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Ме ра пры ем ствы, пры све ча ныя Дню бе-
ла рус кай мо вы, па ча лі ся ў Ма гі лё ве яшчэ 
на мі ну лым тыд ні. Больш за сто ча ла век са-
бра лі ся ў ня дзе лю ў Па ла цы куль ту ры воб-
лас ці, каб паў дзель ні чаць у ар га ні за ва най 
су мес ны мі на ма ган ня мі гэ тай уста но вы, 
клу ба «На тхнен не», гра мад скай ар га ні за-
цыі ТБМ і ма гі лёў ска га ад дзя лен ня Са ю за 
пісь мен ні каў Бе ла ру сі што га до вай ак цыі 
«Пі шам дык тоў ку». На стаў ні ца 1-й гім на зіі 
Ган на Бан да рэн ка пра дык та ва ла ўры вак з 
тво ра вя до ма га ўра джэн ца Ма гі лёў шчы ны 

Мі ха ся Страль цо ва, яко му сё ле та 14 лю та га 
споў ні ла ся б 80 га доў. По тым ад бы ла ся ім-
прэ за, пад час якой вер шы бе ла рус кіх аў та-
раў пра чы та лі ву ча ні цы пер ша га ў Ма гі лё ве 
бе ла рус ка моў на га кла са з ся рэд няй шко лы 
№34. Стар шы ня аб лас ной ар га ні за цыі ТБМ 
Яра слаў Клі муць на га даў пра ін шых кла сі-
каў бе ла рус кай лі та ра ту ры, юбі леі якіх мы 
ад зна ча ем сё ле та. Твор чы ве чар пра вя лі ў 
ся бе і ма гі лёў скія мыт ні кі. У вы ка нан ні су-
пра цоў ні каў пра гу ча лі вер шы Ян кі Ку па лы, 
Мак сі ма Баг да но ві ча, Аляк санд ра Ста ве ра. 

На чаль нік мыт ні Ле а нід До саў пра чы таў 
верш паэ та-фран та ві ка Аляк сея Пы сі на. 
Ар га ні за ваць ме ра пры ем ства да па маг ла 
аб лас ная біб лі я тэ ка імя Ле ні на.

А сён ня, у Дзень род най мо вы, за кож нае 
сло ва па-бе ла рус ку мож на бу дзе атры маць 
цу кер ку. Ва лан цё ры бу дуць пра ца ваць з 
13.00 да 14.00 на пля цоў ках ка ля кі на тэ ат ра 
«Ра дзі ма» па ву лі цы Ле нін скай і рэ ста ра на 
«Габ ра ва» па ву лі цы Пер ша май скай.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by
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— Сё ле та мы ад зна ча ем 
500-га до вы юбі лей бе ла рус ка-
га кні га дру ка ван ня. Гэ та вель мі 
важ ная па дзея ў жыц ці бе ла-
рус ка га на ро да, бо на ша пісь-
мо вая тра ды цыя, як і дзяр жаў-
насць, бя рэ свае вы то кі яшчэ 
з Х ста год дзя, з По лац ка га 
княст ва, — ад зна чыў ды рэк-
тар Ін сты ту та мо ва знаў ства 
Ігар КА ПЫ ЛОЎ. — Так гіс та-
рыч на скла ла ся, што Бе ла русь 
ста ла не за леж най дзяр жа вай 
толь кі ў кан цы ХХ ста год дзя. 
На пра ця гу 25 га доў ідзе ак тыў-
нае бу даў ніц тва кра і ны, по шук 
эка на міч най ма дэ лі раз віц ця, 
на цы я наль най ідэі. Я лі чу, што 
ў гэ тых пра цэ сах бе ла рус кая 
мо ва ады гры вае вы ключ на 
важ ную ро лю. Су свет ны во-
пыт, асаб лі ва во пыт Еў ро пы 
ХХ — па чат ку ХХІ ста год дзя, 
па каз вае, што ні ад на дзяр жа-
ва, якая на бы ла не за леж насць, 
не стра ці ла сваю на цы я наль-
ную мо ву — больш та го, на цыя-
наль ная мо ва сты му люе дзяр-
жаў насць і кан са лі да цыю гра-

