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Га зе ту «Звяз да» чы таю з пя ці-

дзя ся тых га доў мі ну ла га ста-

год дзя. Та ды, пе ра рост кам, 

я ха дзіў у шко лу, і пом ню, як 

стар шы ня кал га са, вы клі каў-

шы ў кан то ру, пра па на ваў мне 

на сіць пош ту ў на шу вёс ку 

Пят ро ві чы... Коль кі ж у мя не 

бы ло ра дас ці! Я (?!) бу ду мець 

пра цу і так зва ныя пра ца дні, 

по тым — ней кія гро шы...

Та кім чы нам, з ра ні цы я ву чыў ся 

ў шко ле, а ве ча рам, ня гле дзя чы на 

на двор'е, раз но сіў ліс ты, па сыл кі, 

га зе ты...

Са май лю бі май у ма іх ад на-

вяс коў цаў бы ла «Звяз да», і сам я 

чы таў яе, мож на ска заць, за по ем. 

А ка лі ўжо ў час служ бы ў вой ску 

тра піў за мя жу...

Мая га зе та пры хо дзі ла ў Венг-

рыю ў біб лі я тэ ку на ша га авія пал-

ка. Пом ню, біб лі я тэ кар ка так і ка-

за ла: за ходзь, маў ляў, прый шла 

твая «Звяз да». У цяж кія ча сы ма ёй 

служ бы (у кра і не та ды іш ла вай на) 

яна і са праў ды бы ла мне як ма ці, 

як Ай чы на, як глы ток па лес кай ва-

ды. Чы таў я яе ад рад ка да рад ка, 

а най бо лей — вер шы на род най 

мо ве. Там, за мя жой, я па зна ё міў-

ся з тво ра мі ма ла до га паэ та Пет-

ру ся Ма ка ля.

По тым чы таў «Звяз ду», ка лі 

ву чыў ся ў БДУ, ка лі хва рэў, ка лі 

на стаў ні чаў, ка лі стаў пен сі я не рам. 

Ка лі не ха па ла гро шай на пад піс ку, 

ха дзіў у біб лі я тэ ку.

...Га зе та ця пер ве тэ ран ка, ёй 

ужо больш за сто, але яна, хо чац-

ца ве рыць, веч ная, бо тры ма ец ца 

род най мо вы, бо пра цяг вае га ва-

рыць з людзь мі, на гадвае ма ла-

дым пра страш ную тра ге дыю Вя-

лі кай Ай чын най вай ны, рас каз вае 

аб пра цоў ных буд нях. Сён ня, як 

не ка лі.

Аляк сей РУ СІ НО ВІЧ,

в. Пят ро ві чы, 

Свет ла гор скі ра ён.

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

Пер шым заявіў гэта Кар скі

Ба лю чае пы тан неБа лю чае пы тан не

ТАБ ЛЕТ КІ 
АД НЫ І ТЫЯ Ж,
А ВОСЬ ЦЭ НЫ — РОЗ НЫЯ...

У на шай кра і не шмат лю дзей па жы ло га ўзрос ту, 

на до лю якіх вы па лі вель мі цяж кія вы пра ба ван ні. 

Тыя, ка му ця пер ка ля 80 і бо лей, па зна лі ўсе жа хі 

вай ны, не ме лі дзя цін ства, змал ку і вель мі шмат 

пра ца ва лі. Дык ад куль та ды быць зда роўю?

Каб пад трым лі ваць яго, хоць бы тое, што за ста ло ся, 

нам да во дзіц ца звяр тац ца да ме ды каў, куп ляць шмат 

ле каў. І пры гэ тым па ста ян на су ты кац ца з тым, што цэ-

ны на іх у роз ных ап тэ ках роз ныя. А най больш абу рае 

(ду ма ем, не толь кі нас — мно гіх лю дзей Бе ла ру сі), што 

за мед прэ па ра ты і ай чын най, і на ват за меж най вы твор-

час ці да ра жэй да во дзіц ца пла ціць у ап тэ ках уні тар на га 

прад пры ем ства «Бел фар ма цыя». Таб лет кі «Там су ла зін», 

на прык лад, там каш ту юць больш за 17 руб лёў (а ў ка мер-

цый най ап тэ цы — ка ля 12 руб лёў), уко лы «Хай-флекс» 

ад па вед на — больш за 72 руб лі (за адзін) і 64 руб лі і 

г. д. Мож на пры во дзіць мно га пры кла даў, роз ні ца ў 10, 

20 і больш пра цэн таў — гэ та, зга дзі це ся, вель мі іс тот на. 

А між тым «Бел фар ма цыя» з'яў ля ец ца дзяр жаў най ар-

га ні за цы яй, якая, зда ва ла ся, больш, чым ін шыя (у тым 

лі ку пры ват ныя кам па ніі), па він на кла па ціц ца пра зда-

роўе лю дзей.

Са срод каў ма са вай ін фар ма цыі мы ве да ем, што ця пер 

па гэ тым пы тан ні пры ма ец ца шмат роз ных ра шэн няў, пра-

во дзіц ца мно га ме ра пры ем стваў, але па куль да леп ша га 

ма ла што мя ня ец ца. А та му пен сі я не ры — ве тэ ра ны пра-

цы, му сіць, не хут ка яшчэ ўздых нуць з па лёг кай.

Вель мі спа дзя ём ся, што ад каз ныя за ўзня тае пы тан не 

пра чы та юць гэ ты ліст на ста рон ках га зе ты і неш та вы ра-

шаць на на шу ка рысць.

Су жэн цы КАР ПО ВІ ЧЫ, 

пад піс чы кі «Звяз ды» з больш чым 50-га до вым ста жам,

г. Ві цебск.

Мы жы вём у мір ны час, нам 

скла да на ўя віць усе жа хі 

Вя лі кай Ай чын най, але ж 

па мяць пра яе за хоў ваць 

па він ны. І ад каз насць за 

гэ та шмат у чым кла дзец ца 

на пле чы на стаў ні каў.

У на шай шко ле ў апош нія га-

ды, апроч гіс то рыі Дру гой су свет-

най вай ны ў цэ лым, вы ву ча ец ца 

ўдзел у ёй зем ля коў, да сле ду юц-

ца ста рон кі жыц ця вёскі і ваколіц 

пе ры я ду вай ны, з тым каб са-

бра ная ін фар ма цыя па слу жы ла 

ства рэн ню «Кні гі Па мя ці» Гро-

дзен скай вобласці, края знаў цы 

пра вод зяць по шу ка выя ра бо ты ў 

рам ках пра ек та «І па мяць сэр ца 

га во рыць».

Шко ла бра ла ўдзел і ў ра ён ным 

пра ек це «75 дзён да Пе ра мо гі». 

Пад час гэ тай ак цыі Сцяг Пе ра мо гі 

і Гіль за Па мя ці га на ро ва пе ра да-

ва лі ся па між сель скі мі вы ка наў чы-

мі ка мі тэ та мі Дзят лаў ска га ра ё на, 

у мо мант пе ра да чы на шы най леп-

шыя пі я не ры Анд рэй Губ ко, Лю-

ба ва Ляў шук, Анас та сія Сі дор чык 

нес лі га на ро вую вар ту.

Але ж га лоў нае, што вуч ні ра-

зу ме юць важ насць і не аб ход насць 

ак цыі «Як жы веш, ве тэ ран?», 

шэф ству юць над Ма ры яй Ста ні-

сла ваў най Га ла вач і Аляк санд рай 

Паў лаў най Па чук, якіх прымусова 

вывозілі ў Германію, пры ма юць 

удзел у доб ра ўпа рад ка ван ні пом-

ні каў ах вя рам фа шыз му і за гі ну-

лым зем ля кам, ра зам з баць ка мі 

за піс ва юць ус па мі ны сва іх ба бу ль 

і дзя дуль.

Па двух кі рун ках пра ца ва лі 

школь ні кі і ў рам ках рэс пуб лі-

кан ска га кон кур су «Не мерк не 

ле та піс пе ра мог». Ад на гру па 

вы ву чы ла гіс то рыю ства рэн ня і 

ба я вы шлях 556-га Бе ла стоц ка-

га Чыр ва на сцяж на га страл ко ва га 

пал ка 169-й Ра га чоў скай страл-

ко вай ды ві зіі, які пад ка ман да ван-

нем пад пал коў ні ка П. В. Ка чу ры 

ў лі пе ні 1944 го да вы зва ляў вёс-

ку Два рэц і яе ва ко лі цы, дру гая, 

пра цу ю чы над школь ным пра ек-

там «Зо рач кі на кар це ра ё на», 

на вед ва ла ма гі лы са вец кіх сал-

дат, пар ты зан і ах вяр фа шыз му, 

спа ле ныя вёс кі Дзят лаў шчы ны, 

пас ля ча го бы ла ство ра на ад мыс-

ло вая кар та, дзе па зна ча ны гэ тыя 

аб' ек ты.

