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ГУМАНІТАРНАЯ СФЕРА БЕЛАРУСІ: СТАН І 

ПЕРСПЕКТЫВЫ 

Ставятся острые вопросы современного состояния гуманитарного 

образования и филологической науки. Проводится мысль о большей ответственности 

чиновников, СМИ, общественности в проведении образовательных реформ и их 

оценки. Обращается внимание на важность диалектического подхода к сложным 

социально-политическим процессам. 

The acute questions of the modern state of humanitarian education and philological 

science are posed. The idea of greater responsibility of officials, the media, the public in the 

conduct of educational reforms and their evaluation is being carried out. Attention is drawn 

to the importance of a dialectic approach to complex sociopolitical processes. 

 
Стан навукі і адукацыі – прадмет пераважна нашай цікаўнасці – 

непарыўна звязаны з агульным духоўным станам грамадства. 

У апошні час у СМІ змяшчаецца шмат выступленняў беларускіх, 

рускіх, замежных інтэлектуалаў, якія занепакоены сучасным станам 

соцыуму. Аўтары шматлікіх публікацый заклікаюць адмовіцца ад 

сурагатаў рэлігіі, ад падмены мудрасці тэхнічнымі ведамі, голай 

інфармацыяй. На думку элітарыяў, здаровая дэмакратыя патрабуе 

сацыяльнай і культурнай іерархіі, давядзення да насельніцтва ідэі, што 

эканамічны рост неабходны, але не з’яўляецца галоўнай мэтай. Варта 

адмовіцца ад гандлёвага фундаменталізму і рынкавага абсалютызму, ад 

ператварэння мастацтва ў форму масавай культуры. 

Можна гаварыць пра татальны духоўны крызіс цывілізацыі, які 

заключаецца ў антаганізму паміж навукова-тэхнічнымі дасягненнямі і 

збядненнем унутранага зместу жыцця. Чалавеку пачаў пагражаць 

створаны ім свет тэхнікі, у якой ён апынуўся ў палоне. 



Інтэлектуалы свету лічаць, што карэнная задача сучаснасці 

заключаецца ў змяненні прынцыпаў і мэт, у адраджэнні павагі да 

шматмернасці і таямніц жыцця, ва ўзнаўленні поўнага і правільнага 

вобраза чалавека, у вяртанні першапачатковага сэнсу паняццям ісціны, 

свабоды, любові… 

У сувязі з гэтым вялікі непакой выклікае ў мысляроў сучасны стан 

адукацыі. 

Асноўная канцэпцыя сучаснай адукацыі – максімальная палёгка для 

вучняў і студэнтаў. Спрашчэнне ўвогуле ўкаранёная ў апошні час ідэя, у 

міжнародным маштабе, прычым разлічана яна на масавага вучня, а не на 

дзяцей эліты ў закрытых прыватных школах. Маўляў, звычайныя дзеці 

павінны вучыцца гуляючы. Аднак вучоба не можа быць лёгкай! Вучыцца 

заўсёды было цяжка ўсім – нават геніям. Але падчас пераадолення 

цяжкасцей выпрацоўваецца характар, развіваецца жаданне спраўляцца з 

нетрывіяльнымі задачамі, фарміруюцца крэатыўныя здольнасці, 

працалюбства. Вучню ў будучым прыйдзецца сутыкнуцца з самымі 

рознымі выклікамі рэчаіснасці – да іх неабходна рыхтавацца. Вучоба 

павінна быць цяжкай, каб было лягчэй у жыцці. Гэта тычыцца і сярэдняй, 

і вышэйшай адукацыі. 

«Нас ужо прывучылі да таго, што ў школе павінны даваць мінімум 

ведаў. Можа быць, у адносінах да трыганаметрыі ці чужой мовы такое 

яшчэ дапушчальна, але ў адносінах да прадметаў, якія забяспечваюць 

станаўленне нармальнага чалавека сваёй краіны, – гэта злачынства!» [2, 

166]. 

Школьная адукацыя у Беларусі ўжо нямала гадоў арыентуецца на 

ЦТ, якое прадугледжвае знаёмства вучняў з некаторым аб’ёмам 

інфармацыі, а не з праверкай паўнацэнных ведаў. У выніку можна 



гаварыць не пра зніжэнне адукацыйнага ўзроўню, а пра поўную 

дэградацыю школьнага навучання. У вучняў, сканцэнтраваных на 

падрыхтоўку да ЦТ, адсутнічае сам навык мыслення, разваг, яны з 

цяжкасцю даводзяць любую думку да канца, не здольныя да запамінання, 

для іх пераказ нават прымітыўнага тэксту – нялёгкая задача. Не дзіва – ЦТ 

было прыдумана ў ЗША для тэставання разумова непаўнацэнных 

дзяцей… 

Адбылася інфляцыя ведаў. Маладыя людзі ўпэўнены, што 

гістарычныя, увогуле гуманітарныя веды ім не спатрэбіцца ў жыцці, у 

практычнай дзейнасці. Калі на ўсіх узроўнях – ва ўладных структурах, у 

СМІ, у грамадстве – гаворка толькі пра практычную накіраванасць 

навучання, то ці разаўецца ў дзяцей пазнавальны інтарэс? Між тым 

патрэба ў ведах закладзена ў генатыпу чалавека, а таму веды могуць быць 

самамэтай. Такія людзі – з вечнай прагай да новых ведаў – у грамадстве 

вельмі патрэбны. А галоўнае, абывацелямі няправільна зразумета 

ўстаноўка на практычнасць. Гаворка павінна ісці пра ўменне практычна 

прымяняць атрыманыя веды, а не аб практычна скіраваных дысцыплінах. 

І варта памятаць, што літаратура, разам з фальклорам, – адзіная 

дысцыпліна, якая прадстаўляе мастацтва на працягу ўсяго курса 

навучання. Заўсёды, стагоддзямі, нават тысячагоддзямі, літаратура 

займала ў сістэме адукацыі асаблівае, а ў некаторых краінах – выключнае 

месца. У выніку выбудавалася ўнікальная навука-мастацтва, са сваёй 

уласнай методыкай. У канцы ХХ ст. школьнае выкладанне літаратуры 

дасягнула свайго вышэйшага піку, і пры гэтым мы ўсе былі незадаволены 

яго станам і імкнуліся да паляпшэння. Але рабілася наадварот! На  

працягу дзесяцігоддзяў, на нашых вачах, усе дасягненні паслядоўна, 

планамерна вынішчаюцца. Мы, старэйшае пакаленне, якое мае 



магчымасць параўноўваць, не можам не бачыць каласальныя страты за 

постсавецкі час. 

Адукацыя павінна захоўваць некаторы здаровы кансерватызм, па- 

першае, таму, што акумулюе ў сабе лепшае, што створана народам, па- 

другое, таму што мае справу з асаблівасцямі чалавечага ўспрыняцця, 

якое на працягу тысяч гадоў сутнасна незмянілася (калі мозг будзе 

арганічна зрошчаны з камп’ютарам – іншая справа, але гэта ўжо кібарг, а 

не homosapiens). Чалавек народжаны Прыродай і нясе на сабе тыя вечныя 

адзнакі мінулага, якія ўзніклі ў працэсе эвалюцыі і якія змяняюцца толькі 

са зменай чалавечай сутнасці. А мы яшчэ не змяняліся, мы яшчэ не 

кібаргі! 

У сувязі з гэтым не магу не звярнуцца да ідэй, якія насаджаюцца, у 

тым ліку, сродкамі масавай інфармацыі або чыноўнікамі пад уплывам 

СМІ. Так, у №38 «Минского курьера», газеты масавай і выключна 

інфармацыйнай, раптам з’явіўся матэрыял, які прэтэндаваў, прычым 

надзвычай агрэсіўна, на тэарэтычныя абагульненні пад назвай «Урокі 

ўчарашняга» з падзагалоўкам: «Якой павінна быць сістэма адукацыі, і ці 

спатрэбяцца дзецям у будучым веды, якія яны атрымоўваюць у школьныя 

гады?». 

Думка журналісткі – з прэтэнзіяй на навацыю – на самай справе 

з’яўляецца дамінуючай у асяродку некаторых бацькоў, асобных педагогаў 

і чыноўнікаў. 

«Школьнікі тонуць у агромністай колькасці інфармацыі, – 

абураецца аўтар артыкула, – неасэнсаванай і незразумелай. Яны па- 

ранейшаму завучваюць даты і запамінаюць нікому не патрэбныя 

падрабязнасці гістарычных падзей, фармуліроўкі і азначэнні. Карацей, 



назапашваюць энцыклапедычныя веды, у якіх, па сутнасці, няма патрэбы» 

[1, 5]. 