мад ства... Сён няш няя моў ная 
сі ту а цыя ў Бе ла ру сі змя ні ла ся. 
Ка лі ра ней вёс ка за ста ва ла ся 
га лоў най за ха валь ні цай мо вы, 
то ця пер сель скае на сель ніц-
тва скла дае толь кі 22% ад усёй 
коль кас ці. Вя лі кую над зею ў 
спра ве за ха ван ня мо вы ўскла-
да ем на мо ладзь: вы рас ла но-
вае па ка лен не, якое ста ле ла 
ўжо ў не за леж най дзяр жа ве. 
Ма ла дыя лю дзі ўсве дам ля юць 
не толь кі не аб ход насць вы ву-

чэн ня за меж ных моў, але і на-
цы я наль най. Вар та ад зна чыць 
і ро лю біз не су: ста но віц ца не 
толь кі мод ным, але і прэ стыж-
ным вес ці спра вы па-бе ла рус-
ку. Па шы ра ец ца до ля рэ кла мы 
на на цы я наль най мо ве. Мо ва 
пры сут ні чае і ў царк ве, як у ка-
та ліц кай, так і ў пра ва слаў най.

Важ ным у сён няш няй моў-
най сі ту а цыі з'яў ля ец ца і між-
на род ны ас пект. Фак тыч на 
кож ны год за ме жа мі на шай 
кра і ны ад кры ва юц ца цэнт ры 
бе ла рус кай мо вы і куль ту ры. 
Як ад зна чыў ды рэк тар Ін сты ту-
та мо ва знаў ства, гэ та ад бы ва-
ец ца не толь кі ў су сед ніх сла-
вян скіх кра і нах, та кіх як Сер бія, 
Поль шча, не толь кі на пост са-

вец кай пра сто ры, на прык лад 
у Азер бай джа не, але і ў да лё-
кім за меж жы — Гер ма ніі, Кі таі, 
Япо ніі. Сён ня іс пан скія сту дэн-
ты пі шуць вер шы па-бе ла рус-
ку, баск пра цуе над док тар-
скай ды сер та цы яй па за ход-
не па лес кіх га вор ках, япон цы 
спя ва юць бе ла рус кія пес ні. 
Кі тай афарм ляе та ва ры, якія 
па сту па юць у на шу кра і ну, на 
дзвюх дзяр жаў ных мо вах (бе-
ла рус кай і рус кай) — гэ так жа 
ро бяць Поль шча і Укра і на. Усё 
гэ та свед чыць пра тое, што на-
шу кра і ну і на цы я наль ную мо ву 
па ва жа юць у све це.

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 Аляк сандр ЛУ-
КА ША НЕЦ ад зна чыў: «Во пыт 
25-га до ва га іс на ван ня не за-
леж най Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
і прак ты ка дзяр жаў на га бу-
даў ніц тва па каз ва юць, што 
па шы рэн не бе ла рус кай мо вы 
на асноў ныя сфе ры ўжыт ку па-
він на грун та вац ца на кан сты ту-
цый ным па ла жэн ні аб дзяр жаў-
ным двух моўі ў кра і не і стро гім 
вы ка нан ні яго прын цы паў».

Так са ма на ву коў цы звяр ну лі 
ўва гу на важ насць вы кла дан ня 
па-бе ла рус ку ў вы шэй шых на-
ву чаль ных уста но вах.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. 
nina@zviazda.by

Ак ту аль наАк ту аль на  ��

Мо ва ў біз не се, рэ кла ме і царк ве

Са ла дзей шая 
за цу кер ку

Аб лас ное свя та род най мо вы ў Брэс це на зва лі «Жы выя вы то-
кі». Яго ад крыў аб лас ны тур На цы я наль на га кон кур су ма ла дых 
вы ка наў цаў бе ла рус кай эст рад най пес ні. Для ўдзе лу ў ім бы ло 
вы бра на паў та ра дзя сят ка кан кур сан таў з больш чым 30 прэ тэн-
дэн таў, якія да сла лі ў ка мі сію дыс кі са сва ёй твор час цю. Кан цэрт 
пра цяг ваў ся дзве га дзі ны. Па вы ні ках жу ры на зва ла трох пе ра-
мож цаў. Імі ста лі Ка ця ры на Сы чэў ская з Ба ра на віц ка га ра ё на, 
Юлія Лог він з Ка мя нец ка га ра ё на і Аляк санд ра Гесь з Ба ра на віч. 
Дзяў ча ты атры ма лі пра ва прад ста віць за яў кі на На цы я наль ны 
фэст пес ні і паэ зіі ў Ма ла дзеч не.

