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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАШСКА 
Тыпавая вучэбная праграма «Г1сторыя беларускай л1таратуры (XI-

XIX стагоддз!)» распрацавана у адиаведиасщ з патрабаванням! адукацыйных 
стандартау на спецыяльнасцях 1-21 05 01 <;<Беларуская фшалопя (па 
напрамках)»; 1-21 05 02 «Руская фшалопя (па напрамках)»^ 1-21 05 04 

^Славянская фшалопя»!-21 05 06«Рамана-германская фшалопя>\ 
Псторыя беларускай л1таратуры (XI-XIX стагоддз!) - адна з важных 

частак агульнага курса ricxopbii беларускай л1таратуры5 як1 выкладаецца у 
вышэйшых навучальных установах Pэcпyблiкi Беларусь. Даследаванн! 
шматмоунага п1сьменства Беларус!, адкрыццё, пераклад на сучасную 
беларускую мову i публ1кацыя новых л1таратурных помн1кау з кожным годам 
пашыраюць абсяг айчыннай л1таратуры, а гэта патрабуе адпаведных змен у 
навучальных праграмах, падручн1ках i вучэбных дапаможн1ках для 
студэнтау, вымагае ад выкладчыкау распрацоук! новых тэм лекцый i 
практычных заняткау. Праграма па ricxopbii беларускай лiтapaтypы XI-
XIX стст. yлiчвae самыя найноушыя дасягненн1 i aдкpыццi беларускага 
лiтapaтypaзнaycтвa у BbiBy43HHi пoлiлiнгвicтычнaгa nicbMencxBa Беларус1, а 
таксама уключае у сябе i здaбыткi сусветнай навуковай дyмкi. Прапануючы 
мaкciмaльнa mbipoKi гicтapычны i тэарэтычны axon матэрыялу з мэтаю 
найбольш поунага адлюстравання paзвiцця беларускай лiтapaтypы у XI-
XIX стст., склад ал bniKi Праграмы усведамлял1 немагчымасць раунамернага 
асвятлення ycix заяуленых тэмау i разгляду ycix названых творау у працэсе 
чытання курса лекцый i правядзення практычных заняткау па г1сторы1 
беларускай л1таратуры для студэнтау yHiBepciT3Tay. Таму у Праграме 
праведзена адпаведная градацыя матэрыялу: тольк! найбольш важным 
жанрам i творчым 1ндыв1дуальнасцям прысвечаны асобныя падраздзелы, 
тольк! найбольш значныя i даступныя для прачытання творы (назвы ix 
набраныя петытам) рэкамендуюцца для падрабязнага aнaлiзy. Мэта 
праграмы: даць аптымальны аб'ём ведау па ricTOpbii беларускай л1таратуры 
XI-XIX стст., спрыяць далейшай вьгарацоуцы навыкау прафес1йнага 
л1таратуразнаучага анал1зу; сфарм1раваць у студэнтау-ф1лолагау с1стэму 
прафес1йных ведау i уменняу, што забяспечыць самастойную творчую 
дзейнасць настаун1ка-славесн1ка. 
Заданы: 

- выпрацаваць канцэптуальны навуковы падыход у асэнсаванн! 
ricTopbii беларускай л1таратуры XI-XIX стст.; 

- паказаць нацыянальную спецыф1ку, 1дэйна-мастацк1я асабл1васц1 
беларускай л1таратуры азначанага перыяду; 

- сфарм1раваць навык! анал1зу л1таратурных тэкстау; 
- паглыб1ць уяуленн! пра асабл1васц1 разв1цця беларускай л1таратуры, 

яе этапы, найбольш важныя 3aKaHaMepHacui i тэндэнцьп. 

Пасля вывучэння дыcцьшлiны вьгаускн1к пав1нен ведаць: 
- асабл1васц1 л1таратурнага працэсу у Беларус! у XI-XIX стст.; 
- Л1таратурныя напрамк!, пльш!, мастацюя метады; 



- праблематыку, 1дэйны змест^ асабл1васц1 кампаз1цьп i вобразна-
выяуленчыя сродк!; 

- жанры i CTBMI л1таратуры XI-XIX стст.; 
- творчую г1сторыю найбольш значных Macxaî Kix тэкстау перыяду; 
- л1таратуразнаучыя працы, прысвечаныя ricxopbii беларускай 

л1таратуры XI-XIX стст.; 
- нацыянальнае i агульначалавечае значэнне мастацюх творау; 

пав1нен умець: 
- выкарыстоуваць навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння 

тэарэтычных i практычных праблем; 
- фарм1раваць i вырашаць задачы, як1я узн1каюць у час навукова-

даследчай дзейнасц!; 
- карыстацца м1ждысцыпл1нарным1 пaдыxoдaмi пры выpaшэннi 

праблем; 
- выб1раць неабходныя метады даследавання, мадыф1каваць вядомыя i 

распрацоуваць новыя метады, зыходзячы з задач канкрэтнага 
даследавання; 

- дыялектычна мысл1ць, аргументаваць свой пункт гледжання, 
анал1заваць факты, прагназаваць разв1ццё падзей; 

- выкарыстоуваць метады анал1зу i арган1зацы1 укаранення 1навацый; 
- анал1заваць твор з ул1кам яго 1дэйна-мастацкай цэласнасц! у 

г1сторыка-л1таратурным кантэксце; 
- с1стэматызаваць i абагульняць фактычны матэрыял, як1 адлюстроувае 

асабл1васц1 л1таратуры розных г1старычных перыядау; 
- выяуляць аб'ектыуныя 3aKaHaMepHac4i i асабл1васц1 разв1цця 

л1таратурнага працэсу; 
- характарызаваць л1таратурны напрамак, л1таратурны этап; 
- выкарыстоуваць тэарэтычныя веды для вывучэння канкрэтных 

мастацк1х творау; 
- працаваць з навукова-крытычнай i даведачнай лiтapaтypaй. 

Метадалаг1чнай асновай тыпавой праграмы з'яуляюцца тэарэтычныя 
распрацоую С. С. Аверынцава, Г. В. Юсялёва, А. Ф. Коршунава, 
Д. С. Л1хачова, А. А. Лойк1, М. I. Мушынскага, В. А. Чамярыцкага i inni. 
Асноуныя метады даследавання - канкрэтна-пстарычны, параунальна-
тыпалаг1чны i тэксталаг1чны. Праграма «Г1сторыя беларускай л1таратуры 
(XI-XIX стагоддз!)» ул1чвае дасягненн! беларуск1х псторыкау, псторыкау 
мовы, даследчыкау рускай i замежнай л1таратур. 

На вывучэнне дысцыпл1ны «Г1сторыя беларускай л1таратуры (XI-
XIX стагоддз!)» адводзщца: па спецыяльнасщ 1-21 05 01 «Беларуская 
ф1лалопя (па напрамках)» - усяго 530 гадз1н, з ix аудыторных заняткау 204 
(140 лекцыйных, 64 практычных); 



1-21 05 02 «Руская фшалопя (па напрамках)» - усяго 536 т д з ш , з ix 
аудыторных заняткау 238 (138 лекцыйных, 100 практычных); 

1-21 05 04 «Славянская ф1лалопя» - усяго 324 гадз1ны, з ix аудыторных 
заняткау 164 (94 лекцыйных, 70 практычных); 

1-21 05 06 «Рамана-германская фшалопя» - усяго 360 гадз1н, з ix 
аудыторных заняткау 154 (84 лекцыйных, 70 практычных). 



ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
па спецыяльнасц1 

1-21 05 01<<Беларуская фшалопя (па напрамках)» 

№ 
п/п 

Назва раздзела, падраздзела, 
тэмы 

Аудыторныя гадз1ны № 
п/п 

Назва раздзела, падраздзела, 
тэмы Усяго Лекцьи Практычныя 

1. Jlixapaxypa XI-XV стст. 36 26 10 
1.1. Уводз1ны. Асноуныя этапы 

вывучэння дауняй беларускай 
л1таратуры. 

2 2 

1.2. Штаратура ранняга 
Сярэднявечча (XI-XIII стст.). 

4 4 

1.3. Жыццёвы шлях i творчая 
спадчына К1рылы Тураускага. 

4 2 2 

1.4. Жыц1йная л1таратура XI-
XIII стст. 

4 4 

1.5. Летап1санне ХП-ХШ стст. 4 2 2 
1.6. Мастацк! феномен «Слова пра 

паход Irapa». 
4 2 2 

1.7. Перакладная л1таратура XIV-
XV стст. 

4 4 

1.8. Арыг1нальная л1таратура XIV-
XV стст. 

4 2 2 

1.9. 4 Беларуска-л1тоуск1я летап1сы 
XV ст. 

4 2 2 

1.10. Творчасць Грыгорыя 
Цамблака. 

2 2 

2. Jlixapaxypa XVI-XVII схсх. 52 34 18 
2.1. Асабл1васц1 разв1цця 

беларускай л1таратуры эпох! 
Рэнесансу. 

2 2 

2.2. Агульнадзяржаунае беларуска-
л1тоускае летап1санне. Хрон1ка 
Л1тоуская i Жамойцкая. 

4 2 2 

2.3. Агульнадзяржаунае беларуска-
л1тоускае летап1санне. Хрон1ка 
Быхауца. 

4 2 2 

2.4. Старабеларуская паэз1я 
ранняга Рэнесансу. Творчасць 
Яна В1сл1цкага. 

2 2 

2.5. Творчасць М1калая 
Гусоускага. 

4 2 2 

2.6. Францыск Скарына -
усходнеславянск! 

4 2 2 



першадрукар. 
2.7. Рэфармацыйны pyx у Беларус!. 

Творчасць Сымона Буднага i 
Васшя Цяп1нскага. 

4 2 2 

2.8. Г1сторыка-мемуарная 
л1таратура у Беларус! XVI-
XVII стст. 

4 2 2 

2.9. Jlixapaxypa Барока. Смехавая 
культура Беларус! у XVI-
XVII стст. Асабл1васц1 эпох! 
Контррэфармацьп i 
Контрправаслауя. 

4 4 

2.10. Творчасць 1пац1я Пацея, 
Хрыстафора Ф1лалета, 
Лаурэнц1я i Стэфана 31зан1яу, 
Лявонц1я Карпов1ча, 1ос1фа 
Вельям1на Руцкага. 

4 4 

2.11. Творчасць Мялещя 
Сматрыцкага. 

2 2 

2.12. Творчасць Афанас1я 
Фш1пов1ча. 

4 2 2 

2.13. Старабеларуская паэз1я 
позняга Рэнесансу. Свецкая 
проза. 

4 2 2 

2.14. Старабеларуская паэз1я эпох! 
Барока. 

2 2 

2.15. Творчасць С1мяона Полацкага. 4 2 2 

3. Jliraparypa XVIII - першай 
палевы XIX ст. 

64 46 18 

3.1. Л1таратура пераходнага 
перыяду (канец XVII - першая 
палова XVIII ст.): агульная 
характарыстыка 

2 2 

3.2. Мясцовае летап1санне XVIII 
ст. 

4 2 2 

3.3. Мемуарная л1таратура першай 
паловы XVIII ст. 

4 2 2 

3.4. Парадыйна-сатырычная i 
гумарыстычная проза. 

2 2 

3.5. Паэз1я позняга Барока. 2 2 
3.6. Драматург1я першай паловы 4 4 



XVIII ст. 
ъп. JTixapaxypa эпох! Асветн1цтва 

(другая палова XVIII - 10-я гг. 
XIX ст.): асабл1васц1 разв1цця. 

2 2 

3.8. Паэз1я эпох! Асветн1цтва. 2 2 
3.9. Проза эпох! Асветн!цтва. 2 2 

3.10. Драматург1я эпох! 
Асветн!цтва. 

4 2 2 

3.11. Л!таратура эпох! Рамантызму 
(20-40-я гг. XIX ст.): 
асабл!васц! разв!цця. 

2 2 

3.12. Жыццё! творчасць Адама 
М!цкев!ча. 

12 6 6 

3.13. Творчасць Яна Чачота. 4 2 2 

3.14. Творчая спадчына паэтау 
ф!ламацкага асяроддзя. 

4 4 

3.15. Беларускамоуная л!таратура 
20-40-х гг. XIX ст. 

2 2 

3.16. Паэз!я 40-х гг. XIX ст. 2 2 
3.17. Проза! публ!цыстыка 20-40-х 

гг. XIX ст. 
4 2 2 

3.18. Творчасць Яна Баршчэускага. 6 4 2 
4. Jlixaparypa другой палевы 

XIX ст. 
52 34 18 

4.1. Л!таратура 50-60-х гг. XIX ст. 2 2 
4.1.1. Жыццё ! творчасць В. Дун!на-

Марц!нкев!ча. 
4 2 2 

4.1.2. Асоба ! творчасць 
У. Сыракомл!. Творчая 
спадчына П. Шп!леускага. 

4 2̂  2 

4.1.3. Жыццё ! творчая спадчына 
В. Каратынскага ! 
К. Кал!ноускага. 

4 2 2 

4.1.4. Анан!мная беларуская 
л!таратура 50-60-х гг. XIX ст. 

2 2 

4.1.5. Паэма «Тарас на Парнасе» у 
беларуск!м л!таратуразнаустве. 

2 2 

4.1.6. Л!таратурна-грамадск! рух на 
В!цебшчыне у сярэдз!не 
XIX ст. 

4 2 2 

4.2. Л!таратура 70-х - першай 
паловы 80-х гг. XIX ст. 

2 2 



4.2.1. Л1таратурнае жыццё у 
Беларус! i 1дэалоп1 
заходнерус1зму i народн1цтва. 

2 2 

4.2.2. Творчая спадчына А. KipKopa i 
А. Ельскага. 

2 2 

4.2.3. Творчасць В. Сав1ча-
Заблоцкага. 

2 2 

4.2.4. Творчая спадчына 
Ф. Тапчэускага. 

2 2 

4.2.5. Творчасць Э. Ажэшк! i 
беларуская культура. 

4 2 2 

4.3. Л1таратура канца 80-х - 90-х 
гг. XIX ст. 

2 2 

4.3.1. Творчая спадчына 
А. Абухов1ча. 

2 2 

4.3.2. Творчасць А. Гурынов1ча. 2 2 
4.3.3. Жыццё i творчасць Я. Лучыны. 4 2 2 
4.3.4. Асоба i творчасць 

Ф. Багушэв1ча. 
4 2 2 

4.3.5. Творчая спадчына 
3. Манькоускай i М. Кос1ч. 

2 2 

Усяго: 204 140 64 

ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
па спецыяльнасц! 

1-21 05 02«Руская фшалог1я (па напрамках)» 

№ 
п/п 

Назва раздзела, падраздзела, 
тэмы 

Аудыторныя гадз1ны 

Усяго Лекцьп Практычныя 
Л1таратура XI-XVII стст. 46 36 10 

1.1. Уводз1ны. Асноуныя этапы 
вывучэння дауняй беларускай 
л1таратуры. 

2. 2 

1.2. Л1таратура ранняга 
Сярэднявечча (XI-XIII стст.). 

4 4 

1.3. Жыццёвы шлях i творчая 
спадчына К1рылы Тураускага. 

2 2 

1.4. Жыц1йная л1таратура XI-
XIII стст. 

4 2 2 

1.9. Беларуска-л1тоуск1я летап1сы 4 2 2 



XV ст. 
1.10. Творчасць Грыгорыя 

Цамблака. 
2 2 

2.2. Агульнадзяржаунае беларуска-
л1тоускае летап1санне. Хрон1ка 
Л1тоуская i Жамойцкая. 

4 2 2 

2.4. Старабеларуская паэз1я 
ранняга Рэнесансу. Творчасць 
Яна В1сл1цкага. 

4 2 7 

2.6. Францыск Скарына -
усходнеславянск! перша-
друкар. 

4 2 2 

2.7. Рэфармацыйны рух у Беларус!. 
Творчасць Сымона Буднага i 
Вас1ля Цяп1нскага. 

4 4 

2.8. Псторыка-мемуарная 
л1таратура у Беларус! XVI-
XVII стст. 

2 2 

2.9. Л1таратура Барока. Смехавая 
культура Беларус! у XVI-
XVII стст. Асабл1васц1 эпох! 
Контррэфармацьп i 
Контрправаслауя. 

4 4 

2.11. Творчасць Мялец1я 
Сматрыцкага. 

2 2 

2.14. Старабеларуская паэз1я эпох! 
Барока. 

4 4 

3. Jlixaparypa XVIII - першай 
палевы XIX ст. 

30 20 10 

3.1. 
3.2. 
3.3. 

Л1таратура пераходнага 
перыяду (канец XVII - першая 
палова XVIII ст.): агульная 
характарыстыка. Мясцовае 
летап1санне XVIII ст. 
Мемуарная л1таратура першай 
паловы XVIII ст. 

4 2 2 

3.4. 
3.5. 
3.6. 

Парадыйна-сатырычная i 
гумарыстычная проза. Паэз1я 
позняга Барока. Драматурпя 
першай паловы XVIII ст. 

2 2 

3.7. 
3.8. 

Л1таратура эпох! Асветн!цтва 
(другая палова XVIII - 10-я гг. 
XIX ст.): асабл1васщ разв1цця. 

2 2 



Паэз1я эпох! Асветн1цтва. 
зло. Драматурпя эпох! 

Асветн1цтва. 
2 2 

3.11. Штаратура эпох! Рамантызму 
(20-40-я гг. XIX ст.): 
асабл1васц1 разв1цця. 

2 2 

3.12. Жыццё i творчасць 
Адама М!цкев1ча. 

6 2 4 

3.13. 
3.14. 

Творчасць Яна Чачота. 
Творчая спадчына паэтау 
ф1ламацкага асяроддзя . 

2 2 

3.15. 
3.16. 

Беларускамоуная л1таратура 
20-40-х гг. XIX ст. Паэз1я 40-х 
гг. XIX ст. 

2 

3.17. Проза 1 публ1цыстыка 20-40-х 
гг. XIX ст. 

4 2 2 

3.18. Творчасць Яна Баршчэускага. 4 2 2 
4. Jlixaparypa другой палевы 

XIX ст. 30 20 10 

4.1. Л1таратура 50-60-х гг. XIX ст. 1 1 
4.1.1. Жыццё i творчасць В. Дун1на-

Марц1нкев1ча. 4 2 2 

4.1.2. Асоба i творчасць У. Сыра-
комл!. Творчая спадчына 
П. Шп1леускага. 

4 2 2 

4.1.3. Жыццё i творчая спадчына 
В. Каратынскага i К. Кал1ноу-
скага. 

4 2 2 

4.1.5. Паэма «Тарас на Парнасе» у 
беларуск1м л1таратура-
знаустве. 

1 1 

4.1.6. Л1таратурна-грамадск1 рух на 
В1цебшчыне у сярэдз1не 
XIX ст. 

2 2 

4.2. 
4.2.2. 
4.2.3. 

Л1таратура 70-х - першай 
паловы 80-х гг. XIX ст. 
Творчая спадчына А. KipKopa i 
A. Ельскага. Творчасць 
B. Сав1ча-Заблоцкага. 

1 1 

4.2.5. Творчасць Э. Ажэшк! i 
беларуская культура. 4 2 2 

4.3. 
4.3.1. 

Л1таратура канца 80-х - 90-х 
гг. XIX ст. Творчая спадчына 2 2 



4.3.2. А. Абухов1ча. Творчасць 
А. Гурынов1ча. 

4.3.3. Жыццё i творчасць Я. Лучыны. 2 2 
4.3.4. Асоба i творчасць 

Ф. Багушэв1ча. 4 2 2 

4.3.5. Творчая спадчына 
3. Манькоускай i М. Кос1ч. 1 1 

Усяго: 106 % 

ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
па спецыяльнасц! 

1-21 05 04^Славянская ф1лалопя>> 

№ Назва раздзела, падраздзела, Аудыторныя гадз1ны 
п/п тэмы Усяго Лекцьй Практычныя 
1. Л1таратура XI-XVII стст. 28 22 6 

1.1. Уводз1ны. Асноуныя этапы 
вывучэння дауняй беларускай 
л1таратуры. 

2 2 

1.2. Л1таратура ранняга 
Сярэднявечча (XI-XIII стст.). 

2 2 

1.3. Жыццёвы шлях i творчая 
спадчына К1рылы Тураускага. 

2 2 

1.4. Жыц1йная л1таратура XI-
XIII стст. 

4 2 9 

1.9. Беларуска-л1тоуск1я летап1сы 
XV ст. 

2 2 

1.10. Творчасць Грыгорыя 
Цамблака. 

2 2 

2.2. Агульнадзяржаунае беларуска-
л1тоускае летап1санне. Хрон1ка 
Л1тоуская i Жамойцкая. 

4 4 

2.4. Старабеларуская паэз1я 
ранняга Рэнесансу. Творчасць 
Яна В1сл1цкага. 

2 2 

2.6. Францыск Скарына -
усходнеславянск! перша-
друкар. 

4 2 2 

2.7. Рэфармацыйны рух у Беларус!. 
Творчасць Сымона Буднага i 
Васшя Цяп1нскага. 

2 2 



2.11. Творчасць Мялец1я 
Сматрыцкага. 

2 2 

3. Jlixapaxypa XVIII - XIX ст. 42 32 10 

3.1. 
3.2. 

Jlixapaxypa пераходнага 
перыяду (канец XVII - першая 
палова XVIII ст.): агульная 
характарыстыка. Мясцовае 
летап1санне XVIII ст. 

2 2 

3.3. 
3.4. 

Мемуарная л1таратура першай 
паловы XVIII ст. Парадыйна-
сатырычная i гумарыстычная 
проза. 

4 2 2 

3.5. 
3.6. 

Паэз1я позняга Барока. 
Драматург1я першай паловы 
XVIII ст. 

4 2 2 

3.7. Л1таратура эпох! Асветн1цтва 
(другая палова XVIII - 10-я гг. 
XIX ст.): асабл1васц1 разв1цця. 

2 2 

3.8. Паэз1я эпох! Асветн1цтва. 2 2 
3.10. Драматург1я эпох! 

Асветн1цтва. 
2 2 

3.11. Л1таратура эпох! Рамантызму 
(20-40-я гг. XIX ст.): 
асабл!васц! разв!цця. 

2 2 

3.12. Жыццё ! творчасць Адама 
М!цкев!ча. 

10 6 4 

3.18. Творчасць Яна Баршчэускага. 2 2 
4.1. Л!таратура 50-60-х гг. XIX ст 2 2 

4.1.1. Жыццё i творчасць В. Дун!на-
Марц!нкев!ча. 

2 2 

4.1.2. Асоба ! творчасць 
У. Сыракомл!. Творчая 
спадчьша П. Шп!леускага. 

2 2 

4.1.5. Паэма «Тарас на Парнасе» у 
беларуск!м л!таратуразнаустве. 

2 2 

4.3.4. Асоба ! творчасць 
Ф. Багушэв!ча. 

4 2 9 

Усяго: 70 54 16 



ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
па спецыяльнасц! 

1-21 05 Об^Рамана-германская фшалопя» 

№ Назва раздзела, падраздзела, Аудыторныя гадз1ны 
п/п тэмы Усяго Лекцьп Практычныя 
1. Л1таратура XI-XVII стст. 36 20 16 

1.1. Уводз1ны. Асноуныя этапы 
вывучэння дауняй беларускай 
л1таратуры. 

2 2 

1.2. JIiTapaxypa ранняга 
Сярэднявечча (XI-XIII стст.). 

4 2 2 

1.3. Жыццёвы шлях i творчая 
спадчына К1рылы Тураускага. 

4 2 2 

1.4. Жыц1йная л1таратура XI-
XIII стст. 

4 2 2 

1.9. Беларуска-л1тоуск1я летап1сы 
XV ст. 

2 2 

1.10. Творчасць Грыгорыя 
Цамблака. 

2 2 

2.2. Агульнадзяржаунае беларуска-
л1тоускае летап1санне. Хрон1ка 
Л1тоуская i Жамойцкая. 

4 2 2 

2.4. Старабеларуская паэз1я 
ранняга Рэнесансу. Творчасць 
Яна В1сл1цкага. 

4 2 2 

2.6. Францыск Скарына -
усходнеславянск! перша-
друкар. 

4 2 

2.7. Рэфармацыйны рух у Беларус!. 
Творчасць Сымона Буднага i 
Васшя Цяп1нскага. 

4 2 2 

2.11. Творчасць Мялец1я 
Сматрыцкага. 

2 2 

3. Л1таратура XVIII-XIX стст. 38 18 20 

3.1. 
3.2. 

Л1таратура пераходнага 
перыяду (канец XVII - першая 
палова XVIII ст.): агульная 
характарыстыка. Мясцовае 
летап1санне XVIII ст. 

2 2 

3.3. 
3.4. 

Мемуарная л1таратура першай 
паловы XVIII ст. Парадыйна-

2 2 



сатырычная i гумарыстычная 
проза. 

3.5. 
3.6. 

Паэз1я позняга Барока. 
Драматург1я першай паловы 
XVIII ст. 

2 2 

3.10. Драматург1я эпох! 
Асветн1цтва. 

2 2 

3.12. Жыццё i творчасць Адама 
М1цкев1ча. 

4 2 2 

3.13. Творчасць Яна Чачота. 2 2 
3.18. Творчасць Яна Баршчэускага. 4 2 2 
4.1.1. Жыццё i творчасць В. Дун1на-

Марц1нкев1ча. 
2 2 

4.1.2. Асоба i творчасць 
У. Сыракомл!. Творчая 
спадчына П. Шп1леускага. 

2 2 

4.1.3. Жыццё i творчая спадчына 
В. Каратынскага i 
К. Кал1ноускага. 

2 2 

4.1.5. Паэма «Тарас на Парнасе» у 
беларуск1м л1таратуразнаустве. 

2 2 

4.2. 
4.2.2. 
4.2.3. 

Л1таратура 70-х - першай 
паловы 80-х гг. XIX ст. 
Творчая спадчына А. KipKopa i 
A. Ельскага. Творчасць 
B. Сав1ча-Заблоцкага. 

2 2 

4.3.1. 
4.3.2. 

Творчая спадчына 
А. Абухов1ча. Творчасць 
А. Гурынов1ча. 

2 2 

4.3.3. Жыццё i творчасць Я. Лучыны. 4 2 2 
4.3.4. Асоба i творчасць 

Ф. Багушэв1ча. 
4 2 2 

Усяго; 74 38 36 



1. Л1ТАРАТУРА XI-XV СТСТ. 

1.1. Уводзшы 

Г1сторыка-культурны феномен дауняй беларускай л1таратуры. 
Узн1кненне беларускай л1таратуры, роля нацыянальных i 1ншаземных 
л1таратурных традыцый у працэсе яе станаулення. Хрышчэнне усходн1х 
славян i ЯГО значэнне для разв1цця л1таратуры. Асноуныя 1дэ1 хрысц1янства. 
Спецыф1чныя асабл1васц1 дауняй беларускай л1таратуры (рукап1сны 
характар, абстрагаванасць, с1нкрэтызм, этыкетнасць, традыцыйнасць, 
пол1л1нгв1зм i 1нш.). JlixapaxypHbi HOMHIK, арнаментыка pyKanicay. 

С1стэматызацыя рукап1сных зборау i старадрукау А. X. Вастокавым, 
П. М. Строевым, Ф. М. Дабрансюм, У. В. Ператцам, Я. Ф. Карсюм. 
Тэксталаг1чныя даследаванн! А. А. Шахматава, А. Ф. Коршунава, 
Д. С. Л1хачова, В. А. Чамярыцкага. Мастацк! метад, с1стэма жанрау i 
асноуныя тэмы дауняй беларускай л1таратуры. Асоба сярэднявечнага 
чалавека у л1таратуры. Дауняя бел ару екая л1таратура у кантэксце сусветнай 
культуры. 

Асноуныя этапы вывучэння 
дауняй беларускай л1таратуры 

П1сьмовая снадчына беларускага народа у нрацах даследчыкау X I X -
пач. XX ст. (А. X. Архангельскага, М. А. Багданов1ча, А. Г. KipKopa, 
А. А. Шахматава i inm.). Навуковая дзейнасць М. I. Гарэцкага, 
Я. Ф. Карскага, В. Ю. Ластоускага, М. А. Янчука - новы этап у вывучэнн! 
старабеларускай л1таратуры. С1стэматызаваны анал1з тысячагадовага шляху 
беларускага п1сьменства у «Г1сторы1 беларускае л1таратуры» М. I. Гарэцкага i 
у «Г1сторы1 беларускай (крыускай) Kniri» В. Ю. Ластоускага, мастацкая 
снадчына народа у манаграф!! Я. Ф. Карскага «Беларусы», нытанн! 
перыядызацы! i жанравага разв1цця у «Нарысах па псторы! беларускай 
л1таратуры. Старадаун! перыяд» М. М. Янчука. 

