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На пя рэ дад ні Дня род най мо-
вы Аляк сандр СЯ ГОД НІК, на-
мес нік стар шы ні Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні-
коў На цы я наль на га схо ду па 
аду ка цыі, куль ту ры і на ву цы, 
вы ка заў сваё мер ка ван не аб 
моў най сі ту а цыі ў на шай кра і-
не. У мі ну лым пар ла мен та рый 
вы кла даў бе ла рус кую мо ву і 
лі та ра ту ру, паз ней стаў кі раў-
ні ком упраў лен ня аду ка цыі 
Гро дзен ска га абл вы кан ка ма. 
Аляк сандр Іва на віч упэў не ны, 
што ад ра джэн не род най мо вы 
па він на па чац ца зні зу — з жа-
дан ня са міх лю дзей ка рыс тац-
ца ёй у звы чай ным жыц ці.

Мо ве не па трэб на 
па лі ты за цыя

— Аляк сандр Іва на віч, як вы 
ста ві це ся да та го, што ў на шым 
гра мад стве час цей вы ка рыс тоў-
ва ец ца рус кая мо ва?

— Згод на з Кан сты ту цы яй, у 
нас дзве дзяр жаў ныя мо вы. І гэ та 
вы бар на ро да. Па лі ты за цыя гэ тай 
праб ле мы не па трэб на. Кож ны сам 
для ся бе вы бі рае, на якой мо ве яму 
раз маў ляць. І га вор ка пра тое, каб 
пры му сіць лю дзей вы ка рыс тоў ваць 
бе ла рус кую мо ву пры да па мо зе 
ад мі ніст ра цый ных рэ сур саў — не 
зу сім да мес ца. У нас пры вык лі 
ча каць ней кіх кро каў «звер ху». 

Дык вось, ад мі ніст ра цый на ў нас 
ство ра ны ўсе ўмо вы для раз віц ця 
род най мо вы, прос та лю дзям са-
мім трэ ба ра зу мець улас ную ро лю 
ў гэ тым пра цэ се.

На жаль, на бы та вым уз роў ні бе-
ла рус кай мо вай ка рыс та юц ца рэд-
ка. Так скла ла ся гіс та рыч на: нось-
бі ты бе ла рус кай мо вы ў боль шас ці 
сва ёй жы лі ў вёс цы. Прай шоў час, 
і знач ная іх част ка пе ра еха ла ў го-
рад, дзе ў асноў ным гу ча ла рус кая 
мо ва — яна бы ла па ну ю чай у Са-
вец кім Са ю зе. Вось так мы і прый-
шлі да та го, што мо ва су се дзяў у 
на шай кра і не вы ка рыс тоў ваец ца 
на бы та вым уз роў ні час цей.

У той жа час па раў ноў ваць бе-
ла рус кую і рус кую мо вы не зу сім 
спра вяд лі ва. Рус кая мо ва — гэ та 
пласт вя лі кай куль ту ры, той, якая 
кож на му на ро ду бы ло га Са вец ка га 
Са ю за ад кры ла до ступ да су свет-
най куль тур най спад чы ны.

Ка лі ка заць пра маё ўлас нае 
стаў лен не да моў най праб ле мы, то 
мне не па да ба ец ца, ка лі тыя лю дзі, 
якія пра фе сій на ва ло да юць бе ла-
рус кай мо вай, — на ват пісь мен ні кі, 
а яны цес на звя за ны з ёй ро дам 
дзей нас ці, — на бы та вым уз роў-
ні ў асноў ным ка рыс та юц ца мо вай 
рус кай. Гэ та па каз вае на тое, што 
на ват у ін тэ лі ген цыі час та ня ма ра-
зу мен ня та го, што ка лісь ці вы ка заў 
яшчэ Фран ці шак Ба гу шэ віч: «не па-
кі дай це ж мо вы на шай бе ла рус кай, 
каб не ўмёр лі».

На ступ нае, ча го не ма гу зра зу-
мець, — гэ та стаў лен не да род най 
мо вы прад стаў ні коў бе ла рус кай 
эст ра ды: бе ла рус кіх пе сень у іх рэ-
пер ту а ры зу сім ма ла. Я ра зу мею, 
мо жа не ха паць аў та раў, але ка лі 
б бы ло жа дан не спя ваць па-бе ла-
рус ку, яны б знай шлі ся.

Не так даў но я гля дзеў па тэ ле-
ба чан ні кан цэрт. І пер шае, на што 
я звяр нуў ува гу, — тое, якія там 
бу дуць пес ні. На гэ тым кан цэр це 
бы лі бе ла рус кія кам па зі цыі, і для 
мя не гэ та бы ло вель мі пры ем на.
Та му што які мі б пра фе сі я на ла мі ні 
бы лі на шы бе ла рус кія вы ка наў цы, 
на ўрад ці яны вы ка на юць рус кую 
пес ню лепш, чым рус кія. За тое ні-
хто лепш бе ла рус кую пес ню за бе-
ла рус ка га вы ка наў ца не пра спя вае. 
Та му па ра іў бы бе ла рус кім спе ва-
кам час цей звяр тац ца да пе сень на 
род най мо ве, бо ме на ві та тут яны 
мо гуць да сяг нуць дас ка на лас ці, 
стаць са праў ды най леп шы мі.

Бу дзе по пыт — 
бу дуць кур сы

— На ва шу дум ку, ці ёсць па-
трэ ба ў ар га ні за цыі кур саў па вы-
ву чэн ні бе ла рус кай мо вы?

— У свой час я пра ца ваў на чаль-
ні кам упраў лен ня аду ка цыі Гро дзен-
ска га абл вы кан ка ма, і бы лі зва ро ты 
ад лю дзей, не абы яка вых да бе ла-
рус кай мо вы. Пе рад сва і мі чы ноў ні-
ка мі я па ста віў за да чу, каб у кож ным 

ра ён ным цэнт ры і ў са мім Грод не 
бы лі ад кры ты бе ла рус ка моў ныя 
кла сы і дзі ця чыя сад кі. Мы зай ма-
лі ся гэ тым не прос та на па пе ры, я 
пад клю чыў увесь ад мі ніст ра цый ны 
рэ сурс: на ка ле гі ях я заў сё ды пы таў 
су пра цоў ні каў упраў лен ня аду ка цыі 
пра тое, што ўжо зроб ле на па гэ тым 
пра ек це. І тым не менш, у вы ні ку 
ад кры ла ся толь кі не каль кі кла саў. 
Лю дзі прос та не вя дуць ту ды сва іх 
дзя цей. Зна хо дзіц ца ўся го не каль кі 
ча ла век, але гэ та га ма ла.

Тое ж са мае мож на ска заць і пра 
кур сы. Ці на бя руц ца та кія гру пы?

Ка лі ёсць ах вот ныя, яны мо гуць 
звяр нуц ца ў лю бую ўста но ву, про-
філь якой звя за ны з моў ны мі пы тан-
ня мі: ёсць у нас і ад дзе лы аду ка цыі, 
і ад дзе лы ідэа ло гіі і куль ту ры. Бу дзе 
по пыт — кур сы бу дуць ад кры ва цца. 
Хто мае мэ ту, той зной дзе спо саб 
яе рэа лі за ваць.

Са праў ды, ёсць у моў ным пы тан-
ні праб ле мы, якія па тра бу юць вы ра-
шэн ня. У тым лі ку на ўзроў ні тых 
лю дзей, якія пра фе сій на зай ма юц-
ца сло вам. Трэ ба шы рэй ка рыс тац-
ца бе ла рус кай мо вай, у тым лі ку і ў 
сіс тэ ме аду ка цыі. Бе ла рус кая мо ва 
па він на гу чаць у шко лах не толь кі 
на про філь ных уро ках — па за клас-
ных, па за школь ных за ня тках.

Па трэ ба ў ама та рах
— Ці не аб ход на бе ла рус кай 

мо ве па пу ля ры за цыя?

— Я рэ гу ляр на су стра ка ю ся з 
вы бар шчы ка мі, і час та лю дзі вы-
каз ва юць за не па ко е насць, што бе-
ла рус кая мо ва вы ка рыс тоў ва ец ца 
не да стат ко ва шы ро ка.

У шко лах, ва ўні вер сі тэ тах пра-
хо дзяць тыд ні бе ла рус кай мо вы. 
Мож на рэа лі зоў ваць та кія пра ек ты 
больш ак тыў на — пра во дзіць тыд ні 
мо вы час цей, а не раз на год. У лю-
бым вы пад ку та кія ме ра пры ем ствы 
ні ко му не па шко дзяць.

Зноў жа, кан цэр ты з бе ла рус кі-
мі пес ня мі і тан ца мі. Трэ ба ра біць 
ад па вед ныя пра гра мы на бе ла-
рус кай мо ве. На тэ ле ба чан ні мож-
на па гля дзець шмат па пу ляр ных 
тэ ле пра грам. Ня хай на ват яны 
ро бяц ца па ра сій скім узо ры. Дык 
ча му не зра біць та кую пра гра му 
вы ключ на на бе ла рус кай мо ве? 
Га лоў нае, што тут па трэб на, — 
ама та ры, тыя, хто са праў ды хо ча 
гэ тым зай мац ца, бо сіл ком та кое 
не зро біш. Вось, да рэ чы, ця пер 
у нас ужо ёсць ка нал, які рых туе 
пе ра да чы куль тур на га ха рак та ру, 
але ха це ла ся б, каб там час цей 
гу ча ла бе ла рус кая мо ва.

Яшчэ трэ ба, каб бе ла рус ка моў-
ных кніг бы ло больш на па лі цах 
кні га рняў. Асаб лі ва тых кніг, якія 
ка рыс та юц ца по пы там. Не як я 
шу каў бе ла рус кія каз кі для ўну-
каў, абы шоў кні гар ню ў Грод не і 
не знай шоў ні вод най бе ла рус кай 
каз кі.

Гу та ры ла На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

З-ПАД КРЫ ЛА 
ДУ ШЫ

Ты дзень бе ла рус кай мо вы, пры мер ка ва ны 
да Між на род на га дня род най мо вы, рас-
пач нец ца 21 лю та га на фі ла ла гіч ным фа-
куль тэ це БДУ.

Стар туе ак цыя лі та ра тур на-му зыч най кам па зі-
цы яй «І на ша мо ва — з-пад кры ла ду шы». Гас ця мі 
свя та ста нуць рэк тар БДУ ака дэ мік Сяр гей Аб ла-
мей ка, стар шы ня Між на род на га ка мі тэ та сла віс-
таў, член-ка рэс пан дэнт Ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, 
пра фе сар Аляк сандр Лу ка ша нец, па эт, дра ма тург 
і пуб лі цыст Ана толь Вяр цін скі і ан самбль акар дэ-
а ніс таў СШ №73 Мін ска. У вы ка нан ні сту дэн таў 
пра гу чаць вер шы вя до мых бе ла рус кіх паэ таў, а 
так са ма тво ры ўлас на га са чы нен ня. Бу дуць пра-
ін сцэ ні ра ва ны і фраг мен ты тво раў на цы я наль най 
лі та ра ту ры.

Упер шы ню ў пра гра му Тыд ня ўклю ча ны тэ-
ле мост «Мінск—Ві цебск», які за пла на ва ны на 
24 лю та га. Удзель ні ка мі су стрэ чы ста нуць вы-
клад чы кі ка фед ры бе ла рус ка га мо ва знаў ства 
Ві цеб ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя П.М.Ма-
шэ ра ва, су пра цоў ні кі фі ла ла гіч на га фа куль тэ та 
БДУ і На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі. 
Лінг віс ты аб мяр ку юць перс пек ты вы раз віц ця і 
функ цы я на ван ня бе ла рус кай мо вы. Акра мя та го, 
у рам ках ві дэа дыс ку сіі ад бу дзец ца прэ зен та цыя 
но вых ву чэб ных да па мож ні каў вы клад чы каў філ-
фа ка БДУ.

25 лю та га на фі ла ла гіч ным фа куль тэ це 
прой дзе па зна валь на-за баў ляль ная гуль ня 
«Фі ла ло гія і Я». Удзел у ёй возь муць сту дэн ты 
пер ша га кур са спе цы яль нас цяў «Бе ла рус кая 
фі ла ло гія» і «Сла вян ская фі ла ло гія». Іх ча ка-
юць паэ тыч ны, гра ма тыч ны, пе сен ны і ін шыя 
кон кур сы.

Чац вёр ты дзень тыд ня (26 лю та га) бу дзе пры-
све ча ны пы тан ням, якія ты чац ца но ва га на кі-
рун ку бе ла рус кай фі ла ло гіі, — эт на лінг віс ты кі. 
Для сту дэн таў бу дзе ар га ні за ва на су стрэ ча з 
за гад чы кам ка фед ры ад дзе ла сла віс ты кі і тэ-
о рыі мо вы Цэнт ра да сле да ван няў бе ла рус кай 
куль ту ры, мо вы і лі та ра ту ры НАН Бе ла ру сі Мі-
ка ла ем Ант ро па вым, на ву ко вым су пра цоў ні кам 
сек та ра эт на лінг віс ты кі і фальк ло ру зга да на га 
цэнт ра Але най Бо га не вай, за гад чы кам ад дзе ла 
фальк ла рыс ты кі і куль ту ры сла вян скіх на ро даў 
гэ та га ж цэнт ра Тац ця най Ва ло дзі най і да цэн там 
ка фед ры су час най бе ла рус кай мо вы БДУ Ан жа-
лі кай Са доў скай.

Акор дам жа свя точ ных ме ра пры ем стваў ста не 
Дзень бе ла рус ка га пе ра кла ду (27 лю та га). Яго 
пра вя дзе пе ра клад чык фі ла ла гіч на га фа куль тэ та, 
да цэнт ка фед ры гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры 
БДУ Іры на Баг да но віч.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У гэ тым на ву чаль ным го дзе ва ўста-
но вах агуль най ся рэд няй аду ка цыі 
на бе ла рус кай мо ве вы ву ча юць усе 
прад ме ты больш як 142 ты ся чы на ву-
чэн цаў, што скла дае 15% ад агуль най 
коль кас ці школь ні каў. Ва ўста но вах 
да школь най аду ка цыі толь кі 45 ты сяч 
дзя цей, або 11%, вы хоў ва юц ца на бе-
ла рус кай мо ве.

У сіс тэ ме ся рэд няй спе цы яль най аду ка-
цыі на бе ла рус кай мо ве на ву ча юц ца кры-
ху больш як 1 ты ся ча ча ла век, або 1% ад 
агуль най коль кас ці на ву чэн цаў, а на рус-
кай і бе ла рус кай мо вах — ка ля 22 ты сяч 
на ву чэн цаў (15%). Вы шэй шую аду ка цыю 
на бе ла рус кай мо ве атрым лі ва юць ка ля 
600 сту дэн таў (0,2%) і 153 ты ся чы сту дэн-
таў (38%) чу юць на лек цы ях рус кую і бе ла-
рус кую мо вы. Та кія звест кі змя шча юц ца ў 
ста тыс тыч най спра ва зда чы, якую На цы я-

наль ны ста тыс тыч ны ка мі тэт пад рых та ваў 
да Між на род на га дня род най мо вы, які ад-
зна ча ец ца 21 лю та га.

Ле тась Бел стат так са ма рых та ваў ана-
ла гіч ную спра ва зда чу. Ка лі па раў наць ліч-
бы за гэ ты і па пя рэд ні на ву чаль ны год, то 
да во дзіц ца кан ста та ваць, што бе ла рус кая 
мо ва пра цяг вае зда ваць у сіс тэ ме аду ка цыі 
свае па зі цыі: коль касць школь ні каў, якія 
на ву ча юц ца на бе ла рус кай мо ве, змян ша-
ец ца. І гэ та му ёсць тлу ма чэн не: у вы ні ку 
ап ты мі за цыі сет кі ўста ноў аду ка цыі за кры-
ва юц ца, у пер шую чар гу, ма ла кам плект ныя 
сель скія шко лы, вуч ні якіх на ву ча лі ся на 
бе ла рус кай мо ве. А ў га ра дах бе ла рус ка-
моў ных школ амаль не за ста ло ся.

У 2012/2013 на ву чаль ным го дзе на бе-
ла рус кай мо ве вы ву ча ла ўсе прад ме ты ў 
шко ле больш як 151 ты ся ча на ву чэн цаў, 
або 16,4% ад агуль най коль кас ці школь-
ні каў. А ва ўста но вах вы шэй шай аду ка-

цыі на бе ла рус кай мо ве на ву ча лі ся 700 
ча ла век.

Для на цы я наль ных су по лак, якія пра жы-
ва юць на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, ства ра юц ца 
ўмо вы для вы ву чэн ня іх род най мо вы. У 
мес цах іх кам пакт на га пра жы ван ня ад кры-
ва юц ца ўста но вы аду ка цыі або пад раз дзя-
лен ні (кла сы ці гру пы). Так, ва ўста но ве да-
школь най аду ка цыі Гро дзен скай воб лас ці 
пра цуе роз на ўзрос та вая гру па, у якой 14 
дзя цей вы хоў ва юц ца на лі тоў скай мо ве. У 
трох уста но вах агуль най ся рэд няй аду ка цыі 
вы кла дан не вя дзец ца на поль скай мо ве, і 
ў ад ной — на лі тоў скай. У іх на ву ча юц ца 
амаль 900 школь ні каў. Акра мя та го, у ін-
шых шко лах поль скую мо ву як са ма стой ны 
прад мет, фа куль та тыў на і ў гурт ках вы ву-
ча юць 3 589 на ву чэн цаў, лі тоў скую — 136 
і яў рэй скую — 168.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Яе збі ра юц ца пра вес ці прад-
стаў ні кі Та ва рыст ва бе ла-
рус кай мо вы імя Ска ры ны 
су мес на з кам па ні яй «Цу-
кер кі-бай». 21 лю та га ва лан-
цё ры вый дуць на пе ша ход-
ную Ле нін скую ву лі цу, каб 
па він ша ваць ма гі ляў чан са 
свя там і па час та ваць іх ла-
сун ка мі. Але, каб атры маць 
са лод кі прыз, пра хо жыя па-
він ны бу дуць за пі саць у на-
тат нік сло ва па-бе ла рус ку.

А ў су бо ту ўсіх, хто ці ка віц ца 
род най мо вай, за про сяць у Па лац 
куль ту ры воб лас ці на тра ды цый-
ную дык тоў ку, якая ў гэ тым го дзе 
бу дзе пры све ча на тво ру на ша га 
зем ля ка Мак сі ма Га рэц ка га «На 
ім пе ры я ліс тыч най вай не». Тэ ма 
вы бра на не вы пад ко ва, па коль кі 
сё ле та спаў ня ец ца 100 га доў з яе 
па чат ку, а Мак сім Га рэц кі быў яе 
ўдзель ні кам. Гас цей ме ра пры ем-
ства так са ма ча ка юць вы пра ба-
ван ні ў пя ці бор'і па бе ла рус кай 
лі та ра ту ры і мо ве, ма тэ ма ты цы, 
гіс то рыі і пры ро да знаў стве, якое 
пра вя дзе вы клад чык ма тэ ма ты кі 
Мі хась Бу ла вац кі. (Як ён ад зна чае, 

ка лі нех та з яго па да печ ных пад-
час рэ пе ты тар ства бя рэц ца вы ву-
чаць ма тэ ма ты ку на бе ла рус кай 
мо ве, ён на ват ро біць зніж кі.)

За пла на ва ны і кан цэрт з удзе-
лам ка лек ты ваў уста но вы, а так-
са ма ма гі лёў скіх пісь мен ні каў і 
паэ таў, ся род якіх — 86-га до вы 
пісь мен нік Вік тар Ар цем' еў, ся-
бар вя до ма га паэ та з Ма гі лёў-
шчы ны Аляк сея Пы сі на.

Для дзя цей так са ма пра ду гле-
джа ны ка рыс ныя за ба вы. На гэ ты 
раз, на прык лад, яны атры ма юць 
ці ка выя кніж кі-раз ма лёў кі. Як ад-
зна чыў стар шы ня ма гі лёў ска га 
га рад ско га ад дзя лен ня ТБМ Алег 
Дзьяч коў, які пра цуе эк скур са во-
дам, вы ву чаць род ную мо ву ляг-
чэй за ўсё не пры му со ва, а не на-
да куч лі ва, у лёг кай фор ме. Ка лі 
пра гіс та рыч ныя мяс ці ны рас па-
вя да еш па-бе ла рус ку, лю дзі не-
пры кмет на для ся бе па чы на юць 
за да ваць пы тан ні на сва ёй мо ве. 
Вя лі кую ці ка васць вы клі ка юць так-
са ма су стрэ чы з бе ла рус ка моў ны-
мі пісь мен ні ка мі і гіс то ры ка мі, якія 
ла дзіць та ва рыст ва.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ГА ЛОЎ НАЕ — «ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА ЗНІ ЗУ»
АЛЕ МЕ РА ПРЫ ЕМ СТВЫ ПА ПА ПУ ЛЯ РЫ ЗА ЦЫІ МО ВЫ НІ КО МУ НЕ ПА ШКО ДЗЯЦЬ

ГАС ПА ДЫ НЯ ЦІ БОЛЬШ ГОС ЦЯ?

СМАЧ НАЯ, СА КА ВІ ТАЯ — 
БЕЛАРУСКАЯ

Пад час свят ка ван ня Дня род най мо вы ў Ма гі лё ве 
прой дзе «са лод кая» ак цыя


