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Аў тар ма на гра фіі «Мо ва бе ла рус ка га за ка-
на даў ства ХХ ста год дзя: ге не зіс і эва лю цыя», 
да цэнт кафедры гісторыі беларускай мовы 
філфака БДУ, кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук 
Ган на КУ ЛЕШ зай ма ец ца вы ву чэн нем гэ тай тэ мы 
больш як 20 га доў.

«Ня гле дзя чы на тое, што ў гра мад стве жы ве 
стэ рэа тып, быц цам бы бе ла рус кая мо ва ў за ка-
на даў стве не ўжы ва ец ца, ха чу за явіць, што ўсе 
ко дэк сы, якія пры ма лі ся ў на шай кра і не да дру гой 
па ло вы 90-х га доў ХХ ста год дзя, вы да ва лі ся па-
бе ла рус ку, — пад крэс лі вае на ву ко вец. — Мо ва 
за ка на даў ства раз ві ва ла ся ў тым лі ку і та му, што 
да 2012 го да ўсе за ко ны і да паў нен ні да дзе ю чых 
за ко наў і ко дэк саў пе ра кла да лі ся і пуб лі ка ва лі ся ў 
афі цый ным дру ка ва ным ор га не Па ла ты прад стаў-
ні коў і Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду — 
га зе це «Звяз да». Але з 2012 го да адзі ным мес цам 
афі цый на га апуб лі ка ван ня ўсіх за ка на даў чых ак таў 
стаў На цы я наль ны пра ва вы ін тэр нэт-пар тал».

— У функ цыі на ша га цэнт ра ўва хо дзіць збор, 
апра цоў ка, афі цый нае апуб лі ка ван не і рас паў сюдж-
ван не пра ва вой ін фар ма цыі. Згод на з ар ты ку лам 63 
За ко на аб нар ма тыў ных пра ва вых ак тах, іх афі цый-
нае апуб лі ка ван не ад бы ва ец ца на той мо ве, на якой 
яны бы лі пры ня тыя, — тлу ма чыць сі ту а цыю на чаль-
нік упраў лен ня рэ дак цый на-вы да вец кіх ра бот На-
цы я наль на га цэнт ра пра ва вой ін фар ма цыі На тал-
ля СУ ДЗІ ЛОЎ СКАЯ. — Закон павінен прымацца 
адначасова і на рускай, і на беларускай мовах, толькі 
тады беларускі варыянт можна лічыць афіцыйным 
перакладам. Ко дэкс аб куль ту ры пры маў ся на бе ла-
рус кай мо ве, та му на ёй і апуб лі ка ва ны.

Дзе ю чая рэ дак цыя Ко дэк са аб аду ка цыі апуб-
лі ка ва ная толь кі на рус кай мо ве. Пра ект но вай рэ-
дак цыі ко дэк са, які пла ну ец ца ўнес ці ў пар ла мент 
да 1 лі пе ня, так са ма ства раў ся на рус кай мо ве.

Член Па ста ян най ка мі сіі па аду ка цыі, куль ту-
ры і на ву цы Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду Але на АНІ СІМ пра па на ва ла ства рыць 
ра бо чую гру пу для пе ра кла ду Ко дэк са аб аду ка цыі 
на бе ла рус кую мо ву: час да ўня сен ня за ко на пра-
ек та ў пар ла мент яшчэ ёсць. Яна па ве да мі ла, што 
ўзні ма ла ў пар ла мен це пы тан не аб па шы рэн ні вы-
ка ры стан ня ў за ка нат вор чай дзей нас ці бе ла рус кай 
мо вы. І атры ма ла ад каз з Ка мі сіі па дзяр жаў ным 
бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг ла мен це, 
у якім ска за на, што раз гляд і пры няц це за ко на пра-
ек таў ад ра зу на дзвюх дзяр жаў ных мо вах па цяг не 
іс тот нае ўсклад нен не за ка на даў чай пра цэ ду ры, 
па ве лі чэн не ча су раз гля ду за ко на пра ек таў. Ап ты-
маль ным ва ры ян там вы ра шэн ня гэ та га пы тан ня ў 
ка мі сіі ба чаць кар ды наль нае па ве лі чэн не коль кас-
ці за ко на пра ек таў, якія ўно сяц ца і раз гля да юц ца 
ў Па ла це прад стаў ні коў на бе ла рус кай мо ве. У 
пры ват нас ці, вы ключ на на бе ла рус кай мо ве маг лі 
б пры мац ца за ко ны, якія рэ гу лю юць гра мад скія 
ад но сі ны ў сфе ры аду ка цыі, на ву кі, куль ту ры, на-
цы я наль ныя ад но сі ны, а так са ма за ко ны, якія ты-
чац ца пы тан няў пра воў ча ла ве ка, сям'і і мо ла дзі, 
дзей нас ці срод каў ма са вай ін фар ма цыі і г. д.»

