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Пачатак на 1-й стар.)

Мы зра зу ме лі, што па ра зра-

біць пе ра клад на су час ную бе-

ла рус кую мо ву. Бо пе ра кла ды, 

якія ўжо іс на ва лі, не зу сім ад-

па вя да лі су час нас ці і лек сі кай, 

і гра ма ты кай. Мы ўсве дам ля-

лі, што ўсе пе ра кла ды па він ны 

быць зроб ле ны з ары гі на ла. У 

пост са вец кі час скла да на бы ло 

знай сці лю дзей, якія ве да юць і 

ста ра жыт на грэ час кую мо ву, і 

су час ную бе ла рус кую мо ву. Да 

та го ж важ на бы ло пра чы таць 

ін шыя пе ра кла ды. Без умоў на, 

звяр та лі ся да прац Ска ры ны, 

гля дзе лі, якую ён вы ка рыс тоў-

ваў лек сі ку. Мы пра цяг ва ем яго 

тра ды цыю.

Чыс та фі зіч на бы ло цяж ка 

зра біць пе ра клад. Бо не ўсе 

тыя, хто мог зай мац ца ім, у 

той час пра жы ва лі ў Мін ску. Я 

та ды жыў і слу жыў у Сло ні ме. 

На ту раль на, збі рац ца час та 

мы не маг лі. Спа чат ку па ча лі 

су стра кац ца раз на ме сяц. Да 

та го ж мы ўсе, хто ўвай шоў у 

гру пу, дзесь ці пра ца ва лі. Іван 

Ча ро та, на прык лад, і за гад чы-

кам ка фед ры ва ўні вер сі тэ це 

быў, і за гад ваў сек цы яй пе ра-

кла даў у Са ю зе пісь мен ні каў, і 

ў ВА Ку зай маў пэў ную па са ду. 

Пры та кой за ня тас ці кож на га 

бы ло скла да на знай сці час, але 

ўсё ж та кі па ча лі збі рац ца раз 

на ты дзень па чац вяр гах. На-

ту раль на, ка лі на гэ ты дзень 

пры па да ла свя та, свя та рам 

трэ ба бы ло быць на служ бе. 

Та му пра цэс ішоў доў га, але 

цярп лі ва, ра док за рад ком мы 

пе ра кла да лі. Скла да ным бы ло 

і тое, што цар коў ная ба га слоў-

ская тэр мі на ло гія не над та рас-

пра ца ва на. Час та доў га ду ма лі, 

якое сло ва вы браць, як пе ра-

даць тое ці ін шае па няц це.

— Атрым лі ва ец ца, хтось ці 

з вас доб ра ве дае ста ра жыт-

на грэ час кую мо ву, хтось ці 

вы дат на ва ло дае су час най 

бе ла рус кай мо вай, а хтось ці 

бліз ка зна ё мы з ін шы мі пе-

ра кла да мі. Вы ў лі та раль ным 

сэн се пе ра кла да лі ра зам?..

— Так, су стра ка лі ся скла-

да ныя вы ра зы — трэ ба бы ло 

па раў наць, а як іх пе ра кла лі 

на ін шыя мо вы. На анг лій скую, 

на прык лад, ёсць дзя сят кі пе-

ра кла даў, так са ма на фран-

цуз скую шмат, на поль скую 

мо ву не каль кі. У нас у гру пе 

ёсць лю дзі, якія ве да юць не-

каль кі за меж ных моў. Акра-

мя цар коў на сла вян ска га, мы 

гля дзе лі пе ра кла ды на рус кую 

мо ву, ін шыя пе ра кла ды на бе-

ла рус кую мо ву, і пе ра кла ды на 

ін шыя мо вы.

— У ад ной са сва іх лек цый 

вы рас па вя да лі, што на рус-

кую мо ву ёсць толь кі адзін 

пе ра клад Біб ліі, а на бе ла-

рус кую іх зроб ле на шмат. 

Чым тлу ма чыц ца та кая сі ту-

а цыя?

— Ужо іс нуе не адзін пе-

ра клад Біб ліі на рус кую мо ву. 

Агу лам жа іх пе ра кла ды прос та 

ма ла рас паў сю джа ны, не пры-

зна юц ца аў та ры тэт ны мі. Акра-

мя афі цый на га сі на даль на га 

тэкс ту ёсць пе ра клад епіс ка па 

Без аб ра за ва. Гэ ты пе ра клад 

час ад ча су дру ка ваў ся. Ён быў 

зроб ле ны ў ся рэ дзі не ХХ ста-

год дзя і на дру ка ва ны ў Па ры-

жы эміг ран там. Ня даў на вый-

шаў поў ны пе ра клад Біб ліі на 

рус кую мо ву, да яко га мож на 

ста віц ца сур' ёз на. Ас тат нія пе-

ра кла ды пра гля да лі ся да свед-

ча ны мі людзь мі, і ў іх ба чы лі ся 

не дак лад нас ці. І з-за шы ро кай 

вя до мас ці рус ка га пе ра кла ду, 

ін шыя не над та за ўва жа лі ся. 

Рас тлу ма чу, ча му на столь кі 

аў та ры тэт ны рус кі сі на даль ны 

пе ра клад. Ён ра біў ся прад стаў-

ні ка мі ча ты рох ду хоў ных ака дэ-

мій рус кай пра ва слаў най царк-

вы. Пас ля кан чат ко вы ва ры янт 

тэкс таў гля дзе лі ў Свя тым Сі-

но дзе са мыя вы со кія ду хоў ныя 

асо бы. І толь кі пас ля афі цый на-

га за цвяр джэн ня пе ра клад рас-

паў сюдж ваў ся. Яго ана лі за ва лі 

спе цы я ліс ты па рус кай мо ве з 

ін шых кра ін і так са ма пры зна лі 

дак лад ным.

Што да ты чыц ца бе ла рус-

кіх пе ра кла даў, яны ра бі лі ся 

ў менш спры яль ных умо вах. 

Ска жам, пе ра клад пра тэ стан-

та Лу ка ша Дзе ку ця-Ма лея, які 

вый шаў у 1931 го дзе, ра біў ся 

ў ме жах та га час най Поль шчы. 

А поль скі ўрад вель мі ад моў на 

ста віў ся да бе ла рус кай мо вы і 

да бе ла рус ка га на цы я наль на-

га жыц ця. У та кіх умо вах лю-

дзі спра ба ва лі неш та ра біць. 

Дзе куць-Ма лей не меў да стат-

ко вай аду ка цыі, пе ра кла даў з 

рус кай і з поль скай моў. Нех та 

ін шы пас ля спра ба ваў зра біць 

яшчэ леп шы тэкст...

— Якім быў ваш аса біс та 

шлях да бе ла рус кай мо вы?

— Вель мі на ту раль ным і 

ар га ніч ным. Мае баць кі і дзя-

ды не раз маў ля лі ні на якой 

ін шай мо ве, акра мя мо вы 

на шай вёс кі. І ін шыя сва я кі, 

дзядзь кі так са ма. Гэ та мо ва 

бы ла для мя не на ту раль най. 

Але шко ла ў на шай вёс цы бы-

ла на рус кай мо ве. Бе ла рус кая 

мо ва з'я ві ла ся толь кі з 3 кла-

са. Мае баць кі, ка лі ад праў ля лі 

мя не ў 1 клас, прос та ба я лі ся, 

што я не бу ду ра зу мець. Не-

каль кім ска зам ма ма мя не за-

га дзя ву чы ла: «У ця бе бу дуць 

за пыт ваць: «Как те бя зо вут?» 

