
22 лютага 2020 г. 7АДУКАЦЫЯ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Пер ша па чат ко ва наш круг-

лы стол за дум ваў ся як батл па між 

ты мі, хто грудзь мі ста іць за рус кую 

лі та ра ту ру і гань біць бе ла рус кую, і 

ты мі, хто ад стойвае го нар ме на ві та 

бе ла рус кай лі та ра ту ры. Ці раў на-

знач ныя яны ў школь най пра гра ме? 

Ці мож на іх па раў ноў ваць? А ка лі 

мож на, то па якой шка ле? На якую 

мо ву трэ ба пе ра кла даць Роў лінг 

і Му ра ка мі? Мы пры ду ма лі яшчэ 

шмат пы тан няў, але чым да лей па-

глыб ля лі ся ў праб ле ма ты ку, тым 

больш ві да воч ным ста на ві ла ся, што 

за ду ма ны батл не да рэ чны, бо куль-

ту ра па він на аб' яд ноў ваць, — кан-

ста ту юць Яў ге нія і Анд рэй. — Та му 

мы хо чам па га ва рыць ме на ві та пра 

гэ та. Як, ве да ю чы чу жое, не стра-

ціць сваё? Як ад чуць ся бе част кай 

вя ліз на га лі та ра тур на га све ту, а не 

яго за двор ка мі?

ЧЫЕ КАШ ТОЎ НАС ЦІ 
ТРАНС ЛЮ ЕМ?

Пісь мен ні ца і да след чык бе-

ла рус кай лі та ра ту ры Ган на СЕ-

ВЯ РЫ НЕЦ вы ву ча ла ў Бе ла рус кім 

дзяр жаў ным уні вер сі тэ це рус кую 

фі ла ло гію, а ця пер вы кла дае ў Сма-

ля віц кай гім на зіі ме на ві та рус кую 

мо ву і лі та ра ту ру.

— Я вы рас ла з глы бо кім комп-

лек сам, што я бе ла рус ка, — пры-

зна ец ца яна, — што ў нас ня ма ні 

пры го жай пры ро ды, ні сва іх бя роз, 

ні нар маль ных паэ таў, та му што 

тое, што нам пра па ноў ва лі чы таць 

у шко ле ў рам ках бе ла рус кай лі та-

ра ту ры, бы ло зу сім мне не ці ка вым. 

За тое я лю бі ла рус кую лі та ра ту ру. 

А по тым ва ўні вер сі тэ це ад кры ла 

для ся бе, што іс ну юць яшчэ і ня-

мец кая, фран цуз ская, іс пан ская, 

ла ці на а ме ры кан ская вы дат ныя 

лі та ра ту ры.

Ду маю, што не трэ ба сён ня клас-

ці на ва гі рус кую і бе ла рус кую лі-

та ра ту ру і па раў ноў ваць, якая з іх 

больш год ная. Праб ле ма за клю ча-

ец ца на са мрэч у тым, якім чы нам 

рус кая куль ту ра ўва хо дзіць у свя до-

масць бе ла рус кіх школь ні каў, якія 

адзін кі куль тур най ін фар ма цыі, якія 

кан цэп ты і фар му лёў кі за клад ва-

юц ца ім у га ла ву. Пры вя ду толь кі 

не каль кі кра са моў ных пры кла даў з 

прак ты кі вы кла дан ня рус кай мо вы 

і лі та ра ту ры ў бе ла рус кай шко ле. 