Ва ўмо вах бі лінг віз му
— Сут насць дзяр жаў на га двух моўя за клю ча-

ец ца ў на ступ ным: кож ны гра ма дзя нін кра і ны мае 
пра ва ка рыс тац ца ў сва ёй дзей нас ці лю бой дзяр-
жаў най мо вай і атрым лі ваць лю бую ін фар ма цыю — 
пра ва вую, куль тур ную і паў ся дзён ную — на лю бой 
дзяр жаў най мо ве, — па дзя ліў ся сва ім ба чан нем 
сі ту а цыі пер шы на мес нік ды рэк та ра па на ву ко-
вай ра бо це Цэнт ра да сле да ван няў бе ла рус кай 
куль ту ры, мо вы і лі та ра ту ры, член-ка рэс пан-
дэнт На цы я наль най ака дэ міі на вук Аляк сандр 
ЛУ КА ША НЕЦ. — Дру гі асноў ны прын цып — дзяр-
жа ва праз свае ін сты ту ты і сва іх прад стаў ні коў па-
він на за бяс пе чыць кож на му гра ма дзя ні ну рэ аль нае 
пра ва ка рыс тац ца лю бой з дзяр жаў ных моў. Ка лі 
мы бу дзем па ды хо дзіць да пра ва вой сфе ры дзей-
нас ці ме на ві та з та кіх моў ных па зі цый, то ўсе за ко-
ны, за ка на даў чыя ак ты, ука зы Прэ зі дэн та па він ны 
рас пра цоў вац ца, аб мяр коў вац ца і за цвяр джац ца 
на дзвюх дзяр жаў ных мо вах. Та ды абод ва ва ры-
ян ты бу дуць мець юры дыч ную сі лу.

— А ці мно гія з пры сут ных ве да юць, ча му ў За-
ко не «Аб мо вах у Рэс пуб лі цы Бе ла русь» пер шай 
згад ва ец ца бе ла рус кая мо ва?— па ці ка ві ла ся ва 
ўдзель ні каў круг ла га ста ла пра фе сар ка фед ры 
бе ла рус кай і за меж ных моў Ака дэ міі МУС, док-
тар фі ла ла гіч ных на вук, дацэнт Ва лян ці на МА-
РОЗ. — У за ко не на пі са на, што «...дзяр жаў ны мі 
мо ва мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь з'яў ля юц ца бе ла рус кая 
і рус кая мо вы». У роз ных аў ды то ры ях звы чай на 
да во дзіц ца чуць пры клад на та кія ад ка зы: маў ляў, 
«лі та ра «б» пер шая ў ал фа ві це» ці «та му што бе ла-
рус кая — на ша род ная мо ва». На са мрэч ад каз на 

гэ та пы тан не ля жыць вы ключ на ў пра ва вой плос-
кас ці. Дзяр жаў ны ста тус бе ла рус кай мо ве быў на-
да дзе ны За ко нам «Аб мо вах у Бе ла рус кай ССР», 
пры ня тым у сту дзе ні 1990 го да. У 1994 го дзе ў су-
ве рэн най Бе ла ру сі дзяр жаў ны ста тус бе ла рус кай 
мо вы за ма ца ва лі ў Кан сты ту цыі. Па вы ні ках жа 
рэ фе рэн ду маў 1995 і 1996 га доў у нас уста на ві ла ся 
дзяр жаў нае бе ла рус ка-рус кае двух моўе (бі лінг візм). 
Пы тан не на рэ фе рэн ду ме гу ча ла так: «Ці згод ныя 
вы, каб рус кая мо ва бы ла да лу ча на ў дзяр жаў ным 
ста ту се да бе ла рус кай?» Ад каз быў ста ноў чым. 
Але па коль кі ме на ві та рус кая мо ва бы ла да лу ча на 
ў дзяр жаў ным ста ту се да бе ла рус кай, гэ ты па ра дак 
вы трым лі ва ец ца ця пер і ў Кан сты ту цыі, і ў За ко не 
«Аб мо вах», ку ды бы лі ўне се ны ад па вед ныя змя-
нен ні ў 1996 го дзе.

Зда ваць дзве мо вы, 
а не вы бі раць

На дум ку Аляк санд ра Лу ка шан ца, трэ ба ства-
раць прэ фе рэн цыі, у тым лі ку і фі нан са выя, для тых 
пе да го гаў, якія вы кла да юць ня про філь ныя дыс цып-
лі ны на бе ла рус кай мо ве. Гэ та су свет ная прак ты ка, 
ка лі пад трым лі ва юць спе цы я ліс таў у га лі не ме на ві-
та той мо вы, якая вы ма гае гра мад скай пад трым кі. 
Мож на па гля дзець на во пыт Ка на ды ці Фін лян дыі. 
Да та го ж вы пуск ні кі па він ны зда ваць эк за мен за 
курс ся рэд няй шко лы па дзвюх мо вах: бе ла рус кай 
і рус кай, а не вы бі раць па між імі. Тое ж даты чыц ца 
і абі ту ры ен таў, якія зда юць дзяр жаў ную мо ву пры 
па ступ лен ні ў ВНУ...

Да рэ чы, маг чы масць вы ба ру ад ной з дзяр жаў-
ных моў пры вя ла да та го, што бе ла рус кую мо ву 
зда ва лі ў апош нія га ды толь кі 15—20% ад агуль най 
коль кас ці абі ту ры ен таў.

— Для бе ла рус ка моў ных сем' яў вя лі кая праб ле-
ма — за бяс пе чыць свай му дзі ця ці бес пе ра пын нае 
на ву чан не на бе ла рус кай мо ве ад дзі ця ча га са д ка 
да ўста но вы, дзе ма ла дыя лю дзі атрым лі ва юць пра-
фе сію, — пад крэс лі вае Але на Ані сім. — Трэ ба, каб у 
кож ным ра ён ным і аб лас ным цэнт ры дзей ні ча ла хоць 
бы ад на ўста но ва з бе ла рус кай мо вай на ву чан ня.

Га лоў ны спе цы я ліст упраў лен ня агуль най 
ся рэд няй аду ка цыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі Іры на 
БУ ЛАЎ КІ НА за пэў ні вае: усё час цей ва ўста но вах 
аду ка цыі ста лі ад кры ва цца кла сы з бе ла рус кай 
мо вай на ву чан ня для ад на го, двух, трох вуч няў. І 
за сна валь ні каў уста ноў аду ка цыі — ад дзе лы аду-
ка цыі, спор ту і ту рыз му — мі ніс тэр ства ары ен туе 
на пра вя дзен не гу та рак з баць ка мі бу ду чых пер-
ша клас ні каў, каб тыя вы бі ра лі бе ла рус кую мо ву як 
пры яры тэт ную. На па пу ля ры за цыю мо вы скі ра ва-
ны пра вя дзен не ў шко лах Тыд ня род най мо вы, а 
ў дзі ця чых са д ках — рэ гу ляр ных дзён бе ла рус кай 
мо вы, су стрэ чы з бе ла рус кі мі пісь мен ні ка мі, на вед-
ван не лі та ра тур ных му зе яў.

