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Коль кі ма нас ты роў бы-
ло на тэ ры то рыі на-

ша га краю за больш чым 
ты ся ча год дзе іс на ван ня 
Бе ла ру сі ў хрыс ці ян скім 
све це? Ад каз на гэ та ве-
дае член-ка рэс пан дэнт 
Ра сій скай ака дэ міі ар хі тэк-
ту ры і бу даў ні чых на вук, 
док тар ар хі тэк ту ры Іне са 
Слюнь ко ва, аў тар фун-
да мен таль ных (аня гож, 
та мі ны па 600 ста ро нак 
тэкс ту!) кніг «Ма нас ты ры 
ўс ход няй і за ход няй тра-
ды цыі. Спад чы на ар хі тэк-
ту ры Бе ла ру сі» і «Хра мы 
і ма нас ты ры Бе ла ру сі XІX 
ста год дзя ў скла дзе Ра-
сій скай ім пе рыі. Пе ра ства-
рэн не спад чы ны». У гэ тую 
ліч бу цяж ка па ве рыць, але 
яна скла дае 549. Аб гэ тым 
свед чыць па ка заль нік, 
зме шча ны ў кан цы дру гой 
кні гі. Зра зу ме ла, ма юц ца 
на ўва зе ма нас ты ры ўсіх 
кан фе сій — пра ва слаў ныя, 
уні яц кія, ка та ліц кія. Та кую 
вось ду хоў ную хрыс ці ян-
скую пра сто ру ме лі мы ў 
сва ёй гіс то рыі.

Кні гі, ды і бу ду чая пра ца, 
бы лі яшчэ да лё ка на пе ра дзе, 
ка лі мы пас ля шко лы апы ну лі-
ся на ар хі тэк тур ным фа куль тэ-
це Бе ла рус ка га по лі тэх ніч на га 
ін сты ту та. Улас на, прэ стыж ны 
фа куль тэт з нас па чаў ся, да та-
го ар хі тэк та раў рых та ва лі ў ме-
жах фа куль тэ та бу даў ні ча га. 
Ад па вед на, і гру пы бы лі пад ну-
ма ра мі 1, 2, 3. У пер шых дзвюх 
рых та ва лі «аб' ём шчы каў», якія 
по тым па він ны бы лі пра ек та ваць 
асоб ныя бу дын кі. А нас, з трэ цяй 
гру пы, на зы ва лі «го ра да бу даў-
ні ка мі»: мы рых та ва лі ся пра ек-
та ваць не менш як мік ра ра ё ны, 
цэ лыя га ра ды і ўво гу ле сіс тэ мы 
рас ся лен ня. Ня гле дзя чы на пэў-
ную ўмоў насць та ко га дзя лен ня, 
у нас усё ж вы пра цоў ваў ся, як ця-
пер мне зда ец ца, больш маш таб-
ны, шы ро кі по гляд на дой лід ства 
і ар хі тэк тур ную спад чы ну, што 
по тым ады гра ла сваю ро лю.

Але та кое ўсве дам лен не 
прый дзе паз ней. Та ды мы бы-
лі прос та сту дэн та мі. 1970 год, 
сы ты, спа кой ны і бяз воб лач ны 
час. Уво гу ле, пер шая па ло ва 
70-х, на якія тра пі ла на ша сту-
дэнц кае юнац тва, бы ло ча сам 
ста біль нас ці вя лі кай ім пе рыі пад 
наз ваю СССР. Мы ме лі акрэс-
ле ную перс пек ты ву пра цы пас ля 
ву чо бы, та му да лё кі мі пла на мі 
не аб ця жар ва лі ся. Жы лі на поў-
не ным ма ла дым жыц цём: ве ча-
рын кі, ванд роў кі, пер шае ка хан-
не, за хап лен не кні га мі, га ра чыя 
раз мо вы. «За ла тая мо ладзь», 
як мож на бы ло б та ды ска заць. 
Тым не менш ву чо бы тры ма лі ся, 
бы лі да пыт лі вы мі і ам бі цы ёз ны-
мі. Спаз наць ха це ла ся як ма га 
больш, сту дэн та мі змаг лі па бы-
ваць у Віль ні, Санкт-Пе цяр бур-
гу, Та лі не, Маск ве, аб' ез дзі лі ўсё 
«За ла тое коль ца» Ра сіі. Але ўжо 
та ды, у на шай не вя лі кай, якая 
па сту по ва скла ла ся, та ва рыс кай 
сяб ры не Іне са вы лу ча ла ся за ся-
ро джа нас цю, ча сам на ват ад ста-
ро не нас цю. Спе ла ў яе неш та 
сваё, ад мет нае.

Ву чы лі ся мы ра зам у ад ной 
гру пе тры га ды. У 1974-м 

яе баць ку Мі ка лая Мі кі та ві ча 
Слюнь ко ва, на той час пер ша-
га сак ра та ра Мінск ага гар ка ма 
кам пар тыі, пе ра вя лі ў Маск ву 
на мес ні кам стар шы ні Дзярж-
пла на СССР. Так Іне са ра зам з 
баць ка мі апы ну ла ся ў ста лі цы 

СССР. Аду ка цыю трэ ба бы ло 
пра цяг ваць, аль ма-ма тар для яе 
стаў зна ка мі ты Мас коў скі ар хі-
тэк тур ны ін сты тут (які скон чы ла 
ў 1977 го дзе).

Зда ец ца, шля хі на шыя ра зы-
шлі ся. Але дзя ку ю чы лё су так 
не ад бы ло ся. Яшчэ ў Мін ску ў 
Іне сы па чаў ся ра ман з та ле на-
ві тым паэ там Пят ром Ко ша лем, 
які по тым скон чыў ся шлю бам, 
ужо ў Маск ве, дзе ён быў сту-
дэн там Лі та ра тур на га ін сты ту та. 
Зна ём ства з паэ там па вяр ну ла 
праз два га ды пас ля ін сты ту та, 
ка лі я пра ца ваў ар хі тэк та рам у 
«Мінск пра ек це», мой шлях з ар-
хі тэк ту ры да лі та ра ту ры. Зра зу-
ме ла, ста ла ся так не вы пад ко ва, 
бо свае тэкс ты я па чаў пі саць 
яшчэ ў шко ле, а да за кан чэн ня 
ін сты ту та і вер шы пра рэ за лі ся. 
З па ра ды Ко ша ля я па сту піў ву-
чыц ца за воч на ў той жа зна ка мі-
ты на ўсю вя лі кую кра і ну Лі та ра-
тур ны ін сты тут імя А.М. Гор ка га. 
Прак тыч на пад час кож най се сіі ў 
Маск ве за хо дзіў да Пят ра і Іне сы. 
Ста сун кі не спы ня лі ся, як і раз мо-
вы аб твор час ці — і лі та ра тур най, 
і ар хі тэк тур най. Пра цяг ва лі ся 
яны і да лей, Тым больш я тра піў 
у да ку мен таль нае кі но, якое да-
ва ла маг чы масць твор чых ванд-
ро вак, у тым лі ку і ў Маск ву. Ды 
і Іне са не за бы ва ла ся на ра дзі му, 
асаб лі ва паз ней, ка лі баць кі на 
па чат ку 1990-х ужо кан чат ко ва 
вяр ну лі ся ў Мінск.

