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Не вя лі кі мост 

на шля ху да 

Ку па лаў ска га 

ме ма ры яль на га за па вед ні ка Вя зын ка 

стаў мі ну лай ня дзе ляй мос там у да лё-

кія ча сы: на зя лё ных бе ра гах з амаль 

ста га до вай даў ні ны з'я ві лі ся ўма ца-

ван ні з ку ля мё та мі, пра ход пры пы ні лі 

та га час ныя па меж ні кі са збро яй. Ка ля 

ра дыё стан цыі за ві хаў ся су вя зіст, а не-

па да лё ку са ста ро га па тэ фо на да но сі-

лі ся да ва ен ныя ме ло дыі...

— Ка лісь ці Ян ка Ку па ла праз бі нокль па-

гра ніч ні каў раз гля даў мяс ці ны, дзе ён на ра-

дзіў ся, якія апы ну лі ся «пад Поль шчай», — 

рас ка заў мне кан ды дат гіс та рыч ных на вук 

Ігар МЕЛЬ НІ КАЎ. Та кім чы нам на ву ко вец 

рас тлу ма чыў, ча му мес ца для ві до вішч най 

гіс та рыч най рэ кан струк цыі ўчаст ка дзяр-

жаў най мя жы па між Поль шчай і СССР вы-

бра лі ме на ві та бліз до ма-му зея на род на га 

пес ня ра ў Вя зын цы.

З 1921-га да 1939 го да дзяр жаў ная мя-

жа, што ад дзя лі ла За ход нюю Бе ла русь ад 

Са вец кай рэс пуб лі кі, пра хо дзі ла зу сім не-

да лё ка ад Мін ска. Гіс та рыч ная рэ кан струк-

цыя, ад ным з ар га ні за та раў якой стаў Ігар 

Мель ні каў, на га да ла аб гэ тым.

Вай ско вае адзен не, у якое бы лі апра ну-

тыя ўдзель ні кі па ка зу, поў нас цю ад па вя дае 

ўзо рам, за фік са ва ным на ар хіў ных фо та-

здым ках. Што да ты чыц ца зброі, то са мыя 

дас ка на лыя на той час він тоў кі, ка ра бі ны, 

ку ля мё ты, на га ны — усё гэ та драў ля нае, 

па-май стэр ску ска пі я ва нае і ад па вед на па-

фар ба ва нае.

Са мым ці ка вым мо ман там стаў тэ ат ра-

лі за ва ны пра ход гле да чоў праз рэ кан стру-

я ва ныя пунк ты про пус ку.

Гіс та рыч ны фэст-рэ кан струк цыя стаў яск-

ра вым да паў нен нем да эс та фе ты свя точ ных 

ме ра пры ем стваў, пры све ча ных 100-га до ва-

му юбі лею па гра ніч най служ бы Бе ла ру сі.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ. Фо та аў та ра.

Больш фота на сайце www.zviazda.by
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МЯ ЖА БЫ ЛА ПАД МІНСК АМ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Лю дзі пі са лі на ка мя нях, 

па кі да лі «аў то гра фы» на 

бу дын ках і сце нах хра маў. 

Са мы зна ка мі ты бе ла рус кі 

асвет нік Фран цыск Ска ры-

на так са ма вы да ваў свае 

кні гі з яў ным на ме рам зра-

біць дру ка ва ныя кні гі больш 

да ступ ны мі для чы та ча «ся-

рэд няй за мож нас ці». Мож на 

мер ка ваць, што спе цы яль-

на «для на ву чан ня лю ду па-

спа лі та га» ён дру ка ваў кні гі 

асоб ны мі вы пус ка мі, драб ніў 

іх на не вя лі кія част кі. Та кім 

чы нам, іх на бы ва лі куп цы 

і свя та ры, га ра джа не, мя-

шча не, вай скоў цы — прад-

стаў ні кі не са мых «вы со кіх» 

пра фе сій.

І ўсё ж та кі бы ла вя ліз ная 

па трэ ба ў кні зе, якая б знаё-

мі ла чы та ча-па чат коў ца з 

гра ма тай. Ства ры лі та кі пад-

руч нік ма на хі пра ва слаў на-

га ві лен ска га Свята-Духава 

ма нас ты ра. Па дзея не звы-

чай най знач нас ці, асаб лі ва, 

ка лі ўлі чыць, што сфар мі ра-

ва най сіс тэ мы аду ка цыі та-

ды яшчэ не бы ло.

— У кан цы XVІ ста год дзя 

пра ва слаў ная царк ва зна-

хо дзі ла ся ў кры зі се. З ад-

на го бо ку — пе рад вой ска мі 

му суль ман паў Кан стан ці-

но паль, які да гэ та га быў 

ду хоў ным цэнт рам пра ва-

слаўя. З дру го га — пэў ны 

ўплыў на ро зум вер ні каў 

зра бі ла Рэ фар ма цыя. Вель-

мі шмат лю дзей, у тым лі-

ку ба га тых і ўплы во вых, 

пе рай шлі ў пра тэ станц тва. 

Пётр Скар га і мно гія ін шыя 

дзея чы сур' ёз на па пра ка-

лі Царк ву ў пе ра жыт ках. 

Маў ляў, і ў тра ды цы ях яна 

за кас ця не ла, і цар коў на-

сла вян скай мо вай, на якой 

вя дуц ца на ба жэн ствы, 

прос ты люд даў но не ка рыс-

та ец ца... Ды што там, на-

ват школ пры пра ва слаў ных 

хра мах ня ма! — ма люе воб-

раз та га час най эпо хі Аляк-

сандр Су ша.

Зразумела, знай шлі ся 

лю дзі, што вы ра шы лі даць 

год ны ад каз на па про кі. 

Пры пра ва слаў ных хра мах 

з'яўляліся цар коў ныя брац-

твы, а по тым і шко лы, дру-

кар ні. Ві лен скі Стара-Духаў 

ма нас тыр стаў асноў ным 

«ме та дыч ным цэнт рам» у 

кі ра ван ні аду ка цы яй. Пры 

ім уз нік ла ма нас тыр ская 

шко ла, якая ста ла га лоў ным 

аду ка цый ным цэнт рам на 

тэ ры то рыі Вя лі ка га Княст-

ва Лі тоў ска га. Та му ні чо га 

дзіў на га, што праз ней кі час 

ма на хі пад рых та ва лі і ад па-

вед ны пад руч нік для пер ша-

па чат ко ва га на ву чан ня. Ён 

быў на пі са ны на цар коў на-

сла вян скай мо ве, але аў та-

ры вы пад ко ва ці на ўмыс на 

да да лі ў кні гу знач ную част-

ку бе ла ру сіз маў, пры чым у 

больш поз ніх вы дан нях су-

стра ка юц ца на ват асоб ныя 

тэкс ты на та га час най бе ла-

рус кай мо ве.

ДЛЯ РО ЗУ МУ 
І ДЛЯ ДУ ШЫ

Пер шая част ка «Бук ва-

ра» змя шча ла ў са бе аз бу-

ку — цар коў на сла вян скі ал-

фа віт і скла ды, па якіх ву чы-

лі аб' яд ноў ваць лі та ры. За-

тым па чы на лі ся тэкс ты для 

вы ву чэн ня. За мест ма мы, 

якая мы ла ра му, дзе ці па-

чат ку XVІІ ста год дзя чы та лі 

пе ра лі кі за па ве таў, хрыс-

ці ян скіх даб ра дзей стваў і 

цно таў, а так са ма гра хоў, 

каб ве даць, як ра біць не 

трэба. Та кім чы нам, вы дан-

не ад на ча со ва вы кон ва ла 

не толь кі аду ка цый ную, але 

і вы ха ваў чую ро лю.

