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Мэта: Абудзіць у дзяцей гонар за свайго паэта-земляка, пашырыць
веды школьнікаў аб жыцці і творчасці У. Дубоўкі, далучыць навучэнцаў да
свету паэзіі.
Чытацкае прызначэнне: Для старэйшага і сярэдняга школьнага
ўзросту.
Месца і дата правядзення: Раённая дзіцячая бібліятэка імя
У. Дубоўкі.
Афармленне: кніжная выстава
План мерапрыемства:
1. Прароцтвы трох чараўніц аб нараджэнні немаўляці.
2. Дзяцінства У. Дубоўкі.
3. Сталасць і росквіт творчасці У. Дубоўкі.
4. Вяртанне з высылкі і працяг літаратурнай працы.

Дзеючыя асобы:
Залатая чараўніца
Цёмная чараўніца
Блакітная чараўніца
Жанчына (Маці-Беларусь)
Валодзя Дубоўка
Малады Дубоўка
Стары Дубоўка
Ціха гучыць народная песня. На сцэне з цемры з’яўляюцца тры чараўніцы
са свечкамі і становяцца каля калыскі. Калі кожная з іх пачынае
гаварыць, слабае святло пражэктара асвятляе яе.
Залатая: Сёстры! Ля калыскі кожнага нованароджанага з’яўляюцца
чараўніцы і прарочаць ягоны лёс.
Цёмная: У некаторых не з’яўляюцца.
Блакітная: У тых, хто пасля – аж да канца – пальцам не варухне дзеля
брата і друга. У тых, хто толькі для сябе. У тых, хто толькі хлебаед.
Залатая: У астатніх – з’яўляюцца.
Блакітная: І мы заўсёды стаім ля калыскі тых, хто адарве кавалак ад
рота і дасць загнанаму, хто памагае не толькі людзям, хто памагае цэламу
народу стаць на ногі. Каля тых – заўжды.
Цёмная: Які вы судзіце яму лёс?
Залатая: Самы слаўны.
Цёмная: Але і самы цяжкі.
Блакітная: Але і самы вялікі.
Гучыць песня: “…Слёзкі пралівае..”
Цёмная: “Слёзкі пралівае..” І праўда, што за жыццё без слёзак?...
Нішто-о, гэтым дабром я яго забяспечу. Шмат чаго я нарабіла ягонаму роду
ў мінулым. А ён сербане больш за ўсіх разам.
Залатая: Што ж, сэрца мудрых у доме плачу.
Цёмная: Ён будзе гадамі блукаць у поцемку.
Блакітная: І выйдзе на святло.
Цёмная: І аслепне ад яго.
Залатая:І выведзе на яго іншых.
Цёмная: (амаль у ярасці) Ён памрэ далёка ад роднай зямлі.
Блакітная: І вернецца ў яе. І давеку застанецца з ёю.
Гучыць песня “Ой, рана на Йвана”. Плывуць дзявочыя сілуэты.
Залатая: Чуеце, спяваюць. Нам скора знікаць. У туманы, пушчы, да
зор.

Блакітная: Прыйдзем, калі з дзіцяці вырасце юнак.
Цёмная: Ці вырасце? І ці тое, чаго вы хочаце?
Залатая: Вырасце. І імя яму будзе Уладзімір.
Блакітная: Уладзіміраў на Беларусі тысячы.
Цёмная: Якой такой Беларусі?
Залатая: Прызабытай. Але ён будзе з тых, хто нанава, з пустэчы і
попелу, з занядбання створыць яе… Уладзімір!
Залатая, Блакітная, Цёмная (усе разам): Уладзімір!...Сын
Мікалая… Унук Тодара! Прапраўнук Якуба. Нашчадак Адама. Ты чуеш
нас?! Уставай! Адгукніся!
Гучыць крык немаўляці.
Гучыць тужлівая музыка, на сцэне з’яўляецца жанчына.
Жанчына:
Я – Беларусь…Я – чорная зямля…
Я – маці ўсіх дзяцей маіх.
І ўсіх гасцей, што прыйдуць з добрым словам
На берагі маіх празрыстых рэк.
