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ДЫЯЛЕКТЫКА ГРАМАДЗЯНСКАГА I ДУХОУНАГА У ПРАЦЭСЕ 
ШКОЛЬНАГА ВЫВУЧЭННЯ ТВОРАЎ ВАЕННАЙ ТЭМАТЫКІ

A.I. БЕЛАЯ,
кандыдат педагагічных навук, 

дацэнт Баранавіцкага вышэйшага педагагічнага калѳджа

Валоданне такой якасцю, як грамадзянскасць, з ’яўляецца на 
сучасным этапе адной з важнейшых умоў уваходжання асобы ў соцыум і ў 
цывілізаваны свет увогуле. Існує шэраг азначэнняў дадзенага феномена ў 
розных крыніцах, зыходзячы з якіх, можна ў абагульненым выглядзе 
прадставіць грамадзянскасць як маральную якасць асобы, што 
характарызуе яе адносіны з грамадствам і дзяржавай праз усведамленне 
сваіх правоў у адносінах да дзяржавы, праз павагу і захаванне законаў 
сваей краіны, праз свядомае і актыўнае выкананне абавязкаў перад 
дзяржавай і народам, гатоўнасць ісці на ахвяры дзеля іх інтарэсаў. 
Немалаважным кампанентам гэтай якасці з ’яўляецца таксама 
ўсведамленне чалавекам сваіх правоў і абавязкаў адносна сябе як асобы, 
сваёй сям’і, Айчыны, планеты Зямля... Ужо з дадзеных азначэнняу 
відавочна, што грамадзянскасць - гэта адзінства палітычнай, прававой, 
маральнай культуры асобы

У сваю чаргу, культура - гэта «сукупнасць агульначалавечых, 
нацыянальных і асобасных каштоўнасцей і праграм паводзін, дзейнасці, 
зносін, у якіх адбіліся нормы і ўзоры годнага чалавечага жыцця, спосабы 
яго пераўтварэння людзьмі і вынікі калектыўнай і індывідуальнай 
творчасці, выяўленыя ў творах, тэкстах.., што ўтрымліваюць сацыяльна 
значымую інфармацыю, якая рэгулюе дзейнасць, паводзіны, зносіны 
людзей... Агульнай мэтай асобасна арыентаванага выхавання з’яўляецца 
чалавек культуры як суб’єкт, здольны засвойваць, крытычна ацэньваць і 
пераўтвараць сацыякультурны вопыт. вылучаць у каштоўнасцях культуры 
асобасны сэнс, праектаваць новыя ўзоры культурнага жыцця» 
(Е. Бандарэўская)

Аб’ектам нашай увагі ў межах дадзенага артыкула выступаюць такія 
каштоўнасці культуры, як творы мастацкай літаратуры аб Вялікай Айчыннай 
вайне, уключаныя ў праграму сярэдняй агульнаадукацыйнай школы Гэтая 
ўвага абумоўлена наступнай акалічнасцю: адной з прыкмет цывілізацыі 
як устойлівай гістарычнай сістэмы з ’яўляецца наяўнасць 
інстытуцыялізаваных тэкстаў (у тым ліку літаратурных), абавязковых для 
вывучэння падрастаючымі пакаленнямі, што спрыяе культурна- 
гістарычнай ідэнтыфікацыі і аб'яднанню этнасаў. Улік таго, што гісторыя 
XX стагоддзя - гэта гісторыя войнаў, а геапалітычнае становішча Беларусі 
не раз рабіла яе арэнай ваенных дзеянняў з самымі трагічнымі іх вынікамі 
дпя лёсу беларускага этнасу, робіць правамернай выснову аб прызнанж 
таленавітых, класічных твораў ваеннай тэматыкі інстытуцыялізаванымі
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літаратурнымі тэкстамі.
Палітычныя i філасофскія ідэі набываюць у літаратуры маральны 

аспект “Літаратура -  гэта сумленне грамадства яго душа” (Дз Ліхачоў). 
Слова “духоўнасць” нездарма паходзіць ад слова “душа" - “гэта тое, - казаў 
вельмі даўно ўкраінскі філосаф Скаварада, - што робіць траву травой, 
дрэвы дрэвамі, а чалавека - чалавекам. Без яе трава - проста сена, дрэвы 
- проста дровы, а чалавек -  труп”.

