
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Штогод ва ўсім свеце 21 лютага адзначаюць дзень роднай мовы. Прапануем вашай 

увазе нумар газеты цалкам на беларускай мове, тым больш на гэты месяц выпала шмат 

памятных дат, звязаных з нашымі знакамітымі землякамі. 
 

130 гадоў з дня нараджэння Максіма Гарэцкага.  

 

 

 

 

 

Максім Гарэцкі — пісьменнік шматграннага 

таленту: празаік, драматург, крытык, публіцыст, 

перакладчык, гісторык літаратуры, фалькларыст. 

Ён унёс вялікі ўклад у нацыянальнае 

пісьменства. Уся яго творчасць прасякнута 

пачуццём любові да Радзімы, яе гісторыі, 

традыцый, нацыянальнай культуры. 

Нацыянальная ідэя натхняла пісьменніка, 

абуджала яго думку і пачуццё, вызначала змест 

творчасці. Пяру Максіма Гарэцкага належыць 

шэраг грунтоўных гісторыка-літаратурных прац, 

якія стаяць ля вытокаў нацыянальнага 

літаратуразнаўства. Нямала зрабіў ён і як 

вучоны-мовазнаўца для выпрацоўкі сталых норм 

і агульнага ўзбагачэння беларускай літаратурнай 

мовы, у асаблівасці мовы мастацкай прозы. Ёсць 

усе падставы лічыць яго адным з пачынальнікаў 

беларускай нацыянальнай празаічнай традыцы. 

 

 

 

 

Дарэчы, партрэт М. Гарэцкага намаляваў вядомы беларускі мастак Уладзімір Стэльмашонак.  

6 лютага споўнілася 95 гадоў  з дня нараджэння майстра жывапісца . 

Найбольш вядомыя яго партрэты дзеячаў гісторыі і культуры Беларусі, у тым ліку, Якуба 

Коласа, Рыгора Шырмы, Францыска Скарыны, Кірылы Тураўскага, Пятра Мсціслаўца і інш., шэрагу 

гістарычных карцін і партрэтаў, прысвечаных князям ВКЛ і прадстаўнікам роду Радзівілаў. 

 

 

На вядомай карціне 

Стэльмашонка "Слова пра Беларусь" 

(1972) намаляваны выдатныя дзеячы 

беларускай нацыянальнай гісторыі і 

культуры: Еўфрасіння Полацкая, 

Кірыл Тураўскі, Францыск Скарына, 

Сымон Будны, Пётр Мсціславец, 

Сімяон Полацкі, Францішак 

Багушэвіч, Кастусь Каліноўскі, 

Алаіза Пашкевіч , Якуб Колас, Янка 

Купала, Цішка Гартны, Уладзіслаў 

Галубок. Мастак стварыў гэтую 

кампазіцыю больш за 40 гадоў таму, і 

яна да гэтага часу застаецца класікай 

дзякуючы арганічнаму спалучэнню 

манументальнасці з глыбінёй і 

шматзначнасцю сэнсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 лютага — 185 гадоў з дня нараджэння 

Кастуся Калінўскага 

КАСТУСЬ КАЛІНОЎСКІ 

На Беларусі 

Па вёсках ідуць пагалоскі — 

З’явіўся Кастусь Каліноўскі. 

Чаму так назвалі хлапца — невядома, 

Ці, можа, што ў світцы ён шэрай знаёмай? 

Ці, можа, што мае блакітныя вочы? 

Ці, можа, што тайна з’яўляецца ўночы, 

Што мужны ён з твару, 

Што ворагам — кара: 

Як прыйдзе, успыхнуць у катаў пажары 

І ляжа, пабітая, ўпокат пачвара. 

…. 

Чакаюць крыніцы яго ледзяныя, 

Лясы, паўзнімаўшы смыкі смаляныя, 

Каб разам з вятрамі наладзіць вяселле, 

Ударыць па струнах, 

Па хвалях дняпроўскіх,— 

Што з вечнаю воляй  

Прыйшоў Каліноўскі. 