Нямнога, пэўна, знойдзецца такіх,
Што злом мяне ўспомняць. Толькі тыя,
Што смерць прыносілі ў мае палі
І зараз спяць на дне маіх курганаў,
Я – перад вамі… Паглядзіце…Рукі…
Стагоддзі працы – шрамамі на іх,
Я – ў чорным. Але быць бы мне ў барвяным
Ад рэк крыві, што працяклі па мне…
Якой была я светлаю дзяўчынай!
У каралях арабін, ва ўборы ясным
З зялёнага атласу і ў сапфірах
Маіх азёр бязмежных і крыніц.
І цар прыслаў - мяне ў рабыні сватаць –
Сваіх паноў з мячом, свінцом, агнём…
І вось я скінула свае ўборы
І чорны плашч усклала. У соты раз.
Але ў бясконцых, страшных гэтых бедах
Не апусціла я сваіх вачэй…
Вы, што глядзіце зараз мне ў зяніцы,
Вы, светлыя, вы, добрыя, вы, дзеці
Вялікія мае, павінны ведаць
Паданні краю.
Вось, вазьміце крылы,
Якія вас туды перанясуць…

Гучыця вясёлая народная музыка
Выбегае хлопец з кнігай
Валодзя: Як мне падабаецца гэта кніга - “Дзеці капітана Гранта”,
чытаў бы і чытаў, але бацька не даў дачытаць учора, прыйшоў і пагасіў
лямпу. Пашкадаваў мяне.
Жанчына: (кашлаяе)
Валодзя: Хто тут!? …Ой, добры дзень, цётачка.
Жанчына: Добры. Ну падыдзі, хлопец, раскажы, чый будзеш, адкуль.
Валодзя: Ды я Валодзя Дубоўка з Агароднікаў. А зараз з бацькамі ў
Манькавічах жыву.
Жанчына: А бацька твой хто?
Валодзя: Бацька мой Дубоўка Мікалай зараз у магазіне працуе,
інвалід, адарвала ўсе пальцы на правай руцэ, калі працаваў на панскім
бровары.
Жанчына: Дубоўка Мікалай. Ведаю твайго бацьку. Працавіты,
паважаны ўсімі чалавек, гарэлкі не п’е і характар мае лагодны, ды і да
грошай не сквапны.
Валодзя: Ды мой тата толькі тры зімы ў пачатковую школу хадзіў, а
сам вывучыў польскую, яўрэйскую і нямецкую мовы. Яўрэйскую і
нямецкую вывучыў, працуючы на броварах. Бо віннікі былі або яўрэі, або
немцы, а літаратура па гэтай справе толькі на нямецкай мове.
Жанчына: А маці твая адкуль?
Валодзя: Маці - Анастасія – з Язоў (Каля вёскі Шабаны). Маці мая
больш за ўсіх у сям’і працуе: яна і скаціну дагледзіць, і гаспадарку ўправіць
і палатна натчэ на ўсю сям’ю (у мяне пяць братоў і сястра). Праўда, і мы ёй
дапамагаем.
Жанчына: І добра дапамагаеце?
Валодзя: Вой! Ды мы і ніткі матаем для кросен, і палотны белім, і
капусту шынкуем, і снапы носім, сена зграбаем, каровам траву жнём. А я ў
шэсць гадоў улетку пайшоў пасвіць гусі, і мяне на горкі яблык збіла суседка
за тое, што ўпусціў гусі ў яе ярыну.
Жанчына: Ну, а ці дружная сям’я ў вас?
Валодзя: Ну, бывае, задзяромся з братамі, але хутка мірымся. А вось
калі маміны сёстры прыязджаюць ( у мамы пяць сясцёр), тады збіраемся
ўсёй сям’ёй і спяваем. Маміны сёстры адмысловыя спявачкі, на ўсё жыццё
запомніў калыханку, што малому мне спявалі.
Калыханка
Жанчына: А я гляджу, ты з кнігай у руках. Любіш навуку?

Валодзя: Вельмі люблю! Першая школа мая ў Манькавічах была.
Жанчына: Як табе там вучылася?
