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УВОДЗІНЫ 

З самага нараджэння чалавек мае магчымасць пастаянна развівацца і 

вучыцца. Штодня ѐн акунаецца ў бязмежную інфармацыйную прастору. Але, на 

жаль, на жыццѐвым шляху чалавека частка прапанаванай яму інфармацыі 

губляецца, прапускаецца або адмятаецца. Гэта адбываецца ў выпадку, калі 

важнасць інфармацыі недаацэньваецца. З-за гэтага паніжаецца 

сярэднестатыстычны культурны ўзровень грамадства. І апісаная тэндэнцыя 

з'яўляецца праблемай чалавечай супольнасці ў цэлым. 

 

Беларусь, у дадзеным выпадку, не з'яўляецца выключэннем. На жаль, 

наша грамадства нельга назваць высокакультурным. У краіне, дзе афіцыйна 

існуе дзве дзяржаўныя мовы (беларуская і руская), насельніцтва, будучы ў 

большасці сваѐй двухмоўным (хоць бы на ўзроўні разумення), больш актыўна 

выкарыстоўвае толькі рускую мову ў бытавым і грамадскім жыцці. У Беларусі 

вельмі мала беларускамоўных школ і класаў. Абітурыенты, якія здаюць 

Цэнтралізаванае Тэсціраванне, выбіраюць беларускую мову толькі ў дваццаці 

двух выпадках са ста. Беларуская мова ўнесена ў групу знікаючых моў. І толькі 

ад нас, беларусаў і жыхароў Беларусі, залежыць змена дадзенай сітуацыі. 

Грэбаванне сваімі вытокамі, сваімі культурнымі традыцыямі, сваѐй гісторыяй, 

грэбаванне ўласнымі літаратурай і мастацтвам, няведанне іх, адмаўленне ад іх 

не робяць нам гонару і не робяць нас культурнай нацыяй. 

 

Галоўнай мэтай гэтага праекта з'яўляецца адраджэнне цікавасці і павагі да 

нашых культурных традыцый, папулярызацыя беларускай мовы і беларускай 

літаратуры сярод людзей розных узростаў, у Беларусі і за мяжой. 

Прадугледжваецца, што гэты праект павінен стаць адным з многіх 

аналагічных праектаў, прысвечаных вырашэнню пазначанай праблемы. 
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Формай ажыццяўлення гэтага праекта выбраны лѐгкі на першы погляд, 

папулярны забаўляльны фармат. Але, як вядома, калі лѐгкую форму напоўніць 

сур'ѐзным зместам, мы атрымліваем цікавы і якасны прадукт у прымальнай, 

прыемнай і прыцягальнай для спажыўца «ўпакоўцы». Прэзентацыя сур'ѐзнай і 

важнай інфармацыі ў гульнявой форме з'яўляецца адным з самых эфектыўных і 

правераных метадаў вырашэння такіх праблем. Менавіта таму, у дадзеным 

выпадку, выбраны фармат настольнай гульні. 

 

Зыходзячы з мэтаў гэтага праекта, тэмай было абрана адно з класічных 

твораў беларускай літаратуры XX стагоддзя - аповесць Уладзіміра Караткевіча 

«Дзікае паляванне Караля Стаха». 
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РАЗДЗЕЛ 1. Перадпраектны анал з   с нтэз 

1.1 Сѐнняшняе станов шча беларуска  культуры   л таратуры 

Варта прызнаць, што цяпер, у другім дзесяцігоддзі XXI стагоддзя, 

становішча той часткі беларускай культуры, якая называецца літаратурай можна 

і трэба назваць вельмі нявызначаным. Можна па-рознаму ставіцца да гэтага, але 

факт застаецца фактам. У дадзенай праблемы ѐсць некалькі цалкам канкрэтных 

і зразумелых прычын. 

Па-першае, падае агульны ўзровень культуры грамадства: ва ўсім свеце 

істотна панізіўся ўзровень цікавасці да чытання кніг. Людзі ўсѐ больш 

становяцца спажыўцамі, а не стваральнікамі. Імклівае развіццѐ інфармацыйных 

тэхналогій, у сваѐй першапачатковай ідэі павінна было забяспечыць 

даступнасць адукацыі, пазнання і працы, але надзеі не апраўдваюцца, так як 

сучасныя тэхналогіі выкарыстоўваюцца звычайным абывацелем у першую 

чаргу для забавак. Становіцца нормай тое, што мы можам часцей убачыць, у 

тым жа грамадскім транспарце, чалавека, які ўткнуўся ў свой гаджэт дзеля 

нейкай гульні або перапіскі ў сацыяльных сетках, а не дзеля чытання нейкі кнігі 

(як папяровай, так і электроннай). 

Тэхналогіі нельга лічыць злом, іх можна выкарыстоўваць вельмі па 

рознаму. Неабходна проста павышаць культурны ўзровень абывацеля. Калі 

звярнуць увагу на тое, якую менавіта мастацкую літаратуру зараз чытаюць у 

беларускім грамадстве, то ў большасці выпадкаў гэта лѐгкае неабцяжарвальнае 

чытво не вельмі добрай якасці, якое служыць прыкладна для таго ж, для чаго і 

мабільныя гульні і праграмы: расслабіцца, вызваліць галаву ад думак. Далей 

ужо ідзе нешта больш сур'ѐзнае: папулярныя бэстсэлеры або прызнаная 

сусветная класіка. Кнігі беларускіх аўтараў або кнігі на беларускай мове 

сустракаюцца вельмі рэдка і складаюць зусім невялікі працэнт, што прыводзіць 

нас да друго  прычыны. 
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Не зусім упэўнена сябе "адчувае" цяпер сама беларуская культура і 

беларуская мова. Як ні дзіўна, беларусы, у большасці сваѐй, двухмоўныя, але 

большасць разумее мову, але не размаўляе на ѐй. Ды і дзе мы чуем беларускую 

мову? Транспарт, тэлебачанне, тэатр. Большасьць беларусаў чуе беларускую 

гаворку толькі ў транспарце ("Асцярожна, дзверы зачыняюцца"), і гэта тая рэч, 

якой яны нават не надаюць ніякай увагі і ніякага значэння. 