Але, на прык лад, баць кі ста вяць пад су мнен не 
эфек тыў насць вы кла дан ня ў па чат ко вай шко ле бе-
ла рус кай мо вы. Ёсць мер ка ван не, што яна вы кла да-
ец ца як за меж ная (усё з рус кай мо вы пе ра кла да ец ца 
на бе ла рус кую), та му і стаў лен не да яе ў дзя цей 
ад па вед нае. У дзі ця чых са д ках вы ха валь ні кі не ва ло-
да юць бе ла рус кай мо вай, та му дні род най мо вы пе-
ра тва ра юц ца ў фар маль насць. А ў па чат ко вай шко ле 
на рус кую мо ву ад во дзіц ца больш га дзін...

— Па чы на ю чы з гэтага на ву чаль на га го да ў 2-м 
кла се на вы ву чэн не бе ла рус кай і рус кай моў вы дзя ля-
ец ца ад ноль ка вая коль касць га дзін (не за леж на ад мо-

вы на ву чан ня ва ўста но ве). На на ступ ны год ад ноль-
ка вая коль касць га дзін бу дзе ў трэ цім, а праз год — і 
ў чац вёр тым кла сах, — паведаміла ўдзельнікам кру-
глага стала Ірына Булаўкіна. Та кім чы нам па чат ко вая 
шко ла па сту по ва прый дзе да ад ноль ка вай коль кас ці 
га дзін па бе ла рус кай і рус кай мо вах. Толь кі ў пер шым 
кла се мы вы ра шы лі па кі нуць усё па-ра ней ша му, бо 
там дзет кі толь кі ву чац ца чы таць і пі саць...

Акра мя та го, вуч ні 10-х кла саў ся рэд ніх школ 
мо гуць вы ву чаць бе ла рус кую мо ву і лі та ра ту ру на 
па вы ша ным уз роў ні ў рам ках про філь на га на ву-
чан ня. У та кіх кла сах рас кла дам пра ду гле джа ны 
тры га дзі ны на вы ву чэн не бе ла рус кай мо вы і лі та-
ра ту ры ў ты дзень.

Іры на Бу лаў кі на так са ма па ве да мі ла, што Мі ніс-
тэр ствам аду ка цыі пры ня та ра шэн не, што з на ступ-
на га на ву чаль на га го да ўсе ін струк цый на-ме та дыч-
ныя пісь мы па ву чэб ных прад ме тах бу дуць рых та-
вац ца для пе да го гаў на дзвюх мо вах: бе ла рус кай 
і рус кай. Ра ней на бе ла рус кай мо ве рых та ва лі ся 
толь кі пісь мы для пе да го гаў па чат ко вай шко лы і 
на стаў ні каў бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры.

Мэ та, дзе ля якой вар та жыць
Пад час круг ла га ста ла пра гу ча ла пра па но ва: 

для та го, каб за бяс пе чыць вы кла дан не ўсіх прад-
ме таў у шко ле на бе ла рус кай мо ве, трэ ба за бяс-
пе чыць пад рых тоў ку пе да га гіч ных кад раў з ад па-
вед най моў най кам пе тэн цы яй. Ці хоць бы ства раць 
бе ла рус ка моў ныя плы ні і гру пы ў пе да га гіч ных уні-
вер сі тэ тах і на пе да га гіч ных спе цы яль нас цях.

А вось ства рэн не ў Бе ла ру сі На цы я наль на га ўні-
вер сі тэ та з бе ла рус кай мо вай на ву чан ня — па куль 
дыс ку сій ная тэ ма.