 

П.Броўка 
(Больш пра нацыянальнага героя Беларусі 

чытайце на старонцы 3) 
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Віншуем пераможцаў акцыі па 

беларускай літатратуры! Навучэнцы 

групы 322 Галамака Вікторыя і 

Пацёмкін Дзмітрый атрымалі 

заслужаныя выдатныя адзнакі! 

ЦЫТАТА НУМАРУ: 

 Няхай сабе мы на пагляд шэры, а, браце, душа можа быць і пад шэрым жупаном не шэрая. 

М. Гарэцкі 

http://bgteptk.by/


 

 

 

Да нас у каледж для праходжання 

пераддыпломнай практыкі прыйшла студэнтка 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры 

і мастацтваў Дабравольская Алена Аляксанд-

раўна. Маладая, энергічная, сімпатычная, да 

таго ж размаўляе па-беларуску і зацікаўлена ў 

папулярызацыі беларускай мовы і культуры 

сярод моладзі. Вядома, мы не маглі ўпусціць 

магчымасці паразмаўляць з ёй і задаць некалькі 

пытанняў. 

- Добры дзень, Алена, сёлета Вы 

заканчваеце ўніверсітэт, а па якой 

спецыяльнасці?  

А.А. Добры дзень. Я вучуся на 

факультэце культуралогіі і сацыяльна-

культурнай дзейнасці, у бліжэйшай будучыні -

спецыяліст сацыяльна-культурнай сферы, 

выкладчык. 

- Якая назва Вашай дыпломнай работы? 

А.А.- Я пішу дыпломную работу па тэме 

"Фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці 

моладзі сродкамі сацыяльна-культурнага 

праектавання" 

- Вы пішыце яе на беларускай мове? 

Чаму вы так вырашылі? 

А.А.- Я заўсёды лічыла, што беларусы, як 

і ўсе народы свету, павінны размаўляць на сваёй 

роднай мове, але калі ўсё атачэнне рускамоўнае 

- гэта зрабіць складана, таму што трэба выйсці 

са сваёй зоны камфорту. А дзякуючы 

дыпломнай рабоце я  больш кажу, пішу на мове 

і спадзяюся  дапамагу моладзі палюбіць 

беларускую мову.  

- Як Вы трапілі ў наш коледж? 

А.А. - На базе нашага ўніверсітэта ёсць 

валанцёрскі клуб "СЛОН", пад кіраўніцтвам 

Байко Анжалікі Пятроўны, які супрацоўнічае з 

вашым каледжам. 

 

 

Юбілей яшчэ аднаго нашага земляка 

адзначылі 4 лютага - 215 гадоў з дня 

нараджэння Вінцэнта Іванавіча Дуніна-

Марцінкевіча, беларускага паэта, драматурга, 

тэатральнага дзеяча, асветніка. 

Нарадзіўся Марцынкевіч у 1807 годзе ў 

фальварку Панюшкевічы, каля Бабруйска, над 

Бярозай. Паэтычнай натуры Дуніна-

Марцынкевіча імпанавала прырода над Бярозай-

ракой, а таксама глыбокая, лірычная народная 

творчасць. Абедзве гэтыя акалічнасці і заклалі 

асноўныя дзве рысы яго характара-паэта і 

грамадзяніна, сына свайго народа.  

В. І. Дунін-Марцінкевіч быў першым 

беларускім пісьменнікам XIX ст., літаратурная 

творчасць якога на беларускай мове станавіла 

змест яго жыцця, з’яўлялася асноўнай галіною 

яго грамадскай дзейнасці. Ён быў першым 

пісьменнікам, які ўзняў сцяг беларускай 

нацыянальнай літаратуры над 

напоўэтнаграфічнымі спробамі сваіх 

папярэднікаў. Яму-ж належыць гонар 

пачынальніка новага этапу ў гісторыі 

беларускай драматургіі і тэатра.  