Людзі пачынаюць паводзіць сябе крыху насцярожана і няѐмка, калі 

сутыкаюцца з чалавекам, які размаўляе "на мове". Вядома, цяпер існуе пэўная 

колькасць людзей, якія імкнуцца развіваць і папулярызаваць беларускія мову, 

культуру і мастацтва. Ствараюцца разнастайныя клубы, курсы па вывучэнні 

беларускай мовы, арт-праекты. Але большасць з гэтых мерапрыемстваў 

ўспрымаецца грамадствам неадназначна і "не ахоплівае" грамадзян рэспублікі 

масава, а таксама часта ўспрымаецца як нейкая "апазіцыйная прапаганда", а не 

як элементарная праява «любові да Бацькаўшчыны». Беларусы, быццам бы, 

самі працівяцца быць беларусамі. Нават не трэба разважаць на тэму, ці можна 

нешта з гэтым зрабіць. Спецыяльна насаджаць беларускую культуру, як і любую 

іншую з'яву, не варта, бо актыўная прапаганда заўсѐды ўспрымаецца людзьмі ў 

большай ступені негатыўна. Усѐ, што можна рабіць, гэта працягваць развіваць 

такія культурныя праекты, увесь час ствараць нешта новае і цікавае, увесь час 

шукаць новыя формы і рашэнні. Дзейнічаць па прынцыпе: калі гэта 

ўзгадняецца з тваѐй грамадзянскай пазіцыяй, прыдумаў - зрабі! 

Стаць культурнай беларускай нацыяй - гэта доўгайграючы праект. Хутчэй 

за ўсѐ, для гэтага спатрэбіцца шмат часу, і нават вельмі шмат. Але калі 

шматлікія людзі маленькімі крокамі будуць ісці ў гэтым кірунку, наша 

грамадства прыйдзе да вялікага выніку. Нават цяпер мы бачым станоўчыя 

вынікі ад ужо рэалізаваных праектаў. З кожным днѐм, людзей (у першую чаргу 

моладзі), якія мяняюць сваѐ негатыўнае ці нейтральны стаўленне да беларускае 

культуры на станоўчае становіцца трохі больш. 
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Трэця  прычына , чаму менавіта беларускай літаратурай цікавяцца менш 

за ўсѐ, з'яўляюцца праблемы ў сістэме школьнай адукацыі. Сучасны падыход да 

вывучэння беларускай літаратуры ў школах не заўсѐды можа зацікавіць вучня. 

Праграма састарэла на некалькі дзесяцігоддзяў, а частка твораў падымае 

занадта сур'ѐзныя і дарослыя тэмы і першапачаткова разлічана на больш 

дарослую аўдыторыю. Больш за тое, вывучэнне менавіта беларускай 

літаратуры, знаходзіцца ў прыгнечаным становішчы: значна больш увагі 

надаецца рускай (расійскай) літаратуры і трохі замежнай. Няма нічога дрэннага 

ў вывучэнні Пушкіна, Талстога або Чэхава, роўна як і іншых, але наша дзяржава 

не Расея, і калі мы дасканала вывучаем літаратуру нашых суседзяў, чаму ж мы 

не вывучаем ўкраінскую, літоўскую, польскую і іншую літаратуру ў тым жа 

аб'ѐме? Чаму пасля школьных урокаў вялікі працэнт выпускнікоў заяўляе, што 

больш ніколі не дакранецца ні да якой беларускамоўнай кніжкі? 

Тым не менш, свая аўдыторыя ў беларускай літаратуры ѐсць. У першую 

чаргу, гэта творчыя інтэлектуалы - дзеячы беларускай культуры, а гэтак жа 

моладзь, якая пачынае задумвацца аб сваѐй спадчыне. 

Беларуская літаратура імкнецца не здаваць сваіх пазіцый. Дзяржаўнымі і 

прыватнымі выдавецтвамі пастаянна выдаюцца новыя кнігі ўжо вядомых 

беларускіх пісьменнікаў, пастаянна адкрываюцца новыя таленты, якія 

знаходзяць свайго чытача. Тыя, хто чытае беларускае, ведаюць, што літаратура 

развіваецца. Як ні дзіўна, беларуская літаратура папулярная ў свеце. У 

пацверджанне гэтых слоў можна прывесці наступныя імѐны: Святлана 

Алексіевіч, беларуская паэтка і выкладчык Вальжына Морт, якая доўгі час жыве 

ў ЗША, але працягвае друкавацца і на беларускай мове, вядомы ў Германіі 

пісьменнік Альгерд Бахарэвіч, гішпанка Ангела Эспіноса Руіз, якая самастойна 

вывучыла беларускую мову і піша на ѐй вершы. 

Гэта значыць, становішча не з'яўляецца зусім безнадзейным. Аднак, варта 

адзначыць, што, акрамя таго, што сучаснай беларускай літаратурай цікавіцца 
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абмежаваная колькасць чытачоў, узнікае праблема забывання грамадствам 

класічных твораў беларускай літаратуры. Пасведчаннем гэтаму нечакана сталі 

сацыяльныя апытанні, якія праводзіліся беларускімі СМІ ў 2015 годзе. 

Апытаныя беларусы памяталі літаратурныя творы па назвах, але не маглі нават 

прыблізна пераказаць змест таго ці іншага твора. У той час як, класічная 

літаратура, усѐ ж з'яўляецца часткай нашай спадчыны. 

Такім чынам, можна лічыць, што ў грамадстве наспеў момант, калі 

неабходна прадпрымаць крокі па павышэнню агульнага культурнага ўзроўню 

грамадзян, веды імі гісторыі, літаратуры і нацыянальнай культуры, павышаць 

узровень пісьменнасці і валодання роднымі мовамі, папулярызуючы ў 

беларускім грамадстве (а гэтак жа ў сусветным супольнасці) ідэю нашай 

нацыянальнай самасвядомасці. 

Варта выкарыстоўваць прыѐмы і метады, якія вядомыя ва ўсім свеце, 

зразумелыя людзям розных узростаў і узроўняў адукацыі і дастатку, і якія 

цікавыя па сваім змесце розным людзям. Няма нічога дрэннага ў тым, што 

могуць быць выкарыстаны модныя плыні і павевы. Гэта зробіць дасягненне 

мэты больш відавочным. Акрамя таго, варта шукаць формы, якія могуць здацца 

досыць новымі для гэтых мэтаў. 

Менавіта таму, формай гэтага праекта была выбрана настольная гульня. 

