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Прафесар Алесь Бельскі разважае пра месца беларускай літаратуры ў школе, яе выключную духатворчую ролю ў выхаванні асобы,
асэнсоўвае новыя падыходы і тэндэнцыі ў сучаснай літаратурнай
адукацыі. Увазе чытачоў прапанаваны таксама шэраг партрэтаў
вядомых навукоўцаў і педагогаў.
Адрасуецца спецыялістам педагагічнага профілю, выкладчыкам ВНУ, настаўнікам і ўсім тым, хто цікавіцца пытаннямі
адукацыі і выхавання.

 А. І. Бельскі, 2008

Літаратура як аснова адукацыі
Тэарэтыка-канцэптуальныя асновы
літаратурнай адукацыі ў сярэдняй агульнаадукацыйнай школе
У 90-ыя гады мінулага стагоддзя ў суверэннай Беларусі
адбывалася актыўнае станаўленне нацыянальнай сістэмы адукацыі,
яе мадэрнізацыя, накіраваная на паляпшэнне якасці навучання ў
агульнаадукацыйнай школе. Наспелі і вымагалі тэрміновага вырашэння праблемы літаратурнай адукацыі, якая апынулася на этапе
перамен, трапіла ў цэнтр увагі грамадскасці. Аналізуючы стан
літаратурнага навучання, акадэмік М. А. Лазарук зрабіў выснову:
«У цэлым стан справы патрабуе крытычнага пераасэнсавання дзеючай навуковай і практычнай методыкі, яе метадалагічных асноў,
выяўлення нявыкарыстаных магчымасцей, пошуку новых падыходаў,
спосабаў выкладання прадмета» (Праблемы літаратурнай адукацыі:
накірункі перабудовы / пад рэд. М. А. Лазарука. — Мінск: НІА, 1993).
Распачалася дзейнасць па абнаўленні і інтэнсіфікацыі працэсу
літаратурнай адукацыі. Фарміраваліся сучасныя погляды на развіццё і
перспектывы літаратурнага навучання ў школе. Гэтаму садзейнічалі
даследаванні і выступленні ў друку М. А. Лазарука, В. У. Івашына,
В. А. Каваленкі, В. Я. Ляшук, А. У. Рагулі, І. В. Шаблоўскай, П. І. Лявонавай, А. А. Майсейчыка, М. С. Крата і інш., канцэптуальныя
дакументы, новыя вучэбныя праграмы, публіцыстычныя (часам
дыскусійныя) і праблемныя педагагічныя артыкулы.
На выпрацоўку метадалагічных падыходаў да пабудовы зместу
літаратурнага навучання арыентавалі канцэптуальна-праграмныя
дакументы 1990-х гг. — Канцэпцыя рэформы агульнаадукацыйнай
школы і «Асноўныя напрамкі развіцця нацыянальнай сістэмы адукацыі». Яны сцвярджалі неабходнасць гуманізацыі і дэмакратызацыі
літаратурнай адукацыі, скіроўвалі на забеспячэнне рознаўзроўневага і
варыятыўнага навучання з улікам індывідуальных асаблівасцей і
магчымасцей вучняў, укараненне сучасных адукацыйных тэхналогій,
уключаючы развіццёвае навучанне, ажыццяўленне профільнай
дыферэнцыяцыі на старшай ступені школы, арганізацыю выхаваўчай
работы на культуралагічнай аснове і інш. Агульнадыдактычныя
палажэнні былі ўлічаны пры распрацоўцы Канцэпцыі літаратурнай
адукацыі, адукацыйных стандартаў па літаратуры, вучэбных праграм, падрыхтоўцы новага пакалення падручнікаў і дапаможнікаў.
Літаратура ў школе — сацыяльна значная дысцыпліна. Таму
пры навучанні ёй надзвычай важнай з’яўляецца рэалізацыя
прынцыпаў дзяржаўнай палітыкі ў галіне адукацыі і культуры,

выкладзеных у законах Рэспублікі Беларусь «Аб адукацыі» і «Аб
агульнай сярэдняй адукацыі». Згодна з названымі нарматыўнымі
прававымі дакументамі вывучэнне літаратуры ў школе патрабуе
педагічна абгрунтаванага выбару формаў, метадаў і сродкаў
навучання i выхавання і арыентавана на навуковасць зместу
праграмнага матэрыялу, перадачу і засваенне нацыянальных і
агульначалавечых
каштоўнасцей,
духоўнае
развіццё
асобы,
фарміраванне яе грамадзянскасці, патрыятычнага і гуманістычнага
светапогляду,
маральных
перакананняў,
этычных
паводзін,
эстэтычнага густу, экалагічнай культуры.
Літаратуры належыць асаблівая роля ў вучэбна-выхаваўчым
працэсе. Яна задавальняе патрэбнасці асобы ў інтэлектуальным,
культурным і маральным станаўленні, забяспечвае трансляцыю
духоўнага вопыту і ведаў, выхаванне каштоўнасных арыентацый,
ідэалаў і перакананняў, падрыхтоўку маладога пакалення да
паўнавартаснага ўключэння ў соцыум. Эстэтычнае адкрыццё вучнямі
свету, разуменне складанасці чалавечых узаемаадносін і на гэтай
аснове набыццё жыццёвага вопыту, развіццё камунікатыўнай і
творчай дзейнасці, выхаванне асобы з высокай культурай — так
вызначана навучальная сутнасць літаратуры ў школьных праграмах.
Вывучэнне беларускай літаратуры ў агульнаадукацыйных
установах
грунтуецца
на асноўных
палажэннях
Канцэпцыі
літаратурнай адукацыі, падрыхтаванай у 1991 годзе (першая
рэдакцыя была надрукавана ў «Настаўніцкай газеце») і дапрацаванай
у 1996 годзе (Канцэпцыя рэфармавання літаратурнай адукацыі) пад
навуковай рэдакцыяй М. А. Лазарука і В. У. Івашына. У гэтым
праграмным дакуменце, які ўяўляе цэласную мадэль узгодненага
развіцця ўсіх кампанентаў літаратурнай адукацыі, раскрыты
метадалагічныя і дыдактычныя прынцыпы, метадычныя падыходы,
якія ў сукупнасці ствараюць навукова-тэарэтычную базу выкладання
літаратуры ў школе. Прычым увага акцэнтуецца не на шырока
вядомых
прынцыпах
дыдактыкі
(даступнасці,
сістэмнасці,
нагляднасці і г. д.), а ў першую чаргу на тых, якія вызначаюць
галоўную сутнасць і шляхі практычнай арганізацыі літаратурнай
адукацыі як педагагічнай, так і сацыяльна-культурнай з’явы
(прынцыпы гуманізацыі і дэмакратызацыі, творчага навучання,
варыятыўнасці, вывучэння
літаратуры як мастацтва
слова,
пераемнасці і бесперапыннасці літаратурнай адукацыі, цэласнасці і
інш.). Тут акрэслены месца прадмета ў сістэме адукацыі і яго
спецыфіка, сфармуляваны мэты і задачы літаратурнага навучання,
разгледжаны пабудова школьнага курса літаратуры, змест і
структура, метады і формы, тэхналогія літаратурнай адукацыі на
кожнай ступені навучання.

Канцэпцыі падкрэслівае, што яна як від мастацтва эстэтычна
спасцігае свет у яго цэласнасці і універсальнасці. Вылучаецца
асаблівая роля літаратуры як сацыяльна значнага прадмета, які
ўключае асобу «ў ментальнае поле, у сферу традыцый, у сферу моўных
зносін», «пашырае рэальны жыццёвы вопыт», «служыць сродкам і
пазнання, і самапазнання», «уплывае на ўстаноўкі асобы, яе
каштоўнасныя рэакцыі, мэты і падставы дзейнасці», вырашэнне
«асноўных духоўных пытанняў», звязаных з жыццёвым і маральным
выбарам.
Мэтай
вывучэння
літаратуры
абвяшчаецца
далучэнне
навучэнцаў да мастацтва слова ў кантэксце руху духоўнага і
сацыяльна-гістарычнага жыцця народа, фарміраванне на гэтай
аснове іх мастацкага мыслення і эстэтычных пачуццяў, творчых
здольнасцей, чытацкай і моўнай культуры, маральна-этычных
арыентацый. Рэалізацыя дадзеай мэты абумоўлівае неабходнасць
развіцця
інтарэсаў
школьнікаў
да
мастацкай
літаратуры,
нацыянальнай і сусветнай культуры, патрэбнасць у пастаянным
знаёмстве з прыгожым, эстэтычным успрыманні з’яў мастацтва,
уключанасці асобы ў бесперапынны працэс адукацыі і духоўнага
самаўдасканалення.
Асаблівае значэнне ў дакуменце надаецца развіццю творчых
здольнасцей асобы, фантазіі, яе асацыятыўнага і вобразнаінтуітыўнага мыслення, мастацкага густу, моўнай культуры і інш.
Выключная роля ў гэтым належыць уроку як галоўнай форме
навучання,
яго
адукацыйнай,
развіццёвай
і
выхаваўчай
накіраванасці. Дасягненне найважнейшых мэт і задач літаратурнай
адукацыі можна забяспечыць пры ўмове, калі настаўнік задзейнічае ў
вучэбным працэсе разнастайныя метады і формы работы, а яго
практычная дзейнасць адрозніваецца прадуманасцю і сістэмнасцю.
«Але які б метад ні выкарыстоўваўся, галоўнае — зрабіць літаратурнае
навучанне творчым працэсам…», — такая метадычная парада
ўяўляецца слушнай і надзвычай важнай. Яна стымулюе настаўніка да
пошуку і творчасці, спалучэння навукова-метадычнай тэорыі і
практычнага педагагічнага вопыту ў вызначэнні канкрэтных форм
асваення вучэбнага матэрыялу.
Змест літаратурнай адукацыі, паводле Канцэпцыі, уключае
чатыры асноўныя кампаненты:
• веды;
• уменні і навыкі;
• вопыт творчай дзейнасці;
• сістэма норм адносін да свету, людзей, да сябе.
Структураванне
літаратурнай
адукацыі грунтуецца
на
прынцыпе пераемнасці і бесперапыннасці навучання і ўключае ў сябе
некалькі этапаў. У сувязі з пераходам на 11-гадовы тэрмін навучання

асобныя з іх удакладнены і цяпер структура літаратурнай адукацыі
выглядае наступным чынам: 1) дашкольны; 2) базавая школа: а)
першая ступень (І—ІV класы), б) другая ступень (V—ІХ класы); 3)
трэцяя ступень (завершаная сэрэдняя адукацыя) (Х—ХІ класы
агульнаадукацыйных
школ і гімназій, а
таксама
сярэднія
спецыяльныя ўстановы: ліцэі, каледжы); 4) вышэйшая адукацыя
(універсітэты, акадэміі і інш.); 5) сістэма перападрыхтоўкі работнікаў
адукацыі і культуры, а таксама літаратурная самаадукацыя і
самавыхаванне.
У 11-гадовай школе атрыманне літаратурнай адукацыі
прадугледжвае розныя ўзроўні, асноўны з іх — базавы. Павышаны і
паглыблены ўзроўні вывучэння прадмета рэалізуюцца ў гімназічных і
ліцэйскіх класах, а ў базавай школе і старшых класах перанесены на
факультатывы
(заняткі
па
інтарэсах).
Асноўны
прынцып
структуравання літаратурных курсаў у V—VІ класах — ідэйнатэматычны ў спалучэнні з жанравым, у VІІ—VІІІ — тэматычнахраналагічны з улікам родава-жанравай спецыфікі твораў, пры гэтым
галоўным аб’е ктам вывучэння з’яўляецца мастацкі твор. Курс
літаратуры ў ІХ класе грунтуецца на адрозным навукова-метадычным
падыходзе, прынцып яго пабудовы — гісторыка-храналагічны (г. зн.
вывучаюцца
асновы гісторыі беларускай
літаратуры).
Гэты
літаратурны курс трэба разглядаць як пераходны этап да наступнай
ступені навучання. У
Х—ХІ класах
вывучэнне
літаратуры
працягваецца, захавана
пераемнасць з папярэднім
этапам,
паслядоўнасць у размеркаванні матэрыялу і рэалізаваны той жа
прынцып канструявання зместу (лінейны на гісторыка-літаратурнай
аснове). Зразумела, што змены і пэўныя карэктывы, звязаныя з
пераходам на 11-гадовы тэрмін атрмання агульнай сярэдняй
адукацыі, знойдуць адлюстраванне ў новым варыянце Канцэпцыі
літаратурнай адукацыі.
У сувязі з адменай спецыялізацыі на старшай ступені
навучання профільнай адукацыі, тым не менш сучасная школа дае
магчымасць задаволіць запатрабаванні вучняў з улікам іх
індывідуальных асаблівасцей і магчымасцей. Дыферэнцыяцыя
навучання, у тым ліку на паглыбленым узроўні, будзе адбывацца за
кошт пашырэння сеткі факультатываў, гурткоў, клубаў і інш. На
аснове распрацаванай мадэлі профільнага навучання ў Нацыяльным
інстытуце адукацыі была створана цэлая сістэма факультатываў і
курсаў на выбар па беларускай літаратуры, матэрыял якіх спалучаны
з асноўным курсам літаратуры і скіраваны на паглыбленне ведаў і
развіццё творчых здольнасцей школьнікаў. Будзем спадзявацца,
праграмы гэтых курсаў будуць запатрабаваны ў 11-гадовай школе, іх
прапануюць для арганізацыі факультатыўных заняткаў па інтарэсах
(факультатываў).
Звярніце
ўвагу,
тэматыка
распрацавана

разнапланавая, яна ахоплівае важныя кірункі і аспекты літаратурнага
навучання: «Выразнае чытанне», «Юны карэспандэнт», «Асновы
тэатральнай культуры», «Беларуская літаратура і тэатр», «Тэатры
Беларусі», «Пейзажны свет беларускай паэзіі», «Міфалогія і літаратура»,
«Беларускі фальклор», «Этнаграфія і літаратура», «Мастацкая
літаратура і гісторыя», «Навука вершаскладання», «Культурная
спадчына Антычнасці ў беларускай і сусветнай літаратуры»,
«Беларускі мадэрнізм і літаратура пачатку ХХ стагоддзя», «Беларуская
літаратура ХХ стагоддзя і замежны мастацкі вопыт», «Жанравастылёвыя пошукі сучаснай прозы», «Творчая індывідуальнасць паэта»,
«Сучасная беларуская драматургія і тэатр» і інш.
Вяртаючыся да Канцэпцыі, трэба зазначыць, што ў ёй не
пакінуты без увагі пытанні падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі
настаўнікаў-філолагаў, забеспячэння сучаснай школы неабходнай
вучэбнай і вучэбна-метадычнай літаратурай, прычым новымі
падручнікамі, хрэстаматыямі, метадычнымі дапаможнікамі. У сувязі з
пераходам на 11-гадовы тэрмін навучання гэтыя пытанні набываюць
асаблівую актуальнасць і неадкладнае вырашэнне.
Канцэпцыя ўяўляе сістэму дыдактычных палажэнняў і
агульных падыходаў (гэта і ёсць метадалагічная база) да
ажыццяўлення літаратурнай адукацыі ў сучаснай школе. У ёй
ахарактарызаваны працэс літаратурнага навучання, распрацаваны
праблемы літаратурнай адукацыі і можна знайсці ключ да вырашэння
новых пытанняў, якія вылучае на парадак дня наша зменлівая
рэчаіснасць. Канцэпцыя з’яўляецца трывалай і надзейнай навуковай
асновай, на грунце якой спалучаны ўсе асноўныя кампаненты
літаратурнага навучання, а педагагічная дзейнасць настаўніка
набывае выразную аркрэсленаць і перспектыву.
Зыходнымі падставамі пры стварэнні Канцэпцыі вучэбнага
прадмета «Беларуская літаратура» сталі асноўныя палажэнні
дзяржаўных актаў у сферы адукацыі, агульныя прынцыпы
дыдактыкі, дасягненні ў галіне тэорыі і методыкі навучання і
выхавання, назапашаны вопыт нацыянальнай і замежнай сістэм
адукацыі. У дакуменце вызначана сутнасць беларускай літаратуры як
вучэбнага прадмета, яе духоўная роля і культуралагічная значнасць у
сучаснай школе і грамадстве. Беларуская літаратура ў школе рэалізуе
надзвычай важную мэту — фарміраванне асобы ва ўсёй глыбіні і
шматграннасці:
інтэлектуальнае
і
эмацыянальнае
развіццё,
станаўленне светапогляду, выхаванне грамадзянскай, этычнай,
эстэтычнай, мастацкай, моўнай культуры.
«Сістэмнае вывучэнне адукацыйнай вобласці “Беларуская
літаратура” павінна забяспечыць:
• фарміраванне ў вучняў сістэмы літаратурных ведаў як
кампанента гуманітарнага і культуралагічнага мыслення;

•
развіццё
чытацкіх і моўных уменняў — сродку
самавыяўлення і самавыхавання, найпершай умовы для ўступлення ў
дыялог з іншымі людзьмі, з мастацтвам і навукай;
• выпрацоўку ўмення аналізаваць мастацкі твор, дзякуючы
якому
вучні
затым
спасцігаюць
своеасаблівасць
творчасці
пісьменнікаў, развіваецца іх здольнасць адчуваць сапраўднае
мастацтва, прыгожае і агіднае ў свядомасці і паводзінах чалавека,
гарманічнае і стыхійнае ў прыродзе;
• выхаванне ў вучняў разумення грамадскага значэння
нацыянальнай літаратуры — складовай часткі агульначалавечай
культуры і мастацтва, сродку духоўнага раскрыцця духоўнага свету і
гістарычнага
лёсу
народа,
дасягнення
ўзаемаразумення
і
ўстанаўлення кантактаў паміж людзьмі, цэласнага адчування свету;
• развіццё асобы навучэнцаў: іх пачуццяў, мыслення,
самасвядомасці, знешняй і ўнутранай (духоўнай) культуры, мастацкаэстэтычнага густу» (Канцэпцыя вучэбнага прадмета «Беларуская
літаратура» (праект) / М. А. Лазарук [і інш.] // Беларус. мова і літ. —
2006. — № 7).
Канцэпцыя вучэбнага прадмета дае ўяўленне аб прынцыпах
фарміравання зместу навучання беларускай літаратуры, вызначае
ўзроўні яго індывідуальнага засваення, паказчыкі літаратурнай
адукацыі, зыходныя перадумовы пабудовы школьнага курса. Змест
вучэбнага прадмета вызначаецца з пазіцый культурастваральнага і
асобасна
арыентаванага
падыходаў
у
навучанні.
У якасці
метадалагічных
асноў
выбраны
арыентацыя
на
засваенне
нацыянальнай
культуры
ў
адзінстве
з
агульначалавечымі
каштоўнасцямі; фундаменталізацыя; гуманітарызацыя і гуманізацыя
навучання;
яго
практычная
накіраванасць;
завершанасць
літаратурнай адукацыі; рэгіяналізацыя.
Пры адборы вучэбнага матэрыялу, метадаў і прыёмаў
дзейнасці настаўніка і вучняў прыярытэтнымі з’яўляюцца такія
дыдактычныя і літаратуразнаўчыя прынцыпы, як улік узроставых і
псіхалагічных
асаблівасцей
успрымання
мастацкага
тэксту;
адпаведнасць задачам выхавання і развіцця асобы школьніка;
эстэтычны падыход да аналізу і ацэнкі мастацкага твора; адзінства
зместу і формы, часткі і цэлага ў спасціжэнні мастацкага твора
чытачом; гістарызм у асэнсаванні твораў і з’яў літаратуры і
мастацтва; міжпрадметныя сувязі, пастаянная ўвага да мовы ў яе
мастацкай і камунікатыўнай функцыях.
У
Канцэпцыі
сфармуляваны
мэты
вучэбнага
курса.
Літаратурнае
навучанне
павінна
забяспечыць фарміраванне
інтэлектуальна-творчай і духоўна багатай асобы, зарыентаванай на
ўспрыманне прыгажосці, маральнае самаўдасканаленне, засваенне
традыцый свайго народа, фундаментальных асноў культуры. На

заключным этапе адукацыі знаёмства з мастацкімі творамі мае на
мэце выпрацоўку аналітычнага і мадэлюючага спосабаў мыслення,
актывізацыю
творчасці,
самастойнасці,
даследча-пошукавай
дзейнасці. Такая агульная ўстаноўка рэалізуецца ў сістэме
канкрэтных
патрабаванняў,
якая
забяспечвае
плённасць
літаратурнага навучання і выхавання. Сярод гэтых патрабаванняў,
якія забяспечваюць плённасць літаратурнага навучання і выхавання.
Да іх адносяцца: дастаткова шырокае азнаямленне з багатай
спадчынай нацыянальнай літаратуры, а таксама з асобнымі
(пераважна класічнымі, узорнымі) творамі сусветнай літаратуры;
начытанасць, устойлівая цікавасць да чытання, рознабаковасць,
сістэмнасць, свядомая скіраванасць чытацкіх інтарэсаў; глыбіня
засваення ідэйна-мастацкага зместу праграмных твораў, уменне
самастойна аналізаваць тэкст і вызначаць яго ідэйна-эстэтычную
каштоўнасць; валоданне тэарэтыка-літаратурнымі паняццямі і
прымяненне іх у працэсе аналізу і ацэнкі мастацкіх твораў;
усведамленне спецыфічных асаблівасцей літаратуры ў параўнанні з
іншымі відамі мастацтва; вывучэнне асноўных эстэтычных катэгорый
(ідэал, пафас, вобраз, прыгожае, узвышанае, гераічнае, трагічнае,
камічнае, агіднае, стыль, метад, жанр і інш.) і здольнасць ацэньваць з
іх дапамогай творы літаратуры і сумежных відаў мастацтва;
дасведчанасць вучняў у пытаннях гістарычнага развіцця літаратуры і
мастацтва: веданне асноўных этапаў (эпох, перыядаў) і ідэйныхмастацкіх напрамкаў і інш.; выяўленне ў творах чалавеказнаўчага
зместу, праблем філасофска-псіхалагічнага, маральна-этычнага,
эстэтычнага характару, уменне выказваць уласныя адносіны да
адлюстраваных грамадскіх з’яў, супярэчнасцей, канфліктаў, да такіх
агульначалавечых ідэйных і маральных арыенціраў і каштоўнасцей,
як любоў да радзімы, талерантнасць, цярпімасць да мовы, культуры,
традыцый іншых нацый і народнасцей, гонар, сумленне, абавязак;
развітасць творчага таленту, неабходнага для самаўдасканальвання,
асэнсвання свайго месца ў соцыуме; валоданне мовай і маўленнем як
умова і сродак самапазнання і самавыяўлення. У залежнасці ад
ступені навучання і ўзросту школьнікаў пералічаныя патрабаванні
канкрэтызуюцца.
У праекце Канцэпцыі вучэбнага прадмета «Беларуская
літаратура» даецца таксама агульная характарыстыка і ўказваюцца
асаблівасці пабудовы зместу літаратурнай адукацыі ў залежнасці ад
ступеней навучання (у сувязі з пераходам да 11-гадовай
агульнаадукацыйнай школы тры ступені навучання захоўваюцца). На
кожнай з іх прысутнічаюць асноўныя адукацыйныя палажэнні і
прынцыпы, але рэалізуюцца яны з рознай ступенню глыбіні.
Канцэнтры прадугледжваюць спецыфічныя мэты і задачы, у цэлым
фарміруючы ў вучняў эмацыянальнае ўспрыманне, вобразнае,

рэфлектуючае і аналітычнае мысленне, творчыя і камунікатыўныя
ўменні, чытацкую культуру і інш.
У дакуменце акрэслены шляхі і растлумачаны асаблівасці
прэзентацыі вучэбнага матэрыялу па ступенях навучання, г. зн.
школьнікам даюцца магчымасці засваення прадмета зыходзячы з
уліку індывідуальных схільнасцей, здольнасцямі і інтарэсаў кожнага
навучэнца.
Стварэнне вучэбна-метадычных комплексаў складае адну з
першачарговых задач удасканалення сістэмы адукацыі. Сёння, ва
ўмовах змен і вяртання да 11-гадовай школы, патрабуюцца новыя
варыянты праграм, падручнікі ці падручнікі-хрэстаматыі, іншыя
навучальныя сродкі. Навуковыя палажэнні і падыходы, выкладзеныя
ў Канцэпцыі прадмета «Беларуская літаратура», даюць магчымасць
для ўдасканалення і карэкціроўкі зместу літаратурнага навучання ў
11-гадовай школе, могуць быць выкарысмтаны пры распрацоўцы
вучэбна-метадычнага забеспячэння.
Тэарэтычнае абгрунтаванне прыярытэтных кірункаў развіцця
літаратурнай адукацыі, яе дыдактычных палажэнняў забяспечвае
належны метадалагічны ўзровень сучаснай методыкі, з’яўляецца
абавязковай умовай для паспяховага вырашэння практычных задач
навучання і выхавання. Сістэмнае ўяўленне пра літаратурную
адукацыю ў школе дазваляе вылучыць галоўныя ідэі і адукацыйныя
траекторыі ў выкладанні прадмета, у педагагічным супрацоўніцтве
настаўніка і вучня.
Культурацэнтрызм як аснова
мадэрнізаванай сістэмы літаратурнай адукацыі
Сёння на этапе мадэрнізацыі адукацыі культуралагічны
падыход выступае як асноватворны, ён мае на мэце фарміраванне
асобы школьніка як носьбіта высокай духоўнасці, нацыянальных і
агульначалавечых каштоўнасцей. Тэарэтыка-дыдактычныя палажэнні
і
прынцыпы
канструявання
зместу
літаратурнай
адукацыі
распрацаваны з улікам культуралагічнага кампанента, яны скіраваны
на раскрыццё ўнутранага свету вучня, яго творчае самавыяўленне.
Таму, здавалася б, няма вялікай патрэбы пераконваць у неабходнасці
фарміравання агульнакультурных кампетэнцый. Але падстава,
напэўна, ёсць, і ў першую чаргу для таго, каб абгрунтаваць, што
асобасна арыентаванае навучанне ў кантэксце культуры плённае,
давесці думку, што менавіта літаратура ў школе з’яўляецца галоўным
культуратворчым і духатворчым прадметам, які закладвае ў чалавеку
сістэму каштоўнасцей: эстэтычных, маральных, гуманістычных. І гэта
не прадметацэнтрычны погляд на ўладкаваную сістэму адукацыі з яе
стратэгічным праектаваннем і планаваннем, а падыход, які

абумоўлены логікай
развіцця
сучаснага
соцыуму, вострымі
праблемамі выхавання юнага пакалення.
Адказ на пытанне, у якім мы будзем жыць грамадстве, як сябе
адчуваць і з якімі пачуццямі пакідаць гэты свет, у многім залежыць
ад узроўню гуманістычнай культуры чалавека, яго духоўнай сутнасці.
Шырока распаўсюдзіліся, асабліва на вёсцы, п’янства і алкагалізм,
ганебнай і прыкрай з’явай зрабілася сацыяльнае сіроцтва, не можа
пакінуць абыякавым ступень дэградацыі асобных бацькоў. А існуюць
жа іншыя болевыя праблемы, якія тычацца дзяцей і сям’і.
Супрацьстаяць «крызісу асобы», «духоўнаму крызісу» — а менавіта так
вызначаюць страту маральных арыенціраў сучасныя філосафы і
культуролагі
—
надзвычай
важная
агульнаграмадская
і
агульнакультурная задача. Гуманістычная філасофія сцвярджае
неабходнасць «этыкі адказнасці», «этычнага сумлення» і рэпрэзентуе
свой погляд на быццё як форму чалавечай культуры: «Цывілізаваны
чалавек — ёсць бенефіцыярый гістарычнага працэсу, атрымліваючы
ад апошняга магчымасць замяніць часовае ў сваім асяроддзі і самім
сабе на тое, што мае вечны сэнс і вечную каштоўнасць» (К. Г. Рын).
Дзякуючы менавіта культуратворчаму руху-пачатку чалавек мае
магчымасць пераўтварыць сябе, займець цэлы свет духоўнасці,
пачэрпнуты з вопыту народнай і агульначалавечай мудрасці. Такі
агромністы, універсальны па сваёй сутнасці свет і змяшчае мастацкая
літаратура.
Яшчэ на самым пачатку гэтак званай рэформы школы былі
акрэслены асноўныя накірункі перабудовы літаратурнай адукацыі.
Неабходнасць гэтай мадэрнізацыі абгрунтаваў у сваіх працах
акадэмік М. А. Лазарук, ён пазначыў асноўныя праблемы і шляхі іх
вырашэння, пра што сведчыць найперш яго артыкул «Накірункі
пошуку» (1993). Школа ў постсавецкі час мела вострую патрэбу ў
новых
метадалагічных
канцэпцыях
і падыходах.
Акадэмік
М. А. Лазарук і такія вучоныя, як В. У. Івашын, І. В. Шаблоўская,
В. У. Протчанка, А. Е. Лісейчыкаў, М. Ф. Піліпенка і інш., вялі
актыўны
тэарэтыка-дыдактычны
пошук,
які
вызначаўся
наватарствам і перспектыўнасцю. Параўнальны аналіз дазваляе без
перабольшання сказаць, што беларуская педагагічная думка на
постсавецкай прасторы была ў авангардзе выпрацоўкі сучаснай
парадыгмы адукацыі.
М. А. Лазарук мысліў маштабна і дальнабачна, ён сфармуляваў
метадалагічныя асновы канцэпцыі літаратурнай адукацыі, выразна
пазначыў стратэгію яе развіцця на перспектыву. Акадэмік даводзіў,
што «літаратура… па сутнасці адзіны ў школе такі прадмет, які дае
магчымасць многабаковага духоўнага ўзбагачэння асобы, уздзеяння
на самыя розныя сферы свядомасці і пачуццяў чалавека», роля яго
выключная — «выхаваўчая, развіццёвая, чалавекастваральная», бо

«галоўнае — гэта, так бы мовіць, яго (вучня. — А. Б.) агульнакультурны
менталітэт, культура яго мыслення, а таксама і інтэлектуальнапачуццёвага самавыяўлення, дасканалае валоданне інструментамі
гэтага самавыяўлення, у тым ліку і мовай» («Накірункі пошуку»).
Вучоны падкрэсліваў, што ў школе вучань павінен знаходзіцца ў
няспыннай духоўнай дзейнасці, а літаратура менавіта і дае яму
унікальную магчымасць ісці шляхам глыбокага пазнання рэчаіснасці,
праблем грамадства і чалавецтва, усведамлення спрадвечных,
непераходных каштоўнасцей, быць у пошуку ідэалаў, свайго месца ў
жыцці. М. А. Лазарук гаворыць пра неабходнасць развіцця агульнай
культуры асобы з яе маральнымі перакананнямі, фарміраванне
чалавека высокай духоўнай культуры, грамадзяніна, патрыёта
Беларусі. Педагог-тэарэтык паказвае, наколькі багаты духоўны змест
беларускай літаратуры і якім вялікім выхаваўчым патэнцыялам яна
валодае. Таму, абгрунтоўваючы выключнае значэнне мастацтва слова
ў школе, ён не мог стрымаць эмацыянальнай рэакцыі: «Тут жа такія
шырокія магчымасці ў аспекце культуралагічным!» («Накірункі
пошуку»). Яго педагагічныя разважанні скіроўвалі настаўнікаў і ўсіх,
хто займаўся праблемамі літаратурнай адукацыі, да пошуку,
актыўнай духоўна-творчай працы.
Рэзервы абнаўлення сістэмы літаратурнай адукацыі ў
культуралагічным кірунку адчувалі навукоўцы і педагогі, якія на
пачатку новага ХХІ стагоддзя працягвалі справу М. А. Лазарука, узялі
ў сэрца, як паходню, яго ідэі. З пазіцый культурацэнтрызму мною
таксама былі выказаны погляды на літаратуру ў сістэме адукацыі,
якія знайшлі адлюстраванне ў шэрагу артыкулаў, асобныя з якіх
увайшлі ў кнігу «Экалогія душы» (2003). За непрацяглы час былі
падрыхтаваны
канцэпцыя
вучэбнага
прадмета
«Беларуская
літаратура», праект якой пасля дапрацоўкі быў апублікаваны ў
часопісе «Беларуская мова і літаратура» (2006, № 7), адукацыйныя
стандарты, удакладнены змест вучэбных праграм, створаны новыя
падручнікі і метадычныя дапаможнікі.
У аснове пабудовы зместу падручніка па беларускай
літаратуры для VІ класа ляжыць ідэя Радзімы, родных вытокаў,
культуралагічны падыход з яго арыентацыяй на універсальны
прынцып уладкавання свету: я — мой род — народ — родная зямля —
чалавецтва. Канцэпцыя прадмета і праграмы 2006 г. засведчылі, што
сучасная школа на сёння мае прадуманую, стройную і цэласную
сістэму літаратурнай адукацыі. Адзін з вызначальных падыходаў у
зыходнай тэарэтыка-метадалагічнай пабудове школьнага курса
літаратуры — культуралагічны: «Літаратура ў школе, якая з’яўляецца
адной з вядучых гуманітарных дысцыплін, — надзейны сродак
увядзення вучня ў культуру я к сістэмнае цэлае, бо менавіта яна
спалучае ў сабе элементы культуры мастацкай, культуры мыслення,

грамадска карыснай і бытавой дзейнасці і ўзаемаадносін, культуры
выяўлення думак і пачуццяў у слове (або філалагічнай культуры) і,
нарэшце, уплывае на фарміраванне светапогляду асобы. У працэсе
вывучэння беларускай літаратуры вучні набываюць неабходныя
этыка-філасофскія, сацыяльна-гістарычныя і эстэтыка-культурныя
веды» (Беларус. мова і літ., 2006, № 7). Як пераконвае сучасная
навукова-метадычная думка, літаратура — важны культураўтваральны цэнтр у сістэме адукацыі.
Д. С. Ліхачоў лічыў, што культура з’я ўляецца галоўным сэнсам
існавання чалавека, нацыі, чалавецтва, падкрэсліваў, што «культурны
асяродак… патрэбны для яго (чалавека. — А. Б.) духоўнага,
маральнага жыцця, для яго “духоўнай аселасці”, для яго лучнасці з
роднымі мясцінамі, для
яго маральнай
самадысцыпліны і
сацыяльнасці» («Экология культуры»). Прыя рытэтнае значэнне
акадэмік Ліхачоў надаваў гуманітарнай культуры, у гэтай сувязі ён
пісаў: «Я ўяўляю сабе ХХІ стагоддзе як стагоддзе развіцця
гуманітарнай культуры, культуры дабрыні і выхавання, якая
закладвае свабоду выбару прафесіі і прымянення творчых сіл.
Адукацыя, падпарадкаваная задачам выхавання, разнастайнасць
сярэдніх і вышэйшых школ, адраджэнне культуры ўласнай годнасці,
што не дазваляе талентам сыходзіць на шлях злачыннасці,
адраджэнне рэпутацыі чалавека як чагосьці вышэйшага, чым павінен
даражыць кожны, адраджэнне сумленнасці і паняцця гонару — вось у
агульных рысах тое, што нам патрэбна ў ХХІ стагоддзі» (Лихачев, Д. С.
Избранное: мысли о жизни, истории, культуре. — М.: Рос. фонд
культуры, 2006). Таму відавочная першачарговая роля літаратуры ў
засваенні школьнікамі агульназначных для грамадства сэнсаў і
паняццяў, пазнанні мастацтва, жыцця і свету, адкрыцці эстэтычных і
гуманістычных каштоўнасцей.
Літаратура — адзін з галоўных ідэйна-светапоглядных
феноменаў, яна сфарміравала духоўную аснову нацыі і беларускага
народа ў цэлым. Гісторыя радзімы і цывілізацыі, псіхалогія чалавека,
філасофія быцця і духу, міфапаэтычныя ўяўленні, фальклорныя
скарбы, этнаграфія роднага краю — культурна-духоўнае багацце,
якое ў рознай ступені змяшчае ў сабе літаратура, гэта тое разам
узятае, што ўздзейнічае на паўнавартаснае станаўленне і развіццё
асобы. У сучасных умовах набывае асаблівае значэнне духоўнае
адраджэнне беларускага этнасу, яго нацыянальнай самасвядомасці і
самабытнай культуры. Нацыянальны менталітэт, нацыянальны
характар — гэта, вядома, тое, што вызначае асобасны, непаўторны
пачатак у жыццёвай і культурнай прасторы. Паэт У. Жылка ў
сярэдзіне 1920-х гадоў пісаў у лісце да А. Луцкевіча: «На беларускай
зямлі павінна быць беларуская кніга, бел. школа, бел. навука, бел.
банкі, бел. кааператыў, а найперш — беларуская свядомасць. Чым

будзе больш такіх “рэальнасцяў”, такіх “фактаў”, тым мы будзем
мацней…» (Шляхам гадоў: гіст.-літ. зб. — Мінск: Маст. літ., 1994).
Беларускі светапогляд і беларускае светаадчуванне — этнічная і
культурная самаідэнтыфікацыя асобы, яе нацыянальнае аблічча,
аснова сапраўднай духоўнасці. Беларуская мастацкая літаратура
вельмі істотна ўзбагачае нацыянальна-культурны змест навучання, а ў
многім і прадвызначае яго, паколькі яна актуалізуе значнасць у
жыцці
чалавека
роднага
слова,
гістарычнай
спадчыны,
нацыянальных традыцый, духоўных ведаў. Беларуская літаратура дае
магчымасць для сістэмнага і ўсебаковага выхавання любові да
роднага краю. А гэта немагчыма без далучэння да такіх духоўных
скарбаў жыцця, як прырода, Бог, зямля, народ, беларуская песня…
Беларуская літаратура ў кантэксце іншых культур стварае
магчымасць для дыялогу чалавека з чалавецтвам, дапамагае лепш
зразумець каштоўнасць свайго нацыянальнага і разам з тым
скіроўвае
мысліць,
кажучы
словамі
У. Вярнадскага,
«у агульначалавечым аспекце» («Размышления натуралиста»).
Запынюся на адной несумненнай духоўнай каштоўнасці —
Бібліі, якая з’яўляецца помнікам сусветнай культуры, крыніцай
быційнага вопыту і мудрасці чалавецтва. Біблейскія казанні і
паэтычныя малітвы Якуба Коласа, Максіма Танка ўключаны ў
праграму VІ класа. Як вядома, на доўгія гады слова Бог было
выключана са школьных падручнікаў. З дзяцінства чалавеку
прышчапляўся атэістычны светапогляд. У Савецкім Саюзе гэтае слова
пісалася і друкавалася з маленькай літары. «Мы не паклонімся
богу…» — на такіх антырэлігійных пазіцыях стаялі савецкія
пісьменнікі і тагачасная школа. Біблію, царкву і рэлігійных асоб
высмейвалі. Перачытайма хаця б «Біблію» і сатырычныя вершы
Кандрата Крапівы або згадайма пра Міколкавы непаразуменні з
Богам у аповесці М. Лынькова «Міколка-паравоз». Усё гэта гаворыцца
не дзеля таго, каб замест бязбожніцтва абраць у сучаснай школе
рэлігійны кірунак навучання і выхавання. Гэтага, напэўна, рабіць не
варта (калі і рабіць, то вельмі асцярожна, далікатна), паколькі наша
школа — свецкі сацыяльны інстытут, закліканы сфарміраваць
навуковыя ўяўленні і недагматычныя падыходы да жыцця. Аднак у
той жа час на ўроках літаратуры павінна прысутнічаць і паняцце
Бога, і Біблія, і рэлігійна-духоўная паэзія, бо наша літаратура
грунтуецца на хрысціянскіх агульначалавечых каштоўнасцях, яна
спавядае дабрыню, міласэрнасць, спагаду, сумленны лад жыцця. «Бог
ёсць любоў…» (Першае Пасланне Іаана, 4:16). Гуманістычнае
прапаведніцтва ў духу біблейскіх запаветаў бярэ пачатак ад
Ф. Скарыны і іншых беларускіх пісьменнікаў, якія, рэагуючы на
грахоўную сутнасць зямнога свету, заклікалі да духоўнага
прасвятлення і маральнага самаўдасканалення. Беларуская класічная

літаратура шукала гуманістычны сэнс быцця з імем Бога. «Голас
Бога — жыве ў душы чалавека», — даводзіў паэт Змітрок Бядуля. Без
ведання Бібліі цяжка спазнаць сапраўдную глыбіню многіх твораў
беларускай літаратуры і мастацтва. «На Беларусі Бог жыве…» — ужо
адно гэта выслоўе У. Караткевіча выклікае да паглыбленых разваг пра
Бога і Беларусь.
На прыкладзе іншых раздзелаў і тэм у згаданым і іншых
падручніках па літаратуры можна прыйсці да высновы, што, кажучы
словамі Б. Пастарнака, «культура — плённае існаванне». Аднак сёння
мы бачым, як насаджаецца культ агрэсіі, сілы і жорсткасці, раскашуе
маскультура, камп’ютэрызацыя разам з Інтэрнетам татальна
завалодваюць інтарэсамі дзяцей ды моладзі, замбіруюць іх і
спараджаюць эфект адчужанасці ў сям’і, робіцца відавочным
маніпуляванне
сучаснымі
СМІ
свядомасцю,
адбываецца
прышчапленне ў выглядзе кліпаў-ін’е кцый пэўных стэрэатыпаў
паводзін, далёкіх ад норм чалавечай сціпласці і нават прыстойнасці.
Драматызм сітуацыі ўскладняецца дэфіцытам культуры і маралі.
У той жа час звужаецца сфера ўплыву маральных, гуманістычных
каштоўнасцей. Што мы можам супрацьпаставіць гэтаму? Які можна
прапанаваць рэцэпт катарсісу і выратавання? Панацэю адшукаць
цяжка. Хтосьці скажа: ёсць зменлівая
рэчаіснасць з
яе
каштоўнаснымі арыентацыямі — і трэба ў адпаведнасці з ёй шукаць
механізмы ўключэння ў гэтую рэальнасць, прыстасавання да
запатрабаванняў школьнікаў. Але не трэба забываць пра ролю і
значэнне духоўных ідэалаў у супольным жыцці. Яго вялікасць ідэал
пазначае імператывы, умацоўвае ўнутраны імунітэт і спараджае табу,
ён з’ядноўвае грамадства на агульных прынцыпах маралі і этыкі.
У гэтай сувязі патэнцыяльныя магчымасці сям’і і школы вялікія. Душа
дзіцяці — вось пра што трэба думаць і клапаціцца ўсім нам. Пры
наяўнасці розных дыдактычных задач неабходна мець на ўвазе вынік
— канчатковую мэту педагагічнай дзейнасці і тую выключна важную
культурна-выхаваўчую місію, якая ўскладзена дзяржавай на школу як
сацыяльны інстытут. І калі навучаць, і калі выхоўваць-вучыць. Задача
палягае ў тым, каб сфарміраваць асобу, яе культуру, грамадзянскія і
этычныя перакананні. Спадзяюся, што няма сэнсу пераконваць:
дасягнуць гэтай мэты немагчыма без вылучэння прыярытэтнай ролі
філалагічнай і — шырэй — гуманітарнай адукацыі. Літаратура ў
школе — гэта маці, якая праз мастацкае слова выхоўвае сваіх дзяцей,
абуджае ў іх сэрцах самыя лепшыя пачуцці, дапамагае ў складаных
сітуацыях выбару, хвалюецца пра лёс і будучыню юных грамадзян
Беларусі. У сучасных ўмовах прафарыентацыі, матэматычна-фізічнай
заангажаванасці адукацыі і звужэння прысутнасці літаратуры ў
школе хацелася б, каб мы не забывалі, што самая галоўная прафесія
на зямлі — Чалавек: «…Але пакінь адну пасаду — // Быць Чалавекам

на зямлі» (С. Грахоўскі). Толькі гуманны, прыгожы чалавек здольны
памяняць свет да лепшага. Меў рацыю паэт: «…Без чалавечнасці не
будзе
і
вечнасці»
(П. Панчанка).
Можна,
спалучаючы
і
пераасэнсоўваючы іншыя славутыя выказванні, з упэўненасцю
сказаць: толькі культура і дыялог культур выратуюць свет — і
асобнага чалавека, і ў цэлым чалавечую супольнасць. Стварыць,
выхаваць гарманічную асобу, г. зн. закласці ў яе індывідуальнаасобасны кантэкст засваення культуры, менавіта і заклікана
адукацыя на сучасным этапе з апорай на фундаментальныя
нацыянальныя
і
агульначалавечыя
каштоўнасці
мастацкай
літаратуры.
Якой будзе роля і месца літаратуры ў школе ХХІ стагоддзя,
такой яна ў значнай ступені будзе і ў грамадстве заўтрашняга дня.
Яна здольна і надалей сілкаваць жыццё чалавечай душы, дапамагаць
ёй адшукваць сапраўдныя, непадманныя каштоўнасці ў свеце.
У аснове нацыянальнай літаратуры ляжыць ідэалогія духоўнага і
маральнага адраджэння асобы і народа, культ любові да чалавека,
прыроды, народа, Радзімы. Мастацкае слова, а таксама слова
настаўніка-філолага маюць вялікую духастваральную сілу. Паэтфіламат Т. Зан (дарэчы, добры матэматык, грунтоўна ведаў
прыродазнаўчыя навукі) гаварыў, што «музыкай і паэзіяй, чысцінёй
нораваў і любоўю можна ўратаваць ад канчатковага падзення самых
сапсутых людзей» (Філаматы і філарэты. — Мінск: Беларус. кнігазбор,
1998). Нехта скажа: гэта утопія ці рамантычная вера. У значнай
ступені сапраўдны прагрэс у справе навучання-выхавання напрамую
залежыць ад прафесійнай падрыхтоўкі настаўніка-славесніка і яго
асабістых маральных якасцей.
Ф арміраванне камунікатыўнай культуры
школьнікаў у працэсе навучання беларускай літаратуры
Сярод духоўных каштоўнасцей літаратура займае выключнае
месца. «Культура — сродак арганізацыі соцыуму, спосаб вытворчасці
чалавекам самога сябе як духоўнай істоты, спосаб развіцця сутнасных
сіл чалавека. Мастацкая культура — найбольш устойлівы ў сваёй
зменлівасці гуманістычны рэгіён культуры» (Ю. Б Бораў). Літаратура ў
школе складае аснову мастацкай культуры, яна — з’ява
універсальная, сінтэтычная, паколькі канцэнтруе ў сабе разнастайны
змест: эстэтычны, сацыяльны, псіхалагічны, гістарычны, філасофскі,
маральна-этычны, рэлігійны, гуманістычны.
Канцэпцыя рэфармавання літаратурнай адукацыі, Канцэпцыя
вучэбнага прадмета «Беларуская літаратура», тлумачальная запіска да
праграм па беларускай літаратуры для V—Х класаў (2006) адводзіць
літаратуры ў школе прыярытэтнае месца, паколькі яна з’яўляецца