Так, у збор ні ку пе ра ка заў для вы-

пуск ні коў у ад ным з тэкс таў, што 

пра па ну юц ца адзі нац ца ці клас ні кам, 

ска за на, што пер шы сла вян скі пер-

ша дру кар — гэ та Іван Фё да раў. Ха-

чу за ўва жыць, што пе ра каз — та кая 

фор ма ра бо ты, пры якой тое, што 

ты па чуў на слых і ад на віў по тым у 

пісь мо вай фор ме, за ста ец ца ў тва-

ёй га ла ве на заў сё ды. Я не ве даю, 

ча му на шы су се дзі да зва ля юць са бе 

та кое ска жэн не гіс та рыч ных фак-

таў, але мы дак лад на ве да ем, чый 

ву чань Іван Фё да раў і ў ка го ён узяў 

дру кар скую тэх на ло гію. У шос тым 

кла се так са ма ёсць прак ты ка ван не, 

пры све ча нае пер ша дру ка ру Іва ну 

Фё да ра ву, дзе Фран цыск Ска ры на 

на ват не згад ва ец ца, а рэ цэн зен ты 

гэ та га пад руч ні ка — на стаў ні кі гім-

на зіі імя Фран цыс ка Ска ры ны...

На ўро ках рус кай мо вы ўво гу ле 

ад сут ні чае бе ла рус кая та па ні мі ка. 

У прак ты ка ван нях су стра ка юц ца 

Маск ва-ра ка, Пі цер-пры га жун, Вол-

га-ма туш ка... «У нас ёсць Мі хай лаў-

скае, Яс ная Па ля на. На пі шы це, ка лі 

лас ка, што вы ду ма е це пра гэ тыя 

ку точ кі род най зям лі», — пра па ну-

юць аў та ры пад руч ні ка бе ла рус кім 

вуч ням. Мы вы кла да ем рус кую мо-

ву так, быц цам бы жы вём у Ра сіі. 

А дзе Ма зыр, Ма гі лёў, Го мель у пад-

руч ні ках для на цы я наль най шко лы? 

На стаў ні кі, не за дум ва ю чы ся, паў-

та ра юць: «Наш Пётр пер шы», «Наш 

Су во раў». Пра бач це, але для бе ла-

ру саў гэ тыя гіс та рыч ныя пер со ны 

зу сім не на шы... Я ўпэў не на, што 

вы ву ча ю чы рус кую мо ву як мо ву, 

на якой па куль раз маў ляе боль-

шасць на сель ніц тва ў на шай кра і не, 

мы па він ны на паў няць гэ тыя ўро кі 

бе ла рус кім змес там, бе ла рус кі мі 

пры кла да мі і гіс та рыч ны мі асо ба мі. 

Я як на стаў нік, які вы кла дае ў на-

цы я наль най шко ле, не ма гу рас сла-

біц ца ні на хві лі ну, та му што трэ ба 

па ста ян на кант ра ля ваць, якія каш-

тоў нас ці транс люю дзе цям.

Што да ты чыц ца рус кай лі та ра-

ту ры, тут пе ра кос, на дум ку Ган ны 

Се вя ры нец, яшчэ больш за ўваж ны. 

У рус кай лі та ра ту ры пра па ну ец ца 

вель мі шмат тэкс таў, у якіх дзя цей 

пра гра му юць на тое, што рус кая 

пры ро да — са мая пры го жая: рус кія 

бя ро зы, рус кія рэ кі і азё ры...

— Мы чы та ем пра тое, што са-

мыя леп шыя — рус кі ча ла век і рус кі 

сал дат. Гэ та пі шуць рус кія пісь мен-

ні кі і яны ма юць пра ва ду маць, што 

рус кая бя ро за — са мая пры го жая 

ў све це. Але ка лі мы ка жам пра 

кас ма па лі тыч насць у вы кла дан ні 

лі та ра ту ры, так да вай це вы ву чаць 

у шко ле так са ма фран цуз скіх, ня-

мец кіх, фін скіх паэ таў, каб на шы 

дзе ці ра зу ме лі, што свет раз на-

стай ны і не за мы ка ец ца толь кі на 

рус кай лі та ра ту ры. Між ін шым, 

школь ная пра гра ма па рус кай лі та-

ра ту ры фар мі ра ва ла ся з ся рэ дзі ны 

ХІХ ста год дзя і іс тот на не змя ня-

ла ся. На прык лад, паэ ма Мі ха і ла 

Лер ман та ва «Мцы ры» зна хо дзіц ца 

там з 1845 го да, «Яў ге ній Ане гін» 

Пуш кі на — з 1841 го да. Гэ та за-

ла тая кла сі ка рус кай лі та ра ту ры. 

