
Д31ЦЯЧАЯ Л1ТАРАТУРА I М .БАГДАНОВ1Ч. Бела- 
руская дз^цячая л-ра пач. 20 ст. разв1валася у рэчышчы 
адраджэнсйх працэсау, актыуным удзельшкам яих 
быу Б. Яго творы, уключаныя у кола дзщячага чытан- 
ня, дастаткова гармашчна утсваю цца у канцэпцыю 
выхаваучай мюи нашан^скага (пач. 20 ст.) 1 адраджэн- 
скага ( 1920-я гг.) руху. Яны вызначаюцца не толью 
шматфарбнасцю, сэнсавай глыб'шёй, пахал. матыва- 
ванасцю учынкау Л1т. герояу, але 1 эстэт. значнасцю, 
мает, дасканаласцю, што дае магчымасць 1 сёння выка- 
рЫСТОуВаЦЬ IX у Д31ЦЯЧЫМ чытаннь

Эфектыуным сродкам выхавання эстэт. густу дзя- 
цей з’яуляецца пейзажная л^рыка Б., якая стварае ма- 
ляужчы 1 каларытны вобразны свет бел. прыроды 
(«31мой», «31мовая дарога», «Па-над белым пухам в1ш- 
няу», «Прыйдзе вясна», «Ц1ха па мяккай траве» 1шш.). 
Адлюстроуваючы пэуныя малюню прыроды, паэт 1М- 
кнепца перадаць эмац. настрой свайго л1рычнага ге
роя: радасць («31мой»), задавальненне («Па-над белым 
пухам В1шняу») 1 г.д. Важнае месца у працэсе разумен
ия дзецьм1 крынщы паэт. вобразау займае верш «Кшь 
вечны плач свой аб старонцы». Праз вобразы прыроды 
змрочныя (цёмная ноч, зхмовая маска) 1 светлыя (сон- 
ца, твар вясны) дзецям даецца уяуленне пра вечную 
жыццёвую фшасофда чаргавання шчасця 1 няшчасця. 
У пейзажных творах Б. часцей 1мкнууся паказаць гар- 
мон1ю чалавека 1 свету, магчымасць пазнаваць сябе 
праз прыроду.

Жрыка Б. таксама з’яуляецца эфектыуным срод
кам выхавання патрыятычных пачуццяу у падрастаю- 
чага пакалення. У  вершах «Слуцюя ткачьш», «Пера- 
П1счык», «Пагоня», «Летатсец» 1 шш. паэт узнауляе 
щкавыя каршны стварэння духоунай скарбшцы бел. 
народа 1 узшмае важную праблему пет. памяш, неаб- 
ходнасщ захавання ^ласнай нац. культуры. Звяртаю- 
чыся да стараж. С1мвалау бел. культуры (кветка ваешь- 
ка, вершшк старадауняй лггоускай Пагош), пясняр 
сцвярджае вечнасць культ, здабыткау беларусау. Далу- 
чэнню да скарбнщ духоунай спадчыны народа спрыя- 
юиь вершы Б., у яи х выкарыстоуваюцца м1фал. вобра
зы («Вадзянж», «Змяшы цар», «Лясун»).

