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ІЛЗВОНІК

ПАБУДОВА НАВУЧАЛЬНАГА ПРАЦЭСУ Ў 
МАНАСКІХ ШКОЛАХ НА БЕЛАРУСИ

Адукацыйная справа ў пачатку XViIl ст. на тэрыторыі Вялікага княства 
Літоўскага цалкам належыла езуіцкаму ордэну. Практычна ў кожным горадзе 
краіны знаходзіліся кляштары ордэна, пры якіх дзейнічалі школы для 
гараджан усіх саслоўяў. 3 канца XVI-пачатку XVIi ст. Вільня, Гродна, Брэст, 
Навагрудак, Мінск, Бабруйск, Пінск, Нясвіж, Слуцк, Беласток, Драгічын, 
Слонім, Мазыр, Магілёў і Орша сталі сапраўднымі асветніцкімі цэнтрамі, 
дзе атрымлівалі адукацыю тыя, хто потым вырашаў ііытанні ўнутраннай і 
знешняй палітыкі не толькі Вялікага княства Літоўскага, але і ўсёй Рэчы 
Паспалітай.

Што ж уяўляў сабой езуіцкі манаскі ордэн, які здолеў амаль цалкам 
кантраляваць навучальныя ўстановы ў большасці краін Еўропы? На думку 
даследчыкаў, езуіты дабіліся гэтага поспеху шмат у чым дзякуючы сваёй 
унутраннай арганізацыі. Ордэн быў пабудаваны на аснове строгай цэнтралі- 
зацыі, паўваеннай дысцыпліны і абсалютнай улады яго кіраўніка-генерала, 
які выбіраўся пажыццёва і падпарадкоўваўся толькі папе рымскаму. 
Менавіта ён кіраваў усімі езуіцкімі школамі. Непасрэдны кантроль над езуіцкімі 
навучальнымі ўстановамі ажыццяўляў прызначаны генералам на тры гады 
правінцыял з некалькімі памочнікамі.

Езуіцкія навучальныя ўстановы падзяляліся на калегіумы (сярэднія 
навучальныя ўстановы) і школы, якія дзейнічалі пры іх рэзідэнцыях і місіях 
(мелі меншую колькасць вучэбных прадметаў і часта рыхтавалі для насту
пления ў калегіумы). Звычайна з’яўленне езуітаў у якім-небудзь горадзе, 
альбо мястэчку было выклікана багатым ахвяраваннем мясцовага заможнага 
жыхара, што дазваляла ім пабудаваць тут уласны касцёл і кляштар. Амаль 
адразу ж адкрывалася і школа, дзе манахі вучылі грамаце тутэйшую моладзь. 
Так узнікала езуіцкая рэзідэнцыя ці місія. A праз пэўны час (30-40 год), пры 
ўмове, што манахам удавалася атрымаць новыя фонды, статус кляштара 
павышаўся і тады стваралася езуіцкая калегія, пры якой пачынаў дзейнічаць 
калегіум з курсам выкладаемых навук у залежнасці ад мясцовых фінансавых 
магчымасцей. Кіраваў гэтай сярэдняй навучальнай установай рэктар, які 
абіраўся правінцыялам з заслужаных выкладчыкаў і прызначаўся на пасаду 
генералам Ордэна. Ён не выкладаў прадметаў, а адказваў за агульны кірунак 
асветніцкай дзейнасцг вучылішча. У некаторых, асабліва вялікіх па колькасці, 
калегіумах існавала пасада малодшага прэфекта, які назіраў за пачатковымі 
класамі. Выкладчыкаў езуіты рыхтавалі самі -  найбольш здольным вучням 
прапаноўвалася паступаць у ордэн, і, калі яны былі згодны, то заставаліся 
пасля заканчэння вучобы пры калегіуме, у спёцыяльнай падрыхтоўчай для 
прыняцця духоўнага звания навучальнай установе -  навіцыяце. Тут кандыдаты 
(яны называліся навіцыямі-схаластыкамі) два гады вывучалі латынь, потым 
яшчэ два гады паўтаралі славесныя навукі, пасля чаго іх прызначалі вы-
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кладчыкамі пачатковых класаў на тры гады. На гэтым для большасці езуітаў 
выкладчыцкая дзейнасць спынялася, і яны станавіліся паўнапраўнымі членамі 
ордэна, але не маглі разлічваць на заняцце высокіх пасад. Меншая частка 
(тыя, хто выдатна праявіў сябе) працягвала навучанне яшчэ чатыры гады, 
вывучаючы філасофію і багаслоўе, каб у далейшым стаць прафесарамі, 
прапаведнікамі, духоўнікамі. Такім чынам, усе члены езуіцкага ордэна 
пэўны час выкладалі ў школах, а старанныя адносіны да гэтай працы былі 
асноўнай ўмовай для паляпшэння свайго сацыяльнага становішча ў ордэне. 
Менавіта гэтым можна тлумачыць дастаткова высокі ўзровень адукацыі ў 
езуіцкіх школах, што саДзейнічала іх папулярнасці і прывяло ў XVI-XVlI ст. 
да росквіту. Тым больш, што асабовы ўплыў выкладчыка на вучня з'яўляўся 
ў езуітаў адным з асноўных метадаў выхавання. A гэта дазваляла кіраваць 
у пэўнай ступені фарміраваннем асобы юнака, яго светапогляду. Сваёй дабра- 
чыннай дзейнасцю езуіты здолелі вярнуць каталіцызму ў Вялікім княстве 
Літоўскім аўтарытэт, страчаны ў другой палове XVI ст.

Першы этап калегіума -  навучальны курс, разлічаны на пяць год, -  даваў 
усім жадаючым агульнаадукацыйную падрыхтоўку. Ён падзяляўся на пяць 
класаў: інфіма, граматыка, сінтаксіс, паэтыка, рыторыка. Вучоба тут пачы- 
налася з вывучэння лацінскай этымалогіі і граматыкі, перакладаў з латыні. 
Далей пераходзілі да больш паглыбленага вывучэння латыні і грэчаскай 
мовы. Вышэйшае аддзяленне мела назву "гуманітора", і для навучання тут 
ад выхаванца патрабавалася выдатнае веданне латыні, на якой выкладаліся 
ўсе прадметы: тэорыя красамоўства, стылістыка, міфалогія, гісторыя, геа- 
графія і інш. У час вучобы ў калегіуме юнак знаёміўся з працамі знакамітых 
старажытных аўтараў -  латынь ён вывучаў з лістоў Цыцэрона, элегій Авідзія, 
твораў Вергілія, Лівія, Арыстоцеля, Эпікура; грэчаскую мову вывучаў па творах 
Эзопа, Агапета, Іаана Златавуста. Езуіты тлумачылі моладзі і творы некаторых 
(дазволеных Ватыканам) сярэдневяковых аўтараў: Грыгорыя Назыянзіна, 
Фаму Аквінскага, Аккама і інш.

Будова навучальнага працэсу ва ўсіх класах мала чым адрознівалася. 
Заняткі падзяляліся на ранішнія і пасляабедзенныя. Раніцай вучні спачатку 
паўтаралі пройдзенае на папярэднім уроку -  выкладчык правяраў выкананне 
пісьмовых работ, а дэкурыён (назначаўся прэфектам у кожным класе з лепшых 
вучняў) -  вусныя заданні. Праверка пісьмовых работ выкладчыкам мела 
мэтай стымуляваць самастойнае напісанне розных патрэбных у жыцці твораў 
(лісты, прамовы, вершы), пры гэтым ён ніколі не выпраўляў памылкі, а толькі 
падкрэсліваў іх чырвоным алоўкам -  вучань сам павінен быў зразумець і 
паправіць памылкі, а потым, перапісаўшы работу, зноў здаць яе выкпадчыку. 
Менавіта на разуменні юнаком вывучаемых прадметаў і рабіўся акцэнт у 
езуіцкіх школах -  нават пры вывучэнні самага простага правіла граматыкі 
вучні практыкаваліся да таго часу, пакуль яго не засвояць усе. Toe жадбыва- 
лася і ў час засваення рытарычных правіл, але тут выкладчык больш увагі 
звяртаў на практычнае прымяненне іх знакамітымі рытарамі мінулага. Для 
лепшага засваення пройдзенага матэрыялу ў езуіцкіх школах выкарыстоўваліся 
так званыя "канцэртацыі" ці вусныя практыкаванні. Латынь з'яўлялася тут 
асноўным прадметам выкладання, а таму для больш дасканалага яе выву
чэння выкарыстоўвал'юя разнастайныя вусныя і пісьмовыя практыкаванні -  
вучні павінны былі апісваць на гэтай мове розныя прадметы і падзеі паўсядзён- 
нага жыцця, пераказваць урыўкі з твораў старажытных паэтаў,.перакладваць 
з латыні на грэчаскую мову і наадварот.

