
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Наш «Бук вар» па зі цы я-

ну ец ца як пер шы ў сва ім ро-

дзе. Рас тлу мач це, што ма ец-

ца на ўва зе.

— «Бук вар» са праў ды ўні-

каль ны і не паў тор ны. Але, на-

ту раль на, гэ та не пер шая ў 

све це кні га для на ву чан ня. Да і 

пас ля та го іс на ва лі ін шыя кні гі. 

У ла цін скай тра ды цыі быў «Абэ-

цэ да рый». Іс на ва лі так зва ныя 

«Хорн бу кі» — лі та ры для на-

ву чан ня за піс ва лі ся на вас ко-

вых ці ро га вых таб ліч ках. Бы лі 

і ін шыя дру ка ва ныя тэкс ты для 

на ву чан ня.

— Вы ка за лі, што вы дан не 

рас па ча ло прын цы по ва но-

вую тра ды цыю асве ты.

— Па-пер шае, гэ та тра ды-

цыя са мо га най мен ня «Бук вар». 

Ра ней ана ла гіч ныя не іс на ва лі 

ці бы лі пад зу сім ін шы мі най-

мен ня мі. На ват у ру ка піс ных 

збор ні ках та кое сло ва ні дзе не 

су стра ка ец ца — мы ба чым пер-

шае яго ўжы ван не. Па-дру гое, 

гэ та збор нік но ва га змес ту, яко-

га ра ней не бы ло, — ён з'я віў ся 

дзя ку ю чы пра цы ві лен скіх ма на-

хаў. Кні га ўні каль ная і па вод ле 

змес ту, бо аб агуль ні ла аду ка-

цый ныя на быт кі па пя рэд ні каў з 

ал фа ві там, пра ві ла мі на ву чан ня 

(склад ван ня лі та раў у скла ды, 

скла доў у сло вы, слоў у ска зы). 

У да лей шым так са ма і пра ві лаў 

гра ма ты кі. Усё гэ та да да ло ся да 

вя лі ка га комп лек су аду ка цый-

на-вы ха ваў чых тэкс таў, якія на 

ка нец ХVІ ста год дзя скла лі ся ў 

ад но цэ лае. Лаў рэн цій і Ста фан 

Зі за ніі ўжо пад рых та ва лі цэ лы 

шэ раг «аз бук валь ных» тэкс таў, 

пры зна ча ных для на ву чан ня. Гэ-

ты «Бук вар» аб агуль ніў усе ды-

дак тыч ныя на пра цоў кі роз ных 

хрыс ці ян скіх тра ды цый — і за-

ход ніх, і ўсход ніх — на пра цоў кі 

роз ных школ Вя лі ка га Княст ва 

Лі тоў ска га (мяс цо вай тра ды цыі) 

і вя лі кі пласт ду хоў най тра ды-

цыі, за сна ва най на біб лій ных, у 

пер шую чар гу но ва за па вет ных, 

тэкс тах. У вы ні ку на ра дзі ла ся 

гэ та кні га — вель мі не звы чай-

ная, не ты по вая, пры зна ча ная 

шы ро кай аў ды то рыі. Яна па ба-

чы ла свет за год да «Гра ма ты-

кі» Мя ле ція Смат рыц ка га і фак-

тыч на з'яў ля ла ся ўсту пам да яе, 

бо бы ла раз лі ча на не толь кі на 

на ву коў цаў, якія маг лі пра фе-

сій на на пі саць тэкс ты на цар-

коў на сла вян скай мо ве, а на ват 

на па чат коў ца — та го, хто толь кі 

пры сту пае да вы ву чэн ня мо вы. 

Гэ та бы ло прын цы по ва но вым 

і важ ным.

— Хто з'яў ля ец ца аў та ра м 

«Бук ва ра»?

— У мя не ёсць толь кі гі по тэ-

за на конт гэ та га, бо аў тар ства 

не аба зна ча на. На ты туль ным 

ліс це напісана, што гэ та «бук-

вар язы ка сла вен ско го, писа-

нию, читанию, научению хотя-

щих по лез ное руковождение...» 