Гэта вельмі папулярная ніша забаў ва ўсім свеце, кола спажыўцоў якой 

пастаянна павялічваецца. Настольную гульню можна прапанаваць практычна на 

любую тэму і для любой аўдыторыі. Яна заўсѐды прыцягвае ўвагу і, калі 

правільна падаць тэму, можа прыцягнуць увагу да любой праблемы. Настольная 

гульня - выдатны (і салідны) падарунак для сям’і ці для сябра. Як для 

суайчынніка, так для турыста з-за мяжы. Гэта значыць, дзякуючы настольнай 

гульні тэма (інфармацыя) можа быць распаўсюджана і папулярызаваў як у 

Беларусі, так і за яе межамі.  

У апошнія гады як раз пачынае распаўсюджвацца практыка па стварэнні 
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настольных гульняў, заснаваных на літаратурных творах. Даволі папулярнымі 

з'яўляюцца гульні па творах Тэры Пратчэтта, Джорджа Марціна, Артура Конан 

Дойля і іншых. 

У Беларусі ніша стварэння настольных гульняў толькі пачынае сваѐ 

развіццѐ. З сучасных гульняў (2010-я) можна вылучыць некалькі найбольш 

яркіх: «1514» (гульня пра падзеі бітвы пад Оршай), «Паўстанцы» і «Мова». 

Большасць створаных гульняў спрыяюць папулярызацыі беларускай 

гісторыі і беларускай мовы, гэтак што стварэнне гульні, якая будзе пашыраць 

беларускую літаратуру, з'яўляецца цалкам лагічным. 

1.2 Настольная гульня, як яна ѐсць 

1.2.1 Асноўныя этапы развіцця настольных гульняў 

 Перш чым прыступаць да стварэння ўласнай настольнай гульні, трэба 

звярнуцца да самога паняцця «настольная гульня», відах гульняў і іх гісторыі. 

 Настольная гульня - гульня, заснаваная на маніпуляцыі адносна невялікім 

наборам прадметаў, якія могуць цалкам размясціцца на стале або ў руках 

людей, якія граюць. У лік настольных гульняў уваходзяць гульні са 

спецыяльным полем, картачныя гульні, косці, салдацікі і іншыя. Гульні 

дадзенай катэгорыі, у адрозненне ад спартыўных і відэагульняў, не патрабуюць 

актыўнага перамяшчэння гульцоў, наяўнасці дадатковага тэхнічна складанага 

інвентара або спецыяльных збудаванняў, гульнявых пляцовак, палѐў і г. д. 

 Гісторыя настольных гульняў налічвае не менш за 5500 гадоў. У сучасных 

даследаваннях настольных гульняў выказваецца меркаванне, што іх гісторыя 

была агульнай. Так, Дэвід Парлетт, аўтар «Оксвардскай гісторыі настольных 

гульняў», лічыць, што ўсѐ, нават самыя сучасныя настольныя гульні маюць 

найстаражытныя прататыпы і, такім чынам, агульныя карані. Можна вылучыць 

некалькі асноўных гульняў і момантаў, якія паўплывалі на ўсю гісторыю 
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развіцця настольных гульняў. 

 Сенет - гульня, якая была распаўсюджана ў Старажытным Егіпце. Гульня 

шашачнага тыпу, самая старажытная з больш ці меней пэўна вядомых на 

сѐнняшні дзень настольных гульняў з'явілася каля 6000 гадоў таму. 

 Каля 3000 года да нашай эры з'яўляюцца нарды - гульня шашачнага тыпу, 

якая з'явілася на Блізкім Усходзе і захавалася да гэтага часу, хоць і ў змененым 

выглядзе. Не пазней за гэтага часу былі вынайдзеныя ігральныя косткі, якія 

з'яўляюцца часткай нард і прымяняюцца ў многіх іншых настольных гульнях. 

 Каля трох тысяч гадоў таму гульні шашачнага тыпу з’яўляюцца і ў 

Еўропе - старажытнагрэцкая петтейа (petteia, pessoí, psêphoi, або pente grammaí) 

і старажытнарымская латрункули (latrunculi). 

 У V стагоддзі новай эры ўзнікае чатуранга - першая вядомая гульня 

шахматнага тыпу (Індыя). У VI-VII стагоддзях з'явіліся нашчадкі чатурангі і 

пачалі распаўсюд, адпаведна, з Сярэдняга Усходу ў Еўропу і з Кітая ў астатнія 

краіны Паўднѐва-ўсходняй Азіі. 

 У VII-IX стагоддзях у Еўропе ствараюцца гузы сучаснага выгляду, у 

прыватнасці, рускія і скандынаўскія. 

 У пачатку другога тысячагоддзя новай эры ў Еўропе ствараюцца сучасныя 

правілы шахмат, распаўсюджванне гульні адбываецца па ўсіх еўрапейскіх 

краінах. 

 У XIII-XIV стагоддзях адбываецца пранікненне ў Еўропу карт, якія 

з'явіліся на Ўсходзе на сто гадоў раней, картачных гульняў, а таксама гульні ў 

нарды. Да гэтага ж перыяду адносяцца першыя ўказы еўрапейскіх свецкіх 

кіраўнікоў і духоўных лідэраў, якія забараняюць настольныя гульні: косткі, 

карты, шахматы.  
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 У 1743 годзе англічанінам Эдмандам Хойлам (Edmond Hoyle) створаны 

правілы сучасных кароткіх нард (backgammon). 

 Каля 1870 года ў Кітаі з'явілася гульня маджонг. Да 1920 году маджонг 

стаў нацыянальнай кітайскай гульнѐй, быў вядомы ў Японіі, Карэі, іншых 

краінах Паўднѐва-Усходняй Азіі. Патрапіўшы ў пачатку 1920-х гадоў у ЗША, ѐн 

стаў даволі папулярны і адтуль распаўсюдзіўся ў Заходнюю Еўропу. 

 У 1934-м годзе Чарльз Дэрроу стварыў "Манаполію" - настольную гульню 

ў жанры эканамічнай стратэгіі для двух і больш чалавек, адну з самых 

папулярных гульняў у свеце. 

 У 1938-м годзе з'яўляецца другая найпапулярная з сучасных настольных 

гульняў - "Скрэббл" Альфрэда Батса. 

 У 1993-м годзе створана "Magic: The Gathering" Рычарда Гарфілда - 

першая калекцыйных картачная гульня. 

 Але кропку ў гісторыі гульняў ставіць не варта. Грамадства развіваецца, і 

гісторыя гульняў працягваецца. 

 

1.2.2 Класіфікацыя настольных гульняў 

  Поўнай класіфікацыі настольных гульняў не існуе, але звычайна ў 

кожным класе маецца некалькі шырока вядомых гульняў, якія адрозніваюцца па 

механізме. Такіх, што астатнія можна разглядаць як іх варыянты. Але ўсѐ ж 

гульні можна класіфікаваць: 

Па тыпу прадметаў, якія выкарыстоўваюцца: 

•  Картачныя гульні 



 

 13 

•  Гульні з гральнымі касцямі 

•  Гульні мініяцюр (англ. Miniature games) - салдацікі, «жалезная 

дарога» 

• Гульні з алоўкам і паперай (англ. Paper and pencil game) - Крыжыкі-

нулікі, Марскі бой 

• Настольныя гульні з гульнявым полем - шахматы, шашкі, нарды, 

млын 

• Гульні, заснаваныя на ўзоры і плітках (англ. Tile-based game) - 

маджонг, даміно 

• Гульні па ралях - мафія 

• Славесныя гульні - кантакт. 

У сваю чаргу гульні пералічаных тыпаў могуць далей падзяляцца па 

асаблівасцях афармлення і механізму гульні. 

 Па колькасц  гульцоў: 

•  Для аднаго гульца. Напрыклад, картачныя пас'янсы, пасьянс 

маджонг, збіранне пазлаў. 

• Для фіксаванай колькасці гульцоў. Існуе вялікая колькасць розных 

лагічных і азартных гульняў, у якія гуляюць два гульца, адзін супраць іншага 

(напр, шахматы, шашкі, га, нарды). Шэраг гульняў патрабуе строга 

вызначанага колькасці гульцоў, большага двух. Напрыклад, многія картачныя 

гульні гуляюцца толькі ўчатырох. У даміно могуць гуляць ад 2 да 4 чалавек, у 

маджонг - 4 ці 3, у залежнасці ад абранага набору правілаў. 

• Для адвольнай колькасці гульцоў. Гэта шэраг картачных і большасць 
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імітацыйных гульняў. Тут колькасць гульцоў можа вагацца ад двух да 

некаторай верхняй мяжы. Звычайна для кожнай такой гульні ѐсць некаторы 

оптымум колькасці гульцоў: пры большай ці меншай колькасці гульня 

становіцца менш цікавай. У азартных гульнях лік гульцоў можа ўплываць на 

суадносіны ўплыву выпадку і майстэрства якія граюць на зыход партыі. Так, у 

прэферансе лічыцца, што варыянт для трох гульцоў больш схільны ўплыву 

выпадковага фактару, чым зыходны, разлічаны на чацвярых. 

 Па ступен  кааперацы  гульцоў: 

• Кожны за сябе. Усе астатнія ўдзельнікі гульні з'яўляюцца 

супернікамі гульца, ѐн выйграе ці прайграе аднаасобна. Прыклады: шахматы, 

прэферанс. 

• Каманда на каманду. Гульцы першапачаткова згрупаваныя ў 

каманды, якіх можа быць дзве або больш. Хоць ўдзельнічае ў гульні (гэта 

значыць прымае рашэнні і робіць хады) кожны з гульцоў аднаасобна, 

супернічаюць бакамі каманды; каманда выйграе ці прайграе цалкам. Як 

правіла, перамога ці параза фіксуюцца альбо па першым гульцы, што 

прайграе (прайграў адзін з гульцоў каманды - яго каманда прайграла), альбо 

па пераможцу (выйшаў пераможцам адзін з гульцоў каманды - яго каманда 

перамагла), альбо па якім-небудзь адзінаму інтэгральнаму паказчыку 

(пераможцам становіцца каманда, гульцы якой набралі ў суме больш за ўсѐ 

ачкоў). Вялікі ўплыў на вынік аказвае ўменне гульцоў каманды дзейнічаць 

сумесна, пры тым, што ў многіх гульнях правілы забараняюць гульцам адной 

каманды мець зносіны і дамаўляцца падчас гульні, так што для выйгрышу ім 

неабходна ўменне «чытаць» стан спраў у сваіх партнѐраў па ходзе гульнявога 

працэсу. Прыклад: брыдж. 

• Кааліцыйныя гульні. Гульня пачынаецца як «кожны за сябе», але па 

ходзе дзеяння гульцы могуць самастойна аб'ядноўвацца ў групы (кааліцыі) і 

дзейнічаць сумесна. Кааліцыя, якая перамагла сваіх праціўнікаў, альбо 
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аб'яўляецца пераможцам, альбо распадаецца і працягвае гульню у рэжыме 

«кожны за сябе», ці ўтвараюцца новыя кааліцыі. Кааліцыйныя настольныя 

гульні вельмі рэдкія, так як складана дамагчыся збалансаванасці гульнявога 

механізму, каб пазбегнуць наканаванымі выніку - свядомага пройгрышу 

меншай кааліцыі або адзіночкі. 

• Кааператыўныя гульні: гульцы гуляюць на агульны вынік - разам 

выйграюць ці прайграюць. Прыклады: Пандэмія, Ханаби. 

 Шматлікія камерцыйныя картачныя гульні гуляюцца учатырох, пара на 

пару, а вось маджонг, пры тых жа чатырох гульцах - гульня тыпу «кожны за 

сябе». Характэрнай кааліцыйнай гульнѐй з'яўляюцца трохбаковыя шахматы 

(якія адначасова могуць служыць прыкладам складанасці дасягнення балансу ў 

кааліцыйнай гульні). 

Па дынам цы: 

• Пакрокавыя. Гульцы робяць хады ў пэўнай паслядоўнасці, 

зададзенай правіламі. Гулец можа колькі заўгодна абдумваць чарговы ход (у 

афіцыйных спаборніцтвах можа практыкавацца кантроль часу). Зыход 

залежыць ад правільнасці ходу, а не ад хуткасці і хуткасці рэакцыі. Прыклад - 

Цывілізацыя Сіда Меера: Настольная гульня. 

• Дынамічныя. Хады робяцца па жаданні гульцоў. У іх гулец можа не 

паспець зрабіць ход, паспяшацца з ходам. Зыход гульні залежыць не толькі ад 

правільнасці дзеянняў, але і ад рэакцыі, хуткасці дзеянняў і правільнага 

выбару аптымальнага моманту. Прыклад - лато, дзе аднолькавыя карткі 

могуць быць у некалькіх гульцоў, і ў лепшым становішчы аказваецца той з іх, 

хто паспявае першым аб'явіць аб гэтым.  

Раздзяленне на дынамічныя і пакрокавыя гульні ня абсалютна, ѐсць гульні 

з элементамі таго і іншага падыходу. Напрыклад, шведскія шахматы - ў іх 



 

 16 

гульня ў кожнай пары вядзецца па пакрокавай схеме, але залежнасць паміж 

адначасова гуляе ў парах партыямі дадае ў гульню дынамічную кампаненту. 

Па характару гульн : 

• Інтэлектуальныя (лагічныя, стратэгічныя) гульні. Гульні, дзе поспех 

гульца вызначаецца яго здольнасцю правільна прааналізаваць гульнявую 

сітуацыю і зрабіць правільны ход. 

• Азартныя. Гульні, у якіх на вынік ўплывае выпадковы фактар. Роля 

выпадковасці можа быць цалкам вызначальнай (прыклад - гульня ў косці), але 

можа быць і абмежаваная (прэферанс, нарды). У апошнім выпадку выпадковы 

фактар дапаўняе лагічную частку гульні, і ў дзеяннях гульцоў з'яўляюцца два 

новых (у параўнанні з неазартных лагічнымі гульнямі) элемента - здолець 

максімальна эфектыўна выкарыстаць спрыяльны выпадак і па магчымасці 

загадзя падрыхтавацца да няўдачы і змякчыць яе наступствы. Можна 

адзначыць, што менавіта такое вызначэнне азартных гульняў не 

агульнапрынята: часам да азартных адносяць толькі гульні, у якіх фактар 

выпадковасці адыгрывае вызначальную ролю, а тыя гульні, у якіх, пры 

наяўнасці фактару выпадковасці, выйгрыш у значнай меры вызначаецца 

уменнем гульца, вызначаюць як падклас інтэлектуальных гульняў. Па гэтай 

класіфікацыі, напрыклад, косці, рулетка або 21 трапляюць у лік азартных 

гульняў, а прэферанс, покер і нарды можна лічыць інтэлектуальнымі. 

• Гульні на фізічныя здольнасці. На вынік ўплывае рэакцыя, хуткасць 

рухаў, каардынацыя. Прыклад - бірулькі або Мікадо, Жульбак. 

Па пачаткова  паз цы : 

• Гульні з нязменнай пачатковай пазіцыяй. Любая партыя пачынаецца 

ў адных і тых жа ўмовах для кожнага з гульцоў. Пры адсутнасці выпадковага 

фактару гульцы, дакладна паўтараючы адну і тую ж паслядоўнасць хадоў, у 
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выніку заўсѐды прыходзяць да аднаго і таго ж выніку. (класічныя шахматы). 

• Гульні з выпадковай пачатковай пазіцыяй. Пачатковая пазіцыя 

фарміруецца з дапамогай якога-небудзь выпадковага працэсу або выбіраецца 

выпадковым чынам з больш-менш шырокага набору варыянтаў, магчыма - з 

удзелам гульцоў. (Шахматы-960, практычна ўсе картачныя гульні). 

• Пачатковая пазіцыя залежыць ад гульцоў ( «Марскі бой»). 

 

 З пункту гледжання матэматык : 

• Гульні з поўнай інфармацыяй - гульні, у якіх у кожны момант часу 

кожны з гульцоў ведае ўсе магчымасці ходу як за сябе, так і за ўсіх 

праціўнікаў, і валодае вычарпальнай інфармацыяй аб стане гульнявога поля і 

парадку, у якім будуць рабіцца далейшыя дзеянні гульцамі. Да гульняў з 

поўнай інфармацыяй ставяцца шахматы, га, рэндзю, шашкі. 

• Гульні з няпоўнай інфармацыяй - гульні, у якіх хоць бы адзін гулец 

хоць бы абмежаваны час мае інфармацыі аб гульні, якой няма ў хоць бы ў 

аднаго з яго супернікаў. Да такіх гульняў адносяць, напрыклад, гульні з 

косткамі і пераважную большасць картачных гульняў (прэферанс, покер, 

брыдж, нарды). 

Па змесце: 

• Абстрактныя. Гульні, не звязаныя з рэальным жыццѐм. Часам 

магчыма правесці нейкія аналогіі паміж гульнѐй і рэальнымі жыццѐвымі 

сітуацыямі, але прамой мадэллю рэальнасці гульня не з'яўляецца. Так, тыя ж 

шахматы зыходна былі мадэллю ваеннай бітвы, але да цяперашняга часу 

аналогія шахматнай партыі і бітвы чыста ўмоўная. Го можна трактаваць як 

мадэль спаборніцтвы па засваенні тэрыторыі або рынку, але і гэта - толькі 
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надуманая аналогія, прамога адпаведнасці паміж хадамі на дошцы і пэўнымі 

дзеяннямі ў рэальным свеце няма. Усе картачныя гульні з'яўляюцца 

абстрактнымі. 

• Імітацыйныя. Гульня дастаткова пэўна мадэлюе нейкі рэальны 

працэс, сітуацыю, падзею. Да гэтай катэгорыі можна аднесці ўсе 

«эканамічныя» настольныя гульні. Сюды ж можна аднесці гульні, у якіх 

імітуюцца рэальныя падзеі ў выдуманым свеце, напрыклад, Warhammer 

40000. У сваю чаргу, імітацыйныя гульні можна далей падзяліць па тэматыцы: 

• Эканамічныя канкурэнтныя - мадэлююць эканамічнае спаборніцтва, 

барацьбу за рынак, засваенне тэрыторыі і іншае. 

• Эканамічныя кіраўніцкія - мадэлююць некаторы аб'ект кіравання 

(горад, тэрыторыю, краіну), якой неабходна кіраваць для дасягнення 

зададзеных сацыяльна-эканамічных вынікаў. 