Даследаванне г1сторы1 беларускай л1таратуры у 60-80-я гг. XX ст. 
Навуковае выданне помн1кау старабеларускай л1таратуры 
А. Ф. Коршунавым, М. Н. Улашчыкам i В. А. Чамярыцюм. 

Вывучэнне г1сторы1 асобных л1таратурных жанрау i творчасц! 
п1сьменн1кау XI-XVII стст. сучасным! беларуск1м1 мeдыявicтaмi 
(С. Л. Tapanin, В. I. Дарашкев1ч, С. В. Кавалёу, Т. П. Казакова, У. Г. Каротю, 
А. I. Мальдз1с, А. А. Мельн1кау, I. В. Саверчанка, В. А. Чамярыцю i inni.). 

Перыядызацыя дауняй беларускай л1таратуры 

I. Л1таратура эпох! Сярэднявечча (XI-XV стст.) 
II. Л!таратура эпох! Рэнесансу (XVI ст.) 
III. Л1таратура эпох! Барока (XVII ст.) 



1.2. Jlixapaxypa ранняга Сярэднявечча (XI-XIII стст.) 

Агульны перыяд разв1цця трох усходнеславянск1х л1таратур -
беларускай, рускай i укра1нскай. Першыя помн1ю п1сьменства на тэрыторьй 
сучаснай Беларус!. Царква i вел1какняская улада. Цэнтры кн1жнай культуры 
(Kiey, Ноугарад, Полацк, Смаленск, Турау i 1нш.). Язычн1цкая спадчына у 
духоунай культуры усходн1х славян. Дзелавое п1сьменства i вусная народная 
творчасць. 

Культурныя сувяз! усходн1х славян з В1зантыяй, першы 
пауднёваславянск! л1таратурны унлыу. Acвeтнiцкaя дзейнасць К1рылы i 
Мяфодз1я, крытыка «трохмоунай epaci». Творчая спадчына Навума 
Ахрыдскага, Канстанц1на Праслаускага, Чарнарызца Храбра. Феадальная 
раздробленасць, барацьба з крыжакам! i мангола-татарам!. Утварэнне 
Вял1кага Княства Л1тоускага. Асноуныя жанры i стылявое поле л1таратуры. 

Перакладная л1таратура 
Л1таратурныя сувяз! i кантакты усходн1х славян з 1ншым1 народам!, 

творчы характар успрыняцця перакладной л1таратуры кн1жн1кам1. 
Л1таратурная спадчына 1аана Златавуста, Вас1ля Вял1кага, Кл1мента 
Ахрыдскага, Чарнарызца Храбра у беларусюх рукап!сных зборн1ках. Падзе! 
сусветнай г1сторьй у хрон1ках laana Малалы i Георг1я Амартала. Г1старычная 
дакладнасць, мастацкасць ап1санняу i публ1цыстычнасць «Г1сторьй 
1удзейскай вайны» 1ос1фа Флав1я. Сусвет i чалавек у прыродазнаучых 
зборн1ках- «Шасц1днёв1к», «Ф1з1ялог», «Зборн1к 1073 г.», «Пчала». 
Агульначалавечыя 1дэалы у перакладной л1таратуры. 

«Ыблш». Помн1к сусветнай л1таратуры, дыдактычнае i эстэтычнае 
значэнне б1блейск1х кн1г. Г1старычныя умовы фармавання канону. Асноуныя 
жанры Старога Запавету. Паэтыка Псалтыра. Ф!ласофск1 сэнс прытчау 
Саламона. Структура Новага Запавету. Характарыстыка канан1чных 
евангелляу, с1стэматызацыя хрысц1янскага вучэння у пасланнях апостала 
Паула, эсхаталапчныя пытанн! у «Апакал1пс1се». Першыя б1блейсюя Kniri на 
беларуск1х землях: Тураускае евангелле (XI ст.), Полацкае евангелле (XII 
ст.), Аршанскае евангелле (XIII ст.), Лаурышаускае евангелле (XIV ст.), 
Друцкае евангелле (XIV ст.). Б1блейская традыцыя у л1таратуры. 

«Блуканне Багародзщы па пакутах». Помн1к апакрыф1чнай л1таратуры. 
Праблематыка твора. Пытанне пра Боскую справядл1васць, пошук! прауды i 
дабра у апокрыфе. Характарыстыка вобраза Багародз1цы. 

«Жыще Лляксеяу чалавека Божага». Клас1чны узор аг1яграф1чнага 
твора. Г1сторыя стварэння, каноны жыц1я. Вобраз Аляксея. 

«Ллександрыя». Г1сторыя нап1сання i рэдакцьп твора. Сюжэт, 
кампаз1цыя, прыгодн1цюя i казачна-фантастычныя элементы. Вобраз 
Аляксандра Македонскага. 



Арыг1нальная л1таратура 
Культурны узровень разв1цця грамадства у XI-XIII стст. i станауленне 

арыг1нальнай л1таратуры. Помн1к1 дзелавога п1сьменства: надп1с на крыжы 
Еуфрас1нн1 Полацкай 1161 г., Смаленская прауда 1229 г., «Грамата рыжан да 
в1цебскага князя Mixama Канстанцшав1ча» (каля 1300 г.). Жанравая, 
тэматычная i стылявая адметнасць арыг1нальнай л1таратуры. Характарыстыка 
стылю манументальнага пстарызму. Патрыятычны пафас л1таратуры. 

Урачыстае красамоуства 
POCKBIT красамоуства у X I - X I I стст. Дзейнасць Яраслава Мудрага. 

Праблематыка i мастацкая дасканаласць творау урачыстага красамоуства. 
1ларыён, м1трапал1т KieycKi, Царкоуна-пал1тычная дзейнасць i 

л1таратурная спадчына м1трапал1та 1ларыёна. «Слова пра закон i ласку». 
Праблематыка, 1дэя i кампаз1цыя твора. Свяшчэннае П1санне i канцэпцыя 
сусветнай г1сторьй м1трапал1та 1ларыёна. Стылявая адметнасць «Пахвалы 
князю Уладзгмгру», Патрыятычны пафас твора, прыёмы рыторык!. 

1.3. Жыццёвы шлях i творчая спадчына К1рылы Тураускага 

Шрыла TypaycKi (пам1ж 1113-1130- 1182-1188). Жыццё i творчая 
спадчына тураускага enicKana. Праблема атрыбуцьй творау. Псторыя 
вывучэння л1таратурнай спадчыны. Хворы К1рылы Тураускага у беларуск1х 
старадруках. Жанравыя асабл1васц1 творау (прытчы, пронаведз!, мал1твы, 
каноны). 

«Прытча пра душу i цела (пра сляпца ды храмца)». 1дэя прытчы, 
пытанн! грамадска-пал1тычнага жыцця i маральна-этычныя нраблемы. 
Арх1тэктон1ка, с1мвол1ка-алегарычная вобразнасць. Асуджэнне дзейнасц! 
князя Андрэя Багалюбскага i enicKana Феадора. 

«Слова на Антыпасху», Сакральная сутнасць свята. Кампаз1цыя 
пропаведз!. 1нтэрпрэтацыя сюжэта пра Фаму бязвернага. Мастацка-
с1мвал1чная вобразнасць. Матыу абнаулення у пропаведз!. 

«Слова на Узнясенне Icyca Христа». Евангельская трактоука падзей. 
Структура пропаведз!, рытарычнае майстэрства аутара (ампл1ф1кацьй, 
тырады, 1захран1зм). Мастацкая функцыя дыялогау б1блейск1х герояу. 
Манументальнае гучанне заключнай частк! пропаведз!. 

«Слова на сабор 318 айцоу». Крытыка арыянскай epaci. Сэнсавыя сувяз! 
пам1ж падзеям! Н1кейскага сабору i падзеям! старазапаветнай ricTopbii. 
Пахвала удзельн1кам сабору. Метад тыпалапчнай экзегезы. 

«Слова, каб не забывал! настауткау ceaix». 1дэйны змест i мастацкая 
дасканаласць твора. Прамоун1цкае майстэрства К1рылы Тураускага. 

Кл1мент Смаляц1ч (?~ пасля 1164). Факты б1яграф11, царкоуна-
пал1тычная дзейнасць, л1таратурная спадчына. 

«Пасланне да Фамы npaceimapa». Г1сторыя нап1сання твора. Мастацкая 
адметнасць, ф1ласофск1 сэнс, прыёмы палем1к1. 1дэ1 антычных мысл1целяу i 
Свяшчэннае Hicanne. С1мвол1ка i алегорыя у творы. Зараджэнне 
вальнадумства у царкоуным п1сьменстве. 



1.4. Жыцшная л1таратура XI-XIII стст. 

Г1сторыя узн1кнення першых жыц1йных творау на усходнеславянск1х 
землях. Умоунасць, дыдактыка, царкоуна-рэл1пйная фантастыка у жыц1ях. 
Характарыстыка жыц1й-мартырыяу, княск1х жыц1й. 

«Сказанне пра Барыса i Глеба». Тдэйная наюраванасць хвора. 
Мастацкая функцыя плачау, маналогау, мал1твау. Эмацыянальная 
напружанасць сюжэта. Адлюстраванне хрысц1янск1х пакутн1кау Барыса i 
Глеба. 

«Жыще Еуфрасшш Полацкай». Ппотэзы даследчыкау адносна 
аутарства хвора. Cnicbi, рэдакцьп i стылявыя асабл1васц1. Апяграф1чны канон 
i «Жыц1е Еуфрас1нн1 Полацкай». Паэтыка i мастацка-эстэтычныя прынцыпы 
арган1зацьй жыцiя-бiяca (унутраныя маналог!, дыялоп, планы, мал1тоуныя 
звароты). Арыпнальнае спалучэнне б1яграф11 Eyфpaciннi Полацкай, сц1слага 
ап1сання яе падарожжа у Святую зямлю i пахвалы. Мастацк1я сродю 
драматызацы! падзей, топасы i запазычанн! у хворы. Падзв1жн1цкая 
дзейнасць асветн1цы. Вобраз Еуфрас1нн1 Полацкай у сучаснай беларускай 
лiтapaтypы. 

«Жыще Шрылы Тураускага». Характарыстыка пралогавых жыц1й. 
Факты б1яграф11 К1рылы Тураускага. Звестк! пра творчую спадчыну 
тураускага enicKana. 

«Жыще Аурам1я Смаленскага». Час нап1сання твора. Аутарск! элемент i 
пстарычныя рэал11. Заназычанн! i рэм1н1сцэнцы1 з 1ншых жыц1йных творау. 
Вобраз хрысц1янскага героя-кн1жн1ка i асветн1ка. Адметнасць канфл1кту у 
творы. 

«Лповесць пра Меркурыя Смаленскага». Г1сторыя нап1сання твора. 
Фальклорная аснова помн1ка, 1ндаеурапейск1я легенды пра абезгалоуленых i 
хрысц1янск1я аповеды аб цудадзейных 1конах. Стыль i рэдакцы! помн1ка. 
Вобраз Меркурыя Смаленскага. 

1.5. Летап1санне Х П - Х Ш стст. 

Роля летап1сау у фapмaвaннi г1старычнай свядомасц! грамадства. 
Асноуныя цэнтры летап1сання. Тэоры! А. А. Шахматава, Д. С. Л1хачова, 
Б. А. Рыбакова пра пачатковы перыяд летап1сання на Pyci. Тэндэнцыйнасць 
першых летап1сцау. Жанравыя асабл1васц1 летап1сау. 

«Лповесць мшулых гадорк Помн1к усходнеславянскага летап1сання 
XII ст. Асноуны змест i праблематыка твора. Рэдакцы! i стыль летап1су. 
Наватарства Нестара-летап1сца. Формы летап1снага апавядання. Вобразы 
князёу у летап1се. Падзе! полацкай псторы! у «Аповесц! м1нулых гадоу». 

«KieycKi летапк». Помн1к мясцовага летап1сання канца XII ст. 
Праблематыка летап1су, адлюстраванне перыяду феадальнай раздробленасц!. 
Вобразная с1стэма летап1су. Звестк! пра падзе! полацкай г1сторы1 у летап1се. 
Страчаны Полацк! летап1с: факты i Bepcii. 



«Галщка-Валынсш летатс». Помн1к мясцовага летап1сання XIII ст. 
Структура, майстэрства ricTapbiHHara аповеду, маляун1часць ап1сання падзей 
у летап1се, гера1чны пафас. Адлюстраванне барацьбы усходнеславянск1х 
народау з мангола-татарам!. Звестк! па ricTopbii ранняга перыяду станаулення 
Вял1кага Княства Л1тоускага. Пал1тычная дзейнасць М1ндоуга, Войшалка i 
Тройдзеня. Гaлiцкa-Baлынcкi летап1с i «Слова пра паход Irapa». 

1.6. Мастацю феномен «Слова пра паход Ггара» 

«Слова пра паход Тгара». «Слова пра паход Irapa» як феномен 
усходнеславянскай культуры. Г1сторыя адкрыцця i апубл1кавання твора. 
Праблема аутэнтычнасц! «Слова». Г1потэзы даследчыкау пра аутарства 
помн1ка. Г1старычныя пaдзei у творы, летап1сныя звестк! пра паход Irapa 
Святаславав1ча. 1дэйны змест i кампаз1цыя твора. Стылявая адметнасць i 
жанр помн1ка. Мастацкая дасканаласць, багацце i самабытнасць вобразау, 
глыб1ня думк! i л1рызм «Слова пра паход Irapa». Свецк! характар, с1нтэз 
фальклорных i кн1жных элементау, прыёмы ан1м1зацьй i персан1ф1кацьй у 
творы. Язычн1цюя i хрысц1янск1я элементы, вобразы славянскай м1фалог11. 
С1мвол1ка i каларыстыка, час i прастора у «Слове». Мастацк! феномен твора. 
Anicanne падзей полацкай псторы!. Паэтычнае адлюстраванне Ыям1гскай 
б1твы (1067 г.), вобраз Усяслава Полацкага. Майстэрства беларуск1х 
перакладчыкау «Слова пра паход Irapa» (Я. Купалы, М. Гарэцкага, 
Р. Барадул1на, В. Дарашкев1ча, I. Чыгрынава i inni.). Мастацкае асэнсаванне 
твора сучасным! беларуск1м1 паэтам!, nicbMeHniKaMi i драматургам!. 
Тыпалапчныя сувяз! «Слова пра паход Irapa» з сярэднявечным эпасам 1ншых 
народау («Песня пра Раланда», «Песня пра майго С1да», «Песня пра 
н1бялунгау»). «Слова пра паход Irapa» у творах выяуленчага мастацтва, 
музыцы, ан1мацы1. 

1.7. Перакладная л1таратура XIV-XV стст. 

Пал1тычнае, сацыяльна-эканам1чнае i культурнае разв1цце беларуск1х 
княствау. Фарм1раванне беларускай народнасц! i старабеларускай мовы. 
Крэуская уяхя (1385 г.) i яе вынк1. Пераможная б1тва Вял1кага Княства 
JliToycKara з татарам! на Cinix Водах (1362 г.). Княжанне В1таута (1392-
1430 г.), ЯГО унутраная i знешняя пал1тыка. Разгром крыжакоу над 
Грунвальдам (1410 г.). Разв1ццё дзелавога п1сьменства. Праблемы грамадска-
пал1тычнага жыцця у «Дагаворы Полацка з Рыгай 1407 г.» i у «Грамаце 
гораду Менску на Магдэбургскае права 1499 г.». 

Жанравая характарыстыка неракладной л1таратуры. Перакладная проза 
як састауная частка старабеларускай л1таратуры. 

«Лповесць пра трох каралёу». Час нап1сання твора. Б1блейскае паданне 
пра усходн1х цароу, як1я прынесл! дары Icycy Хрысту. Л1таратурная 



першааснова твора - «Легенда пра трох святых каралёу» 1аана 
Х1льдэсхеймскага. 

«Лповесць пра Трою». Падзе! Траянскай вайны у аповесц!. Фальклорна-
паэтычная верс1я прычын вайны. Anicanne падзей апошняга года вайны. 
Дынам1зм сюжэта. 

«Пакуты Хрыста». Характарыстыка апакрыф1чнай аповесц1 пра 
апошн1я дя1 зямнога жыцця, пакутн1цкую смерць i уваскрашэнне Icyca 
Хрыста. Вобраз Багародз1цы. Асабл1васц1 беларускага перакладу аповесц!. 

«Жыц1е трох бшенск1х пакутткау». Г1сторыя кaнaнiзaцыi в1ленск1х 
пакутн1кау 1аана, Антон1я i Яустаф1я. 1дэйная нак1раванасць, асабл1васц1 
жыц1й-пасьёнау. Традыцыйныя прыёмы апяграф11 у aдлюcтpaвaннi вшенск1х 
пакутн1кау. 

1.8. Арыгшальная л1таратура XIV-XV стст. 

POCKBIT Вял1кага Княства Л1тоускага i разв1ццё л1таратуры. Станауленне 
агул ьнадзяржау нага бeлapycкa-лiтoycкaгa летап1сання. Пашырэнне 
л1таратурных сувязяу i кантактау. Царкоуная i л1таратурная дзейнасць 
К1прыяна у Вял1к1м Княстве Л1тоуск1м. Характарыстыка жанрау i стыляу 
л1таратуры. 

Хаджэнн! 
Г1старычныя умовы узн1кнення жанру хаджэння на беларуск1х землях. 

Роля вусных i п1сьмовых крын1ц у фapмipaвaннi жанру. Хаджэнн! манахау 
Аграфен1я i Варсаноф1я. 

«Хаджэнне у Царград i lepyccmim 1гнащя Смалянша» (нач. XV ст.). 
Рэдакцы! помн1ка. 1дэйны змест i жанрава-стылявыя acaблiвacцi. Элементы 
традыцыйнага паломн1цкага хаджэння i летап1су. Сацыяльная нраблематыка i 
характар ап1сання хрысц1янск1х святыняу. Мастацкая адметнасць твора. 
Традыцы! «Хаджэння у Царград...» у беларускай л1таратуры XVI-XVII стст. 

1.9. Беларуска-л1тоуск1я летапкы XV ст. 

Пал1тычнае адз1нства i магутнасць Вял1кага Княства Л1тоускага у 
беларуска-л1тоуск1м лeтaпicaннi XV ст. Спецыф1чныя асабл1васц1 летап1сання 
у Вял1к1м Княстве Л1тоуск1м. Цэнтры летап1сання. Дзелавое п1сьменства i 
разв1ццё летап1сання. 

«Летатсец вялшх князёу лшоусшх». Адз1н з нершых творау 
беларускай пстарычна-дакументальнай прозы. Г1потэзы даследчыкау пра 
узн1кненне помн1ка i яго аутарау. Галоуная 1дэя летап1су. Л1таратурнае 
майстэрства летап1сцау, лакан1чнасць i дынам1чнасць апавядання. 
Усхваленне цэнтрал1затарскай пал1тык1 л1тоуска-беларуск1х князёу. 
Структура i с1нкрэтычны характар летап1су. 

«Беларуска-лШоусш летатс 1446 г.». Сп1сы летап1су (Акадэм1чны, 
Н1к1фарауск1, Слуцк!, Супрасльск!). Структура i крын1цы помн1ка, яго 
рэдакцы!, час i месца ix узншнення. 1дэя пстарычнай еднасц! усходн1х славян 



у летап1се. Асабл1васц1 падачы звестак ад «пачатку Pyci» да Яраслава 
My драга. Паказ барацьбы усходн1х славянау з ордам! Батыя i крыжакам!. 
Абарона дзяржавы у паданнях пра б1твы пад Смаленскам, на рацэ Ворскле, 
пад Грунвальдам i 1нш. Адлюстраванне у летап1се цэнтрал1затарскай пал1тык1 
вял1кага князя Bixayxa. 1дэйная канцэпцыя i жанрава-стылявыя асабл1васц1 
«Пахвалы Bixayxy». 

1.10. Творчасць Грыгорыя Цамблака 

Грыгорый Цамблак (1364?-1419?). Жыццёвы i хворчы шлях. 
Царкоуна-пал1хычная i л1харахурная дзейнасць у Вял1к1м Княсхве Л1хоуск1м. 
Удзел Грыгорыя Цамблака у працы XVI Кансханцкага сабору кахал1цкай 
царквы. Уплыу вучэння 1с1хазму на фармаванне свехапогляду м1храпал1ха 
Вял1кага Княсхва JlixoycKara. Жанрава-схылявая харакхарысхыка хворчасц!. 
Прамоун1цкае майсхэрсхва Грыгорыя Цамблака. 

«Слова пахвальнае Яуф1м1ю Тырнаускаму», Праблемахыка хвора. 
Аг1яграф1чныя элеменхы i храдыцы! урачысхага красамоусхва. Вобраз 
Яуф1м1я Тырнаускага- змагара i асвехн1ка. Ап1санне злачынсхвау хурэцк1х 
ханау. Выкарысханне б1блейскай вобразнасц!. 

«Слова на Узв1жанне святога Крыжа». Псхарычная аснова свяха. 
С1мвал1чная вобразнасць у пропаведз!. Сродк! эмацыянальнай выразнасц!, 
рыхм1чная арган1зацыя хэксху, хропы i схыл1схычныя ф1гуры. 

«Слова на адсячэнне галавы 1аану Хрысцщелю». Б1блейская аснова 
пропаведз!. Схрукхура, сродю масхацкай выразнасц!. Выкарысханне 
храдыцый анхычных рыхарау, навахарсхва Грыгорыя Цамблака. 

2. Л1ТАРАТУРА XVI-XVII СТСТ. 

2.1. Асабл1васц1 развщця беларускай л1таратуры 3noxi 
Рэнесансу 

Эпоха Рэнесансу (Адраджэння) у беларускай кульхуры. Праявы 
гуман1зму у грамадска-пал1хычным жыцц! Вял1кага Княсхва J l ixoycKara 
XVI ex. Школьная адукацыя. Навучанне беларусау у замежных yniBepcixaxax. 
Узн1кненне i разв1ццё кн1гадрукавання. Асноуныя цэнхры беларускага 
кн1гадрукавання: Прага, Вшьня, Берасце, Нясв1ж, Лоск. Мецэнах у 
мяшчанск1м (Багдан Онькау, Якуб Баб1ч) i у магнацк1м (Радз1в1лы, 
Асхрожск1я, Хадкев1чы, К1шк1 i 1нш.) асяроддз!. Рэл1пйная халеранхнасць у 
часы панавання Ягелонау. Рэнесансавы схыль у арх1хэкхуры i масхацхве. 

PaHHi (першая палова XVI сх.) i позн! Рэнесанс (другая палова XVI -
пачахак XVII ex.). Анхычная i сярэднявечна-хрысц1янская храдыцы! у 
беларускай л1харахуры эпох! Адраджэння. Наследаванне клас1чным узорам i 



адлюстраванне важнейшых падзей рэча1снасц1. Дэмакратызацыя л1таратуры, 
узмацненне свецкага пачатку. Узн1кненне новых жанрау. «Стагоддзе na33ii». 
Пол1л1нгв1зм тагачаснага nicbMeHCXBa Бeлapyci. Асноуныя лiтapaтypныя 
мовы: беларуская, лац1нская, польская, стараславянская. Сфера ужывання 
беларускай мовы, яе дам1нантная роля у дзелавым п1сьменстве i у 
пстарычнай прозе. 

2.2. Агульнадзяржаунае беларуска-л1тоускае летапканне. 
Хронжа Л1тоуская i Жамойцкая 

Новая патрыятычная i дзяржауная канцэпцыя- 1дэалапчная аснова 
стварэння другога агульнадзяржаунага беларуска-л1тоускага летап1снага 
зводу. Легендарныя паданн! пра патрыцыя Палямона, яго сыноу, заснаванне 
першых л1тоуск1х гарадоу i замкау. Паэтычнае паданне пра заснаванне В1льн1 
Гедым1нам, звестк! пра абрады, звыча! i вераванн! старажытных л1цв1нау, 
дзяржауную с1мвол1ку Вял1кага Княства Л1тоускага. Псеудапстарызм у 
перадачы асобных падзей, 1мкненне да узвел1чэння Л1твы i л1тоуцау, 
прын1жэнне рол! pyc inay у стварэнн! i умацаванн! Вял1кага Княства 
Л1тоускага. Белетрызацыя падзей у 3-й рэдакцы! «XponiKi . . .» (сяр. XVI ст.), 
паказ 1нтымных бакоу жыцця вышэйшых асоб дзяржавы (Жыг1монт II 
Аугуст, Барбара Радз1в1л). 

2.3. Агульнадзяржаунае беларуска-л1тоускае летапканне. 
Хронжа Быхауца 

Складовыя частк! i г1сторыка-л1таратурныя кpынiцы твора. Асабл1васц1 
падачы падзей, звязаных з перасяленнем Палямона i яго прыбл1жаных, 
бл1зкасць i адметнасць легендарнай частк! у napaynann i з «Хрон1кай Вял1кага 
Княства JliToycKara i Жамойцкага». Acaблiвacцi паэтыю xponixi , адыход ад 
штогадовых зап1сау, мова помн1ка. Далейшае разв1ццё белетрызацы! у 
anicanni падзей (жaнiцьбa Ягайлы з Соф'яй Гальшанскай). Ваенна-
патрыятычная тэматыка (паход Альгерда на Маскву, Грунвальдская б1тва i 
inni.). М1ндоуг, Гедым1н, В1таут, Ягайла у ацэнцы лeтaпicцa. 1дэ1 л1тоуска-
рус1нскай еднасц! у дзяржаве. Легендарнае i г1старычнае у помн1ку. 
Адлюстраванне eypaпeйcкix падзей у творы. Г1сторыя знаходю, 
апубл1кавання xponiKi, яе пераклад на сучасную беларускую мову. 

2.4. Старабеларуская паэз1я ранняга Рэнесансу. 
Творчасць Яна Вклщкага 

Новалац1нская паэз1я - псторыка-л1таратурны феномен у духоунай 
культуры Беларус!. Сувязь з традыцыям! антычнай паэз11, з творам! Гамера, 
Верпл1я, Ав1дз1я, Гарацыя i inui. Асноуныя жанры (эп1чная паэма, элепя, ода, 



эп1грама), паэтычныя памеры (гекзаметр, элепчны двуверш, сапф1чная 
страфа, алкеева страфа). Выкарыстанне вобразау i сюжэтау з антычнай 
м1фалоп1, топасау паэз11 Старажытнай Грэцьй i Рыма. Паэтызацыя гера1чнага 
м1нулага i услауленне подзв1гау cynacHiKay у творах Я. В1сл1цкага i 
М. Гусоускага. 

Ян В1СЛ1ЦК1 (каля 1485-1490- пасля 1516). Пытанне пра паходжанне 
паэта, ЯГО вучобу i працу у Кракауск1м ун1верс1тэце. Энцыклапедычныя веды 
Я. В1сл1цкага, роля Паула з Кросна i Пятра TaMi4Kara у яго бiягpaфii. 

«Пруская ваша» (1516)- паэтычны помн1к мiнyлaмy Айчыны. 
Прадмова, прысвячэнне, ода, аргументы да паэмы, ix роля у арх1тэктон1цы 
помн1ка. «Элег{я да Багародз1цы Панны Мары!». Асабл1васц1 кaмпaзiцыi, 
метрык! «Прускай вайны», г1старычныя рэтраспекцы! у наказе дынасты! 
Ягелонау. Адлюстраванне псторы! шматл1к1х народау, што насялял! Вял1кае 
Княства JliToycKae i Польскую Карону, ix звычаяу i норавау, культуры i 
нобыту. Лех, Крак i Ванда- легендарныя заснавальн1к1 дзяржавы i яе 
стал1цы - Кракава. Сувязь «Прускай вайны» з беларуска-л1тоуск1м 
летап1саннем у нерадачы надзей, звязаных з Грунвальдскай б1твай. Роля 
В1таута i Ягайлы у нерамозе над крыжакам! паводле наэмы. Антычная 
cicT3Ma вобразау i вобразау-с1мвалау у сюжэтнай пабудове noMniKa. 
Дзяржауны натрыятызм Я. В1сл1цкага, нераклады наэмы «Пруская вайна» з 
лац1нскай мовы на мовы беларускую, польскую i рускую. 