Тут вучыўся Дунін-Марцінкевіч 

 

 

 

 

 

Ваш дырэктар, Наталля Уладзіміраўна, 

часта арганізоўвае студэнтаў для валанцёства. 

Восенню мінулага года я прыязджала 

праводзіць прафарыентацыю для навучэнцаў 

вашага каледжа, пазнаёміліся з Наталляй 

Уладзіміраўнай і яна прыняла мяне на 

практыку.  

- Вы працуеце з 522 групай і ўжо 

праводзілі сярод іх анкетаванне. Якімі вынікамі 

цешыць моладзь?  

А.А. - Агульны ўзровень нацыянальнай 

самасвядомасці па групе - сярэдні. Навучэнцы з 

павагай ставяцца да беларускай культуры, аднак 

веды часцей павярхоўныя, не глыбокія. 

 

 

Дунін-Марцынкевіч захапіўся ідэяй 

паставіць беларускую оперу. Ён не 

мог мець падтрымання ні ў рускіх, 

ні у польскіх колах, якія задавалі 

тон культурнаму жыццю Мінска. 

Выхад на шырокую арэну 

беларускай літаратуры і 

беларускага мастацтва ўразаўся ў іх 

спрэчкі аб тым, што такое Беларусь, 

і даваў свой, зусім не пажаданы, ім 

адказ. 

 Драматычны твор Дуніна-

Марцінкевіча — лібрэта оперы 

«Сялянка» напісаны ў канцы 1843 

ці ў самым пачатку 1844 г. і 

ўпершыню надрукаваны асобнай 

кніжкай у Вільні ў 1846 г. Опера, як 

назваў яе сам аўтар, напісана на 

двух мовах — беларускай і 

польскай. Выключна па-беларуску 

напісаны словы і спевы войта Навума, 

прыгаворкі селяніна Ціта, а таксама ўвесь тэкст 

для хора сялян; па-беларуску ж напісана роля 

Іцкі-арандатара. Па-беларуску размаўляе Юлія з 

войтам Навумам і часткова камісар з 

сялянамі. Рэшта-ж роляй напісана па-

польску. Такі макаранізм у мове тво-

раў быў адлюстраваннем сапраўднага 

стану рэчаў таго часу. 

Ствараць з самага пачатку 

літаратурную мову, яе граматыку, 

усталёўваць узаемаадносіны ўласнай 

творчасці і фальклора, 

вынаходзіць формы літаратурных 

твораў, не паддавацца спакусе 

скарыстоўваць гатовыя штампы, а 

ствараць сапраўдныя нацыянальныя 

творы, дзе кожнае слова, кожны 

выраз, кожны вобраз і сітуацыя 

«пахне Беларуссю». 

 

 

 

 

 

 

Трэба працаваць у гэтым кірунку, я лічу, 

што важна рабіць гэта ў сучаснай і цікавай для 

моладзі форме і тады ўсе атрымаецца. Будзем 

працаваць...  

- 21 лютага быў дзень роднай мовы, што 

б Вы сказалі з гэтай нагоды нашым чытачам?  

А.А. - Я жадаю ўсім жыхарам нашай 

краіны пачаць прынамсі больш размаўляць на 

роднай мове, вучыць сваіх дзяцей беларускай 

мове, не дапусціць таго, каб яна знікла. Галоўны 

кампанент нацыянальнай культуры - гэта мова! 

Не будзе мовы - не будзе культуры. Не будзе 

культуры - не будзе народа! 

- Вялікі дзякуй! 

 

 

 

З гэтай задачай Дунін-

Марцынкевіч справіўся, пры 

гарачай падтрымцы сваіх 

сyceдзяў-сялян і той часткі 

беларускай інтэлігенцыі, 

якая дала народу Кастуся 

Каліноўскага. 