«Сколь ко те бе лет?» — Ты 

па ві нен ад ка заць». Па мя таю 

та кі вы па дак. У на шых пер-

шых кла сах та ды бы ло па 40 

ча ла век. І нам за да лі зра біць 

прак ты ка ван не. На сця не ві-

се лі ма люн кі ці ста я лі ка ля 

дош кі. На іх бы лі на ма ля ва ны 

роз ныя прад ме ты — ці лыж ка, 

ці ві дэ лец, ці ор ган це ла. Трэ ба 

бы ло на зваць гэ та па-рус ку. 

На стаў ні ца за пыт ва ла ся: «Што 

гэ та?» Мы ўсе ка за лі «во ка». 

Яна ка за ла: «Ня пра віль на. Хто 

ве дае, як па-рус ку?» Ні хто з 

42-х ча ла век не ве даў.

Я ні як не мог зра зу мець, 

ча му ў шко ле не мо гуць га ва-

рыць на та кой мо ве, на якой 

мы га во рым звы чай на? І ні хто 

не мог мне ад ка заць на гэ та 

пы тан не, хоць я за да ваў яго. 

Толь кі ма ма ска за ла, што якая 

ўла да, та кая і мо ва. Ма ма ву-

чы ла ся ў поль скай шко ле. І ка лі 

хтось ці на пе ра пын ку раз маў-

ляў па-свой му, бі лі лі ней кай па 

ру ках. Та му ка лі ў на шай шко ле 

на рэш це з'я ві ла ся бе ла рус кая 

мо ва і лі та ра ту ра, я ад чуў, што 

гэ та сваё.

Больш-менш раз маў ляць 

па-рус ку я па чаў з чац вёр та га 

кла са. Да гэ та га быў псі ха ла-

гіч ны бар' ер, я хоць і ра зу меў, 

але не ад каз ваў. На прык лад, 

не ка то рыя рус кія сло вы, мне 

зда ва ла ся, вель мі дзіў на гу-

чаць, я чыр ва неў, ка лі вы му-

ша ны быў іх пра маў ляць. Да 

та го ж ду маў: як гэ та га ва рыць 

не на род най мо ве, а на ней кай 

ін шай?.. Па праў дзе да кан ца 

шко лы, па-за ме жа мі ўро каў, 

мы заў сё ды раз маў ля лі на сва-

ёй мо ве. Я на зі раў, што толь кі 

ад слу жыў шы ў вой ску, вяр та ю-

чы ся, хлоп цы па чы на лі раз маў-

ляць па-рус ку. Мы ж у по бы це 

ка рыс та лі ся сва ёй мо вай.

Я люб лю мо вы, рус кую мо-

ву люб лю. Па-поль ску так са-

ма вы дат на чы таю, пі шу і не як 

на ват пе ра кла даў афі цый ную 

су стрэ чу. Але ў жыц ці ад даю 

пе ра ва гу бе ла рус кай мо ве. 

Пра маў ляю на ёй про па ве дзі, 

раз маў ляю, ка лі ёсць з кім.

— Ці ба чы це за па тра ба-

ва насць пе ра кла ду Біб ліі на 

бе ла рус кую мо ву?

— Так, яна з'я ві ла ся ад ра-

зу пас ля та го, як пра пе ра клад 

ста ла больш-менш вя до ма. 

Пер шая прэ зен та цыя ад бы ла-

ся 2 ве рас ня 2017 го да пад час 

Дзён пісь мен ства ў По лац ку. 

Тыя эк зэмп ля ры, што мы пры-

вез лі ў По лацк, за га дзі ну рас-

ку пі лі — што для не ка то рых бы-

ло не ча ка на. Бы лі за ка зы і з усіх 

епар хій. На мес цах, у Брэс це, у 

Ві цеб ску, па асоб ні кі ра за бра лі 

ад ра зу. Агуль ны на клад у 5000 

хут ка ра зы шоў ся. Па ча лі пры-

трым лі ваць па асоб ні кі, каб бы-

ло што па да рыць пры не аб ход-

нас ці. Зда ец ца, ця пер гэ ту кні гу 

мож на на быць толь кі ў Мін скім 

епар хі яль ным упраў лен ні, па 

ад ра се Вы зва лен ня, 10.

