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ДА ПЫТАННЯ АБ ВЫВУЧЭННІ ЛІТАРАТУРЫ  
У КАНТЭКСЦЕ ГРАМАДЗЯНСКАЙ АДУКАЦЫІ

A.I. Барадзіна 
Кандидат педагагічных навук

Грамадзянская адукацыя з'яўляецца як феноменам 
грамадскага жыцця, так і элементам працэсу навучання. 
Належным чынам арганізаванае навучанне ўжо само па 
сабе выконвае сацыякультурную місію падрыхтоўкі 
інфармаваных, гуманных і сацыяльна актыўных грамадзян, 
узбагачаючы іх ведамі і навыкамі ўдзелу ў жыцці 
грамадства. Сярод важнейшых праблем грамадзянскай 
адукацыі вылучаецца, у прыватнасці, фарміраванне 
талерантнасці з прычыны поліэтнічнасці і 
полікультурнасці, уласцівай для сучасних дзяржаў 
увогуле. Аналіз феномена грамадзянскай адукацыі, якая 
ажыццяўляецца ў розных краінах свету, дазволіў вылучыць 
[2, 11] у якасці прыярытэтных у гэтым сэнсе наступныя 
падыходы: базісныя веды аб грамадстве і спосабах яго 
функцыянавання; практычныя і жыццёвыя навыкі 
(камунікатыўныя, крытычнага мыслення, ініцыятывы, 
аўтаноміі, здольнасці вырашаць канфлікты шляхам 
грамадзянскіх дэбатаў і інш.); каштоўнасці, якія 
садзейнічаюць разумению сэнсу калектыўнага жыцця і 
адпаведным чынам накіроўваюць дзейнасць -  гэта 
значыць, ключавыя каштоўнасці дэмакратычнага 
грамадства, што ўваходзяць у кантэкст нацыянальнай 
культуры.
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Разглядаючы грамадзяискую адукацыю як 
унутрышкольную адукацыйную дзейнасць, мы ўяўляем яе 
як комплексны працэс, скіраваны на дасягненне 
сацыякультурных, інтэлектуаіьных, крытычных і, 
безумоўна, практичных мэт, які грунтуецца на 
інтэграваным змесце сацыяльных і гуманітарных навук. 
Паколькі педагагічны феномен грамадзянскай адукацыі ў 
нашай краіне яшчэ цалкам не сфарміраваны, звернемся да 
праблемы яго суадносін з выкладаннем беларускай 
літаратуры. Зварот да працэсу літаратурнай адукацыі 
абумоўлены, у прыватнасці, тым, што вывучэнне гісторыі 
грамадства ў кантэксце гісторыі культуры з'яўляецца 
адным з прынцыпаў еўрапейскай традыцыі грамадзянскай 
адукацыі, а гэта збліжае яе заданы з задачамі фарміравання 
гісторыка-патрыятычнай свядомасці школьнікаў, якія 
могуць паспяхова вырашацца ў працэсе вывучэння імі 
літаратуры [1]. Прычым пэўная тоеснасць датычыць не 
толькі зместу абодвух працэсаў, а і яго метадычнай 
інтэрпрэтацыі.

Асноўнымі элементамі гісторыка-патрыятычнай 
свядомасці з'яўляюцца: самаідэнтыфікацыя асобы па 
нацыянальнай прыналежнасці; нацыянапьная годнасць як 
частка асабістай годнасці; устойлівая цікавасць да 
гістарычнага мінулага; імкненне авалодаць навуковай 
дакументальнай, мастацкай, публіцыстычнай інфармацыяй 
аб ім; асэнсаваныя адносіны да нацыянальных традыцый, 
да мовы і культуры як духоўнага вопыту папярэдніх 
пакаленняў, імкненне да іх захавання і перадачы 
нашчадкам; усведамленне гісторыі роду як часткі гісторыі 
Айчыны, агульначалавечай гісторыі; нацьмнальная 
самасвядомасць, што грунтуецца на пазнанні сябе як 
прадстаўніка дадзенай нацыі, асэнсаванне ў святле гэтага 
сваіх дзеянняў, пачуццяў, думак, матываў паводзін; 
сфарміраванасць глыбокіх патрыятычньх пачуццяў у іх
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г рамадзянскім аспекце; гатоўнасць да дзейнасці на 
карысць Айчыны з улікам маральных узораў мінулага і г.д.