(паводле  артыкулаў  

“Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч 

— адзін з пачынальнікаў 

беларускай літаратуры”,  

аўтар: Міхась Клімковіч 1945 

г., “Першая беларуская 

опера” (да 100-годдзя з дня 

напісання "Сялянкі" В. 

Дуніна-Марцінкевіча), 

аўтар: Лукаш Бэндэ 1946г. 

Крыніца: Газета "Літаратура 

і мастацтва"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюст Дуніна-Марцінкевіча каля тэатра ў 

Бабруйску.
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2 лютага - 185 гадоў з дня нараджэння Кастуся 

Каліноўскага, беларускага рэвалюцыянера-

дэмакрата, аднаго з кіраўнікоў паўстання 

1863-1864 гг. у Беларусі і Літве (1838–1864) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 (26) лютага-105 гадоў з дня нараджэння 

Пятра Машэрава, Беларускага дзяржаўнага 

дзеяча БССР, аднаго з арганізатараў і 

кіраўнікоў патрыятычнага падполля і 

партызанскага руху Беларусі ў ВАВ, Героя 

Савецкага Саюза.  
Пётр Міронавіч як кіраўнік вызначаўся 

інтэлігентнасцю, высокай культурай, 

нязменнай павагай да людзей любога рангу. 

Нярэдка Пётр Машэраў мяняў уласныя 

рашэнні пасля аналізу прыведзеных 

аргументаў. За гэта яго цаніла наменклатура 

на ўсіх узроўнях. Прыроджаны аратар, часта 

выступаў экспромтам. Пётр Міронавіч часта 

паўтараў: “Каб жыць добра, трэба працаваць 

добра”. Ён часта перамяшчаўся на верталёце, 

не ўзгадняючы маршруты, каб быць у курсе 

спраў. Вельмі не любіў паказухі. У перыяд яго 

дзейнасці Беларусь дасягнула значных 

поспехаў у стварэнні індустрыяльнага 

патэнцыялу, стала адной з высокаразвітых 

рэспублік былога СССР. 

Дзякуючы гібкай стратэгіі П. Машэрава 

Кампартыя Беларусі назапашвала новыя 

формы работы, якія распаўсюджваліся затым 

на ўсю краіну. Будучы настаўнікам па 

адукацыі, П. Машэраў добра разумеў 

праблемы агульнаадукацыйнай школы, 

асабліва сельскай.  

Вялікую ўвагу надаваў П. Машэраў 

патрыятычнаму выхаванню маладога 

пакалення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. У 1969–1971 гг. разгарнулася работа па 

стварэнні мемарыяльнага комплексу 

"Брэсцкая крэпасць-герой". 25 верасня 1971 г. 

яго адкрыў П. Машэраў. За кароткі час 

Брэсцкая крэпасць стала ўсесаюзнай школай 

патрыятычнага і інтэрнацыянальнага 

выхавання. У цэнтры ўвагі П. Машэрава 

з'яўляліся дзейнасць творчых калектывў па 

стварэнню мемарыяльных комплексаў 

"Хатынь" і "Прарыў". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 лютага-100 гадоў з дня нараджэння 

Леаніда Дзмітрыевіча Шчамялёва  

Леанід Шчамялёў  

– фігура 

легендарная для 

беларускага і 

савецкага мастацтва. 

Заслужаны дзеяч 

мастацтваў БССР, 

народны мастак 

Беларусі  - у 

гісторыі нашай 

выяўленчай 

культуры другой 

паловы ХХ 

стагоддзя і першых двух дзесяцігоддзяў ХХІ 

ён адыграў асаблівую ролю. Леанід 

Дзмітрыевіч Шчамялёў, прайшоўшы 

суровую школу жыцця, быўшы ўдзельнікам 

Вялікай Айчыннай вайны, як ніхто іншы, 

змог стварыць вытанчаную і разам з тым 

лірычную паэму пра жыццё чалавека ва ўсёй 

яе складанасці. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развітанне з Радзімай 
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Найгалоўнейшай сваёй задачай у перыяд падрыхтоўкі паўстання Кастусь Каліноўскі бачыў у прыцягненні да яго шырокіх народных масаў, сялянства. 