На шым пе ра кла дам за ці-

ка ві лі ся і ін шыя спе цы я ліс-

ты — між на род ная хрыс ці-

ян ская пра тэ станц кая ар га-

ні за цыя «Ге дэ о на вы бра ты». 

Яны спе цы я лі зу юц ца на тым, 

што ва ўсіх кра і нах све ту рас-

паў сюдж ва юць Свя шчэн нае 

Пі сан не ў гас ці ні цах, у баль-

ні цах, у ін шых мес цах. Яны 

па зна ё мі лі ся з на шым пе ра-

кла дам, па пра сі лі пра вес ці ў 

ся бе яго ба га слоў скую экс пер-

ты зу — пра ве рыць, на коль кі 

дак лад ны. Зра бі лі та кі ана ліз у 

ЗША, са браў шы сва іх знаў цаў 

сла вян скіх моў, ба га сло ваў. 

Вы бра лі 50 цы тат з на ша га 

пе ра кла ду, па пра сі лі як ма га 

больш дак лад на пе ра клас ці іх 

з бе ла рус кай на анг лій скую. І 

пас ля гэ та га вы нес лі за клю-

чэн не, што пе ра клад дас ка на-

лы і якас ны. Яны пе ра вы да лі 

наш пе ра клад ты ра жом 30 000 

і яшчэ 3 000 зра бі лі для нас 

у па да ру нак. Гэ тыя па асоб ні кі 

рас паў сюдж ва юц ца бяс плат-

на. Лю дзі ах вот на бя руць. Дай 

Бог, каб яшчэ і чы та лі. На вок-

лад цы зме шча ны еф ра сін неў-

скі крыж — сім вал Бе ла ру сі. 

Ду маю, гэ та доб рае спа лу чэн-

не — пе ра клад на бе ла рус кую 

мо ву і сім вал на шай кра і ны.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

«СІМ ВАЛ 
БЕ ЛА РУ СІ»

У 2019 го дзе дзя ку ю чы Аса цы я-

цыі «Аду ка цыя для бу ду чы ні» ў 

бе ла рус кіх шко лах ад кры юц ца 

яшчэ 10 STЕM-цэнт раў — су час-

ных кла саў, дзе да пыт лі выя дзе ці 

змо гуць цал кам бяс плат на на ву-

чац ца па роз ных STЕM-кі рун ках: 

ад кры ваць для ся бе зай маль ны 

свет пра гра ма ван ня, ро ба та тэх-

ні кі, на ву чац ца 3D-ма дэ ля ван ню і 

ін шым на ву кам, без якіх хут ка не-

маг чы ма бу дзе ўя віць са бе жыц цё 

ў су час ным гра мад стве.

Шчас ліў ца мі ста лі ўста но вы аду-

ка цыі, якія пе ра маг лі ў кон кур се «Ха-

чу ву чыц ца ў STЕM-кла се», а ме на-

ві та ся рэд няя шко ла № 12 у Свет ла-

гор ску, шко ла № 3 у Ві лей цы, шко ла 

№ 1 у га рад скім па сёл ку Шар каў шчы на, 

№ 17 — у Ор шы, № 1 — у Дра гі чы не, 

гім на зія ў Дзяр жын ску, шко ла № 10 у 

Пін ску, гім на зія № 3 у Баб руй ску, шко ла 

№ 2 у Дуб роў не і № 5 — у Са лі гор ску. 

Усе яны атры ма юць фі нан са вую пад-

трым ку для на быц ця не аб ход на га аб ста-

ля ван ня (кам п'ю та раў, на бо раў LЕGО, 

3D-прын та раў, пра ек та раў і г. д.), а так-

са ма для пад рых тоў кі пе да го гаў, якія 

бу дуць вы кла даць у STЕM-цэнт ры.