— Мі ністр аду ка цыі Ігар Кар пен ка ска заў, што 
гэ та пы тан не па тра буе вы ву чэн ня. Мы са бра лі з 
на шых уні вер сі тэ таў ін фар ма цыю, каб атры маць 
кар ці ну на конт перс пек тыў па шы рэн ня вы ка ры-
стан ня ў аду ка цый ным пра цэ се ў вы шэй шай шко ле 
бе ла рус кай мо вы і маг чы мас цяў вы кла дан ня на 
ёй, — пра ін фар ма ваў удзель ні каў круг ла га ста ла 
га лоў ны спе цы я ліст упраў лен ня вы шэй шай аду-
ка цыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі Сяр гей КУЛЬ. — 
Усе ВНУ за пэў ні лі, што ў сту дэн таў пер ша га кур са 
аба вяз ко ва пы та юц ца, на якой мо ве яны жа да юць 
на ву чац ца, але боль шасць з іх вы бі ра юць рус кую. 
Та му на браць гру пу з 20 сту дэн таў для ар га ні за цыі 
на ву чан ня на бе ла рус кай мо ве не атрым лі ва ец-
ца. На сён няш ні дзень у 21 ВНУ па цвер дзі лі, што 
яны з не ка то ры мі ага вор ка мі га то вы пе рай сці на 
вы кла дан не на бе ла рус кай мо ве, у пер шую чар-
гу, гу ма ні тар ных дыс цып лін. Фі ла со фію, гіс то рыю, 
псі ха ло гію мож на лёг ка ўспры маць і на бе ла рус кай 
мо ве. З ін ша га бо ку, ка лі на шы вы пуск ні кі едуць у 
Чэ хію ці Поль шчу, то за ка рот кі тэр мін яны асвой-
ва юць там чу жую мо ву, на якой збі ра юц ца атрым-
лі ваць вы шэй шую аду ка цыю. А тут раз мо ва ідзе 
пра род ную мо ву...

Вы ка жу ўлас ныя дум кі: на мой по гляд, па тра бу ец-
ца ней кае па лі тыч нае ра шэн не, каб част ка дыс цып-
лін у на шых ВНУ вы кла да ла ся па-бе ла рус ку. А вось 
ці вар та ства раць На цы я наль ны ўні вер сі тэт, так бы 
мо віць, з ну ля, ці на ват на ба зе ней кай дзе ю чай ВНУ? 
Сён ня па між уні вер сі тэ та мі ідзе жорст кая ба раць ба 
за абі ту ры ен таў. Мне па да ец ца, што зма гац ца за На-
цы я наль ны ўні вер сі тэт ёсць сэнс у чу жой кра і не, ка лі 
ты ад но сіш ся да на цы я наль най мен шас ці...

Аляк сандр Лу ка ша нец лі чыць, што бе ла рус-
кая мо ва па він на пе ра стаць быць фак та рам кан-
фран та цыі бе ла рус ка га гра мад ства. На ад ва рот, 
яна па він на стаць ад ным з сім ва лаў яго яд нан ня. 
З бе ла рус кай мо вы па він ны быць зня тыя лю быя 
ідэа ла гіч ныя і па лі тыч ныя яр лы кі. Пра па ган дай 
бе ла рус кай мо вы па він ны зай мац ца лю дзі аў та-
ры тэт ныя і па ва жа ныя. Бе ла рус кая мо ва па він на 
пра па ган да вац ца на ўсіх уз роў нях, у пер шую чар-
гу, у сфе ры на ву чан ня, у афі цый най дзяр жаў най 
дзей нас ці і срод ках ма са вай ін фар ма цыі. І, мо жа, 
та ды ў Дзень род най мо вы, ка лі пры ня та перш за 
ўсё згад ваць мо вы, якія зна хо дзяц ца пад па гро-
зай за ня па ду ці знік нен ня, мы бу дзем раз ва жаць 
не пра бе ла рус кую мо ву, а пра мо вы прад стаў ні-
коў на цы я наль ных мен шас цяў, што пра жы ва юць 
у на шай кра і не. Дзе ля гэ тай мэ ты вар та і жыць, і 
пра ца ваць...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

ЮРЫ ДЫЧ НАЯ СІ ЛА МО ВЫ

«Усе за ко ны, за ка на даў чыя ак ты, ука зы 
Прэ зі дэн та па він ны рас пра цоў вац ца, 
аб мяр коў вац ца і за цвяр джац ца 
на дзвюх дзяр жаў ных мо вах. Та ды абод ва 
ва ры ян ты бу дуць мець юры дыч ную сі лу».