Валодзя: Наш настаўнік, Канстанцін Іванавіч Пашкевіч, чалавек
увогуле не благі, але …біў нас моцна.
Жанчына: Ну,гэта нічога, гэта можа і па справе было, не слухаліся,
пэўна..
Валодзя: Ну, цётачка, уявіце сабе: усядзецца на высокай кафедры, як
на капітанскім мосціку, і сочыць за парадкам. Толькі і чуеш: “Міхвядовіч
(або Дубоўка, або Стома), ідзі сюды!”
Падыходзіш трасучыся. Перад ім ляжыць пяць-шэсць новых дубовых
лінеек паўсантыметра таўшчынёй. Норма была ад 4 да 10-12 “лап”.
Камандуе: “Левую! Правую! Левую! Правую!”. Біў з-за пляча – за гутарку
з суседам на ўроках, за пляму ў сшытку. А яшчэ пакідаў пасля ўрокаў у
класе і прымушаў перапісваць усё з запэцканага сшытка ў новы. Можна
было так паўдня праседзець, пакуль усяго не перапішаш.
Жанчына: Ну і што ты атрымаў у гэтай школе?
Валодзя: Нядрэнную пачатковую адукацыю, дзякуючы ёй зараз
вучуся ў Мядзельскім двухкласным вучылішчы. І тут я сустрэўся з
сапраўдным Настаўнікам – Іванам Васільевічам Лукашэвічам. Яго ў нас усе
паважаюць: і вучні, і бацькі. Такі лагодны, спакойны, ветлівы,
добразычлівы, ніколі нікога не абразіць. І нас прывучыў да чытання добрай
літаратуры.
Жанчына: Ну а як бавіцеся, а то, я гляджу, толькі працуеш і вучышся.
Валодзя: Святаў чакаем. Вось тады мы з сябрамі весялімся. Асабліва
Каляды люблю. Пераапранаемся ў мядзведзя, казу і ходзім калядаваць па
хатах, а дзеўкі спяваюць.
Калядныя песні
Жанчына: О, ды я бачу, з цябе вырасце прыстойны чалавек. А
Радзіму сваю любіш, Беларусь?
Валодзя: Ай, цётачка, дзіўныя вы словы кажаце. (прыцішана) Я
газету выпісваю “Наша ніва”. І там упершыню прачытаў вершы Янкі
Купалы, Максіма Багдановіча, Змітрака Бядулі і іншых. І вось там
даведаўся, што, аказваецца, мы не палякі, хоць да касцёла ходзім, і не
рускія, хоць да праваслаўнай царквы наведваемся. Мы - беларусы, а
Радзіма наша Беларусь!
Жанчына: О, хлопча, вырасце з цябе вялікі патрыёт сваёй
Бацькаўшчыны. Гэта Беларусь табе кажа. Вельмі ўсцешыў ты мяне.
(абдымае яго) Ну а зараз ісці мне трэба, пайду беларусаў шукаць.
Сустрэнемся яшчэ з табой. Бывай!

Валодзя: Да пабачэння, цётачка!
Гучыць музыка, голас за кадрам
Цякуць гады, як воды, у нябыт.
Мінаюць рэвалюцыі і войны,
А ў сэрцы па-ранейшаму гучыць
Далёкі спеў пра родны кут прывольны
І сэрца хоча смагу наталіць:
Жывой вады з крыніцы той папіць.
Гучыць музыка. Уваходзіць малады Дубоўка
Дубоўка: Як даўно я не быў у родных мясцінах, маіх любых
Манькавічах. У снах я часта тут бываю: праходжуся па цяністых алеях, іду
да става, блукаю каля ракі.
Над ставам ходзіць смутны вечар,
Купаюць зоры ў ім праменне.
З лазою вольхі ціха шэпчуць,
На хвалях крышацца іх цені.
І дываны на небе цьмяным
Узорам сцелюцца дзівосным.
Не йнакш як вецер тчэ з туманаў
Свае вялізманныя кросны.
Уваходзіць жанчына
Жанчына: А я ведала, што сустрэну цябе тут зноў.
Дубоўка: (глядзіць на жанчыну, успамінаючы нешта) Вось тут, на
гэтым самым месцы вы размаўлялі са мной, я яшчэ мальцом быў.