• Вайскова-стратэгічныя - мадэлююць ваеннае сутыкненне ў 

маштабах вайны ў цэлым, магчыма - з імітацыяй элементаў эканомікі 

ваюючых дзяржаў. Элементарным падраздзяленнем, даступным для кіравання 

ў падобных гульнях, можа быць воінскае злучэнне тыпу палка, брыгады або 

дывізіі. 

• Вайскова-тактычныя - мадэлююць ваеннае сутыкненне ў маштабе 

канкрэтнага бою, бітвы на абмежаванай тэрыторыі. Мінімальнай «адзінкай 

кіравання» тут звычайна бывае аддзяленне, ўзвод, рота, канкрэтная баявая 

машына і г. д. 

 Па вобласц  выкарыстання: 

• Для вольнага часу, забавы 

• Для зносін, камунікацыі 
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• Азартныя, спаборніцкія 

• Галаваломкі, для размінкі мазгоў 

• Навучалыя, трэнінгавыя, адукацыйныя  
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РАЗДЗЕЛ 2. Праектны анал з   с нтэз 
 

2.1 Мэты   задачы праектуема  гульн  
 Пад выглядам забавы ўдзельнікам прапануецца ўспомніць або азнаѐміцца з 

літаратурным творам, якія з'яўляюцца класічным узорам беларускай мастацкай 

літаратуры. Гэта значыць, адбываецца папулярызацыя пэўнага літаратурнага 

твора. 

 За аснову гэтага праекта вырашана ўзяць кнігу Уладзіміра Караткевіча 

"Дзікае паляванне Караля Стаха». Чаму менавіта яе? Уладзімір Караткевіч 

вядомы ў беларускай літаратуры як празаік, паэт, драматург, сцэнарыст, 

публіцыст, перакладчык, літаратурны крытык. Але перш за ўсѐ ѐн - 

заснавальнік нацыянальнага гістарычнага рамана.  

 Мастацкаму ўвасабленню гістарычных падзей прысвяціў У. Караткевіч 

раманы "Хрыстос прызямліўся ў Гародні", "Каласы пад сярпом тваім", "Чорны 

замак Альшанскі», «Леаніды не вернуцца да Зямлі» («Нельга забыць»), 

аповесць "Дзікае паляванне караля Стаха" . Са старонак гэтых твораў 

паўстаюць змагары за народнае шчасце, прарокі, інтэлігенты, рыцары, 

кардыналы і чароўнай прыгажосці дзяўчаты. Яны ўмеюць па-свойму любіць, 

ненавідзець, пакутаваць, адстойваць свае погляды. Іх лѐсы неадрыўна звязаны з 

гістарычнымі падзеямі і абумоўлены імі. І ў кожным творы - эпоха, складаны і 

часам трагічны лѐс народа, які не скарыўся перад нястачамі і прагне волі. 

 Пісьменнік асэнсоўвае гістарычны працэс, што дазваляе зразумець 

таямніцы чалавечага быцця, аснову ўзаемаадносін людзей з навакольным 

светам. Уладзімір Караткевіч - культавы пісьменнік, чыімі творамі захапляюцца 

не толькі ў Беларусі. 

 Аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха» - твор, які людзі сапраўды 

ведаюць і паважаюць. Гэтая аповесць ўваходзіць у школьную праграму, а гэа 

значыць, што большасьць беларусаў хоць раз у жыцці сутыкаецца з гэтай 

кнігай. Гэтая кніга ўжо на ўзроўні назвы ператварылася ў своеасаблівы брэнд. 

Нават не гледзячы на тое, што абывацелі цьмяна памятаюць яго сюжэт, 
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большасць з іх успамінае пра аповесць, як пра нешта «сапраўды захапляльнае і 

цікавае». 

 У 2015-м годзе кніга ўвайшла ў серыю «Мая беларуская Кніга» - 

перавыданне лепшых твораў класічнай беларускай літаратуры, і аказалася 

адной з самых раскупляльных кніг серыі. Гэтак жа, некалькі гадоў таму кніга 

была перакладзеная на ангельскую мову і адразу заваявала папулярнасць у 

чытачоў. 

 
2.2 Л таратурная крын ца 

  

 Успомнім сюжэт аповесці. 

 Аповед у гісторыі вядзецца ад імя галоўнага героя, Андрэя Беларэцкага, 

якому ўжо 96 гадоў. Сама ж гісторыя адбылася ў часы яго маладосці, восенню 

1888 года дзесьці ў глухой балоцістай мясцовасці М-скай губерні. Малады 

вучоны-фалькларыст Андрэй Беларэцкі, збіўшыся са шляху падчас буры, 

трапляе ў радавы замак Яноўскіх - Балотныя Яліны. Яго прымае гаспадыня 

замка, Надзея Яноўская, апошняя са свайго роду. Яна распавядае Беларэцкаму, 

што на род накладзены праклѐн з-за здрады, здзейсненай яе продкам, Раманам 

Старым, на дванаццаць пакаленняў. Надзея - прадстаўнік дванаццатага 

пакалення, яна чакае хуткай смерці, з якой спыніцца і род Яноўскіх. Яна 

распавядае пра зданні, з'яўленне якіх прадвесціць яе гібель - Дзікае паляванне, 

Малы Чалавек, Блакітная Жанчына. 

Беларэцкі застаецца ў замку, каб абараніць Надзею і разблытаць клубок падзей. 

Ён бачыць Малога Чалавека - істоту невялікага росту з вельмі доўгімі пальцамі, 

якое зазірае ў вокны па начах; Блакітную Жанчыну, якая сышла са старадаўняга 

партрэта, на які Надзея вельмі падобная. Паступова Беларэцкі знаѐміцца і з 

астатнімі жыхарамі - сваякамі Яноўскай: Свеціловічам, Берманам, Дубатоўкам, 

паляўнічым і следапытам Рыгорам. У адзін з вечароў на балоце яго перасьледуе 

Дзікае паляванне - група маўклівых вершнікаў на конях, якія скачуць 

бясшумна, вольна перасоўваюцца па дрыгве, робяць вялізныя скокі і пакідаюць 
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сляды старадаўніх падкоў. Беларэцкі цудам паспявае схавацца ў замку і з 

падвоенай энергіяй працягвае пошукі людзей, якія хаваюцца за Дзікім 

паляваннем. Разам з Рыгорам яны раскрываюць таямніцу гібелі бацькі Надзеі, 

загнанага ў балота паляваннем за два гады да прыезду Беларэцкага. 

