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Ціха гучыць мелодыя песні “Спадчына” 

На мультымедыйным экране — ілюстрацыя 

да 140- годдзя беларускіх песняроў. 

Выходзяць вядучыя 

Першы вядучы: Мы з імі выходзім заўжды ў дарогу 

Другі вядучы: А як акрыляе нас іхняе слова, што сказана простаю матчынай 

мовай! 

Першы вядучы: Мы з імі адолеем буры і хвалі! Купала і Колас, вы нас 

гадавалі! 

Другі вядучы: Вы звалі з цямноты, з прымусу. 

Разам: Каб горда насілі імя беларуса! 

Першы вядучы: Імкліва бягуць гады. Але колькі б часу ні прайшло, заўсёды 

будуць жыць у памяці людзей Янка Купала і Якуб Колас — выдатныя 

народныя паэты, без якіх немагчыма ўявіць сабе беларускую літаратуру. 

Другі вядучы: Яны пранеслі праз усё жыццё высокія ідэалы гуманізму, дабра і 

справядлівасці, аддалі народу свой талент, сваю душу і сэрца. Іх імёны 

вымаўляюцца заўсёды разам. Іх псеўданімы — з народнага жыцця і фальклору. 

Першы вядучы: І Костусь, і Янка вельмі любілі свой родны край, свой народ і 

роднае беларускае слова. 

Другі вядучы: І змалку марылі аб шчаслівай долі для беларускага народа і 

роднага краю. 

Гучыць мелодыя песні “Купалінка” 

На мультымедыйным экране — выява папараць-кветкі 

 

Інсцэніроўка “Шчасце шукаць…” 

/Сядзяць Дамінік Луцэвіч і Янка./ 

Янка: Тата, а дзе расце тая чароўная папараць-кветка, пра якую вельмі многа 

гавораць, але нікому яшчэ не ўдавалася яе знайсці? 

Луцэвіч: Расце яна ў цёмнай пушчы і знайсці тую кветку не так і проста. Людзі 

гавораць, што аднойчы шукаў яе адзін маладзец. Кажуць, што пушча на таго 

малайца такога страху нагнала, што адмовіўся ён ад сваёй мары… 

Янка: А калі знойдзецца чалавек, што не ўцячэ, не пабаіцца? 

Луцэвіч. Што ты — не пабаіцца? Не адно сэрца скаланецца і сёння. Гэта ж 

толькі раз на год такая ноч бывае. 

Янка. А якім цветам папараць-кветка расцвітае, тата? 

Луцэвіч. Каб жа я знаў, дзеткі. Хто кажа, як мак, а хто кажа – блішчыць, як 

малюсенькі вугельчык. 

Янка. А хто будзе шчаслівы — толькі той, хто знойдзе, ці ўсе людзі? 



Луцэвіч. Ат, Яначка, – шчаслівы не хоча думаць пра няшчасных. Гэта калі б 

хто з простых, з бедных людзей знайшоў, можа, ён і пра нас не забыўся б. 

Янка. Тата, а ты сам верыш, што ёсць шчасце? 

Луцэвіч. Без веры, сынку, нельга жыць. 

Янка. А ты шукаў яго, тата? 

Луцэвіч. Я ўсё жыццё шукаю... 

Песня ўзмацняецца. Янка падымаецца, напружана ўглядаецца ў цемру і 

імкнецца ўперад. 

Луцэвіч. Куды ты, Яначка? 

Янка. Шукаць шчасця... Мне трэба быць Купалам. Мне трэба знайсці 

купальскую кветку шчасця. Я той, каму шукаць яе, — для сябе, для мужыка… 

 

Гучыць мелодыя песні “Мой родны кут” 

На мультымедыйным экране — Альбуць 

Выходзяць вядучыя. 

Першы вядучы. Самым дарагім для нас імем у беларускай літаратуры побач з 

імем незабыўнага Янкі Купалы з’яўляецца імя Якуба Коласа. Біяграфія песняра 

– адна з найцікавейшых старонак ў жыцці ўсяго народа, бо лёс Якуба Коласа 

неад’емны ад лёсу яго роднай зямлі. 

Другі вядучы. Костусь жыў у Альбуці, дапамагаў бацькам па гаспадарцы і 

шмат чытаў. Прыкладна ў 10-гадовым узросце пад уплывам твораў рускага 

байкапісца Івана Андрэевіча Крылова Костусь склаў байку «Варона і Лісіца». У 

12 гадоў напісаў свой першы верш «Вясна», за што быў заахвочаны бацькам. 

 

Інсцэніроўка “Костуся — у навуку” 

Выходзяць Міхал і Антось 

Міхал. Шкада мне Костуся. Школа скончана. А яму яшчэ хочацца навукі. З 

тым, што ён умее, і ў пісарчукі не выб’ешся. Ды і што гэта за доля пісарская! 

Ад зямлі адарваліся, а неба не дасталі. І кожнаму, хто ні прыйдзе, так і глядзяць 

у кішэню. А гаспадара з хлопца не будзе. Хоць ён і рупны, і старанны, а ўвесь 

час пра сваё думае. Цікуе, каб аднаму застацца. Бач, які надоечы верш злажыў?! 

І так складна, і прыгожа. Трэба яго ў навуку. Што скажаш, братка? 

Антось (увесь час, калі гаворыць Міхал, згаджаецца з ім, ківае галавой). 

А сказ мой кароткі: падцягнем, Міхале, папружкі тужэй, а нешта зробім для 

хлопца. Нясвіж недалёка. Няхай рыхтуецца і спрабуе паступаць у настаўніцкую 

семінарыю. 

Гучыць адажыа з балета Маленькі прынц” Я.Глебава 

На мультымедыйным экране — Нясвіжская настаўніцкая семінарыя і Колас у 

пару студэнцтва 



Першы вядучы. Жыцццёвыя шляхі-дарогі прыводзяць Коласа ў Нясвіжскую 

настаўніцкую семінарыю. Менавіта тут пачынаюць нараджацца пад яго пяром 

вершы, дзе ён расказвае пра свой край, спадзеючыся на лепшае заўтра. 

На мультымедыйным экране – 

Я.Купала на бровары і партрэт Купалы тых часоў 

Другі вядучы. Слаўная нясвіжская зямля адкрыла шлях да творчасці і для Яся 

Луцэвіча. Яго душа не магла без кнігі, не магла без радкоў, што станавіліся 

строфамі і вершамі, нягледзячы на тое, што праца на бровары ў Дольным Снове 

была клопатнай і неспакойнай. Потым Янка Купала напіша пра яе: “Зазнаў там 

такога пекла, якога яшчэ не меў”. Але ў хвіліны адпачынку пісаў вершы, а 

потым чытаў іх паплечнікам па  працы, абуджаючы народ ад цяжкага сну. 

 

Вучань чытае верш Я.Купалы, датаваны 1906 г. 

“Хай-жа вам так не здаецца…” 

Хай-жа вам так не здаецца, 

Што бяда ўжо і зацісне. 

Знайце, ліха ператрэцца, 

І маланкай доля блісне. 

 

Праўда, поўны сумаў весці 

Буйны вецер нам прыносіць. 

Што як з гора, як з балесці 

Каля нашых хат галосіць — 

 

І галосіць, і заводзе, 

Плача. як па дзетках маці, 

Аж-бы крыкнуў: годзе, годзе! 

Годзе сэрца жалем рваці! 

 

Але ўсё ж, хай не здаецца, 

Што бяда ўжо і зацісне,– 

Знайце, ліха ператрэцца, 

І маланкай доля блісне! 

                                  Гучыць музыка з песні “Явар і каліна” 

На мультымедыйным экране — сустрэча Купалы і Коласа ў Смольні 

Выходзяць вядучыя 

Першы вядучы. Маладыя і таленавітыя паэты, аднаго ўзросту, з аднолькавымі 

марамі, надзеямі і спадзяваннямі не маглі не сустрэцца. 