Па зна ча на так са ма, што кні гу 

рых та ва лі ма на хі ві лен ска га 

ма нас ты ра. Атрым лі ва ец ца, 

што гэ та ка лек тыў ная пра ца. 

Фак тыч на ві лен скі Свя та ду хаў-

скі ма нас тыр — га лоў ны цэнтр 

аду ка цыі і асве ты пра ва слаў най 

царк вы ў Вя лі кім Княст ве Лі тоў-

скім (ка жу чы су час най мо вай, 

ме та дыч ны цэнтр). Больш на 

кні зе мы не ба чым ні я кіх ім ёнаў, 

акра мя зме шча на га на ты ту ле 

гер ба Баг да на Агін ска га, пад ка-

мо рыя троц ка га, ад нак ён з'яў-

ляў ся спон са рам, а не аў та рам. 

Та му, мяр кую, што кні гу скла лі 

ма на хі. Ад нак бы лі за дзей ні ча-

ны най больш здоль ныя ся род 

іх — Мя ле цій Смат рыц кі і Ля вон-

цій Кар по віч. Пер шы да та го ча-

су ўжо ву чыў ся ў мно гіх уні вер-

сі тэ тах Еў ро пы, быў ак тыў ным 

прак ты кам, бо вы кла даў мно гім 

шля хец кім ро дам. А Ля вон цій 

Кар по віч, на маю дум ку, так са-

ма з'яў ля ец ца не менш маг чы-

май асо бай, якая маг ла б стаць 

аў та рам «Бук ва ра». Ён меў цу-

доў ную аду ка цыю, зай маў ся 

прак ты кай вы кла дан ня — кі ра-

ваў брац кай шко лай пры тым 

са мым ма нас ты ры. Да та го ж 

кі ра ваў дру кар няй, пра ца ваў з 

бра та мі Зі за ні я мі, якія да та го 

вы да ва лі «Аз бу ку», меў вя лі кі 

до свед зна ём ства з на ву чаль-

най лі та ра ту рай за ход няй тра-

ды цыі. Та му ён меў усе пад ста-

вы стаць аў та рам «Бук ва ра». 

Абод ва гэ тыя ча ла ве кі — асо бы 

над звы чай яр кія для бе ла рус-

кай куль тур най пра сто ры та го 

ча су.

— Дзе за хоў ва юц ца ары гі-

на лы вы дан ня?

— Ад на з кніг зна хо дзіц ца ў 

біб лі я тэ цы Мідл Тэмпл у Вя лі-

ка бры та ніі, дру гая — у Ка ра-

леў скай біб лі я тэ цы Да ніі. Дац кі 

эк зэмп ляр кры ху лепш за ха ва-

ны, у ім доб ра чы та юц ца ўсе 

тэкс ты. Але ён ня поў ны, там 

ад сут ні ча юць апош нія ста рон кі 

«о знамении крест ном». Та му 

мы ары ен та ва лі ся ўсё-та кі на 

лон дан скі эк зэмп ляр.

— Якім гра мад скім са слоў-

ям бы ла ад ра са ва на кні га і на-

коль кі ўплы ва ла на раз віц цё 

асве ты (быць мо жа, за кра на-

ла толь кі вы шэй шыя слаі)?

— Вы хад та кой кні гі з'я віў ся 

вы ключ на важ най па дзе яй. Ён 

ма са ва паў плы ваў на свя до-

масць лю дзей, не толь кі шлях-

ты, ду ха вен ства і два ран ства, 

якія ме лі маг чы масць аду ка цыі 

праз ма нас тыр скія біб лі я тэ кі, 

але і най перш на шы ро кія ко-

лы свец ка га гра мад ства і, што 

важ на, га ра джан. Гэ тыя кні гі па-

шы ра лі ся па брац кіх шко лах — і 

да лей, шы рэй. Яны вы ка рыс-

тоў ва лі ся для пры ват на га хат-

ня га на ву чан ня. У да лей шым, 

як ві даць, мно гія больш поз нія 

вы дан ні, на прык лад вы дан ні 

Спі ры до на Со ба ля, так са ма 

больш поз нія кні гі з дру кар няў 

у Ма гі лё ве, Ку цей не, Віль ні, Су-

пра слі пе ра ня лі наз ву, струк ту-

ру, змест вы дан ня. Яны ад но 

за ад ным паў та ра лі «Бук вар», 

вы хо дзі лі амаль кож ны год — і 

гэ та ста ла пэў ным куль тур ным 

вы бу хам. Фак тыч на Бе ла русь 

зра бі ла ся цэнт рам аду ка цый-

най дзей нас ці ў рэ гі ё не. У нас у 

кан цы ХVІ — па чат ку ХVІІІ ста-

год дзя вый шла больш «Бук ва-

роў», чым на тэ ры то рыі Укра і ны 

і Ра сіі ра зам узя тых, пры чым 

у не каль кі ра зоў больш. Гэ та 

тра ды цыя моц на паў плы ва ла 

і на куль ту ру, аду ка цыю Ра сіі і 

Украі ны, бо ў да лей шым па доб-

ныя кні гі па ча лі з'яў ляц ца там — 

пад та кой жа наз вай і па доб ным 

змес там.

— Вы дан не бы ло раз лі ча на 

на дзя цей ці да рос лых?

— Ка лі сён ня па бук ва рах 

ву чац ца пе ра важ на дзе ці, то ў 

той час і да рос лыя так са ма час-

та не ўме лі чы таць — та му гэ та 

кні га бы ла пры зна ча на і для іх 

так са ма — на ўсіх, хто хо ча на-

ву чыц ца. Ад нак у ёй шмат тэкс-

таў, ары ен та ва ных ме на ві та на 

юна коў, — і гэ та свед чыць пра 

тое, што пры зна ча ла ся яна най-

перш ім.

— У кні зе шмат рэ лі гій-

ных тэкс таў. Гэ та пры кме та 

ча су?

— Так, але ў той жа час і 

свя до мая па зі цыя скла даль ні-

каў. За да чай «Бук ва ра» бы ло 

не толь кі на ву чыць склад ваць 

лі та ры ў сло вы і за ву чыць са мі 

сло вы, але і за сво іць пэў ныя 

пра ві лы жыц ця ў гра мад стве. 

На ву чыць ча ла ве ка пра віль на 

ся бе па во дзіць, ад чу ваць і ра-

зу мець, у чым роз ні ца па між 

да бром і злом. Та му са праў ды 

больш за па ло ву аб' ёму кні гі 

скла да юць ма літ вы, за па ве ты, 

за ко ны, пе ра лі кі даб ра дзей-

нас цяў і гра хоў. Роз ныя даб-

ра дзей нас ці не толь кі пе ра ліч-

ва юц ца, але і апіс ва юц ца, ро-

бяц ца спа сыл кі на Свя шчэн нае 

Пі сан не. Дзе ці ву чы лі не «ма-

ма мы ла ра му» — яны да сле-

да ва лі, хто яны ёсць у гэ тым 

све це і як ся бе трэ ба па во дзіць 

з ін шы мі, як быць вы ха ва ным, 

аду ка ва ным, куль тур ным ча-

ла ве кам. Мэ тай «Бук ва ра» бы-

ло не прос та на ву чыць чы таць, 

але на ву чыць чы таць доб рыя 

тэкс ты.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
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«Бук вар» аб агуль ніў усе 
ды дак тыч ныя на пра цоў кі 
роз ных хрыс ці ян скіх 
тра ды цый — і за ход ніх, 
і ўсход ніх — на пра цоў кі 
роз ных школ Вя лі ка га 
Княст ва Лі тоў ска га».

Пер шая чы тан ка 
бе ла ру саў і не толь кі

«Бе ла русь зра бі ла ся 
цэнт рам аду ка цый най 
дзей нас ці ў рэ гі ё не. У нас 
у кан цы ХVІ — па чат ку 
ХVІІІ ста год дзя вый шла 
больш «Бук ва роў», 
чым на тэ ры то рыі Укра і ны 
і Ра сіі ра зам узя тых, 
пры чым у не каль кі ра зоў 
больш».

Чыр во ны Крыж 
да па ма гае 
дзе цям 

з цяж кім лё сам
Даб ра чын ная ак цыя «Дзе ці ідуць 

у шко лу» прай шла ў пры ём ні ку-раз-

мер ка валь ні ку для не паў на лет ніх 

у Мін ску.

