
Для школь ні каў і сту дэн таў на ву чаль ны год па чы-
на ец ца з Дня ве даў, але вось для кур сан таў па чат кам 
на ву чан ня з'яў ля ец ца пры няц це пры ся гі. Хва ля ван не і 
го нар бу ду чых вай скоў цаў, якія рых та ва лі ся да ад на го 
з най важ ней шых дзён у іх пра фе сій най кар' е ры, зда-
ва ла ся, бы ло ад чу валь на фі зіч на. Пры ма лі пры ся гу 
кур сан ты пер ша га кур са Ва ен най ака дэ міі Бе ла ру сі і 
ва ен ных фа куль тэ таў ін шых ВНУ. Та кім чы нам, толь кі 
«пер ша курс ні каў» на пля цы бы ло больш за 650.

У час пры ся гі кур сант па ві нен вы гля даць ідэа льна, 
«з іго лач кі», та му да па ма га лі ма ла дым ва ен ным іх 
ста рэй шыя ка ле гі. Стар ша курс ні кі піль на са чы лі за 
тым, каб зна кі, шаў ро ны і па го ны бы лі пры шы ты роў-
на, а абу так блі шчаў. Ка мусь ці па праў ля лі каў не рык, 
пад каз ва лі, як пра віль на тры маць зброю. Ча сам пры-
хо дзі ла ся ра біць за ўва гі кур сан там, якія не пры вык лі 
яшчэ да ва ен най дыс цып лі ны.

Мя не вель мі хва люе, ча му не ка то рым 
лю дзям зда ец ца, што за меж ная мо-
ва — гэ та «кру та», а вось свая, бе ла-
рус кая, — і вяс ко вая, і не прэ стыж ная, 
і ду жа прос тая...
Але ж вы толь кі пры слу хай це ся: яна ж 
гу чыць, як пес ня: «Ой, рэ чань ка, рэ чань-
ка, ча му ж ты ня поў ная?..», аль бо «Сён ня 
ў на шай ха це свя та, ка лі лас ка, у на шу 
ха ту!..» Вось гэ тае «рэ чань ка», вось гэ-
тае «ка лі лас ка» — яно ж як баль зам на 
ду шу, яно ж не вы маў ля ец ца — пя ец ца.

Я ра зу мею: ва ло даць за меж ны мі мо ва мі 
трэ ба. Гэ та пры кме та аду ка ва нас ці, куль ту ры. 
Але ж, ка лі ідзеш па го ра дзе і ба чыш шыль ды 
на роз ных ін шых мо вах, але толь кі не на сва-
ёй, ро біц ца не па са бе. Між во лі ду ма еш: нам 

што, каб на зваць ней кую кра му ці фір му, не 
ха пае сва іх слоў?

Не менш ба лю чае пы тан не пра пес ні. Ня ўжо 
іх, на шых, бе ла рус кіх, так са ма бра куе? Ду маю, 
не. Та ды ча му ар тыс ты вы кон ва юць за меж-
ныя? І дзет кі сле дам за імі. Яны хоць ра зу ме-
юць, пра што спя ва юць?

Я лі чу, трэ ба па ва жаць сваю мо ву, свае пес-
ні, бо на шы ні ко леч кі не гор шыя! Бо яны — род-
ныя. Па мя таю, не як раз гля дзе ла му зыч ную 
пра гра му, і там ма лень кі хлоп чык спя ваў: «Чуб 
у мя не ру сы-ру сы, та та з ма май бе ла ру сы!»... 
Ду маю, вось з гэ та га і трэ ба па чы наць вы хоў-
ваць ча ла ве ка, каб ён га на рыў ся сва ёй на цы яй 
і ўсім сва ім, а не чу жым.

Лі дзія ЛУК' Я НА ВА,
в. Шва бы, Ла гой скі р-н.

У пры ро дзе кож ная жы вая іс то та га мо-
ніць на сва ёй мо ве — та кая во ля Уся-
выш ня га.
Сва ёю мо вай і са ма быт най куль ту рай 
ад мет ны і слаў ны кож ны на род. Не іс-
нуе кеп скіх моў! Ёсць гуль та я ва тыя, чэр-
ствыя і абы яка выя іх нось бі ты.

Бе ла рус кая на род ная мо ва ўваб ра ла ў ся бе 
со кі і соль зям лі; шум зя лё ных дуб роў і жур чан-
не жы ва твор ных кры ніц; ша па цен не ліс то ты і 
пя шчо ту дзі ця ча га ле пя тан ня; на валь ніч ныя 
спо ла хі і гры мот ныя стрэ лы... У ёй люд ская 
муд расць, гор кі до свед жыц ця, ня стом ная 
пра ца і глы бо кая лю боў шмат лі кіх па ка лен няў 
прос та га лю ду і во ла таў Сло ва — са ма ах вяр-
ных пісь мен ні каў.

Свя тыя Кі ры ла і Мя фо дзій пра бу дзі лі сла-
вян скія на ро ды — да лі ім лі та ры і аз бу ку. 
Асвет нік Ска ры на — па лы мя ны па тры ёт род-
най зям лі — стаў бе ла рус кім пер ша дру ка ром. 
Ба гу шэ віч, Ку па ла, Ко лас і іх па плеч ні кі за га ва-
ры лі са сва ім на ро дам на лі та ра тур най мо ве.

Бе ла рус кая мо ва да спа до бы прад стаў ні кам 
шмат якіх на ро даў. Але зруч ней за ўсё на ёй 
га ва рыць з Бо гам.

Свой храм — мо ву — бе ла ру сы бу да ва лі 
ста год дзя мі, ча сам на ўлас най кры ві.

Ва ло дан не за меж ны мі мо ва мі ра зу мо ва 
ўзба га чае ча ла ве ка. Ве дан не род най — уз-
вы шае ду хоў на.

Я трым чу пе рад ве ліч чу і ўсе ма гут нас цю 
Бо га. Я ня мею пе рад та ям ні цай і не аб дым нас-
цю Су све ту. Я трым чу і ня мею, ка лі раз ва жаю 
над не зайз дрос ным лё сам і цу да дзей най сі лай 
род най мо вы.

Мо ва — ахоў ная гра ма та Бо га, да дзе ная 
бе ла ру сам. Мо ва — свя ты абя рэг кож на га, хто 
жы ве на гэ тай зям лі. Усе на ро ды, не то я чы ся, 
па ста ян на га во раць аб пры га жос ці сва іх моў, 
дэ ман стру юць іх, і толь кі бе ла ру сы ўсё яшчэ 
ці ха спра ча юц ца аб па трэ бе яе вы ву чэн ня...

Алесь МА КОЎ СКІ,
пісь мен нік

�

Шы ро кі мі кро ка мі да пры ся гі.

За чыт ваць пры ся гу трэ ба гуч на і з го на рам.

Кур сан ты, зда ец ца, на ват не ды ха лі пад час вы ступ лен ня афі цэ раў.

НА ША МО ВА — ЯК ПЕС НЯ

Чытачы — пра пісьменстваЧытачы — пра пісьменства  ��

«СВОЙ ХРАМ 
МЫ БУ ДА ВА ЛІ СТА ГОД ДЗЯ МІ...»

Бу ду чая ста лі ца рэспублі-

канскіх «Да жы нак», якія 

прой дуць на Ві цеб шчы-

не, — Га ра док — мо жа 

стаць го ра дам-спа да рож-

ні кам аб лас но га цэнт ра. 

Гэ тую ідэю ў Га рад ку агу-

чыў стар шы ня Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма Аляк сандр 

КО СІ НЕЦ. 

Ён браў удзел у свят ка ван ні 
Дня ве даў у га ра доц кай ся рэд-
няй шко ле №1. Тут атрым лі-
ва юць ве ды на пра ця гу больш 
чым 35 га доў. Ка пі таль ны ра-
монт шко лы, як і кам п'ю тар ны клас і ін-
тэр ак тыў ная дош ка (прэ зент абл вы кан-
ка ма), ста лі доб ры мі па да рун ка мі для 
дзя цей і іх баць коў.

Зга да ная вы шэй на ву чаль ная ўста-
но ва — толь кі адзін з аб' ек таў са цы яль-
на га пры зна чэн ня Га рад ка, які атры маў 
дру гое жыц цё на пя рэ дад ні «Да жы нак». 

Свя та пра цаў ні коў вёс кі Пры дзвін ска га 
краю тут прой дзе 26-28 ве рас ня.

У рай цэнт ры пас ля ра мон ту і ма дэр-
ні за цыі пла ну ец ца ад крыц цё кі на тэ ат ра, 
До ма куль ту ры, му зея, дзі ця ча-юнац кай 
спар тыў най шко лы, крам і ка вяр няў. Ра-
ман ту юц ца і ўцяп ля юц ца жы лыя да мы. 
Што ты чыц ца спар тыў ных збу да ван няў, 

з ча сам у Га рад ку з'я вяц ца кры тая ха-
кей ная пля цоў ка, ба сейн. А ўні каль ная 
лы жа ро лер ная тра са ста не спар тыў най 
ві зіт най карт кай не толь кі Ві цеб шчы ны. 
Клі ма тыч ныя ўмо вы да зво ляць пра во дзіць 
на бу ду чай тра се трэ ні роў кі і спа бор ніц твы 
та ды, ка лі на ана ла гіч ных бе ла рус кіх тра-
сах ужо ня ма сне гу.

Кі раў ніц тва абл вы-
кан ка ма па ста ві ла за да-
чу — ства рыць у Га рад ку 
фі лі ялы і прад стаў ніц твы 
ві цеб скіх прад пры ем стваў. 
У тым лі ку і ка мер цый ных. 
Ка лі бу дзе да стой ная пра-
ца і доб ры за ро бак, на вош-
та імк нуц ца пра ца ваць у 
аб лас ным цэнт ры ці су-
сед няй Ра сіі? Каб пра цэс 
пе ра ўтва рэн ня рай цэнт ра 
ў спа да рож нік не за цяг-
ваў ся, кі раў ні кам ві цеб скіх 
прад пры ем стваў і ар га ні за-
цый да ру ча на пра во дзіць у 

Га рад ку ад па вед ную ра бо ту.
Ана ла гіч ным чы нам змо гуць раз ві-

вац ца і атры маць но вы ста тус і ін шыя 
га ра ды — на прык лад, Лёз на, Шу мі лі на, 
якія зна хо дзяц ца на ад лег лас ці ка ля 
40 кі ла мет раў ад Ві цеб ска.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та Аляк сея СМІР НО ВА.

ГА РА ДОК МО ЖА СТАЦЬ 
СПА ДА РОЖ НІ КАМ
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СЛУЖ БА ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА З ПРЫ СЯ ГІ

Квін тэ сэн цы яй ме ра пры ем ства бы лі, без-
умоў на, пры ся га і ўра чыс тая клят ва «Слу жу 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь!». Ка ля пля ца ста я лі 
баць кі і род ныя кур сан таў. Як толь кі ўсе тра-
ды цыі і аба вяз кі бы лі вы ка на ны, ім да зво лі лі 
па він ша ваць бу ду чых ва ен ных. Та кі мі сва іх дзя-
цей яны, на пэў на, яшчэ не ба чы лі.

Сяр гей НІ КА НО ВІЧ. Фота аўтара.Усе жа да лі па кі нуць у па мя ці гэ ты мо мант.


