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ІНТЭГРАЦЫЙНЫ ПАДЫХОД ДА ВЫВУЧЭННЯ ВЕРША 

ЯНКІ КУПАЛЫ “ПАЯЗДЖАНЕ” Ў 9 КЛАСЕ 

 

У аснове канцэпцыі выкладання беларускай літаратуры ў школе 

ляжыць прынцып “пераемнасці і бесперапыннасці працэсу літаратурнай 

адукацыі” [1, 3]. Пачынаючы з 5 класа, пераходнага і таму важнейшага 

ўва ўсім працэсе навучання, настаўнік “зацікаўлівае”, “мэтанакіравана 

падводзіць”, “фарміруе”, “навучае літаратуры і выхоўвае літаратурай”, 

etc. Як важна ў гэтым працэсе захаваць не толькі мэтанакіраванасць 

навучальных мерапрыемстваў, але і цэласнаснае ўспрыманне мастацтва 

беларускага слова – гаварыць і пісаць пра гэта не стамляюцца нашыя 

метадысты, аўтары вучэбных праграм, распрацовак, падручнікаў. Калі ў 

5–8 класах навучэнцы паступова і паслядоўна спазнаюць таямніцы 

мастацкага твора ў апектах яго зместу, формы, жанру, то ў 9–11 яны 

павінны ўжо ўспрымаць творчасць пісьменніка і твор у кантэксце 

літаратурнага працэсу, бачыць і вытокі літаратурнага майстэрства, і яго 

перспектывы як узаемаабумоўленыя элементы цэлага. Дзеля такога 

сістэмнага бачання аб’екта даследавання (роднай літаратуры) настаўнік 

у старэйшых класах пастаянна актывізуе веды, атрыманыя за папярэднія 

гады на ўроках гісторыі (і айчыннай, і сусветнай), музыкі, выяўленчага 

мастацтва, роднай і рускай літаратур, да таго – агульны асобасны і 

чытацкі вопыт вучняў. Гэта агульнавядомыя метадычныя ісціны. 

Выдатна, калі ёсць што актывізаваць, добра, калі школьнікі чытаюць 

літаратурныя творы па-за школьнай праграмай, усцешна, калі ў 5–8 

класах на тых жа ўроках беларускай літаратуры адбылося адкрыццё  

нацыянальнага прыгожага пісьменства і абудзіліся нацыянальная 

свядомасць і нацыянальны гонар юнага грамадзяніна.  

Падручнік “Беларуская літаратура” для 9 класа [2] разлічаны на 

падрыхтаванага вучня і вельмі падрыхтаванага настаўніка (!). Прынамсі, 

і склад аўтарскага калектыву падручніка, і відавочны тэарэтыка-

літаратурны ўхіл арыентуюць на, так бы мовіць, “не сярэдні” ўзровень 

настаўніцкага досведу. Да таго ж, адсутнасць звыклай хрэстаматыі 



дысцыплінуе і, зноў жа, абавязвае. У аснове зместу дапаможніка – 

гісторыка-храналагічны прынцып, плюс прынцып пераемнасці слоўна-

паэтычных традыцый: ад міфалогіі праз  фальклор да літаратуры. І нам 

уяўляецца надзвычай істотным не толькі азнаямленне, але і грунтоўны 

разбор на ўроку зместу першых артыкулаў падручніка: “Уводзіны”, 

“Міфалогія – фальклор – літаратура”, “Беларуская літаратура і 

Антычнасць”. Такім чынам вучні адразу ж зарыентоўваюцца на 

сістэмнасць мыслення, на аб’яднанне ў адзінае цэлае, здавалася б, 

адасобленых складнікаў сістэмы, на ўспрыманне іх ў цеснай 

узаемасувязі. На наступных уроках відавочнымі становяцца перавагі 

менавіта такога, інтэграцыйнага падыходу да вывучэння літаратурных 

твораў усіх мастацкіх эпох. Мы спынімся на адным уроку манаграфічнай 

тэмы “Янка Купала”, чыя творчасць з’яўляецца яскравым прыкладам не 

проста плённага запазычвання і трансфармацыі сюжэтных і вобразных 

матываў з народнай паэтычнай творчасці, а менавіта інтэграцыйнасці 

мастацкага мыслення. 