Я б удакладніла: не энцыклапедычныя веды, а базавыя веды, якія 

неабходны кожнаму чалавеку для нармальнага існавання ў грамадстве і 

для стасункаў з прыродай. 

Я згодна з тэзісам, што «ўгнацца за інфармацыяй, якая змяняецца з 

шалёнай хуткасцю», сапраўды, немагчыма. Але ж за імкліва зменлівай 

інфармацыяй і не патрэбна гнацца, і не варта яе вывучаць у школе і нават 

ва ўніверсітэтах! Яна, папсовая інфармацыя, і так лезе з ўсіх шчылін – усе 

гэтыя модныя брэнды, у тым ліку эканамічныя, фінансавыя, а тым больш 

культурныя. Аднак немагчыма не ведаць асаблівасці прыроды розных 

рэгіёнаў, буйнейшыя краіны і іх сталіцы, асноўныя гістарычныя падзеі, 

класічныя літаратурныя творы, нацыянальныя прыярытэты. 

«Сёння любыя звесткі знаходзяцца ў адкрытым доступе і атрымаць 

іх можна ў лічаныя секунды, дастаткова націснуць пару кнопак» [1, 5]. 

Зноў паўтару: прыведзены журналісцкі пасаж – надзвычай 

распаўсюджаная думка, што пануе ў грамадстве, – яна ў значнай ступені 

расхалоджвае саміх вучняў. У школе ім не ўнушаюць, што вучыцца, на 

самай справе, неабходна ўсё жыццё – і таму, што цікава, і для ўласнага 

развіцця, а значыць, для будучай паспяховай кар’еры. Не разумеюць ні 

бацькі, ні настаўнікі, ні чыноўнікі, што сёння абсалютна ўсе ўмеюць 

націскаць на кнопкі, але што ж будзе вытокам канкурэнцыі? 

Пры гэтым літаральна ўсе абывацелі, а сярод іх нямала журналістаў, 

і пад іх уплывам – чыноўнікі, упэўнены ў тым, што гуманітарныя веды 

ўвогуле не прыносяць ніякай карысці. І зноў не разумеюць кіруючыя 

структуры, што вырабіць прадукцыю сёння не праблема, а праблема 



прадаць! Арганізаваць попыт – задача выключна гуманітарыяў. Не 

кажучы пра іншыя сферы, якія ў іх уладзе. 

Увогуле з практычнай накіраванасцю навучання далёка не ўсё 

прадумана. Паколькі, па-першае, рынак працы непрадказальны, і складана 

прадбачыць, што будзе асабліва запатрабаваным праз некалькі гадоў, – 

час надзвычай зменлівы, а падзеі жыцця ўсё больш парадаксальныя. Дык 

якія практычныя дысцыпліны вывучаць? Вучыцца націскаць кнопкі? 

Па-другое, веды ніколі не бываюць непатрэбнымі, у жыцці можа 

спатрэбіцца тое, што сёння выглядае састарэлым, даўно аджыўшым. У 

любым выпадку веды працуюць на развіццё мозгу і, не прымаючы як 

быццам удзелу ў будзённым жыцці, фарміруюць тое, што называецца 

інсайтам, падсвядома ўплываюць на устаноўкі, жыццёвыя прыярытэты 

асобы. Акрамя таго, адукаваны чалавек лягчэй засвойвае замежныя мовы. 

Увогуле здольнасць успрымаць новую інфармацыю лепшая пры  

наяўнасці грунту, базы, пэўнай асновы. Веды даюць магчымасць 

самастойна асэнсоўваць факты рэчаіснасці і, у рэшце рэшт, робяць 

чалавека свабодным – унутрана свабодным. 

Па-трэцяе, менавіта тыя дысцыпліны, якія ўяўляюцца нашым 

журналістам і чыноўнікам непатрэбнымі, «лишними» (астраномія, 

геаграфія, літаратура, сусветная мастацкая культура) развіваюць у дзяцей 

творчае мысленне, даследчыя здольнасці, узвышаюць душу, даюць 

уяўленне пра вышэйшыя каштоўнасці. 