Аб лас ная біб лі я тэ ка імя М. Гор ка га пры мер ка ва ла да свя та 
вы ста ву «Нам за ста ла ся спад чы на». А му зыч на-паэ тыч ная ве ча-
ры на па ра да ва ла гле да чоў твор час цю са ма дзей ных ка лек ты ваў. 
Так, на род ная дра ма тыч ная сту дыя Іва цэ віц ка га До ма куль ту ры 
па ка за ла па ста ноў ку па ма ты вах вер ша В. Ду ні на-Мар цін ке ві ча 
«Лі лея». На род ны ан самбль тан ца «Янаў цы» з Іва на ва пры вёз на 
свя та аб ра да вую па ста ноў ку «Ста ра жыт насць». А за вяр шыў ся 
дзень род най мо вы вя сё лай эт на дыс ка тэ кай з удзе лам ан самб-
ляў на род най му зы кі і тан цаў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by

Жы выя вы то кі сло ва

Сёння мы 18-ы раз ад зна чаем 
Між на род ны дзень род най мо вы, 
свя та.
Што яно аса біс та для мя не? 
На жаль, до сыць не вя сё лая 
пад ста ва для роз ду му.

Услу хай це ся — мо вы на зы ва юц ца род-
ны мі. Як баць кі, як дзе ці, як сёст ры і бра ты. 
Ска жы це, як мож на не лю біць іх, не пес-
ціць, не кла па ціц ца? Як мож на грэ ба ваць 
аль бо ад маў ляц ца ад іх?

У мно гіх, дзя ка ваць Бо гу, да гэ та га 
не дай шло і ні ко лі не дой дзе: ёсць лю дзі, 
якія ша ну юць сваё, раз маў ля юць на мо ве 
прод каў. Ёсць тыя, хто з за да валь нен нем 
слу ха е, ка лі не дзе і нех та па-бе ла рус ку гу-
та рыць аль бо спя вае. Але пры гэ тым...

Ус па мі наю вя сел ле ма лод шай дач кі і 
сваё він ша ван не ма ла дым — на род най 
бе ла рус кай мо ве... Па мя таю, як уваж лі-
ва слу ха лі мя не. І ні ко лі не за бу ду ся, як 
по тым ка за лі, што маё він ша ван не бы-
ло са мым пры го жым, «са мым клас ным». 

У за хап лен ні ад яго бы ла на ват га рад ская 
мо ладзь...

Та ды ча му ж, па пы та ла ся ў лю дзей, вы 
са мі па-бе ла рус ку не раз маў ля е це?

Вы свет лі ла ся, што нех та са ро ме ец ца, 
лі чыць мо ву вяс ко вай, нех та — ба іц ца па-
мы лак, бо не мае да стат ко ва прак ты кі, 
да стат ко ва ве даў. Але ж ска жы це — ка-
му, як не нам, бе ла ру сам, вы ву чаць яе, 
прак ты ка вац ца, раз маў ляць, па каз ваць 
прык лад пры ез джым?

На мой по гляд, не трэ ба са ро мец ца та-
го, што да дзе на з на ра джэн ня. І па мы лак 
ба яц ца не вар та: хай сён ня ва ша мо ва 
бу дзе больш на гад ваць тра сян ку... Заўт-
ра яна аба вяз ко ва ста не леп шай — той, 
якую вя лі кі Адам Міц ке віч на зваў «най ба-
га цей шай і най чыс цей шай з усіх ус ход не-
сла вян скіх...».