У 9-м класе на вывучэнне біяграфіі і творчасці Янкі Купалы 

(лірыка, паэма “Бандароўна”, драма “Раскіданае гняздо”) адводзіцца 

6 гадзін, але настаўнік можа размеркаваць гэтыя гадзіны ці на свой 

выбар, ці ў адпаведнасці з падрыхтаванасцю вучняў, ці паводле іншых 

крытэрыяў. Такім крытэрыем можа стаць, да прыкладу, неадназначнасць 

інэрпрэтацый і складанасць успрымання твора. У гэтай сувязі верш 

“Паязджане”, мяркуем, патрабуе асобага падыходу і асабліва 

грунтоўнага разгляду (дарэчы, яшчэ некалькі гадоў таму твор гэты 

вывучаўся ў 11класе). Унікальнасць, наватарства, арыгінальнасць 

“Паязджан” адзначаюць і аўтары вучэбна-метадычных выданняў 

(гл. 2, 212; 3, 36–37), і літаратуразнаўцы (гл. 4), і шараговыя, нават 

рускамоўныя чытачы (гл. 5). Адзначым літаральна некалькі момантаў, 

метадычных і літаратуразнаўчых, якія, на нашую думку, дапамогуць 

пашырыць межы школьнага аналізу твора. 

Няма неабходнасці спыняцца тут на гістарычным і біяграфічным 

кантэксце верша “Паязджане” – гэты матэрыял добра рэпрэзентаваны ў 

падручніку і шырока прадстаўлены ў выданнях, прысвечаных асобе і 

творчасці паэта. Падкрэслім толькі, што кантэкст гэты абавязковы на 

ўроку. Што датычыць паэтыкі твора, то настаўніку варта папярэдзіць 

аналіз паўтарэннем пройдзенага на ўроках літаратуры ў 5–6 класах, у 

прыватнасці, тэм “Вусная народная творчасць”, “Легенды”, “Прыкметы 

і павер’і”, “Міфы”, а таксама разам з вучнямі ўзнавіць змест паняццяў 

“легенда”, “літаратурная балада”, “пафас”, “драматызм”, “трагізм” 

(дапаможа “Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў” [2, 290, 299, 303]).  



Асноватворчым этапам аналізу бачыцца заглыбленне ў 

міфалагічна-фальклорны свет верша “Паязджане”. Тут хацелася б 

сказаць пра міфалагічны досвед навучэнцаў. Не навіна для настаўніка 

літаратуры, што сённяшнія вучні нашмат больш падкаваныя веданнем 

антычнай міфалогіі, чымся нацыянальнай. Гэта можна патлумачыць і 

папулярнасцю кнігі “Легенды и мифы Древней Греции” М. Куна, і 

шматстайнымі ўзнаўленнямі грэцкіх і рымскіх міфалагічных сюжэтаў у 

кіно, анімацыі, коміксах і камп’ютарных гульнях. Нягледзячы на тое, 

што знаёмства з нацыянальнымі міфалагічнымі персанажамі і сюжэтамі 

адбываецца і ў школе на ўроках літаратуры (5–6 клас), і дзякуючы 

выданням “Беларуская міфалогія” (энцыклапедычны слоўнік) і 

“Беларускія народныя казкі”, тэматычным выданням часопіса “Вясёлка”, 

інтэрнэт-рэсурсам (http://kazki.by/), яны – персанажы і сюжэты – усё 

яшчэ чакаюць свайго папулярызатара. 

А пакуль знойдзецца айчынны Кун, ролю рэканструктара 

старадаўняй карціны свету выконвае настаўнік літаратуры. Апелюючы 

да фантазіі, вобразнага ўяўлення вучняў, настаўнік расказвае 

фальклорную легенду пра паязджан, акцэнтуючы ўвагу на сюжэтным 

матыве праклёну/залому, зачараванага кола-шляху, на ролі ў гэтым 

сюжэце такіх персанажаў, як дружкі, сват і свацця, закосніца злыя, 

нячыстыя сілы (у народных уяўленнях – вядзьмак/чараўнік/ 

чарнакніжнік). Названыя элементы паэтыкі – матывы, вобразы – узніклі 

ў міфах, а пазней інтэгравалі ў фальклорныя жанры – легенду пра 

паязджан, павер’е пра залом ці пра іншыя знакі чарадзейства. Такім 

чынам, узнаўляючы гісторыка – міфалагічную карціну свету, створаную 

ў легендзе, мы, быццам падбіраем ключ да тых неадназначых сэнсаў, 

якія зашыфраваны ў купалаўскім вершы.  