Унутраны пратэст у педагогаў выклікаюць пастаянныя гучныя 

размовы пра крэатыўнасць моладзі. Не варта моладзі пераацэньваць свае 

магчымасці, наадварот, неабходна пастаянна клапаціцца пра сваё 

ўдасканаленне. Каб быць крэатыўнымі, неабходна напрацаваць пэўны 



аб’ём нейронных сувязей, які залежыць ад ведаў. У тым ліку ад 

эстэтычных ведаў. 

Усяляк вітаючы навацыі ў галіне інфармацыйных тэхналогій, варта, 

відаць, усё ж памятаць, што ў любой з’явы, нават на выгляд самай 

прагрэсіўнай, ёсць адваротны бок. Інакш кажучы, нядрэнна было б 

часцей прымушаць працаваць дыялектычнае мысленне… А таму, 

паколькі лічбавая эканоміка – апафеоз рацыянальнага падыходу да 

жыцця, то, у імя дыялектыкі, а на самай справе, каб заставацца людзьмі, 

неабходна лічбу ўраўнаважыць словам («У пачатку было слова…»), 

утварыць баланс, а значыць, развіваць якраз гуманітарную адукацыю… 

У «лічбавага» чалавека адсутнічае крытычнасць мыслення. Ён 

залішне хутка пераходзіць ад слова да выкліканага гэтым словам вобраза, 

асацыяцыі. Здымаецца прамежкавы стан успрыняцця – аналіз, крытычная 

ацэнка, няма часу на асэнсаванне інфармацыі. Лічбавая карцінка замяняе 

няхай не такі хуткі, але ўласны працэс мыслення. 

Адукацыя планамерна і няўхільна, што, думаю, не ўсведамляюць 

самі чыноўнікі, рухаецца ў адным напрамку – усеагульнай і поўнай, у 

сусветным маштабе, уніфікацыі. Для масавай школы. У элітных школах 

застанецца класічная адукацыя. Але элітныя – надзвычай дарагія, і таму 

каставасць будзе ўзрастаць. Узрастае класавая сегрэгацыя і  іншым  

чынам – праз укараненне рэйтынгавай сістэмы. Як заўсёды, робіцца 

выгляд дэмакратычнага вырашэння праблемы: наладжваюцца дыскусіі аб 

адзнаках. На самай справе адзнакі ўсё роўна адменяць. Плануюцца не 

адзнакі, а ацэнкі асобы і рэйтынгі, дзе будзе залічвацца ўсё, што робіць 

вучань і ў школе, і па-за школай, – секцыі, гурткі, турыстычныя паездкі, 

валанцёрства і пад. Ідэя прыгожая, і ў іншых умовах я б яе толькі вітала. 

Але ў нас рынкавая эканоміка, усе падобныя структуры – платныя. 



Значыць, толькі багатыя людзі змогуць павысіць рэйтынг сваіх дзяцей, 

адпраўляючы іх на розныя гурткі і секцыі. У дзяцей з бедных сем’яў 

рэйтынгі, натуральна, аказваюцца нізкімі. Такім хітрым метадам 

утвараецца каставая сістэма. 

Назіраюцца і іншыя тэндэнцыі. Скажам, усё большае выцясненне з 

працэсу настаўніка і выкладчыка, паніжэнне іх ролі. Адсюль увага да 

дыстанцыйнага навучання, дзе выкладчык урэшце будзе заменены 

аператарам, а ў стацыянарным навучанні – цьютарам, значыць, проста 

дарадчыкам, кансультантам. Таму пад выглядам аптымізацыі адбываецца 

няўхільнае пазбаўленне ад вопытных выкладчыкаў – яны перашкаджаюць 

руху. Руху да чаго? 

Нашы прапановы. Па-першае, аб’явіць БДУ нацыянальным 

універсітэтам і адпаведна – незалежным, аўтаномным ад вышэйшых 

кіруючых органаў. Па-другое, адставіць уніфікацыю філфакаў ва ўсіх 

універсітэтах краіны. Наадварот, кожны філалагічны факультэт павінен 

быць у нечым унікальны. Прафарыентацыя павінна заключацца  ў 

рэкламе пэўных «фішак» кожнага факультэта. Прыцягваць абітурыентаў 

унікальнасцю дысцыплін, арыгінальнасцю выкладчыкаў, своеасаблівасцю 

пазавучэбнай работы. Хіба часта наша выкладчыкі, агітуючы 

абітурыентаў, гавораць, што ў нас працуе лепшы тэарэтык літаратуры ў 

Беларусі –  В. П. Рагойша, лепшы перакладчык са славянскіх літаратур –  

І. А. Чарота, ды і пра амаль кожнага з выкладчыкаў можна сказаць нешта 

выключнае, кожны па-свойму цікавы. Інтэлектуалы ў наш час яшчэ 

арыгінальныя, не ўніфікаваныя. 

Пры пастаянным нагадванні пра лічбавую эканоміку можа скласціся 

ўражанне, што, сапраўды, гуманітарная сфера непатрэбная. Але гэта 

ўяўнае ўражанне. На самай справе яна непрыкметна вызначае ўсё. 



Рэклама, кантэнт у СМІ, у тым ліку электронных, не могуць абысціся без 

прафесіяналаў-гуманітарыяў з іх эрудыцыяй, уменнем мысліць 

аналітычна. Не менш важная палітычна-сацыяльная сфера, сфера 

ідэалогіі. Тут прыярытэт у мастацтва. Мастацтва сваім вобразным ладам 

ўздзейнічае на людзей намнога больш эфектыўна, чым любыя навуковыя 

доказы. 

Шмат хто піша пра заняпад літаратуры, прыніжэнне пісьменніка, 

страту літаратурай сваёй цэнтральнай ролі ў культуры. Усё так. Але тут, 

як увогуле ў нашым жыцці, усё на парадоксах. Літаратура перамясцілася 

на іншы ўзровень, іншую плоскасць культуры. Цяпер кніг выходзіць 

намнога больш, чым у савецкі час, але наклады іх намнога меншыя. Шмат 

хто піша, і ёсць нядрэнныя рэчы ў інтэрнеце, але яны мала вядомыя, і 

таленавітыя аўтары з народа практычна не могуць прабіцца да масавага 

чытача. Літаратурны працэс ледзь цепліцца ў тоўстых часопісах, і яны 

амаль усе – на датацыі. І ўсё ж калі ўзяць іншыя віды мастацтва, скажам, 

кіно, тэатр, тэлебачанне, то літаратура застаецца ў іх аснове, значыць, 

захоўвае сваю цэнтральную ролю. І нават калі чалавека ў шмат якіх 

прафесіях заменяць робаты, усё роўна для штучнага розуму 

недасягальная, скажам, сфера смешнага, сфера гумару. Ды і шмат чаго 

іншага – творчага. 

Што тычыцца ўласна фалькларыстычнай навукі. Складваецца 

ўражанне, што фальклор увогуле ў заняпадзе. Нічога падобнага.  На 

аснове фальклору ствараюцца новыя творы літаратуры, тэатра, кіно, 

дызайну. Па-новаму інтэрпрэтуюць, скажам, казкі – з пункту гледжання 

сучасных дасягненняў у навуцы і тэхніцы, з’яўлення новых тэорый пра 

існаванне ранейшых цывілізацый. Шмат і ананімнага: рознага роду 

інтэрнет-мемы, плёткі, чуткі, прыколы, кулінарныя рэцэпты, рэкламныя 



кліпы, навязлівыя музычныя матывы – ментальнымі вірусамі 

літаральна перапоўнена інфармацыйная прастора. Навуцы ёсць чым 

займацца. 

Наш час – час татальных міфаў. Яны ствараюцца ледзь не 

штохвілінна і запаўняюць сеціва, рэкламу, палітычную прастору. 

Людзям ўжо часта цяжка адрозніць, дзе фэйкавая навіна, а дзе праўда. 

Такі хаос у мазгах некаму неабходны. Але ў нечым гэта і аб’ектыўны 

працэс. Аднак мала хто займаецца навуковым аналізам сучаснай 

міфалогіі – сацыяльнай, рэкламнай, культурнай і пад. Вось поле для 

гуманітарнай навукі. 

Інтэлектуалы бачаць, што нарастае небяспечны канфлікт паміж 

віртуальнай матрыцай уяўленняў пра свет і аб’ектыўнай рэальнасцю, 

у якой чалавеку ўсё роўна прыйдзецца жыць, калі ён хоча жыць. Таму 

задача для навукоўцаў сёння як ніколі сур’ёзная – выхоўваць 

насельніцтва, вяртаць яго да вечных каштоўнасцей і нават вяртаць да 

рэальнасці. 
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