А мы по бач з ёй ста вім на шу на-

цы я наль ную лі та ра ту ру, якая вы-

гля дае не леп шым чы нам. Да вай це 

ўя вім са бе, што з рус кай лі та ра ту ры 

ўзя лі б і вы кі ну лі Пуш кі на і па кі ну лі 

там толь кі «Клеветникам России», 

як у нас ад Ян кі Ку па лы па кі да юць 

толь кі «Я му жык-бе ла рус». Вы кі ну-

лі б цал кам Ба ры са Па стэр на ка, як 

у нас вы кі ну ты Юлій Та ў бін. Я ця-

пер на зы ваю су па стаў ляль ных па 

сты ліс ты цы, маш та бе ўздзе ян ня і 

ве лі чы ні та лен ту пісь мен ні каў. Вы-

кі ну лі б цал кам Сяр гея Ясе ні на, як 

у нас вы кі ну ты То дар Кляш тор ны. 

Вы кі ну лі б Мі ха і ла Бул га ка ва, як у 

нас вы кі ну ты Мі хась За рэ цкі.

КЛА СІ КІ ЦІ СУ ЧАС НЫЯ 
АЎ ТА РЫ?

— Як ма ці, мне ха це ла ся б, каб 

у шко ле вы ву ча ла ся су свет ная лі-

та ра ту ра, а не толь кі рус кая. Ёсць 

вы дат ная скан ды наў ская лі та ра ту-

ра, якая па сва ім змес це, ды на мі-

цы па да чы тэкс ту вель мі бліз кая 

су час ным дзе цям, — ка жа аў тар і 

кі раў нік кніж на га пра ек та «Ку фэ-

рак дзі ця чых кніг» Тац ця на СЛА-

ВІН СКАЯ-ПУ ЗЫ РЭ ВІЧ. — Мы сем 

га доў пра соў ва ем су час ную ін тэ ле-

кту аль ную лі та ра ту ру для дзя цей і 

пад лет каў. Аў ды то рыя баць коў, якія 

пры хо дзяць да нас па кні гі — гэ та 

лю дзі, у якіх не ад на вы шэй шая аду-

ка цыя і якія раз маў ля юць са ма ме-

ней на ад ной за меж най мо ве. Яны 

вы дат на ве да юць і бе ла рус кую мо-

ву, і з лёг кас цю на яе пе ра хо дзяць. 

Іх дзе ці яшчэ ў па чат ко вай шко ле 

пра чы та лі ўсе асноў ныя кніж кі вы да-

вец тваў «Са ма кат» і «Ком пас Гід». 

Дык вось з па доб ны мі кніж ка мі на 

бе ла рус кай мо ве ёсць праб ле мы. 

Бе лет рыс ты ка, дзі ця чыя дэ тэк ты-

вы, фэн тэ зі... Та кой лі та ра ту ры не 

ха пае. Дзя ку ю чы не вя лі ка му пры-

ват на му вы да вец тву «Кос ка», якое 

спе цы я лі зу ец ца на дзі ця чай і пад-

лет ка вай лі та ра ту ры, па-бе ла рус ку 

за га ва ры лі та кія лю бі мыя мно гі мі 

дзець мі пер са на жы, як Ма ма Му, 

Пэт сан і Фін дус, Бі ла з Бо лаю і Ёр-

дзіс. Але На дзея Кан дру се віч не 

толь кі пе ра кла дае кні гі са швед скай 

мо вы і вы дае іх, яна вы му ша на са-

ма вы куп ляць на іх аў тар скія пра вы, 

дзяр жа ва ёй у гэ тым не да па ма гае. 

І «Кос ка» ў пэў най сту пе ні са цы я-

льны, а не ка мер цый ны пра ект. Так, 

у нас ста лі з'яў ляц ца апош нім ча сам 

ці ка выя аў та ры, якія пі шуць для дзя-

цей кні гі на род най мо ве. Але па куль 

іх не так шмат, як ха це ла ся б. Та му 

я ду маю, што трэ ба як ма га больш 

кніг пе ра кла даць на бе ла рус кую 

мо ву з су час най еў ра пей скай лі та-

ра ту ры. Пе ра клад ная лі та ра ту ра не 

кан ку ры руе з бе ла рус кай, а штур-

хае яе да раз віц ця.

Ха чу, каб мой сын ве даў кла січ-

ную рус кую лі та ра ту ру, але рус кая 

лі та ра ту ра па він на вы кла дац ца ў 

кан тэкс це су свет най. Што да ты чыц-

ца бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры 

(а мой сын ву чыц ца ця пер у трэ цім 

кла се), то да пад руч ні каў ёсць шмат 

пы тан няў. Нам вель мі па шан ца ва ла 

з на стаў ні кам. Мы на бы ва ем сва ім 

дзе цям цэ лы стос ра бо чых сшыт-

каў, дзе пра па ну юц ца зу сім ін шыя 

тэкс ты, на стаў ні ца рых туе дзе цям 

за дан ні на карт ках. Я не ўяў ляю 

са бе, коль кі на ма ган няў гэ та па-

тра буе, за тое бе ла рус кая мо ва не 

вы клі кае ў вуч няў не пры няц ця. І лі-

та ра ту ру для чы тан ня яна пра па нуе 

тую, якая ці ка вая дзе цям.

— Я вель мі люб лю рус кую лі-

та ра ту ру, бо вы рас ла на ёй і свае 

кні гі пі шу на рус кай мо ве, але му-

шу пры знаць, што сі ту а цыя ў шко-

ле на са мрэч дзіў ная, — раз ва жае 

Ма рыя БЯР ШАРД СКАЯ, дзі ця чы 

пісь мен нік, сцэ на рыст і на стаў нік 

рус кай мо вы і лі та ра ту ры. — Ча-

му, ка лі мы вы ву ча ем ра ман тызм, 

не чы та ем апа вя дан ні Эд га ра По 

ці Гоф ма на? Ка лі ка жам пра ба-

ла ды, то не вы ву ча ем анг лій скія 

і шат ланд скія на род ныя ба ла ды? 

У стар шых кла сах мож на чы таць з 

дзець мі «Над про пастью во ржи» ці 

«Убить пересмешника» Хар пер Лі, 

тво ры Брэд бе ры, Хэ мін гу эя, Бор хе-

са, Ору э ла. У пра гра ме вель мі шмат 

сум ных вер шаў аб пры ро дзе — 

атрым лі ва ец ца ней кая бяс кон цая 

«Пес ня ара та га» ці «Пес ня кас ца», 

што не чап ляе су час ных дзя цей. 

А ча му б не зна ё міць іх з япон скай 

паэ зі яй без рыф маў? Трэ ба па каз-

ваць дзе цям роз ную лі та ра ту ру. 

Пры чым, мае вуч ні не ўспры ма юць 

рус кую лі та ра ту ру як сваю. Гэ та мы 

вы рас лі ў Са вец кім Са ю зе, а для іх 

рус кая лі та ра ту ра — за меж ная, і 

гэ та нар маль на. Па вер це, ка лі мы 

пры бя ром са школь най пра гра мы 

«Та ра са Буль бу» Го га ля, то свет не 

аб ры нец ца. І ка лі там ста не менш 

тво раў пра ХІХ ста год дзе, дзе ці бу-

дуць нам за гэ та толь кі ўдзяч ныя. 

Не толь кі бе ла рус кую лі та ра ту ру хо-

чац ца зра біць больш су час най, але 

і рус кую. Я пра па на ва ла б больш 

чы таць у шко ле су час ных ра сій скіх 

аў та раў.

ЖЫ ВЫЯ І МА ЛА ДЫЯ!
— У мае школь ныя га ды быў 

вель мі моц ны пі е тэт пе рад пісь-

мен ні ка мі! Мы лі чы лі, што ўсе яны 

даў но па мер лі, та му трэ ба пай сці 

да іх на ма гі лу, па кла ніц ца і пры-

нес ці ім квет кі, — усмі ха ец ца на-

стаў ні ца рус кай мо вы і лі та ра ту-

ры мас коў скай шко лы № 734 імя 

Аляк санд ра Ту бель ска га, дзі ця-

чы пісь мен нік Ка ця ры на ЦІ МАШ-

ПОЛЬ СКАЯ. — Пры клад на та кія ж 

дум кі бы лі ў мя не, ка лі я прый шла 

пра ца ваць у шко лу. За тым быў вя лі-

кі пе ра пы нак, і ка лі я сем га доў та му 

зноў не ча ка на вяр ну ла ся ў шко лу, 

то зра зу ме ла, што кар ці на не змя-

ні ла ся і зноў хо чац ца пай сці па кла-

ніц ца ма гі лам пісь мен ні каў. Але за-

тым у ма ім жыц ці па ча лі ад бы вац ца 

зме ны, я са ма па ча ла пі саць кніж кі 

для дзя цей. Па зна ё мі ла ся з Анд рэ-

ем Жва леў скім і Яў ге ні яй Па стэр-

нак. І рап там прый шло ра зу мен не, 

што мно гія пісь мен ні кі — жы выя, 

больш за тое, яны ма ла дыя, і зу сім 

не аба вяз ко ва іс ці да іх на ма гі лы, 

з імі мож на прос та па раз маў ляць. 

Ка неш не, асо ба на стаў ні ка на сто 

пра цэн таў вы зна чае, што бу дуць 

дзе ці чы таць і ці бу дуць чы таць уво-

гу ле. Мне вель мі па шан ца ва ла, у 

мя не ёсць до ступ да ін фар ма цыі, я 

ве даю су час ных пісь мен ні каў і зна-

ём лю з імі сва іх вуч няў, у тым лі ку 

і з бе ла рус кі мі. Маг чы ма, у на шых 

на стаў ні каў ёсць больш сва бо ды, 

ёсць маг чы масць вы ба ру пад руч-

ні каў і пра грам, але я ні ко лі ў сва ім 

пе да га гіч ным жыц ці не вы ка рыс тоў-

ва ла пад руч нік ні па рус кай мо ве, 

ні па рус кай лі та ра ту ры. Мае вуч ні 

чы та юць роз ных пісь мен ні каў, і я не 

аб мя жоў ваю іх у вы ба ры та го, што 

ім чы таць.

— А я як ма ці ха чу па дзя ліц ца 

сва і мі на зі ран ня мі, звя за ны мі з 

па да чай рус кай і бе ла рус кай лі та-

ра ту ры ў шко ле, — ка жа фі ло лаг, 

вы клад чык БДУ Люд мі ла КАМ-

ЛЮК-ЯРА ШЭН КА. — Якія тэ мы, на-

прык лад, пра па ну юць для па за клас-

на га чы тан ня ў па чат ко вай шко ле. 

Па рус кай лі та ра ту ры: «Пісь мен ні-

кі — ка зач ні кі», «Кні гі рус кіх пісь-

мен ні каў-ані ма ліс таў для дзя цей», 

«Кні гі за меж ных пісь мен ні каў-ані-

ма ліс таў для дзя цей», кні гі пра ра-

вес ні каў, кні гі Аст рыд Лінд грэн для 

дзя цей, «Па зна ём свет: кні гі для 

ці каў ных», «По ры го да ў твор час-

ці паэ таў-кла сі каў і паэ таў-су час-

ні каў». Па бе ла рус ка му чы тан ню: 

«Люб лю наш край, ста рон ку гэ ту», 

«Паэ тыч ны вя нок род на му сло ву і 

кні зе», «У дзі вос ным све це мас тац-

тва», «Мы ўсе ста рац ца бу дзем дзе-

ля ка рыс ці лю дзям», «Трэ ба быць 

на зям лі гас па да ром», «Іш ла вай на 

на род ная». Атрым лі ва ец ца, што тэ-

мы для па за клас на га чы тан ня па 

бе ла рус кай лі та ра ту ры аб са лют на 

да лё кія ад куль тур на га ўзрос ту і чы-

тац ка га во пы ту дзя цей, тут ня ма 

мес ца ні га рэз лі вас ці, ні пры го дам, 

ні каз кам, ні ра вес ні кам. Больш 

та го, ка лі ў тэ мах пры сут ні ча юць 

цы та ты пісь мен ні каў, та кім чы нам 

ад ра зу пра гра му ец ца ка му ні ка-

тыў ная ўста ноў ка на дыс тан цыю. 