Як чалавек мэтанакіраваны і апантаны, Кастусь разам з паплечнікамі ездіў і хадзіў па краі, з вёскі ў вёску, выступаў у корчмах ды іншых месцах, дзе 

збіралася шмат люду, выкрываў рабаўніцкую палітыку царызму, заклікаў сялян да барацьбы за свабоду й лепшае жыццё. Сучаснікі сведчылі, што 

Каліноўскі, агітуючы, прайшоў пешшу ўсю Літву й Беларусь. 

Для прапаганды ідэяў паўстання сярод сялян Кастусь з бліжэйшымі аднадумцамі ўлетку 1862 г. пачаў падпольна выдаваць першую газету на 

беларускай мове – "Мужыцкую праўду". Дакладнае месца яе выдання невядома. Наконт гэтага ёсць розныя меркаванні: Беласток, Вільня, часам нават 

называецца Мінск. 

Газета ўяўляла сабой аркуш паперы з надрукаваным лацінкаю на адным ці абодвух баках тэкстам. Усяго выйшла сем нумароў "Мужыцкай праўды", 

апошні з іх з'явіўся ўжо падчас паўстання. Кожны такі аркушык, знойдзены селянінам на полі, вясковай вуліцы ці нават уласным падворку, нёс у сабе 

магутны інфармацыйна-прапагандысцкі зарад. І таму не дзіўна, што выхад у свет кожнага новага "крамольнага" лістка даводзіў да шаленства 

мясцовыя імперскія ўлады.  

Вызначалася вострай сацыяльнай прапагандысцка-агітацыйнай накіраванасцю. Артыкулы пабудаваны ў форме гутаркі, сваім зместам нагадвалі творы 

тагачаснай рускай літаратуры рэвалюцыйна-дэмакратычнага кірунку. Разглядала пераважна пытанні зямлі і волі, палітычнай і сацыяльна-эканамічнай 

няроўнасці, нацыянальнай самастойнасці. Праводзіла ідэю ўсеагульнай узброенай барацьбы за лепшае жыццё, вызначала яе шляхі, сцвярджала, што 

«…мы пазналі, дзе сіла і праўда, і будзем ведаць, як рабіць трэба, каб дастаць зямлю і свабоду. Возьмемся, дзецюкі, за рукі і дзяржымся разам!»  

Адстойвала права беларускага народа самастойна вырашаць свой лёс, атрымліваць адукацыю, выдаваць падручнікі на роднай мове. Мова «Мужыцкай 

праўды» глыбока народная, эмацыянальна-вобразная, насычаная фальклорнай сімволікай, мастацкімі тропамі (эпітэтамі, метафарамі, параўнаннямі), 

узбагачаная новымі лексемамі і паняццямі; у ёй вытокі публіцыстычнага жанру, што пачынаў развівацца ў новай беларускай літаратуры. 

 

№2. 

МУЖЫЦКАЯ ПРАЎДА. 

Дзецюкі! 

Калі Бог стварыў усіх людзей вольнымі і ўсім даў адзінакую 

душу, так скуль жэ гэта ўзялося, што адзін марнуе да і над 

людзьмі збыткуе, а другі бедны паншчыну служыць альбо аброкі 

ў казну плаціць? 

Кожны па-своему талкуе, на сваю старану цягне. Цар кажэ, 

што ён добра нам думае, а паны кажуць, што яны добра думаюць 

нам зрабіці, а мужык бедны ад іх дабросці як прападаў, так і 

прападае. 

