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НАСТАЎНІК  І  НАСТАЎНІЦТВА  
ЯК  ІСТОТНЫЯ  ЭЛЕМЕНТЫ  

БЕЛАРУСКАЙ  ДУХОЎНАЙ  ПРАСТОРЫ

Вучоба, імкненне да ведаў спрадвеку былі найважнейшымі элементамі 
духоўнага жыцця нашых продкаў. Павага да людзей інтэлектуальнай працы, 
у тым ліку да настаўнікаў, вучоных і літаратараў, уласціва беларусам з даўніх 
часоў. Аўтар «Жыція Еўфрасінні Полацкай» (ХІІ ст.) так распавядаў пра 
пачатак служэння святой ігуменні: «…учыніла найпадзвіжнейшы подзвіг 
посту і пачала пісаць кнігі сваімі рукамі»1. Пост, які лічыцца ў хрысціянстве 
галоўным сродкам ачышчэння і абнаўлення чалавечай душы, невядомы 
кніжнік паставіў у адзін сінанімічны рад з філалагічнымі заняткамі, тым 
самым надаўшы ім аднолькавую каштоўнасць. Тураўскі епіскап Кірыла з 
далёкага ХІІ ст. заклікае ўсіх нас шанаваць настаўнікаў: «Аще кто велик 
святитель или малы, рекше попове, душеполезному разуму и хитрому све-
дению навык, и в разум истинный прийти и иных научити, то аще будет 
научился и от мужа проста, рекше не от иереа, то держать ему его в своем 
сердци и в души и уме в незабывную память до исхода души своея, имя 
его со своим именем в молитвах и в всяком святом поминании, не токмо 
в дневных, но и в нощных молбах»2. Такім чынам, з даўнейшых часоў на 
Беларусі сфарміравалася высокая этычная парадыгма, звязаная з працэсам 
набыцця ведаў. Найбольшае значэнне гэта культурная асаблівасць мела ў 
эпоху Рэнесансу.
1 Аповесць жыцця і смерці святой і блажэннай і найпадобнейшай Еўфрасінні, ігу-

менні манастыра Святога Спаса… // Кніга жыцій і хаджэнняў / уклад., прадм. і 
камент. А. Мельнікава. Мінск, 1994. С. 46.

2 Мельнікаў А. А. Кірыл, епіскап Тураўскі: Жыццё. Спадчына. Светапогляд. Мінск, 
1994. С. 450.
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Варта заўважыць, што школьнае або хатняе (прыватнае) навучанне 
прадугледжвала найперш філалагічныя заняткі. Дзеці беларускіх магнатаў 
і шляхты ў працэсе сваіх юнацкіх штудзій (а некаторыя і пазней) мелі маг-
чымасць (або мусілі) рабіцца літаратарамі: без урокаў паэтыкі не абыхо-
дзіўся ніводны вучань былых часоў. Дзеці арыстакратаў у межах вучэбных 
заняткаў спрычыняліся да майстэрства версіфікацыі. Многія з іх маглі 
б здабыць лаўры на ніве літаратурнай творчасці, калі б жылі не ў такія 
неспакойныя і трагічныя для Айчыны часы… Але набыты ў школе духоў-
ны скарб, культурны капітал (паводле П’ера Бурдзьё) быў найвышэйшай 
каштоўнасцю для тых, хто яго здабываў. Уладзіслаў Сыракомля ў вершы 
«Вясковая школа» выразна засведчыў, як навіна пра тое, што ў вёсцы ад-
крываецца школа, не пакінула абыякавым аніводнага, нават самага ўбогага 
яе жыхара. Непарыўная сувязь адукацыйна-асветніцкай дзейнасці і літара-
турнай творчасці на Беларусі і прызнанне (менавіта літаратурай!) адукацыі 
як аднаго з першасных аксіялагічных арыенціраў грамадства – адметнасць 
нашага нацыянальнага пісьменства. Дасканалая мастацкая ілюстрацыя 
гэтай адметнасці – яшчэ адзін верш Сыракомлі, народная гутарка «Непісь-
менны», дзе лірычны герой прызнаецца ў адзінай прычыне, якая прымушае 
яго адчуваць зайздрасць:

Я не зайздрошчу, крый мяне Божа,
Нікому ў свеце, ніякай сіле;
Адно зайздросна мне толькі, можа,
Што вас, панове, пісаць наўчылі1.