І на ват ка лі до ма дзі ця ба чыць су час-

ныя кні гі, то ў шко ле іх ня ма. А ка лі 

ву чань пры но сіць на па за клас нае 

чы тан не су час ную кні гу, тая ад ра зу 

ідзе па ру ках. І мно гія здзіў ля юц ца, 

што та кія кні гі ўво гу ле ёсць. Я лі чу, 

што па тры я тызм — гэ та ра зу мен-

не та го, што твая куль ту ра жы вая, 

лі та ра ту ра — жы вая і пісь мен ні кі 

жы выя. І кні гі яны пі шуць клас ныя, іх 

мож на пры но сіць у шко лу, дзя ліц ца 

імі з сяб ра мі і да рыць.

І яшчэ як вы клад чык я за ўва жы-

ла, што ўзро вень чы тац ка га до све-

ду ў на стаў ні каў рус кай і бе ла рус кай 

лі та ра ту ры і сту дэн таў, якія на ву ча-

юц ца на рус кай і бе ла рус кай фі ла-

ло гіі, — роз ны. Я не су па стаў ляю 

пе да га гіч ны во пыт ці пра фе сій нае 

май стэр ства. Мяр кую, гэ та ад бы-

ва ец ца та му, што рус кія фі ло ла гі 

ўваж лі ва чы та лі і пра жы ва лі лі та ра-

ту ру ма дэр нісц кую і яны зра зу ме лі і 

пры ня лі, што ёсць ін шая лі та ра ту ра, 

якая не прос та пад руч нік жыц ця, 

што лі та ра ту ра мо жа вы кон ваць 

не толь кі ды дак тыч ную функ цыю. 

А ў бу ду чых на стаў ні каў бе ла рус-

кай лі та ра ту ры пе ры яд ма дэр ніз му 

вы паў, яго ня ма ў пра гра ме.

Усе па га дзі лі ся з дум кай, што 

на стаў нік па ві нен са чыць за тым, 

як сён ня раз ві ва юц ца паэ зія, про-

за, дра ма тур гія, якія но выя ім ёны 

з'яў ля юц ца ў лі та ра ту ры. А ка лі на-

стаў нік сам не чы тае і ні чым не ці-

ка віц ца, то як ён мо жа за ах во ціць 

да гэ та га дзя цей?

— Для та го каб мой чы тац кі во-

пыт не куль гаў, ха це ла ся б яшчэ, 

каб на быц цё бе ла рус кай лі та ра ту-

ры, што вы да ец ца, бы ло на стаў ні ку 

па кі шэ ні, — вы ка за ла па жа дан не 

на пры кан цы круг ла га ста ла на-

стаў ні ца гім на зіі з не вя лі ка га рай-

цэнт ра.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Беларуская, рус кая, су свет ная...

«Па тры я тызм — 
гэ та ра зу мен не та го, 
што твая куль ту ра жы вая, 
лі та ра ту ра — жы вая 
і пісь мен ні кі жы выя».

Андрэй ЖВАЛЕЎСКІ і Яўгенія ПАСТЭРНАК: «На якую мову трэба перакладаць 
Роўлінг і Муракамі? Як адчуць сябе часткай вялізнага літаратурнага свету?»

Кацярына ЦІМАШПОЛЬСКАЯ: «Многія пісьменнікі — жывыя,  больш таго, 
яны маладыя, і зусім неабавязкова ісці да іх на магілу, з імі можна проста 

паразмаўляць».