асобасна арыентаваным прадметам, культураўтваральным ядром у
сістэме
навучання
і выхавання. Вывучэнне
літаратуры ў
культуралагічным
кантэксце
эфектыўнае, паколькі
ўзбагачае
школьнікаў гуманітарнымі ведамі, фарміруе духоўны свет чалавека.
Пісьменнік У. Максімаў мяркуе: «Культура выхоўвае ў чалавеку
паняцце пра Дабро і Зло, задае яму этычныя і эстэтычныя крытэрыі.
Чалавек, пазбаўлены гэтых паняццяў і гэтых крытэрыя ў, — дрэнны
працаўнік і ніякай здаровай эканомікі стварыць не здольны» (Лит.
газ., 1992, 5 авг.). Літаратурныя творы ў школьным вывучэнні разам
узятыя — мегатэкст, які стварае, паводле В. А. Даманскага, «сілавое
поле культуры», уключанасць у якое дае магчымасць дасягнуць ці не
самага галоўнага і важнага — выхаваць «чалавека культуры»
(Доманский, В. А. Литература и культура: Культурологический подход
к изучению словесности в школе. — М.: Флинта, 2002). Зразумела,
чалавека высакароднага, законапаслухмянага, сумленнага, чулага,
добразычлівага ў штодзённым жыцці (побытавая, этычная культура),
здольнага да камунікацыі ў сучасным свеце (маўленчая культура),
асобы з эстэтычным густам, носьбіта нацыянальных традыцый,
«чалавека чалавецтва», г. зн. прыналежнага да культурных і мастацкіх
дасягненняў сусветнай цывілізацыі (духоўная культура).
Культура
асобы
сучаснага
чалавека
немагчыма
без
фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі, аснову якой складае
ўзровень моўнага, інтэлектуальнага мыслення, вопыт маўленчай
дзейнасці, засваенне і актыўнае валоданне лексічнымі багаццямі
беларускай мовы. Гэтаму садзейнічае літаратурнае навучанне з яго
выразнай
арыентацыяй
на
дыялагічнасць,
заснаванае
на
ўзаемадзеянні рэцыпіента і мастацкага тэксту (чытацкая культура), а
таксама настаўніка і вучня як удзельнікаў міжасобаснага працэсу
камунікацыі (дыялагічная культура). Агульнае культурнае развіццё
асобы, апрача іншага, забяспечваецца дзякуючы працы з мастацкім
словам, узбагачэнню лексічнага запасу вучня, уздзеянню на
пачуццёвую сферу і самыя розныя ўзроўні яго свядомасці, у выніку
чаго адбываецца стымуляванне да самавыяўлення, рэалізаванага ў
адпаведных маўленчых структурах. Няспынная духоўная дзейнасць
на ўроках літаратуры дае навучэнцу унікальную магчымасць ісці
шляхам пазнання рэчаіснасці, праблем грамадства і чалавецтва,
усведамлення спрадвечных, непераходных каштоўнасцей, быць у
пошуку ідэалаў, свайго месца ў жыцці, і таму выключнае значэнне
набывае эстэтычная камунікацыя са стваральнікам мастацкага
тэксту, уменне засваення, перапрацоўкі і перадачы інфармацыі
разнастайнага
зместу:
эмацыянальнага,
маральна-этычнага,
філасофскага і інш. Рэалізацыя камунікатыўнага аспекту ў
літаратурнай адукацыі неабходна разглядаць як частку сістэмнага
падыходу ў навучанні і выхаванні, накіраванага на ўсебаковае

развіццё
школьніка
—
эстэтычнае,
эмацыянальна-духоўнае,
інтэлектуальнае, творчае. Галоўнае ў фарміраванні асобы выпускніка
школы — «агульнакультурны менталітэт, культура яго мыслення»
(М. А. Лазарук). Камунікатыўная культура асобы — паказальнік
маўленчых і інтэлектуальных магчымасцей асобы, якія вызначаюць
ступень зносін пры эстэтычнай, духоўнай камунікацыі з мастацкім
творам, абумоўліваюць прадуктыўнасць, выніковасць маўленчай
дзейнасці (маналагічнае выказванне, дыялог).
Камунікатыўная
культура
вучня
ўключае
асноўныя
структурныя кампаненты: наяўнасць камунікатыўнага ідэалу (ім
можа быць настаўнік або пісьменнік, аўтар вывучаемага твора),
засваенне камунікатыўных норм і правіл; паважлівыя адносіны
навучэнца і педагога; веданне сваіх камунікатыўных здольнасцей
(моўнае мысленне); улік сітуацыі маўленчых зносін. Адзінства і
ўзаемасувязь
гэтых
кампанентаў
забяспечвае
паспяховасць,
эфектыўнасць камунікатыўнай дзейнасці школьніка ў працэсе
навучання. Камунікатыўны патэнцыял асобы вызначае ўзровень,
якасць і прадуктыўнасць дыялогу з суразмоўцам.
Накіраванасць літаратурнай адукацыі мае на мэце стварэнне
культуралагічнай мадэлі — нацыянальнай па форме, што немагчыма
без культурнага самавызначэння і нацыянальнай ідэнтыфікацыі
асобы. Дасягненне гэтага магчыма пры ўмове належнага авалодання
лексікай і сродкамі роднай мовы, засваення нацыянальных традыцый
і каштоўнасцей, спасціжэння гісторыі і культуры, таму працэс
духоўнай камунікацыі павінен грунтавацца на фундаментальных,
анталагічных асновах нацыянальнай літаратуры, найперш яе высокіх
класічных узорах. Намаганні настаўніка-філолага скіраваны на тое,
каб прыдаць культуралагічнаму падыходу асобасна арыентаваны
характар, інакш кажучы, задача яго палягае ў тым, каб зацвердзіць у
свядомасці вучняў думку, што беларуская літаратура — аснова
выяўлення нацыянальнай ментальнасці, нацыянальнага характару,
надзейны сродак увядзення чалавека ў нацыянальны свет як
сістэмнае цэлае. Дастатковы ўзровень мыслення на роднай мове,
паўнавартасная
камунікатыўная
дзейнасць і ўзаемаадносіны
чалавека ў працэсе дыялогу з людзьмі, мастацтвам, навукай,
свабоднае абыходжанне са словам, выяўленне пры яго дапамозе
думак і пачуццяў (філалагічная культура) фарміруе Я-канцэпцыю
асобы, культурна-духоўнае аблічча грамадзяніна Беларусі. Такім
чынам, камунікатыўная культура на дзяржаўнай мове краіны
з’яўляецца важным утваральным кампанентам у сістэме літаратурнай
адукацыі.
Настаўнік клапоціцца пра наладжванне працэсу дыялогу,
стымулюе асобнае развіццё і самарэгуляцыю, стварае належныя
ўмовы для творчай дзейнасці школьніка. Вельмі важна, каб моўная і

маўленчая кампетэнцыі вучня на ўроках літаратуры фарміраваліся на
аснове развіцця вобразна-інтуітыўнага, мадэлюючага, крытычнага
мыслення. Чытанне і вывучэнне мастацкіх твораў павінна быць
скіравана на разняволенне асобы, выпрацоўку этыкі паводзін у
пэўнай маўленчай сітуацыі, умення задзейнічаць лексічны рэсурс,
індывідуальна самавыявіцца праз слова, жэст, манеру трымацца.
А гэта магчыма пры выкарыстанні экспрэсіўных магчымасцей
беларускай мовы, яе фразеалогіі, фанетыкі, арфаэпіі, сінтаксісу.
Праца з творам павінна быць заснавана на глыбокім структурналінгвістычным аналізе, пастаяннай увазе да мовы ў яе мастацкай і
камунікатыўных функцыях, што паспрыяе дакладнаму разуменню і
адчуванню рэцыпіентамі сэнсу слова, засваенню імі лексічных
багаццяў, літаратурных норм, навыкаў пабудовы вуснага і пісьмовага
выказвання, разважання ці дыялогу.
Узровень камунікатыўнай культуры сведчыць пра ступень
духоўнай сталасці вучняў, засваення імі маральна-этычных норм і
прынцыпаў існавання ў соцыуме. Непасрэдны абавязак настаўнікафілолага заключаецца ў тым, каб на матэрыяле змадэляваных у
мастацкай літаратуры сітуацый дапамагчы ім адчуць і ўсвядоміць
значнасць, выключную ролю слова ў наладжванні узаемапаважлівых
стасункаў людзей, гарманічнага ладу жыцця ў сям’і і грамадстве,
стварэнні спрыяльнай псіхалагічнай атмасферы ў калектыве. Таму
надзвычай істотным уяўляецца выхаванне асабовых якасцей
навучэнцаў, абуджэнне ў іх лепшых чалавечых пачуццяў (адкрытасць,
шчырасць, давер, камунікабельнасць, ветлівасць, тактоўнасць,
добразычлівасць, эмпатыя, сціпласць, самааналіз, самарэгуляцыя і
інш.). Уключэнне ў маўленчую дзейнасць прадугледжвае захаванне
этыкету, выпрацоўку ўмення валодаць увагай, трымацца (інтанацыя,
тэмп гаворкі, жэсты, міміка і інш.) і карэктна паводзіць сябе ў пэўнай
сітуацыі, разумець суразмоўцу ці ўдзельнікаў дыялогу, улічваць
псіхалагічныя асаблівасці іх тэмпераменту, рэакцыі, успрымання.
Вельмі важна ўмець выслухаць іншых, высветліць іх пазіцыю і
скарэляваць свае паводзіны, адстойваць уласныя погляды і думкі,
быць адказным за прамоўленае слова, прынятае рашэнне. Беларуская
мастацкая літаратура на кожнай ступені навучання дае ў акрэсленым
плане надзвычай шырокі і ўдзячны матэрыял, асабліва гэта тычыцца
твораў маральна-гуманістычнага зместу, дзе сюжэты і псіхалагічныя
канфлікты раскрываць сутнасць маральна-этычных паводзін, а
літаратурныя
героі
з’яўляюцца
носьбітамі
камунікатыўных
каштоўнасцей. Асаблівую значнасць набываюць літаратурныя мадэлі і
ўзоры жыцця (напрыклад, сітуацыя выбару) у сучасных умовах, калі
ва ўсім свеце звужаецца сфера ўплыву маральных, гуманістычных
каштоўнасцей. Сёння вельмі часта сурагат падаецца як эталон
культуры і прапагандуюцца антыкаштоўнасці (напрыклад, культ

сексу). Таму не трэба забываць пра ролю і значэнне духоўных ідэалаў
у супольным жыцці. Яго вялікасць ідэал пазначае імператывы,
умацоўвае ўнутраны імунітэт і спараджае табу, ён з’ядноўвае
грамадства на агульных прынцыпах маралі і этыкі.
Змест вучэбнага дапаможніка па беларускай літаратуры для V
класа можа быць прыкладам таго, як вучань уключаецца ў
камунікатыўны працэс у самым шырокім сэнсе: ён адкрывае сваю
духоўную сувязь з прыродай, людзьмі, светам. Падабраны тэкставы
матэрыял утрымлівае багаты культуралагічны змест, які арыентуе на
засваенне нацыянальных і агульначалавечых каштоўнасцей. Адным з
такіх несумненных духоўных набыткаў чалавецтва, помнікам
сусветнай культуры з’яўляецца Біблія (знаёмства з ёй прапануецца ў
раздзеле «Біблія — вечная і дзівосная кніга»). Біблейскія казанні і
паэтычныя малітвы Якуба Коласа, Максіма Танка арыентуюць на
агульначалавечы хрысціянскі ідэал, спрыяюць маральнаму развіццю
асобы. Гэтыя і іншыя творы выхоўваюць у вучняў гуманістычныя
пачуцці: дабрыню, міласэрнасць, эмпатыю, сумленнасць. «Сэрцам
народжаны спеў (народная і літаратурная песня)», «Чалавек — гэта
цэлы свет», «Зямля мая — зялёны дом» і іншыя раздзелы вучэбнага
дапаможніка стымулююць культуратворчы рух асобы, які дае
цудоўную магчымасць пераўтварыць сябе, а менавіта: умець адчуваць
прыгожае і мастацтва слова, набыць веды пра жыццё, міжчалавечыя
стасункі і паводзіны ў грамадстве, далучыцца да свету народнай
душы, праблем экалогіі і інш.
Беларуская літаратура вельмі істотна ўзбагачае нацыянальнакультуралагічны змест навучання, актуалізуе значнасць у жыцці
чалавека роднага слова, гістарычнай спадчыны, народных традыцый
і інш. Беларускае слоўнае мастацтва знаходзіцца ў складаным
працэсе ўзаемадзеяння, эстэтычнага кантактавання і дыялогу з
іншымі літаратурамі Еўропы і свету, найперш з усходнеславянскімі.
Гэтыя міжлітаратурныя сувязі і параўнальны кантэкст пры вывучэнні
літаратур у школе (у першую чаргу на заключнай ступені адукацыі)
ёсць шлях міжкультурнай камунікацыі, уключанасць у які дапамагае
асэнсаваць культуру як з’яву інтэгральную па сваёй сутнасці,
адкрытую і кантактную эстэтычную сістэму. Нацыянальная
літаратура пры гэтым паўстае ў сваёй этнічна-рэгіянальнай
самабытнасці і ў кантэксце шматаблічнага літаратурнага свету. Гэта
дае настаўніку ўдзячны матэрыял для фарміравання культурнай
талерантнасці асобы. Беларуская літаратура ў параўнальным
вывучэнні стварае магчымасць для дыялогу чалавека з чалавецтвам,
дапамагае лепш зразумець каштоўнасць свайго нацыянальнага і
разам з тым скіроўвае да засваення набыткаў агульначалавечай
культуры. Па сутнасці гэта «наасфера» сучаснай адукацыі. Стварыць,
выхаваць гарманічную асобу, г. зн. закласці ў яе індывідуальна-

асобасны кантэкст засваення культуры, у тым ліку стымуляваць
эстэтычнае і творчае развіццё навучэнца сродкамі мовы, менавіта і
закліканы культуралагічны падыход з апорай на фарміраванне
камунікатыўнай кампетэнцыі.
Такім чынам, культуралагічная мадэль развіцця школьнікаў у
працэсе выкладання беларускай літаратуры мае на мэце ажыццяўленне шматбаковага працэсу навучання і выхавання, яна транслюе
такія каштоўнасці, як: маральнае, эстэтычнае, эмацыянальнае і
інтэлектуальнае развіццё асобы вучня праз увагу да мовы ў яе
камунікатыўнай функцыі; духоўная камунікацыя асобы ў нацыянальнай і агульначалавечай культурнай прасторы; культура дыялогу з
мастацтвам слова, навукай, культурай; авалоданне культуралагічнымі
ведамі ў працэсе камунікацыі; творчае (нестандартнае) мысленне;
культура эмоцый як выяўленне суб’ектыўных меркаванняў, уражанняў, ацэнак; моўная кампетэнцыя асобы (дакладнасць і яснасць
выкладання думак, вобразнасць і аргументацыя, тэмп, інтанацыя,
правільнасць пабудовы сказа і інш.). Выхаваць гарманічную асобу
сродкамі мастацкай літаратуры, г. зн. закласці ў яе індывідуальнаасобасны кантэкст засваення культуры, менавіта і закліканы
культуралагічны падыход з апорай на камунікатыўныя каштоўнасці.
Вучэбна-метадычныя комплексы
па беларускай літаратуры
(канцэпцыя, структура)
У адукацыйнай прасторы былога СССР праблема стварэння
вучэбна-метадычных комплексаў (ВМК) набыла актуальнасць у канцы
1970-х — пачатку 1980-х гадоў. Тады распачалася актыўная праца па
стварэнні адкрытых сістэм рознахарактарных і рознаўзроўневых
сродкаў навучання, якія забяспечылі б комплекснасць, максімальную
эфектыўнасць навучання, дасягненне пэўных адукацыйных мэт
(напрыклад, гл: Борисова, М. Н. Содержание и структура типового
учебно-методического комплекса по русскому языку (для начальных
классов) / М. Н. Борисова, А. И. Грекул, Е. В. Коток; Тодоров, Л. В.
Учебно-методический комплекс по русской литературе / Л. В. Тодоров
// Проблемы школьного учебника: сб. ст. — М.: Просвещение, 1982. —
Вып 10 і інш.). З цягам часу ўсталявалася педагагічная ідэя стварэння
і ўкаранення ў адукацыйную практыку цэласных вучэбнаметадычных комплексаў.
Ва ўмовах станаўлення і дынамічнага развіцця нацыянальнай
сістэмы адукацыі ў 1990-я гады мінулага стагоддзя ўзнікла вострая
патрэба ў сістэмна-метадычным забеспячэнні вучэбна-выхаваўчага
працэсу ў агульнаадукацыйнай школе. У канцэптуальна-праграмных
дакументах па развіцці адукацыі актуалізуецца пытанне пра

стварэнне цэлага комплексу сродкаў навучання, на кожным з этапаў
вылучаецца важная і першачарговая задача: «распрацаваць і выдаць
вучэбна-метадычныя комплексы (ВМК)» («Праграма рэалізацыі
рэформы агульнаадукацыйнай школы ў Рэспубліцы Беларусь»). Пра
неабходнасць падрыхтоўкі
комплекснага
вучэбна-метадычнага
забеспячэння гаворыцца ў Канцэпцыі рэфармавання літаратурнай
адукацыі (1996): «Востра паўстае праблема забеспячэння школы
навучальнай і метадычнай літаратурай, асабліва ў сувязі з
неабходнасцю мець прынцыпова новыя (прычым варыянтныя: у
залежнасці ад узроўню падрыхтаванасці, схільнасцей, здольнасцей
вучняў, тыпу школы) падручнікі, хрэстаматыі, метадычныя
дапаможнікі, а таксама слоўнікі літаратуразнаўчых тэрмінаў,
альбомы, кіна- і дыяфільмы і інш.». Увядзенне ў школьную практыку
новых вучэбна-метадычных комплексаў было абумоўлена надзённай
патрэбай абнаўлення зместу літаратурнай адукацыі, што знайшло
адлюстраванне ў праекце Канцэпцыі вучэбнага прадмета «Беларуская
літаратура» (2006).
Рэалізацыя
асобасна
арыентаванага,
рознаўзроўневага
навучання (скіраванага на розныя ўзроўні засваення прадмета),
далучэнне сучаснай школы да новых адукацыйных і інфармацыйных
тэхналогій запатрабавала пашырэння колькасці ВМК, у тым ліку
электронных (мультымедыйных). Распрацоўка вучэбна-метадычных
комплексаў ажыццяўляецца на аснове зацверджаных нарматыўных
адукацыйных дакументаў і стандартаў па беларускай літаратуры, якія
забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі. Гэтыя
кіруючыя дакументы (у першую чаргу адукацыйныя стандарты)
акрэсліваюць патрабаванні да структуры і аб’ёму зместу прадмета
«Беларуская літаратура», што неабходна ўлічваць пры стварэнні ВМК.
Канцэпцыя літаратурнай адукацыі з’яўляецца адзінай навуковай
асновай, якая спалучае ўсе асноўныя элементы цэласнай сістэмы
сродкаў навучання. ВМК уяўляе сабой мадэль узгодненага
функцыянавання ўсіх наяўных кампанентаў. Сукупнасць усіх сродкаў
навучання складаюць такую інавацыйную структуру, як вучэбнаметадычны комплекс па беларускай літаратуры.
Комплекснае метадычнае забеспячэнне з’яўляецца важнай
умовай арганізацыі вучэбнага працэсу ў школе. Кожная з тэхналогій
навучання рэалізуецца пры дапамозе кампанентаў ВМК. Метадычнае
забеспячэнне прафесійнай дзейнасці настаўніка і працы школьнікаў
ажыццяўляецца праз сродкі навучання, ці ВМК. Пры гэтым кожны
кампанент выконвае пэўныя функцыі, узаемазвязаны з іншымі
структурнымі элементамі і накіраваны на вырашэнне адукацыйнавыхаваўчых задач на пэўным этапе літаратурнай адукацыі.
Такім чынам, вучэбна-метадычны комплекс па прадмеце
«Беларуская літаратура» можа быць акрэслены як сістэма сродкаў

навучання, якая распрацавана на адзінай метадалагічнай аснове,
складаецца з непарыўна спалучаных між сабой кампанентаў і
накіравана на забеспячэнне максімальна эфектыўнай дзейнасці
педагога і школьнікаў, дасягненне дакладных адукацыйных мэт і
задач.
Пры канструяванні вучэбна-метадычных комплексаў па
беларускай
літаратуры асаблівае
значэнне
мае
тэарэтычнаканцэптуальнае бачанне структуры рознаўзроўневага ВМК, стварэнне
мадэлі гатоўнасці да яго распрацоўкі, праектаванне і тэхналогія
ўвасаблення кожнай з яго складовых частак-кампанентаў (змест,
дыдактычны і метадычны апарат).
У аснове мадэлі гатоўнасці да стварэння ВМК вылучаецца
культура як базавае, утваральнае ядро, што адзначаецца ў
найноўшых педагагічных даследаваннях. Так, Б. В. Пальчэўскі,
вылучаючы культуралагічную парадыгму як асноватворную, адзначае, што «спецыфічная гатоўнасць да распрацоўкі ВМК можа вызначацца праз розныя тыпы культуры, у прыватнасці: псіхалагічны,
арганізацыйна-кіраўнічы, духоўна-маральны, інфармацыйны, навукова-тэарэтычны, мастацка-эстэтычны, педагагічны, рэдакцыйнавыдавецкі, тэхналагічна-паліграфічны» (Весн. адукацыі. — 2007. — №
6). Эфектыўнасць распрацоўкі ВМК новага пакалення залежыць ад
высокай кваліфікацыі (прафесійнай кампетэнцыі) спецыяліста (аўтарскага калектыву), узроўню яго культуры (навукова-тэарэтычнай,
духоўнай, эстэтычнай, педагагічнай, псіхалагічнай і інш.), якая
дазваляе ўключыцца ў працэс творчай працы і дасягнуць зададзеных
мэт, мяркуемых вынікаў.
Распрацоўка ВМК па беларускай літаратуры ажыццяўляецца з
улікам сучасных метадалагічных, дыдактычных і метадычных прынцыпаў і мае на мэце забяспечыць вучэбны працэс у адзінстве мэт,
зместу і арганізацыйных формаў навучання. Канцэптуальная пабудова літаратурнага курса на кожным этапе ўяўляе сабой навуковаметадычную сістэму навучання і выхавання, якая рэалізуецца праз
комплекс дыдактычных сродкаў: праграмна-метадычных, навучальных, вучэбна-метадычных і дапаможных. ВМК уключае методыку і
адукацыйныя тэхналогіі, сродкі навучання для школьнікаў, дапаможныя дадатковыя матэрыялы, якія выкарыстоўваюцца настаўнікам і вучнямі для выканання пэўных задач, сродкі кантролю,
аўдыёвізуальныя і мультымедыйныя сродкі навучання, абсталяванне.
У агульным выглядзе ВМК можна прадставіць у выглядзе схемы (гл.
Дадатак). Вучэбна-метадычнае забеспячэнне прадмета «Беларуская
літаратура» ў агульнаадукацыйнай школе прадугледжвае наяўнасць
цэлага комплексу сродкаў, у склад якога ўваходзяць: нарматыўныя
дакументы ў галіне адукацыі; вучэбная праграма; тэматычны план;
падручнік ці падручнік-хрэстаматыя; хрэстаматыя для пазакласная

чытання; творчыя заданні (тэматыка сачыненняў, эсэ, рэфератаў,
дакладаў); тэставыя заданні; план-канспект урокаў настаўніка;
метадычныя распрацоўкі ўрокаў; вучэбна-метадычныя дапаможнікі
для настаўнікаў; рабочы сшытак для вучняў; дапаможнікі для вучняў;
кнігі розных жанраў, тэматычнай і жанравай прыналежнасці,
выдадзеныя ў серыях «Школьная бібліятэка», «Бібліятэка школьніка»;
слоўнікі, энцыклапедыі, даведнікі; метадычныя і літаратурнамастацкія
часопісы;
мультымедыйныя
сродкі
(электронны
дапаможнік, электронны даведнік, электронны практыкум, тэстуючая
камп’ютэрная праграма і інш.); альбомы-выстаўкі, прысвечаныя
жыццю і творчасці беларускіх пісьменнікаў; партрэты пісьменнікаў;
альбомы ілюстрацый; відэафільмы і дыяфільмы; відэазапісы
літаратурных сустрэч, літаратурных свят, тэатральных пастановак і
інш.; аўдыязапісы музычных твораў; кінафільмы па праграмных
творах; найноўшыя тэхнічныя сродкі навучання.
У склад ВМК новага пакалення мэтазгодна ўключаць і
метадычныя матэрыялы, якія ўтрымлівалі б рэкамендацыі па
выкананні самастойнай працы вучняў, а таксама цэлы комплекс
матэрыялаў, якія забяспечвалі б магчымасць вучнёўскага самакантролю, сістэматычнага кантролю настаўнікам за эфектыўнасцю
засваення ведаў і фарміравання адпаведных уменняў і навыкаў.
Вучэбна-метадычны комплекс у акрэсленым вышэй складзе забяспечвае выкананне асноўных дыдактычных функцый (кіраванне самастойнай пазнавальнай дзейнасцю вучняў, кансультацыйна-рэгламентуючая, даведачна-інфармацыйная, арыенціровачна-ілюстрацыйная,
інфармацыйна-дадатковая, кантралююча-ацэньваючая).
Цэнтр, сістэмаўтваральнае ядро ВМК новага пакалення —
падручнік (вучэбны дапаможнік). Ён павінен разглядацца не як
асобная, замкнёная структурная адзінка, «адна кніга, але як галоўнае
звяно,
своеасаблівы
«навігатар»ва
ўсім
вучэбна-метадычным
комплексе, што акружае і суправаджае гэты падручнік. <…> Толькі ў
гэтым выпадку падручнік можа быць кіраўніцтвам да дзеяння, што
дапамагае авалодаць метадамі самастойнага набыцця ведаў з
разнастайных крыніц інфармацыі» (Правила составления учебнометодического комплекса дисциплины учебного плана специальности
(направления) // Cайт социологического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова). Падручнік (вучэбны дапаможнік) утрымлівае
пэўную
дыдактычную
канцэпцыю,
дапамагае
забяспечыць
выкладанне прадмета «Беларуская літаратура» (адпаведных тэм,
раздзелаў), рэалізаваць практыка-арыентаваны характар навучання.
Выкарыстанне кампанентаў ВМК абумоўлена канкрэтнымі
дыдактычнымі мэтамі і залежыць ад этапу навучання, набывае
эфектыўнасць пры ўмове іх сістэмнага прымянення, у розных
спалучэннях, паслядоўна і мэтанакіравана, а гэта ў кожнай сітуацыі

вымагае ад настаўніка прадуманага, абгрунтаванага метадычнага
падыходу. Педагогу неабходна ўлічваць інтэлектуальныя і псіхалагічныя асаблівасці вучняў, кіравацца прынцыпамі навуковасці,
даступнасці, нагляднасці, клапаціцца пра разнастайнасць розных
відаў дзейнасці, выкарыстоўваць міжпрадметныя сувязі, мець на
ўвазе каштоўнасныя арыентацыі школьнікаў пэўнага ўзросту.
Распрацоўваць кампаненты ВМК новага пакалення неабходна
не толькі з разлікам на іх друкаванне, паліграфічнае выкананне, але і
з арыентацыяй на дыстанцыйнае навучанне, сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі, што прадугледжвае выкарыстанне рэсурсаў Інтэрнета, стварэнне мультымедыйных сайтаў, кампакт-дыскаў, відэафільмаў і інш. Усе яны стануць сродкамі забеспячэння вучэбнага працэсу і
падтрымкі падручніка па беларускай літаратуры для пэўнага класа.
Ва ўмовах хуткага пашырэння інфармацыйнай прасторы,
камп’ютэрызацыі сучаснай школы на парадак дня вылучана праблема
распрацоўкі інтэрактыўных мультымедыйных курсаў, электронных
вучэбна-метадычных комплексаў (ЭВМК), і, у першую чаргу,
стварэння электронных падручнікаў (ЭП). Навучанне літаратуры з
дапамогай камп’ютэрнай падтрымкі дае магчымасць наладзіць урокіпрэзентацыі, задзейнічаць відэа, гук, анімацыю, і тым самым надаць
дадатковыя ракурсы (траекторыі) традыцыйнаму ўроку, зрабіць яго
больш насычаным, цікавым і запамінальным. ЭВМК — гэта разгалінаваная структура, якая змяшчае разнастайнасць кампанентаў,
набораў мультымедыйных рэсурсаў, неабходных для забеспячэння
вучэбнага працэсу і самастойнай творчай працы школьнікаў. Гэтая
гіпертэкставая інфармацыя вымагае прадуманага падыходу і адбору,
сістэмнага выкарыстання, арганічнай спалучанасці розных блокмодуляў. Навучанне з дапамогай камп’ютэрных тэхналогій дае
магчымасць уключыць у сумесную дзейнасць настаўніка і вучняў,
наладзіць інфамацыйна-камунікатыўную сувязь пры выкарыстанні
вучэбнага матэрыялу, выкананні заданняў (пошукавых, творчых,
праблемных).
Бясспрэчна, электронныя падручнікі і іншыя сродкі гэтага
тыпу выводзяць літаратуру ў школе на якасна іншы ўзровень
прэзентацыі ведаў. Рыхтуючы канкрэтную тэму або раздзел,
настаўнік мае магчымасць звярнуцца да мультымедыйных набораў
нагляднага, даведачнага і дыдактычнага матэрыялу, з поспехам
выкарыстаць дэманстрацыйныя магчымасці камп’ю тэрнай тэхнікі, яе
навучальны патэнцыял, скіраваны на фарміраванне літаратурных
кампетэнцый, інтэлектуальнае і творчае развіццё асобы. ЭВМК пры
ўмове яго эфектыўнага прымянення мае на мэце аптымізаваць
адукацыйны працэс, стымуляваць метадычны пошук настаўніка і
пазнавальную дзейнасць вучняў.

Нарматыўныя дакуме нты

Вучэбныя праграмы

Тэматычны план

Падручнік

Хрэстаматыі, кнігі, выдадзе ныя ў
се рыях для школьнікаў

План-канспе кт
Вучэбнаме тадычны

Сродкі кантролю

компле кс
Вучэбна-ме тадычныя дапаможнікі
і распрацоўкі ўрокаў

Ме тадычныя і літаратурнамастацкія часопісы

Рабочы сшытак для вучняў

Дапаможнікі і кнігі для
вучняў

Інфармацыйна-даве дачная
літаратура
Вучэбны сайт у Інтэрне це, аўдыё - і
відэаматэрыялы

Мультыме дыйныя сродкі, ТСН

Мадэльнае бачанне кампанентаў электронных
вучэбна-метадычных комплексаў (VІ клас)
Навукова-метадычнае
абгрунт аванне.
Сёння
мы
з’яўляемся сведкамі таго, як «няхітры тэхнічны прагрэс урываецца ў
самыя інтымныя сферы чалавечага жыцця, змяняючы і лад жыцця, і
наш лад думкі» (Генис, А. Книга книг: комментарий к одному
изобретению). Самым яскравым сведчаннем таму з’яўляецца
камп’ютэрызацыя і Інтэрнет, з якімі звязана развіццё чалавечамашынных інтэрфейсаў, інфармацыйных тэхналогій. На нашых вачах
фарміруецца новае інфармацыйнае грамадства, у якім адбываецца
рэструктурызацыя
рэчыўна-друкаваных
рэсурсаў
і
актыўна
ствараюцца іх электронна-лічбавыя аналагі. У шырокі ўжытак
увайшло паняцце «інфармацыйная культура» (або «электронная
культура»). Авалоданне гэтым відам культуры стала неабходнасцю ўжо
на этапе навучання ў сярэдняй агульнаадукацыйнай школе. Таму
адукацыя вырашае вельмі важную праблему станаўлення асобы і яе
паспяховай адаптацыі ў сучасным інфармацыйным грамадстве.
У апошнія гады адбываецца масавая камп’ю тэрызацыя, хутка і
паўсюдна распаўсюджваюцца электронныя тэхналогіі. Камп’ютэр —
інструмент сучаснай інавацыйнай школы, які можа быць дастаткова
эфектыўным і на ўроках літаратуры. Настаўніку для працы з
электроннымі рэсурсамі ў першую чаргу неабходныя: веданне
сучасных камп’ютэрных метадаў навучання, уменне выкарыстоўваць
мультымедыйныя тэхналогіі для дэманстрацыі і друкавання
матэрыялаў, уменне выкарыстоўваць камп’ю тэрнае тэсцірававанне,
сетку Інтэрнет і інш. Аднак трэба памятаць, што мультымедыйныя
тэхналогіі — адна з форм ці дапаможных сродкаў навучання
літаратуры, нельга тут перабіраць меру, паколькі ніводная разумная
машына не можа замяніць асобу педагога, яго жывога слова, бо
настаўнік перадае эмацыянальную інфармацыю, духоўныя веды.
Сёння ў школе актыўна выкарыстоўваюцца магчымасці
камп’ютэрнай тэхнікі (мультымедыйныя прэзентацыі, тэсціраванне,
сетка Інтэрнет і інш.). У гэтай сувязі для забеспячэння інавацыйнай
адукацыі (у тым
ліку
літаратурнай) патрабуецца
стварэнне
электронных вучэбна-метадычных комплексаў (ЭВМК), якія могуць
уключаць, апрача іншага, мультымедыйныя наборы электронных
рэсурса ў па пэўных раздзелах ці тэмах школьнай праграмы
(падручніка). Распрацоўка камп’ютэрных электронных выданняў у
выглядзе CD-дыскаў па беларускай літаратуры мае на мэце
забеспячэнне вучэбнага працэсу дапаможнымі сродкамі навучання,
якія стымулююць пазнавальны інтарэс да прадмета, актывізуюць
крэатыўныя інтэлектуальныя магчымасці школьніка, ствараюць
ўмовы для творчага самаразвіцця.

Інтэграцыя традыцыйных і сучасных камп’ютэрных сродкаў
навучання дае магчымасць зрабіць больш эфектыўным і якасным
вучэбны працэс, актывізаваць пазнавальную самастойную працу
вучняў. Аднак наборы (камплекты) мультымедыйных рэсурсаў па
беларускай літаратуры пакуль што адсутнічаюць, падрыхтаваны
толькі асобныя (адзінкавыя) электронныя выданні. У той самы час
прыкметныя напрацоўкі маюцца па рускай літаратуры, найперш у
Расійскай Федэрацыі: электронныя зборнікі тыпу «Уроки на дом»,
«Лучшие работы» і інш. (Методико-литературный Интернет-Сервер //
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
mlis.ru/metodika/prepod/infotech/ - 35k -). У гэтай сувязі відавочную
актуальнасць набывае
камп’ютэрная
падтрымка
на
ўроках
беларускай літаратуры, распрацоўка і стварэнне вучэбных выданняў
новага пакалення на электронных носьбітах.
Як паказвае вопыт пастаянных сустрэч з настаўнікаміфілолагамі і сучасная педагагічная практыка, іх цікавяць новыя
камп’ютэрныя тэхналогіі, яны з поспехам выкарыстоўваць ужо
створаныя адукацыйныя электронныя прадукты (урокі-прэзентацыі,
дэманстрацыя нагляднага матэрыялу, выкарыстанне аўдыязапісаў на
кампакт-дысках і інш.). Дзякуючы камп’ютэру з’явілася магчымасць
прапанаваць вучням вялікую колькасць дыдактычных матэрыялаў
праз Інтэрнет і на электронных носьбітах. Развіццё інфармацыйных
тэхналогій абумовіла інтэнсіўнае назапашванне мультымедыйных
адукацыйных рэсурсаў ва ўстановах рознага тыпу, у тым ліку і
сучаснай агульнаадукацыйнай школе. Сама практыка, інавацыйная
дзейнасць педагогаў (В. М. Жуковіч, А. У. Казлова, Л. Ф. Шавель і інш.)
засведчылі
мэтазгоднасць,
эфектыўнасць
выкарыстання
камп’ютэрных тэхналогій у вучэбным працэсе і для самападрыхтоўкі
вучняў.
Трэба мець на ўвазе, што сёння істотна паляпшаецца
матэрыяльнае забеспячэнне школы, у тым ліку камп’ютэрнай
тэхнікай, наяўнасць персанальнага камп’ютэра (ПК) — ужо не
рэдкасць, а звычайная з’ява ў гарадской кватэры і нават вясковай
хаце. Між тым, небеспадстаўна гаворыцца пра небяспеку
камп’ютэрнай залежнасці дзяцей. Сапраўды, вельмі часта дзеці
бязмэтна марнуюць час за камп’ютэрам, гуляюць у «стралялкі»,
«даганялкі» і да т. п. Створаныя навучальныя мультымедыйныя
праграмы па літаратуры, асабліва ў займальнай гульнёвай форме,
могуць іх зацікавіць і паспрыяць інтэлектуальнаму і творчаму
развіццю асобы.
Відэаальбом «Беларуская песня». Відэальбом «Беларуская
песня» можна разглядаць як частку мультымедыйнага курса па
беларускай літаратуры для вучняў VI класа, якая разам з тым можа
быць цалкам самастойным прадуктам у выглядзе асобнага кампакт-

дыска. Мэта гэтага дэманстрацыйнага матэрыялу — паказаць
хараство гучання беларускіх песень і раскрыць тонкую, арганічную
сувязь паэзіі і музыкі, зрабіць працэс навучання больш
эмацыянальным, узбагаціць шасцікласнікаў эстэтычнымі ўражаннямі.
Яшчэ знакаміты кампазітар Ц. Кюі адзначаў, што «слову музыка
паведамляе незвычайную сілу выяўлення, музыцы слова —
абсалютную акрэсленасць. Спалучэнне паэзіі з музыкай можа
павялічыць моц уражанняў ад той і другой, давесці яе да вышэйшай
мяжы…» («Избранные статьи»). Спалучэнне аўдыёвізуальных сродкаў
(адпаведна зрокавага і слыхавога ўспрымання) павялічвае сілу
эмацыянальна-эстэтычнага ўздзеяння на асобу вучня.
Зварот да твораў песеннага мастацтва прадугледжаны пры
вывучэнні адпаведнага раздзела ў курсе беларускай літаратуры VI
класа («Беларуская песня»). Вучні не адчуюць ўсяго хараства
беларускай песні, калі прачытаюць толькі яе тэкст. Вось чаму
распрацоўка макетнага ўзору гэтага кампанента ў мультымедыйным
наборы сродкаў навучання ўяўляецца справай першаснай, нават
неадкладнай. Дэманстрацыя відэазапісу выканання песенных твораў
робіць урок па-сапраўднаму ўражальным
і запамінальным.
У беларускай песні (народнай і прафесійнай) слова і музыка
зліваюцца ў адно цэлае, утвараюць прыгожае духоўнае, эстэтычнае
адзінства. Вельмі важна не толькі даць першапачатковыя веды пра
песеннае мастацтва беларусаў, а навучыць дзяцей бачыць, адчуваць,
разумець песню. Відэапрагляд дапаможа глыбей пранікнуць у
паэтычны твор, яго сэнс, а гэта адбудзецца пры ўмове, калі настаўнік
дойдзе да сэрца вучня, уключыць яго ў працэс нараджэння ўласных
пачуццяў, уражанняў, асацыяцый, «разбудзіць яго думкі, ажывіць
уяўленні,
усхвалюе
пачуцці»
(У. Г. Маранцман).
Гарманічная
паяднанасць, злітнасць (нават сплаў) у песні сумежных мастацтваў —
паэзіі і музыкі — гэта той унікальны выпадак, калі зварот да
відэазапісу, яго прагляд дае магчымасць адчуць «стэнаграфію
пачуццяў»,
«жывую
чалавечую
душу»,
наглядна
ўбачыць
выканальніцкую манеру (харавую ці сольную), артыстычнае
суправаджэнне (міміка, жэсты, рухі), сцэнічнае афармленне,
касцюмы і інш. Дэманстрацыя відэаматэрыялаў не павінна падмяніць
настаўніка, ён кіруе працэсам навучання і клапоціцца пра тое, каб
абудзіць унутраны слых вучняў, іх эстэтычнае ўспрыманне,
дапамагчы ім у ходзе аналізу песень суаднесці тэкст твора з гучаннем
музыкі, адчуць яе праз слова, вобразы, адчуць прыгажосць і
мілагучнасць беларускай мовы. У выніку шасцікласнікі ўсвядомяць
жанравую спецыфіку песні, агульнасць, нават пародненасць паэзіі і
музыкі.
Відэаальбом
мае
відавочнае
практычнае
значэнне
ў
адукацыйным плане: працэс навучання робіцца больш цікавым,

актыўным, эмацыянальным, усвядомленым, настаўнік стымулюе
творчае самаразвіццё асобы, спрыяе рэфлексіі, рэлаксацыі,
абуджэнню эстэтычнай чуйнасці і інш. Цяжка пераацаніць ролю
падобных мультымедыйных праектаў, паколькі яны істотна
павялічваюць выхаваўчы патэнцыял вучэбна-творчай дзейнасці і яе
індывідуалізацыі.
Мультымедыйны праект відэаальбома «Беларуская песня» для
VI класа распрацоўваецца на аснове праграмы і вучэбнага
дапаможніка па беларускай літаратуры за адпаведны клас (2002,
2003; аўт.-склад. А. І. Бельскі, Л. К. Цітова).
Відэаальбом складуць музычна-песенныя творы адпаведнай
тэматыкі. Школьнікі атрымаюць магчымасць слухаць творы
народнага песеннага мастацтва ў аўтэнтычным выкананні і ў
выкананні фольк-гуртоў, прафесійных калектываў («Песняры»,
«Ліцвіны», «Палац», «Троіца», «Аляксандра і Канстанцін» і інш.). Прагляд
і праслухоўванне запісу літаратурных (прафесійных) песень у
выкананні спевакоў і музычных калектываў, найперш такіх, як
«Песняры» і «Сябры», раскрыюць усхваляванасць і пранікнёнасць
радкоў вывучаемых паэтычных твораў, іх настрой, напеўнасць,
меладычнасць. Можна прапанаваць шасцікласнікам праспяваць адну
ці дзве песні (для гэтага плануецца запісаць фанаграмы без голасу).
Выкананне песенных твораў, арыентацыя на гэтыя ўзоры дапаможа
вучням
падрыхтаваць
дэкламацыю
вершаў,
пазбегнуць
іх
манатоннага чытання.
Развіццё эстэтычнага густу ў школьнікаў з’яўляецца творчым
працэсам, які вымагае спасціжэння на даступным ім узроўні
спецыфікі песеннага мастацтва, яго «мовы» — сродкаў выяўлення
(звароты, паўторы, эпітэты, паўторы, вобразы-сімвалы, алегорыі,
гукапіс,
памяншальна-ласкальныя
словы).
Гэтаму
паспрыяе
змешчаная на кампакт-дыску інфармацыя па тэорыі літаратуры ў
выглядзе міні-слоўніка. Прапануецца ўключыць наборы (блокі)
матэрыялаў у дапамогу настаўніку і вучню: слайды-прэзентацыі
(выказванні пра песню, партрэты аўтараў песні з подпісамі або
аўтографамі), відэафрагменты (святкаванне Каляд і Купалля,
відэазамалёўкі для ілюстрацыі пры чытанні вершаў і інш.), словы
песень і ноты, тэксты рознага зместу ў электронным выглядзе
(распрацоўкі ўрокаў, артыкулы, урыўкі з
кніг). У
склад
мультымедыйнага выдання мэтазгодна ўключыць сцэнар літаратурнамузычнай кампазіцыі па тэме «Беларуская песня» для пазакласнага
мерапрыемства, якая дазваляе больш шырока задзейнічаць
праграмны і пазапраграмны матэрыял (найперш з рубрыкі «Для
чытання і абмеркавання»). Літаратура як адзін з прадметаў
эстэтычнага цыкла ў школе прадугледжвае такую магчымасць.
Галоўнае, каб шасцікласнікі паспрабавалі сябе ў розных відах

