
ратуре появляется новое многозначное понятие — дискурс. Под понятием 
«дискурс» чаще всего подразумевается сложное коммуникативное явле¬ 
ние, которое наилучшим образом могло бы быть объяснено как «коммуни¬ 
кативное событие или коммуникативный акт» (Т. А. ван Дейк), включаю¬ 
щий, кроме текста, и экстралингвистические факторы. Исследователи счи¬ 
тают, что дискурс — это «речь, погруженная в социальный контекст» 
(А. Р. Усманова). Любой письменный текст понимается как подвид дис¬ 
курса, так как информация может быть передана не только речевой дея¬ 
тельностью. Исследователи считают, что событие как составляющее нар-
ратива может быть моментом даже в музыке и в визуальных, статичных 
искусствах (И. Брокмейер). Таким образом, нарратив (текст, заключаю¬ 
щий в себе рассказ о каком-либо событии) является моментом дискурса — 
всего коммуникативного события. 

Таким образом, повествование, нарратив и дискурс — суть разные по¬ 
нятия. Принципы анализа художественного текста, предложенные запад¬ 
ноевропейской школой нарратологии, недостаточно продуктивны для по¬ 
знания концепции личности, выраженной в произведении. Повествова¬ 
тельные структуры, их определение и анализ у нарратологов часто вклю¬ 
чают в себя или уровни художественного текста, не относящиеся к соб¬ 
ственно повествованию (нарратив), или вообще выходят «за границы» ху¬ 
дожественной целостности (дискурс), то есть нарратологический анализ 
перестает быть эстетическим. 

АСАБЛ1ВАСЦ1 АНАЛ1ЗУ МАСТАЦКАГА ТЭКСТУ 
СТУДЭНТАМI- КУЛЬТУРОЛАГАМI 

Лявонава П. I., Беларуск дзяржауны унгверсгтэт 

Анал1з мастацкага тэксту — адно з базавых культуралапчных уменняу, 
неабходнае пры успрыманш розных творау мастацтва, i у першую чаргу 
лиаратуры як мастацтва слова. Але на жаль, выпрацоуваецца яно у сту-
дэнтау-культуролагау усё яшчэ недастаткова истэматычна.Так, напрык-
лад, пры вывучэннi беларускай i сусветнай лиаратуры галоуная увага за-
сяроджваецца на лiтаратуразнаучых, культуралапчных, щэалапчных або 
маральных праблемах, калi бярэцца пад увагу аб'ём i змест матэрыялу 
(вывучаюцца розныя лиаратуры свету у iх часавых вымярэннях), улiчва-
ецца найперш веданне студэнтамi зместу творау або усёй творчасщ пiсьмен-
нiка, паняццяу i тэрмшау па тэорыi i гiсторыi лиаратуры, уменне вытлу-
мачваць сэнс пэунага лiтаратурнага твора у адпаведнасцi з той штэрпрэта-
ц^гяй, якая даецца выкладчыкам або аутарам падручнiка. Справа заканчва-
ецца, як правiла, засваеннем студэнтам ужо кнуючых тлумачэнняу гдэала-
гiчнага характару, а на знаходжанне уласнай чытацкай iнтэрпрэтацыi, на 
выяуленне асобасных сэнсау, знойдзеных у працэсе суперажывання з лiта-
ратурнымi героямi i сутворчасцi з аутарам, магчымасцей ужо амаль не 
застаецца. Студэнту як бы не хапае часу на аналiз мастацкага тэксту у 
адзшстве яго зместу i формы, на асэнсаванне камушкатыунай прыроды 
мастацтва, калi пазнанне асобы лiтаратурнага героя або аутара ажыццяу-
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ляецца як дыялог, як узаемапрашкненне дзвюх свядомасцей («актыунасць 
таго, хто пазнае, спалучаецца з актыунасцю таго, што адкрываецца — дыя-
лапчнасць — , як спалучэнне умення пазнаць — з уменнем выявщь сябе» — 
М. Бахцш). Атрымл1ваецца, што праграмы i падручшт для студэнтау ВНУ 
не прадугледжваюць навучання будучых культуролагау аднаму з вядучых 
прафесiйных уменняу — уменню самастойна i цэласна аналiзаваць мас-
тацкi тэкст у адзiнстве яго лиаратурнага, моунага i эстэтычнага узроуняу. 
Мiж тым вядома, што лиаратурны твор выконвае сваю культурную функ-
цыю толькi таму, што мае асобую унутраную арганiзацыю тэксту. Якраз 
яна i была пакладзена у аснову распрацаванай намi вучэбнай праграмы 
«Аналiз мастацкага тэксту» для студэнтау 5-га курса культуралагiчнага 
аддзялення ФМА БДУ. 

Практыка правядзення такога курса на працягу апошшх пящ гадоу 
(пачынаючы з 2003/2004 вучэбнага года) дазволша выявiць некаторыя 
тыповыя асаблiвасцi успрымання i аналiзу студэнтамi паэтычных i празаiч-
ных творау беларускiх i рускiх шсьменшкау. Пералiчым галоуныя з такiх 
асаблiвасцей з указаннем магчымых прычын iх узнiкнення або шляхоу 
пераадолення перашкод паунавартаснага успрымання мастацкага тэксту. 

1. Прачытаушы тэкст першы раз, студэнты, як правша, iмкнуцца адра-
зу вытлумачыць яго iдэйны змест, амаль што не памыляюцца у вызна-
чэнш галоунай iдэi, але пры гэтым упускаюць з поля зроку шмат яюя 
iншыя iдэi, мастацкiя вобразы, нават цэлыя сюжэтныя лiнii, шакш кажу-
чы, даюць павярхоуную, а то i памылковую iнтэрпрэтацыю тэксту, прыу-
носячы у яе суб'ектыуныя сэнсы. 

2. Выяуленне галоунай ypi твора адбываецца у асноуным на матэрыяле 
iдэйна-эстэтычнага, а часткова i лгтаратурнага узроуняу тэксту, у той час, як 
найбольш глыбiнны, мауленчы яго узровень амаль не закранаецца. Напэуна, 
тут праяуляюцца вынiкi традыцыйнай школьнай методыкi вывучэння лiта-
ратуры, калi мастацкiя асаблiвасцi праграмных лгтаратурных творау усё яшчэ 
разглядаюцца як своеасаблiвы дадатак да iдэйнага зместу, г. зн. амаль не 
Улiчваецца змястоунасць формы у кожнай канкрэтнай сваёй праяве. 

3. У болыпасщ студэнтау яшчэ не выпрацавалася звычка шматразова 
перачытваць тэкст, цi увесь цалкам, калi гэта лiр^Iчны твор, щ яго фрагмен
ты, калi гэта эпiчны (драматычны) твор, каб глыбей пагрузщца у рэаль-
насць яго мастацкага свету. Такое уменне пачынае паступова выпрацоу-
вацца у працэсе правядзення практычных заняткау пад кiраунiцтвам вык-
ладчыка i пры умове непасрэднага супрацоУнiцтва з iм. 

4. Толькi адзiнкi з усёй групы студэнтау карыстаюцца пры разглядзе 
мастацкага тэксту лiтаратуразнаучымi i культуралагiчнымi тэрмiнамi, такiмi, 
напрыклад, як «дыялог», «мастацкая цэласнасць», «структура тэксту», «тро
пы i фпуры маулення», «мастацкая адметнасць ст^]^ю», «паэтыка» i шшым! 
Вiдавочна, што паняццi па тэорьп лiтаратуры, якiя вывучалiся на першым 
курсе у межах дысцыплшы «Уводзiны у лiтаратуразнауства» ненадоуга 
затрымалюя у свядомасцi студэнтау, а калi i замацавалiся у ёй, то юнуюць 
самi па сабе, iзалявана ад зместу iншых гуманiтарных дысцыплш. 

5. Ацэньваючы канкрэтны мастацкi тэкст, студэнты у большасцi вы-
падкау вызначаюць яго маральна-пазнавальную каштоунасць, i мала хто 
з iх выказвае эстэтычныя меркаваннi. А як вядома, эстэтычны падыход 
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да лгтаратурнага твора заснаваны на улшу яго мастацкай цэласнасщ, 
арыгшальнасщ (ушкальнасщ), дыялапчнасщ (камушкатыунасщ), умоу-
насщ вобразатворчай прыроды мастацтва, кал1 другаснае перажыванне 
магчымае толыа пры умове стварэння уяуленага свету, другаснай рэ-
альнасщ (на карцше, на тэатральнай сцэне, у лгтаратурным творы). Але 
у працэсе сгстэматычных практыкаванняу у шматаспектным анал1зе 
паэтычных i праза1чных тэкстау яны паступова авалодваюць культурай 
эмацыянальнай рэфлексii, пачынаюць усведамляць, што «эстэтычныя 
адносiны — гэта эмацыянальная ацэнка таго, як аргашзаваны, пабудава-
ны, выражаны i увасоблены формай пэуны змест, а не самога гэтага 
зместу» (М. С. Каган). 

6. Як паказалi вынiкi практычных заняткау, разгорнутаму пiсьмоваму 
выказванню студэнта пра той щ iншы мастацкi тэкст павшен папярэдш-
чаць цэлы шэраг яго вусных выступленняу, паведамленняу, рэшпк у ву-
чэбным дыялогу або дыскуиях, а таксама неаднаразовае выкананне не-
вялiкiх самастойных пiсьмовых работ (складанне планау, тэзiсау, цыта-
ванне, нашсанне водзывау, мiнi-эсэ i шш.). Усё гэта дапамагае творчаму 
самавыяуленню чытача-студэнта, дазваляе яму зрабiць крок насустрач лиа-
ратурнаму герою, устушць у духоун^гя зносiны з аутарам. 

7. Разнастайныя вусныя i шсьмовыя практыкаваннi з дасканалымi у 
эстэтычных адносiнах творамi беларускiх i русюх пiсьменнiкау выклiка-
юць зацiкауленасць iх творчасцю, схiляюць моладзь да чытання i перачыт-
вання тых iх творау, якiя сталi асобасна блiзкiмi i выклiкалi як эмацыя-
нальнае узрушэнне, так i iнтэлектуальны пошук пэуных духоуных iдэалау. 

Такiм чынам, веданне пералiчаных i некаторых шшых асаблiвасцей 
успрымання i аналiзу мастацюх тэкстау студэнтамi-культуролагамi дазва
ляе выкладчыку больш паспяхова наладжваць вучэбны дыялог з iмi на 
практычных занятках, а таксама больш эфектыуна працягваць навуковае 
даследаванне па праблеме «Мастацю тэкст як прадмет вывучэння у курсе 
лiтаратуры». 

РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР 
ГАРМОНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Максимова Н. А., Белорусский государственный университет 

Будучи частью национальной и исторической традиции народа, рели¬ 
гия является важной составляющей современной белорусской культуры. 
Наличие многообразных религиозных направлений в условиях современ¬ 
ной Беларуси играет противоречивую, неоднозначную роль. С одной сто¬ 
роны, происходит расширение культурного пространства, развивается ди¬ 
алог культур. С другой стороны, плюрализм мировоззренческих ценнос¬ 
тей, построенных как на основе самых разных религиозных позиций, так и 
на принципах свободомыслия и атеизма, может порождать нетерпимость, 
даже вражду во взаимоотношениях между людьми. В этих условиях рели¬ 
гиоведческое образование, основанное на всесторонней информации об 
истории, особенностях идеологии и деятельности различных религиозных 
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