У якасці крытэрыяў узроўню гісторыка- 
патрыятычнай свядомасці намі [1] разглядаюцца: 
усведамленне гісторыі як звышчасавага адзінства 
духоўнага жыцця чалавецтва; сфарміраванасць патрэбнасці 
прыняць удзел у "тварэнні будучага ў сучаснасці" з улікам 
сацыяльна-гістарычнага вопыту свайго народа. Крытэрыі 
канкрэтызуюцца паказчыкамі, якія адлюстроўваюць 
колькасныя і якасныя характарыстыкі пэўнага боку 
крытэрыя. Яны рознапланавыя і характарызуюць узровень 
развіцця школьнікаў з розных бакоў. Так, намі вылучаны:

1) кагнітыўныя паказчыкі, да якіх адносяцца веданне
гісторыі народа і спецыфікі міжнацыянапьных зносін (праз 
засваенне сутнасці паняццяў "патрыятызм", 
"нацыяналізм", "шавінізм"); патрэбнасць у папаўненні 
ведаў праз разнастайныя інфармацыйныя крыніцы ва 
ўзбагачэнні самасвядомасці пазнаннем вядучых тэндэнцый 
развіцця і функцыянавання роднай мовы, нацыянальнай 
культуры; валоданне пэўным комплексам звестак, якія 
датычаць матэрыяльнай і духоўнай спадчыны мінулага;

2) эмацыянапьна-ацэначныя паказчыкі, да якіх
адносяцца любоў да Айчыны і навага да ўсяго комплексу 
яе каштоўнасцей; здольнасць да крытычнага асэнсавання 
градыцый і гістарычнага вопыту, да ацэнкі паводзін 
гістарычных асоб; а з улікам гэтага -  здольнасць да 
аб'ектыўнай ацэнкі канкрэтных жыццёвых сітуацый і 
ўласных паводзін, у прыватнасці, усведамленне 
актуальнасці набыцця ведаў і вопыту дзейнасці ў імя 
будучага;

3) дзейнасна-паводзінныя паказчыкі, што 
выяўляюцца ў праяўленні ініцыятывы, самастойнасці, 
творчасці ў канкрэтным відзе дзейнасці і здольнасці да яе 
ацэнкі; сфарміраванасць канкрэтных навыкаў адпаведнай
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дзейнасці; ... характер выяўлення патрыятычных пачуццяў 
асобы, у тым ліку звязаных з авалоданнем будучай 
прафесіяй і рэалізацыяй асабістых жыццёвых мэт.

Як бачым, вырашэнне праблем ідэнтычнасці, 
вызначэнне дакладнай сувязі грамадзянскасці і 
патрыятызму, веданне каштоўнасцей і перадача 
кампетэнцый, арыентаваных на іх практычнае 
сцвярджэнне, і іншыя мэты, уласцівыя як для працэсу 
грамадзянскай адукацыі, так і для працэсу фарміравання 
гісторыка-патрыятычнай свядомасці. Метадычныя 
падыходы, адэкватныя зместу і ўзроўню ажыццяўляемых 
задач, павінны забяспечыць, у прыватнасці, развіццё 
здольнасцей крытычнага мыслення; рэзвіццё здольнасцей 
вырашэння праблем. Гэта азначае творчы падыход у 
выкладанні, што ў кантэксце літаратурнай адукацыі 
сінанімічна паняццям "праблемнае навучанне", "вучэбна- 
даследчая дзейнасць".