Ус пом ню і яшчэ ад на го паэ та, на ша га 
зем ля ка Іва на Лаг ві но ві ча:

Мо ву прод каў на зваў я
свя ты няй най пер шай,

су ця шаль ні цай,
скарб ні цай най да ра гой;
бо ка лі б не яна —
не бы ло б гэ тых вер шаў:
не пра рос бы мой та лент
у мо ве дру гой.
І са праў ды, боль шую част ку жыц ця гэ-

ты па эт пра жыў ва Укра і не, але і там не 
стра ціў род нас ці з мо вай баць коў. А вось 
мы ча мусь ці страч ва ем — до ма.

Сёння ўсё ча ла вец тва ад зна чае Дзень 
род най мо вы. Дык да вай це ж і мы пры мем 
удзел у гэ тым свят ка ван ні.

Што для гэ та га трэ ба? Для па чат ку, 
маг чы ма, не дзе ў кра ме ці на ву лі цы ска-
заць пер шыя «ка лі лас ка» і «дзя куй» аль-
бо вы браць ме на ві та бе ла рус кую мо ву ў 
бан ка ма це... Га лоў нае, ка жуць, па чаць, а 
той, хто па чаў, — зра біў па ла ві ну.

Тац ця на Ма ляў ка,
Ган ца віц кі ра ён
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Ліст у ну марЛіст у ну мар  ��

Што змя ні ла ся 
апош нім 
ча сам?..

Якое мес ца рэ аль на зай мае бе ла рус кая мо ва ў сі ту а цыі 
дзяр жаў на га двух моўя? Ці трэ ба па шы рыць яе вы ка ры стан-
не, і ці ўсю ды за бяс пе ча на вы ка нан не нор маў,  пра пі са ных у 
Кан сты ту цыі?.. Над гэ ты мі і ін шы мі пы тан ня мі раз ва жа юць 
на ву коў цы з Ін сты ту та мо ва знаў ства імя Яку ба Ко ла са На-
цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі сён ня, у Між на род ны 
дзень род най мо вы.

Ма гі лёў скія мыт ні кі дэк ла ма ва лі вер шы 
род ных пісь мен ні каў, а ама та ры бе ла рус кай мо вы 

за пра сі лі на пі саць дык тоў ку

На двор'еНа двор'е  ��

Цёп ла, але вет ра на
А ў пят ні цу на поўд ні кра і ны сі ноп ты кі 

абя ца юць да плюс 10 гра ду саў
Да во лі ня ўстой лі вае і з апад ка мі на двор'е бу дзе 
ў Бе ла ру сі на гэ тым тыд ні, па ве дам ляе на мес нік 
на чаль ні ка служ бы ме тэа ра ла гіч ных пра гно заў 
Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 
кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні-
то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды 
Свят ла на РЫ БА КО ВА.

Сён ня на тэ ры то-
рыі кра і ны бу дуць гас-
па да рыць ак тыў ныя 
ат мас фер ныя фран ты 
ат лан тыч на га цык ло ну, 
які ру ха ец ца на поў нач 
Еў ро пы. Та му ў мно гіх 
ра ё нах Бе ла ру сі прой-
дуць апад кі ў вы гля дзе 
мок ра га сне гу і даж джу. Удзень па паў днё вым за ха дзе 
ча ка ец ца моц ны па ры віс ты ве цер. Мак сі маль ная тэм-
пе ра ту ра па вет ра скла дзе ад 2 да 8 цяп ла. У се ра ду на 
тэ ры то рыю кра і ны пач не па сту паць па вет ра ная ма са 
са Скан ды на віі, пас ля ча го на боль шай част цы Бе ла-
ру сі прой дуць ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе сне гу, 
мок ра га сне гу, а на за ха дзе ўдзень — мок ра га сне гу з 
даж джом. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 
4 гра ду саў да 2 цяп ла, а па Ві цеб скай воб лас ці пры пра-
яс нен нях бу дзе на ват да 6 ма ро зу. Удзень тэм пе ра ту ра 
бу дзе ва гац ца ад мі нус 2 гра ду саў да 4 цяп ла, а па паў-
днё вым за ха дзе — да плюс 6 гра ду саў. Дождж і мок ры 
снег праг на зу юц ца спе цы я ліс та мі паў сюд на па кра і не і 
ў чац вер. Уна чы і ра ні цай сла бы га ла лёд. На боль шай 
част цы кра і ны зноў ча ка ец ца моц ны па ры віс ты ве цер. 