2.5. Творчасць Мжалая Гусоускага 

М1калай Гусоуск! (каля 1480- насля 1533). Снрэчю наконт 
сацыяльнага находжання Гусоускага, гучання яго прозв1шча, лакал1зацьй 
месца нараджэння. Эразм В1тэл1ус i М1калай Гусоусю, ix мхсгя у Рыме, 
трапчныя надзе! у «вечным горадзе». 

PbiMCKi нерыяд творчасц! наэта-новалац1н1ста: «Шматшаноунаму 
[6icKyny] Плоцкаму суцяшэнне», «На ахвяранрынашэнне чорнага быка», «Да 
Боскага Себасцяна», «Мал1тва да Святой Ганны», «Пра чутку, што нечакана 
узн1кла у касцёле Святога Лаурэнц1я у Дамаса», «Песня пра зубра». 

Кракауск! нерыяд творчасц!: «Новая i славутая нерамога над туркам! у 
л1нен1 месяцы», «Пра жыццё i подзв1п Святога Г1яцынта». 

«Песня пра зубра» (1523). Творчая псторыя наэмы, нрадмоуна-
насляслоуны комплекс у кракауск1м выданн!. Адлюстраванне гуман1стычных 
поглядау М. Гусоускага у прысвячэнн! каралеве Боне, разумение наэтам 
сувяз! пам1ж культурна-1нтэлектуальным узроунем разв1цця грамадства i 
ваенна-пал1тычным патэнцыялам дзяржавы. Пстарычныя аналог!! i паралел!, 
усхваленне мецэнацтва як феномена Адраджэння. 

Жанравыя асабл1васц1 «Hecni пра зубра», кампаз1цыя i наэтыка помн1ка. 
Уплыу антычнай м1фалоп1 на вобразную с1стэму твора, знаёмства 
М. Гусоускага з айчынным! i замежным! помн1кам1 п1сьмовай культуры. 
В1таут i Жыпмонт у «Hecni пра зубра», уяуленн! М. Гусоускага пра 
1дэальнага манарха, яго зварот да часоу праулення Вхтаута. С1мвал1чнасць 



вобраза зубра i зубрынага статку. Вайна i Mip у паэме М. Гусоускага, 
гуман1стычны пафас хвора. Малая i вял1кая радз1ма паэта-лац1н1ста, 
патрыятызм хвора. 

«Песня пра зубра» у перакладах на беларускую, рускую, укра1нскую, 
польскую, л1хоускую мовы. 

«На ахвярапрынашэнне чорнага быка». Закл1к да абароны хрысц1янсхва 
у часы народнага бедсхва i выпрабаванняу. Асэнсаванне i пераасэнсаванне 
рол! Рыма у псхоры! народау Еуропы. Прахэсх супраць адраджэння narancxix 
звычаяу у адным з сусвехных цэнхрау хрысц1янсхва. 

«Новая i слаеутая перамога над туркамЬ> (1524). Услауленне подзв1гу 
Boinay Вял1кага Княсхва JlixoycKara у барацьбе супраць ворагау. Масхацкае 
увасабленне праявау гера1зму, сшы, з аднаго боку, i слабасц!, рэнегацхва, з 
другога, падчас хурэцкага нападу. 

2.6. Францыск Скарына - усходнеславянск! першадрукар 

Францыск Скарына (пам1ж 1480-1490- каля 1551). Навуковыя 
rinox33bi адносна дахы нараджэння Ф. Скарыны. Жыццё i дзейнасць 
усходнеславянскага першадрукара у дакуменхах i махэрыялах яго часу. 
Ф. Скарына у Празе (1517-1519). Чэшскае кн1гадрукаванне пачахку XVI сх. 
Выданн! богаслужбовых кн1г на славянсюх мовах Ш. Ф1ёля, А. Мануцыя, 
П. Копача, П. Севярына i inni. Мецэнахы Ф. Скарыны. Рацыянал1схычны i 
прагмахычны падыходы да парадку выдання асобных кн1г Б1бл11. Магчымыя 
крын1цы перакладу Ф. Скарыны, асабл1васц1 яго глосау. 

Прадмовы Ф. Скарыны: «Ва усю Б1бл1ю рускай мовы», да ктг 
«Псалтыр», «Юдз1ф», «Эклез1яст», «Прытчы Саламонаеы» i 1нш. 
Выяуленне у прадмовах асвехн1цкага крэда усходнеславянскага 
першадрукара. Арыенхацыя на «паспал1хага» чыхача, асабл1васц1 мовы 
выданняу i масхацка-граф1чнага афармлення. Aднociны Ф. Скарыны да 
хэксхау Свяхога Пicaння - эзахэрычныя i экзахэрычныя Kniri Ыбяп у 
разуменн! Ф. Скарыны. Хрысц1янскае acBexnii^xBa Ф. Скарыны, роля 
анхычнай кульхурнай спадчыны у фарм1раванн1 1дэйных паз1цый 
Ф. Скарыны. Пахрыяхычны i грамадзянск! пафас прадмоу Ф. Скарыны. 
Элеменхы хэалоп!, ф1ласоф11, правазнаусхва, фшалоп!, эсхэхык! i эхык! у 
прадмовах першадрукара. Нацыянальная свядомасць Ф. Скарыны i 
услауленне радз1мы. Бог, чалавек, сусвех, грамадсхва ва успрыманн! 
асвехн1ка. Паэхычная спадчьша Ф. Скарыны, акравершы у акаф1схах. 
JlixapaxypHbi схыль Скарыны - nicbMCHniKa i перакладчыка. 

Вшенсю перыяд кн1гадрукарскай дзейнасщ Ф. Скарыны (1522-1525). 
Acaблiвacцi арх1хэкхон1к1 «Малой падарожнай ктжт» i «Апостала». Мова 
выданняу. 

Роля Ф. Скарыны у разв1цц1 усходнеславянскага кн1гадрукавання, 
перакладчыцкай справы i кульхуры, ацэнка яго хворчасц! дзeячaмi XVI-
XX схсх. Прадаужальн1к1 справы Скарыны у Беларус!. 



2.7. Рэфармацыйны pyx у Беларусь 
Творчасць Сымона Буднага i Васшя Цяпшскага 

Рэфармацыя у Беларус!, яе асноуныя плын! (лютэранства, кальв1н1зм, 
арыянства). Роля магнацк1х двароу Радз1вшау, К1шкау, Зянов1чау, Глябoвiчay 
у разв1цц1 рэфармацыйнага руху у Бе л ару ci. Гарады Вял1кага Княства 
J l i x o y c K a r a - асяродк! Рэфармацьп у дзяржаве. Роля беларускай, польскай, 
лац1нскай моу у 3acBaeHHi щэи Рэфармацьп, кантакты беларуск1х 
рэфарматарау з культурным!, дзяржауным! i рэл1пйным1 дзеячам! Заходняй 
Еуропы. Спецыф1ка рэфармацыйнага руху у Бeлapyci. 

Сымон Будны (каля 1530-1593). Радз1вшы i К1шю як мецэнаты i 
1дэйныя натхняльн1к1 С. Буднага. Неардынарнасць асобы С. Буднага, яго 
ф1лалапчныя, г1старычныя, фшасофск1я, тэалапчныя ногляды. Нясв1жска-
клецк! перыяд дзейнасц! рэфарматара, яго выданн! на старабеларускай мове 
«Катэх1з1са» i трактата «Апрауданне грэшнага чалавека перад Богам» (1562). 

Прысвячэнне i прадмова да «Катэх1з1са». Эл1тарнасць прысвячэння 
Радз1в1лам i дэмакратызм прадмовы да «Катэх1з1са». Адлюстраванне 
эстэтычных, псторыка-культурных i рэл1г1йных поглядау С. Буднага. 
Эсхаталаг1чная праблема выратавання душы у прысвячэнн! i прадмове да 
«Катэх1з1са», рытарычныя i мастацк1я сродк! яе увасаблення. Г1сторыя 
хрысц1янства, абраднасць i дагматыка у 1нтэрпрэтацьй С. Буднага. 

Другое выданне «Катэх1з1са» на старапольскай мове, адыход ад паз1цый 
кальв1н1зму, роля арыянства у ноглядах С. Буднага на чалавека i грамадства. 
Перакладчыцкая дзейнасць С. Буднага («Бiблiя», 1572; «Новы Запавет», 
1574), арыпнальныя трактаты, прысвечаныя нраблемам тэалоп! i бyдayнiцтвa 
дзяржавы («Пра асноуныя артыкулы хрысц1янскай веры», 1576; «Пра 
свецкую уладу», 1583). Сутнасць палем1ю С. Буднага з Марц1нам Чахов1цам, 
Якубам 3 Кал1наую, Пятром з Ганёндза, яго барацьба супраць ix вульгарна-
KaMyHicTbi4Hbix i анарх1чных 1дэй. 

Традыцьп Ф. Скарыны у творчасц1 С. Буднага, ix разв1ццё, адметны 
шлях С. Буднага у ricTopbii беларускай культуры. 

Васшь Цяпшск! (Васшь Амельянов1ч, каля 1540- пасля 1603). 
Асноуныя крын1цы б1яграф1чных звестак пра В. Цяп1нскага. С. Будны пра 
В. Цяп1нскага. Праца В. Цяп1нскага над перакладам Евангелля. Выданне 
Евангелля паралельна на царкоунаславянскай i старабеларускай мовах. 
Сённяшняе месцазнаходжанне экзэмплярау друкаванага рарытэта 
В. Цяп1нскага. 

Прадмова да Евангелля. Мастацк1я асабл1васц1 «Прадмовы да 
Евангелля», тэалапчныя, псторыка-фшасофск1я, фшалапчныя ногляды 
В. Цяп1нскага. Славяне i славянская вучонасць ва успрыманн! перакладчыка. 
Крытыка духоуных i свецк1х феадалау за абыякавае стауленне да асветы 
народа, адукацыйныя ногляды В. Цяп1нскага. Прапаганда школьнай адукацьй 
на роднай мове, натрыятызм перакладчыка-друкара. Арыентацыя на 
культурны досвед еурапейсюх народау у распаусюджванн! кн1гадрукавання 
на народных мовах. Палеаграф1чныя асабл1васц1 прадмовы В. Цяп1нскага. 



2.8. Гкторыка-мемуарная л1таратура у Бeлapyci XVI-XVII стст. 

Ц1кавасць да лесу асобнага чалавека як характэрная рыса эпох! 
Рэнесансу. Першыя хворы мемуарнага жанру у шматмоунай беларускай 
л1таратуры: «Дзённ1к падарожжа у 1тал1ю» Ю. Радз1в1ла, вершаваная 
аутаб1яграф1я М. Стрыйкоускага «Пра сябе i прыгоды свае у разма1тых 
кра1нах», «Хрон1ка сямЧ Ун1хоуск1х». Г. Пельгрымоуск! - пачынальн1к 
«маскоускай тэмы» у г1сторыка-мемуарнай л1таратуры: праза1чны «Дыярыуш 
пасольства да вял1кага князя маскоускага у 1600-1601 гг.». 

М1калай Крыштаф Радз1вш (1549-1616). Нясв1жская лш1я Радз1вшау. 
Пераход у катал1цызм сыноу М1калая Радз1в1ла Чорнага. Уплыу П. Скарп на 
асобу М. К. Радз1в1ла CipoxKi. Jlixapaxypa i падарожжы у жыццi Радз1в1лау. 

«Перыгрынацыя, або Паломнщтва у Святую Зямлю» (1584-1601)- ад 
паломн1цкай да падарожнай л1харахуры. Г1схорыя нап1сання, публ1кацьп i 
шмахл1к1х пазнейшых выданняу «Перыгрынацьй...» М. К. Радз1в1ла. 
Прычыны папулярнасц! хвора у еурапейскага чыхача. Наз1ральнасць аухара, 
эрудыцыя, арыпнальнасць мыслення. Jlicxbi да сябра як удалая форма 
выкладу махэрыялу. 

Фёдар Еулашоусю (1546- каля 1616). Ф. Еулашоусю як хыповы 
прадсхаун1к беларуска-л1хоускай шляххы. Пераход у кальв1н1зм, служба пры 
дварах магнахау i караля, юрыдычная кар'ера першага беларускага 
мемуарысха. 

«Успамшы...» Творчая псхорыя «Успам1нау» Ф. Еулашоускага, 
адлюсхраванне у ix звесхак з 1566 да 1604 гг. Лакан1чнасць у перадачы 
падзеяу, насычанасць ярк1м1 дэхалям! з паусядзённага жыцця мемуарысха i 
ЯГО акружэння. Праявы аухарскага пс1халаг1зму у харакхарысхыцы асобау, 
як1я пауплывал! на лес Ф. Еулашоускага. Адлюсхраванне 1нхымных бакоу 
жыцця ва «Успам1нах», жаночыя вобразы у хворы. М1схыцызм аухара, 
маральна-дыдакхычная наюраванасць помн1ка, асабл1васц1 схылю i мовы. 

Эп1схалаграф1я як жанр i як разнав1днасць псхорыка-мемуарнай 
л1харахуры. П1санне л1схоу у эпоху Рэнесансу. Арыенхацыя на анхычныя 
узоры. Службовая i нрывахная карэспандэнцыя Л. Caneri, К. Радз1в1ла 
Перуна, Я. Хадкев1ча. 

«Jlicntbi Барбары Радз1еш да Жьшмонта Аугуста» як прыклад 
прывахнай nepanicKi. Эп1схалаграф1чны канон i «асаб1схы код» каханкау. 

«Лкты» Ф1лона Км1хы-Чарнабыльскага (1530-1587) як узор службовай 
nepanicKi. Адлюсхраванне у л1схах аршанскага схарасхы крыз1су пал1хычнай 
улады у Рэчы Паспал1хай напрыканцы XVI сх. Дасц1пнасць наз1ранняу 
аухара, яго 1нфармаванасць пра жыццё Маскоускай дзяржавы. Трапнасць 
харакхарысхык асобных дзеячау у данясеннях панам Рады Вял1кага Княсхва 
Л1хоускага. Схыл1схычная адмехнасць л1схоу Ф. Км1хы-Чарнабыльскага. 

«Дыярыуш» (50-я гг. XVII сх.) Адама Каменскага-Длужыка. Anicanne 
земляу С1б1ры i Далёкага У сходу. Аухарск1я рэфлекс!! i заувап. Рус1змы i 
беларус1змы у мове помн1ка. 



Самуш MacKeBiH (1580-1642). «Дыярыуш» (1594-1621 гг.) 
С. Маскев1ча. Эп1граф да «Дыярыуша» як агульны дэв1з мемуарыстау эпох! 
Барока. Дзённ1кавая i мемуарная частю помн1ка. Рас1йская псторыя смутнага 
часу вачыма беларускага шляхц1ца С. Маскев1ча. Праудз1вы паказ 
жаунерскага побыту, норавау i звычаяу маскоускага баярства, вобразы 
MacKoycKix цароу-самазванцау, калекцыя забауных выпадкау. Экспрэс1уны 
стыль помн1ка, аутарская шчырасць i наз1ральнасць. 

Ян Цадроуск! (1617- каля 1682). «Успамшы» Я. Цадроускага як 
тыповы прыклад шляхецк1х мемуарау сярэдз1ны XVII ст. Адлюстраванне 
тагачасных грамадск1х i пстарычных падзей у Рэчы Паспал1тай. Ап1санне 
падарожжа па Герман!!, Галандьп, ДанИ, Францьй падчас знаходжання аутара 
на службе у Б. Радз!вша. Руска-польская вайна 1654-1667 гг. ва успрыманн! 
мемуарыста. Паказ рэл1пйнай варожасц! i фанатызму у нататках 
Я. Цадроускага. Асабл1васц1 кампаз1цьп, стылю, мовы. 

Паступовы адыход ад дзяржаунага летап1сання у канцы XVI ст. 
Адлюстраванне г1старычных падзей у дыярыушах i мемуарах, у геро1ка-
эп1чнай na33ii i мясцовых хрон1ках. Пачатк! Маплёускай хрон1к1. 

«Баркулабаусш летапк» (канец XVI - пачатак XVII ст.) - першая 
мясцовая xponiKa у беларуск1м п1сьменстве. Панарамнае апавяданне пра 
г1старычныя падзе! i эмацыянальныя успам1ны аутара. Спалучэнне 
агульнадзяржаунага i мясцовага патрыятызму. Кампаз1цыйныя i 
стыл1стычныя асабл1васц1 xponiKi. 

«Баркулабауск! летап1с» i «Маг1лёуская хрон1ка»: праблема традыцьп i 
тыпалаг1чнага падабенства. 

2.9. Jlixapaxypa Барока. 
Смехавая культура Беларус! у XVI-XVII стст. 

Асабл1васщ эпох! Контррэфармацьп i Контрправаслауя 

Эпоха Барока у бе л ару екай культуры i стыль барока у л1таратуры. 
Сярэднявечныя, гуман1стычныя i раннеасветн1цюя щэ1 у паэтыцы барока. 
Паступовы адыход ад карпаратыунасц! творчасц!, роля 1ндыв1дуальнага 
пачатку; 1нтэлектуал1зацыя i эл1тарнасць творау ранняга Барока. 
Выкарыстанне алегорык!, эмблематыю, с1мвол1ю у барочных творах, ix 
пэуны схематызм i топ1ка. Касм1зм барока, 1мкненне да усеабдымнасц! i 
ун1версальнасц1; с1нкрэтычнасць творау барока. Жанравая разнастайнасць 
стылю, сувязь л1таратуры барока з iniabiMi в1дам1 мастацтва. Адметнасць 
беларуска-укра1нскага л1таратурнага барока, яго пол1л1нгв1зм. 

Асабл1васц1 смехавой культуры у Беларус! у XVII ст. Парадз1раванне 
канан1чных жанравых формау, сацыяльна-пал1тычная i нацыянальна-
патрыятычная завостранасць помн1кау, новы тып героя i антыгероя у 
л1таратуры. 

«Прамова Мялешш» (першая трэць XVII ст.) - пародыя на жанр 
соймавых прамовау. Выкарыстанне 1мя рэальнай пстарычнай асобы 1вана 
Мялешк! дзеля праудападабенства с1туацьп. Уяуная на1унасць аутара-



прамоуцы у адлюстраванн! i характарыстыцы звычаяу i норавау сучаснага 
яму шляхецкага асяроддзя. Крытыка насаджэння чужароднай культуры, 
паказ прыярытэту айчыннага перад 1ншаземным. Гумар i элементы сатыры у 
адлюстраванн! патрыярхальнай даун1ны. Жывая гутарковая мова, прыказк!, 
прымаук1, трапныя выразы у творы. Сп1сы i рэдакцы! помн1ка. 

«JTicm да Лбухое1ча» (каля 1655). Праблема аутарства помн1ка. 
Цыпрыян Камуняка як магчымы аутар «Л1ста». Паказ прадажн1цтва, 
крывадушн1цтва, нядобрасумленнасц! ваеначальн1кау, крытыка ix 
здрадн1цкай пал1тык1 дзеля карысных 1нтарэсау. Сатырычныя прыёмы пры 
CTBap3HHi вобраза П1л1па Абухов1ча i яго радаводу. Выкарыстанне паэтык! 
вуснай народнай творчасц!. 

Выкарыстанне парадыйна-сатырычнай формы у рэл1пйна-палем1чных 
мэтах: «Грамата, п1саная да святога Пятра» (сяр. XVII ст.) i «Казанне рускае» 
(канец XVII ст.). 

Уплыу 1дэалог11 Контррэфармацы! на дзяржауную натрыятычную 
канцэпцыю Рэчы Пacпaлiтaй. Прыняцце рашэнняу Трыдэнцкага сабору 1545-
1563 гг., ix роля у распрацоуцы 1дэй yni i пoльcкiмi, беларусюм! i укра1нсюм1 
дзеячам!. Занянад рэфармацыйнага руху. Контррэфармацыя як пал1тыка 
акатал1чвання, палан1зацы1 нраваслауных народау Беларус! i Укра1ны. Рост 
нацыянальнай свядомасц! беларусау i укра1нцау у барацьбе з ун1яцтвам. Роля 
нраваслауных брацтвау у асвеце, адукацы! народау Вял1кага Княства 
JliToycKara, ix надтрымка К. Acтpoжcкiм, Б. ArincKiM, Б. Саламярэцюм i 
iншымi MarnaTaMi, брацкае кнiгaдpyкaвaннe. 

Пaлeмiчнaя пyблiцыcтыкa як acaблiвы вiд лiтapaтypнaй TB0p4ac4i канца 
XVI - нершай паловы XVII ст. Стыль пaлeмiчныx творау. Пpaдcтayнiкi 
розных iдэйнa-pэлiгiйныx нлыняу у пaлeмiчнaй л1таратуры. Сувязь з 
гpaмaдcкa-пaлiтычным, pэлiгiйным рухам у дзяржаве, iдэйнaя i сацыяльная 
завостранасць, сналучэнне дагматычных i псторыка-культурных нраблем у 
пaлeмiчнaй пyблiцыcтыцы. Праблема веры, дзяржавы, культуры, мовы у 
творах Бенядыкта Гярбеста «Указание шляху» (1566), Пятра Скарп «Пра 
aдзiнcтвa касцёла Божага над aдзiным пастырам» (1577, 1590), «Бepacцeйcкi 
сабор i абарона яго» (1596). 

2.10. Творчасць 1пащя Пацея, Хрыстафора Фшалета, Лаурэнщя 
i Стэфана 31зашяу, Лявонщя KapnoBina, 1ос1фа Вельямша Руцкага 

Pa3BiH,4e iдэй ynii у творчасщ 1нащя Пацея: «Унiя» (1595), «Гapмoнiя» 
(1608), «Epaci» (1608), Iociфa Руцкага: «Двайная Bina» (1621), «Экзамен 
абароны» (1622), «Aнoкpыcic, або Воднаведзь» (1597, 1598) Хрыстафора 
Фiлaлeтa, нaлeмiчныя i дыдaктычнa-acвeтнiцкiя творы Стэфана i Лaypэнцiя 
Зiзaнiяy, неракладчыцкая i нpaпaвeднiцкaя дзейнасць Лявoнцiя KapnoBina. 

1пац1Й (свецкае- Адам JlbBOBin Пацей, 1541-1613). Iпaцiй- aдзiн з 
apraHi3aTapay Брэсцкай царкоунай ynii 1596 г. Неракладчыцкая i 
пpaпaвeднiцкaя дзейнасць другога yнiяцкaгa мiтpaпaлiтa. Творы «Унiя» 
(1595), «Гармон1я», «Рэляцыя», «Epaci» (1608), эпicтaляpнaя снадчына 



п1сьменн1ка. Aca6niBacui л1таратурнай мовы, паэтыка трактатау i гам1л1й 
1пащя. 

«Утя». Адрознае i агульнае у апалоп! ynii Пятра Скарп i 1пац1я Пацея. 
Праблема м1рнага царкоунага i грамадзянскага су1снавання праваслауных i 
катол1кау у Рэчы Паспал1тай. Погляд на Рым як сусветную стал1цу 
хрысц1янства. Апалопя Фларэнц1йскага сабору у хворы. Праблема захавання 
праваслауных абрадау, дагматык!. Стауленне мiтpaпaлiтa да увядзення новага 
Грыгарыянскага календара. 

Лявонц1Й (свецкае- Логш або Лонпн Карпов1ч, 1580-1620). Роля 
Лявонц1я у pэлiгiйным i пал1тычным жыцц! Вял1кага Княства Л1тоускага 
першай чвэрц! XVI ст. Педагаг1чная, перакладчыцкая i прапаведн1цкая 
дзейнасць Лявонц1я, яго роля у дзейнасц! праваслаунага Святадухаускага 
брацтва у В1льн1. Лявонц1й - карэктар i рэдактар творау Мялец1я 
Сматрыцкага. 

«Два казант...» (1615) як узор праваслаунай элаквенцы! пачатку 
XVII ст., сувязь творау з папярэдняй традыцыяй урачыстага красамоуства. 
Асабл1васц1 арх1тэктон1к1 казанняу (эксордыум, нарацыя, канклюз1я). 
Багаслоуска-дагматычныя yяyлeннi Лявонц1я, палем1чная завостранасць, 
вобразы-с1мвалы у творах. 

1ос1ф (свецкае- 1ван Фелксав1ч Руцю, 1573/74-1637). Ушяцю 
м1трапал1т 1ос1ф I V - прадаужальн1к 1дэй ynii Пятра Скарп i Iпaцiя Пацея. 
Роля 1ос1фа у cтaнayлeннi ун1яцкай царквы у Беларус! i Укра1не, яго 
педагапчная i асветн1цкая дзейнасць. Асабл1васц1 л1таратурнай палем1к1 20-х 
гадоу XVII ст. i месца у ёй палем1чных трактатау 1ос1фа «Двайная в1на», 
«Экзамен абароны» (1621). М1трапал1т 1ос1ф- 1н1цыятар стварэння асобнай 
беларуска-укра1нскай патрыярх!!. 

2.11. Творчасць Мялещя Сматрыцкага 

Мялец1й (свецкае- Макс1м FepaciMaBin Сматрыцю, 1577-1633). 
Б1яграф1чныя звестк! пра п1сьменн1ка, роля вышэйшай праваслаунай, 
катал1цкай i лютэранскай адукацы! у фармаванн! асобы публ1цыста. В1ленск1 
нерыяд творчасц! Мялещя, «Антыграф!» (1608) i «Трэнас» (1610)- першыя 
друкаваныя творы п1сьменн1ка. 

Мялец1й як перакладчык, фшолаг. Роля «Граматыю» (1618-1619) ва 
усходнеславянскай ф1лалоп1, яе уплыу на фармаванне рускай, балгарскай, 
румынскай i 1ншых граматык. Мялец1й - наэт-тэарэтык i нрактык. 

Аднауленне вышэйшай праваслаунай iepapxii патрыярхам Тэафанам, 
л1таратурная палем1ка 20-х гг. XVII ст. «Апрауданне нев1наватасц1», 
«Абарона нев1наватасц1», «Эленхус» i 1ншыя творы праваслаунага перыяду 
творчасц! публ1цыста. 

Адступн1цтва Мялец1я ад праваслауя. Пошук! rapMonii у палем1чных 
трактатах ун1яцкага перыяду: «Апалоп!», «Паранез1се», «Экзатэз1се» i 1ншых. 
Дзяржаунае, пал1тычнае, рэл1пйнае крэда Мялец1я-ун1ята. 



«Трэнас». Асабл1васц1 apxixaKTOHiKi, кампаз1цьй, стылю, мовы, граф1к1 
«Трэнаса», яго сувязь з 1ншым1 творам! палем1чнай публ1цыстык1. Вобраз 
праваслаунай Мац1-царквы, ад iмя якой 1дзе гаворка у «Трэнасе», - творчая 
знаходка Мялец1я. Выкарыстанне п1сьменн1кам вобразау-с1мвалау Бiблii, 
вуснапаэтычнай творчасц! беларускага i укра1нскага народау. Творы 
Пятрарк!, Гея, Баптысты у перакладах Мялец1я. С1мвол1ка, алегарызм, 
aмплiфiкaцыя як асабл1васц1 барочнай паэтыю помн1ка. 

2.12. Творчасць Афанас1я Фшшов1ча 

Афанас1Й (Фш1пов1ч, каля 1596-1648). Служба пры двары Льва Caneri. 
Роля Афанас1я у выхаванн! Яна Фаустына Лубы як будучага маскоускага 
цара-самазванца. Педагапчная дзейнасць пры двары Саламярэцк1х. 
Афанас1й - падзв1жн1к, змагар за праваслауе у Рэчы Паспал1тай. Яго сшизтъп 
да Маскоускай дзяржавы. Выступленн! на сеймах. Зняволенн! i пакутн1цкая 
смерць Афанас1я. 

«Дыярыут», Асабл1васц1 apxiT3KT0HiKi i паэтыю збора творау 
п1сьменн1ка, жанравая с1нкрэтычнасць i стылявая разнастайнасць. Пратэст 
супраць ynii, рэл1г1йнай i дзяржаунай пaлiтыкi урадавых колау Рэчы 
Паспал1тай. Крытыка праваслауных i ун1яцюх ерархау у «Дыярыушы», 
праявы прэсв1тэрыянства у дзейнасц! Афанас1я. Рэл1пйная апантанасць, 
м1стыцызм аутара, яго в1дзенн1 i прароцтвы. Афанас1й Ф1л1пов1ч- паэт 
(«.. .Даруй Mip сваей царкве, Хрысце Божа»). Сувязь помн1ка з фальклорам. 

2.13. Старабеларуская паэз1я позняга Рэнесансу. Свецкая проза 

Песенныя тэксты у пратэстанцк1х канцыяналах: сувязь вершау з 
рэл1пйным абрадам i музыкай. Кн1жна-эп1граматычная паэз1я: эп1грамы на 
гербы, вершаваныя прадмовы, прысвячэнн! С. Буднага, Л. Мамон1ча, 
Я. Казаков1ча, Б. Буднага i 1нш. Сямейна-рытуальная паэз1я: генетал1коны, 
эп1таламы, фунеральныя вершы Г. Белазора, С. Кулакоускага, Я. Пратасов1ча, 
Я. Радвана i inni. Прыклады ф1ласофскай паэзИ («Чалавечы век» 
С. Кулакоускага), рэл1пйна-палем1чнай (анан1мная паэма «Апалагетык, гэта 
ёсць Абарона канфедэрацьй»), грамадзянскай л1рыю («1тал1йск1 арэшн1к» 
Я. Казаков1ча). Адлюстраванне падзей Л1вонскай (1нфлянцкай) вайны (1558-
1582) у геро1ка-эп1чных паэмах «Anicanne маскоускага паходу князя 
Крыштафа Радз1в1ла» Ф. Градоускага i «Paдзiвiлiядa» Я. Радвана. 
Арыентацыя на антычныя узоры, м1метычная практыка паэтау другой паловы 
XVI ст. Рыторыка як аснова паэтыю. 

«Лямант няшчаснага Рыгора Осцта» (1580)- л1ра-эп1чная паэма, 
выдадзеная над псеудан1мам Стан1слава Лаурэнц1я. Спалучэнне фунеральных 
матывау i актуальнай грамадскай праблематыю, рэл1г1йна-паранетычнай i 
аг1тацыйна-пал1тычнай функцый. Адлюстраванне у вобразе здрадн1ка Рыгора 
Осц1ка агульнага крыз1су рэнесансавага 1ндыв1дуал1зму. 

Цыпрыян Базыл1к (1535 - каля 1591). Выдавецкая, перакладчыцкая i 



кампаз1тарская дзейнасць Ц. Базыл1ка. Жанрава-тэматычнае поле иаэзп 
берасцейскага аутара. Паэма «Ап1санне смерц! i пахавання княпн! Альжбеты 
Радз1вш» (1562)- вершаваны падручн1к ars bene moriendi (навую добрага 
пам1рання). 

«Пратэй, або Пярэеарацень» (1564/1565). Ц. Базылк i П. Стаенсю як 
г1патэтычныя аутары паэмы. Наследаванне «Сатыру» Я. Каханоускага. Закл1к 
да грамадскай згоды i рэл1пйнай талеранцьп, крытыка тагачасных норавау i 
звычаяу шляхты. Шматзначнасць вобраза галоунага героя, тэма 
узаемааднос1нау паэта i грамадства. 

Мацей Стрыйкоуск! (1547- каля 1590). Беларусь i Л1тва у жыцщ i 
творчасц! М. Стрыйкоускага. Задума вершаванай хрон1к1 пра пстарычнае 
м1нулае Усходняй Еуропы. Вывучэнне беларуска-л1тоуск1х летап1сау. 
Мецэнаты М. Стрыйкоускага: Хадкев1чы, Алелькав1чы, б1скуп М. Гедройц. 
Творчая эвалюцыя паэта-псторыка: «Ганец Цноты» (1574), «На герб 
Вял1кага Княства Л1тоускага i князёу Слуцюх Пагоня» (каля 1576 г.), «Пра 
пачатак, паходжанне, рыцарск1я i грамадзянск1я справы слаунага народа 
л1тоускага, жамойцкага i рускага...» (1576/1578). 

«Хрошка польская, лшоуская, жамойцкая i усяе Pyci» (1582)-
найбольш значны твор М. Стрыйкоускага. Праза1чныя i вершаваныя частю 
«XponiKi. . .». Паэтычнае майстэрства аутара у ап1саннях Грунвальдскай, 
Клецкай i Аршанскай б1твау. Значэнне «Хрон1к1...» для станаулення 
дзяржаунай самасвядомасц! народау Вял1кага Княства J l i roycKara. 

Андрэй Рымша (каля 1550- пасля 1595). Творчая спадчына паэта. 
Вершы на старабеларускай мове: «Храналопя...» (1581), эп1грамы на гербы 
А. Валов1ча, Л. Caneri, Т. Скум1на. Патрыятычны пафас верша «На гербы... 
Льва Caneri» у Статуце 1588 г. Эп1грамы i пpыcвячэннi на лащнскай i 
польскай мовах. Пераклад сачынення А. Паляка «Хараграф1я, альбо 
тапаграф1я...». 

«Дзесящгадовая аповесць ваенных спрау князя Крыштафа Padsiema» 
(1583). Месца паэмы А. Рымшы у «радз1вшаусюм эпасе». Жанравы 
с1нкрэтызм твора: рысы геро1ка-эп1чнай паэмы i вершаванага дыярыуша. 
Крыштаф Радз1в1л Пярун - галоуны герой паэмы. Калектыуны вобраз 
удзельн1кау радз1вшаускага паходу 1581 г. Выкарыстанне беларускай мовы у 
польскамоуным творы. 

Ян Радван (другая палова XVI ст.). Паэтычная спадчына. «Эп1талама на 
шлюб Хрыстафора Монвща Дарагастайскага» (1590). Эп1грамы Яна Радвана 
у лац1намоуных выданнях XVI ст. 

«Радз1бшяда, або Пра жыццё i подзвт бессмяротнай памящ, учыненыя 
3 найеялтшай слаеай, найсвятлейшага князя Мгкалая Радзгвша» (1592) -
гера1чная паэма. Традыцы! клас1чнага гера1чнага эпасу. Acaблiвacцi 
арх1тэктон1к1. Эп1чныя сродю стварэння вобраза гетмана М1калая Paдзiвiлa. 
Гуман1стычна-асветн1цк1 1дэал аутара. Прадстаун1к1 беларускай магнатэры! 
(Ян Глябов1ч, Хрыстафор Зянов1ч, Раман Сангушка) у творы. 1ван Грозны як 
«антыгерой» паэмы. Беларусь i яе псторыя у «Радз1в1л1ядзе» 

Гальяш Пельгрымоуск! (? - 1604). Ранняя творчасць на лащнскай 



мове: панепрык! у гонар К. Радз1вша, А. Радз1в1ла, Т. Скум1на, праза1чны 
трактат «Пра герояу царквы Божай...» (1585). Паступовы пераход на 
польскую мову: «Дыялог л1тоускага шляхц1ца пра 1нфлянцкую вайну» (1594), 
двухмоуны «Патрыёт Айчыны да сенату i дзяржавы л1тоускай» (1597). 
Узаемадачыненн! Вял1кага Княства Л1тоускага i Маскоускай дзяржавы як 
асноуная тэма творчасц! Г. Пельгрымоускага. 

«Гутарка аднаго паляка з маскалём...» (1601). Г. Пельгрымоусю як 
найбольш верагодны аутар твора. Г1сторыка-л1таратурны кантэкст 
узн1кнення паэмы. Адлюстраванне у вобразах галоуных герояу л1цв1нскай i 
маскоускай ментальнасц!. Пераклад паэмы на сучасную беларускую мову 
(MaKciM Танк). 

«Пасолъства Льва Сапег! да еялшага князя маскоускага» (1603). 
Дакументальная аснова паэмы. Шырок! спектр пал1тычных, рэл1пйных i 
культурных праблем, закранутых у творы. Дыпламат Л. Сапега - новы герой 
эп1чнай na33ii. Уплыу бел ару екай мовы i яе свядомае выкарыстанне у позн1х 
творах Г. Пельгрымоускага. 

Ян Пратасов1ч (? - пасля 1608). Творчая спадчына паэта: сямейна-
рытуальныя паэмы «Сват» (1595), «Эпiцэдзiyм на смерць Mapyci Калантай» 
(1597), маральна-дыдактычныя вершаваныя трактаты «Вобраз старога 
чалавека» (1597), «Узор сумленнай белагаловай» (1597), «Ахвярадауца» 
(1597). Эрудыцыя аутара, л1таратурны густ. Супрацоун1цтва з друкарняй 
гуман1ста Яна Кардана. Я. Пратасов1ч як найбольш верагодны аутар паэмы 
«Румяны для аздобы дзявочага твару» (1605), выдадзенай над псеудан1мам 
«Радагляд Гладкатвары». 

«Inventores rerum, альбо Кароткае атсанне, хто што вынайшау i ва 
ужытак людзям дау» (1608)- першая у Рэчы Паспал1тай вершаваная 
энцыклапедыя. Змест i структура Kniri. Выкарыстанне аднайменнага 
сачьшення Пал1дора Верпл1я i аутарск1я рэфлекс!! Я. Пратасов1ча. 
Адлюстраванне норавау i звычаяу беларуска-л1тоускай шляхты у фрагментах 
«Цалаванне...», «Чатырма коньм!...», «Рушн1ца...». Сатырычны талент 
палескага паэта. 

Свецкая проза. Апавяданн! i показю са зборн1кау «Рымсюя дзei» i 
«Вял1кае люстра прыкладау». Урыую з хрон1к М. Бельскага i 
М. Стрыйкоускага. Г1старычныя аповесц!: «Аповесць пра Трою», 
«Александрыя», «Г1сторыя пра Атылу, караля Угорскага», «Аповесць пра 
Скандэрбега», «Пра пабо1шча Мамая». Рыцарск1я раманы з рукап1су 
YnixoycKix (канец XVI ст.), т. зв. Пазнанскага pyKanicy: «Бава», «Трышчан». 
Сучасныя пераклады старабеларуск1х pbmapcKix раманау. 

«Траянская гкторыя» (другая палова XVI ст.) як прыклад свецкай 
пстарычнай аповесц!. Л1таратурная першааснова твора - лац1намоуны 
вершаваны раман Гв1да дэ Калумна (XIII ст.). Адрозненн! аповесц! ад 
клас1чнай гамераускай Bepcii. Тэндэнцыя да белетрызацьп i раман1зацьй 
падзей. 

«Бава» («Аповесць пра Баву»), Генез1с рамана. Сюжэт i 1нтрыга твора, 
адлюстраванне ментальнасц! феадальнага грамадства. Любоуна-авантурныя i 



казачна-фантастычныя элементы у рамане. Беларуск! «Бава» як крын1ца 
пазнейшых pycxix i укра1нск1х верс1й. 

«Трышчан» («Лповесць пра Трышчана») - адз1ная у славянсюх 
л1таратурах праза1чная верс1я славутай легенды пра каханне Трыстана i 
Ьольды. Кельцкая легенда i генез1с беларускага рамана. Адметнасць 
беларускай Bepcii. Праблема фiнaлy. Трапчнае i кам1чнае у рамане. Эрас i 
Танатас. Жаночыя вобразы у беларуск1х рыцарск1х раманах: 1жота i Браг1ня 
(«Трышчан»), Бландоя i Дружнена («Бава»). Рэнесансавае гучанне рыцарск1х 
раманау у кантэксце тагачаснай беларускай л1таратуры. 

2.14. Старабеларуская паэз1я эпох! Барока 

Хрыстафор Зав!ша (1576-1670). Паэма «Караламах1я, у якой 
атсваецца шчасл1бая перамога, здабытая з Божай дапамогай Каралем 
Хадкеб1чам <...> над Карлам, еаладаром Шеецъп <...> над Юрхгольмам» 
(1606). Працяг i разв1ццё геро1ка-эп1чнай традыцы!. Барочная стыл1стыка 
кантрасту. Сродк! мастацкага увасаблення вобраза гетмана Яна Караля 
Хадкев1ча. Алегарызм i с1мвол1ка у хворы. 

Кн1жна-эп1граматычныя вершы Мялец1я Сматрыцкага, Лаурэнц1я 
31зан1я, Сп1рыдона Собаля, 1ос1фа Палоук!, 1а1ля Труцэв1ча. Анан1мная 
эп1грама на герб Маплёва. 

«Польски квШнет лацшою...» (1621) Яна Каз1м1ра Пашкев1ча як узор 
грамадзянска-патрыятычнай л1рыю. Асабл1васц1 мовы хвора. 

Анан1мныя элепчныя нлачы: «Лямант на смерць Лявонщя Карпое1ча» 
(каля 1620 г.), «Рэха жалю... на смерць 1ос1фа Бабрыков1ча», 
«Надмагшьны надтс Афанаст ФШпоб1чу». Праблема аухарсхва плачау. 
Фунеральныя i рэл1г1йна-палем1чныя махывы хворау. 

Тэарэхычныя погляды i наэхычная пракхыка М. К. Сарбеускага. 
Беларуск! нерыяд хворчасц!. Тракхах М. К. Сарбеускага «Пра дасканалую 
паэз1ю, або Верпл1й i Гамер»- першае навукова-хэарэхычнае асэнсаванне 
эсхэхык! барока у Бел ару ci. 

Рэл1пйна-мехаф1з1чная i палем1чная паэз1я В1хал1я, Андрэя 
Мужылоускага, вершы з «Загараускага зборн1ка». 

«Лаб1рынт» (1625) - фшасофска-публ1цысхычная паэма Тамаша 
1яулев1ча. Рэл1пйны дыдакхызм хвора i крыхыка грамадск1х заганау. 

Паэхы маскоускай арыенхацы!: Фшафей Утчыцк! i Андрэй Белабоцк!. 

2.15. Творчасць С1мяона Полацкага 

С1мяон Полацк! (Самуш С1хнянов1ч-Пяхроуск1, 1629-1680). Вучоба у 
К1ева-Маплянскай калеп! i у В1ленскай езу1цкай акадэмИ. Педагапчная i 
асвехн1цкая дзейнасць у Полацюм Багаяуленск1м манасхыры. 

Беларуск! перыяд хворчасц! наэха. «Акаф1ст» i «Канон» - першыя 
вершаваныя хворы С1мяона. Вершы на схарабеларускай, схарапольскай, 



лац1нскай мовах. Вершы-пал1ндромы, вершы-ас1ндэтоны, вершы-рэха, 
акравершы i 1нш. у паэтычнай спадчыне С1мяона. Астролага-дыдактычная, 
прыродазнаучая тэматыка у паэтычнай арыфмалог!! вершатворца («Чатыры 
эпох!», «Сем вызваленых наеук», «Восем цудау свету» i 1нш.). Вершы-
панепрык! {«Метры..,») у паэтычнай спадчыне С1мяона. Роля асобы 
маскоускага цара Аляксея М1хайлав1ча у фарм1раванн1 рэл1пйна-пал1тычнага, 
культурнага светапогляду С1мяона. Вершы, прысвечаныя руска-шведскай 
вайне {«Вшшаванне на узяцг^е Дэрпта», «Вершы на шчасл1вае еяртанне 
цара... з-пад Рът»), Сатырычна-дыдактычныя вершы {«На гулътая», «На 
п'янщу», «На грэшшка»), парадыйнае «Вшшаеанне... айцу Амфшагену 
Крыжаноускаму» i inui. 

MacKoycKi перыяд творчасц!. С1мяон Полацк! - першы прыдворны паэт 
Маскоускай дзяржавы, заснавальн1к За1конаспаскай вучэльн!, Верхняй 
друкарн!. С1мяон - шщыятар стварэння тэатра у Маскве. С1мяон Полацк! -
пачынальн1к рускай новалац1нскай июзп, першы прадстаун1к стылю барока у 
л1таратуры Маскоускай дзяржавы. «Вертаград шматцветны» i 
«Рыфмалапён» - манументальныя паэтычныя зборн1ю. «Псалтыр 
рыфматворны» - першы вопыт усходнеславянскага паэтычнага перакладу 
Псалтыра. Прапаведн1цкае майстэрства С1мяона Полацкага, зборн1к 
пропаведзяу «Абед духоуны» i «Вячэра духоуная». Дыдактычныя п'есы 
«Камедыя прытчы пра блуднага сына» i «Пра Навухаданосара цара i пра 
трох отракау». Роля С1мяона Полацкага у разв1цц1 сшаб1чнай шэзп усходн1х 
славян. 



3. Л1ТАРАТУРА XVIII - ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ XIX СТ. 

3.1. Л1таратура пераходнага перыяду (канец XVII - першая 
па лова XVIII ст.): агульная характарыстыка 

Заняпад Вял1кага Княства JlixoycKara як асноуная прычына крыз1су 
старабеларускай культуры i п1сьменства. «Добраахвотная» палан1зацыя i 
праявы рэчыпаспал1таускага патрыятызму у XVIII ст. Касмапал1тычная 
контррэфармацыйная 1дэалог1я у духоуным жыццi Рэчы Паспал1тае. 
Замаруджанасць эканам1чнага разв1цця i запаволенае станауленне л1цв1нскай 
(беларускай) нацьй. Адлюстраванне падзей Пауночнае вайны, «саскай эпох!» 
у л1таратуры Беларус! пераходнага перыяду. Л1таратурныя мовы Беларус! 
пераходнага перыяду (латынь, польская, старабеларуская, беларуская). 
Л1таратурныя напрамк! i стыл!. Беларускае барока. 1дэалопя 
Контррэфармацьп i эстэтыка барока. Канцэпцыя чалавека i свету у 
эстэтычнай с1стэме барока. Еурапейск1я традыцьй i мясцовы нацыянальны 
каларыт беларускага барока. Сувязь беларускага барока з ранн1м 
Асветн1цтвам. Стылёвыя узроун! беларускага барока. Уплыу фальклорнай 
традыцьй на сярэдн! i н1зк1 узроун! барока. 

3.2. Мясцовае летапканне XVIII ст. 

Дзяржаунае летап1санне у Вял1к1м Княстве Л1тоуск1м i разв1ццё 
пстарычнай навук1. Выяуленне летап1снай традыцьй праз мясцовае 
летап1санне. Праваслауныя асяродю ва усходняй Беларус! i летап1санне. 

«Магшёуская хрон1ка». Прычыны узн1кнення летап1сання у Маплёве. 
Звестк! пра аутарау «Хрон1к1». Т. Р. Сурта i Ю. Трубн1цю як прадстаун1к1 
прыгожага п1сьменства у Беларус!. Г1старычныя i л1таратурныя вартасц! 
«Маплёускае xponiKi». Жанрава-стылёвыя асабл1васц1 твора. «Маг1лёуская 
хрон1ка» i барока (кантраснасць, сенсацыйнасць, драматычнасць, 
займальнасць). Вобразы г1старычных асоб i беларуск1х шляхц1цау у творы 
(Пётр I, Карл XII, А. Меншыкау, Мазепа, браты С1н1цк1я). Асабл1васц1 
стварэння мастацюх вобразау. Эвалюцыя летап1снага жанру у хрон1цы. 
Моуная спецыф1ка твора. 

«Biue6cKi летап1с». Г1сторыя стварэння летап1су. Звестк! пра аутарау. 
Г1старычныя недакладнасц! i мастацюя асабл1васц1 твора. Г1старычныя асобы 
у «В1цебсюм летап1се». 

3.3. Мемуарная л1таратура першай паловы XVIII ст. 

Жанравыя вщы беларускай мемуарыстык!. Мемуарыстыка XVIII ст. i 
традыцьй жанру. Мемуарыстыка i мастацкая проза. «Краёвы» патрыятызм 
аутарау мемуарау. Дзённ1к1 i успам1ны як формы мемуарау. Дакладнасць 



дзённ1кау i с1нтэтычнасць успам1нау. «Дыярыуш вщебскага еаяводы» 
Я. А. Храпав1цкага, «Дыярыуш жыцця» 1. Лапац1нскага, «Дыярыуш» 
Ф. Шырмы, «Успамшы» М. Залескага, «Успамшы» К. Зав1шы. Беларусь у 
«Жыцщ i пакутах...» 1. Турчыноускага (1695- каля 1746). «Белетрызацыя» 
мемуарнага жанру у XVIII ст. Мемуары XVIII ст. як выяуленне унутранага 
стану чалавека, яго пачуццяу. Эмацыянальнасць ап1санняу. Элементы 
«прыгодн1цтва» як адлюстраванне супярэчнасцяу грамадскага жыцця таго 
часу. Эвалюцыя п1сьменн1цкай свядомасц! мемуарыстау. 

]УПхал Каз1м1р Радз1вш Рыбанька (1702-1762). Бiягpaфiчныя звестю. 
Удзел у грамадска-пал1тычным i культурным жыцц! краю. «Дыярыуш» як 
рэг1страцыя найдрабнейшых здарэнняу сямейнага жыцця Радз1в1лау, 
пададзеная праз прызму асаб1стых уражанняу. Чалавек першае паловы 
XVIII ст. як герой «Дыярыуша». Асабл1васц1 мовы «Дыярыуша». 

MapuiH Матушэв1ч (1714-1773). Б1яграф1чныя звестю. «Дыярыуш 
жыцця майго» як твор пра грамадска-пал1тычнае жыццё у Беларус! у 1714-
1764 гг. Апавядальн1цкае майстэрства аутара. «Успам1ны» як пал1тычныя 
«прыгоды», як наказ барацьбы за уладу у Рэчы Паспал1тай. Снроба 
пс1халапчнага анал1зу у творы. Беларуск1я магнаты i шляхта ва успам1нах 
М. Матушэв1ча. Вобразы Радз1вшау. Норавы i быт шляхты XVIII ст. 

Саламея Шльштынова (Русецкая) (1718- пасля 1760). Пшьштьшова 
як аутарка i л1таратурная гера1ня «Авантурау майго жыцця», Беларускае 
находжанне, рэл1г1йныя i патрыятычныя погляды мемуарыстк!. Час, ап1саны 
у творы. Сналучэнне барочнага светапогляду i 1дэалоп1 Асветн1цтва у асобе 
аутарк!. Новая канцэнцыя жанчьшы у грамадстве. Новая мадэль жаночага 
шчасця у творы. Жанрава-стылёвыя асабл1васц1 «Авантурау». Сналучэнне 
нрыёмау мемуарнага жанру, авантурна-прыгодн1цкага рамана, падарожных 
нататкау i аутаб1яграф1чнай ановесц!. Адметнасць камназ1цьй твора. Роля 
устауных навел. Майстэрства i дакладнасць аутарк! у anicanni замежных 
Kpain. Эстэтыка барока у мастацкай ткан1не твора. 

3,4. Парадыйна-сатырычная i гумарыстычная проза 

Роля рукап1сных зборн1кау «Silva rerum» у культурным жыцц! краю. 
Прычьшы анан1мнасц1 беларускамоунай прозы у XVIII ст. Адлюстраванне 
рэл1пйнай барацьбы i нраяу вальнадумства. Б1блейск1я сюжэты i вобразы у 
1нтэрпрэтацьй л1таратарау XVIII ст. «Казанне руске схгзматычне», «Прамоеа 
Руста», «Другая прамоеа Руста пра нараджэние Хрыста», «Евангелгя 
руская», Барочныя i асветн1цк1я тэндэнцьй у творах. Мастацк1я асабл1васц1, 
нрыёмы травестацьп i 1ро1кам1зму, мова творау. 

Караль Жэра (1743 - пасля 1798). Б1яграф1чныя звестю. Выданн! 
«Торбы смеху» {«Vorago гегит») 3. Глогерам i К. Жукоускай. «Торба смеху» 
як зборн1к анекдотау, показак, павучанняу, забауных псторый XVIII ст. 
Адметнасць апавядальнае манеры К. Жэры. Прадмовы п1сьменн1ка як праява 
новай стратэп! аутара. Забауляльная i дыдактычная мэты зборн1ка. 
Рэча1снасць праз прызму смехавой культуры у зборн1ку. Высокае i н1зкае, 



трапчнае i кам1чнае, рэальнае i фантастычнае у «Торбе смеху». Асветн1цк1 
рацыянал1зм i асабл1васц1 барочнай паэтыю у зборн1ку. Фальклорныя матывы 
i моуныя асабл1васц1 твора. 

3.5. Паэз1я позняга Барока 

Беларускамоуная паэз1я на пачатку XVIII ст. Традыцьп С1мяона 
Полацкага i Андрэя Белабоцкага. Разбурэнне канонау рэл1г1йнай паэз11 пад 
уплывам фальклору. 

Грамадска-фшасофская л!рыка як пераход ад духоунае паэз11 да 
свецкай. Адлюстраванне адметнасц! чалавечага лёсу i далейшая 
1ндыв1дуал1зацыя асобы. Амб1валентнасць унутранага свету чалавека i яго 
стасунк! са зменл1вай рэча1снасцю. {«Сам я не знаю, як на свети жити», 
«Челом бью, Панове любляне», «Бывало лиха много на свеце»), 

Песенна-1нтымная л1рыка. Шырокая распаусюджанасць у Вял1к1м 
Княстве JliToycKiM польска-беларуск1х рукап1сных зборн1кау песенна-
1нтымнай л1рык1 («Аршанск! зборн1к», «Варшаусю зборн1к», «Курн1цю 
зборн1к», «Маскоуск1я зборн1ю»). Л1таратурная i фальклорная традыцьп у 
песеннай л1рыцы. Народны погляд на каханне. «Барочная» 1нтэрпрэтацыя 
кахання. Унутраная супярэчл1васць пачуцця. С1нтэз рэнесанснай i барочнай 
традыцы!. Узмацненне суб'ектыунага пачатку. Асабл1васц1 наэтык!. 
Стылёвыя рысы барока («Ой, хто ж мяне будзе у ма1м жалю цешыщ», 
«Успамажы, Божа, мае сардэнька», «Сам я не знаю, шчо дзелащ маю, шчо 
мшае не в1жу», «Казала мне дзяучынанъка i да сябе прыйсщ», «Песня пра 
Анусю», «Ой, перастанъ, мой наймшьшы, да мяне хадзщ»), 

Дам1н1к Рудн1цк1 (1676-1739). Фальклорная аснова творчасщ. 
Выкарыстанне барочных элементау. Праблема аутарства беларускамоуных 
творау XVIII ст. «Валедыкцъп» («В1танн1») як рэл1пйна-панепрычныя вершы. 
Гумарыстычныя i сатырычныя «звярыныя гратэск!» {«Птушыны балъ», 
«Нязгода птаства i суд над крукам», «Атсанне птушынае хворасщ», 
«Баенны паход грыбоу», «Атсанне папа, што едзе, i сабаш, што брэша», 
«Камара з дуба цяжкг упадак»), Грамадска-пал1тычная тэматыка сатыры 
Д. Рудн1цкага. Алегарызм вершау. Асабл1васц1 паэтыю. Сувязь «звярыных 
гратэскау» з бурлескна-сатырычнай паэз1яй Асветн1цтва. 

3.6. Драматурпя першай паловы XVIII ст. 

Школьны тэатр. Выкарыстанне езу1там1 эстэтыю барока у тэатральных 
в1дов1шчах. Тэатры у езу1цк1х калег1умах. Рэпертуар тэатрау. Мэты i задачы 
рэпертуару. Структура C43Hi4Hbix творау. Беларуская 1нтэрмедыя. Месца 
1нтэрмедый у тэатральным в1дов1шчы. 1нтэрмедыя са зборн1ка з Крожау 
{«Чорт Асмалейка»), 1нтэрмедыя «1ван i царкоуны стораж» з «Камедьп пра 
Якуба i 1ос1фа, патрыярхау» Яустаф1я Пыл1нскага. Адлюстраванне у ёй 
тагачаснае рэл1пйнае барацьбы. 



Драма «Духоунае прычасце святых Барыса i Глеба» з «Аршанскага 
кодэкса». Кам1зм i маральна-дыдактычная функцыя антыпралога i пралога, ix 
аг1тацыйны характар. Роля i месца беларускамоуных 1нтэрмедый у драме. 
Кам1чнае i трапчнае, псторыя i сучаснасць у п'есе. 

1нтэрмедьп 3 «Ковенскага зборн1ка»: «Селянш i студэнт», «Селянш i 
вучаиь-уцякач», «Jlimapamap, селянш i Самахвальсю», Аутарская задума i 
вын1к. Вобраз селян1на. Майстэрства дыялога. 

Камедыя «Вакхаиалгя» i яе сувязь з заходнееурапейскаю драматурпяй. 
1нтэрмедыя «Гулъня Фартуны». Яе залежнасць ад камедый П. Барыю 
(«Мужык каралём») i П. Кальдэрона («Жыццё ёсць сон»). 

1нтэрмедыя на праваслаунай i ун1яцкай сцэне. 1нтэрмедыя «Сляпы, 
кульгаеы, потым пан i селянш», Асветн1цк1я матывы у ёй. Сувязь з сусветнаю 
л1таратураю, творчасцю К1рылы Тураускага. 

Драма-марал1тэ Ману1ла Баз1лев1ча «Дэкламацыя» з 1нтэрмедыям1 
«Селянш у касцёле», «Селянш на споеедзг». Непазбежнасць кары за rpaxi як 
асноуны матыу «Дэкламацьй». 1ндыв1дуал1зацыя вобраза галоунага героя. 