Як бачым, здольнасць пісаць патрэбна лірычнаму герою Сыракомлі для 
таго, каб зрабіцца паэтам: яго канечная мэта – стварыць «дзівосны вобраз 
сусвету». Абавязковым звяном на шляху да здабыцця неабходных здольна-
сцей з’яўляюцца тыя, хто «пісаць наўчылі», – настаўнікі.

Пачатак фарміравання адпаведнага стаўлення да адукацыі і літаратур-
най творчасці адносіцца да часоў «першага нацыянальнага адраджэння» 
(Уладзімір Конан) – Рэнесансу. Гуманістычная культура Еўропы канца 
XV – XVI ст. была арыентавана перш за ўсё на шматграннае акцэптаванне 
дасягненняў лацінскай і старажытнагрэчаскай славеснасці. Побач з тра-
дыцыйным – так бы мовіць, свецкім – вершаскладаннем менавіта ў гэты 
час фарміруецца і іншая мастацкая традыцыя. Вынаходніцтва кнігадруку 
ў сярэдзіне XV ст. было ўспрынята гуманістамі як сігнал да новага прачы-
тання традыцыйных, спрадвечных (у першую чаргу хрысціянскіх) тэкстаў. 
Інструментамі для іх абнаўлення і «свежай» інтэрпрэтацыі сталі паэтыка 

1 Сыракомля Уладзіслаў. Выбраныя творы / уклад., прадм., камент. К. Цвіркі. Мінск, 
2011. С. 158.
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і рыторыка: «…гуманісты надалі гэтым фундаментальным тэарэтычным 
дысцыплінам Антычнасці новую вагу»1. Сказанае дазваляе зразумець, чаму 
Францыск Скарына згадвае паэтыку (граматыку), рыторыку і іншыя artes 
liberales у прадмове «Во всю Бивлию рускаго языка», абгрунтоўваючы маг-
чымасць вывучэння гэтых свецкіх навук па кнігах Бібліі. Дый сам усходне-
славянскі першаасветнік у шэрагу сваіх прадмоў да кніг Старога Запавету 
выступае найперш як мудры і цярплівы настаўнік, гатовы данесці ўсю глы-
біню Боскай мудрасці да «людзей паспалітых» у даступнай для іх форме.

З’яўленне ў нашай дзяржаве першай вышэйшай навучальнай установы 
мела вялізнае значэнне для развіцця гуманітарнай адукацыі. Прывілеем 
караля Стэфана Баторыя і булай папы Грыгорыя ХІІІ у 1579 г. першапачат-
кова створаная езуіцкая калегія была пераўтворана ў акадэмію. У вучэбнай 
праграме прыярытэтнае месца займалі дысцыпліны трывіума з ліку artes 
liberales: граматыка, рыторыка і логіка. 

Няцяжка зразумець, чаму настаўнікі-езуіты найбольшую ўвагу надавалі 
менавіта гэтым дысцыплінам. Віленская акадэмія была элітнай навучальнай 
установай, прызначанай для падрыхтоўкі будучых дзяржаўных дзеячаў. Ад-
паведная сацыяльная роля была звязана з уменнем прыгожа, пераканаўча, 
аргументавана, мудра прамаўляць і выкладаць свае думкі на паперы. Таму 
ўсе навучэнцы акадэміі рэгулярна выконвалі практыкаванні па рыторыцы і 
заданні па паэтыцы, апошнімі з якіх былі вершы. Адмысловай практыкай, 
непасрэдна звязанай з вучэбным працэсам, было апублікаванне лепшых 
сачыненняў як вучняў, так і іх настаўнікаў. 