Каб расталкаваць людзям у чом праўда, я пішу пісьмо, а 

пісаці буду, як Бог і сумленне кажэ – вы адно мяне, такога самага 

мужыка, як і вы, паслухайце добра. 

Быў то калісь народ наш вольны і багаты. Не помняць гэтага 

нашы бацькі і дзеды, но я вычытаў у старых ксёнжках, што так 

калісці бывала. Паншчыны тагды ніякай не было. І няма чаго 

таму дзіваваціся, бо было лесу шмат, поля колька хочаш, а 

людзей то мала, так нашто ж служыць паншчыну за зямлю, калі 

кожны мог лесу выцерабіць, хату сабе паставіць і меці сваё поле. 

 

…і каб ніколі, ніякай, нікому мужыкі паншчыны не служылі і 

ніякага ў казну аброку не плацілі, і каб на век вякоў народ наш 

быў вольны і шчаслівы. А калі вас хто будзе падмаўляць рабіці 

іначай: чы то Спраўнік, чы то Акружны, чы то Лапсэсар, чы то 

Пан, то вы яго не слухайце, бо то, пэўна, ашуканства, што за 

царскія альбо панскія грошы вечнай вашай згубы хочэ!! 

Яська, гаспадар з-пад Вільні. 

Каштуе  грошы 5. 

 

ЦЫТАТА НУМАРУ:  

"Захапляюся людзьмі. 

 Гэта наша самае вялікае багацце". 

 П. Машэраў 
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АДКАЗНЫ ЗА ВЫПУСК -------------А.У. ПАРАХНЕВІЧ 

 

 

 

ТРЫ БЕЛАРУСКІЯ АЛФАВІТЫ 

Беларуская мова запісвалася рознымі альфабэтамі: кірылічным, 

лацінскім і арабскім. У кожнага з іх была свая афарбоўка, рэлігійная, 

ідэалагічная або нацыянальна-культурная. Усе яны з часам набывалі 

асаблівы характар, які адлюстроўваў самабытнасць беларускай мовы. 

Канец X ст. Кірыліца распаўсюджваецца на землях усходніх славян.  

988г. - дата Хрышчэння Русі. Сувязь кірыліцы і праваслаўя будзе 

захоўвацца шматлікія стагоддзі. Не выключана, што ўсходнія славяне 

ведалі пісьменнасць і да прыняцця хрысціянства, але дакладных 

навуковых дадзеных на гэты конт пакуль няма. 

 

XI-пач. XIV ст.  

расквітае Старажытнаруская 

кніжнасць. Да пачатку XIV 

ст. ва ўсходніх славян была 

агульная гісторыя і агульная 

мова — старажытнарускі 

(але мясцовыя адрозненні ў 

прамовы, безумоўна, 

існавалі). Акрамя таго, 

выкарыстоўвалася 

царкоўнаславянская мова - 

стараславянская мова ва 

ўсходнеславянскай рэдакцыі. 

На беларускіх землях 

перапісваюцца біблейскія 

тэксты, ствараюцца летапісы, жыціі святых, пропаведзі і паданні. Гэты 

час жыцця Еўфрасінні Полацкай, Кірылы Тураўскага і іншых беларускіх 

асветнікаў. Берасцяныя граматы паказваюць, што пісьменнасць 

выкарыстоўвалася і ў побыце. 

 

Тураўскае евангелле XI ст.  

Самы старажытны пісьмовы помнік, 

створаны на тэрыторыі сучаснай Беларусі. 

Можна ўбачыць, што ў тыя часы словы 

звычайна пісаліся без прабелаў і знакаў 

прыпынку 

 

 

 

Пачатак XVI ст. Францыск Скарына друкуе 

Першыя беларускія кнігі 

У 1517 г. Францыск Скарына друкуе ў 

Празе "Псалтыр". Да 1525 г.спачатку ў 

Празе, а затым у Вільні выходзяць і іншыя 

часткі скарынаўскай Бібліі. Скарына хацеў 

зрабіць свае кнігі зразумелымі для 

чытачоў, таму ён тлумачыў на палях 

некаторыя словы, а часам наогул 

пераходзіў з царкоўнаславянскай мовы на 

старабеларускую — у прадмовах, 

пасляслоўях і вершах, якімі ён дапаўняў 

біблейскія кнігі (Пачатак старабеларускага 

этапу – XIV ст.). Для XVI ст. такі 

дэмакратызм быў рэвалюцыйным.  

