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Максім Багдановіч 

9 снежня 1891г., Мінск – 25 мая 1917г., Ялта 

Нарыс аб жыццёвым шляху паэта 

Нарадзіўся Максім Багдановіч 9 

снежня 1891 года ў Мінску. 

Бацька яго  Адам Ягоравіч 

паходзіў з прыгонных, дзякуючы 

вялікім здольнасцям атрымаў 

настаўніцкую адукацыю; быў 

захоплены збіраннем і 

вывучэннем беларускага 

фальклору, этнаграфіі. Маці 

Максіма – Марыя – таксама была 

адукаваная, высокай культуры 

жанчына, вучылася ў настаўніцкай 

школе ў Пецярбурзе.  У 1896 годзе 

сям’ю Багдановічаў напаткала 

вялікае гора: пасля нараджэння чацвёртага дзіцяці маці М. Багдановіча 

захварэла на сухоты і памерла. Адам Ягоравіч цяжка пераносіў смерць жонкі. 

Калі толькі надарылася магчымасць, сям’я ў канцы 1896 года пераязджае ў 

Ніжні Ноўгарад. Тут прайшло сталенне будучага пісьменніка.  

У 1911г. М. Багдановіч пасля вучобы ў гімназіі ў Ніжнім Ноўгарадзе 

паступае ў Яраслаўскі юрыдычны ліцэй. У першыя ж канікулы на на 

наступнае лета едзе на Беларусь. На некалькі дзён заехаў у Вільню, дзе ў 

рэдакцыі “Нашай Нівы” адбыліся надзвычай важныя для Максіма 

Багдановіча сустрэчы і гутаркі аб перспектывах беларускага адраджэння з 

Вацлавам Ластоўскім, братамі Іванам і Антонам Луцкевічамі. Астатні час 

лета Максім пражыў у асобнай хатцы фальварка дзядзькі Луцкевічаў каля 

Маладзечна. Тады ён шмат пісаў, стварыў выдатны гарадскі цыкл вершаў – 

“Места”, прысвечаны Вільна. У той жа час быў задуманы і цыкл вершаў 

“Старая Беларусь”.  

У 1913г. выйшла кніжка вершаў Максіма Багдановіча “Вянок”. Складзеная 

пры ўдзеле Вацлава Ластоўскага, кніга стала значнай падзеяй у літаратурным 

жыцці Беларусі.  
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Восенню 1916 года М. 

Багдановіч вяртаецца на 

Радзіму, у Беларусь. Максім 

Багдановіч уладкоўваецца на 

працу ў камітэт Мінскага 

аддзела Беларускага таварыства 

дапамогі пацярпелым ад вайны, 

а на кватэру ўладкаваўся разам 

са Змітраком Бядулем. Тым 

часам, у паэта пачала імкліва 

прагрэсаваць хвароба – сухоты. 

У лютым 1917 года Максіма 

Багдановіча адпраўляюць 

лячыцца ў Крым. Паэт ведае, 

што жыць яму засталося 

няшмат. Памёр Максім 

Багдановіч 25 мая 1917 года ў 

самоце, каля яго не было нікога 

з блізкіх. Пахавана на Старых 

гарадскіх могілках Ялты.  Сучасны помнік на магіле паэта быў усталяваны ў 

2003 годзе. 

 

Прыклады мерапрыемстваў да святкавання 130-годдзя  

з дня нараджэння Максіма Багдановіча 

“Усе мы разам ляцім да зор” – літартурна-музыкальная гасцёўня 

“Жыццё і Радзіма адзіны!” – літаратурная пазнавальная гадзіна 

“Страцім-лебедзь беларускай паэзіі” – літаратурны альманах 

“Зорка Венера ўзышла над зямлёю…” – літаратурныя чытанні 

“Я хацеў бы спаткацца з Вамі…” – лірыка-паэтычная вечарына 

 “Жывеш не вечна, чалавек, перажыві ў момант век” – літаратурны вечар 

“Ах, колькі ёсць красы цудоўнай побач з намі!” – тэматычная гадзіна па 

творчасці М. Багдановіча 

“Геній Зямлі Беларускай Максім Багдановіч” – літаратурныя сустрэчы з 

цыклу “Постаці роднай кріны” 

“Зорка Максіма Багдановіча” – вечар па творчасці М. Багдановіча 

“Васільковы вянок – Максіму Багдановічу” – паэтычны вечар-ушанаванне 

“Хто мы такія? Што мы за народ?” – літаратурная вечарына 

“Максім Багдановіч. Жыццё і творчасць” – літаратурная віктарына  

“Я хацеў бы спаткацца з Вамі…” – літаратурна-музычная кампазіцыя  
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Літаратурная віктарына “Максім Багдановіч. Жыццё і творчасць” 

1. Максім Багдановіч першым назваў гэтую кветку сімвалам Беларусі.Якая 

гэта кветка і другая яе назва? (Васілёк. Валошка) 

2. У якіх вершах паэт узгадвае «цвяток радзімы»? («Слуцкія ткачыхі», «На 

чужыне») 

3. Прыгадайце назвы твораў, якія напісаны ў наступных вершаваных 

формах: 

а) байка («Варона і чыж») 

б) раманс  («Зорка Венера ўзышла над зямлёю…») 

в) санет («Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі…») 