— Трэ ба ра зу мець, што 

«Бук вар» не быў на огул 

пер шай кні гай для па чат-

ко ва га на ву чан ня. У Еў-

ро пе ўжо іс на ва лі вы дан ні 

па доб на га кштал ту, так 

зва ныя «абэ цэ да ры у мы», 

«ал фа ві ты», але «Бук вар» 

стаў па чы наль ні кам прын-

цы по ва но вай і важ най для 

Ус ход няй Еў ро пы тра ды цыі 

вы ха ван ня, — тлу ма чыць 

Аляк сандр Су ша. — Яно 

грун та ва ла ся на мяс цо вых 

асаб лі вас цях, за хоў ва ла 

ві зан тый скую прак ты ку ў 

ма літ вах, вы знан ні ве ры, 

цно тах. Гэ та зна чыць, за-

хоў ва ла ха рак тэр ныя для 

на шых зя мель куль тур ныя 

ас пек ты.

На пер шым бук ва ры не 

па зна ча ныя яго аў та ры. 

Дак лад на вя до ма толь кі, 

што пад рых та ва ны ён ванд-

роў ны мі ма на ха мі ві лен-

ска га ма нас ты ра. Ад ным 

з маг чы мых укла даль ні каў 

да след чы кі лі чаць Мя ле ція 

Смат рыц ка га. Гэ ты куль-

тур ны дзе яч ужо не ад ной чы 

пра яў ляў ся бе ў вы да вец-

кай дзей нас ці, на прык лад, 

вы дан не яго «Трэ на са», дзе 

змя шча лі ся да во лі жорст-

кія на пад кі на ка ра леў скую 

ўла ду і кас цёл, фак тыч на, 

і зра бі ла ма на хаў ма нас-

ты ра Свя та-Ду хава ванд-

роў ны мі. Пас ля вы гнан ня з 

Віль ні бра ты ў ве ры пе ра-

нес лі дру кар ню ў мяс тэч ка 

Еўе, што на ле жа ла Баг да ну 

Агін ска му — ад на му з па-

тро наў ма нас ты ра. Ці ка ва, 

што Мя ле цій Смат рыц кі там 

жа вы пус ціць сваю «Гра-

ма ты ку» — ла гіч ны пра цяг 

«Бук ва ра».

Дру гім най больш ве-

ра год ным аў та рам мож на 

лі чыць Ля вон ція Кар по ві-

ча — кі раў ні ка ма нас ты ра, 

а так са ма дру кар ні і шко лы 

пры ім. Гэ та быў ак тыў ны 

асвет нік і пра па вед нік, доб-

ра аба зна ны ў кніж най і на-

огул вы да вец кай спра ве.

Мя ле цій Смат рыц кі ву-

чыў ся ў за ход ніх уні вер сі-

тэ тах, шмат ванд ра ваў і 

чы таў на за меж ных мо вах. 

Ён цу доў на ве даў еў ра пей-

скую прак ты ку асве ты і, на-

ту раль на, яе вы ка рыс таў. 

Ля вон цій Кар по віч пра ца-

ваў са Стэфа нам і Лаў рэн-

ці ем Зі за ні я мі, шмат ба чыў 

вы дан няў ві лен скіх і за меж-

ных. Абод ва гэ тыя асвет ні-

кі цу доў на ве да лі грэ час кія, 

ла цін скія і поль скія тра ды-

цыі вы дан ня кніг. Так што 

яны вы ка рыс та лі най леп-

шыя мо ман ты еў ра пей скай 

аду ка цыі, звя заў шы іх з 

мяс цо вы мі рэа лія мі, сва ёй 

мо ваю і ду хоў на-вы ха ваў-

чай прак ты кай.

Ад нак бы лі і яск ра выя 

ад роз нен ні ад ла цін скіх 

«аб ацэ да ры у маў». На прык-

лад, вуч ням пра па ноў ва лі 

азна ё міц ца з пе ра лі кам за-

па ве таў, бла жэн стваў, даб-

ра дзей стваў, «па рад Гас-

под ніх» і гэ дак да лей. На-

ту раль на, усё гэ та бра ла ся 

з Біб ліі, але пад пе ра лі камі 

мож на ба чыць спа сыл кі на 

ду хоў ных аў та ры тэ таў ві-

зан тый ска га хрыс ці ян ства.

ПАД РУЧ НІК 
ДЛЯ ІМ ПЕ РА ТА РА

Па якой жа кні зе ву чы-

лі ся дзе ці ў XVІI ста год дзі? 

Гар та ем ра зам з Але сем 

Су шай фо та здым кі дру ка-

ва ных ста ро нак, (на жаль, 

ары гі на ла ў Бе ла ру сі ня-

ма).

— Га доў пят нац цаць на-

зад я ўпер шы ню па чуў згад-

ку, быц цам бы не дзе ў за-

меж ных біб лі я тэ ках за хоў-

ва ец ца са мы ста ры бук ва р і 

ні бы та вы да дзе ны ён быў на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі, — дзе-

ліц ца су раз моў ні к. Мя не па-

доб ныя звест кі за ча пі лі, та-

му, ка лі на да ры ла ся на го да 

з'ез дзіць у Лон дан па пра-

цоў ным за дан ні, вы ра шыў 

па спра ба ваць да брац ца 

да гэ тай кні гі. У біб лі я тэ цы 

Мідл Тэмпл я пе ра ка наў ся, 

што гэ та кні га не па мыл ка і 

не міф. У да лей шым уда ло-

ся ад шу каць і па пра ца ваць 

з дац кім эк зэмп ля рам, так 

што сён ня да след чы кі мо-

гуць па раў наць два гэ тыя 

асоб ні кі.

Ары гі нал «Бук ва ра» мае 

звы чай ную драў ля ную вок-

лад ку, якая ра ней бы ла аб-

цяг ну та ску рай. На ты туль-

ным ар ку шы бач ны герб 

Агін скіх — па тро наў вы да-

вец кай спра вы. На ступ ная 

ста рон ка — ма літ ва, без 

якой у тыя ча сы не па чы на-

ла ся ні я кая доб рая спра ва.

Да лей чы тач зна ё міц ца 

з ал фа ві там. Для спе цы я-

ліс таў ён доб ра зра зу ме лы, 

а вось су час на му не аба-

зна на му ча ла ве ку бы ло б 

цяж ка ва та ра за брац ца з 

«фе та мі» ды «іп сі ла на мі». 

Да рэ чы, лі та ры на дру ка-

ва ны як у пра мым, так і ў 

ад ва рот ным па рад ку. Ці ка-

вая асаб лі васць звя за на з 

лі та рай «г» — іх на са мрэч 

дзве. Та кім чы нам ву чань 

ад ра зу раз дзя ляў «г» вы-

бух ное і «г» фры ка тыў нае, 

ха рак тэр нае для бе ла рус-

кай і ўкра ін скай моў. Пры-

чым у ра ней шых вы дан нях 

па доб нае ад асаб лен не 

амаль не су стра ка ец ца, а 

тут, у пад руч ні ку, па да дзе-

на як нор ма.

Што да ты чыц ца ві зу аль-

най част кі, то ня гле дзя чы 

на ма лень кі фар мат, дру ка-

ры ста ра лі ся зра біць кні гу 

яшчэ і пры го жай. Яны вы ка-

рыс тоў ва лі шрыф ты роз ных 

па ме раў, лі ты на бор ны ар-

на мент, гра вю ры, бук ві цы, 

кан цоў кі і за стаў кі. Да рэ чы, 

некаторыя эле мен ты вы ка-

на ны ў сты ліс ты цы, бліз кай 

да афарм лен ня кніг Фран-

цыс ка Ска ры ны.

— Адзін з па ра док саў 

«Бук ва ра» — ня гле дзя чы 

на шмат ты раж насць і час-

тыя пе ра вы дан ні, да на ша га 

ча су за ха ва ла ся лі та раль на 

па ра асоб ні каў. Не, кні гі не 

зні шча лі, як мож на бы ло б 

па ду маць. Прос та чы та чы 

так ак тыў на імі ка рыс та лі-

ся, што лі та раль на за чыт-

ва лі да дзі рак. Асоб нік у 

Лон да не за ха ваў ся толь кі 

та му, што быў на бы ты ка-

лек цы я не рам і не каль кі ста-

год дзяў пра ля жаў у ар хі вах 

без ужыт ку, — рас каз вае 

Алесь Су ша.

