
ТЭМА: Уладзімір Караткевіч. “Паром на бурнай рацэ” 

 

МЭТА: -   пазнаёміць з гістарычнай і жыццёвай асновай напісання твора;  

- дапамагчы вучням крыху далучыцца да асобы пісьменніка, 
абектыўна успрымаць гістарычныя падзеі і іх удзельнікаў; 

- цэласна усвядоміць сюжэт, выявіць непасрэдныя чытацкія 

адносіны да падзей і герояў, скласці цытатны план як сродак 

хуткага прыпамінання сюжэта эпічнага твора. 
 

 

 
ЭПІГРАФ: 

Без чалавечнасці не будзе вечнасці. 

                                         Пімен Панчанка  

 
 

ХОД УРОКА 

1. Арганізацыйны момант 

Настаўнік:- Добры дзень. Рада зноў бачыць вас. Сёння ў нас будзе 

незвычайны ўрок. Спадзяюся, што ён спадабаецца не толькі нам з вамі, але і 

нашым гасцям.Сення на ўроку мы з вамі пазнаёмімся з творчым чалавекам 

Ул. Караткевічам і яго творам “Паром на бурнай рацэ”. 
  

2. Выступленне вучня з паведамленнем пра пісьменніка і яго творчасць 

3. Прагляд слайдаў “Ул. Караткевіч” 

4. Зварот да выставы твораў пісьменніка)   

 

Настаўнік:  Паэзіі Ул. Караткевіча  ўласцівая нейкая язычніцкая 

самаахвярнасць і адданасць жывому жыццю. Ён не аддзяляе сябе ад 
прыроды, а як бы пераўвасабляецца ў кветкі і травы, у жывел.  

 Першая кніга прозы яго называлася “Блакіт і золата дня”(1961). Яна 

засведчыла нараджэнне па-грамадзянскаму нераўнадушнага, эмацыянальнага 
аўтара. Ён пісаў легенды і паданні “Лятучы галандзец”.  

Пісаў творы пра мінулае , яго цікавіў лёс народа, гістарычныя старонкі 

Беларусі. Гэта аповесці “Сівая легенда”, раман “Нельга забыць”, “Каласы пад 

сярпом тваім”. Змаганню за долю і волю прысвяціў ён раман “Хрыстос 
прызямліўся ў Гародні”. Культ свабоды і ў цэнтры аповесцей “Ладдзя 

роспачы”, “Дзікае паляванне караля Стаха”, раман “Чорны замак 

Альшанскіх”,п ‘есы “Званы Віцебска”, “Маці ўрагана”. 

 Можна яшчэ шмат гаварыць пра творы Ул. Карaткевіча, але мы 
звернемся да яго твора “Паром на бурнай рацэ”. Апавяданне “Паром на 

бурнай рацэ” – гэта так званы пралог, або ўступ, да першага рамана Ул. 

Караткевіча, які меў рамантычную назву “Леаніды не вернуцца да зямлі”, а 
зараз называецца “Нельга забыць”.  



Ул. Караткевіч цікавіўся сваім радаводам.  У сям’ і  бытавала паданне 

пра тое, што прадзед удзельнічаў у паўстанні 1863 года. Ён быў кіраўніком 

паўстанцкага атрада. На жаль,атрад, якім ён кіраваў, быў разбіты, а камандзір 

растраляны ў Рагачове. У Вільнюсе, у Цэнтральным Дзяржаўным 
гістарычным архіве Літвы знайшліся дакументы пра Тамаша Грыневіча 

(прадзеда Караткевіча па лініі мацяры). У час камандзіроўкі ў Варшаве 

Караткевіч знайшоў верш напісаны Тамашам Грыневічам. Ён называўся 

“Песня прыгаваронага да смерці”, а таксама верш, прысвечаны ўдаве 
Грыневіча, яка спазнілася на некалькі трагічных хвілін са звесткай аб 

памілаванні. Дык вось, прататыпам Усяслава Грынкевіча стаў дзед Ул. 

Караткевіча Тамаш Грыневіч. Такая вось гістарычная аснова твора.  
 Ул. Калеснік зазначыў, што “Караткевіч не вывучаў гісторыю як 

вучоны, перабіраючы і ўпарадкоўваючы падзеі, зводзячы ўсё ў сістэму. Ён 

жыў і цераз свае чалавечыя адчуванні даваў ацэнку гістарычным эпохам. 

Вартасць эпох мастак вымяраў свабодай. Чым больш свабоды, тым больш 
даспадобы прыходзілася эпоха ці этап у лёсе Беларусі”. 

 

5. Складанне цытатнага плана. 

 

 Прыкладны план 

1. “Справа ішла больш чым пра хлеб. Справа ішла пра свабоду” 

2. “- На той бераг, калі ласка, - сказала жанчына” 
3. “Паром немінуча знясе. Пачакайце да раніцы” 

4. “- Мы не маглі патануць,- упэўнена сказала яна.-…Мы неслі жыцце” 

5. “Капітан Пора-Леановіч, вы нягоднік” 
6. “Вы сваёй мужнасцю далі мужнасці і мне… Дай Бог, каб мае ўнукі 

ніколі не варагавалі з вашымі…” 

 

6.Фізкультхвілінка 

7. Работа з тэкстам 

 

Настаўнік:- Звярніце,калі ласка, увагу на запаволенасць развіцця 
падзей у першай частцы апавядання, на падрабязнасць, дэталевасць 

апісанняў, якія тут даюцца. Давайце пералічым асноўныя падзеі 1 часткі. 

Адказы вучняў: -Надвячоркам з нейкім тэрміновым даручэннем да 

начальніка каравула ў часць прыязджаў коннік, якога Гораў перапраўляў на 
другі бераг; 

-Капітан Пора-Леановіч практыкуецца ў стральбе па мішэні, каб не страціць 

свайго ўмельства брэцёра; 

-Капітан Пора-Леановіч многа п’е, забараняе салдату Івану выстаўляць 
дадатковы каравул на старым пераездзе цераз Дняпро, а затым выказвае 

Гораву свае погляды на жыццё і на службу; 

Настаўнік: - Так, падзеі самыя звычайныя, будзенныя і зусім не 
дынамічныя. Але разам з падрабязнымі, дэталевымі аўтарскімі апісаннямі 



яны дазваляюць нам скласці выразнае ўяўленне пра абставіны дзеяння, пра 

адрознасць жыццёвых пазіцый капітанаў.  

 -Знайдзіце і зачытайце урывак, дзе вельмі выразна і непасрэдна 

выяўляецца гуманімтычная пазіцыя аўтара? 
Вучні зачытваюць: 

“Пераспелае жыта плакала зярнятамі, а ў жыце стаялі шыбеніцы. І не 

ўстаў ніхто, і не сказаў людзям, што няможна рэзаць адзін аднаго, што свет 

вялікі і на кожнага хопіць ніў, што хлеб аднолькава смачны, на якой мове яго 
не называй. Не мог сказаць.  

 Справа ішла больш чым пра хлеб. Справа ішла пра свабоду” 

Настаўнік: - Сапраўды, услаўленне жыцця як самай вялікай чалавечай 
каштоўнасці, услаўленне свабоды як каштоўнасці, не меншай за хлеб і 

жыццё, невыпадкова папярэднічае ў апавяданні апісанням бурнай ракі, вераб’ 

інай ночы і ўсіх іншых падзей. Гэта азначае, што менавіта ў святле такой 

адкрытай публіцыстычнай падзеі аўтара ў адносінах да жыцця і смерці, 
свабоды і смерці трэба разглядаць усе далейшыя падзеі. 

 

-Навошта даецца ў творы такое разгорнута-дэталевае апісанне Масквы, 
успамін пра дзяўчыну, па якой сумаваў Гораў. Ці характарызуе гэта якім-

небудзь чынам яго самога і што іменна можна меркаваць па гэтым апісанні 

пра Юрыя Горава? 

 
Адказ вучня:- Юрый Гораў прагне цішыні, міру, спакою,жаданне хоць 

на дзень забыцца пра кроў і стрэлы, пабачыць дом, сям’ ю, родны горад, 

любую дзяўчыну. Такое апісанне аўтарам маскоўскага дзяцінства і юнацтва 
капітана вельмі да месца ў творы, бо дае выразнае ўяўленне аб тым, што ён, 

капітан Гораў, не пазбаўлены  звычейных чалавечых якасцей. Гэтым 

апісаннем аўтар яшчэ падкрэслівае кантраст паміж мірам і вайной. 

 
Настаўнік:-Так, мы з вамі пачынаем давяраць успрыманню Горава, а 

значыць праз яго ўспрыманне характарызуецца другі герой твора – капітан 

Пора-Леановіч. Знайдзіце і зачытайце яго апісанне, якія дэталі партрэта 
адразу ж здзіўляюць і насцярожваюць, якая асобая прыкмета яго твару, якую 

дэталь зноў і зноў заўважае Гораў? 

Вучні зачытваюць. 

Настаўнік:- Так, я з вамі згодна, на першым плане у Ул.Караткевіча 
вочы – “нявінныя цёмна-сінія дзівосныя вочы” дзяўчыны, “страшнаватыя, 

блакітныя вочы” Пора-Леановіча, “агромністыя, як чорныя азёры, бліскучыя 

вочкі” жонкі Усяслава Грынкевіча і што менавіта яны выступаюць 

сапраўдным люстэркам душы чалавека. У Пора-Леановіча прыгожы твар, але 
“нахабныя і страшныя вочы”. А гэта, са слоў Горава, верная прыкмета 

несумленнасці і небяспечнасці чалавека. 

-У тэксце ёсць маналог Пора-Леановіча, у якім ён самараскрываецца як 
асоба. Скажыце, ці пацверджваюцца выказванні Пора-Леановіча тую яго 



характарыстыку, якая ўжо склалася ў Горава. У чым на вашу думку, галоўная 

небяспечнасць і жахлівасць асобы капітана Пора-Леановіча? 

Адказ вучняў: Схільнасць да здрадніцтва. 

Настаўнік:- Давайце прачытаем апісанне навальніцы, звернем ўвагу на 
маляўнічасць апісання, на мастацкія дэталі, якія дапамагаюць нам “убачыць” 

цяжкія, нібы расплаўленае волава, хвалі Дняпра, сіні агонь бліскавіц, пачуць 

гнеўныя , амаль бесперапынныя раскаты грому, шум ліўню, а галоўнае – 

адчуць, наколькі адпавядае трывожнаму стану душы гэта чаканне жахлівага ў 
прыродзе, як яно быццам прадвызначае сабою будучыя страшэнныя падзеі, 

звязаныя з падаўленнем паўстання.  (Прагляд урыўка з кінафільма) 

Паведамленне вучня пра павер’е. 
 -Вераб’іная ноч або Рабінавая ноч- у беларусаў назва навальнічнай ночы, 

якая чакаецца ў канцы лета. На працягу ўсёй ночы грымяць грымоты, 

бліскаюць маланкі, лье дождж, дзьме моцны вецер. Згодна з павер’ем, у 

гэтую ноч з пекла на свет выходзяць ўсе злыя сілы, якія нібыта спраўляюць у 
гэты дзень сваё галоўнае свята. Усе стыхіі прыроды ядналіся, каб знішчыць 

нячыстую сілу.   

 
8. Падагульненне 

 

Настаўнік: Так і ў нашым творы адбываецца духоўнае ачышчэнне Пора-

Леановіча. Галоўная небяспечная рыса яго характару пры ўсім яго нахабстве, 
жорсткасці і цынізме – гэта схільнасць да здрадніцтва. “Галоўнае -  стаць на 

той бок, які і выйграе” І ГЭТА ВЫТЛУМАЧВАЕ ЎСЁ: І ПОЎНУЮ 

АДСУТНАСЦЬ ЧАЛАВЕЧНАСЦІ( Людзей лічыць быдлам, якое трэба біць 
па галаве), і яўнае перабольшванне сваіх фізічных і духоўных магчымасцей 

(“Мой мозг і мая рука, што кожнага здолее ўзяць за глотку”), і прызнанне 

здрады, атруты, даносу за найлепшыя сродкі барацьбы з паўстанцамі.  

 З твора перад намі паўстае постаць страшнага чалавека, нягодніка, які 
не ведае дабрыні і літасці. Але зазначу, што вельмі часта самаацэнка чалавека 

не пацвярджаецца ягонымі ўчынкамі, да таго ж варта ўлічыць, што капітан 

зашмат выпіў у той вечар, быў узрушаны і мог нагаварыць такога, што ніяк 
не супадала з аб’ектыўнай рэальнасцю. Чаму стаў такім Пора-Леановіч аўтар 

нам не гаворыць, аднак асобныя дэталі, сітуацыі ў агульных рысах тлумачаць 

паводзіны гэтага чалавека. Ён духоўна спустошаны і расчараваны, страціў 

веру ў дабро, справядлівасць, чалавечую прыстойнасць.  
 Аднак ён расказвае прыгожую паэтычную легенду пра восеньскі 

метэарычны дождж. Жорсткі, цынічны,поўны агіды да чалавека персанаж 

раптам выказвае гуманістычную думку: тысячагоддзі ляцяць Леаніды, і 

кожны раз, як яны трапляюць на зямлю, бачаць адно і тое ж – 
войны,забойствы, смерць, кроў, гвалт. Вось гэты эпізод застаўляе нас 

задумацца і прыгледзецца да капітана, адчуць трагедыю чалавека, які 

адарваўся ад сваіх каранёў. Ён служыць тым, хто трымае яго суайчыннікаў у 
няволі, і нават удзельнічае ў падаўленні паўстання.  

 



9. Рэфлексія  

Я зразумеў(ла), што Ул. Караткевіч…. 

Мяне зацікавіла творчасць пісьменніка, бо… 

Для Беларусі Ул. Караткевіч – гэта… 
Самым цікавым для мяне на ўроку было… 

 

10. Выстаўленне каменціраванне  адзнак 

 

11. Дамашняе заданне 

 

Падрыхтуйце пераказ урыўка: 
1.”Прыезд жанчыны і яе пакутлівае чаканне” 

2.” Пераправа цераз бурную раку” 

3. Малюнкі да твора. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