На старонках Бібліі Ф. Скарыны можна 

ўбачыць, што ўжо з'явіліся прабелы, але 

прыназоўнікі яшчэ часта не аддзяляюцца 

ад наступнага слова 

 

 

1529-1588 гг. выходзіць Статут ВКЛ 

Тры выданні Статута Вялікага Княства 

Літоўскага былі напісаны на старабеларускай 

мове. Савецкія выданні былі не так моцна, як 

рэлігійныя, звязаныя з традыцыямі 

царкоўнаславянскай мовы. Але для запісу 

старабеларускай мовы выкарыстоўвалася 

традыцыйная кірыліца. 

Трэцяе выданне. Па-беларуску пачынаюць 

пісаць не толькі кірыліцай 

 

 

 

 

 

 

З XVI-XVII стст. Татары пішуць на беларускай мове арабскай вяззю 

 

Фрагмент кітаба з музея і.Луцкевіча. Транслітарацыя: "цёмна было, вочы 

светласці не бачылі. Куры не спявалі, сабакі не брахалі. Дощ ишоу, 

цёмна было, вецер веяшь. Разумею, што Судны дзень надышоў". 

 

Другая палова XVI ст. прыходзіць лацінка. 

У канцы XVI ст., пасля ўваходжання Вялікага Княства Літоўскага ў 

склад Рэчы Паспалітай, сталі з'яўляцца першыя помнікі на лацінцы 

(захавалася некалькі дакументаў і надпісаў). З XVII ст. лацінскі алфавіт 

выкарыстоўваецца ў тэатры. П'есы пісаліся на лацінскай ці польскай 

мовах, а беларуская мова гучала ў інтэрмедыях, якія забаўлялі гледачоў у 

антрактах. У асноўным інтэрмедыі запісваліся польскай графікай, але 

часам можна ўбачыць самабытныя напісання. Напрыклад, беларускі [г] 

пазначаўся то як ch, то як h (другое напісанне выкарыстоўваецца 

дагэтуль). Лацінскі алфавіт выходзіць на першы план. (глядзі прыклад 

друку на лацінцы на старонцы 3. Мужыцкая праўда) 

1859 г. Цэнзура забараніла публікаваць кнігі на беларускай мове 

лацінкай. У Расійскай імперыі лацінка была звязана не толькі з рэлігіяй 

(каталіцтвам), але і з ідэалогіяй і палітыкай. Выбар лацінскага алфавіту 

азначаў апазіцыйныя погляды, вальнадумства. Кастусь Каліноўскі мог 

выбраць толькі лацінку. 

Лацінскі алфавіт выходзіць на першы план 

Пісьменнасць беларускіх сялян у сярэдзіне XIX ст.на суб'ектыўную думку 

у. Дуніна-Марцінкевіча: 89,9% - непісьменныя, 0,1% ведалі кірыліцу, 10% 

- ведалі лацінку. 

 

Канец XIX-пачатак XX стст. 

Кірыліца ці лацінка?  

У 1906-1917 гг.выходзіла не менш за 60 выданняў у двух алфавітах 

паралельна. Вяліся дыскусіі аб выбары азбукі. 

Калі ў XIX ст. пераважала лацінка, то на мяжы XIX-XX стст. – кірыліца 

 

З 90-х гадоў XX ст. Лацінскі алфавіт вяртаецца. 

Сёння лацінка - жывы, хоць і неафіцыйны беларускі алфавіт. