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ДЗВЕ МО ВЫ — 
ДЗВЕ ШКО ЛЫ

Не як да вя ло ся на ве даць на шу ра ён ную 

баль ні цу. Ся джу там ра зам з ін шы мі, ча-

каю сва ёй чар гі да док та ра, ба чу, як да нас 

па ды хо дзіць ма ла дая па ра, пы та ец ца, хто 

апош ні? Усе здзіў ле на гля дзяць, бо пы тан-

не пра гу ча ла па-бе ла рус ку. Ды і па між са-

бой ма ла дыя лю дзі раз маў ля лі на пер шай 

дзяр жаў най... Нех та, мо жа, і не ра зу меў іх, 

для мя не ж род ная га вор ка — як баль зам 

для ду шы.

Бы ва ю чы ў роз ных кут ках кра і ны, я ча сам чую 
чыс тую жы вую мо ву на шых прод каў. Ад нак на 
сён ня гэ та, зга дзі це ся, вя лі кая рэд касць, хоць у 
шко лах яе і вы ву ча юць. Я вось лі чу, што ве даю 
бе ла рус кую, праў да, раз маў ляю на ёй рэд ка, хі-
ба на ра бо це, бо для зно сін трэ ба, каб ва ло даў 
род най і твой су раз моў ца. А з гэ тым, на жаль, 
праб ле ма.

Я пра цую на стаў ні кам па чат ко вых кла саў, 
маю 17 га доў пе да га гіч на га ста жу, вы шэй шую 
ка тэ го рыю, і ха чу на га даць, што ў на шай кра і не 
іс ну юць як бе ла рус ка моў ныя, так і рус ка моў ныя 
шко лы. Гэ та, мо жа, і пра віль на. Але ж іс ну юць 
пэў ныя цяж кас ці, з які мі су ты ка ем ся мы, пе да-
го гі, пра цу ю чы ў бе ла рус ка моў ных... Спра ва ў 
тым, што тут усе прад ме ты, апроч рус кай мо вы і 
лі та ра ту ры, вы кла да юц ца па-бе ла рус ку. Мы вы-
дат на ра зу ме ем, што дзі ця ці ляг чэй за свой ваць 
ін фар ма цыю на той мо ве, якая яму блі жэй шая, 
на якой раз маў ля юць яго род ныя і бліз кія, сяб ры, 
ра вес ні кі. А гэ та, як пра ві ла, зме ша ная — лі-
чы, тра сян ка. Вось тут і ад бы ва ец ца вы му ша-
нае пры ха ва нае дзя лен не пе да го гаў па спо са бе 
вы кла дан ня ў бе ла рус ка моў ных шко лах: ад ны 
вя дуць уро кі на су ме сі рус кай і бе ла рус кай моў, 
каб у больш да ступ най фор ме да нес ці ма тэ ры ял. 
(І гэ та не іх ві на, бо яны хо чуць зра біць так, як 
лепш для дзі ця ці.) Ін шая ж гру па на стаў ні каў, на 
маю дум ку, больш дыс цып лі на ва ная, вя дзе ўро кі 
на бе ла рус кай мо ве, больш скла да ныя сло вы і 
тэр мі ны пе ра кла да ю чы на рус кую, бо хто-ні хто 
з дзя цей пас ля шко лы за хо ча ву чыц ца да лей, і 
вы кла дан не там бу дзе іс ці па-рус ку. Возь мем, 
на прык лад, та кія прад ме ты, як ма тэ ма ты ка, ін-
фар ма ты ка, хі мія, бія ло гія, фі зі ка. Па спра буй це 
па раў наць гу чан не тэр мі на ло гіі на дзвюх на шых 
мо вах — і ад ра зу зра зу ме е це, пра што я ка жу.

За га ды сва ёй ра бо ты не раз чуў пра тое, што 
баць кі пе ра вод зяць сва іх дзя цей з бе ла рус ка-
моў най шко лы ў рус ка моў ную, для та го каб ім 
по тым бы ло ляг чэй ву чыц ца ў ВНУ.

Ін шы раз дзе ці мя ня юць мес ца жы хар ства, а з ім 
і шко лу з мо вай, на якой вы кла да юц ца прад ме ты. 
Для вуч няў гэ та зноў жа вя лі кая праб ле ма.

...Я лі чу ся бе па тры ё там Бе ла ру сі: люб лю 
сваю род ную мо ву, ста ра юся пры віць гэ тую лю-
боў вуч ням. І та му пе ра ка на ны, што ў сіс тэ ме 
аду ка цыі мы па він ны прый сці да ча гось ці агуль-
на га і адзі на га, каб на шы дзе ці ве да лі род ную 
мо ву і пры гэ тым у іх не ўзні ка ла цяж кас цяў з яе 
пры мя нен нем пас ля за кан чэн ня шко лы.

Ана толь Аскірка, Бы хаў скі ра ён.

Ча ла век — ча ла ве куЧа ла век — ча ла ве ку

Вар та раз гар нуць 
«Ка ла сы...»

Доб рая на ві на: са май па пу ляр най 

у 2019 го дзе ста ла кні га Ула дзі мі ра 

Ка рат ке ві ча «Ка ла сы пад сяр пом 

тва ім».

У час, ка лі ін тэр нэт па чы нае «за глыт-
ваць» свя до масць чы та чоў, гэ та вель мі 
важ на. Я, на прык лад, пе ра ка на ны, што 
свой воль ны час най ле пей за паў няць сур'-
ёз най лі та ра ту рай, а не чы тан нем роз ных 
фэй каў ды жоў тых на він.

Што да «Ка ла соў...», то ў ра ма не та-
ле на ві та апі са на са мо ста наў лен не бе-
ла ру саў як на цыі, на шы аб ра ды і звы чаі, 
фальк лор... Асаб лі вая за слу га аў та ра ў 
рас пра цоў цы гіс та рыч най тэ ма ты кі, у пе-
ра да чы на цы я наль най гіс то рыі, ду ху мі нуў-
шчы ны Бе ла ру сі і яе на ро да.

«Ка ла сы...» мно гія да след чы кі на зы ва-
юць га лоў най кні гай у твор час ці Ка рат ке ві-
ча, бо тут пра за ік уз на віў вель мі шы ро кую 
па на ра му жыц ця, та ле на ві та асэн са ваў лёс 
кра і ны ў гіс та рыч ным кан тэкс це.

Лі та ра ту раз наў ца Ана толь Ве ра бей 
на зваў Ка рат ке ві ча го на рам і сум лен нем 
бе ла рус кай лі та ра ту ры, пісь мен ні кам, які 
змог цал кам рас крыць ду шу на ро да, яго 
на цы я наль ны ха рак тар, вы явіць пе ра да-
выя гра мад скія і эс тэ тыч ныя ідэа лы. А пісь-
мен ні ца Люд мі ла Руб леў ская за свед чы ла, 
што цэ лае па ка лен не лі та ра та раў, да яко-
га на ле жыць і са ма, «вый шла з твор час ці 
Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча, пры ня ўшы сэр цам 
яго гіс та рыч ны ра ман тызм, яго тра гіч ны і 
пры го жы міф пра Бе ла русь».

Сам пісь мен нік — ад на з най больш вя-
до мых по ста цяў бе ла рус кай лі та ра ту ры мі-
ну ла га ста год дзя. Ад нак яго тво ры ці ка выя 
і чы та чам на ступ ных... Каб пе ра ка нац ца ў 
гэ тым, вар та раз гар нуць яго «Ка ла сы...» 
ды ін шыя кні гі — атры маць аса ло ду ад 
чы тан ня, бо на пі са на ўсё не абы яка вым 
Бе ла ру сам.

Кан стан цін Кар ня люк,

г. Ві цебск.

Свя ты ёсць дзяр жаў ныя, рэ лі гій ныя, 

пра фе сій ныя, між на род ныя — на ву-

кі, мо ла дзі, сту дэн таў... А ёсць яшчэ 

і су свет ныя, ся род якіх мне ха це ла-

ся б вы лу чыць дзень да бры ні.

...З Та ма рай Кан стан ці наў най Сі няк з Бе-
ра зі на мы бы лі зна ё мыя чыс та сім ва ліч на: 
ві та лі ся пры су стрэ чы і не больш за тое. 
Але ж не як абедз ве апы ну лі ся ў ад ной ля-
чэб най уста но ве. Да ро га ту ды не як дрэн на 
ад бі ла ся на ма ім зда роўі: ціск стаў прос та 
за шкаль ваць, я не маг ла на ват у ста ло вую 
сха дзіць... І як жа бы ла рас чу ле на, ка лі без 
уся ля кай па пя рэд няй прось бы вя чэ ру для 
мя не пры нес ла ў па кой зям ляч ка.