Для та го ж на шы пе да го гі рас-

пра ца ва лі сет ка вы пра ект «Рго-

Д во рец», які да па мог на ла дзіць 

су вя зі з ін шы мі ўста но ва мі аду-

ка цыі, у ва ко лі цах якіх ёсць на-

се ле ныя пунк ты з наз вай Два рэц, 

азна ё міц ца з іх гіс то ры яй, у тым 

лі ку пе ры я ду Вя лі кай Ай чын най 

вай ны. Ту рыс тыч ны са вет, рас-

пра цоў ва ю чы марш ру ты эк скур-

сій, уклю чае ў іх мяс ці ны, якія па-

він ны на ве даць усе жы ха ры і гос-

ці на шай кра і ны. У пры ват нас ці, 

не за быў ныя ўра жан ні за ста лі ся ў 

на ву чэн цаў пас ля на вед ван ня ме-

ма ры яль ных комп лек саў «Трас ця-

нец», «Ха тынь», «Лі нія Ста лі на», 

му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 

вай ны. Да 75-год дзя вы зва лен ня 

края знаў цы шко лы пад рых та ва лі 

па мят ны бук лет «Вы зва лен не ў 

кож ны дом» і да ста ві лі іх жы ха-

рам вёсак.

...Гэ та, вя до ма ж, да лё ка не 

поў ны пе ра лік пра ве дзе ных ме-

ра пры ем стваў, якія за клі ка ны 

сфар мі ра ваць у пад рас та ю ча га 

па ка лен ня пра віль ныя ма раль ныя 

якас ці, замацаваць над зею, што 

тая вай на бы ла апош няй у гіс то-

рыі на ша га на ро да, што жыц цё ў 

на ступ ні каў бу дзе больш шчас лі-

вае, чым у дзя доў і пра дзе даў.

Іры на ЛЯЎ ШУК, 

на мес нік ды рэк та ра 

ДУА «Два рэц кая ся рэд няя 

шко ла», Дзят лаў скі ра ён.

Па мяцьПа мяць

«КАБ ТАЯ ВАЙ НА 
СТАЛА АПОШ НЯЙ...»

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»

«ЯНА 
БЫ ЛА МНЕ 
ЯК МА ЦІ...»

 Ад рэ дак цыі і, што на зы ва ец ца, у руб ры ку 

«Доб рыя на ві ны»

Пад час Вя лі кай Ай чын най «Звяз да» дру ка ва ла ся 

на Лю бан шчы не, на вост ра ве Зыс лаў. Як раз там яна 

ад зна ча ла і свой ста га до вы юбі лей, пры чым ад зна ча ла 

па-свой ску, па-ся мей на му, хто-ні хто з су пра цоў ні каў пры ехаў 

на свя та з дзець мі і...

Цу ды зда ра юц ца: ме на ві та та ды і там ка рэс пан дэнт на шай 

га зе ты Ве ра ні ка Пус та віт па зна ё мі ла ся з сы нам на шай жа 

Воль гі Мядз ве дзе вай...

Дня мі і, спа дзя ём ся, пад шчас лі вай «Звяз дой» 

Ве ра ні ка і Ці ма фей па бра лі ся шлю бам, што, вя до ма ж, 

со лад ка-со лад ка і гор ка-гор ка!

Гэ та мы да та го, каб ма ла дыя ані ко лі не ста мі лі ся 

ца ла вац ца. З усі мі ад сюль на ступ ства мі...

...Ёсць кні гі, ёсць лю дзі-асо бы, 

якія ўраж ва юць, уплы ва юць 

на жыц цё, пэў на, кож на га, 

хто да іх пры чы ніў ся. 

Для мя не гэ та «Бе ла ру сы» 

Яў хі ма Кар ска га.

Аў тар, ства раль нік за кон ча на га ву-

чэн ня пра на шу мо ву, лі та ра тур ную 

твор часць і фальк лор, на ра дзіў ся ў 

сям'і на стаў ні ка па чат ко вых кла саў 

у 1861 го дзе не па да лёк ад Га род ні. 

Не ўза ба ве сям'я пе ра бра ла ся на На-

ва град чы ну, за тым на Мін шчы ну.

Ву чыў ся юнак у Мін скай ду хоў най 

се мі на рыі, але ж там не за тры маў-

ся і ён па сту піў у Не жын скі гіс то ры-

ка-фі ла ла гіч ны ін сты тут. Вы ха дзец з 

на род най глы бін кі, ён за сво іў асаб лі-

вас ці маў лен ня сва іх зем ля коў, ар ты-

ку ля цыю гу каў, на род ную га вор ку... 

