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Урок 14
Рамантызм у еўрапейскай і беларускай літаратурах 

канца XVIII – першай паловы XIX ст.
Мэты ўрока: акрэсліць сінкрэтычны характар беларускай літара-

туры канца XVIII – першай паловы XIX ст., перадумовы ўзнікнення 
рамантызму ў еўрапейскім і беларускім мастацтве слова, даць паняцце 
пра рамантызм як мастацкі напрамак і яго адметныя рысы; пазнаёміць 
з асноўнымі звесткамі пра жыццё і творчасць Адама Міцкевіча; звяр-
нуць увагу вучняў на сувязь творчасці Адама Міцкевіча з беларускім 
фальклорам; узбагачаць слоўнікавы запас; развіваць звязнае маўленне 
вучняў; уплываць на фарміраванне духоўнага свету вучняў.

Абсталяванне: вучэбны дапаможнік для 9 класа “Беларуская літара-
тура” (аўтары: В. П. Рагойша, Т. І. Шамякіна, Т. В. Кабржыцкая, В. У. Прас- 
каловіч).

Эпіграф: “Май сэрца, глядзі ў сэрца!” (Адам Міцкевіч).
Тып урока: урок вывучэння новага матэрыялу. 

Ход урока
І.   Арганізацыйны момант
ІІ.  Актуалізацыя апорных ведаў
Вуснае апытванне
1)  Як бы вы ахарактарызавалі моўную сітуацыю на беларускіх 

зелях у XVIII – першай палове XIX ст.?
2)  Якую ролю адыгрывалі сатырычна-гумарыстычныя жанры ў 

працэсе зараджэння і станаўлення новай беларускай літаратуры?
3)  Узгадайце найбольш вядомых пісьменнікаў XIX стагоддзя, вы- 

хадцаў з беларускіх земляў, якія стваралі свае творы на польскай мо- 
ве, але актыўна звярталіся да нашага фальклору.

4)  Што ўласціва эпосе Асветніцтва?
5)  Як вы разумееце сэнс эпіграфа? Як вы думаеце: з асаблівасцямі 

і прадстаўнікамі якога мастацкага напрамку мы сёння пазнаёмімся 
на ўроку?

ІІІ.  Псіхалагічная падрыхтоўка да вывучэння новай тэмы
Слова настаўніка 
На папярэдніх уроках мы вялі гаворку пра эпоху Асветніцтва. Так, на- 

мі было адзначана, што яна распачалася ў Еўропе ў другой палове XVII– 
XVIII ст. і была звязана з развіццём навуковай, філасофскай і грамад- 
скай думкі. У гэту эпоху людзі адмаўляюцца ад рэлігійнага светаразу-
мення і звартаюцца да розуму як да адзінага крытэрыя пазнання.

Грамадска-палітычныя працэсы, што адбываліся ў жыцці краін 
і народаў свету канца XVIII – першай паловы XIX ст. (рэвалюцыя 
1789–1794 гг.) у значнай ступені паўплывалі на станаўленне новага 
мастацкага напрамку – рамантызму.

Купить в Беларуси: http://belveter.by

Купить в Беларуси: http://belveter.by



2

Як вядома, Вялікая французская рэвалюцыя не прынесла жада- 
най свабоды, роўнасці, братэрства і сацыяльнай справядлівасці прад- 
стаўнікам розных слаёў грамадства. Разлад паміж марай і рэальнасцю 
непазбежна прыводзіў, з аднаго боку, да глыбокага расчаравання ў 
жыцці, з другога – да пошукаў жаданага ідэалу. Менавіта на такой ас- 
нове двоеснага светаадчування і пачаў паступова складацца раман- 
тычны тып мастацкага мыслення, які неўзабаве пранік ва ўсе краіны 
тагачаснай Еўропы. Жыццё аказвалася настолькі складаным, што не 
ўкладвалася ў схемы, якія прапанавалі асветнікі. І да пачатку XIX ст. 
філасофія Асветніцтва амаль вычарпала сябе. 

Філасофскім апірышчам для рамантыкаў стала нямецкая ідэа- 
лістычная філасофія (Імануіл Кант, Фрыдрых Вільгельм Ёзаф 
фон Шэлінг, Іаган Готліб Фіхтэ). 

Такім чынам, французская рэвалюцыя з’явілася сімвалам гіста- 
рычнага і культурнага пералому ў лёсах еўрапейскіх народаў і адыг- 
рала істотную ролю ў фарміраванні рамантычнага светаадчування.

Разам з тым трэба ўлічваць і эстэтычныя перадумовы рамантызму. 
Так, рамантычныя тэндэнцыі выспявалі ў нетрах Асветніцтва з пры- 
чыны нязгоды мастакоў з нормамі класіцызму, якія абмяжоўвалі іх  
творчасць. Тэарэтычна адвяргаючы эстэтыку папярэднікаў, раманты- 
кі арганічна ўспрымалі культ пачуцця, сцвердзілі прынцып індывіду- 
альнасці, засяроджвалі ўвагу на выключных характарах і падзеях. 

IV.  Вывучэнне новага матэрыялу
1.  Самастойная праца вучняў з вучэбным дапаможнікам
Чытанне артыкула “Рамантызм у еўрапейскім і беларускім мас- 

тацтве” на с. 89–94.
2.  Гутарка па змесце артыкула
1)  Назавіце час і прычыны ўзнікнення рамантызму як мастац-

кага напрамку.
2)  Чым, на вашу думку, адрозніваецца беларускі рамантызм ад 

агульнаеўрапейскага?
3)  У якіх відах мастацтва праявіў сябе згаданы напрамак?
4)  Як пісьменнікі-рамантыкі ставіліся да прыроды? На якую 

філасофію яны абапіраліся?
5)  Дакажыце, што пісьменнікі-рамантыкі ў сваёй творчасці ад- 

стойвалі нацыянальныя традыцыі, культуру і фальклор. Як яны ста- 
віліся да нацыянальных моў?

6)  Да адлюстравання якіх асоб звярталіся пісьменнікі-рамантыкі?
7)  Дакажыце, што рамантызм быў неаднароднай з’явай і ў роз- 

ных краінах меў свае асаблівасці.
8)  Назавіце заснавальнікаў “беларускай школы польскага ра- 

мантызму”.
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Дадзены дапаможнік змяшчае метадычныя распрацоўкі ўрокаў, 
якія адпавядаюць патрабаванням школьнай праграмы, зацверджа-
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