Ар га ні за та ра мі ак цыі вы сту пі ла Бе ла рус-

кае та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа. Удзел 

у ме ра пры ем стве пры ня лі і прад стаў ні кі ад-

мі ніст ра цыі Мас коў ска га ра ё на.

Сут насць ак цыі ў тым, што па ча так но-

ва га на ву чаль на га го да рас паў сюдж ва ец ца 

на ўсіх дзя цей ад па вед на га ўзрос ту. У тым 

лі ку і на тых, хто во ляй лё су апы нуў ся ў 

пры ём ні ку-раз мер ка валь ні ку. Та ва рыст ва 

Чыр во на га Кры жа су мес на з ула да мі го-

ра да вы ра шы ла пад тры маць у пад лет каў 

жа дан не ву чыц ца. Для гэ та га прад стаў ні кі 

та ва рыст ва і ўла ды прый шлі ў гос ці са сва і мі 

па да рун ка мі.

У пры ві таль ным сло ве кі раў нік спраў 

ад мі ніст ра цыі Мас коў ска га ра ё на Ула дзі-

мір КАЗ ЛОЎ СКІ ска заў вы ха ван цам пры ём-

ні ка-раз мер ка валь ні ка:

— Хоць вы і тра пі лі ў гэ тую ўста но ву, вы 

дзе ці на шай кра і ны, і для вас па чы на ец ца 

са мы звы чай ны на ву чаль ны год. Хо чац ца, 

каб у ва шым жыц ці ўсё скла ла ся доб ра. Каб 

вы вяр ну лі ся ў сем'і, вы пра ві лі ся і ста лі паў-

на вар тас ны мі гра ма дзя на мі.

Ін эса РА ВІН СКАЯ, стар шы ня Мас коў-

скай ра ён най ар га ні за цыі Бе ла рус ка га 

тава рыст ва Чыр во на га Кры жа, за ўва-

жы ла:

— Жа даю, каб усё ў вас скла ла ся ўда ла, 

каб вы больш не трап ля лі ў па доб ныя ўста-

новы. Ха це ла ся б, каб вы прос та ву чы лі ся, 

раз ві ва лі ся, рас лі. А для та го каб пад няць 

на строй, мы пры нес лі са лод кія па да рун кі, 

зроб ле ныя ру ка мі на шых ва лан цё раў.

За тым па да рун кі ад Чыр во на га Кры жа 

і ад мі ніст ра цыі Мас коў ска га ра ё на раз да лі 

вы ха ван цам. У вя лі кіх бе лых па ке тах бы лі 

не аб ход ныя кан цы ляр скія пры на леж нас ці, 

а так са ма роз ныя ла сун кі, якія, не су мнен на, 

па леп шаць ім ня прос тыя буд ні.

Па сло вах на чаль ні ка пры ём ні ка-раз-

мер ка валь ні ка пад пал коў ні ка мі лі цыі 

Лары сы ЛЫЧ КОЎ СКАЙ, ця пер ва ўста-

но ве зна хо дзяц ца во сем дзя цей, ся род іх 

ад на дзяў чы на. Пад лет кі ўтрым лі ва юц ца 

тут да 30 дзён, пас ля ча го іх раз во зяць 

па мес цах па ста ян на га зна хо джан ня. 

На ву чаль ны пра цэс у пры ём ні ку-раз мер-

ка валь ні ку пад трым лі ва ец ца. З дзець мі 

зай ма юц ца вы ха валь ні кі з вы шэй шай 

аду ка цы яй. Уста но ва мае ўсе не аб ход-

ныя пад руч ні кі, за бяс пе ча на вы дат най 

біб лі я тэ кай. Вы ха ван цы не вы па да юць з 

на ву чаль на га пра цэ су: пі шуць са чы нен-

ні, вы ву ча юць гіс то рыю, за меж ныя мо вы, 

шмат чы та юць.