Тнтэрмедьп у драме Г. KanicKara «Воскресение мертвых» (1747). 1х 
антыпольск! i антыкатал1цк1 характар. 

Эвалюцыя 1нтэрмедьй у школьным тэатры i паступовая 
1ндыв1дуал1зацыя вобраза селян1на. Сувязь 1нтэрмедьп з фальклорным! 
традыцыям!, увасабленне у ix народнага светапогляду. Моуныя асабл1васц1 
1нтэрмедый. 

Народны тэатр. Батлейка. Уплыу 1нтэрмедьп на узн1кненне бaтлeйкi. 
Батлейка i беларускае 1грышча. Сувязь батлейю з шопкаю, вяртэнам. 
Рэпертуар беларускае батлейю: канан1чны i свецю. «Цар 1рад», Б1б л ейская 
традыцыя i народныя уяуленн! у хворы. Батлеечныя вобразы. Дабро i зло у 
народ най 1нтэрпрэтацьп. 

«Цар Максгмтгян», Сувязь з калядным! гульням!. Асноуны сюжэт (цар 
Макс1м1л1ян i Адольф) i 1нтэрмедыйныя сцэны. Выяуленне традыцый 
народнае карнавальнае культуры. Высмейванне высокага i сур'ёзнага. 
Увасабленне народных 1мкненняу да перамоп над страхам i смерцю. 

Прыдворны тэатр. Узн1кненне беларускага прыдворнага тэатра. 
Адаптацыя набыткау заходнееурапейскай драматург!! да мясцовых 
тэатральных традыцый. 

Франц1шка Уршуля Радз1вш (1705-1753). Б1яграф1чныя звестю. 
Асветн1цкая дзейнасць гаснадын! нясв1жскага палаца. Паэтычны перыяд 
творчасц! (1725-1746). Жанрава-тэматычная разнастайнасць паэз11 
Ф. У. Радз1в1л. Каханне як асноуная тэма паэзИ {«Верш пра каханне», «Л1сты 
да мужа»). Творы паэтк! як пачатак аутарскай любоунай л1рык1 у л1таратуры 
Беларус!. Маральна-этычная праблематыка у вершах-«перасцярогах». 

Драматурпчны перыяд творчасц! (1746-1753). Запазычанасць сюжэтау з 
сярэднявечных драм, антычнай мiфaлoгii i ricTOpbii, усходняга фальклору 
{«Распуснт у пастцы», «Суддзя, пазбаулены розуму»), апяграф1чнай 
л1таратуры {«Безразважлгвы суддзя»). Спроба пс1халаг1чнае матывацьй 
паводз1нау герояу. Праблематыка творау Ф. У. Радз1вш: мараль, вернасць, 



каханне. Мясцовыя paanii, тып сармата, прых1льн1ка традыцыйнай марал! i 
быту у п'есах. Эстэтыка барока як крытэрый фармавання вобразау 
Ф. У. Радз1в1л. Аутаб1яграф!чныя матывы i элементы у творах. Зборн1к 
«Камедьи i трагедыг» (1754). 

«Золата у агш» як пераапрацоука навелы Дж. Бакачыо. Цыцыл1я 
Ф. У. Радз1вш i Грызельда Дж. Бакачыо. 

«Гульня Фартуиы» i тэма «злачынца на троне» у еурапейскай 
л1таратуры. Запазычанн! з «Г1сторы1» Герадота i барочныя лтаратурныя 
прыёмы (напауненне сюжэта прыгодн1цк1м зместам, любоунай 1нтрыгай ды 
1нш.). Хрысц1янск1 маральна-этычны аспект ф1налу. 

«Каханне- дасканалы майстра» як твор пра пераутваральную с1лу 
кахання. 

Драматург1я Ф. У. Радз1в1л i станауленне беларускай тэатральнай 
культуры. 

3.7. Jlixapaxypa эпох! Асветнщтва 

(другая палева XVIII - 10-я гг. XIX ст.): 

асабл1васщ развщця 

1дэалопя Асветн1цтва. Уздзеянне заходнееурапейскай фшасофскай i 
эстэтычнай думк! на беларускае Асветн1цтва. Тыпалаг1чна агульнае i 
нацыянальна адметнае у бeлapycкiм AcBeTHi4TBe. Творы французск1х 
acBeTHiKay у Беларус!. Уплыу польск1х i рас1йсюх асветн1кау. Удзел 
беларуск1х асветн1кау у разв1цц1 1дэалоп1 Асветн1цтва. Барацьба асветн1кау з 
забабоннасцю i народным! прымхам! (Ян Багамолец «Д'ябал у сваей 
постац!»), схаластыкаю (Каз1м1р Нарбут «Лопка»), суб'ектыуным 1дэал!змам 
(Анёл Доуг1рд). Рэфармаванне беларуск1м1 асветн1кам1 навук! i школы 
(М. Пачобут-Адлян1цк1, С. Юндзш, А. Тызенгауз), раснаусюджванне iui 1дэ1 
«натуральнае роунасц! людзей» (М. Карпов1ч, I. Храптов1ч). Перыёдыка у 
Беларус!. 

Мастацк1я напрамк! Асветн1цтва. Асабл1васц! беларускага клас1цызму i 
сентыментал1зму. Перадрамантызм у л1таратуры Бел ару ci. Шматмоуны 
характар л1таратуры Асветн1цтва. Прычыны заняпаду беларускамоунай 
л1таратуры: дэнацыянал1зацыя шляхты, наднацыянальны характар 1дэалоп1 
Асветн1цтва, нарматыунасць эстэтыю клас1цызму. 

Л1таратурны працэс у Беларус! як складн1к л1таратурнага жыцця Рэчы 
Паспал1тай. Складанасць i супярэчл1васць л1таратурнага працэсу як 
адлюстраванне крыз1снага стану Рэчы Паспалкай i пстарычных катакл1змау 
у першыя дзесяц1годдз1 пасля страты дзяржаунасц! (рэформы пал1тычнага, 
эканам1чнага i грамадскага жыцця нры Стан1славе Аугусце, Барская i 
Таргав1цкая канфедэрацы!, падзелы Рэчы Паспал1тай, Канстытуцыя 3 мая 
1791 г., наустанне Т. Касцюшю, вайна 1812 г.). 



3.8. Паэз1я эпох! Асветнщтва 

1яах1м Храптов1ч (1729-1812). Б1яграф1чныя звестю. Праблема 
аутарства верша «УЫм мног1 век у ноеай хаце». Час нап1сання. «Ус1м мноп 
век...» як в1ншавальна-панепрычны верш. Асабл1васц1 мовы i паэтыю. 

М1хал Карыцк! (1714-1781). Б1яграф1чныя звестю. Жанрава-
тэматычная разнастайнасць зборн1ка «Песн!» (1817). Агульнадзяржауны 
пафас алегарычнай паэмы «Птушыны сойм», Сатырычнае адлюстраванне 
норавау шляхты у творы. Тэма патрыятызму i зн1таванасц1 з роднай зямлёю 
{«Праклён Вулкану», «Да музау, ятя жывуць па суседстеу з Дзетою i 
Палотаю», «Госцю Людоешу у пачатку мая», «Пажаданш Лшеы»), 
Клас1цыстычнае усхваленне розуму, навук!, адукацьи («Бштаваине,.. пану 
Марцту Пачобуту», «Да аднаго паэта»). Абарона езу1цкага ордэну 
{«Казка»), Шчырая адданасць рас1йскай 1мператрыцы {«Радасцъ у Полацку з 
нагоды прыезду Кацярыны II», «Песня Кацярыне II з нагоды прыезду на 
Белую Русь», «Смутак у Полацку з нагоды ад езду Кацярыны II»). 
Адметнасць паэтык! (кампаз1цыйная дасканаласць, адшл1фаванасць формы, 
рытм1к1, стылю; выкарыстанне традыцыйных антычных памерау, вобразау 
антычнае м1фалоп1 i л1таратуры). Значэнне лaцiнaмoyнaй na33ii 
М. Карыцкага. 

Адам Нарушэв1ч (1733-1796). Л1таратурная i грамадская дзейнасць у 
Рэчы Паспал1тай. Роля А. Нарушэв1ча у cтaнayлeннi розных напрамкау у 
польскамоунай л1таратуры. 1дыл11 паэта як увасабленне мары асветн1кау пра 
шчacлiвae жыццё на yлoннi прыроды: «Шчасл1бы шлюб». Оды i сатыры 
А. Нарушэв1ча: «Гчупствы», «Бедны лшаратар». С1мб1ёз л1рызму i 
дыдактызму у творчасц! паэта. Беларусь у «Г1сторы1 польскага народа» 
A. Нарушэв1ча. 

Франц1шак Карп1нск1 (1741-1825). Папулярнасць сентыментальных 
щыти i л1рычных вершау паэта у Рэчы Паспал1тай. «Забавы вершам» (1780). 
Грамадзянская л1рыка Ф. Карп1нскага. Тнтэрпрэтацыя 1дэй руса1зму у 
праграмным вершы «Бяртанне з Варшавы на вёску», Беларуск! перыяд 
жыцця. Выкарыстанне беларускага фальклору у польскамоунай творчасц!: 
«Песня Марысг да Янт», «Пайшла маладая Марыся па ракг», Камедыя 
Ф. KapnincKara «Чынш» (1790) у шэрагу творау, што прапагандавал! 
асветн1цкую 1дэю «добрага пана». Запазычанн! з камедьй «Чынш» у «1дыл11» 
B. Дун1на-Марц1нкев1ча. Ф. Каршнсю i А. М1цкев1ч. «Падарожжа па 
зачараваным краЬ>: непрыняцце паэтам-сентыментал1стам 1дэй рамантычнай 
школы i адмауленне ад м1стычнага адлюстравання рэча1снасц1. 

Франц1шак Князьн!н (1750-1807). Лацшамоуная творчасць в1цебскага 
перыяду. Мастацк1я пошук! паэта. Клас1цызм i сентыментал1зм у творчасц! 
Ф. Князьн1на. «Элег1я да Францшка Багамольца» як погляд паэта на уласную 
творчасць i творчасць у вогул е. Геро1ка-патрыятычная тэматыка трагедый 
«Гектар», «Фем1стокл», Сентыментал1сцкая л1рыка пулаускага перыяду. 
Зварот да беларускага фальклору. Беларус1змы у мове герояу Ф. Князьн1на: 



камедыя «Тры еяселл!». Услауленне кра1ны маленства у 1дыл1ях. Опера 
«Цыганы» (л1брэта Ф. Князьн1на, музыка М. К. Апнскага) на сцэне 
Слон1мскага тэатра AriHCKix. 

Юльян Урсын-Нямцэв1ч (1757-1841). Творчасць у рэчышчы 
клас1цызму. Адлюстраванне беларускай тэматык! у «Пстарычных 
падарожжах». «Лшоусшя л1сты» (1812) як крытыка прарас1йсюх i 
прафранцузск1х настрояу у Рэчы Паспал1тай. Патрыятычныя матывы у 
«Г1старычных песнях» (1816). Надзённасць камедьй «Вяртание дэпутата». 
Адлюстраванне у ёй праблемау грамадска-пал1тычнага жыцця часоу 
Чатырохгадовага сойму. Беларусь ва «Успамшах» Ю. Нямцэв1ча. 

Пал1тычная сатыра, Адлюстраванне падзей Сям1гадовай вайны («Указ 
гарачы», «Проект»), паустання Т. Касцюшю {«Разговор 1мператрыцы з 
1лъгештромом лттовны дня 28 апрыла 1794 г.», «Песня беларусшх жаунерау 
1794 г.»), Выяуленне беларускага i рэчыпаспал1таускага патрыятызму. 
Антырас1йская HaKipaBanacitb, аптацыйны характар, прапаганда 1дэй 
вольнасц!. Фальклорна-песенная аснова. Вобразнасць верша. 

Франц1шак PbicincKi (1749-1830?). Звестю пра паэта. Р. Падбярэсю пра 
народнасць творау паэта, дасц1пнасць, кам1зм, грубаваты гумар, 
папулярнасць вершау «Хгба прашу я дажджу.,.», «Пан Дамшт..,», «Роздум 
пасля страты закладзенага маёнтка». Ф. Рыс1нсю як магчымы аутар 
макаран1чных беларуска-польск1х вершау «Плач пакшутага каханай», «За 
пекнай паненкай аж душа сумуе...», 

Ян Аношка (каля 1775 - каля 1827). Б1яграф1чныя звестю. Зборн1к 
«Вершаваныя творы» (1828). Беларуская тэматыка вершау «Муза з вясковае 
далЬ, «Уроспачы», «Чорная роспач», «Чужы дом», «Сатыра пра гарэлку», 
«Модны залёттк», «Дуля за сл1ут», «Пра каханне», «Ветрагон да свае 
жонкг»). Сентыментал1зм у творах паэта. Р. Падбярэсю пра Я. Аношку. 
Творчасць паэта у польск1м i беларуск1м л1таратуразнаустве. 

Бурлескная паэз!я. Фалькларызацыя духоуных вершау. Травеставанне 
бiблeйcкix сюжэтау. Калядная («У Бэтлееме, убоггм доме,,,») i вел1кодная 
{«Уеаскрасенне Хрыстоеа») бурлескная паэз1я. «Уваскрасенне Хрыстова» як 
травесц1йны твор. Народны гумар i б1блейсюя персанажы у творы. 

«Энеща навыварат». Публ1кацы1 i рукап1сы твора. Даследаванн! паэмы 
у XIX-XX стст. Вырашэнне Я. Карск1м праблемы атрыбуцы! «Эне1ды 
навыварат». «Смаленская» i «в1цебская» рэдакцы! паэмы. Час i месца 
нап1сання. I. Манькоуск! i В. Рав1нск1 як мажл1выя аутары паэмы. 
Даследаванн! «Эне1ды навыварат» у беларуск1м л1таратуразнаустве. Ппотэзы 
Г. Юсялёва i П. Шауцова. «Энеща...» у шэрагу еурапейсюх травесщй: 
агульнае i адметнае. «Энеща...» i «Энеща» I. Катлярэускага. 

Прыёмы травестацы! ды {ро1кам1зму у творы. Паэтыка i строф1ка паэмы. 
Сюжэтна-кампаз1цыйныя асабл1васц1. Беларуск1я народныя традыцы!, 
светапогляд i побыт беларуса у паэме. Сацыяльная змястоунасць твора. 

3.9. Проза anoxi Асветшцтва 



Ганна Ал1мп1я Мастоуская (1762 - пасля 1823). Асоба п1сьменнщы. 
Традыцьй гатычнага рамана у творах «Страх у Замачку», «Матыльда i 
Датла», «Не заусёды так робщца, як гаворыцца», «Замак Канецпольсюх» 
(1806). Тнтэрпрэтацыя i м1фалапзацыя л1цв1нскай псторьй у рамане 
«Астольда» (1807). Першая у беларускай л1таратуры спроба нап1сання 
г1старычнага рамана. Спалучэнне асветн1цкага рацыянал1зму i тэндэнцый 
рамантызму. Творчасць Г. Мастоускай як cклaднiк перадрамантызму. 

Антон Марц1ноуск1 (1781-1855). Б1яграф1чныя звестю. Рэдагаванне 
часоп1сау «Вул1чныя вестю», «Вшенсю дзённ1к», газеты «JlixoycKi кур'ер». 
А. Марц1ноуск1 як аутар антыпрыгонн1цкай сатыры «Машына для б1цця 
сялянау» (1817) i, магчыма, беларускамоуных адозвау да народа (1812). 

3.10. Драматурпя эпох! Асветшцтва 

Франц1шак Багамолец (1720-1784). Бiягpaфiчныя звестю. Асветшцюя 
тэндэнцьй у творчасц!. Су вязь з Беларуссю. Камедьи для школьнага тэатра. 
Крытыка норавау у Рэчы Паспал1тай: «Пан добры», «Модныя кавалеры», 
«Хтры гаспадар». 

Мацей Радз1вш (1749-1800). Б1яграф1чныя звестю. Аперэта «Агатка, 
або Прыезд Пана» (музыка Яна Дав1да Голанда, л1брэта Мацея Радз1в1ла). 
Праблематыка хвора. Сувязь хвора з хагачасным грамадска-пал1хычным 
жыццём, 3 л1харахураю пра схасунк! пана i селян1на (Ф. Багамолец «Пан 
добры», Ф. KapniHCKi «Чынш»). Уплыу асвехн1цкай 1дэалоп1 (Ж. Ж. Русо) на 
вырашэнне асноунага канфл1кху хвора. Клас1цысхычная хракхоука вобразау-
нерсанажау. Увасабленне у вобразе пана мары асвехн1кау пра рэфармаванне 
грамадскага жыцця. Рэальнае i с1мвал1чнае у хворы. В образ Пана як 
алегарычнае увасабленне Пана дзяржавы, караля Схан1слава Аугусха. 

Каятан Марашэусю. «Камедыя» (1787) як хыповая барочная драма-
марал1хэ. Конхррэфармацыйная 1дэалопя i эсхэхыка барока у хворы. 
Залежнасць ад езу1цкага школьнага хэахра. «Камедыя» як спроба щэалаг1чнай 
барацьбы 3 вальнадумсхвам Асвехн1цхва. Чалавек i яго аднос1ны да веры i 
рэл1п1 як асноуная хэма хвора. Зададзенасць 1дэ1. Аухарская хракхоука 
вобраза галоунага героя (думка пра грэшнасць i н1кчэмнасць чалавека). 
Кам1зм с1хуацый i кам1зм харакхарау. Рэальнае i фанхасхычнае. 
Марал 1захарсхва у хворы. Традыцьп i навахарсхва. Асвехн1цк1 рэал1зм у 
хворы. 

М1хал Цяцерск! (7-1797). «Доктар па прымусу» (1787)- вольная 
апрацоука аднайменнае камедьи Ж. Б. Мальера. Уплыу на М. Цяцерскага 
хворау Ж. Б. Мальера, перакладзеных Ф. Багамольцам. Працяг храдыцый 
1нхэрмедый у беларуск1х сцэнах п'есы. 1дэалопя Асвехн1цхва у хворы. 

Ян Ходзька (1777-1851). Б1яграф1чныя звесхю. Дачыненн! з хаемным! 
в1ленск1м1 хаварысхвам!. Камедыя «Вызеаленая Jlimea, або Пераход цераз 
Неман» (1812). Тэма, щэйна-масхацю змесх хвора. Кульх Напалеона у п'есе. 
Асабл1васц1 клас1цызму Я. Ходзьк!. Драмахург1чнае майсхэрсхва аухара. 
«Вызваленая JlixBa, або Пераход цераз Неман» як пярэдадзень «Пана 



Тадэвуша» А. М1цкев1ча. Крытыка ладу жыцця беларуска-л1цв1нскае шляхты 
у аповесщ «Пан Ян са Сб1слачы» (1821). Творчасць Я. Ходзью 30-40-х гг. 

3.11. Jlixapaxypa эпох! Рамантызму 
(20-40-я гг. XIX ст.): 
асабл1васщ развщця 

Беларусь пад уладаю рас1йскага царызму. Курс на поуную ас1м1ляцыю i 
калан1зацыю насельн1цтва былога Вял1кага Княства Л1тоускага. Пал1тыка 
рус1ф1кацьй i палан1зацыя. Барацьба рас1йскай i польскай щэалопй у 
Бел ару ci. Станауленне беларускага л1таратурна-грамадскага руху. 
Сал1дарызацыя л1цв1нау (беларусау) з польск1м нацыянальна-вызваленчым 
рухам. 

Адлюстраванне падзей вайны 1812 г., фшамацка-фшарэцкага руху, 
Л1стападаускага паустання 1830-1831 гг., «змовы Канарскага» ды 1нш. у 
л1таратуры Беларус! першай паловы XIX ст. Праблемы фармавання 
беларускай творчай 1нтэл1генцьп у XIX ст. Асэнсаванне апалячанаю 
мясцоваю шляхтаю свае сапрауднае нацыянальнае прыналежнасц! i зварот да 
творчасц! на мове народа. Вылучэнне новых мастацюх талентау з народнага 
асяроддзя. Двуадз1нства беларуска- i польскамоуных плыняу у л1таратурным 
працэсе Беларус! XIX ст. 

Станауленне i разв1ццё беларускае нацыянальнае думк! у шматмоунай 
л1таратуры Бе л ару ci. Прэтэнз!! беларускага руху на рэпянальную 
адасобленасць. 

Дэмакратычны змест i пафас л1таратуры XIX ст. Складаныя i 
апасродкаваныя су вяз! са старабел ару екаю л1таратураю. Неабходнасць 
выпрацоук! новай жанравай с1стэмы i мастацк1х плыняу. Роля нацыянальнага 
фальклору у станауленн! i разв1цц1 беларускай л1таратуры XIX ст. Традыцьн i 
уплывы суседн1х л1таратур. Бел ару екая л1таратура у кантэксце славянск1х 
л1таратур XIX ст. 

Мастацк1я нлын! у беларускай л1таратуры XIX ст. Сентыментал1зм, 
перадрамантызм, рамантызм, рэал1зм, ix с1мб1ёз; стылёвы с1нкрэтызм творау 
беларускай л1таратуры XIX ст. 

3.12. Жыццё i творчасць Адама Мщкев1ча (1798-1855) 

Станауленне асобы паэта. Фигамацш перыяд творчасщ. Паэз1я 
А. М1цкев1ча як выяуленне л1цв1нскага (беларускага) патрыятызму. Этапы 
сталення А. Mi4KeBi4a: дамшканская школа у Наваградку (1807-1815), 
Вшенсю утверс1тэт (1815-1819), каханне да Марыл! Верашчаю, удзел у 
арган1зацьй студэнцк1х таемных таварыствау. Ф1ламацка-ф1ларэцкая 
чыннасць А. М1цкев1ча, яе патрыятычны пафас. Пачатак л1таратурнае 
творчасщ. «Гарадская згма» (1818). У рэчышчы класщызму (1818-1821). 
Настаун1цкая праца у Коуне (1819-1823). Уплыу еурапейскага рамантызму 



на станауленне стылю паэта. «Ода да маладосцпу i «Песня фтарэтау» як 
пярэдадзень рамантычнага бунту. 

«Балады i рамансы» (1822). Абарона рамантызму. Спрэчю з вшенсюм! 
вучоным1-асветн1кам1 {«Рамантычнасцъ»), Рамантычнасць як «дз1унае» i 
«простае» {«Люблю я»). Рамантызм i простанародная паэз1я {«Свщязь», 
«Свщязянка», «JImei»). Паходжанне жанру балады (кельцкая традыцыя). 
Уплыу на баладную практыку А. М1цкев1ча творау Я. Чачота i еурапейскай 
баладнай традыцьй. Наватарства А. М1цкев1ча. Адкрыццё таямн1чай сферы 
чалавечай душы, звышпачуццёвага свету. Рамантычная паэз1я як с1нтэз 
элементау эп1чных, л1рычных i драматычных. 

Тнтымная лipыкa паэта. «Да М***», «Да Д. Д.», «Да *** На Альпах у 
Сплюгене 1829», 

«Гражына» - твор гера1чнае na33ii. Спалучэнне клас1цыстычных i 
рамантычных традыцый. М1стыф1кацыя народнае песн1-легенды. Зварот да 
Сярэднявечча. Патрыятычны пафас паэмы. Любоу да Бацькаушчыны як 
характэрная рыса л1цв1нау. Сутнасць канфл1ктау у творы. Рамантычнае 
вырашэнне праблемы героя. «Гражына» i выхаванне патрыятычных ды 
маральных пачуццяу. «Гражына» i «1л1яда» Гамера. 

«Дзяды» (II i IV частк!). Загадкавая будова твора. Прычыны звароту да 
народнае м1стэры1- урачыстасц! ушанавання продкау «дзяды». Сутнасць 
сцэнау паганскага абраду. Герой паэта на свяце «дзядоу». Драма пустэльн1ка 
Густава. Разлад мш дыдактызмам эпох! Асветн1цтва i рэальным жыццём. 
Рэм1н1сцэнцы1 3 мастацкае л1таратуры (Ж. Ж. Русо «Новая Эла1за», I. В. Гётэ 
«Пакуты маладога Вертэра»). Абарона абраду «дзядоу» галоуным героем. 
Народная марал ьнасць як крытэрый марал! у вогул е. Раскрыццё народных 
уяуленняу пра сувязь зямнога свету з незямным. Уплыу Дж. Г. Байрана -
«песняра незвычайных 1ндыв1дуальнасцяу». 

РасШсш этап жыцця i творчасщ Л. Мщкев1ча (1824-1829). Арышт па 
справе фшаматау. Высылка у Пецярбург i Адэсу. Падарожжа у Крым (1825). 
Пецярбургска-маскоуск! перыяд жыцця i творчасц!. 

«Санеты», «Крымскгя санеты» (1826). Усход (для А. М1цкев1ча-
Крым) як крын1ца натхнення рамантыкау. Майстэрства паэтычнага слова, 
удасканаленне кампаз1цы1 верша. Л1рызм i глыбокая фшасофская думка. 
Гульня кантрастау. Патрыятычныя матывы. 

«Конрад Валенрод» (1828). Пстарычная аповесць з алюз1ям1 на 
сучаснасць. 1мкненне аутара давесц!, што твор нап1саны паводле пстарычных 
падзей (прадмова, каментары!). Байранауск1я матывы у творы. Роздум над 
лёсам роднага краю. Задача падтрымання духу народа. Трагедыя Альфа-
Конрада. Тэма асаб1стага шчасця i шчасця Айчыны. «Конрад Валенрод» як 
аповесць пра кошт любов! да Бацькаушчыны, як «падручн1к» барацьбы з 
ворагам, апалог1я пометы, метафара траг1зму маральных канфл1ктау 
тагачасных патрыётау-л1цв1нау. Роля паэзп у фармаванн! нацыянальнае 
свядомасц!, патрыятызму народа. 

Жыццё i творчасць А. Мщкее1ча у эм1грацьп (1829-1855). Падарожжа 
па Заходняй Еуропе. Парыжск! перыяд жыцця. Выкладчыцкая дзейнасць у 



Лазане i Парыжы. Беларуская мова i фальклор у лекцыях паэта. А. М1цкев1ч i 
А. Тавянск!. А. М1цкев1ч i польская эм1грацыя. 

«Дзяды» (III частка). Новая трактоука вобраза галоунага героя. 
М1стычны i рэал1стычны планы паэмы. 1дэ\ мес1ян1зму. Патрыятычная тэма i 
тэма згодн1цтва-здрады. Раздзел «Ноч дзядоу» як звяно, што злучае III частку 
паэмы 3 II i IV. «Дзяды» як рамантычная нацыянальная драма. 

«Пан Тадэвуш» (1834). Настальпя паэта па Л1тве. Саплщова як 
м1кракосмас дауняе Лiтвы. Прыгодн1цкая фабула хвора, яго патрыятычныя 
матывы. Асабл1васц1 стылю i жанр паэмы. Вобразная с1стэма хвора. Тыны 
л1цв1нау. 1рон1я i гумар. «Пан Тадэвуш» як эпапея шляхецкага жыцця. 

Л1рыка эмiгpaцыйнaгa перыяду: «Exegi monumentum aere perennius.,.», 
«Над еоднай прасторай чыстай.,.», «Kani мой труп...», «Палшся мае 
слёзы...». 

А. М1цкев1ч у польскай крыхыцы XIX сх. Сучаснае Mi4KeBi4a3HaycxBa у 
Польшчы. А. М1цкев1ч у перакладах на беларускую мову (В. Дун1н-
Марц1нкев1ч, А. Ельск!, Я. Купала, Б. Тарашкев1ч, Я. Семяжон, П. Б1хэль ды 
1нш.). А. Mii;KeBi4 у беларусюм л1харахуразнаусхве. 

3.13. Творчасць Яна Чачота (1796-1847) 

Бiягpaфiя nicbMenniKa. Дачыненн! са схудэнхам! В1ленскага ун1верс1хэха. 
«Шхахны» паэх хаварысхва ф1ламахау. «Ямбы» Я. Чачоха. Беларускамоуная 
хворчасць: «Яжовыя 1мятны», «Да пактъце горла драць...», «На приезд 
Адама Мщкее1ча», 

Польскамоуная хворчасць паэха, асвехн1цк1я i раманхычныя хэндэнцы!. 
1мкненне дакладна перадаваць фальклор. Спроба пам1рыць прац1ун1кау i 
прых1льн1кау раманхызму. Спалучэнне у баладнай хворчасц! кн1жных 
г1схорый i вусных паданняу. Маральна-эхычная i пахрыяхычная 
праблемахыка хворау Я. Чачоха ф1ламацкага перыяду. «Свщязь», 
«Наваградст замак», «Узногг», «Мышанка», «Радзгвш, або Заснаванне 
Вшьш», «Калдычэуст шчупак», «Бекеш», Балады Я. Чачоха - крын1ца 
хворчага наххнення, аснова узлёху раманхычнага ген1я А. М1цкев1ча. «Спевы 
пра даушх лщвшау» як вершаваная г1схорыя Л1хвы-Беларус1. 