Аўтарам у працэсе эксперыментапьнага навучання ў 
шэрагу школ Беларусі ажыццёўлены вышэйзгаданш 
падыходы да вывучэння рамана У. Караткевіча "Каласы 
пад сярпом тваім", у якім пісьменнік вырашае праблемы 
грамадскай значнасці праз блізкія юнацкаму ўзросту 
разнастайныя аспекты дачынення чалавека са светам. Гэта 
знайшло адлюстраванне ў пісьмовых работах вучняў: 
"Героі Караткевіча, нашы аднагодкі, мараць аб светлым 
жыцці, аб шчаслівай будучыні, мараць жыць у свабоднай 
краіне. Гэта станоўчы прыклад для нас".

Ролю гістарычнай свядомасці ў жыцці асобы і 
грамадства вучні бачаць у здольнасці асобы беларуса 
"даказаць сваю значнасць сярод іншых народаў"; "рабіць 
усё магчымае для развіцця навукі і культуры, 
падтрымліваць ці фарміраваць прэстыж свайго краю", 
"адстойваць свае погляды, ведаючы ўсё аб мінулым сваёй 
краіны".
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Грамадства ж, на думку вучняў, пры надежным 
узроўні гістарычнай свядомасці як здольнасці разумець, 
абагульняць, аналізаваць, ацэньваць гістарычныя падзеі, 
здольна пазбегнуць памылак мінулага; "знаходзіць аналагі 
ў нашым сённяшнім жыцці, і выявіць прычыны 
цяперашняга складанага становішча, і знайсці выйсце з 
яго".

Ацэначныя адносіны да гісторыі складваюцца ў 
школьнікаў праз усведамленне спецыфікі адлюстравання 
гістарычнай рэальнасці ў мастацкай літаратуры. Так, у 
даследаваннях "Гісторыя ў міжасабовых зносінах" вучні 
выяўляюць вядучыя тэндэнцыі эпохі праз узаемадачыненні 
герояў. На прыкладзе канкрэтных вобразаў герояў рамана 
імі даследавалася і праблема талерантнасці як такту і 
павагі да адметнасці іншага (нацыянальнай і рэлігійнай).

Дарэчы, У. Караткевічу належаць словы: "Няхай ты 
хоць як хвалі сваю Радзіму, узнімай яе хоць да нябёс, -  
пакуль ты паважаеш другія народы, ты патрыёт", -  якія 
праводзяць дакладную мяжу паміж паняццямі 
"патрыятызм" і "нацыяналізм".

ГІатрыятычная свядомасць характарызуецца 
матывамі дачынення і адказнасці. Адпаведныя маральныя 
ўзоры вызначаны школьнікамі ў змесце рамана. У 
прыватнасці, прырода -  і каштоўнасць, і аб’ект дачынення 
і адказнасці: "Мы не можам, ды і нельга забыць, што 
зямлю гэту збераглі і перадалі нам продкі, а мы ў сваю 
чаргу абавязаны зберагаць і памнажаць яе багацці для 
будучых пакаленняў нашчадкаў".

Узровень ідэнтыфікацыі вучнем сябе з іншай асобай 
залежыць ад яго ўласнай самаацэнкі, аднак вызначаецца 
ўзроўнем ведаў, умением ствараць уласны (у тым ліку і 
"крытычны") вобраз іншага чалавека, здольнасцю 
рэфлексіраваць, уяўляць, як ён хоча паводзіць сябе ў 
пэўнай сацыяльнай ролі, фармуляваць славесную карціну
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свайго "Я". У адваротным выпадку агульначалавечы змест 
вобраза літаратурнага героя застаецца неспасцігнутым, 
напрыклад: "Ці бачу я сябе ў Алесю Загорскім? Не. Іншы 
час, іншыя людзі, іншыя патрэбы".