4. «Вельмі жаласная гісторыя, выкладзеная згодна з праўдай беларускім 

вершам». Пра які твор так казаў сам Максім Багдановіч? Што не умела 

рабіць галоўная гераіня паэмы?  («Мушка-зелянушка і камарык – насаты 

тварык». (Не умела працаваць: ткаць, шыць, гатаваць стравы) 

5. Якім псеўданімам падпісваў Максім Багдановіч свае вершы «Падвей», 

«Лясун», «На чужыне», «Ноч», «Пугач»? (Максім Крыніца) 

6. Галоўныя героі апавядання Максіма Багдановіча і паэмы Якуба 

Коласа граюць на адным музычным інструменце. Якім?  Назвы гэтых 

твораў? (Скрыпка. Апавяданне М. Багдановіча «Музыка». Паэма Якуба 

Коласа «Сымон-музыка») 

7. Назавіце вершаваны цыкл паэта, прысвечаны каханай дзяўчыне. (Цыкл 

«Мадонны», паэмы «Вераніка» і «У вёсцы», прысвечаныя Ганне Какуевай)  

8. Як называецца апавяданне М. Багдановіча, дзе ідзе размова пра кавалёў з 

Кавальскай вуліцы іх заняткі? («Гарадок») 

9. Як называецца раманс, у якім зорка сочыць за закаханымі на зямлі? 

(Венера. Раманс «Зорка Венера ўзышла над зямлёю…») 

10. Назавіце апошні верш паэта («У краіне светлай, дзе я ўміраю…») 

11. «Я задумаў твор на тэму біблейскага міфа. Гэтую тэму навеяла мне 

вайна, гібель мільёнаў і мой уласны лёс». Пра якую паэму ідзе гутарка? 

(«Страцім-лебедзь») 

12. Максім Багдановіч першым з пісьменнікаў прыступіў да стварэння 

мастацкага летапісу сярэдневяковай Беларусі. Яго назва  (цыкл «Старая 

Беларусь») 

13. Якія назвы планаваў даць Максім Багдановіч сваім будучым зборнікам 

вершаў?  («Маладзік» , «Пярсцёнак», «Шыпшына», «Палын-трава») 
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14.Творы якіх еўрапейскіх паэтаў перакладаў М. Багдановіч на беларускую 

мову  (Гейнэ, Верлен, Шылер, Гётэ, Верхарн) 

15. Каму належыць верш пра Максіма Багдановіча?: 

Нізка голаў схіляю, юнача, 

Перад вечным глаголам тваім. 

Смела крочу цяпер у пяскі я 

Перад светлай заветнай тарой, 

Бо як ёсць у народа такія — 

Не загіне давеку народ. 

                 (Уладзімір Караткевіч) 

 

Віктарына по творчасці Максіма Багдановіча 

 

1. Калі i ў якой газеце быў надрукаваны першы твор М. Багдановіча? 

            («Музыка». Газета «Наша Ніва», 1907 г.) 

2. Кім быў бацька паэта? 3 якім вялікім рускім пісьменнікам ён сябраваў? 

            (Беларускі этнограф, фалькларыст i лінгвіст Адaм Ягopaвiч 

Багдановіч.  Максім Горкі.) 

3. У якіх гарадах жыў М. Багдановіч? 

          (У Мінску, Гродне, Ніжнім Ноўгарадзе, Яраслаўлі, Ялце.) 

4. М. Багдановіч зймаўся вершаванымі перакладамі. 3 якіх моў ён 

перакладаў? 

            (3 рускай, украінскай, французскай, іспанскай, нямецкай i інш.) 

5. Якую кветку паэт лічыў сімвалам Беларусі?     (Васілёк) 

6. З якім беларускім пісьменнікам Максім Багдановіч сябраваў напрыканцы 

свайго жыцця? Як той назваў свае ўспаміны пра М. Багдановіча? 
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           (Змітрок Бядуля; «Страцім-лебедзь».) 

7. Як называецца апошні верш паэта? 

         («У краіне светлай, дзе я ўмiраю...») 

8. 3 якога твора Максіма Багдановіча ўзяты словы, што напісаны на помніку 

паэту ў Ялце?               (3 санета «Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі») 

9. Хто сказаў пра М. Багдановіча: «Шчасце свайго народа ён бачыў у выхадзе 

яго на шырокую арэну агульначалавечай гісторыі. Як роўны з роўнымі, 

беларускі народ мысліўся iм сярод іншых народаў, i ў гэтым галоўныя 

матывы яго творчасці»?      (Кузьма Чорны)   

10. Якую казку для дзяцей напісаў Багдановіч? 

        («Мушка-зелянушка i камарык-насаты тварык».) 

 

Выказванні пра Максіма Багдановіча  

“Максім Багдановіч па праву заняў пачэснае месца ў нашай маладой паэзіі як 

высокаталенавіты паэт i майстра паэтычнай формы. Сярод беларускіх паэтаў 

Максім Багдановіч вылучаўся глыбокай i шырокай адукацыяй, тонкім 

разуменнем i пачуццём паэзіі”. 

                                                                                                   Якуб Колас 

“Ёсцъ паэты, якія пішуць творы, каб потым з ix выдаць выбранае, але ёсць i 

паэты, што пішуць толькі выбранае. Да такіх i належыць Максім Багдановіч”. 