Арышх па справе ф1ларэхау i ф1ламахау. Высылка. Фалькларысхычна-
перакладчыцкая дзейнасць пасля вярхання на Бацькаушчыну. Падрыххоука 
шасц1хомнага збору беларуск1х народных песень - «Вясковыя песеньк! з-над 
Немана i Дзв1ны». Дэмакрахызм Я. Чачоха. Асвехн1цк1 харакхар прадмоу. 
Спроба харакхарысхык! «славяна-крыв1цкае» мовы. «Уласныя вясковыя 
пест», 1х маральна-эхычная праблемахыка {«Да мшых мужычкоу» ды inni.). 
Тэмахыка i праблемахыка польскамоунай л1рыю («О ты край мой 
нешчасл1вы!», «Уцеха», «Яна далёка», «Касец», «Малацьбшы», 
«Прастчка»), 

3.14. Творчая спадчына паэтау фшамацкага асяроддзя 



Тамаш Зан (1796-1855). Б1яграф1чныя звестю. Роля у аргашзацьй 
таемных в1ленск1х суполак моладз! (ф1ламатау, ф1ларэтау, прамян1стых), 
каардынацыя 1хняе чыннасц!. Арышт i высылка. Л1таратурная i грамадская 
дзейнасць пасля вяртання (1841) на радз1му. Беларусю фальклор у творчасщ 
Т. Зана: «Мшчук», «Цыганка», «Трыялет», «Свщязь-возера», «ТвардоускЬ. 

Антон Эдвард Адынец (1804-1885). Даэм1гранцю (1821-1829) перыяд 
творчасц! {«Песня фшарэтау»). Выкарыстанне беларускае м1фалоп1 
{«Хохлш»), Сяброуства з А. М1цкев1чам i Я. Чачотам. Эп1таф1я «Hadnic на 
магшъным помшку Яну Чачоту у Ротшцы», Грамадская i л1таратурная 
дзейнасць на Бацькаушчыне (1837-1866). Рэдагаванне «Вшенскага весн1ка». 

Юльян Корсак (1806-1885). Беларуская тэматыка л1таратурнай 
творчасц! паэта {«Да Немана»). Мастацкае увасабленне народных прымхау i 
забабонау у ягонай паэзИ {«Зорка Лятавец»), 

Ануфры Петрашкев1ч (1793-1863). Роля у арган1зацы1 таварыства 
ф1ламатау. Рамантычныя тэндэнцы! у творчасц!. Фальклорны этнаграф1зм 
(1дыл1я «Купала») i уплыу сентыментал1зму {«Вёска»), Патрыятычныя 
матывы {«Роздум каля рушау Гедымшавага замку»), 

Александр Ходзька (1804-1891). Зборнк «Вершаваныя творы» (1829). 
Беларуск! фальклор як аснова для баладнай творчасц! паэта {«Малшы»). 
А. Ходзька i А. М1цкев1ч. 

1гнат Дамейка (1802-1889). I. Дамейка i А. Мщкев1ч. Успамшы 
I. Дамейк! «Фшарэты i фтаматы», «Маладосцъ Мщкее1ча», «Вяртанне на 
радз1му». 

3.15. Беларускамоуная л1таратура 20-40-х гг. XIX ст. 

Паулюк Багрым (1812-каля 1890). Б1яграф1чныя звестю. П. Багрым i 
паэз1я в1ленск1х рамантыкау. П. Багрым i беларускамоуная паэз1я 
(Я. Баршчэуск!). Псторыя публ1кацьп верша «Заграй, заграй, хлопча малы». 
1гнат Яцкоуск! i праблема аутарства верша. Рэальны факт i наэтычная фабула 
верша. Аутаб1яграф1зм i мастацкая вобразнасць твора. М1фалаг1чныя матывы 
як увасабленне трапзму народа. Трансфармацыя фальклорна-несенных 
традыцый у нацыянальную л1таратуру Новага часу. Праблемы атрыбуцьй 
верша «Заграй, заграй, хлопча малы». 

Анан1мная л1таратура. Прычыны анан1мнасц1 л1таратуры. Публ1кацьп 
беларускамоуных анан1мных творау (альманах «Bojan», 1838, «Маяк», 1843, 
т. 9; 1845, т. 23, «Иллюстрация», 1848, т. 7; «Белорусские песни» I. Насов1ча 
ды 1нш.). 

«Втшаванне бондара Савасцея». Антьшаустанцк1я матывы твора. 
Паустанцк! рамантызм шляхты i рэальны погляд на падзе! простага люду. 
Адлюстраванне у вершы праблемау нацыянальнага жыцця беларусау. 
Апавядальн1цкае майстэрства аутара. Дьшам1зм маналога. Спроба 
«уц1снуцца» у paMKi в1ншавальнага жанру. 

«Ыятннае втшаванне». Народная мудрасць, гумар i кемл1васць у 
вершы. У рэчышчы традыцый в1ншавальнага жанру. 1дэйная канцэпцыя 



вшшавальнага жанру: шкненне да Mipy i згоды М1ж гаспадаром i ягоным! 
падданым!. «Вось як1 цяпер люд стау». Маральна-этычная праблематыка 
хвора. 

3.16. Паэз1я 40-х гг. XIX ст. 

Грымалоуск1я Валерыян, Клеменс, Юльян (першая палова XIX ст.). 
TpoxTOMHiK «Вершаваныя теоры» (1837). Беларусюя матывы вершау 
(«Думка селянта на шве», «Роздум над Дзетою»), выкарыстанне беларуск1х 
народных песень (драматычная паэма «Блаславенне»), пераклад беларускага 
фальклору на польскую мову {«Пест беларускага люду»), 1мкненне вывесц! 
«свой беларуск! дыялект з усеагульнага забыцця» (л1ст да А. Грозы). 

Гаудэнты Шапялев1ч (1800-1846)- беларусю польскамоуны паэт. 
Б1яграф1чныя 3BecTKi: вучоба у Полацкай езу1цкай акадэм11, праца у 
Пецярбургу i В1цебскай г1мназ11, удзел у патрыятычным руху. «Беларуск! 
перадрамантызм» як асноуны стылёвы напрамак яго творчасц! {«Усюды ты», 
«Памяркоунасцъ», «Рубон»), 

Габрыэля Пузыня (1815-1869). Б1яграф1чныя звестю. Маральна-
этычная праблематыка у зборн1ках «У 1мя Бога» (1843), «Далей у свет» 
(1845). С1мвал1чная значнасць верша «Да Адама Мщкеб1ча, пасылаючы 
яму mpoxi вады i кеетак». Беларуская рэча1снасць у мемуарах «У Ыльш 
i лшоусюх дварах», апавяданнях «Помета лшвшю», «Слоуцы люду». 
Г. Пузыня як верагодная аутарка паэмы «Мачаха». 

Тадэвуш Лада-Заблоцк! (1811-1847). Асоба паэта. Гартаванне 
патрыятычных памкненняу. Ссылка на Кауказ. Маральна-рэл1г1йная 
праблематыка (балада «Зачараеаная дзяучына»), пстарычная тэма (балада 
«Ляшка»), настальпя па Беларус! {«Да бярозы на Кауказсюх гарах», паэма 
«Ваколщы Вщебска», элеп! «Да Дзеты», «Вшя», «Ах, пусцще мяне,.,») у 
творчасц! паэта. Зборн1к «Вершаеаныя теоры» (1845). Р. Падбярэсю пра 
Т. Ладу-Заблоцкага. 

Франц Сав1ч (1815-1847). Станауленне асобы. Юраунщтва 
«Дэмакратычным таварыствам». Рэг1янальны патрыятызм. 1дэйна-мастацк1 
змест гутарк! «Там блгзко Шньска». Эсхаталапчныя матывы у «Споеедз! 
пакутшка», Адлюстраванне 1дэй польскага мес1янства. «Успамты» як твор 
мемуарнае л1таратуры. Г1сторыя нап1сання i публ1кацы1. Сал1дарызацыя 
беларусау з пoльcкiм нацыянальна-вызваленчым рухам i запаволенне 
працэсау нараджэння беларускае нацыянальнае самасвядомасц!. 

Аляксандр Грот-CnacoycKi (1808-1857). Балады паводле беларусюх 
паданняу («Апошшя лоеы», «Латшк», «Русалт»), 

3.17. Проза i публщыстыка 20~40-х гг. XIX ст. 

Генрык Жавуск! (1791-1866). Б1яграф1чныя звестю. Псторыя нап1сання 
«Успамтау Саплщы». Рамантычны г1старызм у творы. «Успам1ны Сапл1цы» 



як характарыстыка л1цв1нскае (беларускае) шляхты другое паловы XVIII ст. 
Рэальны шляхецк! свет i ягонае адлюстраванне у творы. Вобраз галоунага 
героя-апавядальн1ка. М1фалаг1зацыя ricTOpbii Барскай канфедэрацьй i 
падзелау Рэчы Паспал1тае. Спроба стварэння вобраза нацыянальнага героя 
(Тадэвуш Рэйтан). Элементы апяграф1чнага канону ва «Успам1нах Сапл1цы». 
Вобраз Караля Радз1в1ла Пане Каханку. Кампаз1цыя i стыль твора. Уплыу 
крытык! (М. Грабоуск!) на перамену поглядау Г. Жавускага на м1нулае 
(раман «Шстапад»), 

Эдвард Тамаш Масальск! (1799-1879). Б1яграф1чныя звестю. 
Рэдагаванне naconica «Balamut» («Баламут»). Дыдактычны раман «Пан 
Падстолщ» (1831-1833) як твор пра пал1тычнае i эканам1чнае жыццё у 
Беларус!, пра сацыяльнае станов1шча сялянства. Пан Падстол1ц - вобраз 
1дэальнага пана. 

Марц1н Асорыя-Цяпл1нск1 (1802-1847). Бiягpaфiчныя звестю. 
Фалькларыстычная i выдавецкая дзейнасць. Гумарыстычнае майстэрства 
nicbMenniKa у апавяданн! «Нешта тут с абакам смярдзщь». 

Аляксандр Гроза (1807-1875)- польскамоуны л1таратар Украшы i 
Беларус!. Узаемадачыненн! з пpaдcтayнiкaмi беларускага руху. Таленав1тае 
выкарыстанне беларуск1х легендау у паэмах «Марына», «Тчухое еозера». 
Беларуская г1сторыя дахрысц1янск1х часоу у творах. А. Гроза i Я. Баршчэуск! 
(«Нечаканы госць»). 

Плакщ Янкоуск! (1810-1872). Звестю пра пюьменшка. Крытыка 
заганау шляхецкага жыцця. Мясцовы патрыятызм. 1дэал1зацыя м1нулага. 
Гумарыстычны талент П. Янкоускага у праза1чных творах («Засценак», 
«Апавядант»), 

1ос1ф Цытов1ч (1811?- 1870) як публщыст «Маяка». Выступление у 
абарону мовы i л1таратуры беларусау {«Два слоеы пра мову i тсьменнасць 
Белай Pyci» i «Адзш дзень у БеларуЫ»), Спроба выяулення беларускага 
светапогляду у рас1йск1м друку. 

Фадзей Булгарын (1789-1859). Б1яграф1я шсьменн1ка. Яго удзел у 
л1таратурным жыцц! Pacii. Журнал1сцкая i выдавецкая дзейнасць. 
Супярэчл1вае стауленне з боку руск1х п1сьменн1кау. Беларусь ва «Успамшах 
Фадзея Булгарына» i рамане «lean Выжыгш», 

Юзаф 1гнат Крашэуск! (1812-1887). Б1яграф1чныя звестю. Сувязь з 
беларуск1м краем. Прапаганда у ранняй творчасц! л1цв1нск1х 1дэй (паэмы 
Tpbmorii «Анафеляс»), адлюстраванне ricTOpbii Беларус! {«Кутгас», 
«Апошняя са слуцкгх князёу», «Старая казка», «Кароль у Нясегжы. 1784», 
«Апоштя хешны Пане Каханку», «Мацг каралёу», «Паперы ГлшкЬ), наказ 
цяжкага станов1шча прыгонных {«Хата за еёскай», «Псторыя Саут»), 
Ю. I. Крашэуск! i беларуская л1таратура. 

Рамуальд Падбярэск! (1812-1856). Б1яграф1я. Удзел у арган1зацьй 
беларускага л1таратурна-грамадскага руху 40-х гг. XIX ст. Рэдактарска-
выдавецкая дзейнасць у Пецярбурзе i В1льн1 («Rocznik Literacki» 
(«Л1таратурны гадав1к»), «Pami^tnik Naukowo-Literacki» («Навукова-
л1таратурны дзённ1к»)). 



«Беларусь i Ян Баршчэусю» як першы нарыс ricxopbii новай беларускай 
л1таратуры. Вызначэнне беларускай мовы як асноунага крытэрыю народнасц! 
п1сьменн1ка. Спроба анал1зу вытокау апавядальн1цкага таленту 
Я. Баршчэускага, нацыянальнага духу ягоных творау. 

«Лгсты пра Беларусь» як адказ шав1н1стам-славянаф1лам. 1мкненне 
давесц! неабгрунтаванасць выдумак пра Беларусь як пра цёмны i заб1ты край. 
Р. Падбярэск! у ricxopbii беларускае лiтapaтypы. 

1гнат Храпав1цю (1817-1893) - беларусю л1таратар, фалькларыст, 
гpaмaдcкi дзеяч. IniiJibMTap выдання naconica «Rubon» («Рубон»). 
Фалькларыстычная i перакладчыцкая дзейнасць. Артыкул «Погляд на паэзт 
беларускага люду» (1845)- думка пра дэмакратызацыю л1таратуры, пра яе 
народны характар. Вера у абуджэнне беларускага лiтapaтypнaгa жыцця (верш 
«Дзета»). 

1гнат Ходзька (1794-1861). Бiягpaфiя nicbMenniKa. Уплыу творчасщ 
Я. Xoдзькi на фармаванне асобы I. Xoдзькi. Пaлeмiкa з paManxbiKaivii (лicт да 
А. Э. Адынца). I. Ходзька i А. MiuKeBi4. I. Ходзька як aдзiн з аутарау 
«Альбома» Аляксандру П. Асветн1цка-сентыментальныя i рамантычныя 
тэндэнцьй у na33ii i прозе лiтapaтapa. Гавэнда-гутарка у творчасц11. Ходзью. 

Структура «Лщвшскгх малюнкау» i «Лщвшсшх паданняу». FicTapbBM i 
acaблiвacцi nasTbiKi. «Успамшы кеестара», Адметнасць мастацкай формы 
твора. Элементы пpыгoднiцтвa i паэтыка вандроунага рамана. 1дэйна-
MacTauKi змест твора. P34aicHac4b anoninix дзесяц1годдзяу XVIII - пачатку 
XIX ст. i ейнае мастацкае увасабленне п1сьменн1кам. Маральна-этычная 
праблематыка у творы. Сутнасць канфл1ктау. Вобразная cicT3Ma «Успам1нау 
квестара». Аутаб1яграф1чна-аутарскае у структуры вобраза галоунага героя. 
Стварэнне вобраза «зямнога раю»: маёнтак Старасты як узор для 
наследавання. Вобразы пстарычных асобау (Караль Радз1в1л Пане Каханку, 
М1хал Валадков1ч). Культ Напалеона i ягонае адлюстраванне у творы. 
Майстэрства I. Ходзьк1. 

3.18. Творчасць Яна Баршчэускага (1794(?)-1851) 

Асоба паэта. Крын1цы звестак пра год нараджэння паэта. Бучоба у 
Полацкай езу1цкай АкадэмИ. Беларускамоуная творчасць Я. Баршчэускага. 
«Рабунт мужыкоу» як водгук на падзе1 вайны 1812 г. «Да чым жа теая, 
дзееанька, галоука занята?» - першы верш 1нтымнага характару у 
беларускамоунай паэзИ XIX ст. «Гарэлща» як адлюстраванне рэал1й 
сялянскага жыцця таго часу. 

Пецярбургсю перыяд жыцця. Сустрэчы з А. М1цкев1чам i Т. Шаучэнкам. 
Л1ставанне з Ю. Шапялев1ч-Корсак. Польскамоуная паэз1я Я. Баршчэускага: 
«Санет для В, П, Буйшцкае», «Да ЮлЬ>. Рэдактарска-выдавецкая дзейнасць 
п1сьменн1ка. Альманах «Niezabudka» («Незабудка»). Фальклорны 
этнаграф1зм i л1таратурная традыцыя у баладах Я. Баршчэускага «Русалка-
спакусшца», «Дзявочая крынща», «Дзее бярозы», «Роспач», «Курганы», 
«Партрэт». 



«Шляхцщ Заеальня, або Беларусь у фантастичных апавяданнях». 
ricTopbiH узн1кнення твора. Асабл1васц1 кампаз1цьп хвора. Маральна-
рэл1пйная праблематыка KHiri, паганская м1фалопя i догмы хрысц1янства у 
ёй. Беларуск! нацыянальны светапогляд герояу Я. Баршчэускага. 
Нацыянальна-патрыятычная тэма «Шляхц1ца Завальн1». Сцвярджэнне думк! 
пра рэг1янальную адасобленасць Беларус!. Увасабленне у хворы беларускае 
нацыянальнае щэи Плачка, Сын Буры, Пакухны дух як носьб1хы гэхае щэ[. 
Сувязь са схарабеларускаю л1харахураю (пераасэнсаванне галоунага вобраза 
«Трэнаса» М. Смахрыцкага). Выкарысханне змесху, схыл1схык1 i паэхык! 
беларуск1х казак, легендау i паданняу. «Шляхц1ц Завальня» як л1харахурны 
хвор, а не зборн1к беларускага фальклору на польскай мове. Прыхчавы 
харакхар «Шляхц1ца Завал ьн1». «Шляхц1ц Завальня» як с1мвол1ка-
алегарычнае адлюсхраванне г1схарычных надзей у Беларус! у другой палове 
XVIII сх. «Шляхц1ц Завальня» у беларуск1м л1харахуразнаусхве. 

«Драуляны Дзядок i кадета 1нсектау>, Г1схорыя нап1сання i публ1кацьп. 
Разв1ццё беларускае хэмахык! у хворчасц! Я. Баршчэускага. Народная 
фанхасхыка у хворы. Маральна-эхычная нраблемахыка. Грамадзянская 
паз1цыя аухара. 

«Душа не у ceaiu целе», Рэальныя падзе! i вымысел у ановесц!. Ф. Сав1ч 
як мажл1вы правобраз галоунага героя. Я. Баршчэуск! пра шлях! служэння 
Бацькаушчьше. 

«Жыццё араты», Беларуск1я рэал11 як аснова сюжэха драмахычнае 
наэмы. Алегорыя i с1мвол1ка у хворы. Я. Баршчэусю пра ролю масхацхва 
(вобраз Музык!). 

Роля Я. Баршчэускага у сханауленн! беларускага л1харахурна-
грамадскага руху у 40-я гады XIX сх. Беларуская 1дэя Я. Баршчэускага у 
другой палове XIX сх. i у XX сх. 

4. Л1ТАРАТУРА 
ДРУГОЙ ПАЛОВЫ XIX СТ. 

4.1. Л1таратура 50-60-х гг. XIX ст. 

Агульная характарыстыка л1таратурнага працэсу. Найважнейшыя 
эканам1чныя i грамадска-пал1хычныя падзе! i працэсы, як1я пауплывал! на 
разв1ццё л1харахуры Беларус! (лiбepaлiзaцыя грамадскага жыцця пры 
Аляксандры II, правядзенне сацыяльна-эканам1чнай рэформы 1861г., 
нацыянальна-вызваленчае паусханне 1863-1864 гг. i яго вьш1ю, урадавы курс 
на хахальную рус1ф1кацыю краю). Грамадская думка, беларусазнаучыя 
даследаванн!, акхыв1зацыя выдавецкай дзейнасц! i аслабленне цэнзуры у 
50-х - першай палове 60-х гг. Альманах! i перыядычныя выданн!. Палем1ка 
пра 1дэйнасць (хэндэнцыйнасць) i народнасць л1харахуры. Паказ новага 



героя-селян1на i сутнасць прынцыпу мастацкага этнаграф1зму. Фарм1раванне 
асноуных цэнтрау беларускага л1таратурна-грамадскага руху (М1нск, В1льня, 
В1цебск). Мшск у творчай б1яграф11 В. Дун1на-Марц1нкев1ча, У. Сыракомл!, 
С. Манюшю, П. Шшлеускага. Асобнае месца П. Шшлеускага (1823-1861) у 
грамадска-культурным жыцц! Беларус! 50-х гг. В1ленскае л1таратурнае 
асяроддзе (У. Сыракомля, В. Каратынск!, Ю. Ляскоусю i 1нш.) i л1таратурны 
салон А. KipKopa. RicbMeHHiKi В1цебшчыны А. Вярыга-Дарэусю, А. Рып1нск1, 
Г. Марц1нкев1ч, Я. Вуль. 

Адам Плуг (Антон Пяткев1ч; 1823-1903). Беларусь у лесе шсьменнка. 
Сяброуства 3 У. Сыракомлем. Кантакты з В. Дун1ным-Марц1нкев1чам: ацэнка 
творчасц1 п1сьменн1ка у нарысе А. Плуга «Некальт уражанняу з падарожжа 
па Лшв^» (1858). Журнал1сцкая i выдавецкая дзейнасць. Л1ставанне з 
A. PbiniHCKiM. Творчасць на беларускай мове. Сувязь апавядання «Кручаная 
баба» (1849) з анекдотам! i казкам!, у як1х выкарыстаны фальклорны матыу 
пра пакаранне злоснай i дурной жонк1. 

1гнацы Яцкоусю (1795-1873). Б1яграф1чныя звестю. Жыццё у эм1грацьп 
i стасунк! з А. Рып1нск1м i Ю. Ляскоуск1м. Жанравая адметнасць твора 
«Аповесць 3 майго часу, або Лшоустя прыгоды» (1854). Мастацкае 
асэнсаванне вайны 1812 г. у творы. Схаваная палем1ка з паэмай «Пан 
Тадэвуш» А. М!цкев1ча. Адлюстраванне побыту i норавау наваградскай 
шляхты. Звестк! пра Пётрака з Крашына i яго верш «Зайграй, зайграй, хлопча 
малы...». Польскамоуныя вершы. 

Юльян Ляскоуск! (1826 - пасля 1888). Удзел у вызваленчым руху i 
эм1грацыя. Знаходжанне у Лондане. Ю. Ляскоуск! i праблема аутарства элеп! 
«Заиграй, зайграй, хлопча малы,,,», Вяртанне на радз1му i супрацоун1цтва у 
В1льн1 3 А. KipKopaM. Паэтычны зборн1к на нольскай мове «Беларуст 
бандурыста» Патрыятычны нафас, адлюстраванне беларускага 
фальклорна-этнаграф1чнага матэрыялу i асноуныя матывы у паэме «На 
чужой старане» (1855). Пераезд на жыхарства у Польшчу пасля паустання 
1863-1864 гг. Асветнщю характар дзейнасщ. Выступление у абарону 
беларускай мовы. Пытанне аутарства стыл1заваных над фальклор 
беларускамоуных вершау «Зямелька мая» (1863) i «Пад дуду» (1879). 

4.1.1. Жыццё i творчасць В1нцэнта Дун1на-Марц1нкев1ча. 
В1нцэнт Дун1н-Марц1нкев1ч (1808-1884). Б1яграф1я. Дэмакратызм i 

1дэалы асветн1цтва як вызначальныя рысы светапогляду. Шматграннасць 
творчай асобы п1сьменн1ка. Разумение творчасц! як маральна-асветн1цкай 
Micii. Сялянска-дэмакратычныя 1дэалы i л1таратурна-эстэтычныя погляды 
B. Дун1на-Марц1нкев1ча. Музычна-тэатральнае жыццё Беларус! у сярэдз1не 
XIX ст. i пачатак драматурпчнай дзейнасц!. Першыя оперы i творчае 
супрацоун1цтва з С. Манюшкам. В. Дун1н-Марц1нкев1ч як артыст i рэжысёр-
пастаноушчык музычных спектакляу у М1нску. Псторыя выдання кн1г 
В. Дyнiнa-Mapцiнкeвiчa. Кантакты з бeлapycкiмi п1сьменн1кам1 i дзеячам! 
культуры. Акал1чнасц1 удзелу у паустанш 1863-1864 гг., арышт i турэмнае 
зняволенне. Жыццё у Люц1нцы пад пал1цэйск1м наглядам. 



Ранн! перыяд творчасц!. Г1сторыя стварэння i публ1кацьй л1брэта оперы 
«1дыл1я» {«Sielanka») (1846). Пастаноука спектакля i водгук! у перыядычным 
друку. Асветн1цк1я тэндэнцьп i праявы эстэтык! сентыментал1зму у творы. 
1мкненне да сацыяльнай rapMonii на аснове маральнай еднасц! i 
агульначалавечых каштоунасцей. Патрыятычныя матывы i характар 
любоунай iHTpbiri. Сцэн1чнае вырашэнне щэ1 «перавыхавання» касмапал1та 
Караля Лятальскага пад уплывам кахання. Пошук! маральнага 1дэалу у 
народным асяроддз!. Спроба стварэння мастацк1х тыпау беларускага 
сялянства. Вобраз Навума Прыгаворк!. Элементы сацыяльнага крытыцызму у 
творы. Сувязь 3 традыцыям! прыдворнага i школ ьнага тэатра Беларус! 
XVIII ст. Жанравая спецыф1ка, двухмоунасць i паэтыка твора. Апрацоука 
твора Я. Лёс1кам i Я. Купалам. Г1сторыка-л1таратурнае значэнне «1дылп». 

Жанравая адметнасць i г1сторыя выдання творау паэтычнага эпасу. 
Традыцы! клас1цызму i сентыментал1зму, рамантычныя i рэал1стычныя 
тэндэнцы! у паэтычным эпасе у аспекце тэоры! паскоранага разв1цця 
беларускай л1таратуры. Сацыяльна-побытавы фон i 1дэйна-мастацк1я 
прынцыпы наказу народ нага асяроддзя. 

«/а/7ш» (1855). Паглыбленне дэмакратычнага зместу творчасщ. Гапон 
як носьб1т паз1тыунай духоунай сшы народа. Пошук! дабра i прыгажосц! у 
сялянск1м асяроддз!, паэтызацыя народнай побытавай культуры. Асветн1цк1я 
тэндэнцьп у творы, дыдактызм i марал1затарства. С1нтэз элементау розных 
мастацк1х напрамкау i асабл1васц1 сюжэтнай пабудовы у «Гапоне». 

«Вечаршцы» (IS55). Структура твора. Асветшцка-марал1затарск1 сэнс 
гумарыстычнага вершаванага апавядання «Дурны Змщер, хоць хшры». 
Мастацк! тып апавядальн1ка i мясцовыя (м1нсюя) рэал11 у творы. 1дэал1зацыя 
м1нуушчыны у вершаваным апавяданн! «Стауроустя дзяды». Часавая 
1нверс1я дзеля сцвярджэння щэ\ сацыяльнай rapMonii. М1фалапчны каларыт, 
народна-легендарныя i казачныя матывы. 

«Купала» {IS56), «Шчароустя дажынт» Маральна-асветнщкая 
1дэя i прынцып «жывой этнаграф!!» у творах. Iдэaлiзaцыя патрыярхальнай 
свядомасц!, паэтызацыя традыцыйнага народнага побыту. Усведамленне 
п1сьменн1кам грамадзянсюх i эстэтычных мэтау сваей творчасц! (прадмова-
прысвячэнне у «Купале»), 

«Траеща брат-сястрыца» (1857). Л1таратурная трансфармацыя 
фальклорнага сюжэта. Баладна-рамантычныя прынцыпы паэтык!: 
кантраснасць вобразнай с1стэмы, палярызацыя дабра i зла, драматычная 
напружанасць канфл1кту, матывы гера1зацьй м1нулага. Жанравая адметнасць 
твора як паэмы-балады. 