Тра ды цыя вы дан ня аду-

ка цый ных кніг на Бе ла ру сі 

пе ра рва ла ся з Пер шым па-

дзе лам Рэ чы Па спа лі тай і 

ад на ві ла ся толь кі ў па чат ку 

ХХ ста год дзя. Ад нак іні цы я-

ты ва, якая ўзнік ла 400 га доў 

та му, пры жы ла ся на ін шых 

зем лях і знай шла пра цяг. 

Сло ва «Бук вар» увай шло ў 

дзя сят кі моў: ад цы ган скай, 

чар на гор скай і бал гар скай 

да чу коц кай і якуц кай, не 

ка жу чы ўжо пра бе ла рус-

кую, рус кую і ўкра ін скую. 

Ці ка ва, што асаб лі ва мно-

га сіл для рас паў сюдж ван ня 

«Бук ва ра» пры клаў Сі мя он 

По лац кі.

Як вя до ма, асвет нік і 

пе да гог з По лац ка быў вы-

ха ва це лем дзя цей рус ка га 

ца ра. Пас ля та го як вы дан-

не тра пі ла ў Ра сію, Сі мя он 

По лац кі ў 1679 го дзе вы пус-

ціў са мы поў ны і са мы дак-

лад ны бук вар на мас коў скіх 

зем лях і па да ра ваў яго ма-

лень ка му ца рэ ві чу, што ў бу-

ду чым увой дзе ў гіс то рыю як 

Пётр І. Так што, хто ве дае, 

мо жа «за ход ніц кія ўплы вы», 

які мі па пра ка лі Сі мя о на По-

лац ка га, па дзей ні ча лі ў тым 

лі ку і на све та по гляд ра сій-

ска га ім пе ра та ра?

Да кан ца жніў ня су пра-

цоў ні кі На цы я наль най біб лія-

тэ кі абя ца юць вы даць трох-

том нае фак сі міль нае вы дан-

не пер ша га ў све це бук ва ра. 

Пла ну ец ца, што адзін том 

бу дзе дак лад на пе ра да-

ваць змест ста ра жыт най 

кні гі, у дру гім змес ціц ца яго 

пе ра клад на су час ную бе ла-

рус кую мо ву, а трэ ці ста не 

збо рам да сле да ван няў па 

гіс то ры ка-куль тур ных, пе-

да га гіч ных, лінг віс тыч ных і 

ін шых ас пек тах.

Акра мя та го, сён ня ідзе 

пад рых тоў ка ме ра пры ем-

стваў па ўша на ван ні пер ша-

га вы дан ня ў На цы я наль най 

біб лі я тэ цы Бе ла ру сі, у Віль-

ні, на мес цы, дзе бук вар 

быў за ду ма ны, і ў Лон да не, 

дзе за ха ваў ся адзі ны поў-

ны асоб нік, і яшчэ шмат у 

якіх ін шых га ра дах: Маск ве, 

Па ры жы, на ква тэ ры ААН у 

Швей ца рыі...

Для за меж на га да след-

чы ка бу дзе ці ка ва па гар-

таць пер шы ў свеце бук вар 

з не каль кіх пры чын. Так, 

ад ны ўба чаць у ім важ ны 

крок у гіс то рыі аду ка цыі, 

дру гія змо гуць ад са чыць 

важ ны зрух у га лі не раз-

віц ця цар коў на сла вян скай 

мо вы, трэ ція ацэ няць важ-

ную з'я ву кніж най куль ту ры, 

чац вёр тыя зра зу ме юць яго 

як знамянальную па дзею ў 

гіс то рыі рэ лі гіі і ду хоў нас ці.

Што даты чыц ца Бе ла ру-

сі, то на ша гіс то рыя асве ты 

ўзба га ці ла ся яшчэ ад ной 

знач най па дзе яй.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.

«ГЭ ТА НЕ ПА МЫЛ КА...»

Най больш ве ра год ныя аў та ры пер ша га бук ва ра 
Мя ле цій Смат рыц кі і Ля вон цій Кар по віч.