Да рэ чы, дзе ці сю ды па сту па юць 

адусюль. Сён ня, на прык лад, тут утрым-

лі ва юц ца жы ха ры Лі ды, Ма гі лё ва, Баб-

руй ска, Сто лі на. Ёсць на ват пад ле так з 

В'ет на ма Фан, або, як яго ахрыс ці лі на-

шы хлоп цы, Ва ня. Ён пры ехаў са сва ёй 

дзяў чы най у Ра сію на чэм пі я нат све ту па 

фут бо ле. Ка лі чэм пі я нат скон чыў ся, Фан 

ра зам з сяб роў кай спра ба ваў не ле галь на 

тра піць у Еў ра са юз. Пас ля за тры ман ня 

Фан і яго дзяў чы на, як не паў на лет нія, апы-

ну лі ся ва ўста но ве на Акрэс ці на. Дзяў чы не 

баць кі апла ці лі да ро гу, і яна вяр ну ла ся на 

ра дзі му. А вось баць кі «Ва ні» не знай шлі 

па куль гро шай на вяр тан не сы на да до му. 

Зна хо джан не юна га в'ет нам ца ў на шай 

кра і не за цяг ну ла ся. Яго зва рот ны бі лет 

прый дзец ца аплач ваць бе ла рус ка му бо ку. 

Але ўжо ў най блі жэй шы час Фан вер нец ца 

ў В'ет нам.

Пас ля ўру чэн ня па да рун каў Ін эса Ра-

він ская ра зам са сва ёй па моч ні цай, ва-

лан цёр кай Да шай, кры ху за тры ма ла ся ў 

вы ха ван цаў. Спра ва ў тым, што нех та з іх 

пі ша вер шы, ма люе ці зай ма ец ца му зы кай. 

Тут хо чуць да па маг чы юным та лен там, каб 

яны ме лі маг чы масць рэа лі за ваць свае за-

ду мы.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.
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Ін тэ ле кту аль ныя спа бор ніц твы пра-

хо дзі лі ў Япо ніі і са бра лі больш як 

900 удзель ні каў з 88 кра ін све ту. На 

пра ця гу двух дзён ім не аб ход на бы-

ло вы ра шыць тры за дан ні і на іх ба зе 

рас пра ца ваць пэў ную пра гра му.

Го нар бе ла рус кай шко лы ад стой ва лі яе 

вы пуск ні кі, якія атры ма лі гэ та пра ва сё ле та 

на рэс пуб лі кан скай алім пі я дзе па ін фар ма-

ты цы ся род вучняў. Пер ша курс ні кі фа куль-

тэ та пры клад ной ма тэ ма ты кі і ін фар ма ты кі 

БДУ за ва я ва лі ў Японіі ўзна га ро ды роз най 

вар тас ці. За ла тым пры зё рам стаў Аляк сандр 

Кер на жыц кі, вы пуск нік гім на зіі № 2 г. Ма гі-

лё ва, а ся рэб ра ным — Ста ні слаў Ці ця нок, які 

скон чыў го мель скую гім на зію № 5.

Так са ма «зо ла та» пры нёс ка ман дзе вы-

пуск нік лу ні нец кай ся рэд няй шко лы № 2 

Анд рэй Не кра шэ віч. А вы пуск нік ві цеб скай 

гім на зіі № 1 Марк Кар ней чык стаў ся рэб ра-

ным пры зё рам.

Гэ та най леп шы вы нік бе ла ру саў за ўвесь 

час іх вы ступ лен няў на між на род ных алім-

пі я дах па ін фар ма ты цы, што да зво лі ла 

за няць чац вёр тае ка манд нае мес ца, па-

дзя ліў шы яго са збор най Ра сіі. Пер шае мес-

ца — у збор най Кі тая.

Бе ла рус кія школь ні кі ўдзель ні ча юць у 

між на род ных алім пі я дах па ін фар ма ты цы з 

1990 го да і кож ны год вяр та юц ца з уз на га ро-

да мі. Бе ла рус Ге надзь Ка рат ке віч ста на віў ся 

аб са лют ным рэ кард сме нам спа бор ніц тваў. 

Ён пабываў на між на род най алім пі я дзе сем 

ра зоў і за ва я ваў шэсць за ла тых і адзін ся-

рэб ра ны ме даль. Сён ня ён на ву ча ец ца ў 

Санкт-Пе цяр бур гу.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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