І ўсё ж адкрыццё Віленскай езуіцкай акадэміі толькі таму стала такім 
паспяховым праектам у грамадскім і культурным жыцці Вялікага Княства 
Літоўскага, што адпаведнае стаўленне да працэсу здабыцця ведаў было 
сфарміравана ў межах праграмы арыстакратычнага выхавання. Буйнейшыя 
арыстакраты дзяржавы – Алелькавічы, Сапегі, Кішкі, Радзівілы, Хадкевічы – 
запрашалі высокаадукаваных гуманістаў у якасці хатніх настаўнікаў для 
сваіх дзяцей. Так, у 60-х гг. XVIII ст. пры двары гетмана Грыгорыя Хадкевіча 
(хутчэй за ўсё, у яго радавым маёнтку Заблудаў) жыў і працаваў нямецкі 
філолаг-класік, паэт Іаган Мюліус з Лібенродэ (каля 1535–1575). Выхадзец 
з Цюрынгіі займаўся выхаваннем і адукацыяй сыноў Хадкевіча – Аляксан-
дра і Андрэя. Заслугоўвае ўвагі той факт, што, ужо выехаўшы з Вялікага 
Княства і атрымаўшы ад імператара Максіміліяна ІІ тытул poeta laureatus, 
Іаган Мюліус не забыўся пра сваіх вучняў і ўключыў вынікі іх паэтычных 
практыкаванняў пад загалоўкам «Meletai» («Практыкаванні») у поўны збор 

1 Knape J., Till D. Deutschland // Geschichte der Buchkultur : in 9 Bd. / Hrsg.: O. Mazal 
[u. a.]. Graz, 1999–2016. Bd. 6 : Renaissance / Hrsg. A. Noe. 2008. S. 278.
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сваіх уласных твораў пад назвай «Poemata Ioannis Mylii» (Вена, 1568). Слова 
«μελέτη» у старажытнагрэчаскай мове азначае не толькі «практыкаванне», 
але і «клопат». Думаецца, Іаган Мюліус наўмысна выбраў гэты назоўнік 
у якасці падзагалоўка для сачыненняў сваіх вучняў: вершы Аляксандра і 
Андрэя Хадкевічаў, што сталі вынікам паэтычных практыкаванняў, выйшлі 
з-пад іх пяра дзякуючы не толькі стараннасці саміх юнакоў, але ў высокай 
ступені клопату і руплівай апецы іх настаўніка з Лібенродэ. 

Адным з найбольш значных помнікаў паэтычнага мастацтва ў класіч-
най лацінамоўнай паэзіі Беларусі з’яўляецца гераічны эпас «Радзівіліяда, 
або Пра жыццё і подзвігі Мікалая Радзівіла» (1592) Яна Радвана. Гэты твор, 
які фармальна адпавядае ўсім канонам класічнай эпапеі, вылучаецца не 
толькі актыўным імкненнем аўтара ўвасобіць знакавыя падзеі яго гераічнай 
сучаснасці (перадусім – Чашніцкую бітву 1564 г.), але таксама ўвядзеннем 
дадатковага элемента ў характарыстыку галоўнага героя. «Радзівіліяда», у 
адрозненне ад «Іліяды» Гамера або «Энеіды» Вергілія, нават у адрозненне 
ад «Прускай вайны» Яна Вісліцкага, прадстаўляе ў алегарычнай форме 
шлях духоўнага станаўлення Мікалая Радзівіла. Будучы пераможца пад 
Чашнікамі і Іванскам ажыццяўляе ў суправаджэнні песняра Мусэя пада-
рожжа да Кастальскай крыніцы. Менавіта Мусэй выступае тут як мудры 
настаўнік, які закладае асновы маральнасці і дае правільныя жыццёвыя 
арыентацыі свайму выхаванцу. Вось адзін з фрагментаў аб’ёмістай пра-
мовы Мусэя:

Будзь абаронцам Айчыны і носьбітам высакародства!
Хай Дасканаласць цябе дабрачыннай аздобнасцю вабіць,
Будзь годны продкаў сваіх мужнай справай, набожнасцю чыстай.
Нават калі б табе лёс даручыў над мідзянамі ўладу,
Што ж – радавітасць твая і кляйноты дазволілі б гэта.
Толькі ў сенаце Літвы – іншы звычай і іншы крытэрый:
Цнота вышэй за радство, а адвага – паважней за тытул,
Подзвігам, а не казной можна продкаў сваіх перавысіць.
Ты ж Фаэтонам1 не будзь: дбай найперш пра падданых – літвінаў,
Дбай пра Айчыну сваю, ды не толькі ў прыгожых прамовах.
Хай падкрадзецца бяда: запануюць лянота ці пыха, – 
Будзь для Айчыны абранцам, і бацькам, і грамадзянінам.
Будзеш чыніць так – тады твая слава агорне ўсе землі,
Дойдзе да ўсходніх дзяржаў, да ўзбярэжжа ружовага сонца,

1 Фаэтон – сын антычнага бога сонца Геліяса. Паводле міфа ён выпрасіў у свайго 
бацькі дазвол кіраваць сонечнай калясніцай, аднак гэта пагубіла юнака: коні няво-
пытнага вазніцы адхіліліся ад правільнага кірунку і наблізіліся да зямлі, з-за чаго 
калясніца загарэлася, а Фаэтон загінуў.
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Краю народжаных хмарай1, вышэй за аблокі. Дзівіся
З гетманаў даўніх часоў, а вучыся айчынным законам,
Веды імкніся здабыць, задавай ад маленства пытанні2. 

Думка пра неабходнасць імкнуцца да славы, якая можа паспрыяць выра-
таванню душы, адпавядала сістэме маральных вартасцей паэта пратэстанц-
кага веравызнання. Наогул, уяўленне пра адукацыйную парадыгму ў беларус-
кай культурнай прасторы ніколі не падлягала занадта вузкім абмежаванням, 
аднак карэлявала з актуальнымі тэндэнцыямі адпаведнай культурнай эпохі. 
Так, у гераічнай паэме «Караламахія» (1606) Хрыстафора Завішы акцэнту-
ецца думка пра тое, што адукацыя неаддзельная ад навучання ў каталіцкай 
веры. Звяртаючыся да Панны Марыі, галоўны герой «Караламахіі» Ян Ка-
раль Хадкевіч гаворыць: «Прыдалося мне тое, што я з юнацкага ўзросту 
прысвяціў сябе Табе і злучыў веру ў Цябе з настаўніцамі-Каменамі. Для Цябе 
была [зроблена] капліца ў святым Касцёле, які Вільня калісьці збудавала ў 
імя Святога Станіслава, побач з грабніцай айчыннага каралевіча Казіміра; 
[прыдалося,] што арцыбіскуп Война забяспечыў мяне свяшчэннай зброяй. 
О, якія магчымасці адкрыў перад шчаслівымі віленцамі з малітваю біскуп 
Бенедзікт гэтай зброяй; я сам – сведка, сам – той вораг, які быў шматкроць 
утаймаваны. Святая памяць гэтай тваёй справе і такой славе ды памяць пра 
ўспамогу ад абодвух патронаў Сарматыі, якіх ушаноўвае набожная Вільня»3. 

Акрэсленыя вышэй адукацыйныя прыярытэты, якія былі актуальнымі 
ў часы Вялікага Княства Літоўскага, не маглі не паўплываць на літаратуру 
ХІХ ст. Толькі зважаючы на багатыя традыцыі школьнай версіфікацыі на 
землях Беларусі, мы можам зразумець, чаму постаць настаўніка ў драма-
тычнай паэме «Дзяды» Адама Міцкевіча (чацвёртая частка) увасоблена 
ў вобразе ўніяцкага святара, а ў паэме Уладзіслава Сыракомлі «Ян з роду 
Дубарог» – у вобразе ксяндза-дэфінітара. 

У літаратуры перыяду нацыянальнага адраджэння постаць настаўніка 
паступова трансфармуецца, але стаўленне да школьнай навукі не змяняец-
ца. Зусім невыпадкова ў «энцыклапедыю сялянскага жыцця», паэму «Но-
вая зямля» Якуба Коласа, уключаны раздзел XIV «Дарэктар». Няхай сабе 
вельмі далёкім ад вытанчанай паэтыкі і красамоўнай рыторыкі быў наняты 
«дарэктар» Яська, але стаўленне самога гаспадара дома – Міхала – да вучобы 
дзяцей было надзвычай сур’ёзным:

1 Народжаныя хмарай – кентаўры.
2 Паэма цытуецца ў перакладзе Ж. Некрашэвіч-Кароткай, гл.: Літаратура XI–XVI ста-

годдзяў / навук. рэд. В. А. Чамярыцкі. Мінск, 2011. С. 443–444.
3 Некрашэвіч-Кароткая Ж. В. Беларуская лацінамоўная паэма: позні Рэнесанс і 

ранняе Барока / навук. рэд.: В. П. Рагойша, У. Г. Кароткі. Мінск, 2011. С. 158.
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– Ну, вось дарэктар вам, глядзеце! –
Міхал ківае тут на Яську. –
За кнігі заўтра і за ўказку,
Бо грошы бацькавы – не смецце,
Каб мне вучыліся старанна!
Не патураць ім анізвання! <...>
А будзе йсці навука туга, 
Падгоніць бацькава папруга! 

Зразумела, «настаўнік» Яська не мог даваць сваім вучням, большасць 
з якіх наогул не ўмелі пісаць, заданне складаць вершы. Затое Алесь прадэ-
манстраваў свой сшытак, у якім ён панаставіў «птушак, каракуль розных, 
завітушак». Пад «каракулямі і завітушкамі» Якуб Колас меў на ўвазе багацце 
фантазіі дзіцяці, якому ў працэсе вучобы жыццёва неабходна, ужываючы 
выраз Уладзіслава Сыракомлі, «domarzyć» (дафантазіраваць), каб зразумець 
сэнс мудрагелістай навукі. 

Гэта глыбокае разуменне сутнасці настаўніцтва надзвычай уласціва 
шаноўнаму юбіляру Вячаславу Пятровічу Рагойшу. Ён зрабіўся маім на-
стаўнікам, калі я сама ўжо шмат гадоў займалася педагагічнай і навуковай 
дзейнасцю ў Беларускім дзяржаўным універсітэце: Вячаслаў Пятровіч быў 
навуковым кансультантам у межах маёй працы над доктарскай дысертацыяй. 
З першых крокаў нашага навуковага супрацоўніцтва звярнула на сябе ўвагу 
адна акалічнасць: для прафесара Рагойшы поруч з любымі навукова-даслед-
чыцкімі парадыгмамі было важным тое, што акадэмік Сцёпін назваў «ча-
лавечым вымярэннем»1 – здольнасць не толькі навучыць, але перадусім 
падтрымаць, натхніць і акрэсліць далейшыя перспектывы. У гэтым сэнсе 
Вячаслаў Пятровіч з’яўляецца прадаўжальнікам тых навукова-педагагіч-
ных традыцый, якія былі і застаюцца істотным элементам нацыянальнай 
духоўнай спадчыны, тым лідзійскім каменем, на якім загартоўваецца і вы-
прабоўваецца золата беларушчыны.

1 Стёпин В. С. Научная рациональность в человеческом измерении // О человеческом 
в человеке / под общ. ред. И. Т. Фролова. М., 1991. С. 136–167.
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