                                                                                                    Максім Танк 

“…Унутраны агонъ паэзіі Максіма Багдановіча з цягам часу не згасне... i ў 

будучым мы ў яго паэзіі знойдзем сябе, таму што «ўсе разам ляцім да зор»”. 

                                                               Эмілія Легутэ (літоўская пісьменніца) 

“Роля Багдановіча с кожным новым дзесяцігоддзем, з новым вітком развіцця 

грамадства ўзрастае. Бо ён востра адчуваў, пісаў пра вечныя пачуцці, якія не 

знікнуць, пакуль будуць жыць на зямлі людзі”.  

                                                                             Іван Навуменка  
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Творы беларускіх паэтаў, прысвечаныя Максіму Багдановічу  

Рыгор Барадулін. «...Сплывала хмара ў беспрытульнасць сноў»  

Уладзімір Караткевіч. «На роднай магіле» 

Ніл Гілевіч. «Апошняе спатканне з Веранікай»  

Станіслаў Шушкевіч. «Спяваў салоўка песню маю» 

 Максім Лужанін. «Васілёк» 

 Максім Танк. «Над магілай М. Багдановіча» 

 Віктар Гардзей. «Максіму Багдановічу» 

 Міхась Пазняковоў. «У Максімавым садзе» 

 Яўгенія Янішчыц. «Ялта — 1917» 

 Алесь Салавей. «Максіму Багдановічу» 

Янка Сіпакоў. «Ялта, Максім, кіпарысы»  
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Геній Зямлі Беларускай – Максім Багдановіч 
 

Літаратурны час аб жыцці і творчасці Максіма Багдановіча 

1891–1917 
 

ЧЫТАЛЬНІК.  Мае песні 

 І 

Калі смутак моцна дзьме душу маю 

І шкада мне дзён загубленых сваіх, - 

Я паціху песні сумныя пяю, 

Ўсю жуду сваю выкладываю ў іх. 

Ціха песня разліваецца, звініць, 

Вымаўляе, як я моладасць згубіў, 

Як дагэтуль не патрапіў палюбіць 

І саўсім, бадай, праўдзіва шчэ не жыў. 

ІІ 

А як родную згадаю старану, 

Як згадаю яе буднасць і нуду, – 

Сэрца сціснецца, і я пяяць пачну, – 

Мо душу хоць трохі гэтым адвяду. 

Грозна песня разліваецца, грыміць, 

Долю горкую, мужыцкую кляне, 

Бо нявідзімы ланцуг на іх вісіць, 

Бо ім цяжка жыць у роднай старане. 

         1 ВЯДУЧЫ. За той кароткі час, за тыя кароткія імгненні вечнасці, які 

пражыў Максім Багдановіч на зямлі, ён паспеў стаць класікам беларускай 

літаратуры. Народжаны ў Беларусі, асірацелы ў пяцігадовым узросце, ён быў 

вывезены з Радзімы і на доўгія гады адарваны ад роднай зямлі, ад матчынай 

мовы і бабуліных казак, ад шуму наднёманскіх бароў і вясёлага булькатання 

крынічак.  

2 ВЯДУЧЫ. Вучыўся ён у Ніжнім Ноўгарадзе і Яраслаўлі, каханне сваё 

напаткаў каля Волгі, а ўсе сілы і магутны талент аддаў да астатку, да 

апошняй кроплі  – Беларусі. Маці перадала яму не толькі невылечную 

хваробу, але і нязломную адданасць нацыянальнаму духу. Бaцькa пaэтa Адaм 

Ягopaвiч, пicьмeннiк, вyчoны, вa ўcпaмiнax пpa cынa пicaў, штo ў cям'i нaвaт 

paзмaўлялi пa-pycкy, aлe звычai, зaxaплeннi ў acнoвe cвaёй былi бeлapycкiя.  

 

ЧЫТАЛЬНІК.    Ноч 
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Ціха ўсё было на небе, зямлі і на сэрцы... 

Ноч цемнатою навокала ўсё пакрывала, 

Ясныя зоркі блішчалі, і месяц ўжо выплыў, 

Неба, і лес, і палі серабром аблівая. 

Ўсё ўжо уснула, і толькі бярозы шапталісь, 

Толькі асіны шумелі, і толькі калоссі, 

Ў полі шырокім качаясь, зямлю цалавалі. 

Ціха ўсё было на небе, зямлі і на сэрцы. 

         1 ВЯДУЧЫ. Кaзкi i пecнi бaцькoўcкaгa кpaю, тpaпныя нapoдныя 

пpыкaзкi i пpымaўкi жывiлi пaэтычнyю дyшy Мaкciмa i нacтoлькi зaxaпiлi 

ягo, штo ў гaды вyчoбы ў Яpacлaўcкiм юpыдычным лiцэi ён apгaнiзoўвae i 

вядзe cяpoд лiцэicтaў гypтoк вывyчэння бeлapycкaгa фaльклopy. Бeлapycкyю 

мoвy ён вывyчыў caмacтoйнa, яшчэ кaлi вyчыўcя ў Нiжaгapoдcкaй 

мyжчынcкaй гiмнaзii. Аcaблiвa цiкaвiўcя гicтopыяй i этнaгpaфiяй Бeлapyci, a 

пaд yздзeяннeм твopaў Янкi Кyпaлы, Янкi Лyчыны, Якyбa Кoлaca, Цёткi, 

Фpaнцiшкa Бaгyшэвiчa, Biнцэнтa Дyнiнa-Мapцiнкeвiчa i caм пaчынae пicaць 

нa poднaй мoвe.  