Нех та ска жа: «Якая дро бязь!», але ж ме-
на ві та яны, вось та кія, вы свеч ва юць ча ла-
ве чую сут насць.

Мне на огул шчас ціць на люд скую да бры-
ню. Не ка лі (і амаль 30 га доў) я ўзна чаль ва ла 
ра ён нае та ва рыст ва ін ва лі даў. Прось баў ад 
іх па сту па ла шмат і ад гук нуц ца ха це ла ся на 
кож ную. Зга дзі це ся: грэх бы ло не на вед ваць 
цяж ка хво рых, у скла да ных сі ту а цы ях — не 

афарм ляць пад піс ку на лю бі мыя вы дан ні, не 
на ладж ваць хоць ней кія свя ты...

Гро шай на гэ та, мож на ска заць, не бы ло 
зу сім. І та ды я іш ла да па тэн цы яль ных спон-
са раў — пра сі ла. Най час цей на су страч нам 
іш ла ўла даль ні ца ма га зі на «Мэ та» На дзея 
Паў лаў на Мель нік, пен сі я нер кі Лі дзія Ры го-
раў на Ка зыр ка, Ма рыя Мі хай лаў на Шмар-
лоў ская, Свят ла на Мі ка ла еў на Са ска вец...

Не вы мер ным за па сам да бры ні на дзя ліў 
Уся выш ні і за гад чы цу ад дзе ла мар ке тын гу 
на шай біб лі я тэ кі Та ма ру Мі ка ла еў ну Кру та-
ле віч. Яна — га лоў ны іні цы я тар, ар га ні за тар 
і вя ду чая ўсіх на шых свят, ча ла век вы ключ-
на бес ка рыс лі вы і сум лен ны.

На дзі ва на ту раль най, ар га ніч най доб-
ра зыч лі вас цю ва ло дае і кан ды дат тэх ніч-
ных на вук Ге надзь Ула дзі мі ра віч Ан цы паў з 
ма ёй род най вёс кі Кап лан цы. Та лент быць 
уваж лі вым — як да бліз кіх лю дзей, так і зу-
сім не зна ё мых — ён, маг чы ма, атры маў у 
спад чы ну ад баць коў-на стаў ні каў. Сціп ласць 
і пра ца ві тасць — так са ма. Да дзі кіх, ка лю чых 
дрэў цаў ён, напрыклад, лёг ка пры ві вае ато-

жыл кі пла до вых, і — гля дзіш — гад коў праз 
коль кі тую дзіч ку ўжо не па знаць! Яна ра дуе 
лю дзей сва і мі смач ны мі са каў ны мі пла да мі.

Шка да, што вось гэ так нель га з людзь-
мі... Яны — фа на бэ рыс тыя, абы яка выя да 
чу жой бя ды, праг ныя да гро шай — ну вя до-
ма ж, су стра ка лі ся і су стра ка юц ца на шля-
ху лю бо га ча ла ве ка, ады ма юць зда роўе, 
псу юць на строй, пе ра шка джа юць... Сяр гей 
Гра хоў скі праў ду пі саў:

Ня лёг ка быць да вер лі вым і шчы рым,

Ня лёг ка крыў ды даў нія за быць;

Яны зві са юць, як цяж кія гі ры,

І за мі на юць ве рыць і лю біць.

Ды...
Усё пра хо дзіць, быц цам дождж ня роў ны,

І боль, і злосць, і дроб ная бры да,

А за ста ец ца важ ны і га лоў ны

І са мы свет лы та лент — даб ра та.

Да гэ тых слоў я да дам толь кі ад но: за-
ста ец ца на заўж ды.

Ні на Бур ко, Бя рэ зін скі ра ён.

...Як лі чаць мно гія, са мае ці ка вае 

мес ца ў пер шай но ва лу комль скай 

шко ле — гэ та му зей. Трэ ба ба чыць, 

з якім за хап лен нем раз гля да юць 

тут ра ры тэт ныя здым кі, прад ме ты 

даў ні ны, роз ныя экс па на ты. У іх — 

гіс то рыя са ма га ма ла до га го ра да 

Бе ла ру сі, ство ра ная вуч ня мі пад кі-

раў ніц твам на стаў ні цы Ган ны Ар ка-

дзеў ны Ва сіль е вай.