«Былщы, расказы (1857). Арыпнальнасць кампаз1цьп твора: 
был1ца у был1цы. Маральна-дыдактычны характар першай частк! «Злая 
жонка», Мастацкая неаднароднасць як вын1к супярэчл1вага спалучэння 
паэтык! сентыментал1зму i рамантызму. Элементы жанру «падарожжа» у 
другой частцы «Хал1мон на каранацьй». Галоуны герой Хал1мон Забалотны 
як самабытны народны характар i тыповы прадстаун1к беларускага краю. 
Развенчванне царысцк1х 1люз1й як праявы патрыярхальнай свядомасц!. 



Элементы кам1зму i паэтыка бурлеску у хворы. Сэнсавая шматзначнасць 
паэтычнай щэ1 у вын1ку «зн1жэння» стылю. 

Пераклад паэмы А. М1цкев1ча «Пан Тадэвуш». Вызначэнне мэтау гэтай 
творчай працы у «Прадмоее перакладчыка»Прычыны стыл1стычнай 
HeaAnaBeAHac4i перакладу i арыпнала. Пафас каментарыяу перакладчыка i 
г1сторыя публ1кацы1 тэксту. 

Польскамоуныя паэмы у кантэксце паэтычнай творчасц1. 
Патрыярхальна-шляхецю свет у паэме «Блаславёная слл/'л» (1856). 

Паслядоуна сентыментал1сцк1 характар твора. Рамантычная паэтызацыя 
свабодалюбства i 1дэй нацыянальна-вызваленчай барацьбы у «Славянах у XIX 
стагоддзЬ Асэнсаванне лесу беларускага паэта у «JlimapamapcKix 
клопатах» Сцвярджэнне шляхецкага маральнага кодэксу i культ 
рыцарства у паэме «Люцынка, альбо Шведы на JJimee» (1861). Рамантычная 
гера1зацыя м1нулага роднага краю у творы. 

Творчасць В. Дун1на-Марщнкев1ча пасля паустання 1863-1864 гг. 
Паэтызацыя шляхецкага побыту i адлюстраванне новых сацыяльных 

рэал1й у паэме «3-над 1слачы, альбо Лек1 на сон» (1868). 
Фарс-вадэвшь «Шнская шляхта» {IS70). Загадка рукап1су, праблема 

аутарства i аутэнтычнасц! тэксту. Пал1тычны падтэкст пры адлюстраванн! 
вобразау судовых чыноун1кау. Сатырычная ск1раванасць у наказе грамадскай 
рол! i маральнага абл1чча шляхты. Кальцавая кампаз1цыя, любоуная 1нтрыга i 
каларытнасць персанажау у творы. Майстэрства драматурга i паэтыка твора: 
перадача мясцовага каларыту, сцэн1чная лёгкасць, гратэск, ipoнiя, 
каламбуры, элементы народы!, моуная характарыстыка персанажау. 
Стауленне цэнзуры да камедьп «П1нская шляхта» i г1сторыя адаптацьн i 
публ1кацьй яе тэксту. 

«Залёты» (IS70) у щэйна-мастацкай эвалюцьп В. Дун1на-Марцшкев1ча. 
Двухмоунасць твора i яго сувязь з папярэдняй творчасцю п1сьменн1ка. 
Трактовка вобраза мясцовага нуварыша Антона Сабков1ча у кантэксце 
ricTopbii сусветнай л1таратуры. Паказ i крытыка буржуазнай эканам1чнай 
экспансИ i духоунай абмежаванасц! у вобразе Сабков1ча. Функцьп 1ншых 
персанажау у раскрыцц! асноунага канфл1кту у п'есе. Ацэнка твора 
Я. Купалам. Драматурпчныя прынцыпы В. Дун1на-Марц1нкев1ча. Мова яго 
творау. 

Значэнне творчасц! В. Дун1на-Марц1нкев1ча у ricTopbii беларускай 
л1таратуры. 

4.1.2. Асоба i творчасць Уладзклава Сыракомл!. Творчая спадчына 
Паула Шпшеускага. 

Уладз1слау Сыракомля (Людв1к Кандратов1ч; 1823-1862). Б1яграф1я 
п1сьменн1ка. Л1таратурны дэбют i супрацоун1цтва з краевым! выданням!. 
Шматграннасць творчых 1нтарэсау п1сьменн1ка: перакладчыцкая дзейнасць, 
праца над г1сторыяй л1таратуры, падарожным! нататкам!, краязнаучым! 
нарысам!, драматычным! творам!. Беларусь у лесе У. Сыракомл!. Л1цв1нск1 
патрыятызм як пафас творчасц!. Стасуню з п1сьменн1кам1 i дзеячам! 
культуры В. Каратынск1м, В. Дун1ным-Марц1нкев1чам, А. Вярыгам-



Дарэусюм, А. Плугам, А. К1ркорам. Асабл1васц1 светапогляду i кал1з11 
апошн1х гадоу жыцця. 

Жанр вершаванай гутарк! (гавэнды) у польскамоунай na33ii. 
Пачатак л1таратурнай творчасц! У. Сыракомл!. Творчая псторыя ryxapKi 

«Паштальён» (1844). Паказ трапчнага лесу простага чалавека, спавядальны 
характар i асабл1васц1 канфл1кту у хворы. Распрацоука матыву злачынства i 
пакарання i крын1ца сюжэта у гутарцы «Хадыка» {\S47). Асабл1васщ 
кампаз1цьп, пафас наканаванасц! i сацыяльная праблематыка гутарк! 
«1люмшацыя» Гутарка «Жменя пшашцы» {1^56) як прыклад 
мастацкай палем1к1 з апанентам!, яюя выступал! супраць разв1цця беларускай 
л1таратуры. Выкарыстанне казачнага сюжэта, патрыятычны пафас i праблема 
этн1чнай сама1дэнтыф1кацы1 беларусау у творы. 

Асноуныя матывы польскамоунай л1рык1. Эстэтычнае крэда паэта у 
вершах «Не я пяю - народ Божы...» (1844), «JJipniK вясковы» (1852). 
Антыпрыгонн1цю пафас верша «Вызваленне слллн» (1859 ?). Уплыу 
фальклорнай паэтыю у вершах «Жн/^нал» (1852), «Вячорная» {IS52), 
«Груган», «Доля». Паэтычнае майстэрства У. Сыракомл!. 

Беларускамоуная л1рыка У. Сыракомл!. Г1сторыя стварэння i 
папулярызацы! верша «Добрыя весщ» (1848, 1861). Унутраная супярэчнасць 
щэ\ твора як вын1к дзвюх рэдакцый. Аг1тацыйны характар, спецыф1ка 
вырашэння сацыяльнага i нацыянальнага пытанняу (класавы сал1дарызм i 
антыруск! пафас). Верш «Добрыя еесцЬ> як узор грамадзянскай л1рык1. 
Медытатыуны характар мш1яцюры «Ужо птушт пяюць з^с/оды...» (1861). 
С1мвол1ка i алегарычнасць вобразнасц!, элепчная настраёвасць твора. Лес 
беларускамоунай спадчыны паэта. 

У. Сыракомля як л1таратурны крытык. Г1сторыя рэцэнзавання 
беларуск1х творау В. Дун1на-Марц1нкев1ча. Сыракомлевы ацэнк! канкрэтных 
творау п1сьменн1ка i яго рол! у л1таратурным жыцц1. Апалопя творчасц! на 
беларускай мове, сцвярджэнне годнасц! i права на 1снаванне нацыянальнай 
л1таратуры. 

Падарожныя нататк!, г1сторыка-этнаграф1чныя нарысы i даследаванн! 
У. Сыракомл!. С1нтэтычны характар жанру «падарожжа» у «Вандроуках па 
Maix былых ваколщах» (1853-56). 1нфарматыунасць i эсэ1стычнасць аповеду. 
Патрыятычны пафас i паэтызацыя малой радз1мы у творы. Дакументальнае i 
мастацкае у нарысе «Мшск*» (1857). Г1старычная хрон1ка горада як працяг 
традыцый мясцовага летап1сання. 

Вершаваная драма «Магнаты i cipama (Зоф'я, князёуна слуцкая)» (1858). 
Рэальныя факты з г1сторы1 ВКЛ XVII ст. i ix мастацкая 1нтэрпрэтацыя. 
Драматызм канфл1кту i функцы! любоунай 1нтрыг1. Маральна-этычная 
праблематыка i патрыятычны пафас, вобразы персанажау i элементы 
пс1халапзму, аутаб1яграф1чны падтэкст твора. 

У. Сыракомля як даследчык беларускай культуры у «Кароттм 
даследавант М06Ы (характару паэзи рустау у Мтскай правшцы!» (1856). 

Значэнне творчасц! У. Сыракомл! для беларускай культуры. Рэцэпцыя 
творау nicbMenniKa у Беларус! i Pacii. Роля л1таратурнай спадчыны паэта у 



творчым лесе Ф. Багушэв1ча, Я. Лучыны, Я. Купалы. Пераклады 
польскамоуных творау У. Сыракомл! на беларускую мову. 

Павел Шпшеуск! (1823-1861). Феномен беларуска-рускага памежжа у 
TBopnacLii п1сьменн1ка. Краёвы патрыятызм, праявы 1дэалоп1 заходнерус1зму, 
г1сторыя i культура Беларус! у цыклах краязнаучых нарысау «Путешествие 
по Полесью и Белорусскому краю» i «Белоруссия в 
характеристических описаниях и фантастических её ск-азк-ах» (1853-56). 
Стауленне П. Шп1леускага да творчасц! В. Дун1на-Марц1нкев1ча. 
Сентыментал1зм у аповесц! «Цыганё» i драматычным творы «Дажынт». 
Даследаванн! беларускага фальклору. 

4.1.3. Жыццё i творчая спадчына В1нцэся Каратынскага i Кастуся 
Кал1ноускага. 

В1нцэсь Каратынск! (1831-1891). Б1яграф1я i асабл1васщ светапогляду. 
Супрацоун1цтва з У. Сыракомлем. Выданне кн1г «Чым хата багата, тым 
рада» (1857), «Тамша» (1858), «Быту Куба да Якуба» (1859), перакладау на 
польскую мову П. Беранжэ. Удзел В. Каратынскага у вшенск1м л1таратурным 
жыцц! i «Альбом» у гонар прыезду Аляксандра П. Крытыка паэта у 
эм1гранцкай прэсе. В. Каратынсю i паустанне 1863-1864 гг. Вымушаны 
пераезд у Варшаву. Журнал1сцкая праца, краязнаучыя нарысы i артыкулы, 
прысвечаныя дзеячам культуры Беларус1. 

AHTbinpbiroHHi4Ki пафас паэмы «Тамша». 1дэя твора i эстэтычная 
канцэпцыя аутара, выкладзеная у каментарыях. Вобраз Там1лы. Трапчны лес 
героя. Мастацкая рэал1зацыя прынцыпу «тэндэнцыйнасц!» творчасц!. Рысы 
сентыментал1зму i рамантызму, матыу наканаванасц!, элег1чнасць i 
нацыянальны каларыт у творы. 

Беларускамоуная паэз1я В. Каратынскага. Псторыя стварэння верша-
necHi «Уставайма, братцы,..» (1858). Выкарыстанне элементау фальклорнай 
паэтык!, с1мвол1ка, алегарычнасць i палем1чная сюраванасць твора. Верш-
прысвячэнне А. Вярыгу-Дарэускаму «Дал1бог-то, ^рг/ш...» (1858) як 
гумарыстычны зварот да сабрата па пяру. Пытанне часу узн1кнення i 
трактоук! пафасу патрыятычнай элеп! «Туга на чужой старане» (1859, 
1864?). Ayтaбiягpaфiзм i арыпнальнасць у раскрыцц! тэмы. В. Каратынск! як 
верагодны аутар «Гутарк! старога дзеда» i «Гутарк! двух суседзяу». 

Артыкулы пра беларуск1я гарады i дзеячау культуры Беларус!. 
Значэнне творау В. Каратынскага у ricTopbii беларускай л1таратуры. 
Кастусь Кал1ноуск1 (1838-1864). Асоба i фарм1раванне светапогляду 

К. Кал1ноускага. Этапы яго грамадзянскага станаулення. Гады вучобы у 
Пецярбургсюм ун1верс1тэце. К. Кал1ноуск1 на чале вызваленчага руху у 
Беларус!. Асноуныя щэ\ праграмы К. Кал1ноускага: сацыяльны радыкал1зм i 
самавызначэнне народау. Афармленне нацыянальнай щэг. Трапзм лесу. 
Дзейнасць i творчая спадчына рэвалюцыянера у ацэнках сучасн1кау i 
нашчадкау (у мемуарыстыцы, пстарыяграф!! i мастацкай л1таратуры). 

Публ1цыстыка К. Кал1ноускага. Асветн1цка-аптацыйны характар i 
праблематыка «Мужыцкай прауды», «Шсьмы з-пад шыбетцы» як узор 
пал1тычнага запавету. Публ1цыстычнае майстэрства i паэтычны талант 



к . Кал1ноускага. Верш «Марысъка чарнаброва, галубка мая.,,» як прыклад 
с1нтэзу 1нтымнай i грамадзянскай л1рыю. Г1сторыя яго нап1сання i 
публ1кацьй. Матывы i паэтыка, 1нтэрпрэтацьй зместу у л1таратуразнаучых 
працах. 

Значэнне дзейнасц! i творчай спадчыны К. Кал1ноускага. 
4.1.4. Анан1мная беларуская л1таратура 50-60-х гг. XIX ст. 
Адэля 3 Устрон!. Загадка псеудан1ма. Паэма «Мачаха» (1850). 

Рамантычная эстэтыка, уплыу i творчае выкарыстанне беларускага 
фальклору. Патрыятычны пафас, драматызм дзеяння, персан1ф1кацыя с1л 
прыроды, дыялаг1чнасць, выкарыстанне вобразна-выяуленчых сродкау 
фальклорнай паэтык! у хворы. 

Анан1мныя вершы i гутарк! 50-60-х гг. Публ1цыстычнасць, змястоунасць 
i невысок! мастацю узровень большасц! творау. 

Анал1з прыгонн1цкай рэча1снасц1 i сацыяльна-крытычны пафас у 
гутарцы «Вясна гола перапала» {«Вясна, голад, перапала»). 

Cyпяpэчлiвacць аутарскай паз1цы1 у «Гутарцы Датлы са Сцяпанам»: 
спалучэнне сацыяльнага крытыцызму i царысцк1х 1люз1й. 

Услауленне барацьбы за волю, змагарны пафас вершау «Паустанцкая 
песня», «Гэй жа, хлопцы!», 

Антышляхецкая i антыпольская CKipaBaHac4b, неразуменне асноунай 
масай сялянства прычын i мэтау паустання 1863-1864 гг., адлюстраваныя у 
творах «Дзякуй богу i гасудару,,,», «Гутарка пана з селяншам», 

Пытанне аутарства i часу нап1сання, 1дэал1зацыя м1нуушчыны, 
сацыяльны сал1дарызм, антыцарск! i aнтыpaciйcкi пафас творау «Плынуць 
еятры,,,», «Крыуда i прауда». 

Зборн1к «Рассказы на белорусском наречии» (1863). Г1сторыя 
пaдpыxтoyкi выдання. Антыун1яцкая ск1раванасць г1старычнага нарыса «Кто 
булы наши найдаеншшш диды и якая ихъ була доля до унт?» i гутарак «Ци 
добре мы зробили, покинувши ушю?» ды «Розмоеа на цментари старосты 
Янка зъ братчикомъ Хвэдосемь», Праблема нацыянальнай самасвядомасц! 
беларусау i асветн1цк1я закл1к1 у публ1цыстычным звароце «Великая помылка 
нашихь Белоруссовь», Фальклорнае i л1таратурнае у марал 1затарск1м 
апавяданн! «Сказка не сказка, быль не быль, але такъ бываиць». Пытанне 
атрыбуцы! творау. 

4.1.5. Паэма «Тарас на Парнасе» у беларуск1м л1таратуразнаустве. 
Паэма «Тарас на Парнасе» i 1дэйная барацьба у рускай л1таратуры у 

сярэдз1не XIX ст. Крытыка славянаф1льск1х поглядау i галерэя вобразау 
антычных багоу. Вобраз Тараса як увасабленне сапрауднай народнасц!. 
С1мвол1ка узыходжання беларускага палясоушчыка на гару музау. С1нтэз 
беларускай народнай культуры i традыцый рускай кнiжнaй паэз11 i паэтыка 
«Тараса на Парнасе», Травестацыя i 1ншыя сродк! стварэння кам1чнага 
эфекту. Адметнасць кампаз1цы15 сумяшчэнне рэальнага i фантастычнага 
планау, час i прастора у творы. Нацыянальны каларыт вобразнасц! i в1цебсюя 
рэаяп у тэксце. Асабл1васц1 мовы i культура верша. 



Праблема аутарства i часу HanicaHHH паэмы «Тарас на Парнасе», 
Г1сторыя cnicay твора i акал1чнасц1 ix публ1кацьп. Асноуныя аргументы на 
карысць магчымага аутарства В. Дун1на-Марц1нкев1ча, А. Вярыг1-Дарэускага, 
студэнтау Горы-Горацкага земляробчага 1нстытута, Я. KpyneHbKi, 
К. Веран1цына, Ф. Тапчэускага, Я. Вуля i 1нш. Уклад у вывучэнне твора i яго 
атрыбуцыю, зроблены А. Рып1нсюм, А. Ельск1м, М. Доунарам-Запольск1м, 
Е. Раманавым, Р. Зямкев1чам, Я. Карск1м, братам! Шауцовым!, М. Лазаруком, 
Г. К1сялёвым i 1нш. 

Гутарка «Два дряблы», Г1сторыя публ1кацьй i факт прыналежнасц! 
тэкстау «Тараса на Парнасе» i «Двух дяблау» аднаму аутару. Актуальнасць 
праблематык!, в1цебск1я рэал11, краязнаучая спецыф1ка i патрыятычны 
кантэкст твора. Сатырычнае майстэрства аутара i мастацк1я функцьп карц1н 
сутыкнення с1лау 1рэальнага свету з будзённым жыццём людзей. Сплау 
сялянскага (беларускага) этнаграф1чнага матэрыялу з элементам! кн1жнай 
культуры. Люстраная кампаз1цыя гутарк! i культура верша. 

4.1.6. Л1таратурна-грамадск1 рух на В1цебшчыне у сярэдз1не XIX ст. 
Арцём Вярыга-Дарэусю (1816-1884). Роля А. Вярып-Дарэускага у 

кансал1дацьй л1таратурна-грамадскага руху на В1цебшчыне i у цэлым у 
Беларус!. Рукап1сны «Альбом» п1сьменн1ка i яго псторыка-л1таратурнае 
значэнне. Ацэнка грамадскай i л1таратурнай дзейнасц! А. Вярып-Дарэускага 
у «Альбоме». 

Беларускамоуныя творы наэта. Патрыятычная сутнасць 1дэ1 «сваяцкасц!» 
у вершаванай ановесц! на польскай мове «Гутарка пра свалка» (1858). Сувяз! 
п1сьменн1ка з в1ленсюм1, варшаусюм! i пецярбургск1м1 перыядычным! 
выданням!. Удзел у наустанн! 1863-1864 гг. Высылка на катаргу. Трапчны 
лёс беларускамоунай творчай снадчыны, у тым л1ку перакладу паэмы 
А. М1цкев1ча «Конрад Валенрод». А. Вярыга-Дарэуск! i пытанне аутарства 
паэмы «Тарас на Парнасе», 

Аляксандр PbiniHCKi (каля 1811-1886 ?). Удзел у паустанш 1830-
1831 гг. i эм1грацыя. Парыжсю перыяд жыцця: знаёмства з А. М1цкев1чам, 
выданне фальклорна-этнаграф1чнага даследавання «Беларусь» (1840). 
Лонданск! перыяд жыцця i выдавецкая дзейнасць. Творчая г1сторыя 
рамантычнай беларускай балады «Нячысцш» {\?>52), Хнтэрпрэтацыя у творы 
фальклорнага сюжэта пра злосную жонку. Вяртанне на радз1му, удзел у 
л1таратурным жыцц! В1цебшчыны. Складанне рукап1снай хрэстаматьп 
беларуск1х творау i праца над творчым! партрэтам! л1таратарау Беларус!. 

Геран1м Марц1нкев1ч (1816 - пасля 1864). Б1яграф1чныя звестю. 
Выданн! паэтычных зборн1кау i асноуныя матывы польскамоуных вершау. 
Беларускамоуная творчасць. Пытанне аутарства драматычнага вершаванага 
абразка «Адвячорак: Аказ1я у карчме пад Фаль/сов/чал//» (1858). Уплыу 
асветн1цк1х 1дэй i нарматыунай паэтык! клас1цызму (прав1ла «трох 
адз1нствау», галоуны герой як выразн1к аутарскай паз1цьй). Антыпрыгонн1цк1 
пафас i завастрэнне сацыяльнай праблематыю. Рэал1стычнасць i натурал1зм 
наказу сялянскага жыцця. Палем1чная ск1раванасць i элементы л1таратурнай 
барацьбы у творы. Адлюстраванне розных падыходау да выяулення настрояу 



сялянства перад адменай прыгону. Майстэрства у стварэнн! сцэн1чнага 
дзеяння. Моуная характарыстыка персанажау, увядзенне устауной сцэнк! 
(тэатр у тэатры), уключэнне у тэкст aHaniMHara верша «Вясна, голад, 
перапала», майстэрства мастацкай дэтал!. Каларытнасць мовы i тэхн1ка 
верша. Значэнне «Адеячорка» як цалкам беларускамоунага драматычнага 
твора у ricTopbii нацыянальнага тэатра. 

Ялег'\ Вуль (1835 - пасля 1880). Факты i загадю б1яграф11. Праяуленне 
выдатных л1таратурных здольнасцей падчас вучобы у В1цебскай пмназ11. 
Дэмакратызм аутара i мастацк1я BapTac4i беларускага верша-звароту «К 
дудару Арцёму ад наддзвшскага мужыка» ynicanara у «Альбом» 
А. Вярып-Дарэускага. С1метрычная кампаз1цыя i дасканаласць формы, 
aдзнaкi высокага стылю i багацце мастацк1х прыёмау у творы. Паэтычная 
с1мвол1ка, натуральнасць i чысц1ня мовы. Спецыф1ка вобразнасц!, 
1ран1чнасць, абстрагаванасць i м1стычны элемент у польскамоуным вершы 
«Няноеая думка» Я. Вуль як журнал1ст. Нав1ны культурнага жыцця 
В1цебска, зaцiкayлeнacць тэатрам, дабрачьшная дзейнасць А. Вярып-
Дарэускага, норавы у гарадсюм асяроддз! у карэспандэнцьй Я. Вуля у 
варшаускую «Gazetu Codziennu» (1860). Удзел у паустанн! 1863-1864 гг. i 
высылка у Ci6ip. Я. Вуль i пытанне аутарства паэмы «Тарас на Парнасе» i 
вершаванай гутарк! «Два д 'яблы». 

4.2. Jlixapaxypa 70-х - першай паловы 80-х гг. XIX ст. 

Вьш1к1 буржуазных рэформау i пашырэння рускай асветы у Беларус!. 
Зам1ранне л1таратурна-грамадскага руху з прычьшы рэпрэс1й. Праявы 
стагнацьй у л1таратурным жыцц! краю у другой палове 60-х - 70-я гг., перыяд 
пострамантызму i адмауленне ад адлюстравання жыцця народа. 
Папулярнасць 1дэй паз1тыв1зму. Пал1тыка pyciфiкaцыi i аправаслаул1вання, 
масавае з'яуленне рускага чьшоун1цтва у Kpai. Актыв1зацыя даследаванняу 
вуснапаэтычнай творчасц! i мовы беларусау. Выданне зборн1кау беларускага 
фальклору П. Гшьтэбрантам, М. Дзм1трыевым, П. Бяссонавым, першага 
беларуска-рускага «Слоун1ка беларускай мовы» (1870) I. HacoBina (1788-
1877). Дэмакратычны уздым i рост патрыятычных i славянаф1льсюх настрояу 
у грамадстве у вьш1ку руска-турэцкай вайны 1877-1878 гг. Перыяд 
рэакцыйнага л1халецця пасля забойства нарадавольцам! у 1881 г. 1мператара 
Аляксандра П. Сувязь краёвага грамадскага руху з рас1йск1м народн1цтвам. 
Утварэнне беларускай фракцьй у асяроддз! народн1кау. Фарм1раванне 
беларускай самасвядомасц! i спробы тэарэтычнага абгрунтавання 
нацыянальнай 1дэ1. Крыз1с народн1цкай 1дэалоп1. Пашырэнне папулярнасц! 
тэорьй «малых спрау». Зварот краевых п1сьменн1кау да распрацоук! 
сялянскай тэмы. Адмауленне ад 1дэал1зацьй сялянства, прадстаун1к1 якога 
становяцца асноуным аб'ектам адлюстравання. Прамысловы пераварот, 
эканам1чны уздым i 1мкл1выя працэсы кап1тал1зацьй горада i вёск1. 



Навукова-асветнщкая дзейнасць А. KipKopa (1818-1886), П. Шэйна 
(1826-1900), Я. Карлов1ча (1836-1903), М. Н1юфароускага (1845-1910) i шш. 
Беларуская праблематыка на старонках рускага i польскага перыядычнага 
друку. Адмена ваеннага станов1шча у Kpai (1870). Мастацк1я юруню, 
асветн1цк1 i публ1цыстычны характар л1таратуры. Працэс эманс1пацьп 
сялянства i з'яуленне паэтау-самавукау з народнага асяроддзя. 

Аляксандр Шункев1ч (Мкалай Марозк, каля 1852- пасля 1913). 
Факты б1яграф11. Папулярнасць у народзе дыдактычных вершау сялянскага 
паэта-самавука. Удзел у грамадск1м i л1таратурным жыцц1. Вершаванае 
гумарыстычнае апавяданне «Сцяпан i Тацяна» Побытавы характар, 
элементы бурлеску i пароды! на узоры высокай пюзп у творы. Спецыф1ка 
адлюстравання канфл1кту бацькоу i дзяцей, любоуных i сямейных кал1з1й. 
Апавядальн1цкае майстэрства аутара. 

Вшьгельм Пратасев1ч (7-1880). Вершаваная гутарка «Суседчык 
Гавейсш» {кгтя 1875). Гумарыстычная ск1раванасць апавядання пра 
паляун1чыя прыгоды. Паэтыка твора. 

Лявон В1тан-Дубейкауск1 (1869-1940). Б1яграф1чныя звестю. 
Дзейнасць у гал1не арх1тэктуры i будаун1цтва. Сувязь з беларуск1м 
нацыянальным рухам. Сацыяльная праблематыка байк! «Цягне еоук -
пацягнуцъ еоука!». Верш «Бура», грамадзянск! пафас твора. Рукап1сны 
зборн1к «Мае думы i мысл!» (1893). 

4.2.1. JlixapaxypHae жыццё у Беларус! i щэалоп! заходнерус1зму i 
народн1цтва. 

1дэалаг1чнае афармленне i антыадраджэнская ск1раванасць 
заходнерус1зму у працах М. Каялов1ча (1828-1891). Культуралапчныя 
аспекты у «Чтениях по истории западной России» (1884) i вял1кадзяржауная 
паз1цыя аутара. 

Публ1цыстыка беларусюх народн1кау. Выданне нелегальных 
рускамоуных адозвау i зваротау сацыяльна-эканам1чнага i пал1тычнага 
зместу: «Да беларускай моладз!» {Х^'^Х), «Шсьмы пра Беларусь» {XSS2) 
Д. Барав1ка, «Да беларускай штэл1генцьп» (Х^^З), «Пасланне да землякоу-
беларусау» (1884) Шчырага Беларуса. Абгрунтаванне щэХ пра icnaBanne 
этн1чна самастойнай беларускай нацы1, пра права беларускага народа на 
культурную, эканам1чную i пал1тычную незалежнасць у праграмна-
тэарэтычным часоп1се «Гомон» (1884). 

4.2.2. Творчая спадчына Адама KipKopa i Аляксандра Ельскага. 
Адам KipKop (1818-1886). Б1яграф1я. Выдавецкая i навуковая дзейнасць, 

удзел у грамадска-л1таратурным руху 50-60-х гг. А. KipKop i паустанне 1863-
1864 гг. Эм1грацыя з Pacii . Кракаусю перыяд жыцця. А. KipKop як псторык 
беларускай л1таратуры у курсе лекцый «Пра лшаратуру браттх славянстх 
народау» (ХЮА), Патрыятычны пафас, мастацюя асабл1васщ i 
энцыклапедычны характар звестак у нарысах А. KipKopa пра Беларусь, 
змешчаных у 3 т. «Живописной России» (1882). Значэнне творчай спадчыны. 