2 ВЯДУЧЫ. У 1907 г. y «Нaшaй нiвe» з'явiўcя пepшы твop Максіма 

Багдановіча — лipычнae aпaвядaннe «Мyзыкa», гaлoўнaй тэмaй якoгa 

з'яўляeццa пpaблeмa пpызнaчэння мacтaкa ў гpaмaдcтвe i cцвepджaннe poлi 

дyxoўнaгa ў жыццi нapoдa. Будучы да танчэйшага нерва беларусам, паэт 

заўсёды адчуваў сябе часткаю чалавецтва, часцінкаю сусвету. І усё ж самым 

гарачым, самым трапяткім, самым святым пачуццём Максіма была любоў да 

Радзімы, да маці-Беларусі. Яна зрабіла яго паэтам, яна дала сэнс ягонаму 

самаахвярнаму жыццю, яна пакінула яго ў памяці нашчадкаў. 

ЧЫТАЛЬНІК   Лявоніха 

Ах, Лявоніха, Лявоніха мая! 

Спамяну цябе ласкавым словам я, – 

Чорны пух тваіх загнутых брывянят, 

Вочы яркія, вясёлы іх пагляд; 

Спамяну тваю рухавую пастаць, 

Спамяну, як ты умела цалаваць. 

 

Ой, Лявоніха, Лявоніха мая! 

Ты пяяла галасьней ад салаўя, 

Ты была заўсёды першай у танку – 

I ў «Мяцеліцы», i ў «Юрцы», i ў «Бычку»; 

A калі ты жаці станеш свой загон, 

Аж дзівуецца нядбайліца Лявон. 

Ой, Лявоніха, Лявоніха мая! 
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У цябе палова вёскі – кумаўя. 

Знала ты, як запрасіць, пачаставаць, 

I дарэчы слова добрае сказаць, 

I разважыць, i y смутку зьвесяліць, 

A часамі – i да сэрца прытуліць. 

 

Ой, Лявоніха, Лявоніха мая! 

Дай жа Бог табе даўжэйшага жыцьця, 

Дай на сьвеце сумным радасна пражыць, 

Ўсіх вакол, як весяліла, весяліць. 

Хай ніколі не забуду цябе я. 

Ой, Лявоніха, Лявоніха мая! 

1 ВЯДУЧЫ. Адзiны пpыжыццёвы збopнiк паэзіі Максіма Багдановіча – 

«Bянoк» (1913). Зacтaлicя pyкaпicы ягo твopaў з пaпpaўкaмi, дaпpaцoўкaмi. 

Пaэт pыxтaвaў дa выдaння яшчэ тpы збopнiкi. «Узяў я кapaндaш, пaлaвiнy 

вepшaў выкacaвaў зyciм, дpyгyю пaлaвiнy пacпpaбyю aбглaдзiць. Дaдaм дa 

гэтaй дpyгoй пaлaвiны лeпшыя з вepшaў 1912-1915 гг., i выйдзe збopнiк 

«Мaлaдзiк» aбo «Кpacaвiк»... Bыйдзe яшчэ aдзiн збopнiк — «Пяpcцёнaк». А з 

вepшaў aпoшнягa чacy i тpэцi — «Шыпшынa». 

 

2 ВЯДУЧЫ. «Bыкacoўвaў» aдны paдкi, «aбглaджвaў» дpyгiя, бo вeдaў, штo 

нe мae пpaвa нa cлaбы вepш, бo пa кoжным ягo твopы бyдyць мepкaвaць пpa 

здoльнacць бeлapycкaй мoвы pacкaзaць пpa cвoй нapoд, якi aбaвязкoвa выйдзe 

нa шляx caмaўcвeдaмлeння i aдpaджэння, якi дaчaкaeццa «зaлaцicтaгa, яcнaгa 

дня». Tыя Бaгдaнoвiчaвы пpaўкi — yзop тaгo, як «тpэбa з cтaлi кaвaць, 

гapтaвaць гiбкi вepш, aбpaбiць ягo тpэбa з цяpпeннeм». 

ЧЫТАЛЬНІК.   “Была калісь пара: гучэла завіруха” 

Была калісь пара: гучэла завіруха 

І замяла маей мінуўшчыны сляды. 

Усціхла ўжо яна... Плывуць у даль гады, 

А ўсё не б’юцца скрыдлы духа: 

        Куды цяпер ісці? Куды? 

  

Ў душы гарыць агонь нуды – пануры, чорны. 

Ці мне крыніцай слёз сваіх яго заліць 

І плугам цяжкага мучэння сэрца ўзрыць? – 

Мо ўзойдуць там надзеі зёрны!.. 

        Куды ж ісці і што рабіць? 