Асабл1вае месца у творчасщ Б. займае казка. Зварот 
да яе невыпадковы: шсьменшк з самых ранн1х творау 
1мкнууся да алегарычнасш мыслення 1 шырыш мает, 
абагульнення, што характэрна для гэтага жанру. У вер- 
шаванай паэме-казцы «Мушка-зелянушка 1 кама- 
рык — насаты тварык» пра жанщьбу камара з мухай, а 
таксама смерць камарыка Б. разв1вае 1 дапауняе сюжэт 
бел. дзщячага фальклору, паглыбляючы яго сэнс. Твор 
мае вял. пазнавальнае 1 выхаваучае значэнне для дзя- 
цей. Тут прадстаулены паказальныя асабл1васщ нася- 
комых (басавггасцьгудучмяля: «Чмельпузаты набасо- 
Л1 гучна грае»; знешш выгляд вое \ мурашоу: «Восы у 
шатах чорных з жоутым1 стракам1», «Мурауёуна шзка 
звесша талоуку, // Бо занадта зацягнулася у шну- 
роуку»), Шкава 1 даходл1ва расказвае аутар пра нар. аб- 
рады 1 побыт беларусау: вяселле, пахаванне, галашэн-
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не. Акрамя таго, на прыкладзе гэтага твора дзещ вучац- 
ца адрозшваць шчырасць ад пустаслоуя, разумець сут- 
насць дзеянняу I учынкау людзей праз супастауленне 
IX з уласным1 наз1ранням1. Не менш щкавым! з’яуля- 
юцца казю «Сон-трава», «Башня мира», «Музыка», а 
таксама блпкш да IX творы «Апокрыф», «Апавяданне 
аб (коншку I залатару», «Стращм-лебедзь» I шш. Так, 
казка «Башня мира» дае дзецям маральны урок: толью 
«чыстыя рук 1» здольныя стварыць прыгожае, эстэтыч- 
на дасканалае, а жорсткасць нараджае страх, вайна — 
боль 1 разбурэнне. На прыкладзе з казы «Сон-трава», 
якая мае красамоуны падзагаловак «Как повелись ска
зочники на Руси», апавяданняу «Алокрыф», «Апавя
данне аб 1конн1ку 1 залатару» дзецям можна растлума- 
чыць ролю мастацтва у жыцш чалавека, падвесщ к  да 
разумения неабходнасщ адрозшваць сапрауднае ад 
штучнага у тм.

Вобразнасцю вызначаюцца апавяданш Б., дзе гал. 
героям! з’яуляюццадзеш («Марына», «Чудо маленько
го Петрика», «Колька», «Катыш», «Экзамен» 1 шш.). У 
творы «Марына» з гумарам узнауляюцца эгпзоды з 
жыцця маленькай дзяучынщ, яе сяброуства з апавя- 
дальшкам. Выхаваучы пафас заключаецца у апошняй 
сцэне, кал1 гал. герашя праяуляе шчырую спагаду да 
чалавека, якому зараз горш за шшых (ён плача) ) до- 
рыць яму, каб суксшыкь, самае дарагое, што у яе зараз 
ёсць, — цукерку. У  апавяданш «Катыш» шсьменшк 
перадае пс1хал. стан хлопчыка, я й  жадае перамагчы 
сяброу у гульш катання вел)кодных яек 1 адначасова 
бащца прайграць свой цудоуны катыш. Тут паказана 
шматколерная палира пачуццяу Вас1: радасць, сум, 
спакуса, страх, расчараванне, адчай. Непауторны свет 
душы дз1цяц1 прадстае у апавяданш «Чудо маленького 
Петрика». Герой 1мкнецца гтаусюдь адшукаць цуд. 
Праз вобразы, ягая нараджаюцца у яго свядомасщ, ад- 
люстроуваюцца магчымасщ 1 асабл1васщ дзщячай 
фантазп, што нараджаюцца пад уплывам казак 1 улас- 
ных наз!ранняу за прыродай 1 людзыш. Твор абуджае 
дзщячую фантазпо, вучыць бачыць незвычайнае у 
звычайным, фпссаваць свае наз1ранш, што, безумоуна, 
спрыяе развщцю маулення. Разам з тым гэта апавядан
не прызывае дзяцей быць асцярожным1, бо пошую иу
да на дне рэчю мапп прывесщ маленькага героя да тра- 
гедьй: Петрык ледзь не утагауся. «Чудо спасло тебя!» — 
сказала мама хлопчыку, кал! той трох! ачуняу.

Сёння творы Б. уключаны у рэкамендацыйны сшс 
для чытання ираграмы па дашкольным выхаванш 
«Пралеска» 1 у сшс праграмных творау для пач. 1 сярэд- 
няй школы.

Л/т.: Беларуская дзшячая л тр а т у р а : вучэб. дапам. 
Мшск, 2008. А.М.МакарэвЫ, В.1.Караткев1ч.
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