Без выхавання душы не пранікнуць у святая святых ведау аб чалавеку. 
А без ведау не змяніць ні ўласнага жыцця, ні жыцця грамадства. Такім 
чынам, у структуры грамадзянскай свядомасці мы вылучаем, як у структуры 
свядомасці увогуле, кагнітыуны кампанент. Вывучэнне твораў ваеннай 
тэматыкі мае на ўвазе, безумоўна, пашырэнне і паглыбленне ведаў лра 
гэты значны і трагічны этап нацыянальнай і сусветнай гісторыі. Творы
В. Быкава, А.Адамовіча, І. Навуменкі, I. Чыгрынава, I. Шамякіна, Я Брыля 
гаворацьлратое.якой цаной заплочана за права жыць і радавацца ў 
роднай краіне. Яны заўсёды выклікаюць у вучняў павышаную цікавасць, 
але гэта не азначае, што іх вывучэнне не патрабуе ад настаўніка пільнай 
увагі, надзейнага кантролю, умелага аналізу. Безумоўна, ведаць трэба. 
Аднак само веданне - яшчэ не духоўнасць і не літаратура, бо літаратура - 
гэта здабыванне духоўнасці з фактаў, ладзей, лёсаў. Гэта праца душы 
пры уключаным розуме: разважаць, сумнявацца, сцвярджаць і адмаўляць, 
узнімацца на новую ступень маральнага сталення, прымаць рашэнні, 
рабіць выбар, браць на сябе адказнасць за сябе і за іншых. Пісьменнік 
В Распуцін у свой час даў такое азначэнне духоўнасці: «Духоўнасць ёсць 
вызначальнае, светаноснае значэнне чалавека, вышэйшая яго сутнасць, 
крыніца, дзе ен сам-насам з сабою, якім павінен быць Яна не дазволіць 
заблудзіць ні ў якіх памылках, зберажэ ад падманнага, што застыла на 
месцы ісціны... Духоўнасць -  гэта, пэўна, злучэнне ў адным паняцці 
лрыгажосці, любові, абавязку і ісціны -  усяго таго, дзеля чаго некалі... 
створаны быў прыродай чалавек і ў імя чаго вызначаліся яго шляхі. Можна 
аддзяліць царкву ад дзяржавы,... але аддзяліць чалавека ад духоўнасці, 
значыць, поўнасцю змяніць яго прызначэнне і сутнасць».

Духоўнасць можа быць выхавана ў сабе чалавекам. І часцей за ўсё 
гэта адбываецца тады, калі Єн свядома засвойвае культуру папярэдніх 
эпох і сваіх сучаснікау, выпрацоўваючы высокія чалавечыя каштоўнасці. Ў 
сваю чаргу гэты працэс ёсць не што іншае, як рэалізацыя афектыунага 
кампанента грамадскай свядомасці.

Выхаванне патрыятычных і гуманістычных пачуццяў, фарміраванне 
адэкватнага погляду на трагічнае і гераічнае, асэнсаванне подзвігу 
змагароў, якія выратавалі чалавецтва ад фашысцкай няволі - вось 
асноўныя напрамкі ў рабоце над творамі ваеннай тэматыкі.

Варта асобна сказаць пра псіхалагічную падрыхтоўку да ўспрымання 
твораў аб вайне, ад чаго залежыць глыбіннае іх засваенне. Неабходна з 
самых першых крокаў у гэтую вялікую і святую тэму выхоўваць вучняў так, 
каб яны сэрцам успрынялі ўвесь «агонь і холад» (В Быкаў) вайны На 
саміх уроках ад настаўніка патрабуецца асаблівая чуйнасць у адносінах як 
да мастацкага твора, так і да вучняў. Неапраўданае нагрувашчванне 
«прыёмаў», ілюстрацый, нагляднасці ў час работы з творам можа 
адцягнуць увагу вучняў ад галоўнага, выбіць ix са стану глыбокай унутранай
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засяроджанасці, без чаго не можа быць паспяховага засваення класічньїх 
твораў пра адну з самых трагічных і гераічных старонак нашай гісторыі.

Аднак не ўсе творы аб вайне, аб’яднаныя адзінствам тэматыкі, 
аднолькава валодаюць эмацыянальным і маральным патэнцыялам.

У нашых бібліятзках няма недахопу у кнігах аб вайне. Але ці многа там 
жьівога жыцця, драмы чалавечых пакут, драмы ідэй? Безумоўна, 
надзвычай складана распрацоўваць гэтую тэму пісьменіку неваяваўшаму! 
Сілай свайго таленту, сваей творчай фантазіі 6н можа ўявіць і апісаць 
самыя разнастайныя пачуцці, якія валодаюць чалавекам і выяўляюцца ў 
яго паводзінах: гора і радасць, гнеў і раскаяние, страх і пераадоленне 
страху. Але вельмі цяжка нават таленавітаму пісьменніку уявіць і праўдзіва 
ўвасобіць пачуцці героя, на акоп якога насоўваецца варожы танк, або 
ўявіць і апісаць псіхалагічны стан персанажа ў рукапашным баі, калі самому 
пісьменніку у такім баі бываць не даводзілася. На думку крытыкаў, 
некаторыі маладыя, l u t o  пішуць аб вайне, над гэтым мала задумваюцца. 
Так узнікае літаратурнае піжонства, а яно зусім не да месца, калі гаворка 
ідзе аб найцяжэйшых часах, аб падзеях драматычных і трагічных. 
Інсцэніраваць памяць - значыць пладзіць бездухоўнасць, бо памяць -  
стан духоўны, глубока ўнутраны. Вайна - гэта тая крытычная сітуацыя, у 
якой наскрозь прасвечваецца сутнасць кожнага чалавека. I, гаворачы аб 
ей, нельга карыстацца моўнымі штампамі, «сцёртым» эмацыянальным 
радам. Тут патрэбна такая сугучнасць душ, каб нашы вучні адчулі усёй сваей 
істотай, як цяжка выстаяць чалавеку, калі ён адзін, калі некаму яго 
падтрымаць, каб іх вочы у гэтую хвіліну не былі пустымі. Ні адно «рабочае 
месца», акрамя акцёрскага і насгаўніцкага, не змыкаецца так натуральна 
з выхаваннем і абуджэннем душы.