— Ха чу па дзя ка ваць усім на стаў ні-

кам за іх твор часць, а так са ма за за-

да валь нен не, якое мы атры ма лі пры 

зна ём стве з кон курс ны мі ма тэ ры я ла-

мі, — пад крэс лі вае адзін з чле наў жу-

ры Іры на АДА МО ВІЧ, на стаў нік ма-

тэ ма ты кі з ба ры саў скай СШ № 20 і 

кі раў нік STЕM-пар ка, ство ра на га на 

ба зе гэ тай уста но вы так са ма дзя ку ю-

чы Аса цы я цыі «Аду ка цыя для бу ду чы-

ні». — Вель мі важ на, што кры тэ рыі, па 

якіх ацэнь ва лі ся ра бо ты, да лі маг чы-

масць усёй на стаў ніц кай су поль нас ці 

лепш зра зу мець, вы ву чыць і па спра ба-

ваць пры мя ніць на прак ты цы па ды хо ды, 

якія ад па вя да юць прын цы пам STЕM-

аду ка цыі. Да гэ та га ча су ў на шай кра-

і не на зі раў ся пе ра важ на «броў наў скі», 

ха а тыч ны, рух у гэ тым кі рун ку.

Што мы ра зу ме ем сён ня пад STЕM-

па ды хо дам у аду ка цыі? Між прад мет ныя 

су вя зі? Пра ект ныя ме та ды? Да сле да ван-

не? Ка манд ную ра бо ту ці неш та яшчэ?

— І пер шае, і дру гое, і трэ цяе, — 

пад крэс лі вае Іры на Ада мо віч. — STЕM-

па ды ход — па няц це но вае, яно яшчэ 

толь кі фар мі ру ец ца, та му ў яго мо гуць 

уклю чац ца роз ныя сэн сы, і ў роз ных 

кра і нах пе да го гі ўкла да юць сваё ра зу-

мен не — най больш ім бліз кае.

Ся род школ, якія не ўвай шлі ў дзя-

сят ку, бы лі вы зна ча ны лі да ры ў асоб-

ных на мі на цы ях: «Най леп шы STЕM-

пра ект» — ма ла дзе чан ская гім на зія 

№ 10, «Най леп шая ка ман да (на стаў-

ніц кая су поль насць)» — ся рэд няя шко-

ла № 16 го ра да Ор шы і «Най леп шы 

твор чы ўрок» — гім на зія го ра да Бе-

ла азёр ска.

Уста но вы аду ка цыі, што не пе ра-

маг лі ў кон кур се, атры ма лі дып ло мы 

ўдзель ні ка і па да рун ка выя сер ты фі-

ка ты на на быц цё кніг, а так са ма бы лі 

ўклю ча ныя ў «рэ зерв» на ад крыц цё 

STЕM-цэнт раў у бу ду чы ні. Кон курс-

ныя ма тэ ры я лы пас ля апра цоў кі бу дуць 

прад стаў ле ны Аса цы я цы яй «Аду ка цыя 

для бу ду чы ні» ў ад кры тым до сту пе.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Як тлу ма чаць у гра мад скай ар га-

ні за цыі «Ахо ва пту шак Баць каў-

шчы ны» (АПБ), зі мо вы ўлік пра-

во дзіц ца для та го, каб аца ніць, 

коль кі пту шак і якіх ві даў зі му юць 

у Бе ла ру сі, і спла на ваць дзе ян ні 

па іх за ха ван ні. З пры чы ны па цяп-

лен ня клі ма ту ў нас су стра ка ец ца 

ўсё больш ві даў на зі моў цы.

Да лу чыц ца да «пту шы на га пе ра пі-

су» мож на на пра ця гу ўся го сту дзе ня: 

най лепш гэ та ра біць у ма роз ныя дні, бо 

птуш кі бу дуць гур та вац ца на ад кры тых 

участ ках ва да ёмаў. Усе як на да ло ні! Але 

са мы мі ак тыў ны мі дня мі ак цыі бу дуць 18, 

19 і 20 сту дзе ня. «Нам важ на, каб ме на ві-

та ў гэ тыя дні да на зі ран няў да лу чы ла ся 

як ма га боль шая коль касць лю дзей, бо 

гэ та знач на па вы сіць дак лад насць вы ні-

каў», — ад зна чы лі ў АПБ.