Жанчына: Успомніў мяне. Помніш сваю Радзіму?
Дубоўка: Як жа я магу забыць яе? Хоць і далёка я адсюль, а сэрца
імкнецца на радзіму ў вершах, у думках, марах.
Жанчына: Ого! Ты ж паэт! Высока ўзляцеў: у Маскве жывеш,
адказныя пасады займаеш.
Дубоўка: Так, займаю і ўвесь час успамінаю непадробную шчырасць,
дабрыню маіх землякоў.
Жанчына: Але ж ты ў Маскве з Ясеніным, Маякоўскім сябруеш.
Дубоўка: Так, добрыя хлопцы.
Жанчына: А Янка Купала называе цябе беларускім Пушкіным.
Дубоўка: Так, называе..
Жанчына: А сярод тваіх аднагодкаў ты адзін маеш дыплом, дзе ў
графе “спецыяльнасць” значыцца – “мастак слова”.

Дубоўка: Так, значыцца.
Жанчына: А кнігі! Адна за адной друкуюцца: “Строма”, “Там, дзе
кіпарысы”, “Трысцё”, “Наля”.
Дубоўка: Друкуюцца, цётачка. Пакуль што друкуюцца.
Жанчына: Дык чаму ты не радуешся? Ты, сялянскі хлопец, якога
пабіла суседка за тое, што ўпусціў гусі ў яе ярыну, зараз вялікім чалавекам
стаў, уладу, дабрабыт, поспех маеш.
Дубоўка: Ах, цётачка, ніякія пасады і поспех не прамяняю я на
Радзіму сваю, Беларусь. А сэрца баліць, калі бачу, што мову нішчуць,
беларусаў “нацдэмамі” аб’яўляюць і на катаргу высылаюць.
Жанчына: (падбягае і абдымае яго) Ціха, ціха, мой хлопча. Цяжкі
лёс ты сабе выбраў, але слаўны. Будуць кляваць і нішчыць цябе і ворагі, і
сябры, і аднадумцы. Нават брат родны паўстане супраць цябе. Але бачу,
светлая ў цябе душа, выстаіш…
Дубоўка: Цётачка, а ведаеце, я часта бываю ў Манькавічах. У думках,
у мроях сюды прылятаю… Толькі тут магу адпачыць душой, толькі тут
наведвае мяне ліра, а ў галаве гучыць песня народная: “Купалінка,
купалінка..”
Песня “Купалінка”
Гучыць музыка. Голас за кадрам:
Стамлёны ўсім, я лепш сустрэў бы смерць,
Чым занядбаных бачыць жабраванне,
І здзек пустапарожнасці цярпець,
І найчысцейшай праўды зневажанне,
І бачыць пыху ў залатых страях,
І цноту, згвалчаную хіжай сілай,
І для бязглуздасці пачэсны шлях,
І, моц, якую немач паланіла…
Выходзіць Маці-Беларусь
Толькі ў сэрцы трывожным пачую
За краіну радзімую жах, Успомню Вострую Браму святую
І ваякаў на грозных канях.
У белай пене праносяцца коні, Рвуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць…
Старадаўняй Літоўскай Пагоні
Не разбіць, не спыніць, не стрымаць.
У бязмерную даль вы ляціце,

А за вамі, прад вамі – гады.
Вы за кім у пагоню спяшыце?
Дзе шляхі вашы йдуць і куды?
Мо яны, Беларусь, панясліся
За тваімі дзяцьмі уздагон,
Што забылі цябе, адракліся,
Прадалі і аддалі ў палон?
Біце ў сэрцы іх – біце мячамі,
Не давайце чужынцамі быць!
Хай пачуюць, як сэрца начамі
Аб радзімай старонцы баліць…
Уваходзіць стары Дубоўка (заўважае жанчыну): О, старая знаёмая!
Калі я бываю тут, заўжды сустракаюся з табой. Не ведаю, як і назваць цябе.
Можа, мой анёл-ахоўнік.
Маці-Беларусь: Заві мяне маці. Я маці ўсіх дзяцей маіх.