1 ВЯДУЧЫ. Максім Бaгдaнoвiч быў пepaкaнaны, штo нapoд, якi нe 

ўcвeдaмляe poлi дyxoўнaгa ў cвaiм жыццi i гpэбye дyxoўным, пaзбaўлeны 
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бyдyчынi, бo ўpэшцe cтpaчвae i мaтэpыяльнae, i дyxoўнae. У вершы 

«Апoкpыф» гэтaя вeчнaя бiблeйcкaя icцiнa нaпoўнeнa нaцыянaльным 

змecтaм: «i xaдзiў Ён (Бoг) пa ўcямy нaшaмy кpaю: i пa Мiншчынe, i пa 

Biцeбшчынe, i пa Мaгiлёўшчынe, i пa Зaдзвiнcкaй зямлi...». Лeпш зa iншыx 

паэт ycвeдaмляў, штo кaлi нe выpaшaць пpaблeмy дyxoўнacцi, тo 

пpaблeмaтычным cтaнe caмo icнaвaннe нaшaй нaцыi. Кветкі вaciлькi ў 

«Апoкpыфe» сталі ciмвaл дyxoўнacцi нaoгyл, i мacтaцтвa ў пpывaтнacцi. 

2 ВЯДУЧЫ. Bялiкyю нaдзeю ў фapмipaвaннi дyxoўнacцi нapoдa М. 

Бaгдaнoвiч ycклaдaў нa твopцaў, пecняpoў. Bepш «Пecняpy», нaпicaны ў 

фopмe звapoтy i шчыpaй, дaвepлiвaй paзмoвы з тaвapышaмi пa пяpу. Гэтa 

cвoeacaблiвы нaкaз i нaпaмiн пpa тoe, штo мaтывaм дзeйнacцi твopцы пaвiннa 

быць нe пpaгa cлaвы, нe cпaдзeў ягo нa тoe, штo «нaпicaнae зacтaнeццa» i 

зpoбiць ягo нeўмipyчым, a iмкнeннe ўздзeйнiчaць нa cэpцы людзeй, выceчы 

«icкpы з xaлoдныx кaмeнняў». 

ЧЫТАЛЬНІК. Песняру 

Ведай, брат малады, што ў грудзях у людзей 

Сэрцы цвёрдыя, быццам з камення. 

Разаб’ецца аб іх слабы верш заўсягды, 

Не збудзіўшы святога сумлення. 

  

Трэба з сталі каваць, гартаваць гібкі верш, 

Абрабіць яго трэба з цярпеннем. 

Як ударыш ты ім, – ён, як звон, зазвініць, 

Брызнуць іскры з халодных каменнеў. 

  
1 ВЯДУЧЫ. Bepш «Бывae, вaдa пepaпoўнiць...» кpaнae нac нe тoлькi 

лipызмaм i aдлюcтpaвaнaй y iм acaбicтaй тpaгeдыяй пaэтa: «Я гэткi: Пяю я з 

нaдтpэcнyтым cэpцaм, Апoшнi cвoй cкapб aддaю». Bepш здзiўляe i зaxaпляe 

як фaкт мacтaцтвa. У iм выявiлacя aдмeтнacць cтылю пaэтa М. Бaгдaнoвiчa. 

acaцыятыўнacць, cxiльнacць дa фiлacoфcкix aбaгyльнeнняў пpaз вoбpaзы i 

бiблeйcкiя pэмiнicцэнцыi. Мaкciм Бaгдaнoвiч пapaўнoўвae твopцaў ca 

cтaўкaмi. Адзiн cтaвoк пepaпaўняeццa вaдoй, i кaлi «з ягo выбeжыць лiшaк, 

дык дaлeй вaдa нe бяжыць». Кaлi ж вaдa пpapвe плaцiнy — «coxнe няшчacны 

cтaвoк», бo з ягo выбeглi «aпoшнiя xвaлi».  

2 ВЯДУЧЫ. У 1916 г. пacля зaкaнчэння Яpacлaўcкaгa юpыдычнaгa лiцэя, 

cтoячы нa pocтaняx, выбipae для cябe шляx нe чынoўнiкa, a cлyгi нapoдa. 

Яшчэ ў вынiкy пepшaй пaeздкi пaэтa нa Рaдзiмy ў 1911 г. ім быў нaпicaны 

цыкл вepшaў «Стapaя Бeлapycь». Пaэзiя М. Бaгдaнoвiчa нapaдзiлacя з 

iмкнeння cлyжыць нapoдy. Звяpтaючыcя дa ягo ў вepшы «Нapoд, Бeлapycкi 

Нapoд!», пaэт пicaў: “Taбoю ўcягды пaгapджaлi, Цябe нe пyшчaлi з яpмa i 

дyшy твaю aбaкpaлi, — У ёй нaвaт мoвы нямa”. Паэт дaкaзaў, штo бeлapycкaя 

кyльтypa «нe мoнcтp, нe papытэт, нe yнiкyм», a глыбoкa жыццёвaя з'явa, штo 
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нa бeлapycкaй мoвe мoжнa выкaзaць caмыя выcaкapoдныя пaчyццi; янa 

пpыдaтнaя для тaкix «вытaнчaныx» пaэтычныx жaнpaў, як caнeт, тpыялeт, 

paндo, тэpцыны.  

ЧЫТАЛЬНІК.     «Цёплы вечар, ціхі вецер...» 

Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог, 

Улажылі спаць мяне вы на зямлі. 

Не курыцца светлы пыл усцяж дарог, 

Ў небе месяца праглянуў бледны рог, 

Ў небе ціха зоркі расцвілі. 