Аляксандр Ельск! (1834-1916). Б1яграф1я i фарм1раванне асобы 
п1сьменн1ка. Шырыня навуковых i культурных 1нтарэсау. Беларуск! верш 



А. Ельскага «Втцуку Дуншу-Марцткев1чуу> {\?>12), Супрацоунщтва з 
энцыклапедынным! выданням! i калекцыянерская дзейнасць. Даследаванн! па 
праблемах культуры (артыкулы «Адам Мщкев1ч на Eenapyci» «Пра 
беларускую г(2вор/сз;» (1885), «Беларусь» i «Беларуская лшаратура i 
б/бл/лграф/л» (1892). Пераклады на беларускую мову творау А. М1цкев1ча: 
санета «Бура на л/оры» (1889), першае к н Н паэмы «Пан Тадэвуш» {\?>92). 
Маральна-этычная праблематыка творау для народа «Сынок» 
«Выб1раймася у прочт» «Слова аб праклятай гарэлцы» {19^0), 
Прапаганда творчасц! А. М1цкев1ча i В. Дун1на-Марц1нкев1ча. Каштоунасць 
эп1сталярнай спадчыны п1сьменн1ка (л1сты да Я. Карлов!ча). Значэнне 
асветн1цкай чыннасц!. 

4.2.3. Творчасць Войслава Сав1ча-Заблоцкага. 
Войслау Сав1ч-Заблоцк1 (1850- пасля 1893). Б1яграф1чныя звестю. 

Чынн1к1 фарм1равання светапогляду. Удзел у народн1цк1м гуртку «Крыв1цю 
вязок» (1868). Рэпрэс11 уладау. Эм1грацыя i вандроун1цтва па Kpainax Еуропы. 
Вяртанне на радз1му. Загадкавасць лесу. 

Элег1чны характар i асэнсаванне м1нулага Беларус! у цыкле беларуск1х 
вершау «3 чужыны», «У роднай зямлг», «Да перапёлт» Пал1тычны 
аспект у вершы-звароце «Беларуская пея» (1882). Польскамоуная аповесць 
«Полацкая шллхша» (1885) у кантэксце л1таратуры Беларус! XIX ст. 
Патрыятычны пафас i сакрал1зацыя вобраза радз1мы. Праблема абуджэння 
самасвядомасц! народа як 1дэйны стрыжань аповесц!. Традыцы! i наватарства 
у творы. Асоба, славянаф1льсюя i народн1цк1я погляды, аспекты беларускай 
мес1янскай щэ\ у беларускамоуных л1стах (1886) В. Сав1ча-Заблоцкага да 
М. Драгаманава. 

4.2.4. Творчая спадчына Фел1кса Тапчэускага. 
Фел1кс Тапчэусю (1838-1892). Б1яграф1чныя звестю. Дачыненне да 

вызваленчага руху. Папулярнасць творау у народным асяроддз!. Лес 
паэтычнай спадчыны. Ф. Тапчэусю як паэт-гумарыст. Спецыф1чнасць 
1дэйных паз1цый i майстэрства у адлюстраванн! кам1чнага. Шляхецкая 
1дэал1зацыя м1нулага у вершы «Саусгм не тое, што было». Дэмакратычная 
паз1цыя у трактоуцы канфл1кту пам1ж працай i кап1талам у вершы «Грошы i 
праца». Гумарыстычны паказ жыцця у вершах «Ён i яна», «Вечарынка». 
Адметнасць вобраза экспл1цытнага аутара-селян1на як старонняга 
наз1ральн1ка-апавядальн1ка. Асабл1васц1 паэтык! творау п1сьменн1ка. 
Пытанне аутарства верша «Панскае 1грышча». Ацэнка твора Ф. Багушэв1чам. 
Ф. Тапчэуск! як верагодны аутар паэмы «Тарас на Парнасе». 

4.2.5. Творчасць Эл1зы Ажэшк! i беларуская культура. 
Эл1за Ажэшка (1841-1910). Б1яграф1я шсьменшцы. Фарм1раванне 

асобы. Беларуск1я чынн1к1 выхавання i грамадзянскага станаулення 
п1сьменнщы. Сувязь з паустаннем 1863-1864 гг. Асветнщкая праца 
Э. Ажэшк!, вывучэнне i папулярызацыя беларускага фальклору 
Гродзеншчыны. Творчыя кантакты з Ф. Багушэв1чам. Творчасць Э. Ажэшк! у 
кантэксце беларускай л1таратуры. Пераклады на беларускую мову i 



папулярызацыя творау Э. Ажэшк! у канцы XIX - пачатку XX стст. Сучасныя 
выданы! творау п1сьменн1цы па-беларуску. 

Мастацкае асэнсаванне краёвай рэча1снасц1 у «сялянсюх» аповесцях 
80-х гг. «Шзшы» (1884), «Дзюрдзт (1885), «Хам» (1888). Шырокае 
выкарыстанне беларускай мовы i фальклору. Кантрасты народнага жыцця, 
сацыяльна-пс1халапчны характар i крытычны пафас творау. Гуман1зм 
аутарскай паз!цьй. Стварэнне адметных вобразау беларуск1х сялян. 1дэйна-
мастацк1я функцьи жаночых персанажау у аповесцях. 

Адлюстраванне у аповесц! «Шзшы» галечы, безабароннасц! i заб1тасц1 
сялянства. Сацыяльная i пс1халаг1чная абгрунтаванасць вобразау сялян у 
аповесц! «Дзюрдз!», Асабл!васц! канфл1кту i анал1з марал! сялянскага 
асяроддзя. Паказ патрыярхальнасц! i забабоннасц! пры раскрыцц! 
«сялянскай» тэмы. Складанасць аутарскага стаулення да беларускага 
сялянства. Праблематыка, палем1чная ск1раванасць i элемент 
публ1цыстычнасц1 у аповесц! «Хам», Вобразы галоуных герояу Паула 
Кабыцкага i Франк! Хамууны. Пабочныя персанажы. Паэтызацыя прыроды i 
роднага краю у творы. Трагедыя галоунага героя i функцьп творау 
беларускага фальклору i этнаграф1чнага матэрыялу у мастацкай структуры 
апавядання «Лмовым вечарам» (1887). 

Актуальнасць праблематыю рамана «Над Нёманам» (1887). Тэма 
краёвай рэча1снасц1, чалавека i прыроды, маральнай адказнасц! у творы. 
Дыскус1йны паказ канфл1кту пакаленняу, патрыятычнай прывязанасц! да 
роднага краю i зямл1, вернасц! патрыярхальнаму укладу жыцця i традыцыям 
продкау. 

Значэнне творчасц! п1сьменн1цы для беларускай культуры. 

4.3. Jlixapaxypa канца 80-х - 90-х гг. XIX ст. 

Агульная характарыстыка л1таратурнага працэсу. Агульнае 
культурнае ажыуленне грамадскага жыцця у Kpaine i актыв1зацыя 
прагрэс1уных сш у канцы 80-х - пачатку 90-х гг. Рост у Беларус! колькасц! 
п1сьменнага насельн1цтва i друкаванай прадукцьп. Рукап1снае i друкаванае 
пашырэнне творау тагачаснай беларускай л1таратуры. Пачатак выхаду 
польсюх перыядычных выданняу «Ktosy» («Калоссе») (1875), «Kraj» 
(«Край») (1882), «Wisla» («В1сла») (1887), «Zycie» («Жыццё») (1887) i шш., у 
як1х супрацоун1чал1 беларуск1я п1сьменн1ю i змяшчал1ся матэрыялы аб 
Беларус!. Заснаванне прыватнай газеты «Минский листок» (1886-1902), 
выданне некальюх выпускау «Календаря Северо-Западного края» (1889-90) i 
«Северо-Западного календаря» (1892-93). Публ1кацыя на ix старонках, а 
таксама у польскай i рускай перыёдыцы беларуск1х творау. Выхад асобным 
выданнем кн1жак Ф. Багушэв1ча i шэрагу перакладау на беларускую мову. 
Перыяд 1889-1894 гг. як асабл1ва прадуктыуны у справе публ1кацьп 
беларуск1х творау. 

Пэунае аслабленне паз1цый рэал1стычнага напрамку у рускай i польскай 
л1таратурах у другой палове 90-х гг. Рост папулярнасц! мадэрн1зму i 



аслабленне творчай актыунасц! беларуск1х л1таратарау. Разв1ццё навук! i 
культуры. Навуковая i грамадская дзейнасць Е. Раманава (1855-1922), 
А. Сапунова (1852-1924), М. Федароускага (1853-1923), Б. Эшмаха-Шышлы 
(1859-1934), М.Янчука (1859-1921), М. Доунара-Запольскага (1867-1934) i 
1нш. Выданне «Истории русской этнографии. Том IV. Белоруссия и Сибирь» 
(1892) А. Пып1на. Напружаная культурн1цкая праца, дэмакратычны пафас i 
грамадзянская сюраванасць л1таратурнай творчасц! Ф. Багушэв1ча, 
Я. Лучыны, А. Абухов1ча, А. Гурынов1ча i 1нш. 1дэйныя i мастацк1я змены 
(працэс сацыялапзацьп, элементы натурал1зму, рознафункцыянальнае 
выкарыстанне беларускага фальклору i 1нш.) у л1таратуры. Адсутнасць 
кансал1дацыйнага цэнтра. Усведамленне п1сьменн1кам1 прыналежнасц! да 
адз1нага л1таратурнага працэсу. Шматл1к1я пераклады творау польск1х i 
pycKix п1сьменн1кау на беларускую мову. Стауленне да лiтapaтypнaй 
творчасц! як да грамадзянскага абавязку. Паглыбленне крытычнага пафасу. 
Узмацненне сатырычных тэндэнцый у л1таратуры, завастрэнне у творчасц! 
сацыяльна-этычных канфл1ктау. Жанравае узбагачэнне л1таратуры, 
удасканаленне вершаскладання. 

Анан1мная л1таратура. Горавгд-Будзщелъ. Псторыя публ1кацы1 вершау 
«Палякам у дзенъ 3-га мая», «Я клгчу вас...», Праблема аутарства творау. 
Рэвалюцыйна-дэмакратычны пафас вершау, 1дэя нацыянальнага адраджэння 
беларусау. Паэтычнае майстэрства аутара. 

Адлюстраванне пасляпрыгонн1цкай рэча1снасц1 у «Гутарцы у карчме» i 
вершах «Мужыцкая доля», «Ой, у пол1 еецер вые...». Зямельнае пытанне i 
сацыяльная бяспраунасць як асноуныя праблемы беларускага сялянства. 

Акал1чнасц1 публ1кацы1, пытанне аутарства i л1рычны характар вершау 
«Ноччу у сяле», «Могшкг». 

Асветн1цка-аг1тацыйны i публ1цыстычны пафас выдадзенай у перакладзе 
на беларускую мову брашуры «Дзядзъка Антон, або Гутарка аб yciM чиста, 
што балщь, а чаму балщъ - не ведаем» (1892). 

Выяуленне народнай npari справядл1васц1 i праудашукальн1цтва у 
вершах «Дудар» i «Прауда», Фальклорныя вытoкi творау. 

Народная смехавая традыцыя у вершаванай гутарцы «Тэатр». 
Тыпалапчная бл1зкасць паэтык! твора з гумарыстычнай паэз1яй 
Ф. Багушэв1ча. 

Тэма патрыятызму, гуман1стычны пафас i праблема нацыянальнай 
самасвядомасц! у вершы «Хто я?». 

Аляксандр Пшчолка (1869-1943?). Б1яграф1я i асабл1васщ 
светапогляду. Паказ жыцця i побыту беларускага сялянства канца XIX ст. у 
нарысах i апавяданнях п1сьменн1ка. Паэтыка творау. 

4.3.1. Творчая спадчына Альгерда Абухов1ча. 
Альгерд Абухов1ч (1840-1898). Жыццяп1с. Паходжанне i фарм1раванне 

асобы nicbMenniKa. Вучоба у Слуцкай пмназ11. Побыт у еурапейск1х Kpainax. 
А. Абухов1ч i паустанне 1863-1864 гг. Дэмакратызм светапогляду. Сямейная 
драма. Кантакты з беларуск1м1 п1сьменн1кам1 А. Перасветам-Солтанам, 
Ф. Багушэв1чам, Я. Дылам. Апошн1я гады жыцця. Лёс творчай спадчыны. 



«Мемуары» А. Абухов1ча як каштоуная крын1ца для вывучэння б1яграф11 
nicbMCHHiKa i характарыстык! грамадск1х настрояу у Беларус! у XIX ст. 
Праблемы беларускай культуры у асвятленн! аутара. Публ1цыстычны i 
мастацк! пачатак у «Мемуарах», 

Паэз1я А. Абухов1ча. Праблематыка, крын1цы сюжэтау i нацыянальны 
каларыт баек. Пытанне унутранай свабоды чалавека i аутаб1яграф1чны 
характар байк! «Ваукалак», Крытыка вын1кау рэформы 1861 г. у байцы 
«Старшина». Паказ традыцыйных людсюх заганау i правасуддзя у байках 
«Воук i лШца» i «Суд». Майстэрства байкап1сца. Спроба паэтычнага 
асэнсавання ricTopbii у вершы «Дума а Каралю XII». А. Абухов1ч як 
верагодны аутар вершау «Шоу я учора уночы з Глуска» i «Узбшся угору, мой 
саколе!». 

Звестю пра пераклады на беларускую мову А. Абухов1чам творау 
Пятрарк!, Дантэ, Гётэ, Шылера, Байрана, Гюго, польскай i рускай шэзп 
XIX ст. А. Абухов1ч як пачынальн1к жанру байк! i беларускай MCMyapbicTbiKi 
у л1таратуры новага часу. 

4.3.2. Творчасць Адама Гурынов1ча. 
Адам Гурынов1ч (1869-1894). Б1яграф1я. Беларусазнаучыя 

даследаванн!. А. Гурынов1ч як выразн1к радыкальных 1дэй вызваленчага 
руху. Траг1зм лесу паэта i яго творчай спадчыны. 

Мастацкая шматграннасць i самабытнасць творчасц! А. Гурынов1ча. 
Публ1цыстычная паэз1я як найбольш рэпрэзентатыуная у творчасц! 
А. Гурынов1ча. Грамадзянсю пафас вершау «Што ты стш, мужычок...», 
«Перш душылг паны,..», «Што за звук ды так громка раздауся...» i шш. 
Зварот да Ф. Багушэв1ча у вершы «Дзякуй табе, браце, Бурачок Мацею...». 
Пошук! у гал1не медытатыунай i песеннай л1рыю {«Сцямнела на дворы, i щха 
кругом...», «Да жтва», «Па жшве»). Функцьй пейзажных замалёвак у 
вершах «Бор», «Вясна». Асветн1цк1я щэ1 i адкрыты дыдактызм верша «Раз у 
Зольках, у дзярэуш...». Творы для дзяцей «Каток» i «Рыбак». Жанравая 
разнастайнасць л1рыю. Пераклады з польскай, рускай, укра1нскай моу. 
Шырыня перакладчыцкага дыяпазону А. Гурынов1ча. 

4.3.3. Жыццё i творчасць Янк! Лучыны. 
Янка Лучына (Ян Неслухоусю; 1851-1897). Жыццяшс. Паходжанне i 

выхаванне. Гады вучобы у М1нскай г1мназ11 i Пецярбургск1м тэхналапчным 
1нстытуце. Чынн1к1 фарм1равання светапогляду паэта (дэмакратычныя 
традыцы! сямЧ, уплыу 1дэй нацыянальна-вызваленчага руху, народн1цкай 
1дэалоп1 i ф1ласоф11 паз1тыв1зму). Cynpa4oyHi4TBa з перыядычным! 
выданням! i альманахам!. Акал1чнасц1 звароту да творчасц! на беларускай 
мове. Кантакты з дзеячам! культуры. Драматызм жыццёвага i п1сьменн1цкага 
лесу. Г1сторыя выдання зборшкау «Poezje» (1898) i «Вязанка» (1903). Асоба 
Я. Лучыны i ЯГО творчая спадчьша у ацэнках сучасн1кау. 

Асноуныя матывы л1рык1. Рамантычная i рэал1стычная пльш! у 
творчасц!. Паглыблены пс1халапзм, фшасаф1чнасць. Патрыятычны пафас i 
асветн1цк1я щэ1 у вершы «Роднай старонцы». Выкарыстанне элементау 
жанравай формы гутарю у вершах «Вясноеай парой», «Што птушт казал!», 



«Стары лясшк», Грамадзянск! пафас вершау «Усёй трупе дабрадзея 
Старыцкага беларускае слова», «Дзенъ за днём», Рамантычны алегарызм 
вершау «Вясна», «Пагудка», «Каршун», «deep». Форма унутранага маналога 
i пс1халапзм у вершы «Што думав Янка, везучы дровы у горад». Пейзажныя 
замалёук! i рэал1стычная канкрэтнасць вобразау сялян. Наследаванн! i 
пераклады на беларускую мову творау У. Сыракомл!. Структура i 
праблематыка зборн1ка «Вязанка», Тыпалопя творчасц! Я. Лучыны i 
Ф. Багушэв1ча. 

Адметнасць польскамоунай л1рыю. Спецыф1ка л1рычнага 
самараскрыцця у вершах «Што люблю?», «Дзве зорт», «Змрочныя думт», 
«Не хачу памерцг», «Раскоша натхнення», Адлюстраванне i паэтызацыя 
народнага светабачання у вершах «Песня аратая», «Прадвесне», «Рунь», 
Тэма паэта i паэз11 у вершы «Голас натоупу». 

Паэма «Паляушчыя акеарэльт з Палесся». Г1сторыя стварэння i 
кампаз1цыя твора. Вера у сацыяльны i навукова-тэхн1чны прагрэс грамадства. 
Сцвярджэнне духоунай годнасц! простата чалавека. Прыземлена-практычнае 
i манументальнае у вобразе лесн1ка Грышю. Вобраз пан1ча як носьб1та 
кн1жнай культуры. Характар стасункау (сяброуства) пaмiж героям! i 1дэя 
сацыяльнага сал1дарызму. Паэтызацыя прыроды i стауленне да тэхн1чнага 
прагрэсу у аспекце маральна-этычных катэгорый. Роля i функцы! л1рычных 
адступленняу у паэме. Паляун1чая «канкрэтыка» i эстэтычныя задачы аутара. 
«Паляушчыя акеарэльт з Палесся» у кантэксце паэтычнага эпасу 
М. Гусоускага, А. М1цкев1ча, У. Сыракомл!. 

Верс1ф1кацыйнае майстэрства Я. Лучыны. 
Праза1чныя творы. Марал ьная праблематыка у беларускамоуным 

абразку «Старасцъ не радасць.,.», Адлюстраванне падзей 1860-х гг. на 
М1ншчыне i патрыятычны пафас у польскамоуным абразку «3 крыеавых 
дзён», Б1л1нгв1стычны (ру ска-бел ару ск1) характар падарожнага нарыса «С а 
сеяточнай паездкг», 

Значэнне творчасц! Я. Лучыны (Я. Неслухоускага) у гicтopыi беларускай 
л1таратуры. 

4.3.4, Асоба i творчасць Франц1шка Багушэв1ча. 
Франц1шак Багушэв1ч (1840-1900). Паходжанне i дз1цячыя гады паэта. 

Фapмipaвaннe светапогляду у в1ленсюм i пецярбургск1м студэнцюм 
асяроддз!. Настаун1цкая праца. Ф. Багушэв1ч i паустанне 1863-1864 гг. 
Вучоба у Нежынск1м юрыдычным тцэх, служба ва Укра1не i у Pacii. 
Вяртанне на радз1му i адвакацкая практыка. Ф. Багушэв1ч як адвакат -
народны абаронца. Супрацоун1цтва з польскамоуным! перыядычным! 
выданням!. Сяброуства з Я. Карлов1чам i Э. Ажэшкай. Удзел у культурным 
жыцц! В1леншчьшы i кантакты з беларуск1м1 п1сьменн1кам1. Псторыя 
выдання кн1г Ф. Багушэв1ча. Апошн1я гады жыцця. 1дэйна-мастацкае багацце 
творчай спадчьшы п1сьменн1ка. 

Ф. Багушэв1ч як пачьшальн1к беларускага нацыянальна-адраджэнскага 
руху. Публ1цыстыка п1сьменн1ка. «Прадмова» да зборн!ка «Дудка 
беларуская» (1891)- своеасабл1вы ман1фест нацыянальнага адраджэння. 



Вобразнасць публ1цыстычнай мовы, эмацыянальнасць звароту Ф. Багушэв1ча 
да CBaix сучасн1кау. Праблемы разв1цця нацыянальнай культуры у прадмове 
да зборн1ка «Смык беларуск!». 

Прынцыпы мастацкага абагульнення, асабл1васц1 пс1халапчнай 
xapaктapыcтыкi, гумар i л1рызм у пюзп Ф. Багушэв1ча. Вобразы герояу-
aпaвядaльнiкay Мацея Бурачка i Сымона PayKi з-пад Барысава у зборн1ках 
паэта. Праграмны характар вершау аб прызначэнн! паэта i иаэзп «Мая дудка» 
i «Смык», Гуман1стычны пафас i ciHT33 нацыянальнай, сацыяльнай i 
маральна-этычнай праблематык! у na33ii Ф. Багушэв1ча. 

Нацыянальна-патрыятычная тэма у творчасц! Ф. Багушэв1ча. 
Адметнасць i падабенства адлюстравання нацыянальнай праблематык! у 
зборн1ках «Дудка беларуская» i «Смык беларусю» (1894). С1мвол1ка i 
алегарычнасць вершау «Мая хата» i «Хмарт», Вырашэнне дылемы «свой-
чужы» у вершах «Немец» i «Жыдок». Феномен «тутэйшасц!» i ун1яцк1 
«сантымент» у вершах «Хрэсъбты Мацюка» i «Свая зямля». Лес героя i лес 
народа у паэме-нрытчы «Кенска будзе!» у сувяз! з будз1цельск1м пафасам 
«Прадмовы» да зборн1ка «Дудка беларуская». 

Сацыяльны крытыцызм як адна з дам1нантау паэзп Ф. Багушэв1ча. 
Драматызм i сацыяльная абумоуленасць перажыванняу л1рычнага героя 
вершау Ира сялянскую долю. 1рон1я у вершах «Дурны мужык, як еарона» i 
«Скацтная апека». Адлюстраванне грамадскай дыферэнцыяцьй i антаган1зму 
у вершах «Бог не роуна дзеле» i «Не уЫм адна смерць». Вобразы 
прадстаун1коу улады, чьшоун1кау, наноу i народн1цк1я тэндэнцьй у шэзп 
Ф. Багушэв1ча. Сацыяльны сэнс фантасмагорьй «Быу у чысцы», Спецыф1ка 
адлюстравання рэча1снасц1 i выяуленне сацыяльнай пс1халог11 сялянства у 
вершах «Думка», «У астрозе» i 1нш. 

Маральна-этычная нраблематыка i хрысц1янск1я матывы у паэз11 
Ф. Багушэв1ча. Пошук! духоуных щэалау л1рычным героем верша «Прауда», 
Вершы «Калыханка», «Лфяра» i «Не цурайся» як своеасабл1выя маральныя 
1мператывы. Рэцэпцыя традыцый хрысц1янства у зборн1ках паэта. 
Фальклорна-м1фалаг1чныя i апакрыф1чныя матывы у творах «Хцгеец i скарб 
на сеятога Яна», «Быу у чысцы», «Балада». 

Праудашукальн1цтва як лейтматыу зборн1ка «Дудка беларуская» {«Як 
прауды шукаюць», «У судзе», «Кепска будзе!», «У астрозе»), 
Гумарыстычныя творы {«У судзе», «Здарэнне», «Падарожныя жыды», «Гдзе 
чорт не можа, там бабу пашле») у кампаз1цьй зборн1ка «Дудка беларуская». 
Л1таратурная нраблематыка прадмовы да зборн1ка «Смык беларуск!». 
Пaлeмiчнaя ск1раванасць «Адказу Юрцы на «Панскае ггрышча», Паэтычнае 
наватарства i жанравыя характарыстык! цыклу «Пест», Балада («Хщеец i 
скарб на сеятога Яна», «Балада»), байка {«Воук i авечка», «Падарожныя 
жыды», «Свшня i жалуды») i элепя {«Думка») у na93ii Ф. Багушэв1ча. 
Выкарыстанне сюжэтау i элементау паэтык! фальклорных творау. 
Фальклорныя вобразы i матывы у мастацкай структуры паэтычных творау 
Ф. Багушэв1ча. Рамантычнае, натурал1стычнае, рэал1стычнае i функцьп 
гратэску у шэзп Ф. Багушэв1ча. 



Праблематыка польскамоуных вершау «Tlpueid надзег», «Запавет», 
«Дагараерэшта вецця...» i шш. 

Апавяданн! Ф. Багушэв1ча. Праблематыка i мастацкая адметнасць 
апавядання «Тралялёначка». Сацыяльная тыпалопя вобразау Бартака Саска i 
Антона Сабков1ча (з «Залётау» В. Дун1на-Марц1нкев1ча). Крытыка 
буржуазнага драпежн1цтва у апавяданн!. Сатырычная ск1раванасць i сутнасць 
сацыяльна-этычнага канфл1кту, адлюстраванага у творы. Асабл1васц1 
сюжэтабу давания. Апавяданне «Тралялёначка» i традыцьи рускай 
народн1цкай белетрыстык!. Фальклорная аснова апавяданняу «Сеедка», 
«Палясоушчык», «Дзядзша», Л1таратурная апрацоука народных жартау, 
показак, казак-небыл1ц. Моунае майстэрства п1сьменн1ка. Ф. Багушэв1ч як 
верагодны аутар творау «Гаспадары, да Вас тшым гэта апавяданне..,» i 
«Тгналееа сякера». 

Значэнне творчай снадчыны Ф. Багушэв1ча у псторы! бел ару екай 
л1таратуры. 

4.3.5. Творчая спадчына ЗофЧ Манькоускай i Марьи Kocin. 
Зоф'я Манькоуская (Адам М-сю, Тшашчкоуекая; 1847-1911). 

Бiягpaфiчныя звестк!. Паходжанне i выхаванне. Жыццё па-за мeжaмi краю. 
Пачатак творчага шляху. Своеасабл1вая паэтыка маек! у творчасц!. 
Узаемадачыненн! i творчыя еувяз! з п1сьменн1цк1м асяроддзем. 
У. Сыракомля, Я. Лучына, Ф. Багушэв1ч i 3. Манькоуекая. Традыцы! 
А. М1цкев1ча, захапленне беларуск1м фальклорам у творчасц! паэтэсы. 
Вяртанне на радз1му. Апошн1я гады жыцця. 

Верш «Божа, наш бацька...» {«Беларуская малшва») (1888) як узор 
патрыятычнай л1рык1. Першы у бел ару екай паэз11 узор «нацыянальнай 
мал1твы». Хрысц1янск1я традыцы! i раскрыццё еялянекага еветабачання. 
Пераклады на беларускую мову з польскай вершау Т. Ленартов1ча, Я. Чачота 
i М. Канапн1цкай. Паэтычнае майстэрства, дакладнасць перадачы вобразау, 
TOHKi л1рызм i элег1чнасць. Польскамоуная л1рыка. Патрыятычныя матывы, 
адлюстраванне беларуск1х краяв1дау, краевых рэал1й i ментальнасц! у 
наэтычных н1зках «Пест дарагавщтя», «JJicmKi, еыкраданыя з дзёншка 
жанчыны» i шш. 

Марыя Kocin (1850-1911). Б1яграф1чныя звестю. Фалькларыстычная i 
этнаграф1чная дзейнасць. Вершаваны твор «На перасяленне: Расказ цётт 
Домны 3 Палесся». Паказ асабл1васцяу жыцця беларускай парэформеннай 
вёск1, л1рызм твора, фальклорныя традыцы!. Пераклады i вольныя 
наследаванн! баек I. Крылова. 

ЗАКЛЮЧЭННЕ 
Асноуныя этапы разв1цця беларускай л1таратуры, вын1к1 яе эвалюцы!. 

Нацыянальная адметнасць беларускай л1таратуры. Значэнне старажытнай i 
новай беларускай л1таратуры для станаулення беларускай л1таратуры XX ст. 
Беларуская л1таратура i сусветны л1таратурны працэс. 
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