Увогуле, езуіты ўдзялялі шмат увагі заахвочванню сваіх выхаванцаў праз 
уздзеянне на пачуцці і самалюбства Юнака. Класы падзяляліся на дзве паловы: 
рымскую і грэчаскую, што вельмі нагадвала супрацьстаянне каталіцызму і 
праваслаўя, пры гэтым лепшыя вучні сядзелі ў першай палове, а непаспява- 
ючыя -  у другой. Пасля добрага ці дрэннага адказу вучні мяняліся месцамі. 
У залежнасці ад здольнасцей вучняў выкладчык абіраў з іх: дыктатара 
(адзіны, хто здолеў у класе вырашыць складаную задачу), які займаў гана- 
ровае месца побач з кафедрай; імператараў -  сядзелі на першых лаўках і 
прадстаўлялі калегіум на святах і ўрачыстасцях; аўдытара ці дэкурыёна -
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правяраў вусныя хатнія заданні; цэнзара, які сачыў за паводзінамі аднаклас- 
нікаў і запісваў правіннасць у спецыяльны сшытак. Акрамя таго, у кпасе былі 
свае цэзары, консулы, трыбуны і інш. Прозвішчы лепшых вучняў запісваліся 
залатымі літарамі ў спецыяльны ганаровы ліст, які ў прыгожай рамцы вы- 
вешваўся на сцяне класа; атрымлівалі лепшыя вучні і памятныя падарункі -  
кнігі і ганаровыя медалі. Але і гэтыя асабістыя спаборніцтвы не ўсіх юнакоў 
настройвалі на адданую вучобу. Таму ў класе існавала так зв'аная "лаўка 
аслоў", акрамя таго, зацятых гультаёў вянчалі саламянай каронай, а самых 
нядбайных вадзілі па школе ў аслінай шапцы са званочкамі. Такім чынам, 
дысцыпліна ў езуіцкіх школах уздымалася на дастаткова высокі ўзровень, 
што дазваляла моладзі ўсіх саслоўяў атрымліваць добрую адукацыю.

Другі этап -  трохгадовы філасофскі курс, на якім вучні з калегіума канчат- 
кова абіралі свой жыццёвы лёс і вырашалі, здольныя яны стаць выкладчыкамі 
ці не, а дзеці магнатаў Вялікага княства Літоўскага праходзілі дадатковую 
падрыхтоўку для будучай працы на высокіх дзяржаўных і царкоўных пасадах.

Трэці этап -  чатырохгадовы багаслоўскі курс. Тут вучыліся толькі тыя 
члены ордэна езуітаў, якія прайшлі педагагічную практыку ў пачатковых 
класах манаскіх школ. Ім дадаткова выкладалася маральнае, палемічнае, 
казуістычнае багаслоўе, кананічнае права, яўрэйская мова. Скончыўшыя 
тэты курс атрымлівалі пасады прафесароў калегіўмаў і акадэмій. Якасць 
падрыхтоўкі тут была вельмі добрай, што дазволіла езуітам ужо з сярэдзіны 
XVII ст. фарміраваць выкладчыцкі корпус сваіх навучальных устаноў у Рэчы 
Паспалітай пераважна з мясцовых ураджэнцаў.