Яд ро ак ты віс таў — са вет му зея Удзяч-
нас ці і Па мя ці (та кую наз ву мае гіс та рыч-
ны ку ток) з пя ці дзе вя ці клас ніц. Ма ша Ла-
гу но ва, на прык лад, бра ла сё ле та ўдзел у 
кон кур се «Гіс то рыя школь най фор мы», 
Да р'я Вжос знай шла шмат ці ка ва га па 
гіс то рыі го ра да, Вар ва ра Бі ру ко ва, Да р'я 
Дзя мід чык і Па лі на Дзя гель вя лі да сле да-
ван ні на ва ен на-па тры я тыч ную тэ ма ты ку. 
Як ка жуць дзяў ча ты, ра бо та эк скур са во да 
дыс цып лі нуе, за клі кае па зна ваць і ўдас ка-
наль вац ца, зай мац ца по шу кам.

...Зда ва ла ся б, у бія гра фіі Ге роя Са вец-
ка га Са ю за Фё да ра Азмі це ля, імя яко га 
но сіць га рад скі буль вар, вя до ма ўсё. Але 
ці так гэ та, спы та ла не як у вуч няў Ган-
на Ар ка дзеў на. І ад крыц ці не пры му сі лі 
іх ча каць. Са цы яль ныя сет кі па спры я лі 
зна ём ству з праў ну кам і ўнуч кай ге роя, 
якія па бы ва лі ў го ра дзе на свят ка ван ні 
100-год дзя Фё да ра Азмі це ля, да па маг лі 
звя зац ца з яго дач кой Ні най Ба зай, якая 
жы ве ў Ка зах ста не, і атры маць уні каль ны 
ма тэ ры ял, які, што на зы ва ец ца, пра ліў 
свят ло на асо бу і вы то кі подз ві гу Фё да ра 
Фё да ра ві ча.

Хлоп чык-сі ра та вель мі ра на спаз наў 
цяж кую ся лян скую пра цу, ра на пра явіў 
свае здоль нас ці да ве даў. Ужо трэ цяе па-
ка лен не Азмі це ляў за хоў вае доб рую па-
мяць пра пер шую на стаў ні цу ге роя Ва лян-

ці ну Сця па наў ну Па ма за на ву, якая доў га 
кла па ці ла ся аб ім і з лёг кай ру кі якой хло-
пец па сту піў на на стаў ніц кія кур сы.

На жаль, пе да га гіч ная дзей насць Фё да-
ра Фё да ра ві ча атры ма ла ся ка рот кай: яго 
пры зва лі на ар мей скую служ бу, на кі ра-
ва лі ў ва ен нае ву чы лі шча НКУС. Ён стаў 
кад ра вым ва ен ным, а вось за свое ныя ў 
дзя цін стве ўро кі да бры ні да па маг лі яму 
на «вы дат на» здаць га лоў ны жыц цё вы 
эк за мен. У сва ім апош нім баі ка ля вёс кі 
Ма каўё, што на Ба ры саў шчы не, хло пец 
мог вы ра та вац ца: яму, па ра не на му ў но-
гі, пра па ноў ва лі да па мо гу. Ад нак 25-га-
до вы ка ман дзір атра да «Гром» не стаў 
ры зы ка ваць жыц ця мі та ва ры шаў: ра зам з 
кар ні ка мі, што яго акру жы лі, ён па да рваў 
ся бе гра на тай — даў маг чы масць пар ты-
за нам пра рвац ца праз трай ное каль цо 
акру жэн ня.

...Вяс ной у шко ле па бы ваў яшчэ адзін 
госць з Санкт-Пе цяр бур га. Вік тар Пят-
роў — пля мен нік пер ша га сак ра та ра Ар-
шан ска га пад поль на га рай ка ма кам са мо-
ла, ка мі са ра 1-й за сло наў скай бры га ды 
Ба ры са Пят ро ва, які за гі нуў не па да лёк ад 
Но ва лу ком ля і па ха ва ны на мо гіл ках у вёс-
цы Ста рыя Лаў кі. У Во лаг дзе, на ра дзі ме 
прод каў, ён да ве даў ся, што ў школь ным 
му зеі за хоў ва ец ца шмат ці ка вых да ку мен-
таў аб ба я вым шля ху ро дзі ча, ліс ты ад 
ма ці ге роя, і пры ехаў у го рад бе ла рус кіх 
энер ге ты каў. Су стрэ ча атры ма ла ся вель-
мі цёп лай.