Наступным крокам аналізу можа стацца “накладванне” 

фальклорна-легендарнага зместу на гістарычны: якая сувязь бачыцца 

паміж містычным рухам заклятага вясельнага поезда і падзеямі 1917–

1918 гадоў у беларускай гісторыі? На гэтым этапе падрыхтаваныя вучні 

ўжо самі без цяжкасцяў раскрываюць сэнс алегарычных вобразаў верша, 

вызначаюць асацыятыўныя метафары, а матэрыял з падручніка толькі 

дапаможа замацаваць высновы [2, 211–212]. Яшчэ адзін акцэнт – 

лінгвістычны – дапаўняе аналіз вобразна-выяўленчых сродкаў. Звяртаем 

увагу на часцінамоўны склад тэксту (перавага назоўнікаў, дзеясловаў і 

дзеяслоўных формаў), на паўторы і падваенні, “дэфіцыт” злучнікаў, 

градацыю, а таксама алітэрацыю і збегі зычных, асананс на а і у. 

Купалаўскія неалагізмы варта прааналізаваць найперш у этымалагічным 

ключы (напр.: збеядуха – збіць, забіць, або збяёдаць дух), 

параўноўваючы іх з лексічнымі сродкамі фальклорных твораў, 



падводзячы вучняў да высновы пра народна-гутарковую і вусна-

паэтычную прыроду наватвораў Купалы. 

Ідучы ўслед і разам з настаўнікам прапанаваным шляхам аналізу, 

вучні спачатку на ўзроўні эмоцый, інтуітыўна адчуваюць тую 

вусцішную атмасферу адчаю і безнадзейнасці, якой прасякнуты 

купалаўскі верш, а ўжо на заключным этапе, выкарыстоўваючы 

літаратуразнаўчыя тэрміны, фармулююць вывад пра трагічны (а не 

трагедыйны! – [1, 76]) пафас твора.  

Тут узнікае заканамернае пытанне: то што, Купала не верыў у 

будучыню свайго народа, не бачыў перспектыў гістарычнага шляху 

Беларусі? Адказаць на яго дапаможа той жа фальклорны код: паводле 

народных павер’яў, закляцце з паязджан можа быць знята, і пасля доўгіх 

гадоў і нават дзесядзігоддзяў кружляння ў беспрасвецці яны могуць 

вярнуцца ў свет людзей, калі нехта з кроўных сваякоў вялікай ахвярай 

“адкупіць” іх у цёмных сіл, ці чараўнік сам здыме закляцце, каб 

аблегчыць свае пакуты перад смерцю. Да таго ж, як вядома, трагічны 

канфлікт (а значыць, і твор трагічнага пафасу) імкнецца да вырашэння, 

да развязкі (хоць і азмрочанай, як правіла, смерцю героя). Таму, 

нягледзячы на трагізм зместу, верш ”Паязджане” ўсё ж мяркуе для 

беларусаў выйсце з сітуацыі, праўда, на які час расцягнецца іх 

паязджанства, нават геній Купалы не мог прадбачыць. 

Аналізуючы паэтыку літаратурнага твора – верша Янкі Купалы 

“Паязджане” – з дапамогай фальклорных кодаў (персанажнага і 

сюжэтнага), дапаўняючы літаратуразнаўчы аналіз лінгвістычным, 

настаўнік не толькі актывізуе, інтэгруе атрыманыя на папярэдніх этапах 

навучання веды, але і “абуджае” фальклорны і міфалагічны складнікі 

свядомасці вучняў, выклікае іх на суаўтарства, сутворчасць, што, 

несумненна, прыносіць значны плён. Да таго ж, напрацаванае на ўроку ў 

9-м класе лагічна інтэгруецца ў засвоенае на наступных этапах 

вывучэння літаратуры. Разглядаючы ў 11-м класе сучасны беларускі 

літаратурны працэс, можна і варта звярнуць увагу на тэму 

“паязджанства” ў айчыннай літаратуры (прыпавесць Васіля Быкава 

“Пахаджане”) і дапоўніць ужо аформленую сістэму ведаў пра слоўна-

мастацкую творчасць і прыёмаў яе аналізу новымі элементамі. 
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