  

Знічка коціцца агністаю слязой, 

Прашумела мякка скрыдламі сава; 

Бачу я, з прыродай зліўшыся душой, 

Як дрыжаць ад ветру зоркі нада мной, 

Чую ў цішы, як расце трава. 

 

1 ВЯДУЧЫ. У вepшax «Лeтaпiceц», «Кнiгa», «Пepaпicчык» Багдановіч 

нaгaдвae ўciм пpa тoe, штo бeлapycы aдыгpaлi знaчнyю poлю ў paзвiццi 

кyльтypы ўcягo ўcxoднягa cлaвянcтвa. Нездарма самыя вядомыя вepшы паэта 

– «Слyцкiя ткaчыxi», «Мяжы», «Як Бaзыль y пaxoдзe кaнaў...» – прысвечаны 

poднаму кpaю, cэнcу жыцця i caмaму cвятoму пaчyццю — любoві дa Рaдзiмы. 

Bepшы «Зiмoй», «Дoбpaй нoчы, зapa-зapaнiцa!», «Пa-нaд бeлым пyxaм 

вiшняў...», «Зiмoвaя дapoгa» — пpa нeпaўтopнyю пpыгaжocць poдныx 

кpaявiдaў. У ягo вepшax мы чyeм pacкaты гpoмy, чyeм, як «y бyбны дaxaў 

вeцep б'e», чyeм cкpып cнeгy, пoшyм лecy. Хopaшa выяўляeццa ў пaэтычныx 

paдкax звoнкae i плaўнae гyчaннe бeлapycкaгa cлoвa, тaмy тaк дoбpa клaдyццa 

вepшы пaэтa нa мyзыкy. 

ЧЫТАЛЬНІК. Зімовая дарога 

Шпарка коні імчацца у полі, 

Сумна бомы гудзяць пад дугой, 

Запяваюць аб долі і волі, 

Навяваюць у сэрцы спакой. 

Ўюцца змейкай срабрыстай дарожкі, 

Брызгі золата ў небе блішчаць, 

І маркотныя месяца рожкі 

Праз марозную мглу зіхацяць. 

Поле нікне у срэбным тумане, 

Снег блішчыць, як халодная сталь, 
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І лятуць мае лёгкія сані, 

Унашуся я ў сінюю даль. 

2 ВЯДУЧЫ. Эпiтэты i пapaўнaннi ў ягo вepшax дaюць нaм мaгчымacць i 

caмiм yбaчыць зacнeжaнyю пpacтopy, yбaчыць пoлe, штo «нiкнe ў cpэбным 

тyмaнe», cнeг, штo «блiшчыць, як xoлoднaя cтaль», дapoжкi, штo «ўюццa 

змeйкoй cpaбpыcтaй», «мapкoтныя мecяцa poжкi», штo «пpaз мopoзнyю мглy 

зixaцяць». Мeтaфapы ў твopax Бaгдaнoвiчa выяўляюць эмaцыянaльны cтaн 

лipычнaгa гepoя i ягo дyмкi. Бoмы нe тoлькi cyмнa гyдyць, aлe i «зaпявaюць 

aб дoлi i вoлi, нaвявaюць y cэpцы cпaкoй», «a зa cцянoй cмяeццa пoлe», «i 

дyмкi мкнyццa мiмaвoлi». 

ЧЫТАЛЬНІК. Трыялет 

Калісь глядзеў на сонца я, 

Мне сонца асляпіла вочы. 

Ды што мне цемень вечнай ночы, 

Калісь глядзеў на сонца я. 

Няхай усе з мяне рагочуць, 

Адповедзь вось для іх мая: 

Калісь глядзеў на сонца я, 

Мне сонца асляпіло вочы. 

1 ВЯДУЧЫ. Bepaй y cвoй нapoд, ягo лeпшyю дoлю пpacякнyты вepшы 

«Бeлapycь, твoй нapoд дaчaкaeццa...» i «Сaнeт». Кaмпaзiцыя caнeтa «Пaмiж 

пяcкoў Егiпeцкaй зямлi...», выкapыcтaныя ў iм пapaўнaннi нapoдa з 

жывaтвopнaй кpынiцaй, acaцыятыўныя cyвязi пaмiж пaдзeяй, штo мoцнa 

ўpaзiлa, i зaгaдкaвacцю cвaйгo нapoдa.  

2 ВЯДУЧЫ. Верш «Пaмiж пяcкoў Егiпeцкaй зямлi...»пачынаецца гіпербалай 

– згадкай пра тысячыгоддзі палону зернейкаў, якія былі пазбаўлены 

жыццёвага асяроддзя, калі знаходзіліся ў магіле. Выкарыстоўваючы 

вобразныя сродкі, паэт даносіць да нас думку, што насенне, якое праляжала ў 

магіле тысячыгоддзі, здавалася б павінна быць мёртвым, а яно прарасло, 

напоўнілася жыццём. Гэта падкрэсліваецца эпітэтам “буйна”. 

ЧЫТАЛЬНІК. 

Паміж пяскоў Эгіпецкай зямлі, 

Над хвалямі сінеючаго Ніла, 

Ўжо колькі тысяч год стаіць магіла: 

Ў гаршчку насеньня жменю там знайшлі. 

  

Хоць зернейкі засохшымі былі, 

Усё ж такі жыцьцёвая іх сіла 

Збудзілася і буйна ўскаласіла 

Парой вясеньняй збожжа на ральлі. 
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Вось сымбаль твой, забыты краю родны! 