Пры су стрэ чах яна за хоп ле на 
рас па вя да ла аб сва ёй пра цы, на-
зы ва ла проз ві шчы вя до мых лю-
дзей, якія мы ба чы лі толь кі на 
вок лад ках кніг аб ар хі тэк ту ры, 
ка лі бы лі сту дэн та мі. Маг чы ма, 
мне тое бы ло ўжо да ле ка ва та, 
але ці ка ва, бо вы клі ка ла па ва гу 
ад да насць ча ла ве ка спра ве, якая 
і бы ла яе жыц цём. Пра ект ная 
ра бо та ад ра зу пас ля ін сты ту та ў 
ЦНДІП го ра да бу даў ніц тва за ня ла 
не та кі і пра цяг лы час. Да лей па-
чаў ся шлях Іне сы Слюнь ко вай як 
да след чы ка, гіс то ры ка ар хі тэк-
ту ры, мас тацт ва знаў цы. На ву-
ко вы су пра цоў нік Цэнт раль на га 
на ву ко ва-да след ча га ін сты ту та 
тэ о рыі і гіс то рыі ар хі тэк ту ры, 
кі раў нік ад дзе ла на ву ко вых да-
следа ван няў Ра сій скай ака дэ міі 
ар хі тэк ту ры і бу даў ні чых на вук. 

За тым, ужо на па чат ку XXІ ста-
год дзя, га лоў ны ар хі тэк тар му зе-
яў Мас коў ска га Крам ля.

На ві ну аб гэ тым пры зна чэн ні 
мне па ве да міў не без гор дас ці 
Пётр. Ды і ў мя не па ве дам лен-
не вы клі ка ла па чуц цё той жа 
гор дас ці: не кож ны раз твае 
ад на курс ні кі ста но вяц ца га лоў-
ны мі ар хі тэк та ра мі Мас коў ска га 
Крам ля! Але ж і па са да ад каз ная, 
тут трэ ба ад да вац ца на поў ні цу. 
Та му не з’яўляецца вы пад ко вым 
вяр тан не да да след чыц кай пра-
цы. Пас ля вы со кай па са ды і да 
сён няш ня га дня Іне са Слюнь ко ва 
пра цуе га лоў ным на ву ко вым су-
пра цоў ні кам НДІ тэ о рыі і гіс то рыі 
вы яў лен чых мас тац тваў Ра сій-
скай ака дэ міі мас тац тваў.

Га ды пра цы пры нес лі і важ кі 
твор чы на бы так: Слюнь ко-

ва аў тар звыш 220 пуб лі ка цый, 
у тым лі ку 9 кніг. Кан ды дац кая 
ды сер та цыя аба ро не на ў 1992-м, 
док тар ская — у 2001 го дзе. 
Асноў ныя кі рун кі яе на ву ко вай 
і да след чыц кай дзей нас ці — тэ-
ма рус скай ся дзі бы і праб ле мы 
эва лю цыі за сва ен ня ся дзіб най 
пра сто ры, мас тац кае афарм-
лен не свя та ка ра на цыі ў Ра сіі ад 
Ся рэд ня веч ча да XІX ста год дзя, 
ак ту аль ныя праб ле мы за ха ван-
ня і вы ка ры стан ня ар хі тэк тур най 
спад чы ны, рэ стаў ра цыя пом ні-
каў. І... ма нас тыр скае і хра ма вае 
дой лід ства — рас пра цоў ка праб-
ле мы ўза е ма дзе ян ня куль тур Бе-
ла ру сі, Укра і ны і Ра сіі ў сіс тэ ме 
ўплы ву за ход ня га све ту, уза е-
ма дзе ян ня ўсход няй і за ход няй 
хрыс ці ян скіх тра ды цый.

На апош нім вар та спы ніц ца 
дэ та лё ва. Зда ец ца, свя до мую 
част ку свай го жыц ця ча ла век 
жы ве і пра цуе ў Маск ве, у ін-
шай ужо дзяр жа ве. Мож на бы ло 

б і за быц ца на род ную Бе ла-
русь, як, бы вае, зда ра ец ца з 
на шы мі зем ля ка мі. Але так не 
ста ла ся. Як раз пер шай кні гай 
Іне сы Слюнь ко вай бы ла «Ар-
хі тэк ту ра га ра доў Верх ня га 
Па дняп роўя XVІІ — ся рэ дзі-
ны XІX ст.» І вы да дзе на яна 
ў 1992 го дзе ў Мін ску, у вы-
да вец тве «На ву ка і тэх ні ка». 
У ней кіх тэх ніч ных мо ман тах 
ста сун каў з вы да вец твам да-
па ма гаў і я, аб чым свед чыць 
аў то граф аў та ра. Кні га ўраж-
ва ла ба гац цем ілюст ра цый на-
га ма тэ ры я лу — ге не раль ныя 
пла ны га ра доў XІX ста год дзя, 
ін шыя ар хіў ныя ма тэ ры я лы, 
даў нія лі таг ра фіі і фа та гра фіі 
хра маў, рэ кан струк цыі да след-
чы ка. Там упер шы ню ўба чыў, 
як ма гут на і пры го жа вы гля-
даў у ся рэ дзі не XІX ста год дзя 
Пус тын скі Ус пен скі ма нас тыр 
пад Мсці лаў лем. Спра ва ў тым, 
што ру і ны вы со кай зва ні цы гэ-
та га ма нас ты ра мы зня лі для 
да ку мен таль на га філь ма, які 
ства раў ся па ма ім сцэ на рыі, 
пра мсці слаў ска га руп ліў цу, 
аў та ра пер ша га слоў ні ка бе-
ла рус кай мо вы Іва на На со ві ча. 
На эк ра не ўра зі ла вы шы ня і 
ве ліч гэ та га збу да ван ня, ня-
хай і на па ло ву раз бу ра на га 
ча сам.