Паступова яны раскрываюць і таямніцу Дзікага палявання - яго арганізаваў 

Дубатоўк з мэтай давесці дзяўчыну да вар'яцтва або смерці і завалодаць замкам. 

Коннікаў падпільнавалі і забілі мясцовыя мужыкі. Зніклі і прывіды замка: 

Малы Чалавек аказаўся прыдуркаватым братам Бермана, які яго выпускаў з 

патаемных калідораў, а Блакітная Жанчына - сама Надзея, якая блукла па замку 

ў самнамбулічны сне. Беларэцкі вязе Надею з Балотных Ялін і жэніцца на ѐй. З 

часам яна вылечваецца ад пастаяннага страху і лунатызму. Іх жыццѐ 

наладжваецца. 

 
2.3 Структура гульн  
Ці будзе гэты праект карыстацца попытам? Давайце падлічым. Мэтавай 

аўдыторыяй дадзенай настольнай гульні з'яўляюцца маладыя людзі ад 14 гадоў 

і дарослыя (без абмежавання), якія ўмеюць чытаць. Гэта значыць, гэтая гульня 

прызначана для шырокага кола карыстальнікаў. 

Гульня закранае некалькі тэм: міфалогія, містыка, гісторыя, любоўная 

лінія, дэтэктыў. Гэта значыць гульня будзе цікавая аматарам розных жанраў.  

 

Згодна з прыведзенай раней класіфікацыі, настольная гульня «Дзікае 

паляванне» з'яўляецца: 

• Настольнай гульнѐй з гульнявым полем, гульнѐвмі касцямі і карткамі 

• гульнѐй па ралях 

• маштабуецца па колькасці гульцоў гульнѐй (ад двух да шасці) 

• не каманднай, а індывідуальнай гульнѐй 

• пакрокавай гульнѐй 

• па характары гульні: інтэлектуальнай і азартнай 

• гульнѐй з нязменнай пачатковай пазіцыяй 
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• гульнѐй з няпоўнай інфармацыяй 

•   імітацыйнай гульнѐй. 

•  

У камплект гульн  ўваходзяць: гульнявое поле (1 шт), карты для гульні 

(82 шт), карты персанажаў (6 шт), камплект ігульнявых костак (3 + 1 шт), 

камплект фішак (6 шт), ўпакоўка (скрыня (1 шт ), кантэйнер для картак (1 шт), 

буклет з правіламі (1 шт). 

 

Гульнявое поле ўяўляе сабой шасцівугольнік, падзелены на шэсць частак 

(лакацый). Дзеянне гульні разгортваецца ў маѐнтку «Балотныя Яліны» і яго 

ваколіцах. Кожная з лакацый адпавядае нейкаму тэрытарыяльным участку, з 

тых, яшто былі задзейнічаныя ў літаратурнай першакрыніцы. Лакацыі не 

замацаваныя за гульцамі. Гульцы не замацаваныя за лакацыямі. Абавязковая 

тэрытарыяльная прывязка (гулец-лакацыя) існуе толькі на старце гульні. У 

далейшым пад час гульні месцазнаходжанне гульцоў адносна лакацый 

вызначаецца ў адпаведнасці з правіламі гульні.  

 

Перал к лакацы : 
1.  Гасц ная ў маѐнтку Яноўскіх «Балотныя яліны». Стартавая кропка для 

Андрэя Беларэцкага. Колер поля: жоўты. Малюнак па матывах апісання ў 

кнізе, з'яўляецца інтэр'ернай ілюстрацыяй. 

2.  Арх ў Яноўск х, патаемнае памяшканне у маѐнтку. Стартавая кропка 

для Ігнася Бермана-Гацэвіча. Колер поля: аранжавы. Малюнак па матывах 

апісання ў кнізе, з'яўляецца інтэр'ернай ілюстрацыяй. 

3.  Б бл ятэка Яноўск х. Стартавая кропка для Андрэя Свеціловіча. 

Колер поля: чырвоны. Малюнак па матывах апісання ў кнізе, з'яўляецца 

інтэр'ернай ілюстрацыяй. 

4.  Лес вакол маѐнтка. Стартавая кропка для Алеся Вароны. Колер поля: 

фіялетавы. Малюнак па матывах апісання ў кнізе, з'яўляецца экстэр’ернай 

ілюстрацыяй. 
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5. Дом Дубатоўка. Стартавая кропка для Рыгора Дубатоўка. Колер поля: 

сіні. Малюнак па матывах апісання ў кнізе, з'яўляецца прадметнай 

ілюстрацыяй. 

6. Балота вакол маѐнтка. Стартавая кропкадля Рыгора. Колер поля: 

зялѐны. Малюнак па матывах апісання ў кнізе, з'яўляецца экстэр'ернай 

ілюстрацыяй. 

Кожная лакацыя падзелена на крокавыя трохвугольнікі (гульнявыя 

клеткі). Перасоўванне на адзін трохвугольнік адпавядае аднаму кроку. 

Некаторыя гульнявыя клеткі маюць спецыяльны значок бонуса (трохвугольнік). 

 

У камплект уваходзіць набор з шасці рознакаляровых фішак. Кожная 

фішка па колеры адпавядае адной з лакацый. 

Набор кубікаў складаецца з трох ігральных костак белага колеру для 

вызначэння колькасці крокаў. Адна кропка на кубіку адпавядае аднаму кроку 

пры перамяшчэнні па полі. Адна костка іншага колеру (колер можа 

вар'іравацца) для дапаможных дзеянняў (выбару новай лакацыі па завяршэнні 

сутачнага круга, выкліку дзікага палявання). 

 

У камплект гульні ўваходзяць два наборы картак. Першы набор ўяўляе 

сабой карткі персанажаў (6 шт). На адным з бакоў намаляваны сам персанаж, на 

другім баку дадзена яго апісанне, характарыстыка, магчымасці ў гульні. 

Персанажы: 
Андрэ  Беларэцк  — галоўны персанаж, ад чыйго імя вядзецца 

апавяданне. Малады навуковец-фалькларыст, які займаецца зборам 

старажытных беларускіх легенд. Выпадкова трапляе ў маѐнтак Яноўскіх падчас 

буры. У гульне з’яўляецца станоўчым героем, чыя мэта - выратаваць Надзею. 