мастацкай практыкі (творчасць і ўспрыманне), а для настаўніка гэта
таксама
цудоўная магчымасць паказаць сябе
як носьбіта
нацыянальнай культуры, творчага чалавека. «Навігатарам» пры
працы з відэаальбомам застаецца падручнік па беларускай
літаратуры для VI класа, які з’яўляецца кіраўніцтвам да дзеяння,
патрабуе адпаведнага выкладання і вывучэння тэмы. Макетны ўзор
камплекта ЭВМК «Беларуская песня» змяшчае дапаможныя
дэманстрацыйныя матэрыялы, якія выкарыстоўваюцца на ўроку і ў
самастойнай пазакласнай працы для выканання пэўных адукацыйнавыхаваўчых задач, тэхналогія іх увасаблення рэалізоўваецца пад
кіраўніцтвам настаўніка.
У склад мультымедыйнага выдання (магчыма, у выглядзе
кампакт-дыска) уваходзяць:
• відэазапісы народных песень;
• відэазапісы літаратурных (прафесійных) песень;
• табліца з класіфікацыяй песень (віды, жанравае багацце);
• партрэты аўтараў песенных твораў (паэтаў і кампазітараў);
• тэксты і ноты песень;
• відэазапіс святкавання Каляд і Купалля (фрагменты);
• набор (блок) метадычных матэрыялаў для настаўніка:
распрацоўка
сістэмы
ўрокаў,
слайды-прэзентацыі
(выказванні пра песню, партрэты аўтараў з подпісамі або
аўтографамі), фрагменты інтэрв’ю з паэтамі і кампазітарамі,
кароткія
біяграфічныя
звесткі пра
аўтараў песень,
выканаўцаў (спевакоў, народныя і прафесійныя калектывы),
відэазамалёўкі для ілюстрацыі пры чытанні вершаў,
фанаграмы песень
без
голасу,
літаратурна-музычная
кампазіцыя
для
пазакласнага
мерапрыемства,
спіс
літаратуры па тэме;
• набор (блок) метадычных матэрыялаў для вучняў: міні-слоўнік
па тэорыі літаратуры «Беларуская песня», фрагменты
артыкулаў пра песню, урыўкі з кнігі У. Ліпскага «Басанож па
зорках» пра І. Лучанка, фотаздымкі і відэаздымкі паэтаў і
кампазітараў, фанаграмы песень без голасу).
Як мы пераконваемся, асноўная задача гэтага электроннага
(мультымедыйнага) выдання — істотна падвысіць пазнавальнасць і
нагляднасць урокаў пры дапамозе выкарыстання інтэрактыўных і
аўдыёвізуальных сродкаў навучання.
«Міфы»: набор мульт ымедыйных рэсурсаў. Адным з
цікавых макетных узораў кампанента ЭВМК па беларускай
літаратуры для VІ класа бачыцца прапанаваны намі набор
мультымедыйных рэсурсаў па тэме «Міфы». Яго можна будзе
выкарыстаць для мультымедыя-прэзентацыі, суправаджэння ўрока
(пры тлумачэнні новага матэрыялу, для індывідуальных заданняў і

інш.), з мэтай павышэння матывацыі навучэнцаў пры выкананні
дамашняга задання, а таксама для правядзення пазакласнага
мерапрыемства «Святло таямнічага вогнішча». Практычная значнасць
стварэння набору мультымедыйных рэсурсаў па тэме «Міфы»
тлумачыцца тым, што настаўнікі-філолагі маюць вострую патрэбу ў
падобных выданнях на СD-дысках.
Міфалогія — цэлы свет поглядаў і ўяўленняў, які не страціў
цікавасці для нас, людзей ХХІ стагоддзя. Не засталіся міфы і па-за
ўвагай складальнікаў школьных праграм. «Для чаго патрэбна
міфалогія ў школе?» — адказ на гэтае пытанне дае тэма «Міфы» ў
VІ класе. Зварот да міфаў мае відавочную актуальнасць у святле
культуралагічнага падыходу ў сучаснай адукацыі. Вывучэнне
міфалогіі бачыцца неабходным і перспектыўным у плане азнаямлення
школьнікаў з асновамі літаратуры (міф і літаратура), асобнымі
міфалагічнымі персанажамі, фантастычнымі сюжэтамі. Таямнічае,
чароўнае, дзівоснае — вось тое, што ў найбольшай ступені вабіць
сучасных падлеткаў (пры вывучэнні казак, легенд, міфаў).
Фантастычнае складае сутнасць міфаў, якія абуджаюць уяўленне
дзяцей, захапляюць таямнічасцю, займальнасцю падзей. Школьнікі
даведаюцца, што міфы сваімі неверагоднымі сюжэтамі і гісторыямі
блізкія да чарадзейных казак, у іх таксама жыве вера чалавека ў цуд.
А ўжо значна пазней (у старшых класах), яны пераканаюцца, што
міфалогія — навука пра глыбінныя асновы светапогляду нашага
народа, чалавечай цывілізацыі наогул, і гэтыя народныя паданні пра
паходжанне свету, міфаўяўленні пра прыроду і чалавека знайшлі
адлюстраванне ў шматлікіх выдатных творах мастацкай літаратуры і
культуры.
Хутчэй за ўсё, набор мультымедыйных рэсурсаў «Міфы» — гэта
частка мультымедыйнага курса па беларускай літаратуры для вучняў
VI класа. Мэта дэманстрацыйнага матэрыялу — даць вучням уяўленне
пра свет персанажаў беларускай міфалогіі, паказаць ролю і значэнне
вераванняў для нашых продкаў, раскрыць духоўную сувязь чалавека і
прыроды, зрабіць працэс навучання больш эмацыянальным,
узбагаціць дзяцей эстэтычнымі ўражаннямі. Т. І. Шамякіна адзначае,
што «нацыянальная міфалогія — гэта радасць, шчасце, сіла, буянне
жыцця, сонца і святло. Усё ў іх канкрэтнае, адчувальнае… Нашы
продкі ўмелі на здзіўленне паэтычна і ў цэлым вельмі дакладна,
гарманічна зводзіць у адно свае назіранні над прыродай» («Міфалогія
Беларусі»). Дэманстрацыя мультымедыйнага матэрыялу ў выглядзе
прэзентацыі з’яўляецца адным з важных шляхоў павышэння
адукацыйна-выхаваўчай накіраванасці ўрока. Агульнавядома, што ў
гэтым узросце (11—12 гадоў) асабліва актыўна развіваецца
эмацыянальна-вобразнае ўспрыманне дзяцей, адбываецца інтэнсіўны
працэс узбагачэння іх свядомасці. Разгляд міфаў, як і казак, захапляе

шасцікласнікаў, якія выяўляюць сваю непасрэднасць, жывую
рэакцыю на ўбачанае і пачутае. Таму невыпадкова метадысты пры
вывучэнні фальклору раяць «выкарыстоўваць як мага больш
нагляднасці» (Руцкая, А. В., Грынько М. У. Методыка выкладання
беларускай літаратуры. — Гродна: ГрДУ, 2004. — С. 56]. Напрыклад,
мультымедыйная дэманстрацыя ілюстрацыйнага матэрыялу (выявы
міфалагічных персанажаў мастака В. Славука) зробіць урок пасапраўднаму ўражальным і запамінальным. Мультымедыйная
нагляднасць стварае выдатную магчымасць для пазнавальнай
дзейнасці вучняў, якія ў выніку асэнсавання міфаў і іх герояў разам з
настаўнікам прыйдуць да высновы пра народныя погляды ў далёкім
мінулым на свет, яго ўладкаванне, адносіны чалавека да навакольнай
прыроды.
У
міфах
адбываюцца
чароўныя
дзеі, пераўтварэнні,
супрацьстаяць сілы дабра і зла, святла і цемры. Міфалагічныя
персанажы падобныя да герояў чарадзейных казак, яны здзіўляюць
сваёй таямнічасцю і самабытным каларытам: «Старэйшы сын
Сварога — Пярун (Грамабой) — бог грому і маланак, займаўся зброяй і
вайсковымі справамі. Ён вельмі падобны да Сварога. Нашы
прашчуры ўяўлялі яго магутным волатам з сівымі, чорнымі або
вогненна-рудымі кучаравымі валасамі і доўгай барадой. Калі ён
імчыцца на калясніцы на небе, раздаюцца страшэнныя грымоты.
Уздыхне Пярун — узнімецца вецер, дзьмухне — усходзіцца
навальніца. У руках ён трымае лук-вясёлку і стрэлы-маланкі, якія
шпурляе на зямлю. Ударамі маланак грозны бог мог пакараць любога,
на ўсіх ён наводзіў жах. Грамабой супрацьпастаўляўся нячыстай сіле
— Яшчару, Ягіне, Змею, д’яблу, чорту, якіх ён заўсёды імкнуўся
знішчыць сваімі стрэламі-маланкамі. Міфы сцвярджаюць, што на
месцах бойкі Перуна з нячыстай сілай з’явіліся валуны, якія і зараз на
Беларусі называюць ці Князем-каменем, ці Гаспадаром-каменем, ці
проста Перуном. Грамабой паліваў зямлю дажджом, змушаў прыроду
абуджацца, каб даць новы ўраджай. Пад канец восені ён засынаў,
маразы закоўвалі яго ў хмары, і ён усю зіму спачываў на небе. І толькі
з прылётам птушак зноў ажываў» (Беларуская літаратура: вучэб.
дапам. для 5-га кл. агульнаадукац. шк. з беларус. і рус. мовамі
навучання / А. І. Бельскі, Л. К. Цітова. — 2-е выд. — Мінск: Нар.
асвета, 2003. — С. 31—32). Партрэт гэтага галоўнага міфічнага боства
можна перадаць у дынаміцы, напрыклад, праз стварэнне анімацыі
(анімацыйнага рухомага малюнка). Вывучаючы верш М. Багдановіча
«Вадзянік», найлепш скарыстаць фрагмент мультыплікацыйнага
фільма «Лятучы карабель» (рэж. Г. Бардзін; песенька Вадзяніка — муз.
М. Дунаеўскага, сл. Ю. Энціна). Зразумела, пры падрыхтоўцы эпізоду
з мультфільма (песенька Вадзяніка) неабходна яго агучыць пабеларуску, для чаго спатрэбіцца падрыхтаваць пераклад тэксту. Пасля

настаўнік прапануе вучням параўнаць два вобразы, запытае ў дзяцей
пра тое, чым яны падобныя і чым розняцца. Можна стварыць
падобны анімацыйны сюжэт і ўласна
на
аснове
верша
М. Багдановіча. Пры мастацкім увасабленні Вадзяніка прыдасца
апісанне і графічная выява гэтай міфалагічнай істоты ў
энцыклапедыі «Беларускі фальклор» (2005, т. 1). У іншых выпадках
таксама неабходна прадумаць прэзентацыю таго ці іншага
персанажа, створанага народнай фантазіяй ці намаляванага
пісьменнікам. Тэкст верша А. Мінкіна «Агнявік» прыдатны для таго,
каб яго кампазітар паклаў на музыку, затым гэтая песня можа стаць
суправаджэннем анімацыі пра вогненнага маленькага чалавечка.
Апавяданне Яна Баршчэўскага «Вужыная карона» лепш за ўсё
пакласці ў аснову сцэнічнай адаптацыі і паводле яе зняць
тэатралізаваную пастаноўку (фрагменты можна выкарыстаць на
ўроку, а цалкам вучні паглядзяць яе дома). Падобныя відэаілюстрацыі
спадабаюцца шасцікласнікам, якія ў сярэднешкольным узросце (на
самым яго пачатку) яшчэ вельмі трывала звязаны з наіўным і
даверлівым светам дзяцінства, яго верай у казку, цуд, дзівосы.
Пры вывучэнні тэмы «Міфы» варта прадумаць і скласці заданні
ў форме гульні. Цудоўным падарункам дзецям можа стаць
анімацыйная відэагульня, дзе займальная дзея, поўная прыгод і
вострасюжэтнага змагання дабра са злом, будзе пабудавана паводле
вывучанага матэрыялу па беларускай міфалогіі (натуральна, героямі
паўстануць міфалагічныя персанажы казак, вершаў, апавяданняў).
Адзін
з
асноўных
прынцыпаў, на
якім грунтуецца
мультымедыйная распрацоўка, — арыентацыя на творчы характар
засваення прадмета, а галоўная яе мэта — спасціжэнне светапогляду і
духоўнага свету нашых продкаў, фарміраванне ведаў пра народную
культуру беларусаў. На дасягненне гэтай мэты актыўна працуе
інтэграванае навучанне. Выкарыстанне розных відаў мастацтваў
(жывапісу, тэатра, мультыплікацыі, анімацыі, музыкі і інш.), іх
патэнцыяльных магчымасцяў патрэбна не толькі дзеля стварэння
аўдыёвізуальнага эфекту, а для больш глыбокага ўспрымання
навучальнага матэрыялу з дапамогай ілюстравання, стварэння ў
класе адпаведнага псіхаэмацыянальнага настрою, выканання вучнямі
рэфлексіі. Відэапрагляд дае магчымасць убачыць герояў міфалогіі
праз дзею, сюжэтную гісторыю, артыстычнае выкананне ролі ці
мастацкае чытанне твора (міміка, жэсты, рухі), касцюмы і інш.
Арыентацыя
на
выканальніцкія
ўзоры
дапаможа
вучням
падрыхтаваць дэкламацыю вершаў, сцэнічную міні-пастаноўку і інш.
Настаўнік выкарыстоўвае дэманстрацыю відэаматэрыялаў для таго,
каб развіваць мысленне дзяцей, іх эстэтычную чуйнасць, паказаць
прыгажосць і непаўторнасць міфаў, дапамагчы дзецям усвядоміць
накіраванасць народнай думкі, яе творчую раскаванасць і самабытны

характар; ён стымулюе самараскрыццё асобы, выяўленне яе лепшых
унутраных якасцяў. Для гэтага павінна быць распрацавана
метадычна прадуманая сістэма пытанняў і заданняў, якая ўвойдзе ў
блок матэрыялаў для настаўніка.
Макетны
ўзор
камплекта
змяшчае
дапаможныя
дэманстрацыйныя матэрыялы, якія выкарыстоўваюцца настаўнікам
(ці пад яго кіраўніцтвам) на ўроку і ў самастойнай пазакласнай
працы. На кампакт-дыску будзе змешчана інфармацыя пра
міфалагічных персанажаў у выглядзе міні-слоўніка. Прапануецца
ўключыць блокі матэрыялаў у дапамогу настаўніку і вучню: слайдыпрэзентацыі (выказванні пра міфы, партрэты аўтараў твораў і інш.),
відэафрагменты для ілюстрацыі пры чытанні твораў, словы некалькіх
песень і ноты да іх, тэксты рознага зместу ў электронным выглядзе
(распрацоўкі ўрокаў, артыкулы, урыўкі з кніг па міфалогіі), сцэнар
літаратурнай вечарыны «Святло таямнічага вогнішча».
У склад набору мультымедыйных рэсурсаў па тэме «Міфы»
ўваходзяць:
• змест (ключавыя словы);
• міні-слоўнік па міфалогіі;
• творчыя заданні і тэсты;
• відэазапісы чытання твораў акцёрамі;
• мультыплікацыя;
• анімацыя;
• тэатральная пастаноўка;
• інтэрактыўныя гульні;
• блок
матэрыялаў
для
Настаўніка
(метадычныя
рэкамендацыі, прэзентацыйныя слайды, партрэты аўтараў
твораў, біяграфічныя звесткі пра іх, крыжаванкі, тэксты і
ноты песень, відэафрагменты, сцэнар літаратурнай
вечарыны
для
пазакласнага
мерапрыемства,
спіс
літаратуры па тэме і інш.);
• трэнажор для Вучня (тэксты твораў, заданні для
самакантролю, заданні з адказамі на іх, слайды, урыўкі з
артыкулаў пра міфы, анімацыйныя відэагульні і інш.).
Такім чынам, гэты мультымедыйны кампанент ЭВМК
забяспечыць нагляднасць
навучання,
камфортнае
асяроддзе
карыстальніку: настаўніку — пры арганізацыі і правядзенні ўрока,
вучню — для пазнавальнай, творчай працы.
Электронны
зборнік
пазнаваўчых
і
развіццёвых
заданняў. Электронны зборнік пазнаваўчых і развіццёвых заданняў
па беларускай літаратуры для VІ класа (плануецца на CD-дыску) мае
на мэце забеспячэнне вучэбнага працэсу і з’яўляецца дапаможным
сродкам навучання, які стымулюе цікавасць да прадмета, актывізуе
крэатыўныя здольнасці і інтэлектуальныя магчымасці школьніка,

стварае ўмовы для самаадукацыі і творчага самаразвіцця. У яго
будуць уключаны рознаўзроўневыя тэставыя і творчыя заданні па ўсіх
праграмных творах разам з адказамі на іх, а таксама гульнёвыя
заданні займальнага характару. Гэты электронны сродак навучання
(ЭСН) прызначаны для арганізацыі настаўнікам дзейнасці школьнікаў
па вывучэнні і замацаванні матэрыялу на ўроках беларускай
літаратуры, для дыягностыкі і карэкцыі па яго засваенні, а таксама
для ажыццяўлення праверкі ведаў і ўменняў шасцікласнікаў.
Матэрыялы заданняў дэманструюцца ў дыскрэтным рэжыме (з
магчымасцю спынення ў любы момант). Мультымедыйны зборнік
(электронны дапаможнік) можа служыць эфектыўным сродкам
самастойнага ўдасканалення вучнямі ў пазаўрочны час сваіх
літаратурных уменняў у медыякласе або дома (магчыма, з дапамогай
бацькоў).
Электронны мультымедыйны зборнік змяшчае пазнаваўчыя і
развіццёвыя заданні, якія выяўляюць рэальную ступень засваення
зместу праграмных твораў, вынікаў навучання: як рэалізаваны
(дасягнуты) пастаўленыя адукацыйныя мэты і задачы. Аналітычнасінтэтычная праца з вучэбным матэрыялам (рэпрадукцыйная
дзейнасць таксама па-свойму карысная) скіравана на фарміраванне
творча актыўнай, ініцыятыўнай асобы, здольнай да самастойнай
стваральнай дзейнасці, гатовай знаходзіць, выпрацоўваць рашэнне
складаных, прычым нестандартных, задач, стварае ў школьнікаў
стымул да новых адукацыйных запатрабаванняў. Забеспячэнне
творчага, індывідуальна асобаснага развіцця вучняў залежыць ад іх
арыентацый
і
матывацыі,
падрыхтоўкі
(першапачатковыя
тэарэтычныя веды), шэрагу іншых фактараў. Крытэрыямі гатоўнасці
шасцікласнікаў да пазнавальнай дзейнасці, развіццёвага навучання
выступаюць: наяўнасць патрэбы выконваць заданні; характар ведаў і
ўменняў, неабходных
для
эфектыўнай
самастойнай працы;
адэкватнасць
ацэнкі
сябе
як
суб’екта
вучэбнага
працэсу
(інтэлектуальныя, творчыя здольнасці). Вельмі істотнай, нават
вызначальнай пры гэтым уяўляецца педагагічная падтрымка як
сістэма ўзаемадзеяння настаўніка, навучэнца і электроннага сродку
навучання, якая выконвае функцыі (мэтавую, мабілізацыйнапабуджальную,
рэгулятыўную,
фарміруючую,
дыягнастычную),
скіраваныя на стымуляванне самастойнай працы, выяўлення
«самасці» ў ходзе выканання прапанаваных заданняў. Самастойнае
набыццё ведаў прадметнага характару прадугледжвае наступныя
структурныя элементы: усведамленне задачы; пошук; аналіз;
апрацоўка інфармацыі; устанаўленне ліміту часу, самакантроль.
Выкарыстанне ЭСН у вучэбным працэсе дазваляе змяніць
характар вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў, актывізаваць іх
самастойнае мысленне (аналітычную і творчую думку), скіроўвае на

пошукавы спосаб засваення вучэбнага матэрыялу. Тэставыя заданні
мэтазгодна выкарыстоўваць найперш творчага характару, як на
ўроку — у спалучэнні з іншымі формамі дзейнасці, іншымі сродкамі
вучэбнага кантролю (як пры франтальнай працы з класам, так і
выбарачна — у некалькіх вучняў), так і ў якасці дамашняй работы.
Разам з тым прымяненне сістэмы тэставых заданняў на ўроках
беларускай літаратуры патрабуе ад настаўніка прадуманага і
адказнага падыходу, што адзначалася падчас дыскусіі, наладжанай
на старонках навукова-метадычнага часопіса «Беларуская мова і
літаратура» (2006, № 10). Як мяркуе метадыст П. І. Лявонава,
тэматычныя заданні ў выглядзе тэстаў павінны быць накіраваны не
столькі на кантроль і праверку вынікаў вучэбнай дзейнасці, колькі на
фарміраванне ў вучняў саміх спосабаў пазнавальнай і эстэтычнай
дзейнасці, на развіццё ўмення ўважліва чытаць, асэнсоўваць і
ацэньваць
фальклорныя
і
літаратурныя
творы,
паступова
назапашваць эстэтычныя ўяўленні і меркаванні, якія адпавядаюць
жанравай і мастацкай своеасаблівасці твора; мэта заданняў —
садзейнічаць развіццю творчай думкі вучняў, іх вобразнага і
лагічнага мыслення, эмацыянальна-каштоўнасных адносін да падзей,
персанажаў, вобразна-выяўленчых сродкаў мовы (гл.: Лявонава, П. І.
Рознаўзроўневыя заданні па беларускай літаратуры, 6 клас. — Мінск:
ТетраСистемс, 2005).
У электронным зборніку будуць змешчаны тэматычныя заданні, складзеныя ў адпаведнасці са зместам вучэбнага дапаможніка
беларускай літаратуры для VІ класа. Апрача гэтага, у яго ўвойдзе
даведачная інфармацыя, літаратурныя гульні і інш. Вучэбны матэрыял падзелены на тэмы, кожнае заданне мае на мэце адпрацаваць
пэўныя навыкі і паняцці, асвоіць і замацаваць веды. Выкарыстоўваючы электронны дапаможнік, настаўнік атрымлівае магчымасць
адразу ўбачыць прабелы ў ведах вучняў не толькі па ўсёй тэме ў цэлым, але і па асобных яе фрагментах, паняццях, вывучаемых тэкстах
твораў.
Мадэль узору зборніка пазнаваўчых і творчых заданняў на
электронным
носьбіце
прадугледжвае
наяўнасць
наступных
элементаў:
• змест (ключавыя словы);
• тэставыя заданні;
• заданні ў форме гульні;
• міні-слоўнік па тэорыі літаратуры;
• блок
матэрыялаў
для
Настаўніка
(метадычныя
рэкамендацыі, слайды, біяграфічныя звесткі, займальныя
факты, інтэрактыўныя гульні, відэафрагменты і інш.);

•

трэнажор для Вучня (заданні для самакантролю, заданні з
адказамі на іх, тэксты твораў, слайды, відэафрагменты і
інш.);
• анімацыйныя відэагульні.
Трэнажор для Вучня дае магчымасць наладзіць самастойную
працу як на ўроку, так і ў пазаўрочны час. Ён, хутчэй за ўсё, будзе
мець трохаконны інтэрфейс. У верхнім акне стала камп’ю тэра
знаходзіцца ўмова атрыманага для выканання задання, у правым —
паслядоўна з’яўляюцца чарговыя заданні. Унізе злева размешчана
поле для ўводу адказу. У праграму закладзена «разуменне»
камп’ютэрам правільных па сваім змесце адказаў. Пасля правільнага
адказу ў правым акне з’яўляецца адпаведны фрагмент рашэння
тэставага задання. У выпадку цяжкасцей вучань можа скарыстацца
тэхнічнай дапамогай, падказкай, даведнікамі або паглядзець тэксты
твораў, ілюстрацыйны матэрыял да іх. Пры неабходнасці ёсць
магчымасць адразу атрымаць адказ. Па заканчэнні працы на ўроку з
электронным дапаможнікам настаўнікам даецца матывацыйная
ацэнка дзейнасці вучня ў залежнасці ад узроўню яго самастойнасці і
паспяховасці пры выкананні задання.
Мультымедыйнае
выданне
дазваляе
фарміраваць
індывідуальныя адукацыйныя траекторыі, праводзіць тэсціраванне
вучняў як у трэнажорным, так і праверачным рэжыме, даваць
заданні па канкрэтнай тэме і кантраляваць дэталі іх выкання,
захоўваць і карыстацца сваімі матэрыяламі ў электронным нататніку,
абменьвацца тэстамі і пытаннямі, сваімі аб’ектамі і дакументамі.
На ўроку настаўнік можа выкарыстаць тэматычнае заданне з
мэтай хуткага кантролю ведаў, раздрукаваўшы папяровы варыянт
формы. У такім выпадку вучань рыхтуе адказы на пытанні ў
пісьмовым выглядзе на асобных аркушах. Гэтая неабходнасць можа
ўзнікнуць пры недастатковым абсталяванні кабінета (медыякласа)
камп’ютэрамі. Можна выкарыстаць і ўзаемаправерку заданняў на
ўроку.
Такім чынам, тэматычныя заданні даюць магчымасць
актывізаваць пазнавальна-творчую дзейнасць вучняў, атрымаць
наглядную карціну паспяховасці, ашчаджаць час на ўроку, які
адводзіцца на апытванне і кантроль (дзякуючы электроннай форме
заданні могуць раздрукоўвацца і правярацца вельмі лёгка і хутка).
Пры гэтым статыстыка выкання заданняў можа ажыццяўляцца з
вывадам на друк. Заданні ў форме літаратурных гульняў
дапамагаюць
настаўніку
зрабіць
працэс
навучання
больш
разнастайным, цікавым і займальным.

Яшчэ раз пра вывучэнне фальклору
1.
Пра значэнне вывучэння вуснай народнай творчасці
гаварылася нямала, можна прывесці ў якасці прыкладу не тое што
дзесяткі, а сотні цытат, якія пераконваюць, што фальклор з’яўляецца
выключнай духоўнай спадчынай для беларускага народа і чалавецтва
наогул. Ва ўсім свеце ўзмацняецца і пашыраецца цікавасць да
рэгіянальных этнічных культур, усталёўваецца ідэя зберажэння і
захавання
самабытных
народных
традыцый,
нацыянальных
каштоўнасцей. Сучасная цывілізацыя быццам апамяталася, што мы
страцім, калі знікнуць унікальныя культурныя каштоўнасці таго ці
іншага народа. Здавалася б, ва ўмовах глабалізацыі і хутка зменлівай
рэчаіснасці
павінен
узрастаць
попыт
на
традыцыйныя
фундаментальныя (базавыя) каштоўнасці народнай культуры, трэба
штодзённа, пастаянна перадаваць нашчадкам духоўны і маральны
вопыт продкаў, але замест гэтага экраны ТБ запаланілі безгустоўныя
масавыя відовішчы, крымінальныя разборкі, танныя шоу і конкурсы.
Здавалася б, як ніколі раней, вельмі важным уяўляецца вывучэнне і
даследаванне, прапаганда і папулярызацыя дасягненняў народнай
этнічнай спадчыны беларусаў (традыцыйных свят, звычаяў і абрадаў,
песеннага фальклору і інш.) і выхаванне на гэтай аснове духоўнай
культуры асобы, пачуцця нацыянальнай годнасці, патрыятызму.
У Канцэпцыі
рэфармавання
літаратурнай
адукацыі
(1996)
сцвярджаецца, што «прыярытэт беларускай літаратуры як карэннай
першаасновы… вынікае з самой логікі чалавечага пазнання, з
першавытокаў нацыянальнай культуры, народнай традыцыі, якія
заўсёды жывяць агульначалавечае» (с. 11). Здавалася б, гэта павінна
выдатна
разумець
і
ўсведамляць
навуковая
гуманітарная
супольнасць, культурная эліта, нацыянальная інтэлігенцыя, і найперш
тыя, хто далучаны да адукацыі і выхавання маладога пакалення.
Прынамсі, так мне думалася да таго часу, пакуль у паважанай
«Настаўніцкай газеце», якая выходзіць накладам сорак тысяч
экземпляраў, на першай старонцы ў інфармацыйным матэрыяле не
выхапіў загаловак падраздзела (часткі) «Менш фальклору, больш
фэнтэзі». Што і казаць, выраз красамоўны, нават афарыстычны, але
катэгарычны і хвосткі. І гэта не прыватная думка кагосьці, а менавіта
«за разумную спрошчанасць і адпаведнасць сучаснай навуцы
выступаюць члены Рэспубліканскага экспертнага савета па школьнай
праграме навучання пры НАН Беларусі». Вось такая «разумная
спрошчанасць» датычыцца фальклору, і, маўляў, адпавядае гэты
падыход думцы «сучаснай навукі» і яе вядучых прадстаўнікоў.
Прывяду вытрымку з журналісцкай нататкі паводле пасяджэння

згаданага Рэспубліканскага экспертнага савета па школьнай
праграме:
«Да падрыхтоўкі экспертных заключэнняў і абмеркавання іх на
савеце далучаліся вядучыя спецыялісты ў адпаведных галінах ведаў.
Напрыклад, у абмеркаванні праграм па беларускай літаратуры і мове
прымалі ўдзел А. А. Лукашанец, дырэктар Інстытута мовазнаўства імя
Я. Коласа, доктар філалагічных навук, акадэмік У. В. Гніламёдаў,
член-карэспандэнт НАНБ С. С. Лаўшук. На пасяджэннях савета
прысутнічалі М. М. Мятліцкі, паэт, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі
Рэспублікі
Беларусь,
галоўны
рэдактар
часопіса
«Полымя»,
М. П. Станкевіч,
намеснік
дырэктара
выдавецкага
холдынга
«Мастацкая літаратура» (на той час правільна: «Літаратура і
Мастацтва». — А. Б.).
У прыватнасці, сярод заўваг, выказаных падчас абмеркавання,
былі наступныя. Немэтазгодна празмерна акцэнтаваць увагу на
фальклорнай тэматыцы, якая пры ўсіх яе станоўчых якасцях наўрад
ці зможа зацікавіць сённяшняга, пераважна гарадскога, школьніка.
Неабходны падбор літаратурных і фальклорных твораў, па сваёй
тэматыцы і складанасці адэкватных узросту вучняў. У школьныя
праграмы па беларускай літаратуры трэба актыўна і паслядоўна
ўключаць творы, дзе адлюстроўваюцца найбольш актуальныя
праблемы жыцця сучаснага грамадства, гарадская тэматыка.
Неабходна (хаця б у спісах для рэкамендаванага чытання)
даваць арыгінальную беларускую навуковую фантастыку і фэнтэзі,
якія займаюць адпаведнае месца ў літаратуры і актыўна чытаюцца
сучаснымі падлеткамі. Па меркаванні спецыялістаў, з’яўленне
дастатковай колькасці арыгінальнай беларускай і беларускамоўнай
літаратуры гэтых жанраў спрыяла б павышэнню запатрабаванасці і
прэстыжу беларускай
мовы»
(Дубоўская, В. За
разумную
спрошчанасць і адпаведнасць сучаснай навуцы // Настаўн. газ. —
2007. — 18 снеж.).
Думаецца, спрачацца наконт уключэння ў школьную праграму
па беларускай літаратуры твораў, дзе «адлюстроўваюцца найбольш
актуальныя праблемы жыцця сучаснага грамадства, гарадская
тэматыка», не даводзіцца, гэта правільна і слушна. Зрэшты, калі
ўважліва пагартаць праграмы 2006 і 2007 гг. выданняў і паглядзець
хаця б спісы твораў для пазакласнага чытання, то такіх кніг і твораў
на сучасную тэматыку можна налічыць некалькі дзесяткаў, недзе за
паўсотню (іх аўтары Іван Шамякін, Пімен Панчанка, Максім Танк,
Віктар Карамазаў, Васіль Зуёнак, Рыгор Барадулін, Барыс Сачанка,
Янка Сіпакоў, Анатоль Кудравец, Віктар Гардзей, Мікола Маляўка,
Аляксей Дудараў, Міхась Зарэмба, Алесь Жук, Георгій Марчук, Мікола
Мятліцкі, Анатоль Бутэвіч, Алесь Камароўскі, Алесь Наварыч, Адам

Глобус, Андрэй Федарэнка і шмат інш.). Няўжо шаноўныя
спецыялісты не заўважылі гэтых кніг і твораў?
Цяпер пра фантастыку і фэнтэзі. Пагартаем праграму па
беларускай літаратуры для V—Х класаў 2006 года выдання (магчыма,
праграма за 2007 г. не патрапіла на вочы рэцэнзентаў у НАН
Беларусі) і пабачым, нават падзівімся, як шмат твораў гэтых жанраў
прапанавана юным чытачам. Упершыню ў праграме для VІ класа
вылучаны раздзел «Фантастыка» (між іншым, ён быў ужо ў школьнай
праграме 2002 года). Вучням розных класаў для абавязковага
вывучэння прапанавана міфалагічная і казачная фантастыка: творы
з кнігі «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных
апавяданнях» Яна Баршчэўскага, «Прывід» Вацлава Ластоўскага,
«Страцім-лебедзь» Максіма Багдановіча, а таксама для самастойнага
чытання: «Брама неўміручасці» Кандрата Крапівы, «Ладдзя Роспачы»
Уладзіміра Караткевіча і інш. Вось толькі некаторыя беларускія
фантастычныя творы і фэнтэзі, якія рэкамендуюцца школьнікам для
чытання праграмай 2006 г.: «Рыжая ластаўка», «Дзень магнітнай
буры» Міхася Зарэмбы, «Прыгоды бульбобаў», «Эрпіды на планеце
Зямля» Паўла Місько, «Зорны камень», «Настаўнік», «Кіб загаварыў
апоўначы», «Парсекі за кармой» Уладзіміра Шыціка, «Карчоўнік»
Барыса Сачанкі, «Эльдарада просіць дапамогі» Аляксея Якімовіча,
«Чалавек з брыльянтавым сэрцам» Леаніда Дайнекі, «З казак старога
астранаўта», «Лён-Лянок, альбо Кампакт-дыск ад зялёнага Дрэйка»
Раісы Баравіковай, «Космас Драздовіча» Галіны Багданавай, «Век
Вадаліва» Алеся Аляшкевіча і інш. Варта сюды дадаць і
беларускамоўныя пераклады фантастыкі (у тым ліку казачнай
фантастыкі) Мэры Сцюарт, Эрыха Распэ, Джанатана Свіфта, Дзінтры
Шулцэ, Аскара Уайльда, Антуана дэ Сент-Экзюперы і інш. А колькі
яшчэ займальных прыгодніцкіх і дэтэктыўных твораў прапануе
праграма (толькі не лянуйся ды чытай!): аповесці Янкі Маўра, Міхася
Лынькова, Уладзіміра Караткевіча, Андрэя Федарэнкі, Людмілы
Рублеўскай і інш. Дык, скажыце калі ласка, якія праграмы аналізавалі
шаноўныя спецыялісты з Нацыянальнай акадэміі навук? Словам,
пытанні, пытанні… І да рэцэнзентаў, і да тых, што «ў абмеркаванні
праграм па беларускай літаратуры і мове прымалі ўдзел…».
Вялікае маё здзіўленне і засмучэнне з тае прычыны, што
безразважна (а, магчыма, і свядома) супрацьпастаўлены фальклор і
фэнтэзі. Асобных маіх калег, асабліва этнолагаў, фалькларыстаў і
педагогаў, гэтае паведамленне пра высновы экспертаў і камісіі пры
акадэміі навук проста шакіравала. Можна меркаваць, што
рэцэнзентам здаецца, быццам фальклор — гэта штосьці архаічнае,
сумнае
і
нецікавае
сучасным
падлеткам.
Агульнавядома,
фантастычнае ўваходзіць у народныя казкі, легенды, міфы, якія
шырока вывучаюцца ў сярэдніх класах і вабяць дзяцей сваёй

незвычайнасцю, займальнасцю аповеду, абуджаюць іх уяўленне. Між
іншым, той, хто браў удзел у пасяджэнні экспертнага савета па
школьнай праграме, мог бы даўным-даўно выказаць асобнае
меркаванне ці сваю нязгоду адносна скарачэння фальклору ў школе
на старонках той жа «Настаўніцкай газеты» (чытацкая аўдыторыя —
больш за сорак тысяч чалавек) ці газеты творчай інтэлігенцыі
«Літаратура і мастацтва». Ці яны і сапраўды лічаць, што «немэтазгодна
празмерна акцэнтаваць увагу на фальклорнай тэматыцы, якая пры
ўсіх яе станоўчых якасцях наўрад ці зможа зацікавіць сённяшняга,
пераважна гарадскога, школьніка»? Дык што застаецца думаць
педагагічнай грамадскасці? Думаць, мусіць, пэўна і канкрэтна:
фальклор — далоў са школы! Ці не так?! Аўтараў праграм зразумела
што чакае: у чарговы раз прымусяць выкасоўваць фальклорныя
творы. Ужо не першы раз патрабавалі скарачаць фальклор
апантаныя, заўзятыя рэцэнзенты з той жа акадэміі навук! Спыніцеся,
калі ласка, шаноўныя, бо ўсяму, урэшце, ёсць нейкая разумная мяжа.
Зрэшты, а як гэта эксперты вызначылі, што фальклор не можа
зацікавіць сучаснага школьніка? Мусіць, на падставе ўласных
меркаванняў. А можа, варта было б даведацца думку вядомых
фалькларыстаў, культуролагаў, метадыстаў і, нарэшце, настаўнікаўпрактыкаў?
Возьмем праграму (2002) і вучэбны дапаможнік па беларускай
літаратуры для VІ класа (2002, 2003). Дзецям па сутнасці прапануецца
міні-сцэнар Каляд паводле народных песень «Вы, калядачкі, бліныладачкі…», «Прыехала Каляда на белым кані…», «Добры вечар таму,
хто ў гэтым даму…» (для чытання і вывучэння) і «Паварочвайся,
каза…» (для чытання і абмеркавання). Як гэта цудоўна, калі дзеці не
толькі прачытаюць, але і праспяваюць калядкі, зладзяць разам свята.
Колькі станоўчых эмоцый можа выклікаць урачыста-святочная
калядная дзея! І яна гэтай радаснай, вясёлай настраёвасцю
запомніцца назаўсёды. А далей дзеці знаёмяцца з вяснянкамі,
купальскімі песнямі… Іх можна паслухаць і ў аўтэнтычным
выкананні, і ў сучаснай інтэрпрэтацыі этнагуртоў ды ансамбляў (на
сувязь з музычным мастацтвам арыентуе праграма). Пачуюць яны
спевы нашых «Ліцьвінаў», «Троіцы» або «Палаца», «Песняроў» (усе гэтыя
калектывы пазначаны ў праграмах 2002, 2006, 2007 гг.) і
пераканаюцца, што фальклор — гэта не штосьці забытае, далёкае ў
часе, нецікавае, а самае што ні на ёсць сучаснае песеннае мастацтва,
цэлы кірунак у музыцы, прычым адметная і унікальная з’ява
нацыянальнай культуры. А калі дадаць, наколькі фольк-музыка і
фольк-выканаўцы папулярныя ў свеце (выступленні нашых
этнагуртоў таксама карыстаюцца вялікім поспехам), то стаўленне
школьнікаў да беларускай народнай творчасці будзе інакшым
(упэўнены: выкліча жывую і непадробную цікавасць), чым гэта

думаецца
спецыялістам, якія
трымаюцца
прынцыпу «менш
фальклору» ў школе.
«Перш за ўсё трэба ведаць свой народ, яго гісторыю, яго
багатую вусную народную творчасць» — бадай, гэтым прынцыпам,
сфармуляваным Якубам Коласам, кіраваўся акадэмік М. А. Лазарук,
пад непасрэдным навуковым кіраўніцтвам якога стваралася
школьная праграма па беларускай літаратуры. Сёння пад націскам
быццам бы спецыялістаў і чыноўнікаў народная духоўная спадчына
выцясняецца і выштурхоўваецца з яе. Няўжо памыляліся класік
літаратуры і педагогікі Якуб Колас, выдатны тэарэтык адукацыі
Міхась Лазарук? Мабыць, у іх спадчыну ляцяць «камяні» і
«каменьчыкі» розных гора-рэцэнзентаў, якія, напэўна, усё-ткі далёкія і
ад школьнай літаратурнай адукацыі, і ад вучэбных праграм.
Сёння наіўна гаварыць і спадзявацца, што прэстыж роднай
мовы залежыць ад фэнтэзі, а, маўляў, фальклор гэтаму замінае,
перашкаджае. Што гэта за надуманая дылема? Вопыт дзейнасці
этнашкол, вучнёўскіх этнагурткоў пераконвае ў адваротным, а
менавіта красамоўна пераконвае, што дзяцей узбагачаюць традыцыі,
святы, песні, казкі, легенды роднага краю. І беларускае слова яны
лепш і глыбей пачынаюць адчуваць, разумець, у іх сэрцах
нараджаецца любоў і павага да мовы дзядоў і прашчураў.
«Неабходны падбор… фальклорных твораў, па сваёй тэматыцы
і складанасці адэкватных узросту вучняў», — канстатуецца ў нататцы
(трэба думаць, што гэта выснова з экспертнага заключэння). Але ёсць
шмат іншых меркаванняў пра падбор твораў беларускага фальклору ў
нашых падручніках. Вось адна з іх, якая належыць фалькларысту,
кандыдату філалагічных навук А. Літвіновічу (ён піша пра вучэбны
дапаможнік для VІ класа): «Падбор матэрыялаў па фальклору ў цэлым
зроблены ўдала і адпавядае ўзроставаму развіццю дзяцей»
(Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. —
Мінск: Бестпрынт, 2007. — С. 44). Падобныя станоўчыя экспертныя
ацэнкі і навукоўцаў-спецыялістаў, і настаўнікаў-практыкаў можна
прывесці па кожным падручніку беларускай літаратуры дзесяткі
(маем на ўвазе тыя, дзе прэзентуецца фальклор). Між іншым,
А. Літвіновіч робіць параду пашырыць змест вучэбнага дапаможніка і
ўключыць у яго яшчэ колькі валачобных, восеньскіх, хрэсьбінных
песень. Але ж у святле высноў экспертнай камісіі НАН Беларусі гэта
зрабіць немагчыма, бо з фальклорам у школе ў нас нібыта перабор?
Ды і не ведае шаноўны А. Літвіновіч, як і многія іншыя
фалькларысты, што пасля падобных рэцэнзаванняў і скарачэнняў
праграм вусная народная паэзія паўстала ў адрозным выглядзе ў
параўнанні з тым, што планавалася першапачаткова. Да таго ж не
трэба забываць, што на беларускую літаратуру ў школе замест 102
гадзін у 2000 годзе засталася ўсяго 51 гадзіна (у праграмах 2007 года

гэтая лічба выразна пазначана тлустым шрыфтам). Вось бы тут
свяцілам навукі з акадэміі выказацца, падаць свой важкі,
аўтарытэтны голас, каб іх пачулі і беларускія настаўнікі, і чыноўнікі: і
наконт мізэрнай колькасці гадзін на літаратурную адукацыю, і наконт
падтрымкі дзіцячага чытання… А то «менш фальклору, больш
фэнтэзі». Дык, можа, усё прасцей. Камусьці прыйшла прагматычная
думка: маўляў, скароцім гадзіны на вывучэнне фальклору, а ўвядзём
замест яго як мага больш літаратуры забаўляльнай? Зрэшты,
пажадана было б улічваць, што навуковую фантастыку і фэнтэзі
любяць чытаць далёка не ўсе падлеткі.
Адрэагаваць на «разумную спрошчанасць», а па сутнасці на
спрашчэнства і дэструкцыю, якая падаецца нібыта як пазіцыя
кампетэнтных спецыялістаў, я мусіў па некалькіх прычынах:
аспрэчыць агучаныя вышэй меркаванні як навукова матываваныя і
абгрунтаваныя; абараніць нацыянальна-культурны прыярытэт у
літаратурнай
адукацыі,
замацаваны
ў
шэрагу
праграмнанарматыўных дакументаў; паказаць, што жыватворныя ідэі класіка
педагогікі Якуба Коласа і кіраўніка творчага калектыву па стварэнні
школьных праграм акадэміка М. А. Лазарука адносна вывучэння
фальклору ў школе не могуць быць прадметам рэвізіі і недаацэнкі, а
вылучанае патрабаванне «менш фальклору» па сваёй сутнасці і
накіраванасці з’яўляецца контрпрадуктыўным, паколькі вядзе да
збяднення ўяўленняў пра матэрыяльную і духоўную культуру нашага
народа; падкрэсліць думку пра неацэннасць народнай спадчыны для
сучаснай педагогікі ў справе выхавання новых пакаленняў юных
грамадзян Беларусі.
І яшчэ. У мадэрнізаваных праграмах па беларускай літаратуры
2006 года выдання значыцца маё імя як адказнага рэдактара (базавы
і павышаны ўзровень) і аднаго з аўтараў (паглыблены ўзровень).
Значыць, «каменьчыкі» ляцяць і ў «мой агарод». Да сучаснай навукі,
імем якой скрачаюць фальклор у школе, належаць іншыя мае калегі,
аўтары праграмы, хто не адзін год працаваў у сферы літаратурнай
адукацыі на карысць нашай нацыянальнай школы. Паверце, яны
таксама маюць дастатковую прафесійную кампетэнтнасць, годнасць,
і адэкватна ацэньваюць тое, што падаецца пад соусам «меркаванні
спецыялістаў».
2.
Міжволі ўзнікаюць пытанні: а для чаго фальклор патрэбен у
школе? Што дае вучням вывучэнне фальклорных твораў? Звернемся
да ўласна методыкі літаратуры і на прыкладзе разгляду асобных
жанраў пакажам, якую выключную развіццёвую і выхаваўчую ролю
адыгрывае беларускі фальклор.