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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ЗдарэнніЗдарэнні  ��

Вы ра та ваў на па жа ры 
жон ку і ма ці

Удзень у служ бу вы ра та ван ня па сту пі ла па ве-
дам лен не пра за га ран не жы ло га до ма ў вёс цы 
Дзе даў ка Мінск ага ра ё на. Ка лі на мес ца пры бы лі 
пад раз дзя лен ні МНС, дах у жыл лі ўжо аб ры нуў-
ся, дом і хлеў по бач га рэ лі ад кры тым по лы мем.

Па па пя рэд няй ін фар ма цыі Мінск ага аб лас но га ўпраў-
лен ня МНС, у мо мант уз нік нен ня па жа ру муж чы на пра-
во дзіў унут ры до ма ра монт ныя ра бо ты. У ней кі мо мант, 
вый шаў шы з па коя ў ка лі дор, ён уба чыў, што га раць 
ка цель ня і ка лі дор. Раз біў шы акно, муж чы на па кі нуў жыл-
лё. Абы шоў шы дом, ён да па мог вы брац ца жон цы праз 
дру гое акно. Жан чы на не па цяр пе ла. Ка ля ўва ход ных 
дзвя рэй гра ма дзя нін знай шоў на зям лі сваю ма ці, за ту-
шыў на ёй адзен не і ад цяг нуў на бяс печ ную ад лег ласць 
ад па ла ю ча га до ма. Жан чы ну шпі та лі за ва лі з тэр міч ны мі 
апё ка мі. Пры чы на па жа ру ўста наў лі ва ец ца. Раз гля да ец-
ца вер сія па ру шэн ня пра ві лаў экс плу а та цыі пе чаў.

Га рэ ла лаз ня... 
у шмат па вяр хо ві ку

Зда рэн не ад бы ло ся ран кам у ста лі цы па ву лі цы 
Кра пот кі на.

Як па ве да мі лі ў Мін скім га рад скім упраў лен ні МНС, 
за га рэ ла ся драў ля ная аб шыў ка па рыль на га ад дзя лен ня 
на пло шчы шэсць квад рат ных мет раў у ван ным па коі 
пя ці па ка ё вай ква тэ ры, раз ме шча най на 17-м па вер се. 
У пад' ез дзе спра ца ва ла сіс тэ ма про ці дым най за сця ро гі. 
Ні хто не па цяр пеў, эва ку а цыя не пра во дзі ла ся. Пры чы-
на па жа ру — па ру шэн не пра ві лаў экс плу а та цыі пе чаў, 
цеп ла ге не ры ру ю чых агрэ га таў і ўстрой стваў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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РАС ПРА ЦА ВА ЛІ СХЕ МУ
Ген ды рэк тар ААТ «Го мель транс наф та «Друж ба» 
Сяр гей Са сноў скі за тры ма ны на мес цы зла чын-
ства пад час атры ман ня 5 ты сяч до ла раў ха ба ру 
ад бы ло га на мес ні ка стар шы ні Прэ зі ды у ма НАН 
Бе ла ру сі Ула дзі мі ра Ці маш поль ска га.

Па між імі бы ла да сяг ну тая да моў ле насць аб ака зан-
ні за гра шо вае ўзна га ро джан не са дзей ні чан ня ад ной з 
укра ін скіх кам па ній у атры ман ні за ка зу на пра вя дзен не 
ра монт ных ра бот на наф та пра вод зе «Ма зыр—Брэст» 
кош там 8 млрд не дэ на мі на ва ных руб лёў, па ве дам ляе 
прэс-служ ба Ка мі тэ та дзярж бяс пе кі. Фі гу ран ты рас-
пра ца ва лі цэ лую схе му атры ман ня зла чын на га да хо ду 
з уцяг ван нем пад кант роль ных ка мер цый ных струк тур 
і ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў. У да чы нен ні да 
абод вух за ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.by

«Ка му, як не нам, бе ла ру сам...»