Другі вядучы. І такая сустрэча адбылася 26 ліпеня 1912 года ў Смольні. 

Вучні чытаюць верш “Купала ідзе да Коласа” А.Вярцінскага 

Да Стоўбцаў Купала ехаў. 

Сышоў з цягніка спехам... 

Значыць, недзе тут 

Родны Коласаў кут? 

Родны ды паднявольны. 

Калі што не так — у астрог. 

«А як дабірацца да Смольні? 

Хто б тут параіць мог? 



Дарога зусім незнаёмая...» 

Чуе Купала ў адказ: 

«А вы ідзіце да Нёмана. 

Вось гэтай сцяжынай якраз. 

Пойдзеце па-над ракою, 

не збочвайце нідзе. 

Рака вас і прывядзе. 

Да Смольні падаць рукою... » 

Адзін у полі не воін. 

Два берагі ў ракі. 

Купала і Колас — двое, 

як гэтыя два берагі. 

У гэтым краі хапала 

міжусобіц і здрад... 

Да Коласа — Купала 

Ідзе як да брата брат. 

Каб шэрагам адзіным 

пайсці на вялікі сход — 

па Бацькаўшчыну, па Радзіму, 

І па шчаслівы народ! 

 

Гучыць мелодыя з песні “Маленства край” 

На мультымедыйным экране — творы Я.Купалы і Я.Коласа 

Першы вядучы. Іх сяброўства — і чалавечае, і творчае, якое нарадзілася ў 

ліпені 1912 года, будзе захоўвацца на працягу трох дзясяткаў гадоў. 

Другі вядучы. За гэты час яны стануць народнымі пісьменнікамі Беларусі. 

Пабачаць свет іх шматлікія творы. 

Першы вядучы. Яны стануць вядомымі не толькі ў родным краі, але і далёка 

за яго межамі. 

Другі вядучы. Яны будуць успрымацца як адно непадзельнае цэлае. “Кожны 

прамовіўшы — Колас Якуб, адразу ж прыпомніць: Янка Купала”. 

Першы вядучы. А іх радкі, прысвечаныя адзін аднаму, з’яўляюцца 

найвялікшым сведчаннем той непарыўнай дружбы і вялікай мэты, якая іх 

аб’ядноўвала доўгі час. 

 

На мультымедыйным экране – ушанаванне памяці Купалы і Коласа 

Зачытваюцца радкі песняроў 

1-шы чытальнік. Жыві, мілы Колас, 

Многа летаў, зімаў 



3 ясным сонцам побач 

На зямлі радзімай. 

Янка Купала — Якубу Коласу 

2-гі чытальнік. I народ свята захоўвае ў сваім сэрцы памяць аб лепшым сваім 

сыне, які прайшоў разам з ім слаўны шлях барацьбы ў імя лепшых чалавечых 

ідэалаў. 

Якуб Колас пра Янку Купалу. 

3-ці чытальнік. Янка Купала і Якуб Колас вечна будуць жыць у сэрцах 

беларусаў! 

У руках вядучых — агеньчыкі. 

Другі вядучы. Дзве зоркі, якія ўзышлі на беларускім небасхіле 140 гадоў таму 

назад, будуць вечна асвятляць шлях свайму народу! 

Вучні чытаюць верш В.Г.Варэнік 

1-шы чытальнік.  

Хай пройдзе год яшчэ нямала, 

Пакуль на небе сонца ўсходзіць, 

Не згінуць Колас і Купала 

І іх імёны ў народзе! 

 

2-гі чытальнік.  

Дзве зоркі — Колас і Купала — 

Яскрава свецяць нам з нябёсаў, 

Каб шчасце нас не абмінала, 

Бог надзяляў спагадным лёсам. 

 

3-ці чытальнік.  

Святой зямлёй сваёй і мовай 

Клянёмся вечна даражыць! 

Захоўваць продкаў нашых словы 

З “Малітвай” кожны дзень пражыць! 

 

Гучыць мелодыя песні “Малітва” на сл.Я.Купалы.  

Дзеці спяваюць разам. 