На пачатку зазначым, школьнымі праграмамі прадугледжана
ўсебаковае і грунтоўнае знаёмства з вуснай народнай творчасцю,
якая паўстае перад вучнямі ў тэматычнай і жанравай разнастайнасці.
У фальклорных творах раскрыўся педагагічны талент
беларускага народа, увасобіліся яго ідэалы, жыццёвыя погляды,
духоўныя каштоўнасці. Пісьменнікі выкарыстоўвалі выхаваўчы
патэнцыял народнай спадчыны. Фальклор — крыніца высакародных
думак, прыгожых уяўленняў, увасабленне «мудрасці і святла,
шчодрасці і дабрыні» (Н. Гілевіч). Таму аўтары, якія пісалі для дзяцей і
школьнікаў, абапіраліся на асновы народнай педагогікі, звярталіся да
творчага і выхаваўчага вопыту папярэдніх пакаленняў.
Мэтанакіраванае і актыўнае далучэнне вучняў да беларускага
фальклору пачынаецца на ўроках літаратуры ў пятым класе. Дзеці
знаёмяцца з народнымі казкамі, легендамі, загадкамі, прыказкамі,
прыкметамі і павер’ямі. Задача настаўніка заключаецца ў тым, каб
раскрыць мастацкія асаблівасці твораў гэтых жанраў. Вывучэнне
далей літаратурных казак і легендаў пераканае вучняў у тым, што
фальклор жыватворна сілкаваў творчую фантазію пісьменнікаў: і
класікаў, і нашых сучаснікаў.
Казкі з ранніх гадоў уваходзяць у свет дзіцяці, развіваюць
свядомасць і ўяўленне, закладваюць надзвычай важныя ментальныя
паняцці, рысы нацыянальнага характару. «Яны вучаць // Родную
мову любіць, <…> З няпраўдай змагацца, // А з праўдай дружыць // І
аб недасяжным // І сонечным марыць» (Максім Танк). Сустрэчы з
казачнымі творамі робяцца самымі жаданымі і чаканымі.
І невыпадкова: казкі сугучныя памкненням дзяцей да незвычайнага,
фантастычнага
і
гераічнага.
Юных
чытачоў
завабліваюць
неверагодныя падзеі, вандраванні і пошукі чагосьці дзівоснага,
таямнічага, а таксама напружаныя сітуацыі, вострыя канфлікты, калі
адбываецца сутыкненне паміж персанажамі, казачны герой пры
гэтым валодае надзвычайнымі ўласцівасцямі і пераадольвае на сваім
шляху перашкоды, розныя выпрабаванні. Дзеці тонка адрозніваюць
добрае і жорсткае, прыгожае і агіднае, станоўчае і адмоўнае, чуйна
рэагуюць на пэўныя падзеі і з’явы, учынкі персанажаў.
Незвычайныя абставіны, узаемаадносіны герояў, іх паводзіны
становяцца асновай для пазнавальнай дзейнасці вучняў. Вельмі
важна, каб ва ўступным слове настаўнік актывізаваў дзіцячую думку
па асэнсаванні ідэйна-маральнага зместу твораў. Прытым пытанні
павінны быць зразумелыя і даступныя для школьнікаў гэтага ўзросту,
скіроўваць да аналітычнай працы па асэнсаванні зместу твора.
Вельмі важна выклікаць непасрэднае эмацыянальнае стаўленне да
прачытанага. Без падказак, навязлівага дыдактызму дзеці здольныя
зразумець сэнс казачнай гісторыі, засвоіць урокі дабрыні, чуласці і
жыццёвай мудрасці. У выніку разгляду казкі «Разумная дачка» вучні

без асаблівых цяжкасцей зробяць выснову, што дачка бедняка
кемлівая, дасціпная, валодае спрытам і розумам. Казка «Залаты птах»
сцвярджае такія каштоўнасці, як смеласць, дабрыня і спагада,
паказвае, што значыць для чалавека ў складаную хвіліну адданае,
вернае сяброўства. Вучні пры стварэнні адпаведнага настрою ў класе
ўключацца ў гутарку, выкажуць свае адносіны да герояў,
растлумачаць іх паводзіны і ўчынкі. Увесці дзяцей у свет казкі можна
з дапамогай такіх прыёмаў, як ілюстраванне ці інсцэніраванне. Так, з
вучнямі можна наладзіць выставу малюнкаў і розных вырабаў з
дрэва, пластыліну, кардону, гліны, саломкі і інш., падрыхтаваць для
інсцэніроўкі эпізод з твора (для гэтага ствараецца невялікая
«тэатральная трупа»). Эфектыўным будзе і наступныя прыёмы гульні.
Можна прапанаваць адгадаць выказванне персанажа або стварыць
гульнёвую атмасферу пры дапамозе слоў «Хто першы адшукае…, хто
хутчэй знойдзе…» і да т. п.
Настаўнік павінен мець на ўвазе, што казачныя сюжэты праз
іх займальнасць найбольш прыдатныя для чытацкага ўспрымання
дзяцей, яны даволі лёгка запамінаюцца і пераказваюцца, надзвычай
глыбока развіваюць фантазію. Таму асаблівае значэнне на ўроках
надаецца развіццю звязнага маўлення вучняў, іх камунікатыўных
уменняў. Гэтаму спрыяе мастацкае расказванне казкі, чытанне
дыялогаў па ролях. Каб вучні змаглі па-мастацку расказаць казачны
твор, перш за ўсё неабходна пераканацца, наколькі добра яны
запомнілі сюжэт казкі, усвядомілі развіццё дзеяння і сувязь паміж
рознымі часткамі (эпізодамі). Настаўнік сам дае прыклад пераказу
тэксту, выбірае адпаведную інтанацыю, уліваючы жанравую
спецыфіку твора. Сацыяльна-бытавая казка «Разумная дачка»
вымагае разважлівага тону, эмацыянальна афарбаванага слова,
пераключэння інтанацыйных «рэгістраў» пры ўзнаўленні дыялогу.
Асобныя словы і характэрныя выразы выдзяляюцца голасам,
асаблівае значэнне набываюць міміка і жэсты. «Залаты птах» —
чарадзейная (фантастычная) казка, таму яе неабходна апавядаць
няспешна,
павольна,
захоўваючы
казачныя
звароты,
з
эмацыянальнай выразнасцю маўлення, падкрэсліваючы таямнічасць
інтрыгі, якая дапамагае адчуць, што ў садзе здарыцца штосьці
незвычайнае. Неабходна памятаць, што манера расказвання
настаўнікам пераймаецца вучнямі, і таму важна імкнуцца абудзіць у
іх
моўнае
чуццё, прадэманстраваць мастацкія
магчымасці
беларускага слова. Пры расказванні дзецьмі той ці іншай казкі нельга
выключыць момант імправізацыі. Каб вучні захоўвалі паслядоўнасць,
лагічную сувязь думкі, ім можна прапанаваць план вуснага пераказу.
Больш эфектыўнай працай па ўсведамленні развіцця сюжэтнага
дзеяння ўяўляецца складанне гэтага плану разам з вучнямі.
Неабходна звярнуць увагу вучняў на лексічны склад казак,

скарыстаць пры гэтым прыём стылістычнай гульні. Так, разам з
вучнямі можна скласці слоўнік казкі «Залаты птах», у які увойдуць
словы, якія патрабуюць тлумачэння (запечак, лучынка, драбіны, жмут
і інш.). Настаўнік адзначыць, што пэўныя выразы надаюць
адметнасць казцы як жанру, значэнне і гучанне асобных слоў
дапамагае ўявіць абставіны, у якіх дзейнічае герой.
Паколькі дзецям імпануюць казкі і яны чытаюць іх з вялікай
ахвотай, то настаўніку неабходна
прапанаваць самастойна
прачытаць іншыя творы гэтага жанру. Можна парэкамендаваць для
пазакласнага чытання зборнікі беларускіх народных казак.
Чарадзейная казка «Музыка-чарадзей», якая вывучаецца
тэкстуальна ў VІІ класе, больш складаная для ўспрымання. Яна
папярэднічае ўрыўку з паэмы «Сымон-музыка» Якуба Коласа «У яго
быў свет цікавы…» і паэме Янкі Купалы «Курган», разглядаецца ў
кантэксце тэмы мастака і мастацтва. «Музыка-чарадзей» —
літаратурная апрацоўка народнай казкі «Музыка і чэрці», запісанай на
пачатку ХХ стагоддзя беларускім фалькларыстам А. Сержпутоўскім ад
таленавітага казачніка Рэдкага з вёскі Вялікі Рожан, што сёння
знаходзіцца на памежжы Салігорскага і Ганцавіцкага раёнаў. Пасля
ўступнага слова настаўніка аналізу «Музыкі-чарадзея» можна
заслухаць загадзя паведамленне вучня пра казачніка Рэдкага,
падрыхтаванае паводле артыкула У. Калесніка «Жыў-быў казачнік
Рэдкі» з яго кнігі «Тварэнне легенды» (1987). Музыка, які паўстае
волатам духу з казкі Рэдкага, блізкі да Сымона Якуба Коласа і Гусляра
Янкі Купалы. Толькі ў першым выпадку герой перамагае праз
чарадзейства, у літаратурных творах зброя мастакоў — талент і
праўда. Параўнальны аналіз казкі і твораў Коласа, Купалы пераконвае
вучняў у тым, што сапраўднае мастацтва мае вялікую сілу, яно
служыць людзям, абуджае ў іх лепшыя пачуцці. Пажадана з вучнямі
стварыць разгорнутую характарыстыку музыкі, героя беларускай
казкі, з той мэтай, каб далей выкарыстаць яе пры разглядзе
літаратурных твораў на тэму мастака і мастацтва.
Разгляд легендаў падобны да методыкі вывучэння казак. Ён
прадугледжвае сціслае азнаямленне з спецыфікай легенды як жанру
вуснай народнай творчасці. Настаўнік пачне ўрок з уступнай гутаркі,
адзначыць, што ў аснове народных легендаў — расказ пра нейкую
незвычайную падзею або геройскі ўчынак чалавека. Ён адзначыць,
што пісьменнікі ствараюць літаратурныя творы гэтага жанру, пры
гэтым яны бяруць за аснову народныя сюжэты. Каб уключыць вучняў
у працу па асэнсаванні легенды «Нарач», настаўнік выразна прачытае
першыя тры абзацы з твора і можа прапанаваць пяцікласнікамі
паслухаць некалькі варыянтаў мелодый Затым ён звернецца з
просьбай
патлумачыць,
якая
музыка
найбольш
адпавядае
прачытанаму тэксту. Можна спалучыць у адзінае цэлае разгляд

фальклорнага твора і паэтычнай легенды Максіма Танка «Ля вогнішч
начлежных» (урывак з паэмы «Нарач»), якая ўяўляе сабой паэтычную
гісторыю пра паходжанне славутага возера Беларусі. Мастацкаму
расказванню легенды «Нарач» дапаможа складанне плана. Пры
наяўнасці часу будзе мець поспех правядзенне конкурсу на лепшы
падрабязны пераказ гэтага твора. Вывучаючы легенду, можна
скарыстаць і такія прыёмы, як вуснае маляванне, падрыхтоўка і
аналіз ілюстрацый, назіранне над мовай і інш. Пашырыць уяўленне
пра народныя легенды, іх тэматыку дапаможа урок пазакласнага
чытання па кнізе «Бяздоннае багацце» (1990) ці пазакласнае
мерапрыемства з выкарыстаннем краязнаўчага матэрыялу «Легенды
шмат пра што нам гавораць».
У сістэме ідэйна-эстэтычных сродкаў выхавання дзяцей
загадцы належыць выключная роля. Загадкі развіваюць вобразнае
ўяўленне, назіральнасць, дапытлівасць, кемлівасць — усё тое, што
пераўтварае
і ўзбагачае
асобу вучня. В. Вітка
раскрывае
пазнавальную і выхаваўчую каштоўнасць твораў гэтага жанру:
«У вялікім вопыце народнай педагогікі загадка была і ёсць
найпершым падручнікам выхавання чуйнага слыху да слова, да ўсіх
яго сэнсавых, вобразных, эмацыянальных і гукавых багаццяў. І гэты
нічым не заменны падручнік з пакалення ў пакаленне складаюць,
выпрабоўваюць і ўдасканальваюць самыя мудрыя народныя педагогі»
(«Дзеці і мы»). Гэтыя народныя педагогі стварылі незлічоную колькасць
беларускіх загадак — неацэнны скарб у навучанні і выхаванні юнага
пакалення. Народныя загадкі скіраваны на актывізацыю і развіццё
разумова-пазнавальных здольнасцей, яны развіваюць дзіцячае
ўяўленне, адчуванне слова. Настаўнік пазнаёміць вучняў з
тэматычным багаццем твораў гэтага жанру (з’явы прыроды, жывёлы,
расліны, рэчы, чалавек, хата, праца, тэхніка). Загадкі ўяўляюць сабой
вобразна-іншасказальнае апісанне розных з’яў, прадметаў, паняццяў.
Задаючы іх вучням, настаўнік тым самым стварае эфект таямнічасці,
напружанай інтрыгі, здзіўлення і нечаканасці. Прапаноўваючы
загадкі, ён запрашае дзяцей да займальнай эмацыянальнаінтэлектуальнай дзейнасці, якая выводзіць іх за межы звыклага,
будзённага ў свет незвычайнай вобразнасці і фантазіі. Загадкі вучаць
у звычайным бачыць незвычайнае, дзівоснае, прыгожае. Вобразныя
алегорыі, параўнанні, метафары, якія ляжаць у аснове гэтых твораў,
не заўсёды адразу паддаюцца расчытванню, утрымліваюць у сабе
парадаксальнасць думкі, а то і складанасць праведзенай аналогіі. Без
інтэлектуальных
намаганняў не
абысціся, часам, магчыма,
спатрэбіцца намёк ці сціслы каментар настаўніка. Ён патлумачыць
прыёмы пабудовы загадак: параўнанне, супрацьпастаўленне, поўнае
адмаўленне, выкарыстанне пэўнага імя, загадкі-пытанні, загадкізадачы. Каб зразумець іншасказанне, даць адказ на пытанне,

адкрыць загадку-таямніцу, вучням неабходна падумаць, разважыць,
правесці пэўныя паралелі, зрабіць супастаўленні і зразумець
вобразна-асацыятыўны сэнс таго ці іншага паняцця. Загадкі
вызначаюцца
дакладнасцю
і
адточанасцю
думкі,
вучаць
услухоўваццца ў сэнс слова, адчуваць яго семантыку і фанетычныя
адценні. Загадкі — гэта своеасаблівы разумовы трэнінг для дзяцей.
Правесці нейкую частку ўрока пажадана ў форме гульні, тады ён
атрымаецца больш займальным, цікавым і запамінальным. У якасці
дамашняга задання можна прапанаваць вучням на дзве ці тры
загадкі падрыхтаваць адказы ў малюнках.
На ўроках літаратуры ў V класе школьнікі знаёмяцца з
прыказкамі, народнымі прыкметамі і павер’ямі, якія сваёй мудрасцю
істотна ўзбагачаюць іх кругагляд. Задача настаўніка заключаецца ў
тым, каб выклікаць цікавасць у вучняў да гэтых відаў народнай
творчасці, на канкрэтных прыкладах паказаць іх мастацкую
своеасаблівасць.
Прыказкі
раскрываюць
вобразнасць
і
афарыстычнасць беларускай мовы, сведчаць пра яе трапнасць і
дакладнасць. Праца над мовай паспрыяе ўзбагачэнню лексічнага
(слоўнікавага) запасу вучняў. Так, настаўнік можа прапанаваць
некалькі варыянтаў картак з прыказкамі, у якіх прапушчана пэўнае
слова. Яго неабходна ўставіць і абгрунтаваць гэты выбар. Настаўнік
сам выклікае вучня, просіць яго гучна і выразна прачытаць кожнае
выслоўе, даць тлумачэнне, чаму ён выбраў тое ці іншае слова. Пэўна,
будзе мець карысць і творчае заданне: скласці з прыказкамі вуснае
выказванне ці невялікі пісьмовы тэкст на вольную тэму. Вучань
выбірае адпаведную сітуацыю ці шукае пэўны кантэкст, у якім будзе
выкарыстана прыказка.
Спасціжэнню
вучнямі навакольнага
свету дапамогуць
прыкметы і павер’і, знаёмства з якімі можна пачаць з уключэння
класа ў праблему аналізу: «Мяркуючы па народных прыкметах і
павер’ях, што мы можам сказаць пра нашых продкаў і як яны
ставіліся да прыроды?» Вучні адзначаць блізкасць продкаў да
прыроды, іх назіральнасць, мудрасць. На шматлікіх прыкладах дзеці
пераканаюцца, наколькі тонкае зрокавае і слыхавое ўспрыманне меў
чалавек, які жыў у гармоніі з навакольным светам. Настаўнік раскрые
значэнне прыкмет і павер’яў у народным жыцці, акцэнтуе ўвагу на іх
асноўных функцыях: дарадчай, перасцерагальнай і забароннай. Каб
школьнікі яскрава ўбачылі тэматычнае багацце твораў гэтага віду ў
фальклорнай спадчыне, пажадана іх пазнаёміць з кнігай «Дзень за
днём» (1997, 2008; уклад. А. Русецкі).
Разглядаючы ў наступных класах сувязь фальклору і
літаратуры, школьнікі пераканаюцца, што вусная народная
творчасць адыграла надзвычай важную ролю ў станаўленні і развіцці
пісьменства, нацыянальнага мастацтва слова. Беларуская літаратура,

у першую чаргу класічная, надзвычай цесна спалучана з
фальклорнымі традыцыямі, яна зацвердзіла значнасць народных
духоўных і культурных каштоўнасцей для наладжвання самабытнага
жыцця ў нашай краіне.
Падручнік: сінтэз навукі і ж ыцця
Падручнік — галоўная кніга ў школе, якая дапамагае
настаўніку арганізаваць урок, навучаць дзяцей, развіваць іх
свядомасць і мысленне, уменні і навыкі, вырашаць важныя
выхаваўчыя задачы. Без падручніка немагчыма ўявіць станаўленне
адукаванага і культурнага чалавека, бо з гэтай навучальнай кнігі ён
чэрпае веды пра навакольны свет, жыццё, людзей, пашыраючы свой
кругагляд. Падручнік дапамагае, падказвае, адкрывае глыбінны сэнс
многіх з’яў і паняццяў. Таму адукацыйна-выхаваўчая роля кнігі ў
перыяд светапогляднага і духоўнага сталення асобы выключная. У
першую чаргу гэта датычыць падручнікаў па літаратуры і іншых
гуманітарных прадметах.
Акадэмік
М. А. Лазарук
выдатна
ўсведамляў
значэнне
падручніка ў жыцці чалавека, неабходнасць абнаўлення зместу
навучання. Ён абгрунтаваў новыя навукова-тэарэтычныя падыходы ў
літаратурнай
адукацыі, канцэптуальна
распрацаваў пабудову
школьнага курса беларускай літаратуры і цэлы комплекс метадычных
пытанняў, звязаны са стварэннем падручнікаў новага пакалення.
Акадэмік Лазарук адзначаў, што «ўвядзенне… новых праграм павінна
быць належным чынам падрыхтавана. І перш за ўсё стварэннем і
забеспячэннем школы новымі падручнікамі…» («Родная літаратура і
школа»). Гэта гаварылася ў 90-я гады мінулага стагоддзя, у так званы
постсавецкі час: менавіта тады перад нацыянальнай адукацыяй
востра паўстала пытанне пра стварэнне падручнікаў новага ўзору.
Каб літаратура стала сапраўды «падручнікам жыцця»,
М. А. Лазарук засцерагаў ад дыдактызму, гатовых формул і
сентэнцый,
акцэнтаваў
увагу
на
спецыфіцы
мастацкага
светаадлюстравання, якую неабходна ўлічваць пры выкладанні
прадмета. Ён піша: «…Мастацкая літаратура тым і спецыфічная ў
дачыненні да пазнавальных і выхаваўчых функцый, што яна якраз і
не стасуе свайго ідэйна-маральнага зместу да абавязковага, прамога
яго ўспрымання… Яна вучыць і выхоўвае як бы “ненарокам”, між
іншым, непрыкметна, неназойліва, праз такія свае, уласцівыя ёй
сродкі, як абуджэнне цікавасці да выказанай (аўтарам або героем)
думкі, маральна-эстэтычнай ацэнкі паказанага ў творы, праз
займальнасць аповеду, эмацыянальнасць выказвання, захапленне
дасціпным словам і г. д. і да т. п. З другога боку, вядома, — праз
уласцівую ёй здольнасць акумуліраваць у сваіх творах багаты і
разнастайны жыццёвы вопыт людзей» («Накірункі пошуку»). Вось

такім, уласна кажучы, і павінен быць падручнік па літаратуры:
спалучаць мастацкі, эстэтычны падыход і працэс пазнання чалавека,
рэчаіснасці (праз канкрэтныя вобразы, сітуацыі, калізіі, праблемы і
інш.). А калі ёсць выдатная чалавеказнаўчая кніга, напісаная з
глыбокім веданнем законаў і спецыфікі літаратуры, то можна
спадзявацца, што яна стане духоўным медыумам паміж аўтарам і
чытачом, дапаможа вучням чула ўспрымаць свет, неабыякава
ставіцца да людзей, набыць важны жыццёвы досвед, пры гэтым мець
ўласныя перакананні, свой погляд на розныя рэчы. Больш таго,
«падручнік — гэта… ядро, своеасаблівы сцэнар вучэбнага працэсу»
(М. І. Кандакоў), і таму пры ўмелым кіраўніцтве настаўніка ён
становіцца важным сродкам (ці інструментам) пры выкладанні
прадмета, выхаванні асобы і яе чытацкай культуры, выпрацоўцы
патрэбы ў самаадукацыі.
Тэарэтычныя выкладкі і разважанні акадэміка Лазарука
знайшлі рэалізацыю ў практычнай дзейнасці па напісанні
падручнікаў
па
беларускай
літаратуры
для
сярэдняй
агульнаадукацыйнай школы. Ён доўга выношваў ідэю той ці іншай
кнігі, гэтаму папярэднічала вялікая падрыхтоўчая праца, грунтоўнае
вывучэнне педагагічнага вопыту, у тым ліку замежнага. Дастаткова
сказаць, што ён жыва цікавіўся выданнем новых падручнікаў у Расіі,
Польшчы, Балгарыі і іншых краінах, але па сутнасці ішоў па цаліку,
быў у пастаянным пошуку, прапаноўваў арыгінальныя ідэі па
літаратурным навучанні школьнікаў. Адна з іх з поспехам рэалізавана
пры стварэнні падручніка 5 (6) класа, наватарскі характар якога
пазначыў сам аўтар: «Якая ж новая ідэя, новы падыход (канцэпцыя)
бачыцца як плённая і перспектыўная? Пазначаю яе двума словамі:
паэзія
— проза»
(«Накірункі
пошуку»).
Новыя
падыходы,
нестандартнае
вырашэнне
задач
літаратурнага
навучання
М. А. Лазарук акрэсліваў у сваіх даследаваннях; ён імкнуўся раскрыць
канцэпцыю падручніка, патлумачыць што, як і чаму зроблена,
паказаць патэнцыяльныя магчымасці і перспектывы працы з
навучальнай кнігай. Акадэмік Лазарук разглядаў стварэнне
падручніка як надзвычай адказную дзяржаўную справу. А гэта да
многага абавязвала. Ён дбаў пра арыгінальнасць падручніка, яго
змястоўнае напаўненне, таму прадумана і ашчадна, з высокай
эстэтычнай меркай падыходзіў да адбору тэкстаў мастацкіх твораў.
Сапраўды, вельмі істотна і важна, што і як вучыць школьнік, наколькі
цікава яму працаваць з кнігай.
Адну з канцэптуальных мадэляў падручніка М. А. Лазарук
увасобіў разам кандыдатам педагагічных навук І. М. Слесаравай
(цяпер яна дацэнт Акадэміі паслядыпломнай адукацыі) і кандыдатам
філалагічных навук В. І. Русілкай (працуе на пасадзе загадчыка
кафедры беларускай літаратуры Віцебскага дзяржаўнага універсітэта

імя П. М. Машэрава, да таго ж выступае як паэтка). Маецца на ўвазе
падручнік па беларускай літаратуры для 7 (8) класа, які вытрымаў
некалькі выданняў. Асноўная дамінанта ў пабудове яго зместу —
родава-жанравы падыход, а «вядучая тэма — “Чалавек як прадмет
літаратуры і спосабы яго паказу ў творах розных жанраў, эпасу і
драматургіі”» («Родная літаратура і школа»).
Можна
адразу
канстатаваць:
падручнік-хрэстаматыя
М. А. Лазарука, І. М. Слесаравай, В. І. Русілкі (1997, 2001) засведчыў
сваю навуковую, педагагічную паўнавартаснасць, метадычную
эфектыўнасць. Апошні раз гэтая навучальная кніга пабачыла свет у
2006 г. і была рэкамендавана да выкарыстання ў якасці вучэбнага
дапаможніка. Падручнік прайшоў эксперыментальную апрабацыю ў
12-гадовай школе.
Падручнік названых аўтараў з’яўляецца навучальнай кнігай
новага тыпу і па асноўных метадалагічных, дыдактычных і навуковых
параметрах адпавядае ўзроўню сучасных патрабаванняў да
літаратурнай адукацыі. Ён выконвае свае асноўныя функцыі:
дыдактычную, эстэтычную, трансфармацыйную, матывацыйную,
інтэгруючую, выхаваўчую і інш. Змест навучальнай кнігі накіраваны
на засваенне вучнямі духоўных каштоўнасцей, развіццё культуры
асобы
вучня
(эстэтычнай,
грамадзянскай,
маральнай,
камунікатыўнай), розных тыпаў мыслення (эмацыянальна-вобразнага,
аналітычнага, крытычнага і інш.), актывізацыю крэатыўнай і творчай
дзейнасці вучняў, абуджэнне ў іх цікавасць да літаратурнага
чытання. Працэс навучання пры гэтым адбываецца на аснове
засваення пэўнага аб’ё му разнастайных ведаў: тэарэтычных,
гісторыка-літаратурных, культуралагічных.
Падручнік уяўляе арыгінальны і адметны па сваёй пабудове
літаратурны курс (яшчэ раз зазначым, што яго канцэпцыя належыць
акадэміку
М. А. Лазаруку).
Структураванне
тэарэтычнага
і
літаратурнага матэрыялу падпарадкавана выразнай адукацыйнавыхаваўчай мэце — навучанню літаратуры і выпрацоўку ў вучняў
грамадзянскай
пазіцыі, маральна-этычных
нормаў
паводзін,
камунікатыўных уменняў, якія садзейнічаюць уключэнню ў працэс
дыялогу з мастацкім творам, кнігай, пісьменнікам, суразмоўцам,
іншымі людзьмі.
Гэты падручнік — неад’е мная частка агульнай сістэмы
літаратурнай адукацыі ў школе. Ён распрацаваны ў цеснай сувязі,
пераемнасці з папярэднімі этапамі ў бесперапынным набыцці
адукацыі і забяспечвае пераход да старшай (заключнай) ступені
навучання, дзе выкладанне слоўнага мастацтва адбываецца на
гісторыка-літаратурнай
аснове.
Безумоўна,
аўтары
ўлічвалі
псіхалагічныя асаблівасці вучняў гэтага ўзросту (13—14 гадоў), іх

эмацыянальныя і інтэлектуальна-пазнавальныя магчымасці ва
ўспрыманні і асэнсаванні літаратурных твораў.
У падручнік уключаны творы для абавязковага вывучэння,
часткова — для чытання і абмеркавання, у першую чаргу тыя, што
ўтвараюць адзіны сэнсава-змястоўны кантэкст і працуюць на
засваенне тэарэтычных ведаў, літаратурнае развіццё асобы,
рэалізацыю пэўнай дыдактычна-выхаваўчай задачы. Аўтарамі
падабраны высокамастацкія творы, якія аб’яднаны па родах і відах,
пэўных тэмах. У падручніку змешчаны асобныя народныя песні, казкі
і легенды, творы класікаў беларускай і замежнай літаратуры: Янкі
Купалы, Якуба
Коласа, М. Багдановіча, Кандрата
Крапівы,
У. Караткевіча, В. Быкава, У. Шэкспіра, А. Маруа і інш., а таксама
выдатных пісьменнікаў другой паловы ХХ — пачатку ХХІ стагоддзя,
якімі з’яўляюцца Р. Барадулін, Я. Сіпакоў, А. Вярцінскі, А. Дудара ў і
інш. Абмежаванасць аб’ё му выдання не дазволіла змясціць ўсе творы,
прызначаныя для чытання і абмеркавання. Аднак іх колькасць у
кожным з раздзелаў дастатковая для дасягнення вызначаных
праграмай мэт навучання. Усе разам узятыя творы — гэта не
механічны набор тэкстаў, яны спалучаны ідэяй родава-жанравага
развіцця літаратуры, якая звязвае веды ў адзінае цэлае, «цэментуе» іх.
Разглядаюцца найбольш характэрныя ўтваральныя жанравыя мадэлі,
стылістычныя прыкметы, пры гэтым слоўна-мастацкая творчасць
спасцігаецца ў адзінстве формы і зместу.
Аўтарамі-складальнікамі
ўлічваецца
шматаспектнасць
літаратурнага навучання, прапанаваныя для вывучэння творы
забяспечваюць развіццё эстэтычнай успрымальнасці, самастойнасці
мыслення, маральнай культуры вучняў і інш. Праз класічныя і
выдатныя ўзоры мастацтва слова адбываецца далучэнне вучняў да
прыгожага, узвышанага, цудоўнага, гераічнага і г. д., а ўсё гэта
вучыць эстэтычна перажываць прачытанае, успрынятае, пабуджае да
жыцця ў адпаведнасці з высокімі ідэаламі. У працэсе аналізу твораў
(метадычная і тэарэтычная часткі) увага скіроўваецца на рэалізацыю
творчай дзейнасці вучняў, іх духоўных здольнасцей, разуменне
сутнасці літаратурнай творчасці, яе законаў і сакрэтаў, асэнсаванне
ўвасобленых у вобразах эстэтычных і маральных каштоўнасцей.
Навучальная кніга ўзбагачае школьнікаў ведамі пра літаратуру
як пра мастацтва слова, чалавеказнаўства і народазнаўства.
Несумненна, аўтары хочуць мець у асобе кожнага вучня
падрыхтаванага, кампетэнтнага чытача, які здольны разумець
літаратуру, выяўляць творчы характар яе ўспрымання. Гэты
літаратурны курс уяўляе сінтэз пазнавальнага і эмацыянальнакаштоўнаснага ў навучанні.
Увага вучняў засяроджваецца на розных спосабах паказу
рэчаіснасці і чалавека ў літаратуры, яны «пагружаюцца» ў пэўную

родава-жанравую сістэму і спасцігаюць асаблівасці гэтага віду
слоўнага мастацтва з дапамогай літаратуразнаўчага інструментарыя,
што дае магчымасць глыбей спазнаць ідэйна-эстэтычны змест таго ці
іншага твора. М. А. Лазарук нібы прадбачыў мажлівую палеміку,
нават нязгоду з такім навуковым падыходам у прэзентацыі вучэбнага
матэрыялу, падкрэсліваў: «Наша канцэпцыя… мае мэтай больш
засяродзіць увагу вучняў на спецыфіцы літаратуры. Такі падыход
нельга трактаваць як тэарэтычны. Гэта менавіта ўвядзенне ў
спецыфіку літаратуры з улікам патрэбы фарміравання крытычнаацэначных адносін да твора… У сярэдніх класах галоўным прадметам
і аб’ектам вывучэння, як і раней, выступае літаратурны твор» («Родная
літаратура і школа»).
Падручнік-хрэстаматыя дае ўяўленне пра жанрава-тэматычнае
багацце беларускай літаратуры, яе разнастайнасць праз мастацкаэстэтычную дыферэнцыяцыю (лірыка, эпас, ліра-эпас, драма).
Размяшчэнне матэрыялу праведзена ў адпаведнасці з канцэпцыяй
курса, тут вылучана шэсць раздзелаў. Структура падручніка дэталёва
прадумана.
У першым
раздзеле
«У трох
абліччах»
прапануецца
параўнальны аналіз тэматычна блізкіх тэкстаў Р. Барадуліна,
В. Карамазава, А. Дударава, аднак, як высвя тляць вучні, адрозненне
іх заключаецца ў мастацка-жанравай спецыфіцы: верш, апавяданне,
драма. Раздзел падводзіць вучняў да ўспрымання літаратуры ў
родава-жанравым аспекце, разумення прыкмет і асаблівасцей
пэўнага віду твораў. Гэты раздзел забяспечвае гатоўнасць вучняў да
аналізу больш складанага матэрыялу, знаёмства з разнастайнымі
спосабамі адлюстравання рэчаіснасці і чалавека.
Лірыка і яе відавая, жанравая спецыфіка знаходзяцца ў
цэнтры другога раздзела «Голасам душы і сэрца». Аналіз паэзіі
грунтуецца на разуменні твора як ідэйна-мастацкага цэлага; увага
вучняў акцэнтуецца на тыпе перажывання і аўтарскім настроі,
выяўленых пачуццях і думках, увасабленні вобразаў-карцін,
мастацкіх асаблівасцях верша (паэтычная лексіка, мілагучнасць,
тропы і інш.). Гэты раздзел мае важнае значэнне ў плане развіцця
эстэтычнага ўспрымання паэзіі. Тут прыкметна актывізуецца
пазнавальная і творчая дзейнасць вучняў. У раздзеле разглядаюцца
асноўныя віды лірыкі (грамадзянская, філасофская, інтымная,
пейзажная), прадстаўлены творы асобных жанраў (песня, элегія,
раманс), так званыя класічныя (цвёрдыя) формы верша (санет,
актава, трыялет), якія, аднак, жанрамі не з’яўляюцца, пра што варта
было б сказаць у адпаведным артыкуле падручніка. Падзел лірыкі на
віды, жанры і формы ў цэлым прымальны, але патрабуе пэўных
удакладненняў, тлумачэння, каб больш выразнай і даступнай была
сістэма літаратуразнаўчых паняццяў.

Эпічны спосаб паказу жыцця і чалавека, яго прыёмы і сродкі
разглядаюцца ў трэцім раздзеле «Павольная плынь аповеду». Вучні ў
працэсе аналізу твораў выяўляюць матывы паводзінаў і ўчынкаў
герояў, высвятляюць прычыны і сутнасць канфліктаў, асэнсоўваюць
важныя маральна-этычныя праблемы, спасцігаюць пазіцыю аўтара,
яго ацэнкі і погляды.
«Дзвюх плыняў вольнае зліццё» — такую назву мае чацвёрты
раздзел, у якім вывучаюцца ліра-эпічныя жанры (паэма, балада,
прытча, байка). Вучні атрымаюць уяўленне пра ідэйна-мастацкі змест
паэмы Янкі Купалы «Магіла льва», балад Янкі Сіпакова і Аркадзя
Куляшова, прытчаў Максіма Танка і Анатоля Вярцінскага, інш. Увага
засяроджваецца на асаблівасцях жанравага выяўлення, найбольш
значных вобразах і матывах, пастаўленыя пытанні звернуты да
ўнутранага свету вучняў. Ім прапануецца самастойна даць ацэнку
рэчаіснасці і чалавека праз прызму этычнага і эстэтычнага,
выяўляючы
эмацыянальна-каштоўнаснае
светаўспрыманне
і
светаразуменне. Важнае значэнне аўтарамі адводзіцца развіццю
вобразна-эмацыянальнага
ўспрымання
школьнікаў,
творчаму
падыходу да асэнсавання імі праблемных пытанняў.
У пятым («Калі раскрываюцца характары») і шостым («На сцэне
і на экране») раздзелах адбываецца знаёмства з іншымі відамі
мастацтва (тэатр, кіно, тэлебачанне), што дае магчымасць вучням
пашырыць свой культуралагічны досвед. Прапанаваны матэрыял
уключае вучняў у сферу мастацтва, у дыялог з культурай. Яны
пераконваюцца ў цеснай «садружнасці муз», пры гэтым развіваецца іх
здольнасць разумець і адчуваць сапраўднае мастацтва. Імпануюць
творчыя заданні, якія падвышаюць цікавасць да вывучэння пэўнага
твора ці тэмы. Гэтыя раздзелы спрыяюць выхаванню эстэтычнага
густу, падрыхтаванага гледача, уключанага ў адзінае сілавое поле
«літаратура — мастацтва — культура» і які мае патрэбу ў духоўных
каштоўнасцях (гэтая патрэба ў ідэале павінна зрабіцца ўнутранай
матывацыяй). Прэзентабельнасць апошніх
двух
раздзелаў у
падручніку відавочная.
Пры разглядзе літаратурнай творчасці ў падручніку таксама
выкарыстоўваецца сувязь з такімі відамі мастацтва, як жывапіс,
музыка, архітэктура. Параўнальны аналіз ўзбагачае вучняў новымі
ўражаннямі, эстэтычнымі пачуццямі, пашырае іх кругагляд,
дапамагае больш глыбокаму ўспрыманню і разуменню канкрэтных
твораў, іх выяўленчай адметнасці. Супастаўленне розных відаў
мастацтва ўзмацняе развіццёвую і культуралагічную накіраванасць
літаратурнага навучання.
Вучэбны матэрыял выкладаецца ў падручніку навукова,
сістэмна, у цэлым зразумела, даступна (хоць часам фармулёўкі могуць
быць больш сціслымі і даходлівымі для разумення), аўтары

выкарыстоўваюць элементы займальнасці. Знойдзена «залатая
сярэдзіна» паміж навуковым падыходам і выхаваўчымі мэтамі ў
працэсе навучання. Падабраны аўтарамі матэрыял стварае
матывацыю да літаратурнага чытання, садзейнічае інтэлектуальнаму і
духоўна-эмацыянальнаму развіццю вучняў гэтага школьнага ўзросту.
І ўсё ж пры выкладанні матэрыялу месцамі надараюцца
недакладнасці. Так, у выданні 2006 г. чытаем пра верш «Бывай…»:
«Гэты верш Аркадзь Куляшоў напісаў, калі яму было чатырнаццаць
гадоў — столькі, колькі і вам» (с. 97). (Дарэчы, слова «чатырнаццаць»
тут надрукавана з незаўважанай памылкай: «чытырнаццаць.). З кнігі
ў кнігу вандруе гэтае выказванне пра куляшоўскі верш. Аднак яно не
адпавядае сапраўднасці, бо не гэты вершаваны тэкст Аркадзь
Куляшоў стварыў у свае чатырнаццаць гадоў, а іншы. Пажадана
паглядзець першапачатковы варыянт твора ў часопісе «Полымя» за
1928 год (№ 5), каб пераканацца, што ў першым выпадку мы маем
справу з вершам пачаткоўца, у другім (маецца на ўвазе тэкст,
змешчаны ў падручніку) — паэтычны шэдэўр. Дык які верш напісаў
А. Куляшоў у чатырнаццаць гадоў? Патрэбна агаворка
ці
ўдакладненне пра тое, што да тэксту верша «Бывай…» паэт вяртаўся
неаднойчы, дапрацоўваў яго, шліфаваў, можна сказаць, усё жыццё, у
выніку атрымаўся класічны ў мастацкіх адносінах твор.
Змест
падручніка
(вучэбнага
дапаможніка)
дазваляе
забяспечыць пазнавальную дзейнасць школьнікаў, арыентуе іх на
творчы характар засваення прадмета. Пытанні ў метадычным
апараце маюць скіраванасць на развіццё асобы вучня: яго пачуццяў,
эмоцый, самасвядомасці, знешняй і ўнутранай культуры, мастацкаэстэтычнага густу. Навучанне літаратуры спалучана з іншымі
формамі пазнання рэчаіснасці і чалавека (этыкай, філасофіяй,
мастацтвам і інш.), што і дэманструюць адпаведным чынам
сфармуляваныя пытанні. Настаўніку даецца магчымасць скарыстаць
розныя віды дзейнасці ў працэсе работы з навучальнай кнігай:
чытанне, аналіз часткі і цэлага мастацкага твора, супастаўленне,
стварэнне водгукаў, завучванне і інш. Метадычныя блокі пытанняў у
кожным раздзеле ўключаюць пытанні і заданні для самакантролю.
Аднак кола заданняў, скіраваных на самастойную творчую дзейнасць,
пры падрыхтоўцы новага выдання падручніка пажадана было б
пашырыць, зрабіць іх больш разнастайнымі і цікавымі.
Колькасць пытанняў і заданняў у кожным выпадку залежыць
ад канкрэтных дыдактычных мэт і задач, іх выкананне
прадугледжвае
выкарыстанне
розных
спосабаў
і прыёмаў,
накіраваных на засваенне зместу навучання: эмацыянальнае
ўздзеянне на рэцыпіента, інтэлектуальнае «пагружэнне» (заглыбленне)
у матэрыял, непасрэднае эмацыянальна-асобаснае ўспрыманне
прачытанага, самастойнасць у авалоданні вучэбнай інфармацыяй

(самаадукацыя) і самарэгуляцыя, рэфлексія, праблемныя пытанні,
творчыя заданні, калектыўная дзейнасць і інш.
Кожны метадычны блок уключае пытанні рознай ступені
складанасці і цяжкасці, гэта значыць яны маюць дыферэнцыраваны
характар, аднак могуць быць паспяхова асэнсаваны вучнямі гэтага
ўзросту.
Арганізацыя
метадычнага
матэрыялу
вызначаецца
прадуманасцю, лагічнай паслядоўнасцю, сістэмнасцю. Метадычны
апарат падручніка накіраваны на выпрацоўку рэпрадуктыўных,
аналітычна-сінтэтычных і творчых уменняў школьнікаў. Пытанні і
заданні садзейнічаюць адпаведнай інтэрпрэтацыі тэксту, выяўленню
эмацыянальна-ацэначных рэакцый. Аднак неабходна яшчэ раз
уважліва перагледзець метадычныя блокі, каб пазбавіцца падказак,
зусім лёгкіх і просценькіх пытанняў, разлічаных на рэпрадуктыўны
ўзровень. Асобныя з пытанняў і заданняў вымагаюць удакладнення і
дапрацоўкі, асабліва тады, калі адбываецца іх нагрувашчванне, таму
колькасць прапанаваных пытанняў можа быць зменшана.
Змест падручніка дае магчымасць шырока задзейнічаць
асноўныя сродкі навучання (няхай сабе яны традыцыйныя, бо пакуль
што не існуюць вучэбныя CD-дыскі і іншыя наборы электронных
рэсурса ў), якія дапамагаюць прэзентаваць творчасць пісьменнікаў,
садзейнічаць актывізацыі працэсу навучання. Аўтары прапануюць
скарыстаць візуальны ілюстрацыйны матэрыял у падручніку,
аўдыязапісы, альбомы і інш.
Тэкст падручніка ўяўляе сабой узаемазвязаную і цэласную
структуру. Галоўным аб’ектам у ім з’яўляюцца мастацкія творы для
абавязковага вывучэння, якія і складаюць асноўны тэкст. Да яго
прымыкаюць тэарэтычныя артыкулы пра роды, віды і жанры
(своеасаблівыя «ключы» да прачытання і асэнсавання твораў).
Дапаўняльным тэкстам з’яўляюцца творы, ўключаныя для разгляду з
раздзела праграмы «Для чытання і абмеркавання». У падручніку
пададзены толькі тыя тэксты, якія ствараюць тэматычнае адзінства,
параўнальны кантэкст. Паглыбленаму, больш грунтоўнаму засваенню
вучэбнага матэрыялу дапамагае «Слоўнік тэрмінаў», дзе асветлены
асноўныя літаратуразнаўчыя паняцці, якія вывучаліся ў ранейшых
класах (захоўваецца прынцып пераемнасці ў навучанні), а таксама
зроблены адсылкі на тыя старонкі кнігі, дзе асвятляецца тое ці іншае
тэарэтычнае паняцце.
Дапаможную ролю мае «Даведнік пра аўтараў змешчаных у
падручніку твораў», да звестак якога вучні могуць звярнуцца ў
працэсе гутаркі ці падрыхтоўкі дамашняга задання (хоць сёе-тое тут
можна падкараціць, пазбавіцца інфармацыі адцягненага характару).
Больш трываламу замацаванню ўяўлення пра літаратуру як родаважанравую сістэму дапамагаюць схемы, змешчаныя на форзацах кнігі
(гл. выданне 2006 г.).

У цэлым забяспечана адзіная сістэма ілюстравання кнігі,
пачынаючы з вокладкі і заканчваючы афармленнем старонак з
назвай кожнага раздзела. Падабраны ілюстрацыйны матэрыял
забяспечвае міжпрадметныя сувязі пры вывучэнні літаратуры:
адбываецца супастаўленне мастацкага твора і яго вобразнага
эквіваленту ў іншым відзе мастацтва (жывапіс, скульптура,
архітэктура, ткацтва). Якасць друку ілюстраваных матэрыялаў у
выданні 2006 г. жадае лепшага, паколькі асобныя адбіткі
(В. Бялыніцкі-Біруля. «Вясной», фотаздымак Полацкага Сафійскага
сабора) атрымаліся малавыразнымі. Пры падрыхтоўцы наступнага
выдання кнігі пажадана падабраць замест «Ілюстрацыі да верша Янкі
Купалы «Спадчына» М. Басалыгі твор больш яркі, уражальны,
выкананы ў адметных колерах. Не можа задаволіць і фармат
зробленых адбіткаў.
Арыентавацца
ў
вучэбным
матэрыяле
дапамагаюць
шрыфтавыя выдзяленні. Тэставыя і шрыфтавыя выдзяленні, схемы
на форзацах, подпісы да ілюстрацыйнага матэрыялу, блокі пытанняў і
заданняў
стымулююць
цікавасць
да
вывучэння
прадмета,
накіроўваюць пазнавальную дзейнасць школьнікаў. Усё гэта спрыяе
больш эфектыўнаму засваенню вучэбнага матэрыялу.
Надрукаваны тэкст візуальна ўспрымаецца нядрэнна, хаця
якасць друку магла б быць лепшай (у сэнсе выразнасці). Пажадана,
каб выдзяленні ў загалоўках, метадычным апараце былі каляровыя,
паколькі каляровыя знакі-сімвалы зрабілі б працу вучня больш
аператыўнай, беспамылкова арыентавалі б яго пры пошуку
неабходнага матэрыялу. Варта патлумачыць умоўныя сімвалы —
«зорачкі» над тэкстамі для чытання і абмеркавання і г. д.
Ілюстраванне падручніка
(вучэбнага
дапаможніка) і апарат
арыенціроўкі неабходна забяспечыць на самым высокім узроўні. Не
забывайма, што падручнік павінен выглядаць як твор мастацтва.
Тэарэтычныя раздзелы, метадычныя матэрыялы ў цэлым
напісаны добрым навуковым і літаратурным стылем. Істотных заўваг
па моўным, стылістычным афармленні аўтарскіх тэкстаў няшмат.
Праўда, асобныя сказы дасягаюць 49—50 слоў, фармулёўкі занадта
шматслоўныя. Неабходна падкараціць доўгія сказы, асабліва там, дзе
вучням цяжка засвоіць сэнс выкладзенай думкі. Варта таксама даць
тлумачэнне незразумелых слоў, многія з якіх належаць да ўстарэлай
лексікі. Пры перавыданні кнігі трэба выправіць памылкі друку,
моўныя і стылёвыя хібы: «балонневай», «прасаку», «пазнаёміўшыся»,
«…высакамерныя адносіны да акружаючых», інш.
Такім чынам, разглядаемы намі падручнік уяўляе сабой
цэласную вучэбна-метадычную сістэму. Гэтая навучальная кніга мае
трывалую навуковую аснову, дапамагае спасціжэнню прыроды
слоўнага мастацтва, законаў яго жанравага функцыянавання.

Вылучаючы навуковасць як несумненную вартасць падручніка,
неабходна яшчэ раз адзначыць яго выключнае значэнне для
фарміравання асобы ва ўсёй яе шматграннасці, выхаванні
грамадзянскасці, патрыятызму і гуманістычнага светапогляду
сучасных школьнікаў.
Літаратура мож а змяніць свет да лепшага
Штотыднёвік «Літаратура і мастацтва» восенню 2005 года
звярнуўся з просьбай адказаць на пытанні анкеты:
1. Наколькі з вашага пункту гледжання змест падручнікаў па
беларускай літаратуры адлюстроўвае сучасны літаратурны
працэс?
2. Не падаецца вам, што школьнікакў, асабліва падлеткаў,
лепш пачынаць знаёміць з нацыянальнай літаратурай праз творы
займальна-прыгодніцкага жанру, каб спачатку зацікавіць, а пасля
навучыць?
3. Ці павінен падручнік выглядаць як мастацкі твор?
4. Як павінен бы ць арганізаваны вучэбны (крытычны)
матэрыял падручніка і якой мовай напісаны?
1. Наколькі я правільна зразумеў сэнс першага пытання,
маюцца на ўвазе найперш падручнікі для старшых класа ў і
заключная ступень навучання, дзе ў курсе беларускай літаратуры
вывучаецца сучасны перыяд яе развіцця. На аглядавыя тэмы па
сучаснай літаратуры праграмай 2002 г. было адведзена 10 гадзін, на
павышаным узроўні — 16 гадзін, а праграмай 2003 г. для ўстаноў з
паглыбленым вывучэннем беларускай літаратуры крыху больш — 20
гадзін. Аднак, трэба заўважыць, на знаёмства з творчасцю сучасных
пісьменнікаў стане менш часу, паколькі на ўсіх узроўнях школьнай
адукацыі на вывучэнне мастацкай літаратуры колькасць гадзін не
павялічваецца, а наадварот, скарачаецца. Так, праграмы для ІХ—Х
класаў 2005 г. на базавым і павышаным узроўнях адводзяць на
беларускую літаратуру 54 і 72 гадзіны адпаведна, пры ранейшых
(2002 г.) 72 гадзінах. На паглыбленым узроўні ў старшых класах
таксама змяншаюцца гадзіны, у чым я ўпэўніўся, калі не так даўно
дапрацоўваў раздзелы па сучаснай беларускай літаратуры для
школьнай праграмы. Так што не хапае вучэбных гадзін і на класіку, і
на сучасных пісьменнікаў. Па сутнасці звужаецца сфера духоўнага
ўплыву на асобу вучня, літаратура з яе чалавеказнаўчай,
народазнаўчай і культуратворчай функцыямі выцясняецца пакрысе
на перыферыю адукацыі. Робіцца гэта, думаецца, неабачліва, як і
неабачліва зняты ў школе абавязковы экзамен па беларускай і рускай
літаратурах. Страчваецца вельмі істотнае — матывацыя да вывучэння
прадмета. Скажыце, калі ласка: на якім яшчэ экзамене кожны вучань

можа раскрыць сваю душу, выявіць маральна-этычную пазіцыю,
эстэтычны густ, прадэманстраваць, што ён, апрача іншага, трымае
экзамен на годнасць Чалавека і Грамадзяніна?!
Што мы маем сёння? У выніку скарачэнняў, герметызацыі
змест праграм і падручнікаў атрымоўваецца перагружаным, нават
непад’ёмным. Настаўнікі не маюць магчымасці засяродзіцца на
аналізе мастацкага тэксту, а мусяць спяшацца, выконваць вучэбны
план і «браць штурмам» аўтара за аўтарам, твор за творам. Па
сутнасці шлях экстэнсіўны, звязаны з бясконцым назапашваннем і
засваеннем інфармацыі, тупіковы. У сённяшніх умовах неабходна
інтэнсіфікаваць працэс літаратурнага навучання, што прадугледжвае
якаснае засваенне ведаў, звязанае з жыццепазнаннем, духоўным
развіццём асобы, выпрацоўкай найперш крытычнага і мадэлюючага
тыпаў мыслення.
На мой погляд, сучасны літаратурны працэс як комплекс
узаемазвязаных з’яў і фактаў цэласна, шматаспектна і грунтоўна
неабходна вывучаць у ліцэях і гімназіях, на філалагічных і
педагагічных факультэтах. Дарэчы, ці не нонсенс гэта? На лекцыйны
курс па сучаснай беларускай літаратуры на філфаку БДУ (ІV курс,
спецыяльнасць «Беларуская філалогія») адведзена ўсяго 20 гадзін (ці
10 лекцый). У базавай агульнаадукацыйнай школе, на маю думку,
пажадана вывучаць пры дастатковай колькасці гадзін найбольш
значныя і знакавыя творы сучаснай беларускай літаратуры.
Інфармацыйна насычаныя агляды, якія стракацяць пералікам імёнаў
і твораў, бачацца мала эфектыўнымі. Дастаткова пазначыць агульныя
тэндэнцыі развіцця мастацтва слова на сучасным этапе (напрамкі,
стылёвыя плыні і інш.). Самае важнае і істотнае, каб вывучэнне
літаратуры ў школе было працэсам духоўнага самапазнання,
пастаяннага эстэтыка-культурнага і гуманістычнага ўзбагачэння
асобы, здольнай жыць у суладнасці з прыродай, іншымі людзьмі,
адчуваць сябе ў канкрэтнай этнапрасторы. Мастацкая літаратура
развівае ўяўленне і фантазію, фарміруе ментальнасць, закладвае
важныя духоўныя сэнсы і архетыпы, яна валодае вялікім
патэнцыялам, каб у выніку пачэрпнутых эмоцый і ўражанняў чалавек
меў незаштампаванае, жывое мысленне.
Зрэшты, падручнік можна паспрабаваць стварыць па
гісторыка-эстэтычным прынцыпе. І, галоўнае, не трэба баяцца
ўводзіць у школьную праграму сучасных аўтараў. Бо камусьці
здаецца, што калі ўключыў у праграму пісьменніка маладзейшага
пакалення, то тым самым яго ўжо, фігуральна кажучы, кананізаваў,
зрабіў класікам. Напрыклад, украінцы адвялі ў школьным падручніку
па літаратуры манаграфічны раздзел пра постмадэрніста Юрыя
Андруховіча, і нічога, свет не перакуліўся. А хіба мы не можам
прапанаваць для манаграфічнага вывучэння, скажам, творчасць

Леаніда Дранько-Майсюка? Ці творчасць незабыўнага, светлай памяці
цудоўнага паэта Алеся Пісьмянкова? Памятаю, як у свой час у
аглядах па сучаснай літарат уры я згадаў некалькі імёнаў
саракагадовых аўтараў, дык адна асоба не магла ўразумець, навошта
«маладзёны»ў школе, і рэакцыя яе была «Ха-ха!». Не хацеў бы надаваць
зашмат значнасці сваёй сціплай персоне, але тое, што пры
мадэрнізацыі школьных праграм у аглядах (хай пакуль сабе хоць у
аглядах!) па літаратуры і спісах твораў з’явіліся многія сучасныя
пісьменнікі, — ёсць частковая рэалізацыя майго падыходу да
вывучэння сучаснай літаратуры ў школе. Сёння можна смела, нават
без ваганняў уключыць у праграмы і падручнікі нямала выдатных
пісьменнікаў і іх твораў для абавязковага вывучэння. Таму,
зразумела, неабходна прапанаваць якасна новыя адукацыйныя
мадэлі курсаў літаратуры. Для гэтага патрабуецца падтрымка, час і
адпаведнае фінансавае забеспячэнне, стварэнне спрыяльных умоў
для аўтараў.
Перакананы: сучасная літаратура павінна быць шырэй
запатрабавана ў школе, каб яна дапамагала ў духоўным развіцці
вучняў, «кіравала чалавечым розумам» (В. Гюго). Вельмі важна, каб
пры вывучэнні класікі актуалізаваўся яе надзённы, універсальны і
агульначалавечы змест. Калі б можна (а чаму б і не памарыць!), то я
дадаткова ўвёў бы ў школе адну гадзіну на тыдзень для знаёмства з
творамі сучасных беларускіх пісьменнікаў, літаратурна-мастацкімі
выданнямі. Ёсць і такі варыянт: дарэчы прыйшоўся б факультатыў у
суботу (пры ўмове пяцідзёнкі) «Сучасная літаратура».
2. Зрэшты, так яно насамрэч і ёсць: у V—VІ класах дзеці
знаёмяцца з творамі прыгодніцкага і фантастычнага зместу:
М. Лынькова «Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў»,
Д. Шулцэ «Роберцік», М. Зарэмбы «Рыжая ластаўка» і інш. А я шчэ
падлеткі чытаюць народныя і літаратурныя казкі, міфалагічныя
творы, біблейскія паданні, байкі, апавяданні пра жывёл і інш. Калі я
працаваў загадчыкам лабараторыі літаратурнай адукацыі НІА, і мы
пачалі рыхтаваць праграмы і падручнікі для 12-годкі, то выра шылі
найперш «разгрузіць» падручнік па беларускай літаратуры для V
класа, у якім было каля 70-ці літаратурных тэрмінаў і паняццяў.
Абнавіўся яго змест за кошт цікавых твораў для дзяцей. У створаным
падручніку для VІ класа (аўт.-склад. А. Бельскі, Л. Цітова) змешчаны
творы больш 20-ці сучасных пісьменнікаў: У. Ліпскага, В. Адамчыка,
А. Вялюгіна, А. Васілевіч, Ю. Свіркі, Р. Барадуліна, А. Пісьмянкова,
У. Бутрамеева, М. Зарэмбы і інш. Да таго ж шасцікласнікі займелі
магчымасць пазнаёміцца з беларускай батлейкай і творамі
фантастыкі, якія да гэтага адсутнічалі ў школе і ўведзены ў праграму
ўпершыню. Такім чынам, мы свядома пашырылі прэпедэўтычны курс
літаратуры, каб найперш зацікавіць дзяцей мастацкімі творамі,

нязмушана, спакваля іх падвесці да больш сур’ёзнага ўспрымання
літаратуры. Але займальных прыгодніцкіх і фантастычных твораў
можна было б прапанаваць школьнікам, асабліва падлеткам, значна
больш. Сёе-тое мы маем, напрыклад, аповесць А. Федарэнкі
«Шчарбаты талер», якая, праўда, трапіла ў спіс твораў для
пазакласнага чытання, але мае ўсе падставы для абавязковага
вывучэння. Але давайце задамо праблемнае пытанне: а ці багата ў
сучаснай літаратуры мы маем яркіх, таленавітых займальнапрыгодніцкіх і фантастычных апавяданняў ды аповесцяў для дзяцей?
А пра ўзаемаадносіны сучасных падлеткаў, іх жыццё? Ці, скажам,
выдатных твораў пра юнацкае каханне, сяброўства, моладзевыя
праблемы? Безумоўна, я маю на ўвазе творы хрэстаматыйнага
ўзроўню. Таму беларускім пісьменнікам, мусіць, ёсць тут пра што
падумаць, разважыць і ўзяцца за працу, каб «сплаціць доўг» нашай
школе. І наконт таго — зацікавіць, а пасля навучыць: гэта рэчы
ўзаемазвязаныя. Сапраўды, неабходна зацікавіць мастацкім словам,
завабіць у свет літаратурных герояў і падзей, абудзіць унутраную
матывацыю і патрэбу чытаць, а затым падвесці да больш складанага
разумення літаратуры як чалавеказнаўства і мастацтва слова. А
вучыць неабходна з паводле гуманістычнай педагогікі: суперажываць,
быць чулым, спагадлівым, добрым, сумленным...
3. Падручнік — гэта мегатэкст, які можа быць цэласным
творам пры ўмове «цэментуючай» ідэі, кампазіцыйнай зладжанасці,
прадуманага структуравання. Падручнік, можна сказаць, адбыўся,
калі ён уяўляе адзінства зместу і формы, цудоўна аформлены, мае
ілюстрацыі, надрукаваны на выдатным паліграфічным узроўні.
Навучальная кніга павінна ўспрымацца як цуд, дзіва, таямніца,
чытацца на адным дыханні. Добра было б, каб да падручніка
настаўнік і вучні, асабліва ў сярэдніх класах, атрымоўвалі
мультымедыйны дапаможнік на кампакт-дыску ці відэакасеце.
Зрэшты, такая задума ўзнікла яшчэ падчас маёй працы ў
Нацыянальным інстытуце адукацыі і рабіліся спробы яе рэалізаваць:
быў падрыхтаваны сцэнар мультымедыйнай хрэстаматыі, вяліся
перамовы, узгадненні. А яшчэ, добра ведаю, настаўнікі хацелі б
выкарыстаць на ўроку творы жывапісу і музыкі, задзейнічаць на
ўроку міжпрадметныя сувязі, а таму трэта распачынаць працу па
стварэнні мультымедыйных набораў па пэўных тэмах, раздзелах
школьнага курса літаратуры.
4. У школе, на маю думку, павінны быць прадстаўлены розныя
канцэптуальныя мадэлі падручнікаў. Тут неабходна ўнікаць
аднатыпнасці, схематызму, калі, скажам, вучэбны матэрыял
структуруецца выключна па ідэйна-тэматычнаму прынцыпе. Сёння,
як ніколі, павінны быць запатрабаваны арыгінальныя ідэі, ноў-хаў,
пажадана ўлічваць і тэхналогіі стварэння навучальнай кнігі,

распрацаваныя ў іншых краінах. Падручнік ва ўсіх адносінах павінен
быць прэзентабельным. Вядома, нічога ідэальнага няма. Але да гэтага
трэба імкнуцца — да ўзорнасці, ідэалу. Галоўнае, важна аб’яднаць
намаганні тых, хто працуе на школу і для школы. А такіх
зацікаўленых людзей, здаецца, не так і шмат. Прапаноўваючы
штосьці інавацыйнае, эксперыментальнае, неабходна лічыцца з
настаўніцкай думкай, меркаваннямі выдатных педагогаў-практыкаў.
Якой мовай павінен быць напісаны падручнік? Тут адказ, думаецца, адназначны: зразумелай, даступнай, даходлівай, пазбаўленай
залішняй мудрагелістасці і ўсялякай лішніцы. Бясспрэчна, пры ўмове
захавання навуковасці, тэарэтычных выкладак. Школьны падручнік
не павінен рыхтаваць літаратуразнаўцаў, ён павінен быць чымсьці
нашмат большым і значным — падручнікам жыцця, дарадцам і
цікавым суразмоўцам. Але адна справа — тэорыя і ўстаноўка на ідэал,
іншая — яе рэальнае ўвасабленне, бо напісаць выдатны падручнік —
гэта як песню праспяваць, выдыхнуць паэму ці стварыць сімфонію.
Часопіс «Беларуская мова і літаратура»
ў адукацыйнай прасторы
Ужо адно тое, што тыражы асобных нумароў гэтага часопіса
набліжаюцца да пяці, шасці і сягаюць нават за шэсць тысяч
экземпляраў,
заслугоўвае
ўвагі.
Чаму?
Па-першае,
для
беларускамоўнага спецыялізаванага навукова-метадычнага выдання
гэта даволі высокі паказчык. Па-другое, радуе сам факт яго існавання
і працягласць выхаду — без малога 15 гадоў. Часопіс «Беларуская
мова і літаратура» цяпер выдаецца штомесяц (з 1995 г. быў
квартальнікам, з 2003 г. па чэрвень 2005 г. уключна выходзіў раз на
два месяцы); ён мае сваю нішу ў інфармацыйнай, адукацыйнай і
культурнай прасторы, гэта на сёння досыць папулярнае выданне
сярод настаўнікаў-філолагаў нашай краіны.
Часопіс таксама добра вядомы розным катэгорыям чытачоў:
студэнтам, метадыстам, выкладчыкам вышэйшых навучальных
устаноў, іншым
работнікам
сістэмы адукацыі, навукоўцам,
пісьменнікам (асабліва пасля таго, як была запачаткавана рубрыка
«Сучасная літаратура»). Прывяду такі факт: вядомы празаік,
прачытаўшы ў часопісе артыкул пра яго раман, адшукаў на працы
аўтара артыкула і прыйшоў, каб выказаць словы падзякі за ўвагу да
творчасці.
У кожнага ёсць, зразумела, свой інтарэс. Для настаўнікаў
беларускай мовы і літаратуры часопіс — незаменны дапаможнік у
працы. Студэнты выкарыстоўваюць распрацоўкі ўрокаў і іншыя
матэрыялы на занятках па методыцы выкладання мовы і літаратуры,
падчас праходжання педагагічнай практыкі ў школе, пры напісанні

курсавых і дыпломных работ. Выкладчыкі ВНУ найчасцей
звяртаюцца да артыкулаў тэарэтыка-метадычнага характару.
Маладыя навукоўцы маюць патрэбу апрабіраваць на старонках
часопіса асноўныя палажэнні сваіх педагагічных і філалагічных
даследаванняў, бо «Беларуская мова і літаратура» — прэстыжнае
рэцэнзаванае выданне, высокі статус якога вызначаны ВАК Беларусі.
Зрэшты, усё гэта засведчыла апытанне нашых падпісчыкаў і аўтараў.
Вернемся да сярэдзіны 1990-х гадоў — у той час, калі пабачыў
свет першы нумар часопіса «Беларуская мова і літаратура». Менавіта
тады ў суверэннай Беларусі, гэта значыць у новых ідэалагічных і
сацыякультурных
умовах, складвалася нацыянальная
сістэма
адукацыі. Перад школай, беларускімі настаўнікамі паўсталі важныя
адукацыйна-выхаваўчыя задачы. Педагогі краіны мелі вострую
патрэбу ў адпаведнай інфармацыйнай падтрымцы. У 1992 г. быў
створаны часопіс «Адукацыя і выхаванне», але ён не мог ахапіць усе
разнастайныя кірункі ў адукацыйна-выхаваўчай практыцы, таму па
ініцыятыве доктара педагагічных навук, прафесара У. Пархоменкі
была заснавана цэлая серыя часопісаў «У дапамогу педагогу». Часопіс
мае свайго «хроснага бацьку»: ім стаў вядомы вучоны доктар
педагагічных навук, прафесар В. Протчанка. Менавіта Васілём
Ульянавічам была распрацавана і паспяхова рэалізавана канцэпцыя
педагагічнага выдання як практыка арыентаванага, гэта значыць
скіраванага на вучэбны працэс у сучаснай школе. За год да адыходу з
жыцця В. Протчанка прапанаваў мне рэдагаваць часопіс. Перадаў
гэтае выданне, як ён сказаў, «у спадчыну». На сучасным этапе мы
працягваем ўзбагачаць тыя традыцыі, якія заклаў Васіль Ульянавіч.
Дарэчы, падобныя да нашага часопіса выданні маюць
настаўнікі рускай мовы і літара туры, гісторыі, геаграфіі, біялогіі,
фізікі, хіміі — пералік можна доўжыць. Сёння выдавецтва «Адукацыя
і выхаванне» прапануе настаўнікам краіны каля трох дзесяткаў
навукова-метадычных часопісаў, сярод якіх «Беларуская мова і
літаратура» займае пазіцыю аднаго з флагманаў. Часопіс прайшоў
шлях свайго станаўлення і набыў творчую дынаміку. У развіцці
выдання
прымае
непасрэдны, зацікаўлены ўдзел дырэктар
выдавецтва «Адукацыя і выхаванне» М. Супрановіч, які падтрымлівае
новыя пачынанні, дапамагае аператыўна вырашыць многія пытанні,
звязаныя з рэдакцыйна-выдавецкім працэсам.
Сёння няма асаблівай патрэбы прэзентаваць, рэкламаваць
часопіс настаўнікам, якія з’яўляюцца яго асноўнымі падпісчыкамі.
Чытачы добра ведаюць традыцыйныя рубрыкі: «Вучэбны працэс»,
«Методыка і вопыт», «Запрашаем на ўрок», «Пазакласная работа» і інш.
Разам з тым за апошнія гады ў часопісе з’явіліся новыя рубрыкі:
«Тэорыя і практыка навучання», «Настаўніцкі семінар», «Лінгвістыка і
школа», «Думка лінгвіста», «Чытаем класікаў», «Даўняя літаратура»,

«Гісторыя літаратуры», «Сучасная літаратура», «Рыхтуемся да
тэсціравання», «Рыхтуемся да алімпіяды», «Займальны матэрыял» і
шэраг іншых.
Часопіс «Беларуская мова і літаратура» ствараецца для
настаўнікаў і самімі настаўнікамі. На яго старонках надрукаваны
сотні артыкулаў і метадычных распрацовак педагогаў-практыкаў.
«Нарэшце і настаўнікі атрымалі мажлівасць далучыцца да розных
метадычных інтэрпрэтацый аднаго і таго ж твора. А гэта, я
пераканана, і надалей будзе актывізаваць творчыя пошукі», — мяркуе
член рэдкалегіі прафесар В. Ляшук. Вельмі важна, што сваімі
распрацоўкамі ўрокаў настаўнікі дэманструюць, як яны не толькі
скарыстоўваюць метадычныя падыходы на практыцы, але і
нестандартна, творча працуюць. На старонках часопіса сваім
вопытам з калегамі дзеляцца вядучыя метадысты і таленавітыя
педагогі-наватары, сярод якіх ёсць заслужаныя настаўнікі, выдатнікі
адукацыі. Стала, актыўна супрацоўнічаюць з часопісам метадысты
А. Руцкая, В. Смыкоўская, П. Лявонава, Н. Рашэтнікава, Л. Гамеза,
У. Саўко,
В. Праскаловіч,
Т. Мароз,
М. Грынько,
настаўнікі
М. Верціхоўская, І. Шпак, М. Навумчык, В. Мяжэвіч, М. Жуковіч,
І. Босы, В. Сіўковіч, А. Шавель, В. Цупік, І. Згрундо, А. Арлова,
С. Хандрыка, А. Казлова, Н. Кендыш, А. Балоцька, Т. Захарэвіч,
М. Лісун,
А. Аляшкевіч-Ляшковіч,
Г. Шмаянкова,
А. Дубіна,
Д. Доўгаль, А. Гулякевіч і многія іншыя. Часопіс пастаянна
прапагандуе метадычныя набыткі настаўнікаў беларускай мовы і
літаратуры, іх педагагічную дзейнасць, інавацыйныя тэхналогіі
навучання.
«Беларуская мова і літаратура» — даволі прэстыжнае і
папулярнае выданне сярод настаўнікаў. Шмат хто з іх жадае
надрукавацца ў сваім прадметным часопісе. Рэдакцыйны партфель з
кожным месяцам хутка павялічваецца, багацее на матэрыялы, якіх
набралася для друку на цэлы год наперад.
Сябры часопіса — метадысты, выкладчыкі універсітэтаў,
літаратурныя
крытыкі,
пісьменнікі,
навуковыя
супрацоўнікі
Нацыянальнага інстытута адукацыі, НАН Беларусі, у тым ліку
акадэмікі, прафесары, дактары і кандыдаты навук. У часопісе
друкуюцца аўтары падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў аўтары
падручнікаў
В. Івашын,
В. Красней,
М. Яленскі,
В. Ляшук,
Т. Шамякіна, Л. Цітова, Г. Валочка, Л. Васюковіч,
Я. Лаўрэль,
С. Язерская, Т. Логінава, Г. Снітко, В. Смаль і інш. Штомесяц да
супрацоўніцтва з часопісам далучаюцца новыя і новыя аўтары.
З мэтай выявіць плён сучаснай метадычнай думкі і
педагагічнай практыкі часопіс праводзіць сустрэчы з настаўнікамі ў
інстытутах павышэння кваліфікацыі, ладзіць творчыя конкурсы,
плённа супрацоўнічае з аўтарскім актывам. У 2004—2005 гг. адбыўся

конкурс на лепшую метадычную распрацоўку ўрока па беларускай
мове. Галоўная яго мэта заключалася ў тым, каб актывізаваць
творчую думку, навукова-даследчы пошук настаўнікаў. Пераможцы
былі ўзнагароджаны граматамі выдавецтва і адзначаны грашовымі
прэміямі, іх віталі на пашыраным пасяджэнні рэдкалегіі ў
Нацыянальным інстытуце адукацыі. Выдавецтва «Адукацыя і
выхаванне» і часопіс «Беларуская мова і літаратура» нядаўна абвясцілі
чарговы творчы конкурс для настаўнікаў-філолагаў краіны на лепшую
метадычную распрацоўку ўрока па беларускай мове і па беларускай
літаратуры (2008, № 7). Гэты конкурс прымеркаваны да 15-годдзя
часопіса, якое будзе святкавацца ў 2010 г. Падобныя творчыя
спаборніцтвы, апрача вырашэння практычных задач па забеспячэнні
якаснымі матэрыяламі вучэбнага працэсу, падвышаюць цікавасць да
свайго прадметнага часопіса, умацоўваць і пашыраць супрацоўніцтва
з падпісчыкамі, аўтарамі і чытачамі.
Галоўная задача рэдкалегіі і пастаянны клопат невялікага
рэдакцыйнага калектыву — прапаноўваць чытачам як мага больш
разнастайных матэрыялаў, узбагачаць банк каштоўнай інфармацыі
(нарматыўна-праграмныя
дакументы,
навукова-метадычныя
распрацоўкі, артыкулы па беларускай мове і літаратуры, практычныя
парады і заданні для падрыхтоўкі да алімпіяд рознага ўзроўню,
сцэнары
школьных
пазакласных
мерапрыемстваў
і
інш.).
Выкарыстанне рэсурсаў гэтага збору матэрыялаў дапамагае
актывізацыі вучэбнага працэсу, наладжванню адукацыйнай і
выхаваўчай дзейнасці настаўнікаў-філолагаў нашай краіны.
«Беларуская мова і літаратура» выходзіць на асэнсаванне
важных праблем адукацыі і выхавання, усё часцей становіцца для
настаўнікаў іх прафесійнай трыбунай, дзякуючы якой яны могуць
далучыцца да дыскусіі, абмеркаваць надзённыя пытанні школьнай
практыкі. У 2006 г. на старонках часопіса (№ 10) быў наладжаны
абмен думкамі наконт тэстаў па літаратуры. Цяпер рыхтуецца
«круглы стол» «Адукацыйныя тэхналогіі ў сучаснай школе: тэорыя,
практыка, праблемы», матэрыялы якога будуць змешчаны ў апошніх
нумарах часопіса за 2008 г. Многія настаўнікі адгукнуліся на пытанні
анкеты, падзяліліся пра набалелае. Вось што піша А. Гайкевіч з
Нароўлі: «З кожным годам у сучаснай школе штосьці мяняецца,
скарачаецца, пераглядваецца, удакладняецца, уводзіцца нешта
новае. Але вучні чамусьці не становяцца больш адукаванымі і
выхаванымі… Але ж як зрабіць развіццё дзяцей паспяховым, калі сам
час дыктуе нам, настаўнікам, свае ўмовы, прычым не заўсёды
камфортныя для працы, існавання. З увядзеннем тэсціравання над
нашымі галовамі навісла цёмная хмара, і найперш над настаўнікамі
беларускай мовы і літаратуры. Навучанне мове зведзена да
суцэльнага зубрэння правіл, выключэнняў з іх, да механічнага

завучвання, а літаратуры — да вывучэння біяграфій пісьменнікаў,
частковага прачытання твораў... Так атрымліваецца, што і настаўнікі,
і вучні часам проста адарваны ад магчымасцей сучаснай педагогікі,
бо іх сумесны працэс накіраваны на вынік на тэсціраванні, на
высокія каэфіцыенты навучальных дасягненняў». Падобныя лісты —
сведчанне даверу да свайго прафесійнага выдання, якое дае педагогу
магчымасць выказаць думкі, погляды, меркаванні. У настаўнікаў
з’явілася жаданне пісаць, каб быць пачутымі, абмяркоўваць
пастаўленыя праблемныя пытанні і шукаць адказы на іх.
Рэдкалегія часопіса на сёння — крэатыўная каманда, якая
найперш дбае пра высокапрафесійны імідж выдання, імкнецца
рэалізоўваць новыя творчыя праекты. Сярод асноўных кірункаў
дзейнасці,
запланаваных
мерапрыемстваў
можна
вылучыць
наступнае: супрацоўніцтва з Інстытутам мовы і літаратуры імя Якуба
Коласа і Янкі Купалы ў рамках дамовы выдавецтва «Адукацыя і
выхаванне» і кіраўніцтва НАН Беларусі, семінар «Сучасная беларуская
літаратура ў грамадстве і школе» з запрашэннем да ўдзелу вядомых
вучоных, пісьменнікаў, настаўнікаў, выязное пасяджэнне рэдкалегіі ў
адну са школ Мінска або краіны і інш. Вялікім поспехам карыстаецца
серыя каляровых партрэтаў беларускіх пісьменнікаў у выкананні
мастака А. Карповіча. На кожным пасяджэнні рэдкалегіі агучваецца
шмат цікавых ідэй і прапаноў. Вось толькі некаторыя з іх: «трэба
значна
большую
ўвагу надаваць вывучэнню
літаратуры ў
культуралагічным аспекце» (М. Мішчанчук); «не зашкодзіла б правесці
на старонках часопіса форум «Якасць школьных падручнікаў»,
«выдаваць дадатак да часопіса, тэматычныя зборнікі» (М. Яленскі);
«Добра пашырыць спіс артыкуламі па стратэгіі развіцця метадычнай
навукі. Варта засяродзіць увагу на праблеме падрыхтоўкі маладых
спецыялістаў у ВНУ» (І. Паўлоўскі); «запрасіць да супрацоўніцтва
псіхолагаў, у тым ліку і практычных, вучоных-педагогаў, каб тыя
дапамаглі настаўнікам канкрэтнымі парадамі ў вырашэнні розных
праблем навучання і выхавання дзяцей» (В. Протчанка); «адкрыць
рубрыкі “Літаратурныя
партрэты”, “Кансультант настаўніка”»,
«змяшчаць каляровыя рэпрадукцыі карцін жывапісу» (М. Навумчык);
«неабходна ўгрунтоўваць метадычную базу настаўніка тэарэтычнымі
артыкуламі», «рыхтаваць агляды новай метадычнай літаратуры»
(С. Язерская); «даць матэрыялы па вывучэнні новых тэм, уведзеных у
школьную праграму» (Т. Логінава) і інш. Рэдкалегія часопіса —
«лакаматыў» выдання, яго інтэлектуальны цэнтр. У яе склад
уваходзяць даследчыкі з вядучых навуковых і вышэйшых
навучальных устаноў г. Мінска, у тым ліку НАН Беларусі, НІА, БДУ,
БДПУ імя Максіма Танка, розных рэгіёнаў краіны. Рэгіянальныя
аддзяленні часопіса існуюць у кожным абласным цэнтры, іх
прадстаўляюць вядомыя вучоныя-філолагі і метадысты: В. Ляшук,

М. Мішчанчук, З. Мельнікава (Брэст), І. Лепешаў, А. Руцкая (Гродна),
Н. Віслабокава (Віцебск), В. Рагаўцоў (Магілёў), І. Штэйнер (Гомель).
Пры жаданні кожны з настаўнікаў ці аспірантаў можа звярнуцца да
іх і атрымаць рэцэнзію на артыкул, неабходную кансультацыю.
Асаблівая ўвага ў часопісе надаецца зваротнай сувязі з
аўтарамі і падпісчыкамі: праводзіцца маніторынг з дапамогай
анкетавання, робіцца аналітычны агляд рэдакцыйнай пошты.
Праведзены аналіз на аснове апытанняў найперш засведчыў, што
часопіс запатрабаваны, яго чытаюць, ім цікавяцца. Вось вытрымкі з
анкет і лістоў чытачоў: «настольная кніга, зроблена бібліяграфія ўсіх
артыкулаў» (Т. Чарэшка); «Матэрыялы, што друкуюцца ў часопісе,
дапамагаюць мне ў працы і стымулююць пошукі новых формаў
падачы матэрыялу на ўроках і пры правядзенні пазакласных
мерапрыемстваў» (Ж. Шуцьева); «Хачу падзяваць вам за такі цудоўны
часопіс. Для мяне ён — сапраўдная метадычная скарбонка. Тут
можна знайсці ўсё. І вельмі добра, што вы раіцеся з чытачамі наконт
перспектыўнага развіцця часопіса (В. Жук). «Дзякуючы вашаму
часопісу я выжыла ў школе!» — прызнаецца Т. Фаміна. «На маю
думку, з кожнай публікацыі можна ўзяць для сябе нешта
карыснае», — лічыць В. Данілюк з вёскі Сварынь Драгічынскага
раёна. Такой жа думкі прытрымліваецца І. Сырамалотава, настаўніца
Хонаўскай сярэдняй школы, што на Магілёўшчыне; яна піша: «Кожны
раздзел часопіса вельмі цікавы і, несумненна, прыцягвае ўвагу.
Дзякуючы матэрыялам часопіса можна павысіць свой прафесійны
ўзровень, за што вам вялікі дзякуй». Што можа быць вышэй за
пахвалу чытачоў? Рэдакцыя часопіса са свайго боку робіць усё для
таго, каб даць магчымасць педагогам данесці да шырокай чытацкай
аўдыторыі цікавыя і арыгінальныя ідэі, метадычныя напрацоўкі ў
навучанні і выхаванні.
Настаўнікі лістуюць і тэлефануюць у рэдакцыю па розных
праблемах і з рознай нагоды. Найчасцей прапаноўваюць свае
матэрыялы, а таксама адгукаюцца на той ці іншы праблемны
артыкул, просяць звярнуцца ў Міністэрства адукацыі па дапамогу,
кансультацыю. Надараецца, педагогі адважваюцца і выносяць на суд
свае творчыя спробы ў паэтычнай творчасці. Так, М. Краўчанка
даслаў вершы пра купалаўскага гусляра і Кастуся Каліноўскага. Да
спадобы прыйшліся асобныя творы Зоі Браніславаўны Чыжык з
Гомеля, якая працуе псіхолагам і выкладчыкам псіхалогіі ў
медыцынскім каледжы, а раней была настаўніцай беларускай мовы і
літаратуры. Яе верш «Падлетку» хацелася б падаць цалкам:
Падлетак: дзяўчо ці хлапчына,
Як быццам дарослы, але ж…
Якая турбуе прычына?
Чаму раздражнёны, злуеш?

Аб чым ты маркоцішся часам?
Раскрыйся! Дарослым павер!
З бядою застацца сам-насам
Не варта — хай будзе давер.
Хіба гэта выйсце — бравада?
Ты лепей пазнай сам сябе!
З бацькоўскаю мудрай парадай
Ніколі не будзеш ў журбе.
Неяк патэлефанавалі са Старых Дарог, з раённага аддзела
сувязі і папрасілі даслаць чатыры нумары часопіса, бо, маўляў, яны не
падалі звесткі пра падпіску, хоць настаўнікі аформілі яе своечасова.
Паштавікі хацелі вярнуць настаўнікам грошы, але тыя адмовіліся.
Маўляў, гэта ваш «пракол», ваш недагляд, то выпраўляйце памылку.
Работнік пошты вельмі прасіла даслаць гэтыя нумары часопіса, каб
выправіць становішча і задаволіць патрабаванне падпісчыкаў. Яна,
дарэчы, сказала, што добра было б надрукаваць дадаткова чатыры
асобнікі. Трэба заўважыць, часопіс выходзіць у «Беларускім Доме
друку». Зрабіць тое, што прапаноўвала работнік пошты, на магутных
паліграфічных машынах па тэхнічных прычынах немагчыма.
Часопіс гадоў колькі таму пачаў друкаваць на адвароце
вокладкі каляровыя партрэты найлепшых настаўнікаў. На пачатку
вагаліся і нават спрачаліся, ці патрэбна гэтая своеасаблівая «дошка
гонару» Пасля пераканаліся, што патрэбна. Не хацелася б, але выдам
таямніцу: праз сваю занятасць на працы, штодзённыя клопаты
асобныя з іх даўным-даўно не рабілі здымкі ў мастацкім фотаатэлье
або не звярталіся да прафесійнага фатографа. Скажу як на духу: якія
ж прыгожыя нашы настаўніцы-філалагіні! А, самае галоўнае: яны
дбайна працуююць на асветніцкай ніве, адданыя сваёй педагагічнай
прафесіі і ўсведамляюць выключную маральна-выхаваўчую місію
роднага слова і мастацкай літаратуры. Паслухаем С. Вайніловіч,
настаўніцу гімназіі № 8 г. Мінска: «“Ты ўзышла на ганак роднай
школы, // Ты гэтым дзецям блізкая, свая…”. З першага свайго
настаўніцкага дня мне хацелася, каб гэтыя словы Сяргея Грахоўскага
мелі дачыненне і да мяне. Спадзяюся, што за час свайго
настаўніцтва, я хоць на некалькі крокаў наблізілася да сваёй мэты, і
вучні, якія знаходзіліся і знаходзяцца побач са мной, адчуваюць маю
спагаду да іх і гатоўнасць заўжды дапамагчы. А мне натхненне і
жыццёвыя сілы дае роднае слова, трапяткое, шчырае». Вось яшчэ
развагі і прызнанні беларускіх настаўніц: «Чыстая душа дзіцяці
бачыцца мне адным з найвялікшых цудаў. Агортваючы яе роднаю
мовай, імкнуся выхаваць сапраўднага чалавека — шчырага, чулага,
працавітага. Шчаслівая, аддаючы, і, аддаючы, узбагачаюся,

перажываю ў працы шмат натхнёных хвілін. Удзячная лёсу, што я
назаўсёды прапісана ў Краіне Дзяцінства» (В. Сяклюцкая); «У жыцці
настаўніка няма ні хвіліны спакою: рыхтуешся да заняткаў, цікавішся
метадычнымі навінкамі, вырашаеш пэўныя пытанні і праблемы,
пастаянна знаходзішся ў роздумах, клопатах, шуканнях... Але так і
павінна быць. Настаўніку нельга стаяць на месцы, заўсёды трэба
шукаць нешта новае, арыгінальнае, каб вучням было цікава на
ўроках… А таму трэба працаваць з унутранай самааддачай, натхнёна
і быць ва ўсім шчырым, весці дыялог з душой і сэрцам кожнага
вучня» (А. Шакаль). Гледзячы на партрэты і подпісы да іх, я міжволі
згадваю словы паэта: «Калі мы страцім беларускіх настаўніц — //
Знікне і ўся беларуская нацыя» (П. Панчанка).
Настаўнікі ўпэўнены, што трэба трымацца асноватворных
традыцый нашай школы, скіраваных на выхаванне маральнасці і
культуры асобы, яе гуманных асноў, яны глыбока перакананы, што
мова, літаратура, мастацтва могуць многае зрабіць для духоўнага
ўзбагачэння жыцця сучаснага грамадства.
Не
так
даўно
на
чарговым
пасяджэнні рэдкалегіі
абмяркоўваўся перспектыўны план развіцця выдання. Безумоўна,
часопіс «Беларуская мова і літаратура» будзе абнаўляцца і пашыраць
свае творчыя абсягі. Аднак на пачатку ХХІ стагоддзя ён не мяняе
абранага курсу, па-ранейшаму скіраваны на адукацыйна-выхаваўчую
практыку, з’яўляецца цэнтрам перадавой педагагічнай думкі, вакол
яго гуртуюцца аднадумцы і людзі, прафесійна зацікаўленыя ў
мадэрнізацыі і эфектыўным развіцці сучаснай школы. Галоўнае
прызначэнне часопіса бачыцца ў тым, каб і надалей быць надзейным
дарадцам і незаменным дапаможнікам у штодзённай настаўніцкай
працы.

Постаці і абліччы
Ніл Гілевіч як педагог і дзіцячы пісьменнік
Жыццёвы шлях, які прайшоў Н. Гілевіч, па-сапраўднаму
ўражвае: ад вясковага хлапчука з мнагадзетнай сям’і, вучня
Гайнаўскай сямігодкі — да прафесара (1978), заслужанага дзеяча
навукі Беларусі (1980), лаўрэа та Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Янкі
Купалы (1980) і, урэшце, народнага паэта Беларусі (1991). Гэта далёка
не ўсе высокія званні і ўзнагароды, якія мае гэты шырокавядомы
пісьменнік за сваю літаратурную і грамадскую дзейнасць. Ён быў
адзначаны дзяржаўнымі ордэнамі і медалямі ў савецкі час, у
незалежнай Беларусі ўганараваны медалём Ф. Скарыны. За
перакладчыцкую працу Н. Гілевіч атрымаў балгарскі ордэн Кірылы і
Мяфодзія І ступені, ордэн Югаслаўскай зоркі са стужкай. Ён стаў
лаўрэатам Міжнароднай літаратурнай прэміі імя Хрыста Боцева. Усе
гэтыя ўзнагароды замежных краін — прызнанне асабістых заслуг
пісьменніка, яго таленту і майстэрства — адначасова з’яўляюцца
сведчаннем годнасці, высокага аўтарытэту і шанавання беларускай
літаратуры ў свеце.
Творчая дзейнасць Н. Гілевіча надзвычай шматгранная: паэт і
перакладчык, фалькларыст і літаратуразнаўца, крытык і публіцыст,
драматург і дзіцячы пісьменнік. А да гэтага трэба дадаць, што ён
заўсёды багата часу аддаваў грамадскай працы, пачэснай
асветніцкай, культурна-адраджэнскай дзейнасці. Дастаткова згадаць:
Н. Гілевіч працаваў першым сакратаром Саюза пісьменнікаў Беларусі
(1980—1989), старшынёй пастаяннай камісіі Вярхоўнага Савета
Беларусі па адукацыі, культуры і захаванні гістарычнай спадчыны
(1990—1996).
Нарадзіўся Н. Гілевіч 30 верасня 1931 г. у вёсцы Слабада на
Лагойшчыне. Гадаваўся ў сям’і, у якой было васьмёра дзяцей — пяць
сыноў і тры дачкі (яшчэ двое хлопчыкаў памерлі малымі). Дзяцінства
яго прайшло ў прыгожых, вельмі маляўнічых мясцінах, якія сам паэт
называе купалаўскімі, бо ад Слабады не так і далёка славутыя Акопы,
а таксама Селішча, Прудзішча, Харужанцы. Гэты край багаты на
скарбы вусна-паэтычнай творчасці, адметны жывой народнай мовай,
якую будучы паэт чуў штодзень і якая назаўсёды завалодала яго
сэрцам. З удзячнасцю за першыя ўрокі роднага слова Н. Гілевіч
згадвае свайго дзеда Міколу па матчынай лініі: «А мова яго! Якая яна
была непаўторная, каларытная, метафарычная! Хіба не падарункам
лёсу мне было прайсці ў дзяцінстве яго моўную школу?» (Баравуля, Н.
Ніл Гілевіч: на хвалях купалаўскай мовы // Пачатковая школа. —
2001. — № 9). Матчына гаворка запомнілася сваёй вобразнасцю і
трапнасцю характарыстык: «Мама вельмі шмат узяла ад мовы свайго

бацькі. Здаецца, іншы раз яна і сама знаходзіла, у сэнсе — утварала,
неабходныя ў размове слоўцы» (Гілевіч Н. «Я вельмі любіў глядзець, як
мама купае малых…»: размаўляла В. Мядзведзева // Звязда. — 1999.
— 9 лют.), У жыцці і творчасці паэта заўсёды вяло роднае слова,
прыносіла яму радасць і асалоду, давала сапраўдную духоўную моц:
«…І зноўку вера ў слова матчына // Свяціла мне, як белы дзень!»
(«Мой белы дзень»).
Без радаводных каранёў немагчыма ўявіць любога чалавека,
тым больш паэта — чалавека незвычайнага ўнутранага складу. Нілу
Гілевічу пашанцавала мець у асобе дзеда Мікалая Давыдавіча
сапраўднага настаўніка жыцця: яму была ўласціва сялянская
дбайнасць і гаспадарлівасць, пастаяннае імкненне да прыгожага —
кветак, пчол, галубоў, музыкі (дзед Мікола быў апантаным пчаляром і
кветкаводам, заядлым галубятнікам, таленавітым музыкам). Праз усё
жыццё пісьменнік з глыбокім шанаваннем згадвае светлы вобраз маці
Кацярыны Мікалаеўны, захапляецца яе працавітасцю і душэўнай
шчодрасцю. Нягледзячы на безліч клопатаў па гаспадарцы, матчынай
увагі хапала на ўсіх дзяцей: і каб накарміць, і каб абмыць ды абшыць,
і каб прылашчыць ды суцешыць, калі хто параніў нагу, захварэў ці
зажурыўся. «Любові да сваіх дзяцей было ў яе душы і сэрцы
нямерана!..» — гаворыць-усклікае Н. Гілевіч, які ў многіх творах з
цеплынёй
і
сыноўняй
ўдзячнасцю
ўслаўляў
мацярынскую
самаахвярнасць. Вось адно з прызнанняў паэта: «Я гляджу ў яе вочы,
// Што свецяцца шчасцем… // І хілюся да сэрца… // А трэба б
упасці // Перад ёю — нядужай, сівой — // На калені…»; «Вочы маці!
// У доўгія зімнія ночы // Вы над намі // Вясёлымі зоркамі ззялі, //
Вы ў нясцерпнай дрымоце // Зліпаліся, вочы, // Але ўсё ж усміхаліся
нам, // Забаўлялі…» («Маці»). Бацька пісьменніка Сымон Пятровіч быў
чалавекам партыйным, трымаўся перакананняў свайго часу, хоць у
хаце Гілевічаў «сёе-тое рабілася па-старому, як і ва ўсіх добрых
людзей». Ён, былы бядняк і сірата, стаў вясковым актывістам,
працаваў сакратаром РВК (раённага выканаўчага камітэта) у
Лагойску. У бацькі было шмат грамадскіх абавязкаў, і таму бракавала
часу на сям’ю, аднак ён клапаціўся пра дзяцей, заставаўся для іх
узорам годнага і прыстойнага чалавека. Пры дзецях ён ні разу не
вымавіў ніводнага брыдкага слова. Н. Гілевіч прыгадвае: «…У нашай
хаце пастаянна гучалі песні. Усе любілі спяваць, мелі добрыя галасы,
асабліва бацька і мае сёстры. Бацька нярэдка спяваў разам з дзецьмі,
што нам вельмі падабалася. А яшчэ ў хаце быў, можна сказаць, культ
кнігі, зноў жа дзякуючы бацьку, які любіў чытаць» (Баравуля, Н. Ніл
Гілевіч: на хвалях купалаўскай мовы). Як мы пераконваемся, сямейны
асяродак, роднае слова, народная песня і навакольныя краявіды
зрабілі выключны ўплыў на развіццё духоўнага свету будучага паэта.

Сталенне да Н. Гілевіча прыйшло рана, нават дачасна, і віною
таму — Вялікая Айчынная вайна. Дванаццацігадовы хлапчук на свае
вочы бачыў, як падымаліся чорныя клубы дыму над Хатынню, якую
спалілі разам з жывымі людзьмі. На другі дзень пасля гібелі хатынцаў
карнікі былі ў Слабадзе. І вось ужо зброя фашыстаў нацэлена на Ніла і
яго братоў ды сястрычак, якіх знайшлі ў схованцы на могілках. Дзеці
цудам ацалелі, гітлераўскі афіцэр адпусціў іх з пагрозай: маўляў, калі
тыя будуць зноў хавацца, то іх расстраляюць. Праз колькі часу
фашысты затрымалі Ніла зноў — на гэты раз па даручэнні свайго
бацькі-партызана ён пайшоў у вёску ў ролі юнага разведчыка. У кнізе
«Перажыўшы вайну», прысвечанай дзіцячым і юнацкім гадам,
пісьменнік гаворыць: «Тады і давялося мне яшчэ раз паглядзець у
чорную дзірку вінтовачнага дула — у вочы смерці — і яшчэ раз
адчуць і зразумець, што дзяцінства маё скончылася, і скончылася
назаўсёды». У гады вайны сям’я Гілевічаў (маці з малымі дзецьмі)
неаднойчы шукала ратунак ад карнікаў у лесе. Калі ўцякалі, то «Ведалі
ўсе без падказкі, // Хто што павінен з сабой хапаць — // Якія ў каго
абавязкі» («Недзяленя»). Загнаныя падчас аблавы карным атрадам у
багну, яны ратаваліся пад абстрэлам і бамбёжкай. Жахі вайны
перайначылі падлетка, ён пасталеў і ўзмужнеў, глядзеў на свет ужо
зусім не дзіцячымі вачыма. Н. Гілевіч шмат разоў зазначаў, што без
гэтага драматычнага і трагічнага досведу жыцця ён быў бы іншым
паэтам. Паэт з палемічным запалам адстойваў права на сваё слова
пра зведанае і перажытае ў дзяцінстве: «Ты кажаш, я не ведаю
вайны, // Што мне было тады гадоў замала? // Чаму ж яна мае
забрала сны? // На ўсё жыццё наперад сны забрала?» («Ты кажаш, я
не ведаю вайны»). Водгук ваеннага мінулага, якое болем урэзалася ў
памяць, гучыць у кнігах лірыкі, баладах і паэмах Н. Гілевіча.
У шматлікіх творах ён паказвае жудаснае аблічча таго часу,
няўмольнасць і жорсткасць падзей, выкрывае злачынствы фашызму
супраць дзяцінства і чалавечнасці. А пачыналася тэма вайны ў яго
творчасці з самых ранніх вершаў. Першы друкаваны твор «Яблынька»
быў змешчаны на старонках часопіса «Бярозка» ў 1946 г. У вершы
юнага аўтара (яму яшчэ не мінула пятнаццаці гадоў) пульсуе пачуццё
радасці: салдат-франтавік вяртаецца з перамогай. Гэтая падзея —
перамога ў вайне — натхніла пісаць. Тут трэба сказаць, што складаць
вершы па-беларуску Н. Гілевіч пачаў нашмат раней — у
дзевяцігадовым узросце. Вядома, гэта былі першыя творчыя спробы.
Хоць вайна і закончылася, але заставаліся папялішчы і руіны,
даймалі голад, нястачы і безграшоўе, і ўсё гэта так ці інакш адбілася
на жыцці і пачуццях тагачасных дзяцей. Пра пісьменнікаў, дзяцей
вайны, В. Бечык сказаў наступнае: «Рана лёг на іх плечы дарослы
клопат, рана давялося браць празмерную ношу. Пра гэта можна сёння
шмат прачытаць у іхніх творах. Яны раслі, дужэлі, выходзілі на

самастойную жыццёвую дарогу, адольваючы вялікія нягоды і
цяжкасці. Адсюль — вытокі іх душэўнага вопыту, абвостранага
адчування жыццёвай красы…» («Час галоўнай службы»). Адначасова з
вучобай у школе Ніл Гілевіч працаваў паштальёнам. З гэтай працы
хлопец меў радасць-выгоду, на якую разлічваў, калі пагадзіўся
разносіць пошту: «А тут — сапраўды, за гадзіну, за паўтары,
прыйшоўшы са школы, я разнясу і газеты, і пісьмы, а галоўнае…
Раней чым разнесці газеты і часопісы падпісчыкам, я змагу
перачытаць іх сам! Гэта ж лепей і не прыдумаць, калі так хочацца
чытаць, а чытаць няма чаго: новая кніга — неймаверна рэдкі госць у
вёсцы» («Перажыўшы вайну»).
Будучага паэта вабіла і прыцягвала чытанне, асабліва
радаваўся кожнай сустрэчы з беларускай кнігай. Ён зведаў вялікае
ўзрушэнне, калі ў рукі трапіла «Дудка беларуская» Ф. Багушэвіча.
Пачаў чытаць «Прадмову» да гэтага зборніка — і быў моцна здзіўлены
і ўражаны, бо ніколі раней нічога падобнага пра родную мову вучань
Гайнаўскай школы не чуў, нават падумаць не мог, што камусьці яна
можа не падабацца, што нехта можа лічыць яе горшай за іншыя.
«Прадмова» ўсхвалявала і прымусіла задумацца. Запалонены
мастацкай творчасцю на роднай мове, ён пазнаёміўся з творамі і
выдадзенымі ў тыя гады кнігамі В. Дуніна-Марцінкевіча, Я. Купалы,
Я. Коласа, М. Багдановіча, П. Панчанкі, А. Куляшова. Пад уплывам
Багушэвічавай «Прадмовы» і прачытаных кніг, якія выклікалі любоў і
пашану да роднай мовы і літаратуры, у 1947 г. ён напісаў верш, у
якім дэклараваў сваю адданасць беларускаму слову:
А задумае вораг з чужога далёкага краю
Адабраць у мяне, знішчыць родную мову
маю —
Не дазволю.
Не дам.
Не прадам.
Не змяняю.
І да смерці за волю яе пастаю!
(«Родная мова»)
Далей запаветная мара павяла юнака па сцежцы ў родную
літаратуру. Паспрыяла гэтаму запрашэнне на нараду маладых
пісьменнікаў у Мінску. Акурат тады Н. Гілевіч скончыў сямігодку
(1947). У тым жа годзе ён паступіў у Мінскае педагагічнае вучылішча
(колішні Белпедтэхнікум, які лічыўся вядомым літаратурным
асяродкам). Вучобу скончыў на выдатна (1951) і паступіў на
філалагічны факультэт БДУ, дзе апынуўся ў цэнтры студэнцкага
літаратурнага
жыцця. Вельмі актыўна пачаў выступаць у

перыядычным друку, штогод на старонках газет і часопісаў змяшчаў
дзесяткі вершаў. Яшчэ студэнтам-трэцякурснікам Н. Гілевіч быў
прыняты ў Саюз пісьменнікаў. Пасля заканчэння універсітэта (1956)
ён займаўся ў аспірантуры, затым працяглы час працаваў на
кафедры беларускай літаратуры (1960—1986). Абараніў кандыдацкую
дысертацыю, прысвечаную беларускай паэзіі 1920-х гадоў, творчасці
«маладнякоўцаў». На філалагічным факультэце вялікім поспехам
карыстаўся яго лекцыйны курс па беларускай вуснапаэтычнай
творчасці. Педагагічную дзейнасць Н. Гілевіч плённа спалучаў з
навуковай, літаратурнай і грамадскай працай. Прыкметныя здабыткі
ён мае ва ўсіх сферах дзейнасці. Яго жыццё было насычанае, вельмі
інтэнсіўнае і багатае на падзеі. Пералік выданняў пісьменніка
ўражвае: звыш пяцідзесяці зборнікаў арыгінальнай паэзіі і мастацкіх
перакладаў, шматлікія кнігі па фалькларыстыцы і літаратуразнаўстве,
кнігі п’ес, публіцыстыкі, крытыкі, прозы. Яго творчасць пасапраўднаму ўзбагаціла беларускую літаратуру і культуру.
Найчасцей
пра
Н. Гілевіча
гавораць як
пра
паэта
грамадзянскага складу, палымянага публіцыста, які выдатна валодае
майстэрствам красамоўства, палемікі і цесна далучаны да праблем
сучаснасці. Тое, што Н. Гілевіч заўсёды хваляваўся пра духоўныя
асновы быцця, лёс беларускай культуры, сведчыць кніга пра родную
мову «Любоў прасветлая» (1996). Камусьці ён імпануе найперш як
гумарыст і сатырык (выдаў зборнікі «Званковы валет», «Да новых
венікаў», «Русалка на Нарачы», «Дыялог на хаду», «Кантора» і інш.). Яго
знакаміты сатырычна-гумарыстычны «Сказ пра Лысую гару» лічыцца
сапраўдным беларускім бестселерам (у апошняй аўтарскай рэдакцыі
выйшаў у 2003 г.). Хтосьці асабліва шануе эпічны талент Н. Гілевіча,
аўтара рамана ў вершах «Родныя дзеці» (1985), шматлікіх паэм. Ён
лічыцца майстрам санета, балады, вершаванай мініяцюры. Вянок
санетаў Н. Гілевіча «Нарач» стаў прыкметнай з’явай у беларускай
паэзіі. Наватарствам у галіне вершаванай формы пазначаны
сямірадкоўі паэта, змешчаныя ў яго «Зборы твораў» (2001; Т. 3).
Лірычныя мініяцюры ў жанры танка склалі кнігу «На флейце самоты»
(2004). П рывабліваюць лірычныя
споведзі і медытатыўныя
разважанні паэта. І ўжо сапраўды яскравая, адметная з’ява ў
нацыянальнай паэзіі і культуры — песенная творчасць Н. Гілевіча.
Радкі яго вершаў, пакладзеныя на музыку, загучалі цудоўнымі
песнямі: «Вы шуміце, бярозы» (муз. Э. Ханка), «Я хаджу закаханы»
(муз. І. Лучанка), «Палыновая ростань» (муз. Э. Зарыцкага), «Сонца ў
азерцы» (муз. Л. Захлеўнага), «Жаўраначка» (муз. Э. Ханка) і інш.
Н. Гілевіч наконт сваіх песенных твораў сказаў наступнае: «Я ўдзячны
кампазітарам за ўвагу да маёй паэзіі. Прачытаўшы сваім музычным
сэрцам мае вершы, яны адкрылі ў іх нешта і для мяне самога»

(«Жыццё нельга бэсціць, а ў паэзіі — тым больш»: з Н Гілевічам
гутарыла Л. Цімошык // Звязда. — 1995. — 11 лістап.).
Імя Ніла Гілевіча даўно і трывала ўвайшло ў гісторыю
беларускай дзіцячай літаратуры. У 1959 г. выйшла яго першая кніжка
для маленькіх чытачоў «Сцяжок на мачце». Праца ў галіне дзіцячай
літаратуры мела плённы працяг. Паэт выдаў кнігі вершаваных твораў
«Сіні домік, сіні дом…» (1961), «Зялёны востраў» (1963), «Дожджгрыбасей» (1966), «Загадкі» (1971), «Калі рана ўстанеш» (1983), «Добры
чалавек» (1987), «Шчаслівыя хвіліны» (2001). «Маленькая аповесць пра
адно дзяцінства» — такі падзагаловак і аўтарскае жанравае
вызначэнне мае твор «Разумная дзевачка» (2005), сюжэтную аснову
якога складае расповед пра дзіцячыя гады будучай жонкі пісьменніка
Ніны Іванаўны, а прыпалі тыя гады на даваенны час. Н. Гілевіч
пазнаёміў дзяцей з творчасцю многіх славянскіх пісьменнікаў. У яго
перакладзе на беларускую мову пабачыла свет кніга вершаў
балгарскіх паэтаў «Чарадзейны ліхтарык» (1968), асобным выданнем
выйшлі казкі народаў Югаславіі «Ці страшны страх?» (1970), зборнік
украінскай паэткі Тамары Каламіец «Цар Гарох» (1983). Н. Гілевіч,
усведамляючы вялікае выхаваўчае значэнне кнігі для юнацкага
ўзросту, адрасаваў вучням старшых класаў зборнік вершаў і паэм «Як
дрэва карэннем» (1986), аўтабіяграфічную аповесць «Перажыўшы
вайну» (1988), кнігу пра фальклор і родную мову «Мой белы дзень»
(1992).
Дзіцячая паэзія Н. Гілевіча цесна звязана з традыцыямі
народнай педагогікі і вуснай паэтычнай творчасці. Ён цудоўна ведае,
з чаго і як пачынаецца эмацыянальнае, духоўнае развіццё маленькага
чалавека. Паэт звяртаецца да творчага і выхаваўчага вопыту
папярэдніх пакаленняў як яскравага ўзору ўзаемаадносінаў дарослых
і дзяцей, моўнай камунікацыі, якая ажыццяўлялася з улікам псіхалогіі
і асаблівасцей светаўспрымання дзіцяці. Манера гаворкі Гілевіча —
даверлівая, па-размоўнаму натуральная, шчырая, даходлівая,
пазбаўленая
дарослага
сюсюкання,
знарочыстай,
навязлівай
дыдактыкі. Ён умее завалодаць увагай малога чытача (слухача)
адпаведнай інтанацыяй, трапным словам, цікавым і займальным
дзеяннем, досціпам і жартам, дыялогам і гульнёй. Паэт выклікае
непасрэднасць адчуванняў і эмоцый, развівае вобразнае ўяўленне,
назіральнасць, дапытлівасць, кемлівасць — усё тое, што пераўтварае і
ўзбагачае асобу дзіцяці. Ён трымаецца маральна-этычных і
гуманістычных прынцыпаў народнага выхавання: сваімі творамі
абуджае ў дзяцей лепшыя чалавечыя якасці — дабрыню,
сумленнасць, чуласць, спагадлівасць, любоў.
Беларускі дзіцячы фальклор жыватворна сілкуе паэзію
Н. Гілевіча; пры гэтым ён далёкі ад механічнага пераймання вуснай
народнай паэзіі, яе сюжэтаў і стылістыкі. У яго творах яскрава

ўвасоблены вобразы-архетыпы, важныя ментальныя сэнсы і паняцці,
якія спрыяюць станаўленню асобы. Так, праз паэтызацыю вобразаў
флоры і фауны, роднай прыроды (расліны, кветкі, сад, лес, птушкі,
жывёлы, сонца, дождж) аўтар раскрывае адухоўленыя адносіны да
навакольнага свету, выклікае ў дзяцей эмацыянальна-эстэтычныя
перажыванні. Фальклор для паэта — увасабленне «мудрасці і святла,
шчодрасці і дабрыні» («Мой белы дзень»). Паэт улічвае традыцыйныя
падыходы, спосабы і прыёмы, якімі здаўна карысталіся ў вуснапаэтычнай творчасці для дзяцей. Н. Гілевіч па-свойму пераасэнсоўвае
матывы дзіцячага фальклору. У вершы «Хто з бабуляй пойдзе ў лес?»
паэт
скарыстоўвае
фантастычна-казачны
прыём.
Бабуля,
угаворваючы ўнучку Зоську з’есці смятанку, жыва абмалёўвае
чароўную хатку і распавядае пра тыя дзівосы, якія дзяўчынка
пабачыць у лесе:
А ў тым лесе гожа ўсюды,
А такія ўжо там цуды!
Дзе імшыстая дарожка
Раздзяляецца на тры —
Хатка на курыных ножках
Там стаіць у гушчары.
Скажаш: «Хатка, павярніся!» —
І павернецца яна.
Скажаш: «Хатка, адчыніся!» —
І адчыніцца сама.
А ў той хатцы,
А ў той хатцы —
Ну, чаго-чаго няма!..
Зосьчына бабуля — мудры народны педагог. Гуляюючы з
унучкай, яна ведае, як паўплываць на дзіця, яго паводзіны.
Бабульчына казка выклікае ў Зоські жаданне пайсці ў лес, але
здарылася так, што кот-вуркот апярэдзіў дзяўчынку — з’еў смятанку,
аж вылізаў сподак: «…Як нічога не бывала — // Трэцца ўдзячна каля
ног, // Быццам кліча за парог, — // Ты ж, маўляў, сама сказала: //
«Хто смятанку гэту з’есь — // Той са мною пойдзе ў лес!». Згадайма,
кот — адзін з самых распаўсюджаных персанажаў у калыханках —
нібыта і мядок злізаў, і смятанкай паласаваўся, ён і рыбку злавіў, і ў
лясок пайшоў. Кот правучыў капрызную дзяўчынку Зоську — і гэта
аўтар верша паказвае ў традыцыях народнага гумару: з
добразычлівай усмешкай, жартаўлівасцю. Разам з тым гэты верш
павучальны.
У творчасці для дзяцей Н. Гілевіч выкарыстоўвае прыёмы
міфапаэтычнага мыслення і мастацкія магчымасці розных фальклор-

ных жанраў: гутаркі, казкі, песні, прымаўкі, народнага жарту і гульні.
Стаўленне да свету прыроды і ўсяго жывога ў творах паэта
грунтуецца на анімізме і татэмізме, таму неадушаўлёныя рэчы
персаніфікуюцца, а птушкі, расліны і жывёлы набываюць уласцівасць
гаварыць з дзецьмі. Божая кароўка «ў крапачках дробных»,
«малюсенькі, кволы дубок», птушачка, што сцеражэ ў гняздзечку
«пяць жаўтаватых яечак», «крынічка ў аеры» звяртаюцца да хлопчыка
з прачулай, даверлівай просьбай, якая гучыць у вершы лейтматывам:
«— Я знаю: ты добры, ты добры — // І ты не пакрыўдзіш мяне!..»
(«Добры чалавек»). Дзіцячая свядомасць лёгка, арганічна спалучае
рэальнае і фантастычнае, у ёй жыве вера ў незвычайнае, розныя
цуды, Дзеда Мароза, казачныя пераўвасабленні — усё гэта яскрава
выяўляецца ў творах Н. Гілевіча. Ён, глыбока ведаючы жанравастылёвую спецыфіку народнай паэзіі, узяў на эстэтычнае ўзбраенне
ўсё самае каштоўнае, што ў значнай ступені абумовіла поспех яго
твораў для маленькіх чытачоў, і найперш уменне гаварыць проста і
даходліва, жартаваць, ствараць эмацыянальную інтрыгу, завастраць
дзеянне, выказвацца вобразнай мовай.
Асабліва плённы набытак паэт мае ў жанры загадкі. Гэты
папулярны жанр дзіцячай творчасці шырока прадстаўлены ў кнігах
Н. Гілевіча «Сіні домік, сіні дом…», «Загадкі», «Шчаслівыя хвіліны».
Надзвычай дзейсным сродкам выхавання дзяцей паэт лічыць
менавіта загадку, адводзіць ёй выключную педагагічна-выхаваўчую
ролю. Трэба зазначыць, што Н. Гілевіч — глыбокі, аўтарытэтны знаўца
фальклорнай спадчыны. Ён напісаў кнігу-даследаванне «Паэтыка
беларускіх загадак» (1976), у якой асэнсоўвае вопыт народнай
педагогікі. Н. Гілевіч — мудры пісьменнік-педагог і выхавальнік, які
ўсведамляе неабходнасць развіцця ў дзяцей з ранніх гадоў вобразнага
і лагічнага мыслення, кемлівасці, назіральнасці, дапытлівасці і іншых
разумова-пазнавальных здольнасцей. Загадкі-мініяцюры Н. Гілевіча
створаны ў лепшых народных традыцыях, развіваюць дзіцячае
ўяўленне, моўнае чуццё і даюць вялікі стымул для эмацыянальнаінтэлектуальнай
дзейнасці.
Уражвае
тэматычнае
багацце
і
разнастайнасць твораў гэтага жанру. Паэт прапануе арыгінальнае
вобразна-іншасказальнае апісанне розных з’яў і прадметаў,
дасягаючы таямнічай інтрыгі, эфекту здзіўлення і нечаканасці:
Распрануўся мал-малышак
І саскочыў голы з вышак,
Пакаціўся па руках,
Апынуўся на зубах.
(Арэх)

Што за дрэва ў свеце ёсць,
Што дупло ў яго наскрозь,
А ў дупло забраўся пісар:
Вечна піша і маўчыць,
Ростам гэткі ж, як і дрэва, —
Толькі нос з дупла тырчыць.
(Аловак)
Адгадванне загадак паэта становіцца для дзяцей займальным
працэсам гульні, яны будзяць іх уяўленне, фантазію, асацыяцыі.
Расліны, прадметы, прыродныя з’явы — усё гэта можна з пазнаць і —
адгадаць, калі быць уважлівым, назіральным, удумлівым: «У лужкулужочку // Выраслі сястрычкі: // Залатое вочка, // Белыя раснічкі»;
«Дуга злучыла берагі // Прыгожа, нібы ў казцы, // А вось званочак да
дугі // Прымацаваць не ўдасца». Адгадка ў першым выпадку —
рамонкі, у другім — вясёлка. Каб зразумець паэтычнае іншасказанне,
адкрыць загадку-таямніцу, дзіцяці неабходна падумаць, разважыць,
правесці пэўныя паралелі, зрабіць супастаўленні і зразумець
вобразна-асацыятыўны сэнс таго ці іншага паняцця. Творы паэта
нараджаюць радасць пазнання навакольнага свету. Ёмістае назіранне
адносна мастацкіх вартасцей літаратурных загадак Н. Гілевіча зрабіла
даследчыца М. Яфімава: «Загадкі вабяць дакладнасцю і адточанасцю
думкі, гучнай рыфмай, добразычлівай усмешкай аўтара, якая нібы
свеціцца праз словы…» («Беларуская дзіцячая літаратура», 1980). Паэт
нязмушана вучыць услухоўваццца ў кожнае слова, адчуваць яго
семантыку і фанетычныя адценні. Загадкі паэта — гэта сапраўдны
ўрок нестандартнага і разняволенага мыслення, які вымагае
арыгінальнага, мастацка-вобразнага ў сваёй аснове, бачання свету.
Сувязь з вуснай народнай творчасцю ў паэзіі Н. Гілевіча
яскрава прасочваецца на ўзроўні паэтыкі, і сведчанне таму — прыём
псіхалагічнага паралелізму, лаканічнасць у афармленні фразы,
лёгкасць
рытму,
гукавая
суладнасць
рыфмоўкі,
ужыванне
памяншальна-ласкальных суфіксаў, эмацыянальных воклікаў і
зваротаў, паўтораў, складаных эпітэтаў і іншых мастацка-выяўленчых
сродкаў. Яскравы прыклад творчага ўплыву фальклорных традыцый
на дзіцячую паэзію Н. Гілевіча — вершы «Дождж-грыбасей», «Вітаю
вясну», паэтычная нізка «Чатыры пары — чатыры дары». Вось
асобныя
рысы паэтыкі фальклорнага
паходжання: «І мароз
увечары // Краўся да сялібы», «Добры дзень, вясна-красна!..», «А пад
мохам тым… Авой!», «Ой, матулечка!», «Мілыя грыбочкі! //
Падасінавічкі // Ды махавічочкі!», «Дожджык гаманлівы…», «За
рачулкаю малой…», «Хлапчучок-баравічок, // Буры капялюшык» і
інш.

Важныя паняцці закладваюцца ў чалавечую душу і свядомасць
з ранніх гадоў. Н. Гілевіч выдатна разумее, што ў творах для дзяцей
неабходна гаварыць пра сур’ёзныя рэчы, і ў першую чаргу пра тое,
што такое Радзіма, народ, родная мова для кожнага чалавека. Ужо ў
дзяцінстве нараджаецца пачуццё Радзімы, і гэта адзначаў,
напрыклад, Кузьма Чорны, які пісаў: «Блізкасць і замілаванне да
роднай прыроды, да роднай зямлі, да самага важнага — да свайго
народа — пачынаецца з малых і маладых год» («У імя будучыні»). Верш
Н. Гілевіча
«Я —
беларус»
прасякнуты
палымяна-ўзнёслым
патрыятычным пафасам. Лірычны герой з гонарам гаворыць пра
сваю прыналежнасць да беларускай зямлі:
Я — беларус, я нарадзіўся
На гэтай казачнай зямлі,
Дзе між лясоў і пушчаў дзікіх
Адвеку прашчуры жылі.
……………….…
Я — беларус, і хоць сягоння
Яшчэ малы, але скажу:
Я родам з племя непакорных
І ў час бяды не задрыжу.
Быць беларусам — значыць ганарыцца сваёй роднай мовай,
быць вартым добрай славы Беларусі, умець праявіць мужнасць і
непакорлівасць гэтак, як некалі продкі ў час суровых нягод. Паэт
выхоўвае ў маленькіх грамадзян нашай краіны пачуццё асабістай і
нацыянальнай годнасці.
Тэма Радзімы праходзіць праз усю паэзію Н. Гілевіча. «Мілы
кут», «край дарагі», «старонка мілая», «край мой беларускі» — вось
характэрныя звароты і вобразныя азначэнні, пры дапамозе якіх паэт
выяўляе сваё замілаванне, любасць да бацькоўскай зямлі, роднай
Беларусі. Любоў да Радзімы ён выказвае па-рознаму, з натуральным,
вельмі арганічным пераключэннем рэгістравага дыяпазону: вось паэт
прамаўляе з натхнёна-радасным адычным пафасам, затым гучыць
светлая мелодыя лірычнай песні, іншым разам на змену патэтыцы
прыходзяць пранізліва-шчымлівыя словы малітвы. Меладычнапесенны рытм верша «Я хаджу, закаханы у твае краявіды…»
народжаны адухоўленай, узнёслай музыкай сэрца, з якога ліецца
пяшчотная лірычная споведзь:
Я хаджу, закаханы у твае краявіды,
І шапчу як прызнанне: о мой край дарагі!
Зноў нясу табе ў споведзь і трывогі, і

крыўды,
І надзеі, і ўцехі, і любоў, і грахі...
Пранікнёна, усхвалявана, на рамантычна-ўзвышанай ноце
паэт шчыра выказвае запаветнае, звяртаецца з просьбай-мальбою:
«Край мой беларускі, край! // Дай мне прыгарнуцца, дай!..»; «Край
мой беларускі, край! // Дай ты мне паслухаць, дай! // Як на лад
пявучы // Старажытнай мовы // Тут гамоняць пушчы, // Тут
шумяць дубровы…» («Край мой беларускі, край!..»). У вершы «Ёсць
зямля…» Н. Гілевіч паэтызуе чароўнае хараство і прывабнасць роднай
зямлі:
Ёсць зямля — прыгажэйшая ў свеце,
магчыма.
Я, прынамсі, не ведаю гэткай другой —
Каб і з чыстымі, як у дзіцяці, вачыма
І з даверлівай, як у дзіцяці, душой.
Гэтае захапленне — хваласпеў роднай зямлі. І такіх радкоў,
адзначаных пачуццём сыноўняй любові, шанавання і ўдзячнасці
Радзіме, напісана Н. Гілевічам шмат. Яны. разам узятыя, складаюць
ідэйна-сэнсавы цэнтр паэтычнага свету аўтара. Ён успрымае сваю
Радзіму-Беларусь як райскую, святую зямлю. Для яго «Бог —
бацькоўскі край». Пра «зямлю, дзе маці нарадзіла», ён гаворыць як пра
бясконца дарагую і непераходную каштоўнасць, сцвярджае вечную
духоўную лучнасць з краем бацькоў і прашчураў: «…Душа мая // І ў
небе будзе трызніць Беларуссю» («Мой кароткі адказ»).
Ніл Гілевіч як памятлівы сын сваёй зямлі часта ўзгадвае тое,
што яна пакутавала, была неаднойчы пакрыўджана лёсам, і таму пра
яе беды-няшчасці ён выказваецца з настроем гаркоты, скрухі і
шкадавання, як, напрыклад, у вершы «Ёсць зямля…». Памяць зямлі
жыве ў сэрцы паэта. Унутранае пакліканне Гілевіча-пісьменніка —
хвалявацца і думаць-разважаць пра лёс Бацькаўшчыны.
Выхаванне асобы дзіцяці немагчыма без паўнавартаснага
этнадухоўнага развіцця. Н. Гілевіч асабліва клапоціцца пра «адзежу
душы» (Ф. Багушэвіч) юнага пакалення — абуджэнне ў сэрцах дзяцей і
моладзі любові, павагі да мовы беларускага народа. Пра гэта сведчаць
шматлікія старонкі кнігі паэзіі і публіцыстыкі Н. Гілевіча «Любоў
прасветлая». Роднай мове прысвечаны вершы розных гадоў, у якіх
гучаць разнастайныя матывы — ад слоў замілавання і любові да
трывогі пра лёс беларускага слова. Паэт гаворыць, што мова нашага
народа «кожным гукам і словам» ад роднай зямлі, яна «ўзышла і
ўзрасла на вякі», «душой неўміручаю стала» («Тут, між пагоркаў, у
гэтых барах і дубровах…»). На хвалі трапяткой усхваляванасці,

узмоцненага сэрцабіцця папрасіліся на паперу самыя першыя радкі
Н. Гілевіча пра родную мову. Паэт прыгадвае: «…На прадвесні сорак
сёмага я напісаў верш «Родная мова» — сваю першую і давечную
клятву на вернасць» («Перажыўшы вайну»). Гэты твор — палымянае
прызнанне ў любові да мовы маці, мовы Купалы і Коласа… Выток
любові дало дзяцінства, з беларускай мовай паэт зрастаўся ад першых
слоў і матчынай песні пры калысцы. Пачутае, а пасля прачытанае
запала ў слых і памяць сваёй мілагучнасцю, прыгажосцю. Беларускае
слова падаравала радасць адкрыцця свету і жыцця. Вершаваныя
строфы Н. Гілевіча напоўнены цеплынёй і пяшчотай, яго зварот да
матчынай мовы — нібы зварот да роднага, вельмі дарагога сэрцу
чалавека:
Ты калісьці з калыскі мяне падымала
І вучыла ў бацькоў на руках гаварыць.
У жыцці маім слова найпершае «мама»
І цяпер для мяне сама міла гучыць.
Я па літарах родных вучыўся чытаць,
І буквар для мяне быў жыцця палавінай.
Быў шчаслівы я роднаю мовай сказаць
Першы раз «Беларусь, мая сонца-краіна!»
(«Родная мова»)
Мова і маці, мова і Радзіма, мова і народ — гэтыя паняцці
цесна, трывала спалучаны ў светаразуменні Н. Гілевіча. У шэрагу
вершаваных твораў («Мова майго народа», «Роднае слова» і інш.),
кідаючы позірк у мінулае, паэт гаворыць пра цяжкія выпрабаванні і
перашкоды, што выпалі беларускаму слову, якое нашы продкі
баранілі праз вякі, каб захаваць сваю годнасць і самабытнасць: «За
яго паміралі і гіблі, // Каб на здзекі і глум не аддаць…» («Роднае
слова»). А для гэтага патрэбна было мець глыбокае пачуццё Радзімы,
мужнасць і веру ў будучыню роднага краю. Адчуць Беларусь і
зразумець яе адметнасць, унікальнасць немагчыма без мовы гэтай
зямлі. Родная мова з’яўляецца першаасновай духоўнага быцця,
яскравым феноменам чалавечай культуры, і таму Н. Гілевіч нагадвае,
што трэба берагчы і шанаваць гэтую найвялікшую святыню нашага
народа, бо калі «Страціў слова, страціў спадчыннае слова — //
Штосьці страціў у душы абавязкова!» («Страціў слова, страціў
спадчыннае слова…»). У гэтым плане Н. Гілевіч трымаецца запаветаў і
традыцый Ф. Багушэвіча, Я. Купалы, Я. Коласа і іншых славутых
песняроў. Ён услаўляе хараство і высокую годнасць роднай мовы, з
перакананасцю даводзіць, што перадаць яе ў спадчыну нашчадкам —
святы абавязак сучаснікаў. І гэта зразумела: разам з мовай народ

жыве вечна, захоўвае сваё непаўторнае аблічча і духоўную
прысутнасць у свеце.
Тэматычнае адзінства ў творчасці Н. Гілевіча складаюць
вершы пра родную прыроду, якія маюць выразную эстэтыкаэкалагічную скіраванасць у выхаванні дзяцей. Паэт запрашае на
прыроднае ўлонне падзівіцца хараством, пабачыць і адчуць свет у яго
цудоўных, непаўторных праявах. Н. Гілевіч імкнецца адкрыць
незвычайнае
ў
звычайным,
абудзіць
эмацыянальна-ўзнёслае
ўспрыманне навакольнай прыроды. У вершы «Цуд тварыўся — я
праспаў…» паэт заваблівае ў свет чароўнай, казачнай прыгажосці.
Белы колер снегу перадае святочны, радасны настрой чалавечай
душы. Аўтарскі голас — задушэўна-ціхі, а верш да краёў напоўнены
музыкай сэрца:
І ляжыць ён на дварах,
На парканах, на дрывах —
Чысты-чысты.
Для гасцей абрус у нас
Сцелюць гэтакі якраз
Белы-белы.
Снег — сама чысціня, святло, тая зімовая краса, якая наўкола
перайначыла свет і надала яму незвычайную прывабнасць.
Запалонены цішынёй, паэт адчувае лёгкасць, эстэтычную асалоду.
Найтанчэйшы рух пачуцця паэт перадае мяккі, пластычны гукапіс;
музычнасць у ім дасягаецца пры дапамозе алітэрацый і асанансаў;
асаблівую мастацка-выяўленчую ролю адыгрываюць тут злітныя
эпітэты і складаныя словы, я кія перадаюць эмацыянальна-паэтычныя
адносіны да перамен у навакольнай рэчаіснасці («чысты-чысты»,
«белы-белы», «ціха-ціха», «светла-светла»).
Беларуская зіма апаэтызавана ў вершы «Белыя сыплюцца долу
крышталікі…».
У творы
выяўлена
па-дзіцячы
непасрэднае,
адухоўленае светаўспрыманне: здаецца, «белая казка» вось-вось
падорыць дзіва-цуд — і з’явіцца чароўная снягурка. Гэты верш
Н. Гілевіча — настраёвая імпрэсія, якая ўяўляе сабой тонкі, мілагучны
жывапіс словам: «…Белыя крышацца хмаркі ўгары. // Сосны
захутаны ў белыя шалікі. // Белая мітусь у белым бары. // Белая
мяккая ціша няхрусткая…». Эмацыянальна-выяўленчай экспрэсіўнасці, яркасці пейзажнага малюнка паэт дасягае пры дапамозе
чысціні, лёгкасці гучання слова, паўтораў эпітэта «белы», які надае
радкам адпаведнае інтанацыйна-гукавое абрамленне і маляўнічасць.
Анафара кампазіцыйна арганізуе твор і ўзмацняе вобразнасць мовы.

Верш «Белыя сыплюцца долу крышталікі…» — адзін з яркіх узораў
музыкі ў слове.
Зіму немагчыма ўявіць без Дзеда Мароза, навагодняй ёлкі;
малыя з асаблівай нецярплівасцю чакаюць гэтага дзіўнага персанажа
і падарункаў ад яго. Паэт цудоўна ведае пра шчырую веру дзяцей у
незвычайнае, заўсёднае чаканне імі свята. У вершы «Наша ёлка» ён
перадае атмасферу навагодняга дзейства. Побач суіснуць ява і казка:
Тут і воўк, і мядзведзь
Паварочваецца ледзь,
Тут і зайка касавокі
Неадступна пры лісе.
А як кот пайшоў у скокі —
Аж у ладкі білі ўсе:
Вось дык спрытнасць у ката,
Скача — проста любата!.
А вось ужо Дзед Мароз павёў карагод — і нястрымная дзіцячая
весялосць б’е праз край. Здаецца, гэтая гульня-забаўка закружыла
галаву ад радасці і шчасця: «Закружыліся іголкі, // Закружылася
зямля, // Закружыўся белы дзед, // Закружыўся цэлы свет!». Эмоцыі і
пачуцці дзяцей яскрава адлюстроўвае рытм верша — імпэтны,
бадзёры, звонкі. Пры дапамозе лексічнай анафары (закружыліся —
закружылася — закружыўся — закружыўся) узноўлены рух дзяцей, а
гучная рыфма (год — карагод, ёлкі — іголкі, сям'я — зямля і інш.)
перадае стан дзіцячай узрушанасці.
Снег прыносіць дзецям вясёлыя забавы, дае цікавы занятак.
У гэтым пераконвае верш «Снежны дзед». Тут запамінальна, ярка
адлюстраваны працэс дзіцячай творчасці: дзеці пастараліся,
дзякуючы іх фантазіі снежны дзед займеў адмысловы выгляд.
З досціпам гаворыць аўтар пра прызначэнне снегавіка, які, маўляў,
будзе сцерагчы малады сад: «Ну і дзед! Відаць, яму // Тут стаяць усю
зіму. // Будзе ён тут па начах // Наганяць на зайцаў страх…».
Сапраўды, зіма — радасная часіна для дзятвы.
З узнёслым жыццялюбным пафасам Н. Гілевіч апявае вясну.
Гэтую пару года паэт любіць асабліва, складае ёй лірычныя гімны,
оды і песні. Вясна ў яго творах — гэта вітанне разбуджанай
навакольнай
прыроды,
эмацыянальна-непасрэднае
захапленне
кветкамі і птушкамі, сонцам і першым дожджыкам, пакланенне
красе роднага краю. У вершы «Вітаю вясну» паэт псіхалагічна тонка
паказвае, як дзяўчынка ў горадзе дзівіцца прыгажосці, імкне
насустрач цяплу і зеляніне, святлу і птушыным спевам. Вясновая
«слаўная часіна» выклікае радасны водгук: «Ад зялёных ліп наўкол, //
Водар-пах разліты, // Я махаю ім рукой: // — Добры дзень вам,

ліпы!». Надзвычай усхвалявана і чула ўспрымае паэт вясновыя
галасы. Так, чароўны спеў у вершы «Жаўраначка» гучыць як вечная
мелодыя жыцця: «Ой, як захліпаецца // Званочак залаты! // Як яна
заходзіцца! Не чуеце?!.». Мастак слова кліча бачыць, адчуваць і
адгукацца на прыгажосць свету.
У вершы «Свята зямлі» паэт таксама вітае вясновае абуджэнне.
Краса прыроды настройвае на ўзвышана-ўрачыстую ноту. Ён
услаўляе вясну яркую, зычнагалосую, жыватворную. Эмацыянальныя
воклічы і высокая патэтыка вызначаюць рытміка-інтанацыйны лад
верша:
О зямля!
Ты ўся ў абновах!
Ты ў мільён званочкаў звоніш,
Ты на ста пявучых мовах
Весняй радасцю гамоніш.
Паэт перадае эстэтычныя ўражанні ад прыгожага, выяўляе
жыццярадасны настрой. Матывы прыходу, сустрэчы вясны
становяцца ўвасабленнем думкі пра немінучасць заўсёднага
абнаўлення роднай зямлі, яе вечнага цвіцення і красавання.
Нізка вершаў Н. Гілевіча «Чатыры пары — чатыры дары»
ўяўляе сабой паэтычны каляндар года. Паэт дапамагае дзецям
разумець і адчуваць прыроду, бачыць яе незвычайныя праявы зімой і
вясной, летам і восенню. Адкрывае хараство кожнай часіны хлопчык
Сяргейка. Ён, уражлівы і дапытлівы, любуецца цудоўнымі краявідамі,
захоплена спазнае навакольны свет. Зрэшты, прататыпам хлопчыка з
гэткім імем у дзіцячых творах Н. Гілевіча стаў яго сынок Сяргейка.
Бацькоўскі выхаваўчы досвед, безумоўна, прыдаўся паэту. Аўтар
раскрывае свайго малога героя ў цеснай далучанасці да жыцця
прыроды, якая дорыць незабыўныя хвіліны радасці. Прырода
расчульвае, будзіць светлыя мары, дорыць цэлае багацце фарбаў,
колераў і гукаў. Навокал чуецца музыка — свет звініць і спявае,
гучыць «канцэрт узнёслы», які зачароўвае Сяргейку і нараджае ў яго
сэрцы эмацыянальна-ўсхваляваны водгук: «З выраю далёкага //
Птушкі прыляталі — // Гагаталі, ёкалі, // Шчоўкалі, свісталі»; «Пчолкі
ў полі зумкалі — // Ношы ў вулей неслі…»; «…Быў удзячна радасны //
І зусім шчаслівы». Паэт стварае разгорнутыя паэтычныя апісанні
прыроднага ўлоння, дасягае маляўнічасці, выяўленчай яркасці
пейзажнага пісьма пры дапамозе вобразна-метафарычнай мовы:
«І тады бухматыя // Хмары наязджалі…»; «Ціхімі напевамі //
Калыхаўся жнівень…»; «Пні цвілі апенькамі…», «Вербы задуменныя //
Плакалі без сілы…». Кожная часіна года — асаблівая і адметная.
У вершаваным цыкле «Чатыры пары — чатыры дары» паэт,

паказваючы розныя сезонныя станы, перадае рух, зменлівасць
прыроды, яе няспынны кругаварот.
Ніл Гілевіч неаднойчы гаварыў пра вялікі ўплыў прыроды на
абуджэнне паэтычнага светасузірання. У дзяцінстве ён любіў слухаць
шчэбет птушак, назіраць за белымі хмаркамі ў небе, з самага
высокага пагорка аглядаць наваколле… Ствараючы пейзажныя
карціны і малюнкі, Н. Гілевіч памятаў пра выключную эстэтыкавыхаваўчую ролю роднай прыроды, якая сваёй прыгажосцю
незвычайна пераўвасабляе ўнутраны свет чалавека. Ён імкнецца, каб
дзеці эстэтычна абжывалі навакольную прастору, уваходзілі ў жыццё
з чулым сэрцам і адчувалі паэтычна-адухоўленую повязь з усім існым
— травінкай, кветкай, дрэўцам… Каб шмат пабачыць, пачуць і
зрабіць — трэба штодзень ісці насустрач прыгажосці: «…Колькі ты
пабачыш // З’яў жыцця дзівосных, // Колькі цудаў розных, //
Згледзіш на двары!» («Калі рана ўстанеш…»). У вершах «Зёлкі», «У лузе»,
«Цвіці, наш сад!», «Вяночкі» (паводле Э. Пяліна), «Сыпцеся, кроплі!»
(паводле Т. Сімеонава) і іншых паэтычных прыродаапісаннях
Н. Гілевіч з глыбокай замілаванасцю, эстэтычнай вытанчанасцю
выяўляе чароўную паэзію прыроды. З асаблівым любаваннем,
пяшчотай успрымаюць героі паэта кветкі і зёлкі. Раслінны свет надае
адметны каларыт беларускай зямлі. Разам з тым зёлкі надзелены
лекавай сілай і даюць жыццёвую сілу чалавеку. У вершы «Зёлкі» паэт
акурат і гаворыць дзецям пра цудадзейную, жывільную сілу раслін.
Святаяннік і дзівасіл, сухацвет і піжма могуць дапамагчы адужаць
хваробу. Травінка да травінкі, кветка да кветкі збіраюцца, каб
«Палячыцца… сокам роднае зямлі», «Каб адчулі ўсе душой, // Колькі
сілы-моцы // У лясной і лугавой // Беларускай зёлцы!».
Калі чытаеш верш «У лузе», здаецца, разам з дзяўчынкай
Светкай трапляеш у незвычайнае царства кветак, дзе паўсюль
струменіць краса, пануе лагода і гармонія. Паэт міжволі запрашае:
прыгледзьцеся — і парадуйцеся кожнай раслінцы, удыхніце водар
духмянага лета:
Колькі кветак ля ракі!
Сінія, як вочкі,
Незабудкі і браткі,
Смолкі і званочкі.
І мядунка, і герань,
Слёзкі, мята, кашка!..
Дзяўчынка збірае на лузе букет і зліваецца з наваколлем так,
што яе цяжка разгледзець між кветак. Светка нечакана напаткала
бусла, яна баіцца спалохаць ці неасцярожным словам пакрыўдзіць

птушку. Дзяўчынка ласкава, даверліва звяртаецца да чырванадзюбага прыгажуна:
— Я ж цябе не зачаплю,
Мілы, добры бусел,
Я сабе букет раблю,
Вось ён — палюбуйся!
Дзяўчынка падобная да кветкі, і бусел, напэўна, адчувае бяскрыўднасць, далікатнасць яе натуры. Прыгожы чалавек здатны толькі
на выключна шчырыя, спагадлівыя адносіны да іншых; ён не здольны
рабіць камусьці шкоду, бяздумна нішчыць безабароннае хараство.
Далучыць да свету прыроды і тым самым развіць эстэтычнае
пачуццё дзяцей закліканы і такія вершы, як «Верабей», «Шпак»,
«Зайчык-уцякайчык» і інш. Паэт імкнецца ўзбагаціць дзяцей
эмацыянальнымі ўражаннямі і перажываннямі. Асабліва непасрэдна
дзеці рэагуюць, як вядома, на «паводзіны» і «ўчынкі» птушак, звяроў,
жывёл. Гэтых персанажаў яны ўспрымаюць і ацэньваюць гэтак, як
людзей: то захапляюцца імі, то асуджаюць, то шкадуюць. «Адносіны
да жывёл… развіваюць эмпатыю — суперажыванне свету жывога, а
тым самым фармуюць эстэтычную пазіцыю, выхоўваюць культуру
пачуццяў» (Н. Раждзественская). Дзецям захочацца суцешыць шэрага
верабейку, якога «холад… прабірае да касцей» і есці яму няма чаго
(верш «Верабей»). Яны абавязкова пашкадуюць небараку-коніка,
якога хлопчык пасадзіў у шклянку, іх крануць пакуты гэтага
нявольніка, яго просьба-мальба адпусціць «на лужок мурожны»
спяваць свае песенькі (верш «Конік у палоне»). Узноўленыя ў творах
галасы жывых істот развіваюць дзіцячую фантазію і слых. Так, у
вершы «Жаба» (паводле С. Папова) гукаперайманне выразна, жыва
перадае карціну варагавання балотнай істоты і даўгадзюбага бусла:
«Жаба квокча: — Ква-ква-ква! // Ква-ква-ква! // Ёсць балотца і
трава, // І трава!»; «Страшна нават і здалёк, // І здалёк, // Як пачую:
клёк-клёк-клёк! // Клёк-клёк-клёк!». Падобныя рытмы і інтанацыі
незвычайна прывабліваюць і забаўляюць дзяцей, абуджаюць іх
уяўленні і эмоцыі, ствараюць добры настрой.
Тое, якімі павінны быць экалагічныя паводзіны, паэт
раскрывае ў вершы «Добры чалавек». Хлопчык вясновым ранкам
прыбег на паляну — «чуецца тут як герой». Здаецца, вось-вось ён
бяздумна і ваяўніча пачне махаць арэхавым прутом. Аднак ён
здзіўлены, зачараваны хараством прыроды, якая абуджае ў ім
лепшыя пачуцці. Хлопчык памкнуўся сашчыкнуць яркую кветкузёлку, але пабачыў дзіўную істоту ў дробных крапачках — «кароўку,
што божай завуць», якая нібы просіць: «— Я знаю: ты добры, ты
добры — // І ты не пакрыўдзіш мяне!..». Праз увесь твор гэтыя радкі

праходзяць рэфрэнам: хлопчыку здаецца, тое ж самае гавораць
маленькі дубок, птушачка, крынічка. Ён задумаўся, рука не зачапіла
ні былінку, ні божую кароўку, ні кволае дрэўца, ні пяць жаўтаватых
яечак у гняздзечку. Прырода ў творы жывая, надзелена здольнасцю
размаўляць, яна, быццам маці ці мудры настаўнік, гаворыць з
хлопчыкам. А той зноў і зноў спыняецца ў здзіўленні перад
прыгажосцю свету. Прырода верыць у яго добры пачатак, шчырае
сяброўства, падказвае, раіць, выхоўвае. Адкрыты ўрок на вясновым
улонні міжволі падвёў героя паэтычнага твора, а разам з ім і чытачоў,
да радаснага азарэння-адкрыцця:
Ах, як гэта радасна ведаць,
Што, лічачы сябрам сваім,
Усе цябе любяць і вераць,
Што крыўды не зробіш ты ім!
Дзеці, героі твораў Н. Гілевіча, не толькі спыняюцца ў
здзіўленні перад з’явамі і цудамі навакольнага свету; яны чулыя да
патрэб птушак і звяроў, радуюцца, калі далучаны да добрых спраў.
Хлопчык Сяргейка — адзін з такіх шчырых і дбайных сяброў прыроды
(верш «Чатыры пары — чатыры дары»): «Па садку па голаму //
Расстаўляў кармушкі, // Каб не мерзлі з голаду // Бедалагі-птушкі»;
«Ад таго і весела // У яго на сэрцы, // Што з гурмой равеснікаў //
Сам садзіў ён дрэўцы».
Зусім іншыя адносіны да прыроды Н. Гілевіч паказвае ў вершы
«Здарэнне ў арэхах». З болем, трывогай рэагуе ён на тую небяспеку,
якая з дзяцінства пагражае асобным дзецям. Гэта небяспека
спажывецкага, абыякавага стаўлення да прыроды. Сэрца, сляпое да
прыгажосці, маўчыць, спараджае абыякавасць і бяздумнасць. Калі ў
дзіцяці адсутнічае пачуццё прыроды, пераважаюць спажывецкія
адносіны да яе, ці ж можна чакаць ашчаднасці, дружалюбнасці,
шкадавання да ўсяго жывога ў навакольным свеце? Паэт малюе збор
арэхаў як сцэну рабавання. Дзеці, нібы грабежнікі, нападаюць гуртам
на кусты, крычаць, «Гнуць сукі // Ва ўсе бакі». Кожны хоча як мага
больш набраць арэхаў. Рыгорка назбіраў пладоў не меней як два
пуды, іх няма куды класці, але ён намерыўся яшчэ дастаць
«найсмачнейшыя нібыта» арэхі з самай верхавіны. Утаймавала
сквапнасць Рыгоркі вавёрка, якая папусціла ў яго шышку:
«Здагадаўся тут Рыгорка: // «Гэта ж шустрая вавёрка! // То яна не
для пацехі // У мяне пусціла шышку, // А каб я не рваў арэхі — //
Каб і ёй пакінуў крышку!».
Ніл Гілевіч перакананы, што дзяцей неабходна змалку
выхоўваць у «зялёнай школе»: бо менавіта там, на ўлонні прыроды,
яны прылучаюцца да прыгожага і цудоўнага, спасцігаюць азы

экалагічнай этыкі. Прыроджаная
дабрыня
і чуласць праз
кантактаванне з прыродай ператвараюцца ў сутнасць чалавечай
натуры, пажыццёвы стымул для маральна-духоўнага ўдасканалення.
Толькі так, а не з дапамогай красамоўнай гучнай дыдактыкі, можна
абудзіць беражлівае стаўленне да расліннага і жывёльнага свету.
У вершаваным творы «Дождж-грыбасей» яскрава прадэманстраваны
ўрок выхавання пачуцця прыроды. Бацька вядзе малога Сяргейку па
грыбы. Ён перадае свае сакрэты грыбніка, вучыць быць цярплівым,
назіральным, штосьці яму тлумачыць і дае парады: «— Трэба гэты нам
барок // Прачасаць уважна»; «— Трэба тут нам пашукаць, // Ля
кустоў ядлоўцу». Нязмушана, з педагагічным тактам раіць-падказвае
сыну, як трэба паводзіць сябе ў лесе. Шуканне грыбоў робіцца
загадкавай, займальнай гульнёй, якая дорыць хлопчыку яркія
ўражанні і эмоцыі; ён спазнае новае, раней невядомае. Знойдзены
самастойна баравік з чорным капялюшыкам выклікаў у дзіцячай
душы вялікую радасць. Раптам хлопчык пабачыў вялізнага смаўжа,
але здолеў перасіліць хваляванне, адагнаць страх: «Ды баяцца слімака
// Сорамна мужчыну». Бацька ўмее знайсці слова, каб пахваліць
Сяргейку, падахвоціць і падбадзёрыць: «— Ну вось бачыш, я ж казаў:
// Будзе, сын, удача! // Ах, якога туза ўзяў — // Сам іх цар
няйначай!». Грыбны паход стаўся для абодвух сапраўдным святам.
Можна сказаць, што сама прырода мацуе сяброўства бацькі і сына,
яднае іх душэўна.
Такім чынам, пейзажная творчасць Н. Гілевіча вызначаецца
зрокава-дакладнай вобразнасцю, прасякнута пранікнёным лірызмам і
меладычнасцю слова. Паэтызуючы навакольнае хараство, аўтар часта
адкрыта выказвае словы глыбокай любові да беларускай зямлі, сваёй
Радзімы. Вершы Н. Гілевіча пра прыроду ўтрымліваюць пазнавальны
змест, развіваюць эмацыянальную сферу дзіцяці, выхоўваюць
гуманістычныя пачуцці.
Дзеці — героі твораў «Калі ранец лёгкі і калі цяжкі?», «Размова
двух сяброў», «Вусаты Янка» (паводле Л. Мілевай) і шматлікіх іншых.
Кожны з іх мае свой нораў і характар. М. Яфімава адзначае: «Ніл
Гілевіч… не стараецца імітаваць галасы дзяцей, галоўнае для яго —
раскрыць
стан
душы,
першароднасць,
свежасць
дзіцячага
ўспрыняцця» («Слова-краска, слова-ззянне…», 2000). Сітуацыя, якая
ўзнікае на пачатку верша «Вусаты Янка», утрымлівае загадкавую
інтрыгу: малы хлопчык раптам стаў… вусатым дзедам. Што за дзіўная
метамарфоза адбылася з Янкам? Паэт гаворыць пра гэта жартаўліва,
з вясёлым смехам:
Кіньце ножніцы і грэбень,
І цырульнік непатрэбен:
Тыя вусы з барадой

Ліквідуем мы… вадой!
Проста наш ласунчык Янка
Па варэнне лазіў зранку,
Слоік высербаў зараз
І мурзаты — тут жа ў клас!
Дзеці ў творах Н. Гілевіча часам не пазбаўлены пэўных
недахопаў, бо яны не толькі гарэзнічаюць ці хітруюць, а бываюць
непаслухмянымі, упартымі, дэманструюць ляноту, гультайства. Паэт у
такіх выпадках пазбягае дыдактычных натацый і не дае дзецям
гатовых рэцэптаў у выглядзе маральных сентэнцый. Ён найчасцей
звяртаецца да гумарыстычных сродкаў і прыёмаў. У вершы «Размова
двух сяброў» праз дасціпны дыялог паэт высмейвае такую з’яву, як
хлусня, і кпіць з наіўнай даверлівасці тых, хто верыць неверагоднай
мане. Аднак хлопчык выкрыў сам сябе, бо дагаварыўся да таго, што,
маўляў, у газеце напісалі пра дзяцей у далёкай краіне, якія
«марожанага… // Не любяць: нават ані ў рот!». Вось тады сябар не
паверыў манюку, які распавядаў розныя небыліцы.
«Калі ранец лёгкі і калі цяжкі?» — ужо пытанне ў назве верша
выклікае дзіцячую цікаўнасць. На пачатку верша паэт узмацняе
чаканне разгадкі таямніцы: «Школьны ранец // Можа быць // І цяжкі
і лёгкі». Міжволі ўзнікае пытанне: як гэта магчыма і чаму? Напэўна,
тут гаворка пойдзе пра нейкі чароўны ранец. Неўзабаве чытачы
высвятляюць, што вага ранца залежыць ад таго, якую адзнаку
атрымаў хлопчык Лёўка. Калі выдатную, то тады ён бег са школы
«ветру хуткага хутчэй», не адчуваў за плячыма ніякага цяжару, калі
дрэнную — «Лёўка аж згінаўся», свой ранец ён ледзьве «валок дадому».
Паэт дакладна перадае асаблівасці псіхалогіі хлопчыка, дае чытачам
магчымасць самастойна ацаніць паводзіны Лёўкі і зрабіць высновы.
Узаемаадносіны дарослых і дзяцей — асобная тэма ў паэзіі,
якая раскрываецца ў вершах «Хто з бабуляй пойдзе ў лес?»,
«Святлафор», «Першы канцэрт», «За што мяне мама не пацалавала?»
(паводле Л. Станчава), «Барабан і «ўдзячны» сын» (паводле А. Душкава)
і інш. Зноў жа трэба заўважыць: пра многае распавядаецца з
гумарам, вясёлым досціпам. Выхаваўчы пафас вынікае з вершаваных
радкоў і скіраваны на тое, каб данесці да дзяцей важныя паняцці і
сэнсы, даць разуменне таго, што такое ў жыцці добрае і дрэннае,
прыгожае і агіднае. Паэт імкнецца дасягнуць эмацыянальнай
дзейснасці слова, пераканаць сваіх чытачоў у неабходнасці кіравацца
высакароднымі прынцыпамі сумлення, трымацца правілаў народнай
этыкі: «...Памагчы слабейшым, // Падтрымаць, суцешыць, //
Выручыць з бяды!». Часам не зашкодзіць выказваць дзецям словы
перасцярогі, прымусіць іх
задумацца пра
неабачлівасць і
паспешлівасць. І ўсё гэта робіцца дзеля таго, каб яны змаглі

…І да глыбокай старасці
Дайсці да перашкод —
Праз вуліцу не рвіцеся
Няўцямна, як у сне.
А кожны раз спыніцеся
І гляньце на мяне!
(«Святлафор»)
Шматлікімі перакладамі славянскіх пісьменнікаў (сярод іх
вялікая колькасць балгарскіх аўтараў) Н. Гілевіч даводзіць, што дзеці
ва ўсім свеце ў многім аднолькавыя і падобныя — у тым сэнсе, што
гэткія ж пацешныя, непаседлівыя, цікаўныя, дапытлівыя, любяць
гуляць, жартаваць, гарэзнічаць... Краіна дзяцінства не мае межаў, і
валадараць у ёй радасць, смех, свята.
Ніл Гілевіч як удумлівы і дальнабачны пісьменнік-педагог
выдатна ведае, што будучыня грамадства і чалавецтва ўвогуле
пачынаецца з дзяцінства. Ён лічыць, «што ўсё самае галоўнае, самае
істотнае і важнае, што ёсць у нас, у кожным дарослым чалавеку, —
усё адтуль, з гадоў дзяцінства. Там — незабыўныя радасці адкрыцця і
пазнання свету, першаснага яднання душы і сэрца з ім, першых
сустрэч з векавечнымі і заўсёды новымі цудамі прыроды, першага,
яшчэ не ўсвядомленага ўспрымання любові, пяшчоты, ласкі, дабрыні і
спагады, даверлівасці і ўдзячнасці. Усё — там. Пазней — усё ў
асноўным будзе ў той ці іншай меры паўтарэннем. Вось чаму так
трэба даражыць маленствам і не адбіраць у дзіцяці ані крупінкі з
таго, на што яму самім Богам дадзена права і без чаго ўсё яго
далейшае жыццё можа аказацца непаўнавартасным» (Гілевіч, Н. «Я
вельмі любіў глядзець, як мама купае малых…»). Адрасуючы свае кнігі
і творы дзецям, Н. Гілевіч тым самым думае-клапоціцца пра
духоўнасць грамадства, трываласць гуманістычнай свядомасці, бо без
дабрыні, любові, спагады няма чалавека і немагчыма адказаць на
пытанне, «Для чаго мы, людзі, // На зямлі жывём».
Досвед сучаснага асветніка,
альбо Пра тое, што хвалявала Васіля Протчанку
Знакаміты Ф. Скарына першаступеннае значэнне надаваў
«размножению… разуму и науки» і пісаў пра выключную ролю мовы:
«Не многым учителем бывати, но более умети язык свой справовати;
от него же все злые и добрые речи походять» (Скарына, Ф. Прадмовы і
пасляслоўі). Наш сучаснік доктар педагогікі Васіль Ульянавіч
Протчанка, уганараваны за сваю навуковую і асветніцкую дзейнасць

медалём Францыска Скарыны, быў Настаўнікам з вялікай літары і
гэтак жа, як і вышэй згаданы вялікі вучоны-гуманіст мінулага, глыбока верыў у роднае слова, яго духоўную і маральна-выхаваўчую сілу.
Васіль Протчанка прыйшоў у педагагічную навуку, маючы
значны вопыт практычнай працы ў школе і ВНУ. Гэта быў аднойчы
абраны шлях настаўніка і асветніка — той шлях, якім ішоў коласаўскі
Андрэй Лабановіч, несучы ў «палескай глушы» сваім вучням веды і
цеплыню сэрца. Яшчэ дзевятнаццацігадовым юнаком Васіль
Протчанка пачаў вучыць дзетак у пачатковай школе на роднай
Брагіншчыне, затым была праца ў Брагінскім дзіцячым доме, пасля
службы ў войску зноў настаўнічаў на Палессі. Згадайма: гэта быў час
пасляваеннага рэзруху, нішчымніцы, нястачы, калі многія дзеці
напоўніцу зведалі, кажучы словамі Е. Лось, «Што такое бяздом’е
сцюжнае, // Што такое бяссонне мужнае, // Што такое, як есці
хочацца…» («Хударлявай дзяўчынкай бяляваю…»).. Пасляваенны
перыяд — вельмі важная старонка ў біяграфіі Васіля Ульянавіча
Протчанкі, якая красамоўна сведчыць пра яго адданасць справе
народнага
асветніцтва,
настаўніцкай
прафесіі,
духоўнаадраджэнскай дзейнасці. Гэта перад ім, вясковым сынам, ляжала
«вялікая дарога», пра якую выдатна гаварыў Якуб Колас: «…Вялікая
дарога // Чакае нас і родны край — // Жніво настала, працы многа,
— // Навукі семя засявай» («Да працы»). І , як на спустошанай вайной
зямлі дбайны сейбіт, на занядбанай падчас акупацыі ніве асветы ён
сеяў зярняткі мудрасці і святла, каб аднойчы, вобразна кажучы,
закрасаваў чалавечы сад, напоўнены сонечнай дабрынёй, прыгожымі
думкамі, цудоўнымі памкненнямі. Інтэлігент, узгадаваны ў вясковасялянскім асяродку, Васіль Протчанка жыў і працаваў па-народнаму
мудра: ад сяўбы да жніва і ад жніва да новай сяўбы, дбаючы і пра
плён і пра будучыню. Кожны працоўны этап і звязаныя з ім
пачынанні, справы, клопаты — гэта ўзаемаспалучаныя і лагічна
абумоўленыя рэчы ў жыцці В. Протчанкі, бо ён быў надзіва цэльнай і
цэласнай натурай, а мэту ён меў адзіную — быць далучаным да
справы адукацыі-выхавання. Ён, як падаецца, імкнуўся не да
кар’ернага cамасцвярджэння, а скарыстоўваў кожную новую
дзялянку працы для педагагічнай дзейнасці на новым узроўні,
творчага самавыяўлення, няспыннага інтэлектуальна-духоўнага самаўдасканалення, дасягнення сапраўдных вышынь прафесіяналізму і
вучонасці. У Нацыянальным інстытуце адукацыі В. У. Протчанка
працаваў шмат гадоў, але не быў «кабінетным» вучоным, бо выдатна
ведаў школу, народнае жыццё, праблемы культуры і грамадства.
Адначасова выкладаў у БДУ, рыхтаваў навуковую моладзь. Як
галоўны рэдактар распрацаваў канцэпцыю часопіса «Беларуская мова
і літаратура», які набыў навукова-практычную і асветна-выхаваўчую
накіраванасць. У вусных выступленнях і ў сваіх працах Васіль

Ульянавіч неаднойчы засцерагаў ад абстрактнай педагогікі і
методыкі, гаварыў пра неабходнасць цеснага ўзаемадзеяння навукі і
школьнай практыкі, і гэты двухадзіны працэс, лічыў ён, павінен быць
зарыентаваны на асобу вучня, яго ўнутраны свет. Васіль Протчанка
— асветнік новай фармацыі, погляды якога грунтуюцца на
дасягненнях нацыянальнай і сусветнай педагагічнай думкі. Ён быў
асобай крэатыўнай інтэлектуальнай энергіі. Пра такіх людзей кажуць
— «мазгавы цэнтр». Ён выпрацоўваў не проста тэорыю, а стратэгію
сучаснай моўнай і гуманітарнай адукацыі ўвогуле. Пра гэта яскрава
сведчаць яго даследаванні «Адукацыя, родная мова і нацыянальная
культура» (1994), «Рэфармаванне адукацыі і мова» (1997), «Важнае
звяно ў сістэме дзяржаўнага механізма» (2000), манаграфія
«Актуальныя праблемы тэорыі і практыкі навучання беларускай мове»
(2001) і інш. Вучоны трымаўся асноватворных асветніцкіх ідэй
мінулага і ў той жа час выразна сфармуляваў адукацыйнавыхаваўчыя задачы на сучасным этапе. Гэтак, як і Багушэвіч, Купала,
Колас, Цётка і іншыя сейбіты на беларускай ніве, ён усведамляў, што
навучанне і выхаванне павінны быць скіраваны «на фарміраванне
духоўнасці народа, яго свядомасці» (Івашын, У. Асветніцкія ідэі ў
творчасці Янкі Купалы // Адукацыя і выхаванне. — 2002. — № 6).
А гэта немагчыма без эфектыўнай мадэлі нацыянальнай адукацыі.
Прафесар Протчанка вылучыў галоўнае і сутнаснае ў навучанні мове,
прапанаваўшы матывацыйна-мэтавы падыход як асноватворны,
найбольш дзейсны. А. Я. Міхневіч адзначае: «У цэнтры практычнай
дзейнасці і тэарэтычных распрацовак В. Протчанкі — Вучань і яго
Настаўнік. <…> Вучоны дакладна і выразна акрэсліў гэтую праблему,
называючы сумесную
працу настаўніка
і вучня
жыццёва
матываваным, педагагічна асэнсаваным шляхам у будучыню, шляхам
да мэты тых, хто навучаецца, і тых, хто навучае. Шлях гэты — не
рамантычна-педагагічная мара, а дакладна вызначаны рух да
абуджэння цікавасці і любові да роднай мовы, да паглыблення ў
нацыянальную і сусветную культуру, у матэрыяльны і духоўны свет
быцця чалавека» (Роднае слова. — 2000. — № 4). Сапраўды, педагогіка
супрацоўніцтва — гэта супольная духоўная праца, дыялагічнасць, рух
да ментальнага, эмацыянальнага і эстэтычнага ўзбагачэння.
В. Протчанка бачыў канчатковы вынік школьнага навучання ў тым,
каб сфарміраваць Асобу, Чалавека, Грамадзяніна.
Прыярытэтную ролю ў адукацыі і выхаванні асобы вучоныасветнік адводзіць мове. Адзін з яго артыкулаў мае назву «Роднае
слова — крыніца развіцця асобы, духоўнасці народа (1994). Вучоны
акцэнтуе ўвагу на выключнай этнасатворчай і культуратворчай
значнасці роднага слова ў развіцці маладога пакалення. Зрэшты, у
гэтым сэнсе ён з’яўляецца прадаўжальнікам духоўна-адраджэнскай і
патрыятычнай канцэптуальнасці думкі славутых асветнікаў мінулага.

Так, «пазіцыя Багушэвіча, — паводле А. С. Майхровіча,— <…>
адметная сцвярджэннем мовы ў якасці цэнтра духоўнага існавання
народа і яго культуры…» (Мысліцелі і асветнікі Беларусі: энцыкл.
даведнік / склад. Г. А. Маслыка. — Мінск: БелЭн, 1995. — С. 357).
В. Протчанка па сутнасці выступае як сучасны філосаф мовы. Ён
даводзіць, што «родная мова <…> стварае адзіны непаўторны свет,
гістарычную памяць народа, дзякуючы чаму і становіцца
агульнанацыянальнай
на
тэрыторыі
канкрэтнай
прасторы,
інтэлектуальным патэнцыялам грамадства, асновай для асветніцкай
працы і выхавання. Нацыянальная мова пераўтварае сілай народнага
духу і фантазіі ў думку, вобраз, малюнак, гук неба айчыны, яе
паветра, клімат, горы і нізіны, лясы і рэкі, завірухі і навальніцы. Тым
самым стварае духоўнае культурнае асяроддзе, якое існуе ў прасторы
і часе, спрыяе станаўленню нацыянальнага характару чалавека, яго
індывідуальнасці»
(«Адукацыя, родная мова і нацыянальная
культура»). Мова разглядаецца вучоным як кампанент чалавечай
свядомасці і культуры, як сродак самапазнання і самавыяўлення,
шматбаковага ўзбагачэння асобы. Ён адзначае, што мова ўтрымлівае
глыбінны маральна-выхаваўчы патэнцыял, які педагогу неабходна
выкарыстаць
з
максімальнай
эфектыўнасцю.
У біблейскаадраджэнскім духу вучоны спавядае культ слова, якое здольна
пераўтварыць асобу і даць глыбокае «ўяўленне аб сэнсе жыцця,
дабрыні, прыстойнасці…» («Рэфармаванне адукацыі і мова»). Вось
чаму ідэя выхавання моўнай асобы з’яўляецца цэнтральнай у
педагагічнай канцэпцыі вучонага. Трактоўка мовы ў працах
В. У. Протчанкі змяшчае ў сабе глыбокае філасофскае разуменне і
культуралагічнае напаўненне: «Нацыянальная мова ўбірае ў сябе
гістарычны лёс народа… <…> Іменна яна, гэтая ўнутраная сіла
фармуе духоўнасць нацыі, паказвае ўзровень маральнасці народа,
накіроўвае жаданні і ўчынкі людзей. <…> Калі ж народ па якойнебудзь прычыне страчвае сваю нацыянальную мову, то ён або
істотна мяняецца, або раствараецца ў іншым народзе. Страціўшы
сваю культуру, чалавек нядбайна адносіцца і да іншых. Тым самым
прыносіць шкоду сусветнаму супольніцтву» («Адукацыя, родная мова і
нацыянальная культура»). Гэтыя разважанні набываюць асаблівае
гучанне ў кантэксце сучаснага глабалізму.
Для В. Протчанкі была ўласціва праблемнасць і крытычнасць
мыслення, ён смела выходзіў на асэнсаванне вельмі важных пытанняў
агульназначнага парадку, якія датычаць лёсу школы, культуры,
грамадства. Так, ён зазначаў: «Наспела патрэба ва ўдакладненні,
навуковым абгрунтаванні і тлумачэнні паняццяў духоўнасць,
інтэрнацыяналізм, агульначалавечая культура, агульначалавечыя
каштоўнасці,
у
распрацоўцы
канцэпцыі,
прыдатнай
для
фарміравання духоўнасці і маральнасці ва ўсіх членаў грамадства,

асабліва ў школьнікаў» («Актуальныя праблемы тэорыі і практыкі
навучання беларускай мове»). Вучоны-асветнік дае дакладна
выверанае тлумачэнне таго ці іншага паняцця, якое ўспрымаецца як
глыбокае ўласнае перакананне: «Духоўнасць — гэта паказчык
высакароднасці і маральнасці людзей, іх свядомасці, накіраванасці
ўнутраных сіл, узлёту духу, фантазіі, творчасці. <…> Без этнічнай
памяці няма традыцый, без традыцый — культуры, без культуры —
духоўнасці, без духоўнасці — выхавання, без выхавання — асобы, а
без асобы — кансалідаванага грамадства, здольнага вытрымаць
любыя павароты гісторыі» («Актуальныя праблемы тэорыі і практыкі
навучання беларускай мове»). Ці не галоўная ідэя, якую ён праводзіць
праз свае працы, — гэта ідэя духоўнага і маральнага развіцця
чалавека, яго паўнавартаснага выхавання ў сям’і і школе. Яго
непакоілі негатыўныя тэндэнцыі ў жыцці грамадства: маральная
дэградацыя, бездухоўнасць, агрэсіўнасць у паводзінах людзей.
Асветнік-гуманіст усведамляў надзённасць і вастрыню праблемы
духоўнага станаўлення моладзі, пры гэтым адзначаў змяншэнне
выхаваўчай ролі сучаснай школы і яе пазітыўнага ўплыву на
маральны стан грамадства. Сацыякультурны дыягназ у працах
В. Протчанкі робіцца дзеля актуалізацыі асобасна арыентаванага
навучання і выхавання, сцвярджэння ідэй гуманістычнай педагогікі.
Яму, відаць, быў блізкі афарызм паэта: «…Без чалавечнасці не будзе і
вечнасці» (П. Панчанка). Зрэшты, Васілю Ульянавічу імпанавала
паэзія, ёмістая на філасофскія абагульненні.
Васіль Протчанка асэнсоўваў праблемы адукацыі і выхаваўчай
дзейнасці надзвычай глыбока, усебакова, з дзяржаўных пазіцый.
У артыкуле «Важнае звяно ў сістэме дзяржаўнага механізма»,
прысвечаным стану і лёсу сельскай школы, яго думка набывае
асветніцка-гуманістычную
скіраванасць. Перабудова
дзейнасці
вясковых школ, у неабходнасці якой пераконвае аўтар, выклікана
сацыяльнымі, дэмаграфічнымі, культурнымі і іншымі прычынамі. Ён
даводзіць, што трэба ўлічваць спецыфіку школы ў сельскай
мясцовасці і зрабіць так, каб навучальна-выхаваўчы працэс у ёй
«забяспечваў узровень адукацыі і адначасова выхоўваў сапраўднага
чалавека-гуманіста, гаспадара зямлі, стваральніка будучыні». Пры
структураванні зместу навучання, лічыць вучоны, неабходна
вылучаць радзімазнаўчы аспект, грунтавацца на прыярытэтнасці
нацыянальнай
культуры,
традыцый
народнага
жыцця,
прыродацэнтрызму, маральна-этычных ідэалаў. Шлях культурнадухоўнага і маральнага адраджэння вёскі сучасны асветнік напрамую
звязвае са школай, якая павінна стаць «не толькі крыніцай ведаў, але
і кнігай жыцця, мудрасці, узаемаадносін паміж паміж людзьмі,
міласэрнасці і дабрачыннасці» («Важнае звяно ў сістэме дзяржаўнага
механізма»).

Васіль Протчанка — вучоны шырокіх духоўных даляглядаў. Яго
навукова-творчая спадчына бачыцца стромкай вяршыняй у сучаснай
педагагічнай навуцы, якая прыцягвае да сябе святлом інтэлекту,
хараством асветніцка-гуманістычнага ідэалу. Васіль Ульянавіч
пакінуў грамадзянам нашай краіны, усім нам, хто працуе на ніве
нацыянальнай адукацыі, духоўны запавет: «Дарагія суайчыннікі!
Беражыце, любіце і шануйце роднае слова — сродак духоўнай сувязі
пакаленняў, паказчык самабытнасці, культурнай прыналежнасці і
самастойнасці народа» (Роднае слова. — 2000.— № 4). Гэтыя словы
выказаў мудры педагог, сапраўдны нацыянальны інтэлігент і годны
прадаўжальнік традыцый славутых асветнікаў беларускай зямлі.
Вучоны, педагог, паэт
Васіль Уладзіміравіч Івашын прайшоў доўгі жыццёвы і творчы
шлях, які, на вялікае шчасце, доўжыцца і на пачатку новага ХХІ
стагоддзя. Гэтаму вядомаму вучонаму, педагогу, акадэміку НАН
Беларусі і замежнаму члену Расійскай акадэміі адукацыі, доктару
філалагічных
навук, прафесару, найстарэйшаму беларускаму
пісьменніку спаўняецца 95 гадоў. Для навуковай супольнасці і
літаратурнай грамадскасці такая дата сама па сабе — вельмі значная,
салідная, пашаноўная як факт даўгалецця таленавітага чалавека.
Нарадзіўся будучы вучоны 9 мая 1913 г. у вёсцы Ляхавічы
Мінскага павета Мінскай губерні (цяпер Дзяржынскі раён Мінскай
вобласці). Родам ён з сялянскай сям’і. У 1933 г. скончыў Мінскі
транспартна-эканамічны тэхнікум і год працаваў тэхнікамэканамістам Белкааппрамсавета. Аднак Васіль Івашын адчуў зусім
іншае прызванне У 1934 г. ён паступіў на літаратурны факультэт
Мінскага педінстытута. Неўзабаве ў яго сям’і здарылася трагедыя: у
1937 г. быў арыштаваны бацька, які так і не вярнуўся ў родную хату.
Пасля заканчэння інстытута (1938) В. Івашын працаваў выкладчыкам
мовы і літаратуры ў Віцебскім педвучылішчы, але ў хуткім часе мірнае
жыццё скончылася, пачалася Вялікая Айчынная вайна. Малады
педагог быў мабілізаваны ў армію. Прайшоў суровы і цяжкі шлях
змагання з гітлераўскім фашызмам, ваяваў на фронце, у званні
старшыны сустрэў свята Вялікай Перамогі, якое, дарэчы, супала з яго
днём нараджэння. В. У. Івашын узнагароджаны ордэнам Айчыннай
вайны ІІ ступені і медалямі.
Пасляваенныя дзесяцігоддзі для былога франтавіка сталі часам
станаўлення яго як вучонага. Выкладчыцкую працу ў Рэспубліканскай
вышэйшай партыйнай школе пры ЦК КПБ (1946—1948) В. Івашын
паспяхова спалучаў з навучаннем у аспірантуры пры Інстытуце
літаратуры АН БССР. Пасля яе заканчэння (1949) і абароны
кандыдацкай дысертацыі пачаў працаваць у гэтым інстытуце: быў

старшым навуковым супрацоўнікам, а ў 1954—1967 гг. ён загадваў
сектарам беларускай савецкай літаратуры. У 1965 г. у жыцці Васіля
Уладзіміравіча адбылася значная падзея: ён стаў доктарам
філалагічных навук.
З сярэдзіны 60-х гг. лёс В. Івашына цесна звязаны з
арганізацыйнай працай на ніве айчыннай адукацыі і творчай
дзейнасцю ў галіне педагагічнай навукі. У кастрычніку 1967 г. ён
узначаліў Навукова-даследчы інстытут педагогікі Міністэрства асветы
БССР, і на гэтай клопатнай, адказнай пасадзе дырэктара ён працаваў
да 1978 г. Перыяд кіраўніцтва Васіля Уладзіміравіча можна лічыць
«залатым векам» гэтай буйной навуковай установы, часам яе
актыўнага развіцця ў розных напрамках, у тым ліку ў галіне
міжнароднага супрацоўніцтва (гл.: Нацыянальны інстытут адукацыі:
гісторыя і сучаснасць (1929—2004) / пад рэд. У. П. Пархоменкі,
М. Г. Яленскага. — Мінск: НІА, 2004. — С. 15—27). Пра свайго
дырэктара ўсе калегі без выключэння гавораць як пра сумленнага,
дэмакратычнага і добразычлівага кіраўніка, надзвычай чулага да
людзей. У 1967 г. В. У. Івашын абраны акадэмікам Акадэміі
педагагічных навук СССР. Ён уваходзіў у склад Прэзідыума АПН
(1970—1979). З 1969 па 1979 г. быў членам калегіі Міністэрства
асветы БССР. Васіль Уладзіміравіч працягваў сваю працу ў НДІ
педагогікі. Мяняліся назвы інстытута, але ён па-ранейшаму
заставаўся ў шэрагах гэтага творчага калектыву адным з самых
аўтарытэтных і паважаных вучоных. З 1995 і па 2007 г. ён працаваў
на пасадзе галоўнага навуковага супрацоўніка Нацыянальнага
інстытута адукацыі.
Даследчыцкі стаж
В. У. Івашына
пачаўся
ў 1949 г.
У беларускім літаратуразнаўстве ён рупліва працуе без малога шэсць
дзесяцігоддзяў, што само па сабе ўжо факт рэдкі, нават унікальны.
Сфера яго навуковых інтарэсаў — станаўленне беларускай літаратуры
пачатку ХХ стагоддзя, нацыянальная мастацкая класіка, і найперш
спадчына такіх вялікіх мастакоў, як Янка Купала, Якуб Колас, Максім
Багдановіч, праблемы тэорыі і гісторыі літаратуры, пісьменніцкага
светапогляду, творчай індывідуальнасці аўтара, літаратурных уплываў
і сувязяў, пытанні паэтыкі рэалізму, эстэтыкі слова, метадалогіі і
методыкі літаратурнага навучання. Ён выдаў брашуры «Янка Купала
— вялікі народны паэт» (1952), «Рэвалюцыя 1905—1907 гг. і развіццё
беларускай літаратуры» (1955), манаграфічныя даследаванні «Янка
Купала: Творчасць перыяду рэвалюцыі 1905—1907 гг.» (1953),
«М. Горький и белорусская литература начала ХХ века» (1956), «У
истоков социалистического реализма» (1963), «Да вышынь рэалізму:
Асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускай дакастрычніцкай і
савецкай літаратуры» (1983), «Выверанае жыццём» (1988), надрукаваў
звыш 300 артыкулаў. В. Івашын з’я ўляецца адным з аўтараў «Очерков

истории белорусской советской литературы» (1954), «Нарысаў па
гісторыі беларускай літаратуры» (1956) і іншых калектыўных прац.
Асобнымі выданнямі выйшлі даклады на міжнародных з’ездах
славістаў: «Асноўныя асаблівасці развіцця сучаснай беларускай
літаратуры» (разам з Н. Перкіным, 1958), «Роля рускай класічнай
літаратуры ў развіцці рэалізму беларускай літаратуры пачатку ХХ ст.»
(разам з В. Барысенкам, 1963). Васіль Івашын прымаў удзел у
падрыхтоўцы двухтомнай «Гісторыі беларускай савецкай літаратуры»
(1964—1966), якая з’явілася ў выніку яго сумеснага рэдагавання з
В. Барысенкам. Непасрэдна пад яго рэдакцыяй пабачылі свет шэраг
выданняў па літаратуразнаўстве і методыцы літаратуры.
Асобны кірунак творчай дзейнасці В. Івашына — педагагічныя
даследаванні, сярод якіх: «Изучение русской литературы во
взаимосвязи с белорусской» (разам з М. Лазаруком, А. Ленсу, 1988), «З
пазіцый гуманізму» (1988), «Праблемы літаратурнага навучання і
эстэтычнага выхавання» (2003), а таксама шматлікія артыкулы
тэарэтыка-метадалагічнага і праблемнага характару. Некаторыя з
прац у гэтым пераліку публікацый пазначаны 2006—2007 гг.
напісання: «Маральна-эстэтычнае выхаванне ў сістэме літаратурнай
адукацыі», «Сумеснае вывучэнне мастацкай літаратуры і мовы» і інш.
Паплечнік акадэміка М. Лазарука, падчас так званай рэформы
школы ён прыклаў шмат намаганняў у кірунку мадэрнізацыі зместу
навучання, браў актыўны удзел у распрацоўцы навуковаканцэптуальных і нарматыўных дакументаў: Канцэпцыі літаратурнай
адукацыі, адукацыйных стандартаў, вучэбных праграм і інш.
Выключнае значэнне В. Івашын надае навучальнай кнізе, яе
духатворчай ролі. Шмат выданняў вытрымалі падручнікі па
беларускай літаратуры для сярэдняй школы, створаныя ім у
сааўтарстве з В. Барысенкам, а пазней — з М. Лазаруком. Гэтыя
навучальныя кнігі на працягу цэлых дзесяцігоддзяў дапамагалі
настаўнікам закладваць асновы гісторыка-літаратурных ведаў
школьнікаў, фарміраваць іх грамадзянскую і маральную культуру,
выхоўваць гуманістычную самасвядомасць, патрэбу ў эстэтычных
каштоўнасцях, пачуццё патрыятызму.
Акадэмік Івашын, працуючы доўгія гады на асветніцкай ніве,
спрыяў пашырэнню гуманітарных ведаў, неаднойчы падкрэсліваў
значэнне мовы і літаратуры для развіцця асобы, духоўнай культуры
грамадства. Таму з трывогай ён рэагуе на звужэнне прысутнасці
філалогіі ў сучаснай школе: «…Але пры гэтым скарочана колькасць
гадзін на вывучэнне мовы і літаратуры. Без вывучэння гэтых
прадметаў пісьменным чалавекам не станеш. Губляюць людзі
цікавасць да чытання… А далучаць да літаратуры дзіця павінны перш
за ўсё ў сям’і — чытаць кнігі, гаварыць на роднай мове» (Беларусь
сегодня=Сов. Белоруссия, 2008, 3 июня). Вучоны-педагог глыбока

разумее значнасць літаратуры ў адукацыі і выхаванні, ён хвалюецца
пра будучыню беларускай школы, якой прысвяціў усё сваё жыццё.
Шмат часу В. Івашын аддаў падрыхтоўцы кадраў вышэйшай
кваліфікацыі. Ён заўсёды падтрымліваў таленавітую моладзь,
дапамагаў парадамі і добразычлівым словам кожнаму, хто меў у
гэтым патрэбу. Васіль Уладзіміравіч кіраваў працай аспірантаў,
падрыхтаваў 8 кандыдатаў навук, узначальваў камісіі па здачы
кандыдацкага мінімуму ў Нацыянальным інстытуце адукацыі, доўгі
час працаваў у складзе савета па абароне дысертацый пры Інстытуце
літаратуры імя Янкі Купалы і інш.
Высока ацэнены арганізатарскі талент, навуковыя дасягненні і
педагагічная дзейнасць В. Івашына: ён узнагароджаны ордэнам
Працоўнага Чырвонага Сцяга, Ганаровымі граматамі Вярхоўнага
Савета БССР і інш. Вядомы літаратуразнаўца і педагог-тэарэтык быў
абраны акадэмікам Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1995), а
таксама акадэмікам дзвюх акадэмій адукацыі — Беларускай і
Расійскай.
Ёсць я шчэ адзін важны аспект шматграннай дзейнасці Васіля
Уладзіміравіча — гэта паэтычная творчасць. Пачаў ён пісаць вершы
яшчэ ў даваенны час. Аднак вярнуўся да лірычнай творчасці толькі ў
90-я гг. мінулага стагоддзя. На сёння В. Івашын з’яўляецца аўтарам
чатырох зборнікаў вершаў: «Слова» (1994), «Покліч памяці» (1998), «З
надзеяй і верай» (2003), «Прызванне» (2007), у якіх увасобіліся яго
глыбокія маральныя перакананні, высокія ідэалы, шчырыя эмоцыі і
мудрыя разважанні. За апошнія пятнаццаць гадоў В. Івашын
сцвердзіў сябе як лірык слова і творца філасофскага складу.
Працы В. Івашына маюць тэарэтычную каштоўнасць і знайшлі
шырокае выкарыстанне ў адукацыйнай практыцы, творчыя набыткі і
даследчыцкі вопыт акадэміка асэнсоўваліся падчас Рэспубліканскай
навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю з дня
яго нараджэння (матэрыялы гэтых чытанняў склалі зборнік
«Актуальныя праблемы літаратурнай адукацыі на сучасным этапе
рэформы школы», 2003). В. Івашын мае багаты плён творчай
дзейнасці, відавочны яго ўнёсак у развіццё беларускай гуманітарнай
навукі і нацыянальнай адукацыі, зробленае ім вылучаецца
грунтоўнасцю, значнасцю вынікаў, прыкметным запасам трываласці,
хоць і не ўсё вытрымала выпрабаванне часам. Несумненна, Васіль
Уладзіміравіч з поспехам здолеў рэалізаваць свой талент у
літаратуразнаўстве, педагогіцы, паэзіі, а яшчэ, што вельмі істотна, і ў
сям’і: ён разам з жонкай выхаваў сына Аляксандра і дачку Наталлю.
У такіх выпадках кажуць: жыццё адбылося. Трэба дадаць: вартае
сапраўднага вучонага і чалавека.

Яе стыхія — міфалогія
З кожным годам узмацняецца цікавасць сучасных даследчыкаў, у першую чаргу маладых, да асэнсавання міфа, міфалагічнай
свядомасці, міфатворчасці. У немалой ступені гэты навуковы інтарэс
стымулявалі даследаванні В. А. Каваленкі, І. Я. Навуменкі. Таццяна
Іванаўна Шамякіна, якая з’яўляецца на сёння адным з вядомых і
самых дасведчаных вучоных-міфолагаў, лічыць сябе вучаніцай і
пераемніцай ідэй акадэміка Навуменкі: менавіта ён сваімі экскурсамі
ў міфалогію завабіў яе ў свет прыгожых народных уяўленняў і
фантазій. Т. І. Шамякіна — доктар філалагічных навук, прафесар,
загадчык кафедры беларускай літаратуры і культуры БДУ — стала
заснавальніцай
цэлай
«міфалагічнай
школы»
ў
сучаснай
нацыянальнай філалогіі. Яе шматгадовую працу ў даследаванні
міфалагічнага мыслення і традыцый міфалагічнай творчасці
падсумощвала доктарская дысертацыя, якая была абаронена ў 2001
г. (тэма: «Беларуская класічная літаратурная традыцыя і міфалогія»).
Міфалогія ў Беларусі на пачатку ХХІ стагоддзя зрабілася
цікавай, перспектыўнай і нават папулярнай навукай. Пашырэнню
тэматыкі па беларускай, славянскай і сусветнай міфалогіі, яе
актыўнай распрацоўцы на філалагічным факультэце БДУ спрыяюць у
першую чаргу лекцыі, кнігі і даследаванні прафесара Т. І. Шамякінай.
Вельмі часта ў студэнцкім навуковым спецсемінары Таццяны
Іванаўны распачынаецца мэтанакіраваная праца над абранай тэмай
па міфалогіі. Як правіла, ужо сама тэма, прапанаваная прафесарам
Шамякінай, вызначаецца арыгінальнасцю, скіроўвае да вырашэння
важных навуковых задач. Студэнт тады пачынае крочыць новым
шляхам у сучаснай навуцы, а гэты шлях пры ўмове мэтанакіранавай
працы прыносіць сур’ёзныя творчыя вынікі (зразумела, лепшыя з
лепшых пішуць і абараняюць дысертацыі). Таццяна Іванаўна
падтрымлівае і заахвочвае пошук, навацыі. І няхай часам гэта будзе
ўсяго толькі спроба ці далучэнне да чагосьці новага, неардынарнага,
перспектыўнага. А то, бывае, як у сумна вядомым выпадку з
канцэптам. Маўляў, не цягніце гэта ў навуку, не трэба гэта вам і да т.
п. А гэтым тэрмінам, між іншым, карыстаўся акадэмік Д. Ліхачоў
яшчэ на пачатку 70-х гадоў. Ці, можа, ужо ў навуцы адменены
канцэптуальны аналіз? Камусьці здаецца, што мы самадастатковыя, і
таму, як быццам, не трэба зважаць на новае, нават ультрасучаснае ў
рускай і замежнай філалогіі, ды і нашай — беларускай. Мне
памятаецца, як неадназначна яшчэ ў той савецкі час успрымаліся
асобныя тэмы лекцый, якія чытала ў сваім спецсемінары Таццяна
Іванаўна. За новыя, малараспрацаваныя тэмы па яе парадзе браліся
студэнты, і ў выніку лепшыя з лепшых звярталі на сябе ўвагу на
навуковых канферэнцыях, на абаронах дыпломных прац. Наватарскі

спецкурс па псіхалогіі творчасці, які Т. І. Шамякіна чытала доўгі час
на філфаку БДУ, лічу і сёння адным з лепшых, пазнавальных і
цікавых. Вельмі важна, каб маладыя разумелі, што ў навуцы і школе
надышоў час інтэлектуалаў, прафесіяналаў новага пакалення, і
неабходна ўздымацца да ўзроўню філасофіі літаратуры і філасофіі
педагогікі, усведамляць, што міфалогія — навука пра глыбінныя
асновы светапогляду чалавечай цывілізацыі і нашага народа, у
прыватнасці, а не нейкая там д’ябальшчына, як гэта здаецца асобным
артадоксам ад рэлігіі. Іначай у вышэйшай школе па-ранейшаму будзе
дамінаваць аднабаковасць, традыцыйнасць, якая суіснуе нярэдка на
мяжы з кансерватызмам, а ў сярэдняй школе вучні будуць прыкутыя
да вобраза мужыка і гаварыць пра «простае жыццё простага
беларускага народа».
Наколькі актыўна ды плённа на сучасным этапе ў Беларусі
вывучаецца і даследуецца сусветная культура і міфалогія як яе
неад’е мная частка, могуць цудоўна пасведчыць шматлікія навуковыя
працы Т. Шамякінай. Шырока запатрабаваны цыклы публікацый
гэтага аўтара ў вядомым часопісе «Роднае слова», аднымі з самых
папулярных, цытуемых маладымі вучонымі і студэнтамі сталі яе
манаграфіі і дапаможнікі «Міфалогія Беларусі» (2000), «Беларуская
класічная літаратура і міфалогія» (2001), «Эсхатология (мифы о
потопе)» (2002), «Міфалогія і літаратура» (2003), «Славянская міфалогія:
курс лекцый» (2005), «Культура Кітая» (2006), «Культура Індыі» (2006).
Гэты шэраг дапаўняе кніга «Кітайскі каляндар і славянскі
міфалагічны бестыярыум: паралелі» (2007), на якой запынімся далей,
каб на гэтым прыкладзе праілюстраваць, што міфалогія — стыхія
навукова-творчага жыцця Т. Шамякінай.
Гэты зварот да ўсходняга календара невыпадковы, паколькі
яна даўно цікавіцца старажытнай культурай кітайцаў і іншых
народаў. На філалагічным факультэце БДУ Таццяна Іванаўна
ўдзельнічае ў падрыхтоўцы студэнтаў-кітаістаў, чытае ім курс
«Усходняя міфалогія». Кнігу «Кітайскі каляндар…» можна разглядаць
як вынік навуковых зацікаўленняў і лектарскіх напрацовак аўтара.
Інтарэс да кітайскага, так званага жывёльнага, календара
абумоўлены важнымі мэтамі і задачамі, якія даследчыца актуалізуе ў
прадмове да выдання. Яна мяркуе, што разуменне жывёл з пункта
гледжання міфалогіі «дапаможа нам, людзям, паглыбіцца ў нетры
жыцця, ва ўласную прыроду, знайсці сэнс існавання, убачыць сябе
часткаю сусветнага цэлага». І яшчэ: «Распавядаючы пра жывёл —
знакі-сімвалы ўсходняга календара, мы не маем на ўвазе кіравацца
астралагічнай навукай, тым больш займацца прадказаннямі. Мэта ў
нас іншая: сцвердзіць нацыянальны, менавіта беларускі, погляд на
ўсходні каляндар, знайсці першаасновы — архетыпы чалавечай
культуры — і адсюль — моманты падабенства ў, здавалася б, далёкіх

паміж сабою славянскай і кітайскіх цывілізацыях» (вылучана аўтарам
манаграфіі.
—
А. Б.).
Т. Шамякіна
выяўляе
архетыповае,
універсальнае і сімвалічнае ў розных культурных традыцыях —
найперш тое, што датычацца ўяўленняў пра жывёл, іх месца і ролі ў
сацыяльным, духоўным жыцці чалавека. Каляндар у трактоўцы
аўтара кнігі паўстае як цэласная светапоглядная, філасофская
сістэма.
Таццяна
Шамякіна
падрабязна
знаёміць
з
усходнім
календаром, цыкл якога складаецца, як вядома, з дванаццаці гадоў,
пазначаных
задыякальнымі
знакамі-сімваламі
жывёл.
Гэты
дванаццацігадовы цыкл і абумовіў адпаведнае структураванне
матэрыялу: пачынаючы ад расповеду пра год мышы і да тлумачэння
сэнсу анімалістычнага вобраза свінні. Пры гэтым аўтара пастаянна
займае тыпалогія кітайскага анімалізму (успрыманне, выяўленне
жывёл) і славянскага, уласнабеларускага бестыярыуму (так у
сярэднявеччы называлася апісанне жывёл). І як бы ні здавалася
парадаксальным, але гэты паглыблены экскурс да першавытокаў
свядомасці, архетыпаў дазваляе гаварыць пра падабенства, нават
адзінства культурных вобразаў і розных светапоглядных сістэм.
Зямная цывілізацыя пачыналася з міфа, з прыродацэнтрызму,
г. зн. гарманічнай натурфіласофіі, паводле якой чалавек уключаны ў
сусветную плынь часу з яго лінейнасцю і цыклічнасцю, адзіную
касмаганічную сістэму. Мудрае светаўладкаванне і адлюстроўвае
ўсходні каляндар, змест якога глыбока і ўсебакова раскрывае аўтар
кнігі.
Як заўсёды, чарговая праца Т. Шамякінай, вызначаецца сваёй
грунтоўнасцю. Тут творча сінтэзаваны багаты вопыт сусветнай
культуралагічнай думкі, які да таго ж арыгінальна інтэрпрэтаваны,
прычым з вылучэннем цікавых гіпотэз. Аўтар выкладае матэрыял
дастаткова навукова, але разам з тым даступна, месцамі займальна,
што, безумоўна, падвышае чытацкія вартасці кнігі.
Сёння назіраецца масавая цікавасць да ўсходняга календара,
які зрабіўся надзвычай папулярным і запатрабаваным. Напрыклад,
да яго шырока звяртаюцца СМІ, каб патлумачыць сімволіку пэўнага
знака-вобраза жывёлы, які дае назву чарговаму новаму году. Аднак
часам гаворыцца ці пішацца такое, што ў культурнага чалавека
выклікае здзіўленне. На парадоксы ў тлумачэнні ўсходняга календара
Т. Шамякіна звярнула ўвагу ў часопісе «Полымя» (2007, № 3, с. 155).
Вось чаму важна мець кампетэнтныя навуковыя крыніцы, як
разглядаемае намі даследаванне. Навуковая і практычная карысць
яго відавочная, таму і даводзіцца шкадаваць, што кніга пабачыла
свет у абмежаванай колькасці экземпляраў. А хацелася б, каб было
наадварот! Такія выданні павінны друкавацца вялікімі тыражамі і
быць даступнымі для шырокага кола чытачоў. Упэўнены: кніга

Т. Шамякінай будзе мець поспех у гуманітарнай адукацыйнай і
навуковай сферах, асабліва ў асяродку кітаістаў, яе старонкі
прывабяць тых, каго цікавіць поліэтнічны свет з яго разнастайнасцю
нацыянальных культур.
Напрыканцы хацелася б дадаць, што прафесар Шамякіна
непасрэдна ўключана ў абсяг школьнай літаратурнай адукацыі,
досвед Таццяны Іванаўны як даследчыка-міфолага і культуролага
шырока запатрабаваны ў практыцы навучання. У праграмах па
беларускай літаратуры яе працы па міфалогіі пазначаны ў спісах
рэкамендаванай літаратуры, не без іх уплыву вылучана для
абавязковага вывучэння асобная тэма «Міфалогія — фальклор —
літаратура» Т. І. Шамякіна распрацавала для старшакласнікаў
праграму факультатыву «Міфалогія і літаратура» і стварыла
дапаможнік па гэтым аднайменным курсе, які мае відавочную
актуальнасць у святле культуралагічнага падыходу, што вылучаны як
асноватворны, прыярытэтны ў літаратурнай адукацыі на сучасным
этапе. Спазнанне міфасвядомасці, яе спецыфікі з падключэннем
літаратурнага матэрыялу вырашае важную культурна-інтэграваную
задачу, а менавіта: фарміраванне ўяўленняў пра глыбінныя з’явы
псіхалогіі, этыкі, мовы, фальклору, рэлігіі, мастацтва. Вывучэнне
міфалогіі дае ўяўленне пра асновы і сюжэты літаратуры, яе вядучыя
матывы, архетыпы, універсальныя катэгорыі і інш. Матэрыял,
прапанаваны аўтарам, у значнай ступені дапаможа старшакласнікам
лепш зразумець сябе, сваю нацыянальную і агульначалавечую
сутнасць. Вучні будуць уключаны ў гісторыка-культурны кантэкст,
што істотна паўплывае на ўнутранае ўзбагачэнне асобы, яе
светапогляду.
Пошук, творчасць і хваляванне
«Класічная літаратура не мае перспектывы» — чытаю ў
Інтэрнеце «прагноз» прафесара, зроблены ў Мінску на міжнароднай
навуковай канферэнцыі па праблемах сучаснай беларускай
літаратуры. Далей гаворыцца: «На яго думку, у такой сітуацыі
літаратура кардынальна змяняецца ў бок скарачэння і з’яўлення
новых формаў — раманаў з эсэмэсак, раманаў у выглядзе слоўнікаў і
крыжаванак». Але пасля прафесар быццам бы спахапіўся,
апамятаваўся: «…Класічная літаратура павінна застацца, паколькі
пры яе адсутнасці чалавецтва «вернецца да наскальнага жывапісу»».
Прачытаў гэта, як можа
камусьці падацца, сенсацыйнае
паведамленне, і адразу згадаў вядомую настаўніцу Марыю Іванаўну
Верціхоўскую, падумаў: як бы яна ацаніла такія погляды і высновы
«сіноптыка літаратуры»? Захацелася ёй патэлефанаваць, пацікавіцца
думкай чалавека, для якой літаратура ў школе, больш чым прадмет,

выключную значнасць якога яна разумее, напэўна, лепш, за
некаторых нашых прафесараў. «Вярнуць прадмету “Літаратура” яго
ранейшы
статус»
—
такая
назва
праблемнага
артыкула
М. Верціхоўскай у «Настаўніцкай газеце» (2008, 13 сак.) — шырока
вядомым педагагічным выданні, якое мае больш за сорак тысяч
чытачоў.
Пасля падобнай гучнай заявы, якую зрабіў універсітэцкі
прафесар, у многіх настаўнікаў могуць апусціцца рукі: маўляў,
навошта ўзвышаць класічную спадчыну і гаварыць пра яе веліч і
перспектывы, калі літаратура апынулася ў тупіку? Вось што яшчэ
цікавае і адметнае. Калі раней пра агонію і смерць беларускай
літаратуры гаварылі людзі, мякка кажучы, слаба абазнаныя ў
сучасным літаратурным працэсе ці авангардысты-рэваншысты, то
цяпер ужо і прафесары пачалі працаваць на разбурэнне класічных
традыцый. Маўляў, навошта нам літаратура ідэй, сэнсаў, абыдземся і
без яе. Нездарма робяцца выпады нігілістаў у асяродку студэнтаў
супраць класікаў і сучасных пісьменнікаў тыпу: «Янка Купала і Якуб
Колас — бяльмо на вачах беларускай літаратуры…»; «Нашыя паэты ў
большасці ціхія вычварэнцы — няголеныя і смярдзючыя». Як вам
такое? Ёсць жа вартыя вучні сваіх настаўнікаў-прафесараў, якім,
напэўна, ёсць кім і чым ганарыцца. Чытанне ж — справа складаная,
дык навошта напружаць інтэлект і катаваць душу «праклятымі
пытаннямі». Вось гульня, эпатаж, перфоманс, парадзіраванне,
коміксы і іншага кшталту забаўляльнасць — гэта сапраўдны рэлакс,
які так патрэбны сучаснікам. Што і казаць, пацеха ды забава
патрэбныя, але падмяніць масавай (прымітыўнай) культурай,
гатункамі заходняга пакрою ўсю літаратуру, у тым ліку «сур’ёзную»,
элітарную, выбачайце: гэта ж нонсенс! Уяўляю, якім старамодным
выглядаў бы сёння Алесь Адамовіч «з яго запалам, памкненнямі,
надзеямі», упэўненасцю, што мастак павінен мець мастацкую
звышзадачу і рэалізаваць яе ў творы. Культывацыя ваяўнічай думкі
пра бесперспектыўнасць класічных традыцый і прывабнасць
«лёгкасці быцця», «чужога пазаддзя», «новага маўлення» прывялі да
таго, што асобныя прафесары капітулявалі перад авангарднай
агрэсіяй маладых, прынялі за чыстую манету рэвіязнізм асобных
крытыкаў і самапіяршчыкаў, свята паверылі, быццам адбылася
поўная і канчатковая перамога літаратурнага прымітывізму (маўляў,
які час — такія і тэксты). Не дзіва: дайшло да таго, што дэструкцыя і
ўзнясенне на п’е дэстал яе лідэраў, скажона-віртуальнае бачанне
літаратуры («бзікі хворай душы») абвяшчаецца ні больш, ні менш
«выдатным дасягненнем кафедры».
«Як можна ў школе вучыць разумнаму, добраму, вечнаму без
класічнай літаратуры? — хацелася запытаць у Марыі Іванаўны
Верціхоўскай. — Вось, скажам, без твораў Васіля Быкава, якія, па

словах настаўнікаў, вучні чытаюць з цікавасцю, задавальненнем.
Няўжо яго класічная проза не мае перспектывы ў нашай культурнай
прасторы?..». Для чаго існавала і будзе існаваць літаратура, найперш
у школе, красамоўна пераконвае кніга М. Верціхоўскай «Урокі
літаратуры: пошук і творчасць» (2008).
Марыя Іванаўна з’яўляецца адным з перадавых метадыстаў,
пра што сведчаць напісаныя ёй дапаможнікі і шматлікія артыкулы,
аднак лічыць сябе ў першую чаргу настаўніцай беларускай мовы і
літаратуры (так з прафесійнай годнасцю яна пазначае свой статус
пад публікацыямі). За педагагічную дзейнасць М. І. Верціхоўская
адзначана нагрудным знакам «Выдатнік народнай асветы БССР».
Сапраўды, яна — выдатнік адукацыі, яна — найлепшая сярод
настаўнікаў-філолагаў: прафесіянал, аналітык, наватар. Імя Марыі
Іванаўны добра вядома беларускаму настаўніцтву як майстра
педагагічнай справы, для якога пошук і творчасць сталі сутнасцю
існавання ў сваёй прафесіі, больш таго — жыццёвым крэда.
Новая кніга М. Верціхоўскай запрашае нас у майстэрню
арыгінальнага і глыбокага педагога, даследчыка, метадыста. У полі
зроку аўтара — аповесці Васіля Быкава, Раісы Баравіковай, Андрэя
Федарэнкі, уключаныя ў школьную праграму. М. Верціхоўскую
найперш цікавіць духоўны вопыт пісьменнікаў, увасоблены ў творах,
далучэнне да якога скіроўвае яе на шлях творчай, аналітычнай
працы. Для аўтара кнігі літаратура дае магчымасць вучыць і
выхоўваць на аснове глыбіннага пазнання чалавека і рэчаіснасці,
маральна-філасофскіх шуканняў ісціны, дабра, справядлівасці...
«Урокі літаратуры ў школе: пошук і творчасць» — гэта больш,
чым, уласна кажучы, урокі. Аўтар глядзіць на ўрок як на магчымасць
духоўнай сустрэчы і дыялогу з маладым пакаленнем, шчыра дбае пра
выхаванне асобы з глыбокай унутранай культурай, выразным
патрыятычным і гуманістычным светапоглядам. Метадычныя
распрацоўкі
М. Верціхоўскай
пераконваюць,
што
настаўнік
літаратуры — не ўрокадаўца, гэта чалавек у школе з асаблівай місіяй
— прапаведніцтва дабра і праўды, любові і міласэрнасці,
высакароднага служэння іншым (такім акурат паўстае Алесь Мароз з
быкаўскай аповесці «Абеліск»). М. Верціхоўская прапаноўвае розныя
па форме ўрокі, яны ўяўляюць сабой аналітычныя даследаванні, у
ходзе якіх адбываецца цікавы і захапляльны працэс судумання,
сутворчасці, сумеснага — настаўніка і вучняў — пошуку адказаў на
важныя
маральныя
пытанні.
Навучанне
літаратуры
для
М. Верціхоўскай — гэта спасціжэнне закладзеных у ідэйным змесце
важных ментальных сэнсаў, агульначалавечых каштоўнасцяў, і таму
аналіз твора набывае аналітычную заглыбленасць і скіраваны на тое,
каб актывізаваць працу душы і думкі вучня, развіваць яго
эмацыянальны і інтэлектуальны патэнцыял, крытычнае і мадэлюючае

мысленне, творчыя здольнасці. У аўтара-метадыста ёсць свая
педагагічная канцэпцыя твораў, уласны вывераны навуковы падыход
да іх інтэрпрэтацыі і прэзентацыі (аповесці Р. Баравіковай,
А. Федарэнкі так скрупулёзна, грунтоўна прачытаны ўпершыню).
Кніга М. Верціхоўскай дапаўняе і пашырае змест падручнікаў
(напрыклад, урокі па творчасці В. Быкава), змяшчае абсалютна новы,
вельмі каштоўны матэрыял для правядзення ўрокаў пазакласнага
чытання.
Марыя
Іванаўна
прадэманстравала
арыгінальную
аўтарскую методыку, нестандартнасць мыслення, з поспехам
рэалізавала сучасныя падыходы і тэхналогіі ў літаратурным
навучанні. Яе метадычныя распрацоўкі па творах беларускіх
пісьменнікаў — гэта набытак творчы і наватарскі, а таму
невыпадкова ён патрапіў да чытача ў выглядзе асобнага выдання,
якое з’яўляецца адным з адметных зрэзаў метадычнай думкі на
сучасным этапе.
Марыя Іванаўна Верціхоўская даўно і мэтанакіравана працуе
на нашу нацыянальную школу, клапоціцца пра метадычнае
забеспячэнне вучэбнага працэсу якаснымі распрацоўкамі ўрокаў.
Адна з іх па аповесці В. Быкава «Сотнікаў» на рэспубліканскім
конкурсе у намінацыі «Урок па гуманітарным прадмеце» прызнана
ўрокам-пераможцам (Настаўн. газ., 2008, 10 студз.). Кнігі і публікацыі
М. Верціхоўскай запатрабаваны настаўнікамі краіны, карыстаюцца
папулярнасцю, што сведчыць пра несумненны аўтарытэт і
прафесійную кампетэнтнасць аўтара. А таму і думка такіх людзей, як
Марыя Іванаўна, набывае асаблівую вагу і каштоўнасць. Яна
гаворыць: «Мне падаецца, што намнога важней аб’яднаць нашы
намаганні, каб дасягнуць наступнага ў бліжэйшы час: вярнуць
прадмету “Літаратура” яго ранейшы статус з выхадам на выпускны
экзамен, а на філалагічных факультэтах — на ўступны (у вуснай і
пісьмовай форме); уключыць у школьную праграму толькі тыя творы,
якія магчыма аналізаваць як факт мастацтва» (Настаўн. газ., 2008, 13
сак.). Хваляванні і трывогі абсалютна абгрунтаваныя, яна лічыць, што
«экзамен па літаратуры быў адначасова і экзаменам настаўніцкаму
прафесіяналізму», яго адмена «вызваліла і настаўніка ад клопату і
адказнасці за выніковасць сваёй справы». М. Верціхоўская не без
падстаў канстатуе, што на змену аналітычнаму майстэрству
настаўніка-філолага
прыйшлі сумнеўныя
навацыі, мода
на
літаратурныя гульні тыпу «Поля цудаў», калялітаратурныя размовы.
Марыя Іванаўна не прымае спрашчэнства, вольніцы, павярхоўнага
падыходу да разгляду твора, марнатраўства вучэбнага часу.
Сапраўды, сітуацыя ўскладнілася настолькі, што гаворка сёння ідзе
пра эфектыўнасць школьнай літаратурнай адукацыі, існаванне
літаратуры як школьнага прадмета. Невыпадкова вучні лічаць
прадмет «Літаратура» самым лёгкім і нават неабавязковым у школе,

ды і асобныя чыноўнікі мяркуюць, што «літаратуру можна вывучаць,
лежачы дома на канапе». А хто ж тады скажа вучням і прымусіць іх
задумацца пра тое, чым і як «свет утрымаецца, чалавецтва
ўратуецца»?
Што яшчэ непакоіць Марыю Іванаўну, дык гэта адмоўны імідж
настаўніка, створаны ў найноўшай мастацкай літаратуры. Яе
засмучае, што беларускія пісьменнікі не далі сёння такіх яркіх
вобразаў і характараў, як Андрэй Лабановіч з трылогіі Якуба Коласа
«На ростанях», Алесь Мароз з аповесці Васіля Быкава «Абеліск»... Пра
адлюстраванне школьных праблем і вобраз настаўніка ў сучаснай
літаратуры яна піша ў артыкулах «Усе яго чакаем, і ніхто не ведае, як
ён выглядае» (Маладосць, 2007, № 3), «Адкрыты ўрок, або Знесеныя
ветрам» (Маладосць, 2007, № 12). Марыя Іванаўна абсалютна слушна
гаворыць, што ў творах нашых пісьменнікаў на месца адмоўных
вобразаў настаўнікаў можна было б часам паставіць людзей іншых
прафесій, і ад гэтай замены літаральна нічога не памянялася б. А так
вельмі шмат чорнай фарбы скарыстана ў паказе школьнага жыцця,
пры стварэнні настаўніцкіх вобразаў. М. Верціхоўская разважае:
«Так, сапраўды, чакаем, а ён [Настаўнік] не прыходзіць на старонкі
нашай літаратуры. Аднак жа сіла мастацтва — найперш у вымысле.
Гэта ў жыцці калі некага няма, то ён і не прыйдзе. У жыцці нешта
дадумваць, а тым больш выдумляць — вельмі нядобра, непрыгожа, а
часам нават і небяспечна, прычым для самога “фантазёра” таксама.
Аднак законы жыцця і законы мастацтва, як пра тое нас
папярэджваў В. Быкаў, нярэдка не супадаюць, “больш таго, яны
амаль заўсёды ў супрацьстаянні”, і нават праілюстраваў канкрэтнымі
прыкладамі: “Для жыцця найлепей характары роўныя і празрыстыя, а
для мастацтва — складаныя і супярэчлівыя… Прытым немагчыма
падпарадкаваць законы мастацтва законам жыцця, таксама і
наадварот”. Калі шаноўным літаратарам не надаралася, не
пашчасціла натрапіць на неруш, г. зн. сустрэць у жыцці Настаўніка, з
якога можна было б “спісаць” вобраз, як “спісваў” сваіх архітэктараў
са сваіх знаёмых Шамякін (Карнача, да прыкладу, — з Андрэя
Макаёнка), а са сваёй Марыі Філатаўны — многія жаночыя вобразы,
то ў іх волі прыдумаць Яго!.. Вартасць мастацкага вобраза
вызначаецца здольнасцю пісьменніка прымусіць нашы пачуцці
заглушыць нашу свядомасць і “прысвоіць” яго ідэал» («Усе яго чакаем,
і ніхто не ведае, як ён выглядае»).
Заўважце, М. Верціхоўская хоча ўбачыць у літаратуры не
ідэалізаванага героя, а Настаўніка як станоўчы прыклад у жыцці,
ідэал для захаплення, пераймання. Яна жыве ў чаканні літаратурных
герояў самай высокай мастацкай пробы. Разам з тым Марыя Іванаўна
цудоўна ведае, што ў рэальным жыцці ёсць нямала тых, каго можна
назваць Настаўнікам з вялікай літары. З людзьмі сваёй прафесіі яна

звязвае надзеі на духоўнае, маральнае адраджэнне нашага
грамадства. Трыяда «настаўнік — вучань — будучыня» мае для
М. Верціхоўскай выразную і несумненную перспектыву, бо іначай не
растлумачыш яе творчы неспакой, хваляванні сэрца.
Гаворыць сэрца роднай мовай
Вераснёўскім сонечным днём у вірлівай людской плыні, якая
хлынула з метро, я кіраваўся ў Навукова-метадычны цэнтр вучэбнай
кнігі і сродкаў навучання, куды з выдавецтва «Народная асвета»
перадалі на рэцэнзаванне рукапіс маёй кнігі для настаўнікаў.
У кабінеце на трэцім паверсе мяне чакала сустрэча з Уладзімірам
Антонавічам Дзіско, які адказваў за экспертызу падручнікаў і
вучэбных дапаможнікаў. Запомніўся яго моцны поціск рукі на
пачатку знаёмства, прыязная ўсмешка на яшчэ досыць маладжавым
твары. Ён аддаў мне рэцэнзіі, сказаў, што прачытаў рукапіс кнігі
асабіста і мае пра яе станоўчую думку. Ад таго часу, а гэта акурат
амаль пятнаццаць гадоў, доўжацца нашы сустрэчы з Уладзімірам
Антонавічам — і творчыя, і сяброўскія. Мы разам уклалі для серыі
«Школьная бібліятэка» зборнікі паэзіі «Споведзь калосся», «Галасы
вёснаў» (1997), па замове НМЦэнтра мне даручалася экспертыза
падручнікаў,
хрэстаматый,
дапаможнікаў,
ён
прыйшоў
паперажываць і сказаць слова на абароне маёй доктарскай
дысертацыі... Я даражу сапраўднай чалавечай дружбай з Уладзімірам
Дзіско і лічу, што ў гэтым сэнсе мне пашэнціла, бо спяшаю да
старэйшага сябра і ў радасныя дні, і ў хвіліны, калі маю патрэбу ў
шчырай падтрымцы ці мудрай парадзе. Заўсёды бываю расчулены
яго бацькоўскім клопатам, калі заходжу да Уладзіміра Антонавіча
пасля працы. Ён абавязкова штосьці смачнае згатуе і толькі пасля
таго, як пачастуе, накорміць, пачынае гутарыць: цікавіцца
навуковым жыццём, літаратурнымі справамі, выслухоўвае маю думку
пра тыя ці іншыя рэчы, а калі з чым не пагаджаецца, то задае
пытанні на роздум, далікатна пярэчыць. Мы даверліва гаворым,
дзелімся меркаваннямі, ацэнкамі, згадкамі. Неаднойчы Уладзімір
Антонавіч прыпамінаў сваё дзяцінства, бацькоў, распавядаў пра
студэнцкія гады ў Мінскім педінстытуце, дзе займаўся ў адной групе з
маім будучым школьным настаўнікам Аркадзем Аляксандравічам
Дземідовічам. У выніку сустрэч і працяглых гутарак у мяне склаўся
выразны партрэт Уладзіміра Дзіско як чалавека, педагога, асветніка.
Адну з такіх гутарак я занатаваў, і таму, апрача ўласнага расповеду,
хацелася б, каб сёе-тое прагучала менавіта з яго вуснаў.
Нарадзіўся Уладзімір Дзіско 6 верасня 1936 г. у вёсцы
Брольнікі на Наваградчыне, у Заходняй Беларусі. Бацькі яго —
звычайныя сяляне. Працавітыя, гаспадарлівыя, багатыя і шчодрыя

душой. Бацька
Антон Аляксандравіч закончыў адзін
клас
царкоўнапрыходскай школы, а маці Фаціня Іванаўна ўмела толькі
распісацца, хоць літары і лічбы ведала. Бацька славіўся сваім
майстэрствам столяра. Да 1949 г. сям’я вяла аднаасобную гаспадарку,
потым уступіла ў калгас. Гадаваўся Уладзімір з малодшымі сёстрамі
Наталляй і Аляксандрай (цяпер жывуць у Мінску). Усё, як вядома,
пачынаецца з дзяцінства, таму і пытаюся ва Уладзіміра Антонавіча:
«Што захавалася ў памяці пра далёкі час, даваенныя і ваенныя
гады?». Ён гаворыць:
— Першы ўспамін (праз туман, нават падсвядома) адносіцца
да верасня 1939 года, калі ў вёску ўваходзіла конніца Чырвонай Арміі.
1940 год — прагал у памяці, у 1941 годзе — помню, як нямецкія
самалёты бамбілі Наваградак. Пра час акупацыі — урывачныя
ўспаміны: удзень у вёсцы немцы, паліцаі, уначы прыходзілі
партызаны, і сярод іх — дзядзька Коля, муж мамінай малодшай
сястры Каці. Нават аднойчы дазволіў стрэльнуць з вінтоўкі:
паставіў прыклад на бочку, а я націснуў курок, і куля паляцела ў
неба.
У лютым 1944 года гаспадарку немцы разрабавалі. Мабыць,
нехта падказаў, шт о сваяк у партызанах. Забралі ўсё з хаты, з
гумна, з хлява. Маму арыштавалі і адвезлі ў Наваградак, а мы з
бацькам захварэлі на тыф, валяліся знясіленыя на ложках, то нас не
чапалі, але паліцаям загадалі ўсё вынесці з хаты. Праз колькі дзён
маму адпусцілі, і мы жывіліся толькі тым, што суседзі і родзічы
давалі.
Добра помніцца ліпень 1944-га, калі блізілася вызваленне: гул
самалётаў, страляніна, ракеты ноччу, а мы ў суседнім лесе.
У верасні я пайшоў у школу, а бацька на фронт, адкуль ён вярнуўся ў
снежні 1945 г ода.
Пасля вайны хлопчык пайшоў у школу, у адрозненне ад сваіх
бацькоў, яму, сялянскаму сыну, адкрыўся свет «мудрасці кніжнай».
У першым класе яго вучыў Аляксандр Аляксандравіч Лазарэвіч —
настаўнік ужо ў гадах, строгі і часам суровы. Ён вельмі прыгожа
пісаў, чаго і ад вучняў патрабаваў. Вось адкуль ва Уладзіміра Дзіско
такі адмысловы, каліграфічны почырк, у ім ёсць нешта нават ад
пісарскай віртуознасці. Трэба бачыць, наколькі любоўна і надзвычай
старанна ён выпісвае кожную літарку ў сваіх віншавальных лістах і
паштоўках, якія заўсёды загадзя дасылае сваім сябрам, калегам,
былым вучням. (Ужо адзін гэты факт гаворыць пра Уладзіміра
Антонавіча як чалавека душэўнага, памятлівага, чулага.) Першы клас,
у якім займаўся Уладзімір Дзіско, складаўся з вучняў рознага ўзросту
— ад сямі- да дванаццацігадовых: зразумела, у вайну было не да
школы. Поруч сядзелі і партызанскія, так званыя лясныя, дзеці, адзін
з якіх быў нават узнагароджаны медалём «Партызану Вялікай

Айчыннай вайны». Папрасіў Уладзіміра Антонавіча прыгадаць
школьныя гады, сваіх настаўнікаў. Вось што ён расказаў:
— У пачатковай школе пасля настаўніка Лазарэвіча нас
вучыла Ганна Аляксандраўна Кіклевіч — маладзенькая завочніца
Наваградскага педвучылішча, светленькая, бялявая, стройная,
сарамлівая (пазней яна стала сваячкай: выйшла замуж за майго
стрыечнага брата).
Настасся Паўлаўна Нарановіч запомнілася тым, што вельмі
часта хваліла мяне перад класам: добра рашаў задачкі, без памылак
пісаў дыктанты, выразна чытаў вершы на памяць. Настаўніца
беларускай мовы і літаратуры Надзея Сцяпанаўна Думбасар
(дзявочае прозвішча Гладкая) была строгая, патрабавальная, без
далікатнасцяў: відаць, партызанскае жыццё на ёй гэтак адбілася.
Цёплым словам успамінаю Веру Васільеўну Лістападаву, якая
выкладала нам батаніку і заалогію. Надзвычай інтэлігентная была
жанчына, мяккая, чулая і ласкавая, ніколі не павышала голасу на
вучняў. Вяскоўцы яе вельмі паважалі. Згадваю настаўнікаў
В. П. Карнеенку, З. П. Дрозд, дырэктара сямігодкі С. І. Трусава. На
жаль, многія з нашых педагогаў пайшлі з жыцця, і мне здаецца, што
разам з імі адышла ў мінулае цэлая эпоха.
Уладзімір Дзіско быў актыўным вучнем. У сёмым класе ён стаў
камсамольцам, і як лепшага вучня яго абралі сакратаром школьнай
камсамольскай арганізацыі. Паступіў у Наваградскае педагагічнае
вучылішча, якое закончыў у 1956 г. Тыя чатыры гады з усіх
пражытых на свеце Уладзімір Антонавіч вылучае як «залаты перыяд».
Ён з радаснай усхваляванасцю тлумачыць, чаму той час самы
незабыўны:
— Кожны з нас фактычна з дзяцінства ўступаў у дарослае
жыццё. Пра гэта можна напісаць цэлую паэму ці аповесць. Перад
школьнікамі мы сябе называлі студэнтамі, бо надта ганарыліся
гэтым. Жыццё было вельмі насычанае. Урокі, педагагічная практыка,
вечары адпачынку, паездкі ў навакольныя вёскі з канцэртамі, паходы
ў кіно. А хіба можна забыцца на першыя праявы цікавасці да
дзяўчат? Трэба было пераадолець сарамлівасць і запрасіць дзяўчыну
на танец. Потым шпацыравалі па вячэрнім Наваградку, усё было
ахутана нейкай аўрай незвычайнасці, таямнічасці: парк, руіны
замка, Курган Несмяротнасці ў гонар Адама Міцкевіча. Акурат у
1955 годзе адзначалася 100-годдзе з дня смерці нашага славутага
земляка, і педвучылішча было адным з актыўных удзельнікаў гэтага
культурнага дзейства. Пяцьдзесят гадоў прайшло, а той час, тыя
гады як на далоні — мілыя, блізкія, дарагія.
Цудоўна запомніліся многія выкладчыкі, якія вучылі не толькі
«разумнаму, добраму, вечнаму», але дзялілі са сваімі выхаванцамі
радасці і трывогі, будні і святы, поспехі і няўдачы. Ён прыгадвае

М. М. Кавалёву, А. М. Кашчэева, М. М. Жука, Ц. Р. Петрашкевіча,
Т. І. Кукаловіч, А. І. Гулевіча, І. І. Вінаграда і інш. Якаў Каламінскі быў
самы малады сярод выкладчыкаў. Ён дапамагаў спасцігнуць асновы
педагагічнага майстэрства, вучыў глыбока разумець дзіцячую
псіхалогію. Цяпер Я. Л. Каламінскі — вядомы навуковец, доктар
псіхалагічных навук, прафесар.
Потым У. Дзіско падаўся ў Мінск, дзе стаў студэнтам
гісторыка-філалагічнага факультэта Мінскага педінстытута імя
А. М. Горкага (1956—1961). Гэтыя гады былі па-свойму цікавыя і
адметныя. Многае і сёння грэе сэрца былому выпускніку, калі ён
згадвае
сваіх
выкладчыкаў Ф. М. Янкоўскага, М. А. Лазарука,
С. А. Умрэйку, М. І. Г урскага, А. Я. Ленсу, М. С. Яўневіча, М. Г. Гнеўку,
І. Ц. Зяневіча, М. М. Пятровіча, Э. Д. Блінаву і інш.
Я патрымаў у руках два дыпломы выдатніка Уладзіміра Дзіско.
Магчыма, ён мог атрымаць яшчэ як мінімум адзін дыплом —
кандыдата навук. Але лёс распарадзіўся інакш. У жніўні 1961 г. ён
паехаў выкладаць беларускую мову і літаратуру ў Аршанскае
індустрыяльна-педагагічнае вучылішча. Тут ён стаў сапраўдным
педагогам, натхнёна і з імпэтам працаваў, аддаў любімай справе аж
19 гадоў. Уладзімір Дзіско набыў аўтарытэт, нават папулярнасць. Яго
палюбілі навучэнцы, паважала і начальства. Вельмі красамоўны факт:
і праз 26 гадоў, як ён пакінуў Оршу, былыя выпускнікі (каля трыццаці
чалавек) не забываюць свайго выкладчыка, пішуць яму і
тэлефануюць. Неаднойчы яго вучні змяшчалі ў раённым, абласным і
рэспубліканскім друку лісты са словамі падзякі свайму колішняму
выкладчыку.
З 1980 г. для У. Дзіско пачаўся новы перыяд жыцця і
асветніцкай дзейнасці. 17 гадоў ён працаваў у Рэспубліканскім
метадычным кабінеце (апошняя назва якога Навукова-метадычны
цэнтр вучэбнай кнігі і сродкаў навучання Міністэрства адукацыі),
набыў кваліфікацыю метадыста вышэйшай катэгорыі. Мінскі перыяд
для яго надзвычай плённы ў творчым плане. Ім надрукавана больш за
80 артыкулаў, метадычных рэкамендацый па праблемах выкладання
беларускай мовы і літаратуры, матэрыялаў па абагульненні вопыту
працы найлепшых настаўнікаў Беларусі. На працягу 1991—2003 гг. у
суаўтарстве з Т. Саўчук падрыхтаваў і выдаў 13 зборнікаў
экзаменацыйных матэрыялаў па беларускай мове для базавай і
сярэдняй школ. Разам з І. Гімпель адрасаваў настаўнікам
«Дыдактычныя матэрыялы па беларускай мове для 4 класа» (1990).
Вынік укладальніцкай працы — кніга паэзіі «Родная песня» (1995),
хрэстаматыі па беларускай літаратуры для ІХ класа (сумесна з
В. Кушнярэвіч, 1996,
2001),
ХІ
класа
(сумесна
Т. Саўчук,
М. Мішчанчуком, 1998), зборнік артыкулаў «Слова аб літаратуры і
літаратарах» (сумесна з Т. Саўчук, В. Ашмян, 2001) і інш. Яго

метадычная праца і асветная дзейнасць, апрача іншых узнагарод,
двойчы адзначана Ганаровымі граматамі Міністэрства адукацыі
(1986, 1991), медалём «Ветэран працы» (1990), нагрудным знакам
«Выдатнік адукацыі» (1996).
На працягу больш чым 25 гадоў У. Дзіско быў далучаны да
мэтанакіраванай дзейнасці Міністэрства адукацыі па выяўленні
талентаў юных філолагаў. З 1980 г. і па 2007 г. ён нязменны адказны
сакратар Рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў па беларускай мове.
Уладзіміра Дзіско заўсёды цікавіла практыка навучання і выхавання.
Ён цудоўна паказаў, што не ператварыўся ў «кабінетнага» метадыста.
У 1997—2000 гг. выкладаў беларускую мову ў Мінскім педагагічным
каледжы № 2 імя Максіма Танка, а ў 2000—2003 гг. — у
Нацыянальным дзяржаўным гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа.
Удзячныя вучні Уладзіміра Антонавіча выдалі яго зборнік
вершаў «Хвіліны смутку» (2005). Да гэтага яго паэтычныя творы
друкаваліся
на
старонках
перыёдыкі — ад раённай
да
рэспубліканскай, у тым ліку і ў часопісе «Роднае слова» (1999, № 1).
Апрача вершаў, У. Дзіско піша апавяданні і гумарэскі. Рыфмаваць
радкі пачаў яшчэ вучнем пятага класа. У педвучылішчы заняткі
літаратурнай творчасцю сталі больш сур’ёзныя і адказныя. Юнак
далучыўся да працы літаратурнага аб’яднання пры райгазеце «Звязда»
(пасля яна займела назву «Новае жыццё»). Сярод удзельнікаў
аб’яднання былі Гаўрыіл Шутэнка, Анатоль Клышка, Янка Вярбіцкі,
Сяргей Капытка, пазней Самсон Пярловіч, які вярнуўся з высылкі.
Паэтычную творчасць не закідваў і ў педінстытуце, дзе на той час
літаратурным лідэрам быў Раман Тармола, і ў пазнейшы час, калі
працаваў у Аршанскім індустрыяльна-педагагічным вучылішчы
(друкаваўся ў райгазеце «Ленінскі прызыў», на старонках якой
таксама змяшчалі свае творы Леанід Сузін, Серафіма Бестава, Адольф
Варановіч, Мікола Воранаў, Алесь Махнач, Леанід Калодзежны,
Генадзь Казак і інш.). Уладзімір Дзіско — паэт лірычны, настраёвы, ён
умее пісаць так, як адчуваецца і думаецца, а яшчэ з цёплым, мяккім
гумарам. Вось што ён сам кажа пра зборнік «Хвіліны смутку»:
— Гэта тая маленькая доля, якую я асмеліўся аддаць на суд
чытачоў, ніколькі не прэтэндуючы на пахвалу і апладысменты, бо
пісаў выключна камерна, пераважна пра прыроду і каханне, выказваў
свае пачуцці, перажыванні, без ніякай гучнай ці высокай патэтыкі.
Паэтычная творчасць для мяне — не проста «занятак», а той стан
душы, калі ты шчыра і даверліва гаворыш пра цудоўнае, прыгожае і
дарагое на мілагучнай роднай мове.
Уладзімір Дзіско мае чулую паэтычную душу і жыццялюбнае
сэрца. Я быў сведкам, як ён умее шчыра захапляцца хараством: у
вершаваным радку, у навакольнай прыродзе, у пісьмовых працах
сваіх выхаванцаў. Ён шчаслівы, што лёс паяднаў яго са школай і

творчасцю. Родныя вытокі, бацькі, родная мова, удзячныя вучні,
паэзія, прырода… Усё гэта для яго — найвялікшыя духоўныя скарбы
жыцця, якія немагчыма прамяняць на што-небудзь іншае: «…Гэта ўсё
ў душы навечна, // Гэта ўсё ў маіх грудзях» (верш «Незабыўнае»).

Біяграфічная даведка
Алесь Іванавіч Бельскі нарадзіўся 23 ліпеня 1963 г. у вёсцы
Цімкавічы Капыльскага раёна Мінскай вобласці.
Пасля заканчэння Цімкавіцкай СШ імя Кузьмы Чорнага
працаваў старшым піянерважатым Руднянскай васьмігадовай школы
(1980–1981).
Скончыў
філалагічны
факультэт
Беларускага
дзяржаўнага універсітэта (1986). Працаваў настаўнікам у сярэдняй
школе № 55 г. Мінска, быў намеснікам дырэктара Слабадской
васьмігадовай школы Мінскага раёна. З 1986 г. у БДУ: аспірант,
выкладчык,
дацэнт,
загадчык
кафедры
дауніверсітэцкай
падрыхтоўкі, дактарант, прафесар кафедры беларускай літаратуры
ХХ стагоддзя, цяпер — прафесар кафедры беларускай літаратуры і
культуры. У 2000–2002 гг. узначальваў лабараторыю літаратурнай
адукацыі Нацыянальнага інстытута адукацыі. З 2001 г. адначасова
галоўны рэдактар часопіса «Беларуская мова і літаратура».
Літаратуразнаўца, крытык, педагог. Доктар філалагічных
навук (1998), прафесар (2002). Аўтар кніг «Пакуль баліць душа» (1995),
«Жывая мова краявідаў» (1997), «Сучасная беларуская літаратура»
(1997), «Свет ад травы да зор» (1998), «Краса і смутак» (2000),
«Сучасная літаратура Беларусі» (2000), «Экалогія душы» (2003),
«Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: гісторыя і суча снасць
(2005)», «Класікі і сучаснікі ў школе» (2005), «Галасы і вобразы» (2008),
каля 400 публікацый у друку. Адзін з аўтараў «Гісторыі беларускай
літаратуры ХХ стагоддзя» (2003, т. 4, кн. 2), праграм па беларускай
літаратуры для сярэдняй школы (2000, 2002, 2003, 2005, 2006),
вучэбных дапаможнікаў «Беларуская літаратура: ХІ–ХХ стст.» (1999; 2е выд. – 2001), «Беларуская літаратура, 5 клас» (2002, 2003),
«Беларуская дзіцячая літаратура» (2008) і інш.
Пісьменнік. Пад псеўданімам Алесь Ветах выступае як празаік.
Выдаў кнігі «Ружовая знічка» (1994), «Хроніка смутку» (1999,
Літаратурная прэмія імя Івана Мележа), «Сны пра дзяцінства» (2008),
адзін з аўтараў калектыўных зборнікаў «Карані» (1994), «Вальс пад
журлівымі таполямі» (2008).

Змест
Літаратура як аснова адукацыі
Тэарэтыка-канцэптуальныя асновы літаратурнай адукацыі ў
сярэдняй агульнаадукацыйнай школе
Культурацэнтрызм як аснова мадэрнізаванай сістэмы
літаратурнай адукацыі
Фарміраванне камунікатыўнай культуры школьнікаў у працэсе
навучання беларускай літаратуры
Вучэбна-метадычныя комплексы па беларускай літаратуры
(канцэпцыя, структура)
Мадэльнае бачанне кампанентаў электронных вучэбнаметадычных комплексаў (VІ клас)
Яшчэ раз пра вывучэнне фальклору
Падручнік: сінтэз навукі і жыцця
Літаратура можа змяніць свет да лепшага
Часопіс «Беларуская мова і літаратура» ў адукацыйнай
прасторы
Постаці і абліччы
Ніл Гілевіч як педагог і дзіцячы пісьменнік
Досвед сучаснага асветніка, альбо Пра тое, што хвалявала
Васіля Протчанку
Вучоны, педагог, паэт
Яе стыхія — міфалогія
Пошук, творчасць і хваляванне
Гаворыць сэрца роднай мовай
Біяграфічная даведка

Навукова-папулярнае выданне

БЕЛЬСКІ Алесь Іванавіч
Літаратурацэнтрызм
Педагагічныя артыкулы
Нарысы

Рэдагаванне і карэктура
Камп’ютэрная вёрстка
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