Хоць лі та ра ту ра і да ку мен таль-
нае кі но ста лі га лоў ны мі ў ма-

ім жыц ці, ар хі тэк ту ра кан чаткова 
ані як не маг ла знік нуць. Як уя-
віць гіс та рыч ны да ку мен таль ны 
фільм без пом ні каў дой лід ства? 
Ня хай шмат у нас стра ча на, але 
і тое, што за ста ло ся, дае яск ра-
вае ўра жан не аб гіс то рыі. Да лё-
ка не кож ны ча ла век мо жа па-
тры маць у ру ках ста ра даў нюю 
кні гу, уба чыць ста ры аб раз, а 
вось пом нік ар хі тэк ту ры, знак 
ста год дзяў на шай гіс то рыі, — ён 
на ві да во ку для ўсіх. Акра мя кі но, 
на пі саў кні гу «Мінск ста ра даў ні 
і ма ла ды», у якой, пры го жа-па-
да рун ка ва вы да дзе най, стаў ся 
шчас лі вы лёс — ча ты ры пе ра-
вы дан ні. Зра зу ме ла, пра ца не 
да след чыц кая, а пісь мен ніц кая, 
па пу ляр ная, гіс та рыч на-ар хі тэк-
тур нае эсэ аб на шай ста лі цы. 
Та му, ка лі Іне са рас каз ва ла аб 
пра цы над кні гай пра ма нас ты ры 
Бе ла ру сі XІ — па чат ку XІX ста-
год дзя, мне гэ та бы ло бліз ка — і 
гіс то рыя, і дой лід ства. Па кні зе 
доб ра ві даць, якая вя ліз ная пра-
ца зроб ле на да след чы цай — на-
ву ко вая і да ве дач ная лі та ра ту ра, 
ар хі вы Санкт-Пе цяр бур га і Маск-
вы, шмат ма тэ ры я лаў, ся род якіх 
асаб лі ва каш тоў ныя пісь мо выя і 
гра фіч ныя ма тэ ры я лы па стра-
ча ных пом ні ках. І ванд роў кі — не 
бу дзеш жа пі саць аб тым, ча го 
не ба чыў на свае во чы. По лацк, 
Сын ка ві чы, Мінск, Ма гі лёў, Друя, 
Ру жа ны, Грод на, Та ла чын, Пінск, 
Ня свіж, Сло нім, Мя дзел, На ва-
гру дак, Будс лаў. У Будс лаў Іне са 
пра па на ва ла з'ез дзіць ра зам. Ру-
ка піс кні гі быў ужо ў вы да вец тве, 
а вы явы Будс лаў ска га кас цё ла 
не ха па ла. Ванд роў ка ад бы ла ся 
вет ра най во сен ню, што да да ва-
ла свое асаб лі ва га на строю. Се-
лі ў мае та ды ўжо ста рыя бе лыя 
«Жы гу лі» ды па еха лі. Буд ны 
дзень, ці шы ня і с па кой, ні чо га 
не за мі на ла дэ та лё ва па гля дзець 
кас цёл і свя ты ню, цу да дзей ны 
аб раз Ма ці Бо жай. По тым, ужо 
ў кні зе, ча ка ла мя не пры ем ная 
не спа дзя ван ка. На вя лі кім ка ля-
ро вым здым ку ін тэр' ера кас цё ла 
ў са мым ку точ ку ві даць мой твар 
і по стаць свя та ра, які з ах во тай 
па каз ваў нам храм. Зра зу ме ла, 
ні хто, акра мя мя не і аў та ра кні гі, 

гэ тай дроб най дэ та лі не за ўва-
жыць.

Аб кні зе Іне сы Слюнь ко вай 
«Ма нас ты ры ўсход няй і за ход няй 
тра ды цыі. Спад чы на ар хі тэк ту ры 
Бе ла ру сі», якая па ба чы ла свет 
у Маск ве ў 2002 го дзе, мож на 
га ва рыць шмат. Яна ня се мност-
ва ад крыц цяў. Тут гіс то рыя ар-
хі тэк ту ры цес на ўвап ле це на ў 
гіс то рыю кра і ны, лёс якой на ка-
на ваў Бе ла ру сі быць па меж най 
тэ ры то ры яй па між ка та ліц кім 
За ха дам і пра ва слаў най Ра сі яй. 
Але га лоў нае — вы сно вы, якія 
дае зра біць са бра ны ма тэ ры ял. 
Тут нель га абы сці ся без цы та-
ты: «...ма нас тыр скае дой лід ства 
Бе ла ру сі, цар коў нае мас тац тва 
ўяў ля юць са бой рэд кі прык лад 
не па срэд на га су іс на ван ня за ход-
няй і ўсход няй куль тур у гіс то рыі 
фар мі ра ван ня на цыі. Гіс то ры ка-
ар хі тэк тур ная і го ра да бу даў ні чая 
спад чы на ма нас тыр ска га дой лід-
ства Бе ла ру сі скла дае са ма стой-
ную з'я ву рэ лі гій на га мас тац тва 
і мас тац кай куль ту ры, якая слу-
жыць пэў ным во пы там уза е-
ма дзе ян ня ўсход няй і за ход няй 
хрыс ці ян скіх тра ды цый». І гэ тую 
на шу гіс та рыч ную ад мет насць 
мож на доб ра ўя віць, ка лі пра чы-
таць кні гу.

На ступ ная кні га «Хра мы і ма-
нас ты ры Бе ла ру сі XІX ста год дзя 
ў скла дзе Ра сій скай ім пе рыі. Пе-
ра ства рэн не спад чы ны», якая 
з'яў ля ец ца пра ця гам і за вяр-
шэн нем да след аван ня вя ліз на га 
гіс та рыч на га плас та ма нас тыр-
ска га і хра ма ва га дой лідст ва 
Бе ла ру сі, па ба чы ла свет у 2010 
го дзе зноў жа ў мас коў скім вы да-
вец тве «Пра грэс-Тра ды цыя». Як 
ад зна ча лі рэ цэн зен ты, ня прос та 
знай сці ся род су час ных да сле-
да ван няў та кое, дзе пры на леж-
насць мас тац тва да геа па лі тыч-
ных пра цэ саў бы ла б вы яў ле на 
так яск ра ва, як тут. Са праў ды, 
ка лі чы та еш кні гу, ства ра ец-
ца ўра жан не, што гэ та не спе-
цы фіч ная рэч, якая да ты чыц ца 
дой лід ства, а са праўд ная кні га 
па гіс то рыі Бе ла ру сі ў ня прос тым 
XІX ста год дзі. Акра мя зноў жа 
вя лі ка га аб' ёму ар хіў ных ма тэ-
ры я лаў, у тэкс це пры вод зяц ца 
та га час ныя пісь мо выя кры ні цы 
аб вы ра шэн ні бе ла рус ка га пы-
тан ня, якое не па збеж на паў ста ла 
пас ля трох па дзе лаў Рэ чы Па спа-
лі тай і да лу чэн ня на шых зем ляў 
да Ра сій скай ім пе рыі. Ака за ла ся, 
што гэ та ад мет ны край са сва ім 
тва рам, зу сім ня звык лы для ра-
сій ска га ро зу му і во ка.

Вый сце ба чы лі ў пе ра ства-
рэн ні ар хі тэк тур на га аб ліч-

ча бе ла рус кіх зем ляў. Най перш, 
цар коў на-бу даў ні чыя рэ фор мы 
пры вя лі да ра шу ча га ска ра чэн-
ня сак раль ных збу да ван няў. Бы-
ло за кры та ка ля 290(!) ка та ліц кіх 
кляш та раў, яшчэ пры клад на 70 
ба зы лі ян скіх і 17 пра ва слаў ных 
ма нас ты роў пе ра ста лі іс на ваць 
пас ля ска са ван ня уніі (ліч бы з кні-
гі). У вы ні ку шмат лі кія гіс та рыч-
ныя хра мы і ма нас тыр скія збу-
да ван ні ака за лі ся раз бу ра ны мі. 
Ас тат нія хра мы пе ра ства ра лі ся 
згод на з уяў лен ня мі, як па він на 
быць. Ка та ліц кія і ўні яц кія хра-
мы ста на ві лі ся пра ва слаў ны мі, і 
на ад ва рот. Так са ма бу да ва ла ся 
шмат но вых цэрк ваў, на што іш-
лі вя ліз ныя срод кі. Але гэ та так 
і не да ло жа да на га эфек ту, бо 
ўзо ры ар хі тэк ту ры, да стой ныя 
прад стаў ляць Ра сій скую ім пе-
рыю як вя лі кую дзяр жа ву, так і 
не бы лі па бу да ва ны. Як ад зна чае 
аў тар, «куль та выя бу дын кі на бы-
ва лі ста тус са цы яль на знач ных 
аб' ек таў спа рад ка ва най сіс тэ мы 

рас ся лен ня пра ва слаў ных і ін ша-
слаў ных жы ха роў». І толь кі. Як 
вы нік — сак раль ная та па гра фія 
краю, якая скла ла ся гіс та рыч на, 
змя ні ла ся, быц цам у вы ні ку ней-
кай міс ты фі ка цыі.

Да во лі пры вес ці прык лад з 
царк вою Свя то га Ду ха ма нас ты-
ра ба зыль я наў у Мін ску (уз ве дзе-
на ў 1634-1638 га дах), гіс то рыю 
якой мож на пра са чыць у дзвюх 
кні гах. У 1795 го дзе, пас ля трэ-
ця га па дзе лу Рэ чы Па спа лі тай і 
да лу чэн ня ўсіх бе ла рус кіх зем ляў 
да Ра сій скай ім пе рыі, яго ад ра зу 
за бра лі ў ба зыль я наў. Храм стаў 
на зы вац ца Пет ра паў лаў скім ка-
фед раль ным са бо рам, ад ча го і 
пло шча ў Верх нім го ра дзе ста-
ла на зы вац ца Са бор най (ця пер 
Пляц Во лі). Да пер шай рэ кан-
струк цыі ў 1843-1844 га дах бы лі 
зроб ле ны аб ме ры царк вы. Гэ ты 
чар цёж, зме шча ны ў кні зе, і дае 
маг чы масць уба чыць пом нік-свя-
ты ню та кім, якім ён быў па бу да-
ва ны. Гэ та ўні каль ны бе ла рус кі 
храм, дзе ўпер шы ню га лоў ны 
фа сад уяў ляў са бою іка на стас 
— у ні шах ча ры рох яру саў фа-
са да і фран то на бы лі зме шча ны 
аб ра зы свя тых. На кам па зі цыі 
фа са да чы та ец ца крыж. А мы 
ве да ем, што кры жо вы стры жань 
з'яў ляў ся ад мет най асаб лі вас цю 
бе ла рус ка га іка на ста са. Пас ля 
пер ша га пе ра ства рэн ня (1840-
1850 гг.) храм ужо нель га бы ло 
па знаць: з'я віў ся ку пал, за мест 
шчып ца паў ста ла ве жа-зва ні ца. 
Дру гая рэ кан струк цыя (80-я га ды 
XІX ст.) зноў змя ні ла знеш ні воб-
лік са бо ра ў псеў да рус кім сты лі. 
У та кім вы гля дзе храм мы мо жам 
уба чыць на паш тоў ках па чат ку 
XX ста год дзя. Гіс то рыю царк вы 
дзе ля поў най кар ці ны вар та пра-
цяг нуць да лей, ужо за ме жы кніг 
Іне сы Слюнь ко вай. У 1936 го дзе 
са бор быў уза рва ны. У па ва ен ны 
час на тым мес цы зна хо дзі ла ся 
піў ні ца. Але пад мур кі за ха ва лі-
ся. Дзя ка ваць Бо гу, сваё но вае 
жыц цё збу да ван не знай шло ўжо 
ў XXІ ста год дзі: храм быў ад ноў-
ле ны ў тым вы гля дзе, які меў у 
XVІІ ста год дзі. Быц цам бы. Бо 
дзе той крыж на фа са дзе? Зра-
зу ме ла, аб ра зы на ця пе раш няй 
дзі ця чай фі лар мо ніі не да рэ чы, 
але ж па чля нен нях вар та бы ло 
б зра біць так, як бы ло. Ства ра-
ец ца ўра жан не, што бе ла рус кія 
да след чы кі ар хі тэк ту ры прос та 
не ве да лі зга да на га аб мер на га 
чар ця жа. Вось і ад ноў ле ны бу-
ды нак, але ця пер не храм, ды і 
фа сад не той...