«Трэ ба ства раць прэ фе рэн цыі, у тым лі ку 
і фі нан са выя, для тых пе да го гаў, якія 
вы кла да юць ня про філь ныя дыс цып лі ны 
на бе ла рус кай мо ве».

Но выя кні гіНо выя кні гі  ��

КРЫ ЛЫ 
І ХУТ КАСЦЬ

«Вяс ну су стра кай це 
з вер ша мі», — 
за клі кае лаў рэ ат 
Дзяр жаў най прэ міі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Мі ко ла Мят ліц кі, 
яко га мы толь кі 
што па він ша ва лі 
з вы ха дам но вай 
кні гі паэ зіі. 
Збор нік вер шаў 
і па эм зна на га 
ай чын на га май стра 
мас тац ка га сло ва 
«Пры сут насць» 
па ба чыў свет 
у вы да вец тве 
«Мас тац кая 
лі та ра ту ра».

Адзін з тво раў, які ад-
кры вае кні гу, — верш 
«Бе ла рус кае кні  га вы-
дан не» (з пры свя чэн нем 
«да 500-год дзя»). Зра зу ме-
ла, да 500-год дзя вы дан ня 
пер шай бе ла рус кай кні гі. 
«Толь кі ўсё ма гут ны мі ру-
ка мі/ На ро да май го/ Мож-
на том гэ ты ёміс ты/ Уз няць 
над зям лёй/ І раз гар нуць,/ 
Каб тыя, што яго ства ры лі/ 
І ўжо сён ня ля зо рак,/ Змаг лі 
пра чы таць/ У 500-га до вым 
аб' ёме/ На шу кні гу жыц ця», 
— пі ша Мі ко ла Мят ліц кі.

Гар та ю чы ста рон кі «Пры-
сут нас ці», не ўпры кмет згад-
ва еш ра ней шыя кні гі та ле-
на ві та га май стра — і пер шы 
збор нік «Абел іск у жы це», 
і «Ру жу вят роў», «Шлях ча-
ла ве чы», «Баб чын»... Но вая 
кні га — гэ та вер шы, якія на-
пі са ны ня даў на, у апош нія га-
ды, і тво ры ра ней ша га ча су. 
Па эт паў стае ва ўсім сва ім 
твор чым аб ліч чы. Ві да воч-
ная і геа гра фія мас тац кіх за-
ці каў лен няў, і прос та па літ ра 
ча ла ве чых, гра ма дзян скіх ін-
та рэ саў аў та ра.

З паэ зі яй ле та піс ца чар-
но быль скай тэ мы, ле та піс ца 
сён няш ня га дня чы тач мае 
маг чы масць бо льш піль на 
і ўваж лі ва ўзі рац ца ў Час, 
вес ці свой дыя лог з роз ны-
мі з'я ва мі жыц ця.

То мік «Пры сут нас ці» вы-
да дзе ны на кла дам у 2050 
эк зэмп ля раў. Ураж лі вы для 
паэ зіі ты раж. Мож на толь кі 
па дзя ка ваць і вы да вец тву, 
і Мі ніс тэр ству ін фар ма-
цыі кра і ны за та кі па да ру-
нак ама та рам паэ тыч на га 
сло ва. Ха пае ў тво рах 
М. Мят ліц ка га і хут ка сці, і за -
ся ро джа нас ці, што вы лу-
чае шы ро кую пра сто ру для 
раз важ лі ва га, удум лі ва га
чы тан ня. Ёсць у вер шах 
і «ўзлёт не па ко ры і ду ху», 
і «цяп ло ча ла ве чай спа га-
ды», і шмат што яшчэ род-
нае і кры ніч нае, мі ла гуч нае 
і свет лае...

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА
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«Баць кі ста вяць пад су мнен не 
эфек тыў насць вы кла дан ня ў па чат ко вай 
шко ле бе ла рус кай мо вы. Ёсць мер ка ван не, 
што яна вы кла да ец ца як за меж ная».


