ўвесь блескам сонейка заліты, // 
Займаў узгоркі і нізіны… (Там жа, 262). 

Па-іншаму апісаны горад у трылогіі «На роста-
нях»: «Нарэшце Лабановіч выйшаў у горад, пера-
сёк даволі прасторную плошчу і зараз жа трапіў 
да Вострай Брамы, дзе была святыня каталіцкага 
насельніцтва, абраз вострабрамскай божай маці» 
(Колас 1975, 632). 

Як бачым, у кожным творы інтэртэкстуальныя 
адзінствы дыяхранічныя, асінтагматычныя, што 
азначае адсутнасць правіл, па якіх субтэкст ідзе 
адзін за адным. Іншымі словамі, топас «Вільня» 
падобны да міфа, бо ніхто з названых аўтараў не 
можа быць прызнаны аўтарам інтэртэксту. Адзі-
ным выключэннем з’яўляюцца творы Якуба Кола-

са, дзе даецца тлумачэнне міфалагемы «Віль-
ня»: Вільня – гэта горад, а значыць, «цэнтр», 
адсюль і топас Вільні, месца, дзе быў асяродак 
культуры беларускага народа. 

У навуковай літаратуры апошніх дзесяці-
годдзяў часта можна сустрэць тэрмін «дыскурсны 
аналіз», які ўяўляе сабой разгляд тэкстаў з пазі-
цыі рыторыкі, або, дакладней, неарыторыкі, ву-
чэння пра камунікатыўныя падзеі і працэсы 
(гл. Тюпа 2008, 273). Дыскурсны аналіз быў ад-
роджаны на падмурку класічнай рыторыкі ў 50-я гг. 
ХХ ст. Прадметам рытарычнага або дыскурснага 
аналізу з’яўляецца камунікатыўная стратэгія, 
якая патрабуе пэўнага алгарытму камунікатыў-
ных паводзін таго, хто звяртаецца да аб’екта маў-
лення, іншым словам, адрасата. 

У якасці аб’екта дыскурснага аналізу тэкст 
прадстае як канструктыўная ўзаемаабумоўле-
насць трох кампетэнцый: рэферэнтнай, крэатыў-
най і рэцэптыўнай, што адрозніваюцца адносіна-
мі вызначанага дыскурсу адпаведна да рэчаіс-
насці, мовы і свядомасці. Для таго каб праілюст-
раваць своеасаблівасць выкарыстання навукова-
га апарату (метамовы) неарыторыкі, звернемся 
да двух паэтычных твораў, аб’яднаных адной 
назвай «Родная мова», розных паэтаў – Максіма 
Танка і Пімена Панчанкі. Пачнем з рэферэнтных 
кампетэнцый паэтычных дыскурсаў. Такія кампе-
тэнцыі адрозніваюцца адносінамі выказвання да 
рэчаіснасці. Па свайму рэферэнтнаму зместу 
кожнае выказванне характарызуецца адным з ча-
тырох рытарычных статусаў: абагульненнем у 
мадальнасці ведаў, пераканання, думкі або разу-
мення. Пералічаныя мадальнасці адлюстроў-
ваюць прынцыпова адрозныя карціны свету. Ры-
тарычны статус ведаў рэальны ў межах прэцэ-
дэнтнай карціны свету, дзе важна толькі тое, што 
паўтараецца, узмацняецца. Мадальнасць перака-
нання суадносіцца з імператыўнай карцінай све-
ту, якая арыентавана на пошук адзіна правільна-
га шляху. Мадальнасць думкі асэнсоўваецца ака-
зіянальнай карцінай свету. Мадальнасць разу-
мення скіравана на магчымую карціну свету, для 
якой характэрнай з’яўляецца разнастайнасць 
сэнсаў. 

Верш Максіма Танка «Родная мова» ўяўляе 
сабой яркі прыклад выказвання ў рытарычнай 
мадальнасці ведаў: З легендаў і казак былых па-
каленняў, // З калосся цяжкога жытоў і пшаніц, // 
З сузор’яў і сонечных цёплых праменняў, // З 
грымучага ззяння бурлівых крыніц, // З птушы-
нага шчэбету, шуму дубровы, // І з гора, і з ра-
дасці, і з усяго // Таго, што лягло назаўсёды ў 
аснову // Святыні народа, бяссмерця яго, – // Ты 
выткана, дзіўная родная мова (Танк 1998, 382). 

Змест гэтага выказвання ўзмацняецца ў нас-
тупных строфах, дзе падаецца выказванне з ма-
дальнасцю пераканання. Сутнасць пераканання: 
існаванне роднай мовы – гэта акт разумення 
аб’ектыўнай рэчаіснасці: Народ пранясе, цябе, 
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родная мова, // Святлом незгасальным у сэрцы 
сваім // Праз цемру і годы змаганняў суровых 
(Там жа, 382). 