Андрэ  Свец лов ч — студэнт Кіеўскага універсітэта, выключаны за 

ўдзел у народных хваляваннях. Светлы, наіўны, адкрыты, але рашучы чалавек, 

з юных гадоў неўзаемна закаханы ў Надзею. Становіцца сябрам і надзейным 

паплечнікам Беларэцкага, але гіне ад рук Дзікага палявання. У гульне 
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з’яўляецца станоўчым героем, чыя мэта - выратаваць Надзею. 

Рыгор — селянін, паляўнічы, які добра ведае мясцовыя лясы. Выглядае 

сурова, але ў душы вельмі добры чалавек. Дапамагае Беларэцкаму і Свеціловічу 

перамагчы Дзікае паляванне. У гульне з’яўляецца станоўчым героем, чыя мэта - 

выратаваць Надзею. 

  Рыгор Дубатоўк — далѐкі сваяк Яноўскіх, шляхціц. Вясѐлы дзед-балака, 

жартаўнік, умее добра наладзіць да сябе людзей, добра гаворыць па-беларуску. 

Пасля, аднак, высветлілася, што пад гэтай маскай хаваецца хітры і бязлітасны 

чалавек, галоўны злыдзень, які прыдумаў дзікае паляванне з мэтай знішчыць 

Яноўскіх і займець іх замак і маѐмасць. У гульне з’яўляецца адмоўным 

персанажам, кіруе паляваннем. 

  Ігнась Берман-Гацэв ч — знешне нагадвае ляльку, аматар кніг, 35 гадоў. 

Пасля раскрылася, што ѐн таксама з'яўляўся далѐкім сваяком Яноўскіх і таксама 

прэтэндаваў на маѐнтак, для чаго прыдумаў Малога Чалавека з той жа мэтай, 

што і Дубатоўк — звесці гаспадыню з глузду. У гульне з’яўляецца адмоўным 

персанажам. 

  Алесь Варона — малады шляхціц, вельмі напышлівы і запальчывы, 

саўдзельнік Дубатоўка, вершнік дзікага палявання, які адчувае глыбокую 

асабістую непрыязнасць да Беларэцкага. У свой час сватаўся да Надзеі, але 

атрымаў адмову. У гульне з’яўляецца адмоўным персанажам. 

 

  Другі набор ўяўляе сабой калоду з 82 картак. Гэта гульнявыя 

сітуацыйныя карткі. Умоўна іх можна падзяліць на карты перамяшчэння, карты 

прадметаў, карты шанцаў. Выкарыстоўваюцца ў ходзе гульні і ўплываюць на яе 

падзеі. Дастаюцца гульцу падчас праходжання праз клетку са адмысловай 

адзнакай (трохвугольнік) у момант здзяйснення ходу. Карткі 

выкарыстоўваюцца адразу ж ці ў абумоўлены ў правілах момант. 

Выкарыстаныя карткі скідаюцца. Гэтак жа сюды ўваходзяць карткі-таймеры. 

Колькасць такіх картак вызначана колькасцю літар у імені «Надзея». Карты 

таймеры вызначаюць працягласць гульні. Гульнявыя карты могуць аказваць 
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адмоўны або станоўчы ўплыў, або быць нейтральнымі.  
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 
 
У сѐнняшнім беларускім грамадстве існуе тэндэнцыя да пазітыўных 

пераменаў. Збольшага яны адбываюцца дзякуючы таму, што людзі з актыўнай 

грамадзянскай пазіцыяй перажываюць за лѐс сваѐй Бацькаўшчыны, свайго 

народа і імкнуцца зрабіць іх лепш, падняць іх на новы якасны ўзровень. 

Павышэнне культурнага ўзроўню нацыі спрыяе паляпшэнню якасці жыцця. 

Павышэнню ж культурнага ўзроўня спрыяе стварэнне і прасоўванне розных 

мастацкіх праектаў. 

Самае галоўнае, каб прадукт быў сам па сабе змястоўным і якасным. 

Менавіта тады ѐн будзе карыстацца попытам. Менавіта тады ѐн будзе дасягаць 

пастаўленых мэтаў. 

Падвядзем вынікі. Настольная гульня з'яўляецца даходлівай формай для 

дасягнення пастаўленых мэтаў (папулярызацыі літаратуры і мовы), дзякуючы 

таму, што мае шырокую спажывецкую аўдыторыю: па ўзросту (ад 14 год), па 

інтарэсах (шматжанравыя тэмы), па ступені азартнасці. 

Ці будзе гульня сапраўды папулярызаваць беларускую літаратуру? Так, 

але для яе разумення трэба будзе азнаѐміцца як мінімум з кароткім зместам 

літаратурнай крыніцы. 

Ці будзе гульня папулярызаваць мову? Прадугледжваецца, што гульня 

будзе выпускацца на розных мовах (беларускай, рускай, англійскай), пры гэтым 

асноўны наклад будзе выпускацца на беларускай мове. Гэтак жа магчымая 

транскрыпцыя беларускіх слоў і паняццяў у ангельскай і рускай версіях гульн 

Акрамя таго, гэты праект будзе толькі першым крокам у пытанні 

папулярызацыі беларускай літаратуры за кошт настольных гульняў. Гэта можа 

ператварыцца ў доўгайграючы, шматгадовы, шматгранны праект, які прасоўвае 

з дапамогай забаўляльнага прадукту розныя творы класічнай і сучаснай 

беларускай літаратуры, веданне беларускай мовы, беларускай гісторыі, 

культуры і мастацтва. 
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ДАДАТАК 1 

Ілюстрацы   да аповесц  «Дз кае паляванне караля Стаха» 
Разварот  аўтарства Якавенкі 
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Комікс аўтарства Глобуса і Сцяпана  
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ДАДАТАК  2 
Чарнав к  Уладз м ра Караткев ча 
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ДАДАТАК 3 
Аналаг  з настольных гульняў 

Пошук  формы 
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ДАДАТАК 4 
Пошук  поля 
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ДАДАТАК   5 

Пошук персанажаў 

(кадры з ф льма)  
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ДАДАТАК 6 
Пошук персанажаў 

(кадры з тэатральна  пастаноўк ) 
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ДАДАТАК 7 
Пошук персанажаў 

 
(эск зы) 
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ДАДАТАК 7 
Ан мацы ны рол к 

(эск зы) 
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