Аднак, нягледзячы на ўсе гэтыя поспехі, будова навучальнага працэсу ў 
езуітаў мела і пэўныя негатыўныя рысы. Асноўная з іх -  традыцыйны кан- 
серватызм выхаваўчай працы, калі не ўлічваліся поспехі навукі і выкліканыя 
гэтым змяненні ў патрэбах грамадства. Прыняты генеральнай кангрэгацыяй 
ордэна ў 1581 г. Школьны статут "Спосаб і лад навучання", нягледзячы на 
тое, што ён уключаў лепшыя з асветніцкіх дасягненняў эпохі Адраджэння, 
зразумела, не мог цалкам адпавядаць поглядам людзей XVIII і XIX стст. He 
садзейнічала паляпшэнню становішча і антынацыянальная палітыка ордэна, 
якая адлюстроўвалася ў яго навучальнай праграме. Аснова такога падыходу -  
палажэнне аб тым, што "езуіты не маюць радзімы", бо айчына для іх -  
Рым, каталіцкая царква і ордэн. A таму калегіумы ў Партугаліі, Італіі, Прусіі і 
Рэчы Паспалітай нічым не адрозніваліся. Аб'ядноўвала езуітаў і латынь -  іх 
нацыянальная мова. Менавіта яна дазваляла езуітам доўгі час захоўваць 
адасобленасць ад грамадства і не дазваляла ворагам ордэна даведвацца 
аб яго сакрэтах. Гэта абумовіла і адвядзенне латыні цэнтральнага месца ў 
іх навучальнай праграме: той, хто не ведаў яе, не мог стаць членам ордэна. 
Аднак такі падыход адсоўваў выкладанне ўсіх астатніх прадметаў на другі 
план, а гэта ўжо не адпавядала патрэбнасцям грамадства атрымліваць з 
езуіцкіх школ не толькі багасловаў і аратараў, але і добра падрыхтаваных 
чыноўнікаў, юрыстаў, урачоў, навукоўцаў.

Паступова пачала фарміравацца думка, ў тым ліку і ў Рэчы Паспалітай, 
аб неабходнасці ліквідацыі асветніцкай манаполіі езуітаў. Аднак хто мог заняць 
іх месца? Безумоўна, толькі іншы каталіцкі ордэн, ботады каталіцызм займаў 
вядучае месца ў духоўным жыцці тагачаснага грамадства большасці еўрапей- 
скіх краін. A таму выбар быў абмежаваны толькі некалькімі манаскімі тава- 
рыствамі -  дамініканцамі, бернардзінцамі, францысканцамі, піярамі. Перавага 
аказвалася на баку піяраў.

Піярскі каталіцкі ордэн у той час быў яшчэ вельмі "маладым" манаскім 
таварыствам. У адрозненне ад езуітаў піярскі ордэн (створаны ў 1607 г.) 
займаўся палітыкай і іншымі свецкімі справамі, у тым ліку і місіянерскай 
дзейнасцю. Галоўнай мэтай для піяраў было набожнае выхаванне моладзі. 
Ад іншых манаскіх ордэнаў яны адрозніваліся пакорлівасцю, сціпласцю і 
працавітасцю.

У 20-40 гадах XVIII ст. піярскія калегіумы адкрываюцца ў Вільні, Шчучыне, 
Лідзе, Любашаве, Зэльве. Трываласць пазіцый езуітаў не дазваляла піярам 
арганізаваць свае кляштары са школамі ва ўсіх буйных гарадах краіны, але
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іхнія асобныя вучылішчы ў мястэчках адразу сталі шырока вядомымі цэнтрамі 
асветы: тут вучыліся юнакі большасці паветаў Беларусь

Можна ўпэўнена сцвярджаць, што веданне і выкарыстанне старадаўніх 
традыцый беларускай школы неабходна сучасным выкладчыкам як сярэдніх, 
так і вышэйшых навучальных устаноў нашай краіны для рацыянальнага 
ўдасканалення працэсу выкладання.

С.Г.ШУТАВА

НЕКАТОРЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ЎСПРЫМАННЯ 
I МІЖАСАБОВАГА АЦЭНЬВАННЯ Ў ТРУПЕ

Праблеме міжасабовага ацэньвання ў псіхалогіі прысвечана шмат прац і 
даследаванняў. У артикуле прыводзіцца аналіз асаблівасцей успрымання і 
ацэньвання ролевых паводзін чалавека ў трупе.