Для ўдзе лу ў ак цыі трэ ба прый сці 

да най блі жэй ша га ва да ёма, пад лі чыць, 

коль кі пту шак і якіх ві даў там зна хо дзіц-

ца. На сай це гра мад скай ар га ні за цыі 

httр://рtushkі.оrg раз ме шча на па мят ка 

па ўлі ку пту шак: як абраць мес ца і час 

для «пе ра пі су».

Каб вы зна чыць від птуш кі, мож-

на ка рыс тац ца вы зна чаль ні кам на 

guіdе.flоrаfаunа.bу. Ка лі і ён не да-

па мо жа, вар та сфа та гра фа ваць ці 

хоць бы апі саць пту шак і пад лі чыць 

іх коль касць. Фо та мож на да слаць на 

іnfо@рtushkі.оrg або за пам па ваць на 

flоrаfаunа.bу — спе цы я ліс ты да па мо-

гуць вы зна чыць птуш ку. Для кож на га 

ўлі ку трэ ба за паў няць асоб ную ан ке-

ту. На прык лад, ка лі вы бу дзе це ў адзін 

дзень пад ліч ваць пту шак на ра цэ і во-

зе ры, а праз не ка то ры час паў то ры це 

ўлік на во зе ры, трэ ба бу дзе па даць тры 

ан ке ты. Паў тор ныя ўлі кі на ад ным і тым 

жа ва да ёме да юць ка рыс ныя звест кі. 

Іх вар та пра во дзіць не час цей, чым раз 

на дэ ка ду.

Ка лі пту шак на ва да ёме ня ма ці ён 

увесь па крыў ся лё дам, так са ма па зна-

чай це гэ та ў ан ке це. Звяр тай це ўва гу 

на акаль ца ва ных пту шак і па зна чай це 

іх від, ну мар коль ца, да ту і дак лад нае 

мес ца на зі ран ня. Вы дат на, ка лі змо-

жа це зра біць фо та, дзе мож на бу дзе 

пра чы таць над піс на коль цы.

Ан ке ты трэ ба да сы лаць у Сак ра-

та ры ят АПБ не паз ней за 9 лю та га 

2019 го да: у элект рон ным вы гля дзе — 

на ад рас: іnfо@рtushkі.оrg; у па пя ро-

вым — на ад рас: ГА «Ахо ва пту шак 

Баць каў шчы ны», вул. Пар ні ко вая, д. 

11, п. 4, 220114, г. Мінск.

Усе ўдзель ні кі «пту шы на га пе ра пі-

су» атры ма юць поў ную ін фар ма цыю 

пра яго вы ні кі. Улік вод на-ба лот ных 

пту шак ар га ні зу юць АПБ і На ву ко ва-

прак тыч ны цэнтр па бія рэ сур сах На-

цыя наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ак цыіАк цыі

Пад лі чым ка чак ра зам!
Што га до вы «пту шы ны пе ра піс» ва да плаў ных пту шак Што га до вы «пту шы ны пе ра піс» ва да плаў ных пту шак 
праходзіць у сту дзе ніпраходзіць у сту дзе ні

Іна ва цыі ў аду ка цыіІна ва цыі ў аду ка цыі

ПА ТРА ПІ ЛІ 
Ў ЛІК ШЧАС ЛІЎ ЦАЎ

Но вае сло ва ў STЕM-па ды хо дзе

«Ця пер мы жы вём у кра і не, 
дзе зу сім ін шае стаў лен не 
да царк вы, да Біб ліі. Яна 
пры зна ец ца са май важ най 
і га лоў най кні гай, пры чым 
для ўся го ча ла вец тва. Гэ та 
ра дас на і пры ем на».