Та кіх пры кла даў пе ра ства рэн-
ня бе ла рус кай ар хі тэк тур най 

спад чы ны без ліч. Але вы сно вы 
з гэ та га пе ра ства рэн ня ў кні зе 
зроб ле ны ары гі наль ныя, экс клю-
зіў ныя, на ват па ра дак саль ныя. 
Каб не пе ра да ваць сва і мі сло-
ва мі, вар та даць прос та цы та ты 
з за клю чэн ня. «Рэз кім ска ра чэн-
нем коль кас ці сак раль ных аб' ек-
таў у краі, та таль най за ме най су-
ад но сін хра ма вых да мі нант быў 
пе ра ка дзі ра ва ны функ цы я наль-
ны і воб раз на-сім ва ліч ны змест 
ар хі тэк тур на га ланд шаф ту. Пе-
ра ства рэн не спад чы ны ста ла 
глы бо кім рас ча ра ван нем, а ра-
зам з тым, і па чат кам ства рэн-
ня на цы я наль на ар ты ку ля ва най 
мі фа ло гіі, а за тым і на ву ко ва аб-
грун та ва най кан цэп цыі гіс то рыі 
Бе ла ру сі...». «Тым не менш цар-
коў на-бу даў ні чыя рэ фор мы ме-
лі ка ла саль ныя на ступ ствы для 
на цы я наль на га са ма вы зна чэн-
ня і кан са лі да цыі на цы я наль най 
куль ту ры бе ла ру саў...». «Уз ні кае 
яшчэ адзін па ра докс. Атрым лі-
ва ец ца, што па лі ты ка ўні фі ка цыі 

на цы я наль ных ус кра ін Ра сій скай 
ім пе рыі пра ва ка ва ла ад ва рот ны 
эфект. Ня хай і на пра тэст най 
хва лі, яна «раз бу дзі ла» і аб' яд-
на ла на род, ней кім чы нам як раз 
у «ціс ках ма нар хіі» Бе ла русь 
атры ма ла ша нец на зда быц цё ў 
перс пек ты ве ўлас най дзяр жаў-
нас ці...». «Нель га не ад зна чыць 
яшчэ адзін па ра докс XІX ста год-
дзя. Раз бу раль ныя пра цэ сы, якія 
кра ну лі спад чы ну цар коў на га 
дой лід ства Бе ла ру сі, пра хо дзі лі 
па ра лель на з фун да мен таль ны мі 
ад крыц ця мі па гіс то рыі куль ту ры 

бе ла рус кіх зем ляў. Пра клад ваў-
ся шлях да ўсве дам лен ня іс на-
ван ня і асаб лі вай гіс та рыч най 
ро лі бе ла рус кай на род нас ці, якая 
ва ло дае сва імі ін ды ві ду аль ны мі 
ры са мі — мо вай, тра ды цы я мі, эт-
на куль тур ны мі асаб лі вас ця мі...»

Так зда ры ла ся, што Іне са чы-
та ла мне за клю чэн не кні гі яшчэ 
да вы ха ду яе ў свет, у ру ка пі су. 
Бо жа, як вы дат на кла лі ся гэ тыя 
вы сно вы на ду шу! Са свет лай 
зайз драс цю ду ма ла ся, што вось 
я, ча ла век, які ці ка віц ца і да во-
лі ве дае гіс то рыю сва ёй кра і ны, 
на ват сваю ка рот кую гіс то рыю 
Бе ла ру сі на пі саў («По шум ста-
год дзяў. Лан цу жок бе ла рус кай 
гіс то рыі»), а да та ко га не да ду-
маў ся. Як не да ду ма лі ся на ват 
пра фе сій ныя бе ла рус кія гіс то ры-
кі і мас тацт ва знаў цы.

Што атрым лі ва ец ца з гэ тых 
вы сноў? Ча ла ве ка, які жыў 

на сва ёй зям лі і ў сва ім ася род-
дзі, не зы хо дзя чы з мес ца, пры му-
ша лі шля хам пе ра ства рэн ня ар-
хі тэк тур на га ланд шаф ту жыць у 
ін шым, ня звык лым яму ася род дзі. 
А ін ер цыя ча ла ве ча га іс на ван ня 
га ва ры ла: а ча му я па ві нен жыць 
у ін шым ася род дзі? Гэ та не маё, 
я не та кі. У на шым вы пад ку — не 
рус кі, не па ляк. Я — бе ла рус, па-
сту по ва, але акрэс ле на ўсве дам-
ляў ча ла век. І сцвер дзіў ся кан чат-
ко ва ў та кой вы сно ве, якая, зрэш-
ты, і не зні ка ла на пра ця гу ўсіх 
ста год дзяў іс на ван ня Бе ла ру сі. 
На пэў на, гэ та ста ла ся га лоў най 
пе рад умо вай на цы я наль на га ад-
ра джэн ня на па чат ку XX ста год-
дзя. Так, вы зва лен чыя паў стан ні, 
так, на шыя прад вес ні кі і па чы-
наль ні кі ад ра джэн ня, «Му жыц кая 
праў да» Ка лі ноў ска га. Так, ці ка-
васць рус кіх ву чо ных дзе ля спа-
сці жэн ня свое асаб лі вас ці краю, 
ад люст ра ва ная пас ля шмат лі кіх 
ванд ро вак у пуб лі ка цы ях і кні-
гах XІX ста год дзя. Так, па ча так 
бру ен ня род на га сло ва з не вы ні-
шчаль ных шмат лі кіх кры ніц. Але 
гэ та га, на пэў на, бы ло б не да стат-
ко ва. Як раз са ма ўсве дам лен не 
на ро да праз свое асаб лі вы гвалт 
над ася род дзем яго пра жы ван ня 
стаў той пад рых та ва най гле бай, 
якая да ла во ла таў бе ла рус ка га 
сло ва Яку ба Ко ла са і Ян ку Ку па-
лу, на якой да ло плён ныя ўсхо ды 
на сен не, шы ро ка кі ну тае «На шай 
ні вай».

На та кія раз ва гі на во дзіць кні га 
— зна чыць, яна са праў ды ад мет-
ная, глы бо кая і не ча ка ная па сва іх 
вы сно вах. Кні гі Іне сы Слюнь ко вай 
— не толь кі для мас тацт ва знаў-
цаў і гіс то ры каў ар хі тэк ту ры. Усім, 
хто жы ве і ці ка віц ца бе ла ру шчы-

най, яны бу дуць свое асаб лі вым 
ад крыц цём. Най перш дзя ку ю чы 
вя лі кай коль кас ці но ва га, ні кім 
ра ней не са бра на га, не сіс тэ ма-
ты за ва на га, не вы ву ча на га, не 
аб на ро да ва на га ра ней ма тэ ры я-
лу і ары гі наль ным, не ча ка ным вы-
сно вам на пад ста ве асэн са ван ня 
гэ та га ма тэ ры я лу.

Што яшчэ ці ка ва, кні гі, на 
ства рэн не якіх ад да дзе на 
больш за два дзе ся ці год дзі(!) 
і якія мож на на зваць вяр шын-
ны мі да сяг нен ня мі да след чы-
цы, на пі са ны па-за пла на вы мі 
тэ ма мі на мес цы асноў най пра-
цы. Пад рых та ва ны і вы да дзе ны 
яны бы лі на кон курс най асно-
ве па гран тах Ра сій ска га гу-
ма ні тар на га на ву ко ва га фон ду 
(РГНФ). Тут мы ба чым прык лад 
да сяг нен ня па стаў ле най мэ ты. 
І прык лад пра явы па чуц ця па-
тры я тыз му. У ад ным з ін тэр в'ю 
Іне са Слюнь ко ва так і ска за ла: 
«Я бе ла рус ка і, па доб на мно гім 
ма ім су ай чын ні кам, ха чу мець 
як ма га больш яс нае ўяў лен не 
аб пра цэ сах кан са лі да цыі бе ла-
рус кай на цыі, фар мі ра ван ня яе 
ма тэ ры яль най і ду хоў най куль-
ту ры». Цяж ка што-не будзь да-
даць да гэ тых слоў. Кож ны б так 
не за бы ваў ся аб сва ёй ра дзі ме, 
сва іх ка ра нях. І кож ны б так ува-
саб ляў сло вы ў спра вы.

Гэ ты год для Іне сы Слюнь-
ко вай юбі лей ны, і мне ха-

це ла ся вы ка заць сва ёй бы лой 
ад на курс ні цы сло вы па ва гі, 
за хап лен ня яе пра ца ві тас цю, 
улас ці вай бе ла ру су за ця тас ці, 
удзяч нас ці за яе пра цу і ад-
крыц ці, па жа даць да лей ша га 
твор ча га плё ну. Але тут паў-
стаў яшчэ адзін мо мант з шэ-
ра гу шчас лі вых су па дзен няў. У 
спі се на мі нан таў на атры ман не 
прэ міі Са юз най дзяр жа вы Бе-
ла ру сі і Ра сіі я ўба чыў проз ві-
шча Іне сы Слюнь ко вай, вы лу-
ча най на вы со кую ад зна ку за 
ства рэн не вы шэй зга да ных кніг 
«Ар хі тэк ту ра га ра доў Верх ня га 
Па дняп роўя XVІІ — ся рэ дзі ны 
XІX ст.», «Ма нас ты ры ўсход няй 
і за ход няй тра ды цыі. Спад чы на 
ар хі тэк ту ры Бе ла ру сі», «Хра-
мы і ма нас ты ры Бе ла ру сі XІX 
ста год дзя ў скла дзе Ра сій скай 
ім пе рыі. Пе ра ства рэн не спад-
чы ны». Вы пад ко ва так атры ма-
ла ся ці не, але вы лу чэн не як раз 
прый шло ся на юбі лей ны год.

Мне аса біс та вы пад ко вым гэ-
та не па да ец ца. Мы га во рым аб 
ед нас ці на ро даў, але гэ та сло вы 
агуль ныя, на са мрэч уза е ма су-
вя зі дзвюх кра ін, двух на ро даў 
ма цу юц ца най перш по стац цю, 
асо баю. Та кою асо баю не су-
мнен на з'яў ля ец ца Іне са Слюнь-
ко ва, у яе на ву ко вым і твор чым 
на быт ку гэ тая тэ за пра яў ля ец-
ца вель мі яск ра ва. Ма нас ты ры і 
хра мы Бе ла ру сі з ад на го бо ку, з 
дру го га — зноў жа грун тоў ныя і 
глы бо кія да сле да ван ні па рус кай 
ся дзі бе, тэ ме ка ра на цыі ў рус кім 
мас тац тве, рэ стаў ра цыі пом ні-
каў рус ка га дой лід ства. Па са ду 
га лоў на га ар хі тэк та ра му зе яў 
Мас коў ска га Крам ля так са ма 
вар та зга даць яшчэ раз. Усё гэ та 
ў асо бе Іне сы Слюнь ко вай спа-
лу ча ец ца ар га ніч на, ня зму ша на 
і вяр шын на. Та му, ду ма ец ца, што 
вы со кая ад зна ка, у вы пад ку яе 
атры ман ня, цал кам бы ад па вя-
да ла ўзроў ню зроб ле на га слын-
най да след чы цай ар хі тэк тур най 
спад чы ны дзе ля ўма ца ван ня 
бе ла рус ка-ра сій скіх на ву ко вых і 
твор чых су вя зяў.

Ула дзі мір МА РОЗ,
пісь мен нік, сцэ на рыст, 

кі на рэ жы сёр.

ДА СЛЕД ЧЫ ЦА АР ХІ ТЭК ТУР НАЙ СПАД ЧЫ НЫ
Вяр шы ня Іне сы СЛЮНЬ КО ВАЙ

Зда ец ца, свя до мую част ку 
свай го жыц ця ча ла век 
жы ве і пра цуе ў Маск ве, 
у ін шай ужо дзяр жа ве. 
Мож на бы ло б і за быц ца 
на род ную Бе ла русь, 
як, бы вае, зда ра ец ца 
з на шы мі зем ля ка мі. 
Але так не ста ла ся.

«Я бе ла рус ка і, па доб на 
мно гім ма ім су ай чын ні кам, 
ха чу мець як ма га больш 
яс нае ўяў лен не аб пра цэ сах 
кан са лі да цыі бе ла рус кай 
на цыі, фар мі ра ван ня 
яе ма тэ ры яль най 
і ду хоў най куль ту ры».

— Па iнi цы я ты ве Iн сты ту та мо вы 
i лi та ра ту ры Мiнск упры гож ва юць 
пла ка ты «Смак бе ла рус кай мо вы», 
якiя га ра джа не пры ня лi з пры яз-
нас цю. Пэў ны час у ста лi цы вi се лi 
вя лi кiя бiл бор ды па доб най тэ ма ты-
кi, на кшталт «Ма-ма = мо-ва. Ты лю-
бiш ма му?» — ад нак iх да во лi хут-
ка зня лi. Ча му бы ло пры ня та та кое 
ра шэн не?

— Так, са праў ды, не ка то ры час 
ву лi цы го ра да Мiн ска ўпры гож ва лi 
па-мас тац ку аформ ле ныя пла ка ты 
са цы яль най рэ кла мы «Смак бе ла-
рус кай мо вы». Дзе ля спра вяд лi вас цi 
ха чу ад зна чыць, што гэ та не толь кi 
iнi цы я ты ва на ша га iн сты ту та. Я сам 
з за да валь нен нем ус пры маю та кую 
рэ кла му i лi чу, што яе па вiн на быць 
больш, та му што яна ства рае пры ем-
ны бе ла рус ка моў ны фон. Ра зам з тым 
лю бая вi зу аль ная рэ кла ма, у тым лi ку 
i бе ла рус ка моў ная, па вiн на рэ гу ляр на 
аб наў ляц ца. Та му я не ба чу ней ка га 
спе цы яль на га пад тэкс ту ў тым, што 
тыя цi iн шыя рэ клам ныя бiл бор ды 
праз не ка то ры час мя ня юц ца.

— Рас ка жы це, што сён ня з бе-

ла рус кай мо вай ад бы ва ец ца ў 
шко ле, якая з'яў ля ец ца пэў ным 
га ран там яе пе ра ем нас цi? Бы ло 
шмат раз моў пра тое, што бе-
ла рус ка моў ныя кла сы i гру пы ў 
дзi ця чых сад ках за кры ва юц ца, а 
тыя баць кi, што хо чуць на ву чаць 
сва iх дзе так на род най мо ве, не 
ве да юць, ку ды iх ад даць. Якой 
вам ба чыц ца сi ту а цыя з мо вай у 
шко ле?

— Са праў ды, сён ня сiс тэ ма аду-
ка цыi з'яў ля ец ца ба дай што га лоў-
най кры нi цай фар мi ра ван ня бе ла-
рус ка моў най кам пе тэн цыi на ша га 
гра мад ства. Зра зу ме ла, чым больш 
бу дзе ўста ноў аду ка цыi з бе ла рус-
кай мо вай на ву чан ня, тым больш 
вы со кай бу дзе сту пень ве дан ня i 
вы ка ры стан ня бе ла рус кай мо вы. 
Та му за да ча па ве лi чэн ня коль кас-
цi бе ла рус ка моў ных школ i кла саў, 
без умоў на, па вiн на стаць ад ным з 
дзяр жаў ных пры яры тэ таў у сфе ры 
моў на га жыц ця. Ад нак, па ма iм глы-
бо кiм пе ра ка нан нi, гэ тая праб ле ма не 
мо жа быць вы ра ша на толь кi ад мi нiст-
ра цый ным шля хам. Тут па вiн на быць 

кан са лi да ва ная во ля ўся го бе ла рус-
ка га гра мад ства. Вя до ма, ха це ла ся 
б, каб у ад па вед нас цi з прын цы па мi 
дзяр жаў на га двух моўя, коль касць вуч-
няў, якiя ву чац ца ў бе ла рус ка моў ных i 
рус ка моў ных шко лах, бы ла пры блiз на 
ад ноль ка вай, але ў на шай сi ту а цыi гэ-
та за да ча да стат ко ва ад да ле най перс-
пек ты вы. Блi жэй шай за да чай у гэ тай 

сфе ры мне ба чыц ца ства рэн не та кiх 
умоў, ка лi б баць кi маг лi рэ аль на ад-
даць сва iх дзя цей у шко лы i дзi ця чыя 
сад кi з бе ла рус кай мо вай на ву чан ня. 
На дзён най жа i цал кам вы ра шаль най 
у сён няш нiх умо вах, на мой по гляд, 
за да чай сiс тэ мы аду ка цыi з'яў ля ец-
ца та кая ар га нi за цыя на ву чаль на-
га пра цэ су ў шко ле, каб кож ны, хто 
атрым лi вае ся рэд нюю аду ка цыю, 
мог рэ аль на ава ло даць абедз вю ма 
дзяр жаў ны мi мо ва мi — бе ла рус кай i 
рус кай. Улiч ва ю чы не да стат ко васць 
бе ла рус ка моў на га ася род дзя, зра-
зу ме ла, што прэ фе рэн цыi ў пла не 
коль кас цi ву чэб ных га дзiн у ву чэб ных 
пра гра мах па вiн на атры маць ме на вi-
та бе ла рус кая мо ва.

— Пры не па срэд ным удзе ле Iн-
сты ту та мо вы i лi та ра ту ры ў ста-
лiч ным мет ро наз вы стан цый ця-
пер на пi са ны не толь кi кi ры лi цай, 
але i ла цiн кай. На па чат ку пэў най 
част кай гра мад скас цi гэ та бы ло 
ўспры ня та як цi ка вы экс пе ры мент 
i вы клi ка ла шмат дыс ку сiй...

— Так, у Iн сты ту це мо вы i лi та-
ра ту ры па iнi цы я ты ве Мiнск ага мет-

ра па лi тэ на ажыц цёў ле на транс лi та-
ра цыя (па лiт ар ная пе ра да ча) на зваў 
стан цый мет ро срод ка мi ла цiн ска-
га ал фа вi та. Гэ тая транс лi та ра цыя 
вы ка на на ў стро гай ад па вед нас цi з 
пры ня ты мi i ўхва ле ны мi на мiж на-
род ным уз роў нi стан дар та мi (рас-
пра ца ва ная Дзяр жаў ным ка мi тэ там 

па ма ё мас цi Рэс пуб лi кi Бе ла ру сi сiс-
тэ ма транс лi та ра цыi геа гра фiч ных 
на зваў бы ла ўхва ле на 10-й Кан фе-
рэн цы яй ААН па стан дар ты за цыi 
геа гра фiч ных на зваў у 2012 го дзе), 
та му га ва рыць пра ней кi экс пе ры-
мент у гэ тым вы пад ку не пры хо дзiц-
ца. Гэ та рас паў сю джа ная ў све це 
прак ты ка, i на ша кра i на та кiм чы-

нам ува хо дзiць у су свет ную iн фар-
ма цый ную пра сто ру. Ха чу толь кi 
звяр нуць ува гу, што ла цi на моў ныя 
над пi сы ў мет ро (як i са ма сiс тэ ма 
транс лi та ра цыi) не ары ен та ва ны на 
нось бi та якой-не будзь кан крэт най 
за ход не еў ра пей скай мо вы, а да зва-
ля юць атрым лi ваць не аб ход ную вi-
зу аль ную iн фар ма цыю ўсiм гас цям 
на шай ста лi цы, якiя ка рыс та юц ца 
роз ны мi мо ва мi з ла цiн скiм ал фа вi-
там у сва ёй асно ве.

— Ча сам iдзеш па ву лi цы, ба чыш 
шыль ду на бе ла рус кай мо ве, якая 
на пi са на з па мыл ка мi, або бя гу чы 
ра док у транс пар це ня пра вiль на 
сфар му ля ва ны. Цi ёсць пэў ны ад-
дзел цi ўста но ва, якая гэ та ад соч-

вае, i ку ды, на прык лад, ча ла век 
мо жа звяр нуц ца, ка лi за ўва жыў 
па мыл ку?

— Сён ня ў сфе ры гу ка вой i вi-
зу аль най iн фар ма цыi да стат ко ва 
вост ра ста iць праб ле ма ка рэкт на га 
вы ка ры стан ня моў ных срод каў, ад па-
вед нас цi пiсь мо вых i вус ных тэкс таў 
лi та ра тур ным нор мам. Гэ та да ты чыць 
не толь кi бе ла рус ка моў най, але i рус-
ка моў най iн фар ма цыi на ву лi цах на-
шай ста лi цы. Праб ле ма дак лад нас цi, 
ка рэкт нас цi i ар фа гра фiч най пра вiль-
нас цi тэкс таў i над пi саў зна хо дзiц ца 
ў сфе ры моў най кам пе тэн цыi i куль-
ту ры маў лен ня не па срэд ных ства-
раль нi каў iн фар ма цый ных тэкс таў. 
На маю дум ку, ад соч ваць сi ту а цыю 
ў гэ тай сфе ры моў най дзей нас цi па-
вiн ны тыя служ бо выя асо бы, у кам-
пе тэн цыю якiх ува хо дзiць моў нае 
афарм лен не ву лiц го ра да, ства рэн-
не афi цый ных шыль даў уста ноў i г.д. 
Ад нак, па коль кi та кiя над пi сы i тэкс ты 
ства ра юць агуль ны моў ны фон ста-
лi цы, най леп шым вый сцем са ста но-
вi шча, на мой по гляд, маг ла б стаць 
аба вяз ко вая па пя рэд няя экс пер ты за 
лю бых тэкс таў вi зу аль най iн фар ма-
цыi кам пе тэнт ны мi спе цы я лiс та мi, у 
пры ват нас цi, су пра цоў нi ка мi на ша га 
iн сты ту та. На дзён най праб ле май у 
гэ тай сфе ры з'яў ля ец ца так са ма iс-
тот нае па ве лi чэн не ў ад па вед нас цi з 
прын цы па мi i сут нас цю дзяр жаў на га 
двух моўя коль кас цi ме на вi та бе ла-

рус ка моў най гу ка вой i вi зу аль най iн-
фар ма цыi, асаб лi ва ў ста лi цы на шай 
кра i ны — Мiн ску.

— Ня даў на чы та ла ў iн тэр нэ це, 
што ад кры лi ся не фар маль ныя кур-
сы па вы ву чэн нi бе ла рус кай мо вы. 
А пры ва шым Iн сты ту це ня ма ча го-
не будзь па доб на га або, маг чы ма, 
пла ну е це ад крыць?

— У сiс тэ ме На цы я наль най ака дэ мii 
на вук Бе ла ру сi ў Iн сты ту це пад рых тоў-
кi на ву ко вых кад раў ёсць спе цы яль ная 
ка фед ра бе ла рус кай мо вы, якая як раз 
i за бяс печ вае вы кла дан не бе ла рус кай 
мо вы ў пер шую чар гу для ас пi ран таў, а 
так са ма для ўсiх iн шых су пра цоў нi каў 
НАН Бе ла ру сi. Та му кур сы бе ла рус кай 
мо вы мо гуць быць ство ра ны ў пер шую 
чар гу ў гэ тым iн сты ту це. Што ж да ты-
чыць на ша га Iн сты ту та мо вы i лi та ра ту-
ры, якi за раз ува хо дзiць у склад Цэнт ра 
да сле да ван няў бе ла рус кай куль ту ры, 
мо вы i лi та ра ту ры НАН Бе ла ру сi, то ў 
нас так са ма пра цу юць вы со ка ква лi-
фi ка ва ныя спе цы я лiс ты, якiя мо гуць 
пра фе сiй на вы кла даць бе ла рус кую 
мо ву. Та му пры не аб ход нас цi ў нас 
так са ма мо гуць быць ство ра ны кур сы 
бе ла рус кай мо вы як для су пра цоў нi каў 
НАН Бе ла ру сi, так i для ўсiх тых, хто 
жа дае ава ло даць бе ла рус кай мо вай 
для та го, каб прак тыч на ка рыс тац ца 
ёй у сва ёй пра фе сiй най i паў ся дзён най 
дзей нас цi.

Нi на ШЧАР БА ЧЭ ВIЧ
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«СМАЧ НЫЯ» СЛО ВЫ РОД НАЙ МО ВЫ
ГУ ТАР КА ПРА НА ПI СА НАЕ I СКА ЗА НАЕ ПА-БЕ ЛА РУС КУ

Каб па вя лi чыць коль касць 
бе ла рус ка моў ных школ 
i кла саў, па вiн на быць 
кан са лi да ва на во ля ўся го 
бе ла рус ка га гра мад ства.

Сён ня вя дзём раз мо ву з Аляк санд рам Лу ка шан цам — ды рэк та рам 
фi лi яла «Iн сты тут мо вы i лi та ра ту ры iмя Яку ба Ко ла са i Ян кi Ку па-
лы» Цэнт ра да сле да ван няў бе ла рус кай куль ту ры, мо вы i лi та ра ту ры 
НАН Бе ла ру сi. Аб мяр коў ва ем са мыя «смач ныя» з'я вы i праб ле мы 
на цы я наль най мо вы: бе ла рус ка моў ныя пла ка ты i бiл бор ды, ла цiн ку 
ў ста лiч ным мет ро, шко лу на род най мо ве, шыль ды, на пi са ныя па-
бе ла рус ку, ды iн шае.

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.