Па меркаванні М.Люшара, існуюць пэўныя «сігналы асобы -  сукупнасць 
абраных чалавекам манер, паводзін і сродкаў, з дапамогай якіх ён дабіваецца 
ад людзей, што яго акружаюць, пажаданай для сябе ацэнкі яго асобы». 
Зыходзячы з гэтага, пад роляй Люшар разумее «заўсёды ўяўную самаацэнку 
і паводзіны, што з яе вынікаюць, а таксама спосаб дзеяння чалавека»1.

Тэты спосаб дзеяння, стыль паводзін атрымлівае сваю непасрэдную 
ацэнку ў першаснай трупе. Тэта трупа характарызуецца большай ці меншай 
ступенню даверу. Першасныя трупы існуюць звычайна дастаткова працяглы 
перыяд, калі іх ўдзельнікі ў працэсе стварэння ўзаемаадносін пастаянна 
ацэньваюць адзін аднаго. Чым больш працяглы перыяд кантактаў, тым больш 
выразна развіваюцца розныя камбінацыі міжасабовых ролей. Гэтыя камбінацыі 
складаюцца потым для кожнага члена трупы ў пэўны асабовы статус.

Фарміраванне ўяўленняў адзін аб адным адбываецца на аснове фіксавання 
існуючых у асобы рыс характару, стылю яе паводзін і зносін. Пры гэтым 
большасць рыс характару пэўнага чалавека ўспрымаецца і захоўваецца іншымі 
членамі першаснай трупы дастаткова ярка і дакладна (вербальны ўзровень 
ацэнкі). Іншыя ж рысы і асаблівасці зносін мотуць успрымацца менш дакладна 
ці не ўсведамляцца ўвогуле (невербальны ўзровень).

Мэтай праведзенага намі даследавання быў пошук заканамернасцей 
паміжусвядомленымі і неўсвядомленымі ацэнкамі паводзін чалавека ў трупе. 
У працэсе даследавання быў выкарыстаны шэраг специальных методик. 
Дзеля вызначэння статуса і ролі кожнага індывіда ў трупе выкарыстоўваліся 
вербальныя i невербальный ацэнкі з боку калектыву.

На вербальным узроўні становішча чалавека ў трупе вызначалася 
з дапамогай характеристик, якія апісваюць 16 тыпаў ролевых паводзін 
(тл. табліцу).

Гэтыя тылы паводзін былі зацверджаны ў выніку пілатажнага даследавання 
як найбольш распаўсюджаныя ў маладзёжным асяроддзі.

На невербальным узроўні для ацэнкі статусу чалавека выкарыстоўваўся 
колеравы тэст адносін, распрацаваны А.М.Эткіндам на аснове колера- 
асацыятыўных эксперимента^ У ходзе гэтых эксперыментаў было даказана, 
што кожны колер з набору Люшара2 валодае ўласным, ясна вызначаным 
эмацыянальна-асобасным значэннем, адлюстроўвае пэўнае стаўленне чала
века да іншых3. Таму можна дапусціць, што супадзенне стаўлення кожнага 
члена трупы да пэўнага чалавека можа сведчыць аб устойлівым стане апошняга 
ў трупе.

У цэлым працэдура групавога апытання праходзіла наступным чынам. 
Усім падвыпрабавальным былі прад’яўлены спісы тыпаў ролевых паводзін з іх 
характарыстыкамі і набор з васьмі колераў Люшара. Карыстаючыся гэтымі 
сродкамі, падвыпрабавальныя павінны былі ацаніць адзін аднаго.

Кожны падвыпрабавальны праранжыраваў членаў трупы па ступені блізкасці 
ўзаемаадносін. Далей ён асацыіраваў іх з пэўным колерам і прыпісваў той 
ці іншы тып па кожнаму з прапанаваных параметраў. Акрамя таго, кожны 
ацэньваў самога сябе па той жа схеме.
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