Бясспрэчны велізарны ўплыу асобы настаўніка на вучня Але ён тым 
большы, чым больш поўна і паслядоўна настаўнік ажыццяўляе сінтэз ведаў 
і педагагічнага майстэрства.

«Прафесіяналізм - гэта, напэўна, адна з самых цудоўных і каштоўных 
рэчаў, якія існуюць на свеце, - пісаў вядомы нейрафізіёлаг П.В. Сіманаў- 
Каму патрэбен урач, калі, згараючы ад шчырага жадання дапамагчы 
хвораму, ён няўмела робіць аперацыю? Зберажы, нас, Божа, ад яго любові 
да медыцыны. Недастатковасць прафесіянальнай кваліфікацыі нельга 
запоўніць ні прыроднай таленавітасцю, ні самай палымянай любоую да 
предмета».

Маючы на мзце фарміраванне грамадзянскасці і выхавання 
духоўнасці ў працзсе вывучэння твораў ваеннай тэматыкі, настаўнік 
літаратуры у першую чаргу павінен актыўна выкарыстоўваць 
агульнапедагагічныя метады фарміравання свядомасці: гутарку, 
перакананне, метад станоўчага прыкладу, дыспут. Ва ўмовах павышанай 
увагі да маральнага, эмацыянальнага, інтэлектуальнага развіцця 
маладога пакалення асабліва важнае значэнне набывае даследаванне 
як адзін з метадаў пазнання і навучання. Метад праблемных сітуацый - 
вядучы метад фарміравання свядомасці і ў той жа час - аснова рэалізацыі 
прынцыпу творчага навучання, па-за якім немагчыма ўявіць працэс 
літаратурнай адукацыі ўвогуле Да таго ж, «мова ўрока, якая кліча ў кнігу, 
напрамую звязана з майстэрствам настаўніцкага маналога» (Я.М Ільін). 
Менавіта якасць слова настаўніка абумоўлівае першапачатковае
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«эмацыянальнае заражэнне», а на яго аснове ўзнікаюць эмпатыя і 
рэфлексія, у тым ліку асэнсаванне эстэтычных з’яў, без чаго немагчыма 
выхаванне духоўнасці.

I ўсё ж якімі б вытанчанымі ні былі метады і прыёмы, ні адзін з іх не 
вырашыць сваёй задачы, калі настаўнік не будзе Грамадзянінам, Асобай, 
здольнай павесці за сабой, адкрыць глыбіні ісцінна духоўнага жыцця.

«Патрэбна ў мінулым адшукаць нешта такое, што маладому чытачу 
стала б патрэбным сёння. Каб кнігі аб вайне ўвайшлі ў сучасны духоўны 
абыходак, каб прымушалі думаць пра дабро і зло. Так, людзі навучыліся 
вельмі проста забіваць адзін другога. Але чым прасцей гэта робіца ў жыцці, 
тым больш значным чалавечае жыццё павіна быць у мастацтве, кожнае 
яго імгненне, кожны рух чалавечага твару. І калі смерць, то каб чытач 
задыхнуўся: як гэты цуд, гэтая таямніца - чалавек - знік?.. Вельмі ж вялікая 
і страшная гэтая тайна -  смерць... Вядома, мы павінны абуджаць у нашых 
хлапчукоў пачуццё воінскага абавязку. Але... не менш важныя урокі 
высакароднага сэрца, штодзённыя ўрокі не героя, а проста добрага 
чалавека, станоўчага, неабыякавага.» Гэтыя словы пісьменніцы
С. Алексіевіч яшчэ раз пацвярджаюць думку аб непарыўнасці 
грамадзянскага і духоўнага пачаткаў у працэсе выхавання, умовы для 
выніковага ажыццяўлення якога неабходна ствараць на ўроках літаратуры, 
у прыватнасці пры вывучэнні твораў ваеннай тэматыкі.
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