Як сім вал Бе ла ру сі-пар ты зан кі, у му-
зеі аб ста ля ва на зям лян ка, са бра ны ат ры-
бу ты ва ен на га ча су, што да зва ляе зу сім 
па-ін ша му ўспры ма юць гіс то рыю краю.

Вель мі змяс тоў най вы гля дае і экс па зі-
цыя, пры све ча ная шко ле: ма тэ ры я лы пра 
пе да го гаў-ве тэ ра наў, зна ка мі тых вы пуск-
ні коў, да сяг нен ні ка лек ты ву. Рых ту ю чы ся 

да кон кур су «Гіс то рыя школь най фор мы», 
вуч ні не толь кі збі ра лі ста рыя здым кі ды 
ра бі лі апі сан не, але і ства ры лі ўзо ры з тка-
ні ны, якія сён ня дэ ман стру юц ца ў му зеі.

«Да след ван не за да след ва нем» — та кі 
дэ віз у юных края знаў цаў. Ужо са бра на 
шмат экс па на таў эт на гра фіч най тэ ма ты кі, 
рас пра цоў ва ец ца цыкл эк скур сій. Пер шая 
бу дзе пра ка ва лёў, без якіх ра ней прос та 
не іс на ва ла б вёс ка. Края знаў цы ма раць 
у школь ным са дзе аб ста ля ваць свай го 
ро ду куз ню, ба ла зе ў сем' ях пе да го гаў і 
вуч няў ад шу ка лі ся ад па вед ныя пры ла ды 
пра цы.

...Школь ні кі пе ра ка на лі ся: з по шу кам 
жыц цё ку ды ці ка вей шае! Хо чац ца ве рыць, 
што ўро кі лю бо ві да ма лой ра дзі мы, атры-
ма ныя імі, ста нуць той пу ця вод най зор кай, 
якая не да зво ліць збіц ца з пра віль на га 
шля ху.

Іры на Торбіна, г. Чаш ні кі.

Вуч ні дэ ман стру юць узо ры 
школь най фор мы роз ных га доў.

Свя точ наеСвя точ нае УСЁ ПРА ХО ДЗІЦЬ...
Што ж за ста ец ца?

Вест кі з мес цаўВест кі з мес цаў

Цу ды зда ра юц ца...
На Ка ля ды ў вёс цы Со мі на 

ад бы ло ся вя лі кае свя та, 

спон са ра мі яко га дру гі год за пар 

вы сту пі лі вя до мыя ў ра ё не 

(ды і за ме жа мі яго) вы хад цы 

з вёс кі.

Ва лян цін Ула дзі мі ра віч Аб рам чук, 
Сяр гей Сяр ге е віч Ка пы ціч, Аляк сандр 
Юр' е віч Ка пы ціч, Анд рэй Іва на віч Кар-
ма но віч на бы лі пад ёл ку сто на ва год ніх 
па да рун каў, якіх ха пі ла не толь кі для дзя-
цей вяс коў цаў, але і для юных гас цей, 
што на Ка ля ды пры еха лі ў Со мі на.

Ра мес нік з Це ля хан Сяр гей Рак па ра-
да ваў дзят ву сва і мі су ве ні ра мі.

Не за ста лі ся без па час тун каў і да рос-
лыя, якія так са ма прый шлі ў клуб. Дзе-
дам Ма ро зам на свя це быў Па вел Ры-
го ра віч Мя лік, з ро ляй Сня гур кі цу доў на 
спра ві ла ся дзе ся ці клас ні ца Гор таль скай 
шко лы Воль га До мась. Для дзя цей пра-
во дзі лі ся гуль ні, кон кур сы...

Ста рас та вёс кі Га лі на Куц ко ка за ла, 
што ўсе вель мі ўдзяч ны ме цэ на там за пры-
го жае свя та — як свед чан не та му, што 
цу ды на Рас тво са праў ды зда ра юц ца.

Ва лян ці на БОБ РЫК. г. Іва цэ ві чы.

Год ма лой ра дзі мыГод ма лой ра дзі мы

З ПО ШУ КАМ ЖЫЦ ЦЁ ЦІ КА ВЕЙ ШАЕ!

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.