У творы Пімена Панчанкі мы маем справу з 
прыкладам аказіянальнай карціны свету: наяў-
насць роднай мовы мысліцца аўтарам як яднанне 
суб’ектыўнага з аб’ектыўнай сувяззю ўсяго жыво-
га: Кажуць, мова мая аджывае // Век свой ціхі: ёй 
знікнуць пара, // Для мяне яна вечна жывая, // Як 
раса, як сляза, як зара (Панчанка 1993, 516). 

Крэатыўныя кампетэнцыі выказванняў адроз-
ніваюцца інтэнцыямі аўтарства ў яго адносінах да 
мовы. Карыстаючыся знакамі ўсіх відаў, арганіза-
тар камунікатыўнай падзеі звяртаецца да мовы ў 
цэлым як механізма, што стварае тэкст вызнача-
нага тыпу. Такім чынам, фарміруецца фігура 
аўтарства. 

Згодна з класічнай тэорыяй знакаў Ч.С. Пірса 
неабходна вызначыць індэксальную, эмблема-
тычную, іканічную і алюзіўна-сімвалічную дыскур-
сіўнасці. Тэкст верша Максіма Танка можа быць 
прыкладам іканічнай дыскурсіі, калі крэатыўная 
кампетэнцыя заключаецца ў стварэнні новых зна-
чэнняў пры немагчымасці выказаць сэнс, схава-
ны ў суб’ектыўнасці аўтарскай волі: Калі ж ападзе 
і развеецца дым // І нівы васкросшыя закаласяц-
ца, – // Ізноў прашуміш ты вясновым дажджом, // 
Ізноў зазвініш ты у кожнай у хаце, // Цымбалам 
дасі іх сярэбраны гром // І вусны расквеціш 
усмешкай дзіцяці (Танк 1998, 382). 

Характэрнай асаблівасцю іканічнага дыскурсу 
з’яўляецца тое, што паэтычнае выказванне арга-
нізавана імагінатыўна, яно стварае яркі вобраз. 
Тэкст верша Максіма Танка заключае ў сабе «гі-
перзнак», указанне на іншы, больш глыбокі сэнс, 
які нельга выразіць больш простымі знакамі. У 
вершы Пімена Панчанкі індэксальная дыскурсіў-
насць абапіраецца на інфарматыўнасць у якасці 
камунікатыўнага рэсурсу: Студзень – з казкамі 
снежных аблокаў, // Люты – шчодры на сіні ма-
роз, // Сакавік з сакатаннем і сокам // Непаўтор-
ных вясновых бяроз (Панчанка 1993, 516). 

Рэцэптыўныя кампетэнцыі адрозніваюцца ад-
носінамі дыскурсу да свядомасці. Тэкст выказ-
вання залежыць ад камунікатыўнай пазіцыі адра-
сата. Індэксальнай дыскурсіўнасці верша Максіма 
Танка адпавядае рэпрадуктыўны рэсурс свядо-
масці, што ў выніку прыводзіць адрасата да асэн-
савання агульназначнай інфармацыі. 

Эмблематычная дыскурсіўнасць верша Піме-
на Панчанкі адпавядае рэгулятыўнаму рэсурсу 
свядомасці адрасата. Ідэальны рэцыпіент здоль-
ны карэкціраваць сваё мысленне і жыццёвыя па-
водзіны ў адпаведнасці з імператывамі, якія яму 
паведамляюцца: Ці плачу я, ці пяю, // Ці размаў-
ляю з матуляю – // Песню сваю, мову сваю // Я 
да грудзей прытульваю (Там жа, 516). 

Актывізуючы такую здольнасць, дыскурс 
характарызуецца тым, што яго камуніканты 
здольныя да ролевай самарэгуляцыі. 

З мэтай паспяховага аналізу празаічнага тво-
ра ў сучаснай навуцы шырока выкарыстоўваецца 
наратыўны аналіз, які ўяўляе сабой разнавід-
насць дыскурснага аналізу (гл. Тюпа 2008, 300). 
Спецыфіка мастацкага наратыву вызначаецца 
архітэктонікай рэферэнтнай падзеі. Значная роля 
пры гэтым надаецца факту, які з’яўляецца рэфе-
рэнтнай функцыяй дыскурсу. Менавіта наратыў-
ны дыскурс надзяляе факт або сукупнасць фак-
таў стасусам падзеі. Падзея ў наратыўным 
дыскурсе можа быць гетэрагеннай, храналагічнай 
і інтэлегібельнай. 

Звернемся да апавядання Янкі Брыля «Me-
mento mori» (1958), што вывучаецца на заключ-
ным этапе школьнай літаратурнай адукацыі, каб 
выявіць прадуктыўнасць наратыўнага дыскурсу. 
Інтрыга ў творы ствараецца напружаннем паміж 
дзвюма падзеямі: фашысты здзяйсняюць ак-
цыю – рыхтуюцца паліць жыхароў вёскі ў адрыне, 
зондэрфюрэр праяўляе «гуманнасць» у адносі-
нах да печніка. Цыклічная мадэль падзейнага 
ланцуга сюжэта, які раскрыты ў творы наступным 
чынам: знішчаны нямецкі ваенны эшалон – кар-
нікі ў вёсцы – адрына – пячнік – паядынак.  

Пачаткова фрагмент у апавяданні стварае 
фон для наступных падзей. Стыль аўтара 
надзвычай лаканічны: «Позняй восенню сорак 
трэцяга года на адным з самых спакойных пера-
гонаў Беларускай чыгункі ўзарваўся нямецкі 
вайсковы эшалон.  

Праз дзень, халодным, золкім досвіткам, блі-
жэйшую да месца катастрофы вёску абкружылі 
карнікі» (Брыль 1995, 559). Потым у творы ідзе 
кароткі эпізод, дзе апісаны дзеянні фашыстаў: 
«Зондэрфюрэр, начальнік экспедыцыі, разважыў, 
што прымусіць “бандытаў” капаць сабе яму – доў-
гая гісторыя. Значна прасцей спаліць іх у гэтай 
адрыне. Пакуль яго падначаленыя зачынялі 
вёску ў трое шырокіх варот драўлянай будыніны, 
ён стаў трохі збоку, на ўзгорачку, і непрыемна 
моршчыўся ад дзікага крыку і плачу…» (Брыль 
1995, 560). 

Сустрэча з печніком вызначае наступную фазу 
сюжэта. Дыялог персанажаў у гэтай наратыўнай 
матрыцы з’яўляецца мінімальнай фазай, пасля 
чаго ідзе завяршаючы фрагмент тэксту. Зразу-
мець глыбіню аўтарскага бачання можна толькі 
пры ўмове ўважлівага аналізу тканіны тэксту. 

Сістэма эпізодаў: падзел тэксту на эпізоды і іх 
аналіз у будучым дадуць магчымасць убачыць 
карціну. 

1. «…Узарваўся нямецкі вайсковы эшалон» 
(падзея, якая праводзіць мяжу паміж эпізодамі). 

2. «Праз дзень… вёску акружылі карнікі» (ла-
калізацыя жыццёвага працэсу ў часе і прасторы). 

3. «Мы хутка скончым гэтае швайнерай і тады, 
фройляйн Вера, паедзем дахаты. Будзе зноў 
цёпла… О так!..» (На працягу гэтага эпізоду няма 
перамяшчэння ў прасторы і часе, але ёсць 
дадатковая інфармацыя.) 
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4. «Адкуль я ведаю яго?.. О!.. Мэншэнскінд, 
дык гэта ж той пячнік!.. Скажыце, фройляйн Вера, 
каб яго падагналі сюды» (з’яўленне дадатковага
персанажа суправаджаецца нязначным перано-
сам у прасторы і часе: «Улетку гэты стары рабіў
зондэрфюрэру печы»). 

5. «Спытайцеся ў яго апошні раз: чаго ён хоча, 
вар’ят?..» Нарастанне тэматычнага пералелізму і
пералом, які завяршаецца трагічна: «І ён згарэў – 
адзін, хто мог бы ў той дзень не згарэць». 

Герой твора, як бачым, з’яўляецца суб’ектам
нарматыўнага выбару. Дыскурс яго адказаў свед-
чыць пра цэльнасць знешняга і ўнутранага жыц-
ця. Адсюль кантраст: з аднаго боку, мараль наро-
да, з другога – амаральнасць фашыста і «фрой-
ляйн Веры», што ў творы характарызуецца, як
«істота ў скураным паліто». Завяршаецца апавя-
данне знешнім алагізмам «і ён згарэў» – «і ён жы-
ве». Але прысутнічае ўнутраная логіка: у паядын-
ку перамог пячнік, бо яго мараль – гэта мараль
народа. 

Выкарыстанне разнастайных методык у пра-
цэсе аналізу мастацкага тэксту дае магчымасць
даследчыку пранікнуць у глыбіню ідэйнага сэнсу
твора, па-новаму яго прачытаць. 

Літаратуразнаўства ў ХХ ст. зрабіла значны
крок у кірунку разумення прыроды мастацкага
твора, у прыватнасці арганізацыі літаратурнага 

тэксту. Адсюль новыя падыходы да аналізу
выдатных твораў сусветнай літаратуры розных
эпох, якія ў сваю чаргу павялічылі метадычную
палітру прыёмаў аналізу мастацкага твора ў
школе. У артыкуле прадэманстраваны толькі
некаторыя з іх. Яны прадуктыўныя ў практыцы
выкладання пры ўмове іх дакладнага і семантыч-
на сэнсаарганізаванага выкарыстання. 
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