Дубоўка: А ты пастарэла. Валасы твае кранула сярэбраная шэрань.
Маці-Беларусь: То і не дзіва! Апошнім часам я страціла шмат дзяцей
маіх: адны ляглі ў сырую зямлю, другія адракліся ад мяне, занядбалі.
Дубоўка: У мяне быў сын Альгерд. У трынаццаць гадоў загінуў, тады
галава мая пабялела.
Маці-Беларусь: Але я ў адрозненне ад цябе магу адрадзіцца. Калі
нехта з дзяцей маіх вяртаецца да мяне, я маладзею.
Дубоўка: Люблю дзяцей. Вось іду ў Манькавіцкую школу і нясу кнігі
для іх. У Маскве з кнігамі прасцей, чым тут. А яны летась бруснічніку для
мяне назбіралі і адправілі ў Маскву ў дзвюх паштовых скрынях. Быў вельмі
ўсцешаны. Калі гляджу на іх шчырыя ўсмешкі, адкрытыя сэрцы, хочацца
жыць і пісаць для іх.
Маці-Беларусь: Так, талент не схаваеш, ён, як крыніца, прарвецца на
свет.
Дубоўка: Але як падумаю, 28 гадоў не напісаў ні радка!
Маці-Беларусь: Ты прайшоў выпрабаванні, вярнуўся, пішаш… А
колькі тваіх сяброў па няшчасці засталіся ў вечнай мерзлаце!
Дубоўка: Хачу многа паспець: яшчэ ў мінскай турме пераклаў паэму
Байрана “Шыньёнскі вязень”. А зараз ляжаць 154 санеты Шэкспіра для
перакладу на беларускую мову.
Маці-Беларусь: Я амаль з дзяцінства за табой назіраю, даўно хацела
запытаць.Ты ніколі не вучыўся ў беларускіх школах, пражыў бадай усё
жыццё за межамі Беларусі, а мову ведаеш і любіш?
Дубоўка: Як жа яе не ведаць, калі яна родная! Як жа яе не любіць,
калі яе стваралі на працягу вякоў твае продкі, гаварылі на ёй, перадалі

ў спадчыну, як самы вялікі скарб свой… А яшчэ мова мая ад маці.
Маці была непісьменная, але мела ясны прыродны розум, вельмі добра
ведала беларускую мову і, паўжыцця пражыўшы ў Маскве, гаварыла толькі
па-беларуску. Таму я і называю беларускую мову матчынай мовай.
Маці-Беларусь: Люблю я цябе за тваю шчырасць, ты яшчэ многа
паспееш, хоць пялёсткі твайго жыцця ападаюць.
Дубоўка: Пялёсткі майго жыцця! Адзін мудры англічанін сказаў: “У
кожным сэрцы ёсць гразь, каменне і кветкі”. У адным больш, пэўна,
камення, у другім – больш гразі. У трэцім – больш кветак. Але ж і гэтыя
кветкі таксама ведаюць свае вёсны і свае восені, свае красаванні і свае
адцвітанні. Колькі пялёсткаў з іх ападае на каменне, у гразь, марнуецца і
знікае там на вякі вечныя. А на іх жа занатоўваюцца радасць і гора, жаданні
і надзеі, летуценні дзяцінства і мары сталасці.
Калі ўзяць хоць невялічкую частачку іх, падняць з таго камення,
адмыць, можа, нават гарачай слязой, паказаць свайму добраму сябру: зірні,
што станецца з пялёсткамі нашага жыцця, калі кветкі сілкуюцца толькі ад
шчырасці, ад чыстага сумлення. Яны і пасля адцвітання красуюць і
зіхацяць, як жывыя…
Маці-Беларусь: Калі мы адыдзем з гэтага свету, жыццё не спыніцца.
Таксама будзе ўзыходзіць сонца, птушкі палятуць у вырай, а потым
вернуцца на радзіму. Тое каштоўнае і высокае, што выпрацавала наша душа
пры жыцці, мы пакінем будучым пакаленням. Маўляў, бярыце
карыстайцеся, гэта ўсё ваша…
Гучыць песня “Світанак крылаты”
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