Між тым ні ў Поль шчы, ні ў Ра сій скай 

ім пе рыі іс на ван не асоб на га бе ла рус-

ка га на ро да і яго мо вы не пры зна ва-

ла ся на ват на ву коў ца мі. Яны лі чы лі, 

што гэ та — адзін з рус кіх «го во ров» і 

не больш за тое... Ад нак у 1893 го дзе 

ў дру ку з'яў ля ец ца ма гіс тар ская ды-

сер та цыя «К истории зву ков и форм 

бел орус ской речи», дзе Яў хім Кар скі 

на асно ве да сле да ван няў пісь мо вых 

кры ніц, вус най на род най твор час ці, 

по бы ту на ро да і па леа гра фіі на ўвесь 

свет за явіў: «Бел орус ское наречие 

до лжно считаться са мос то я тель ным: 

со во куп ность его ха рак тер ных черт 

не по вто ря ет ся ни в од ном сла вян-

ском язы ке».

Яшчэ сту дэн там ін сты ту та, ска рыс-

таў шы звест кі роз ных да след чы каў 

і свае «Бе ла рус кія пес ні ся ла Бя ро-

заў ка На ва груд ска га па ве та Мін скай 

гу бер ні», Яў хім Кар скі пад рых та ваў 

«Об зор зву ков и форм бел орус ской 

речи». Ме на ві та ён вы зна чыў улас ці-

выя толь кі ёй фа не тыч ныя асаб лі вас-

ці: мяк кі гук [дз'] — дзе ці, дзяў чын ка 

(«хі ба лі хо оз ме ліц ві на, щоб він не 

дзэк нув» — цы туе ўкра ін цаў Яў хім 

Кар скі); гук [дж] — дождж; мяк кі гук 

[ц] — ця пер, цяп ло; цвёр дае [ч]; пры-

стаў ное «в» — вок ны; акан не. Ма ла-

ды фі ло лаг пры зна ваў, што для больш 

дак лад най пе ра да чы гу каў бе ла ру сам 

не стае гра фіч ных зна каў.

Да след чык раз гля даў увесь комп-

лекс пы тан няў, звя за ных з на род най 

твор час цю, по бы там, лі та ра ту рай. 

На пад ста ве глы бо ка га па раў наль-

на-гіс та рыч на га ана лі зу ён на ву ко ва 

аб грун та ваў: бе ла ру сы — асоб ны і 

са ма стой ны на род, які мае сваю гіс-

то рыю, ары гі наль ную куль ту ру, са ма-

свя до масць, ба га тыя тра ды цыі і звы-

чаі, улас ную ад мет ную мо ву, якая, 

па вод ле Кар ска га, сфар мі ра ва ла ся 

да кан ца XVІ ста год дзя.

Ёсць мо ва — жы ве на род. Яў хім 

Кар скі — ня стом ны да след чык гэ та га 

жыц ця, які па бы ваў усю ды, дзе жы лі 

бе ла ру сы — вы даў свае да сле да ван ні 

пад ад най мен най наз вай — «Бе ла-

ру сы». У трох фа лі ян тах з эт на гра-

фіч най кар тай бе ла рус ка га пле ме ні 

і кар тай бе ла рус кай га вор кі док тар 

фі ла ло гіі, ака дэ мік Ра сій скай ака дэ-

міі на вук па дае на ву ко ва акрэс ле нае 

мес ца пра жы ван ня бе ла ру саў па-

вод ле маў лен ня, по бы ту і г. д. Та кім 

чы нам, ме на ві та Кар скім бы лі прад-

вы зна ча ны ме жы бе ла рус кай дзяр-

жа вы.

Пер шы том ма на гра фіі «Бе ла ру-

сы» («Введение в изучение язы ка и 

на род ной словесности») вы хо дзіць 

у 1903 го дзе, дру гі — «Язык бел орус-

ско го племени» — у 1908-м. Праз тры 

га ды вы да юц ца «Очерки словесности 

бел орус ско го племени». У чац вёр тым 

то ме мог быць слоў нік бе ла рус кай 

мо вы, вы даць які аў тар не па спеў. 

Але ж і тое, што ён зра біў, пад сі лу 

ці не цэ ла му на ву ко ва-да след ча му 

ін сты ту ту! Кар скі быў пер шым, хто 

ска заў, хто мы ў гэ тым све це і чым 

ад мет ная мо ва, на якой тры ма ец ца 

ду хоў ны свет і адзін ства на ро да.

...У 1897 го дзе бе ла рус кую мо ву 

на зы ва лі род най 5,5 міль ё на бе ла ру-

саў, і яна па праў дзе та кою бы ла: на 

ёй раз маў ля лі, пі са лі, спя ва лі. Ця пер, 

і на жаль, для мно гіх яна род най хі ба 

што лі чыц ца.

Ле а нід Ка валь чук,

г. Жо дзі на.