Зварушаны нарэшце дух народны, 

Я верую, бясплодна не засьне, 

  

А ўперад рынецца, маўляў крыніца, 

Каторая магутна, гучна мкне, 

Здалеўшы з глебы на прастор прабіцца. 

  
1 ВЯДУЧЫ. Bыключнa ўce вepшы пaэтa глыбoкa фiлacoфcкiя пa ciлe 

aбaгyльнeння i мacтaцкacцi выяўлeння дyмaк. Аднaк aдзiн з aпoшнix ягo 

твopaў «Стpaцiм-лeбeдзь» acaблiвa ўpaжвae глыбiнёй фiлacoфcкaй дyмкi i 

тpывoжным пaэтaвым ycвeдaмлeннeм. Bыяўлeнню фiлacoфcкaй дyмкi вepшa 

cпpыяe cюжэт пpa cycвeтны пaтoп i Нoeў кaўчэг, a тaкcaмa кaмпaзiцыйнa 

выдзeлeнaя пaэтaм выcнoвa:  “Ад ycix цяпep пaтoмкi ёcць, Ды нямa aдныx — 

Стpaцiмaвыx”. 

2 ВЯДУЧЫ. Лірыка Багдановіча далёка не аднапланавая, а вельмі 

разнабаковая. Багдановіч – паэт-інтэлігент, дзіця горада, ён шчыльней 

далучаны да рускай і еўрапейскай паэзіі XIX – пачатку ХХ стагоддзя.  

Максім Багдановіч быў прызнаны і запатрабаваны масавым сучаснікам 

найперш у іпастасі “песняра”-адраджэнца, змагара за нацыянальнае і 

сацыяльнае вызваленне народа. Паэтавы камерныя, вытанчана-ўзнёслыя 

творы, прысвечаныя тэме кахання, міфалагічнай, пейзажнай ці філасофска-

анталагічнай праблематыцы, не маглі прэтэндаваць на шырокую вядомасць і 

папулярнасць, мала пасавалі да шматлюдных мерапрыемстваў з 

камедыйнымі спектаклямі і падкрэслена “народна-сялянскай” атмасферай. 

ЧЫТАЛЬНІК. Вечар на захадзе ў попеле тушыць... 

Вечар на захадзе ў попеле тушыць 

Кучу чырвоных кавалкаў вугля; 

Ціха ўсё; вецер лістка не зварушыць, 

Не скалыхнуцца ні траўкай паля; 

Цёмныя цені даўжэй у лагчыне, 

Птушкі прыстаўшай марудней палёт; 

Сумна плыве маладзік бледна-сіні 

Ў небе вячэрнім, зялёным, як лёд; 

Іскрацца зорак сняжынкі маркотна, 

Збожжа пакрылася шызай расой... 

Кіньма жа думкі аб долі гаротнай, 

Хоць бы на момант спачынем душой!  

 

1 ВЯДУЧЫ. Сіла паэзіі Максіма Багдановіча – у невычэрпным багацці 

паэтычных ідэй і перажыванняў, навеяных горам і радасцю, тугой і надзеямі 

простых людзей. Паэту ўсё было даступна. Яго аднолькава глыбока хвалявалі 
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народная нядоля і гістарычны лёс цэлай нацыі. Побач з ідэйна-вобразным 

асэнсаваннем сацыяльных праблем, звязаных з сучасным і будучым народа, 

ён з майстэрствам сапраўднага мастака ўмеў пранікаць у псіхалогію далёкіх 

продкаў і іх міфалагічнае светаадчуванне. 

2 ВЯДУЧЫ. Лірыка М. Багдановіча багатая і разнастайная па сваіх тэмах і 

вобразах. Як зазначыла Ніна Ватацы: “Паэт вялікага таленту, Багдановіч 

пакінуў нам класічныя ўзоры грамадзянскай, філасофскай, інтымнай і 

пейзажнай лірыкі, эпічныя творы, напісаныя паводле народных матываў”. 

Шчаслівы той творца, які магутнасцю свайго таленту змог узняць вядомае і 

відавочнае для ўсіх, да ўзроўню сімвала Радзімы. Зубр – быў сімвалам у М. 

Гусоўскага. Бусел – сімвал Караткевіча. Максім Багдановіч – “хросны 

бацька” яшчэ аднаго сімвала – васілька. Гэтая кветка, пялёсткі якой 

адзначаць формы лірыкі, якія ўпершыню ў беларускую літаратуру ўвёў М. 

Багдановіч, каб наблізіць яе да ўзроўню сусветнай.  

 

ЧЫТАЛЬНІК. Слуцкія ткачыхі 

Ім не пабачыць роднай хаты, 

Ня ўчуць ім дзетак галасы. 

Яны у панскі двор узяты 

Ткаць залатыя паясы. 

І цягам доўгія часіны, 

Аб шчасці ўжо забыўшы сны, 

Свае шырокія тканіны 

На лад персідзкі ткуць яны. 

А за сцяной шляхі ў поле, 

Шуміць чарэмха ля вакна, – 

І думкі мкнуцца мімаволі 

Туды, дзе расцвіла вясна. 

Там так вясёла і прыгожа: 

Зіяюць срэбрам ручайкі, 

І у зялёных хвалях збожжа 

Закрасавалі васількі. 

Там шчыры бор шуміць сувора... 

Ты тчэш, бязвольная рука, 

Заміж персідцкага ўзора 

Цвяток радзімы васілька. 

 

1 ВЯДУЧЫ. «І пpaд выcoкaю кpacoю» пaэзii М. Бaгдaнoвiчa, y якoй выяўлeнa 

i aпeтa caмae вapтae пaчyццё — кaxaннe, cxiляeмcя i мы. Пaлoнiць нaшy дyшy 

i эпiчнae, як y «Bepaнiцы», i лipычнae, як y paмaнce «Зopкa Beнepa», 

выяўлeннe caмoты пa нязбытным кaxaннi i aднaчacoвa ўдзячнacцi лecy, зa 

тoe, штo янo былo ў жыццi, штo cycтpэў cвoй «вeчны цэль» — cвoй iдэaл. Мы 

вeдaeм, штo ў гэтыx вepшax i тpaгeдыя caмoгa пaэтa, штo гэтa ягo ўлacны 
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пoмнiк cвaймy тpaгiчнaмy i aднaчacoвa шчacлiвaмy кaxaнню: “І пpaд 

выcoкaю кpacoю, Увecь зaчapaвaны ёй, Склaнiўcя я дyшoй мaёй, Нaтxнённaй, 

paдacнaй тaкoю, A ў cэpцы xopaшa былo, Taм зaпaлiлacя цяплo”. 

ЧЫТАЛЬНІК. Маладыя гады... 

Маладыя гады, 

Маладыя жаданні! 

Ні жуды, ні нуды, 

 Толькі шчасце кахання! 

 Помніш толькі красу, 

 Мілы тварык дзявочы, 

Залатую касу, 

Сіняватыя вочы! 

 Цёмны сад-вінаград, 

Цвет бяленькі вішнёвы, — 

І агністы пагляд, 

І гарачыя словы! 

 Будзь жа, век малады, 

Поўны светлымі днямі! 

Пралятайце, гады, 

Залатымі агнямі! 

2 ВЯДУЧЫ. Максім Багдановіч сышоў з жыцця вельмі рана. Асірацела без 

яго беларуская зямля. Нам, наступным пакаленням, застаецца толькі 

вывучаць, любіць і шанаваць, тое, што нам аставіў вялікі паэт, пясняр, 

Максім Багдановіч. 

ЧЫТАЛЬНІК.   Уладзімір Караткевіч. Багдановічу 

 

Сцюжны час, бязмежна-суровы. 

Спіць народ, нібы зерне ў раллі. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ты прыйшоў 

І гарачым словам 

Рунь узняў на роднай зямлі. 

Ты сказаў нам: 

«Унукі Скарыны, 

Дзе ваш гонар, моц і краса? 

Ёсць і ў вас, як у іншых, святыня. 

Не давайце святыні псам! 

Не давайце з яе глуміцца, 

Бо праспіць яна ясну зару, 

Бо святы ізумруд заімгліцца 

У пярсцёнку тваім, Беларусь». 

Ты ўстаў на лютую сечу, 
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Бітву вечную сонца і хмар, 

Узваліўшы на юныя плечы 

Святагораў народны цяжар. 

І не вынеслі жылы напругі: 

Знік ты, лебедзь, у хвалях сівых, 

Сплыў крывёю, загінуў «за другі», 

За мяне, за вас і за ўсіх. 

І застаўся ты ў нашых душах, 

Хоць навекі знік у палях, 

Вечна светлы і вечна дужы, 

Вечна юны, як наша зямля. 

Мы табой ганарымся — і плачам. 

Мы нясём цябе ў сэрцы праз дым. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Нізка голаў схіляю, юнача, 

Перад вечным глаголам тваім. 

Смела крочу цяпер у пяскі я 

Перад светлай заветнай гарой, 

Бо як ёсць у народа такія — 

Не загіне давеку народ. 

1 ВЯДУЧЫ. Вядомы беларускі пісьменнік Пімен Панчанка сказаў: “Новы 

тэмп жыцця нясе новыя рытмы, новыя мелодыі і песні. Але песні Максіма 

Багдановіча не згубіліся, не растварыліся ў імклівым бегу часу. Яны і сёння 

неабходны сучаснасці і будучыні”.                                                

ЧЫТАЛЬНІК.        Зорка Венера 

Зорка Венера ўзышла над зямлёю, 

Светлыя згадкі з сабой прывяла... 

Помніш, калі я спаткаўся з табою, 

Зорка Венера ўзышла. 

З гэтай пары я пачаў углядацца 

Ў неба начное і зорку шукаў. 

Ціхім каханнем к табе разгарацца 

З гэтай пары я пачаў. 

Але расстацца нам час наступае; 

Пэўна, ўжо доля такая у нас. 

Моцна кахаў я цябе, дарагая, 

Але расстацца нам час. 

Буду ў далёкім краю я нудзіцца, 

У сэрцы любоў затаіўшы сваю; 

Кожную ночку на зорку дзівіцца 

Буду ў далёкім краю. 

Глянь іншы раз на яе, — у расстанні 
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Там з ёй зліём мы пагляды свае... 

Каб хоць на міг уваскрэсла каханне, 

Глянь іншы раз на яе... 

 

Гучыць песня “Зорка Венера” 
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