Ідэнтыфікацыя сябе як прадстаўніка нацыі ў 
вучнёўскіх даследаваннях ажыццяўляецца ў дыяпазоне 
"чалавек -  індывід" - "чалавек -  суб’єкт" -  "чалавек -  
асоба". Агульная логіка прасочваецца наступным чынам: я 
маю знешняе падабенства з героем літаратурнага твора, і ў 
мяне ўзнікае да яго цікавасць. У нас з ім падобныя 
характары. А ці так бы павёў сябе я ў дадзенай сітуацыі? 
Ці змагу я дасягнуць у жыцці тых жа мэт? Яскрава 
выяўляецца імкненне "дарасці" да героя. "Хто я такая? Має 
бацькі -  беларусы, значыць, я таксама беларуска... І 
нарадзілася я ў Беларусі, размаўляю па-беларуску. Ну чым 
я не беларуская дзяўчына: светлыя доўгія валасы, 
блакітныя вочы. Менавіта такімі ў гісторыі ўпамінаюцца 
беларусы...". Гэтае ўсведамленне паступова ўмацоўваецца: 
"Калі раней мяне не вельмі ўражвала, што наша радзіма -  
Беларусь, то цяпер я з гонарам гавару і даказваю, 
адстойваю: я -  беларус, мова родная мая -  беларуская". 
Аднак яно прыходзіць праз стварэнне "крытычнага" 
вобраза беларуса: "Ці тыя цяпер беларусы, ці тое мора, 
прагнае да перамен? Ды і дзе той Алесь Загорскі, здольны 
стаць поплеч з народам на шляху да дабра і 
справядлівасці?.. Дзе наша нацыянальная свядомасць, 
"павага да свайго мінулага і мовы?..". У адной з анкет ёсць 
своеасаблівы адказ на гэтае рытарычнае пытанне, які сам, 
па сутнасці, такое ж пытанне. "Не памятаю, хто сказаў, 
што, не ведаючы гісторыі сваёй Айчыны, нельга стаць 
адукаваным чалавекам... Калі паглядзець на заходнія 
краіны, то там такое веданне абавязковае. Калі ми 
запазычваем шмат чаго з Захаду, то чаму ж не пераняць і 
гэта?". Не пазбягае крытычных адносін і любімы герой, з
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якім большасць вучняў імкнецца суаднесці сябе: "Алесь, 
канешне, -  ідэалізаваны герой, якіх, на жаль, у жыцці 
няма. Але так хочацца, каб яны былі!".

Першая ступень "прысваення" мастацкага твора -  
высвятленне першапачатковых уражанняў ад прачытання 
твора і перавод іх у план пачуццяў і асацыяцый. Другая -  
асобасны характар інтэлектуальнай дзейнасці з улікам не 
толькі тых спосабаў, якімі авалодвалі вучні ў працэсе 
навучання, але і асабістых запатрабаванняў.

Г этая дзейнасць можа мець рысы навуковага 
даследавання, публіцыстыкі, інтэрпрэтаваць мастацкі твор 
мастацкімі ж сродкамі або спалучаць усе элементы ў 
трыадзінстве. Такую магчымасць дало выкарыстанне на 
выбар трох эпіграфаў да вучнёўскага эпісталярнага 
дзённіка, у кожным з якіх закладзена праблема, 
патрабуючая вырашэння.

"Як нельга схаваць у мяшку шыла, так нельга ў 
мастацкім творы скрыць таго, што з ’яўляецца предметам 
любові аўтара" (3 пісьмаў Л.М. Талстога). Што любіць 
Уладзімір Караткевіч у "Каласах..."?

"Жыццё "прыдумаць" нельга. Яго можна толькі 
ўзнавіць. Такім, якім яно было, з усімі радасцямі і з усімі 
стратамі. З усімі ўспамінамі пра мінулае. З усім тым, што 
перажыў ты сам ці твае сябры, што перажылі, што 
адпакутавалі має і вашы продкі. З той падсвядомасцю, што 
тоіцца ад іх у маёй і вашай душы. Таму ўсе мы -  ад іх. Ад 
іхніх радасцяў, ад іхніх думак, ад усяго, чым яны жылі..." 
(У. Караткевіч).

"Мастацкі твор мёртвы, капі ён адлюстроўвае жыццё 
для таго толькі, каб адлюстроўваць жыццё, без усякага 
магутнага суб'ектыўнага намеру, ... калі ён не ёсць крык 
пакуты або дыфірамб захаплення, калі ён не ёсць пытанне 
або адказ на пытанне" (В.Р. Бялінскі).
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Аснова выкананых вучнёўскіх работ пераважна 
эмацыянальная, што, з аднаго боку, заканамерна для 
ўспрымання старшакласнікамі літаратурнага твора, а з 
другога, абумоўлена ацметнасцю стылявой манеры 
У. Караткевіча. Яе ўздзеянне пацвярджаецца тым, што на 
ўзроўні вербальна-мастацкага ўцягнення ў тэкст вучні з 
літаратурнымі здольнасцямі спрабуюць наследаваць 
аўтару і ў ідэйна-стылявых адносінах, што сведчыць аб 
"прысваенні" імі аўтарскіх сэнсаў мастацкага тэксту.

Сярод работ другой групы цікавы аспект асэнсавання 
ўласнага асобаснага вопыту ("... што перажыў ты сам і твае 
сябры...") праз суаднясенне яго з літаратурным вобразам 
адкрыўся ў рабоце юнака, які сам піша вершы. У 
вучнёўскім разважанні акрэсліваецца адзін з напрамкаў 
фарміравання "Я'Чдэала -  уяўленне пра сябе як выканаўцу 
пэўнай сацыяльнай ролі, ролі творцы, "пазачасавая" 
духоўная сутнасць якой не павінна зведваць дэвальвацыі.

Мы не сцвярджаем, што асобасныя адносіны вучняў 
да творчасці У. Караткевіча цапкам свабодныя ад 
павярхоўных меркаванняў ці падманнай патэгыкі, аднак 
многія работы маюць пераканаўчую эмацыянальна- 
інтэлектуальную аргументаванасць, вылучаюцца 
маральна-этычнай ацэнкай прачытанага. У вучнёўскіх 
работах трэцяй групы выявілася наступная 
заканамернасць: у тэзісе "Мастацкі твор мёртвы, калі ён 
адлюстроўвае жыццё толькі для таго, каб адлюстроўваць 
жыццё..." увасобілася для іх пазнавальная функцыя 
літаратуры (а адпаведна, кагнітыўны аспект гісторыка- 
патрыятычнай свядомасці). Аднак паколькі аб’ект 
адлюстравання У. Караткевіча -  беларуская гісторыя, то 
гэты тэзіс імі актыўна аспрэчваўся. "Не ведаю я яшчэ 
мёртвых твораў. Але калі яны і ёсць, мне не хацелася б з 
імі сутыкацца...". "Для нас, беларусаў, гэты твор ёсць 
жывое жыццё. Ён запаўняе белыя плямы ў нашаЙ
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гісторыі...". "Караткевіч здолеў падняць
суцэльназамураваныя старонкі нашай гісторыі.... Ён 
стварае... панараму вызваленчага руху 1863 -  1864 гг., 
спапучае дакументальную праўдзівасць з вымыслам, 
узнаўляючы тым самым карціны перажыванняў, пакут і 
пошукаў сэнсу жыцця нашымі продкамі".

Арыгінальным адгалінаваннем жанру эпісталярнага 
дзённіка з ’явіліся "Ліст Алеся Загорскага да нашага 
сучасніка" і адказ на яго. У гэтай рабоце выяўляецца 
разумение ролі традыцый, сацыяльнага вопыту як 
рэалізацыі рэгулятыўнай функцыі гісторыка-патрыятычнай 
свядомасці.

Пісьмовая мова -  "працэс апрадмечвання свайго "я" з 
мэтай падзяліцца з людзьмі самім сабой" (Л.А. Сомава). 
Моўнае дзеянне школьніка ёсць узор маральнага дзеяння, 
скіраваны ў будучае, рэгулятар маральных паводзін. 
Адначасова з маральным і светапоглядным развіццём 
асобы, як элемент яе структуры, шляхам маўленчай 
дзейнасці фарміруецца гісторыка-патрыятычная 
свядомасць, якая, у сваю чаргу, выступае ядром 
фарміравання грамадзянскасці асобы. Гэтая акалічнасць 
адводзіць літаратуры важную ролю ў рэагіізацыі задач 
грамадзянскай адукацыі.
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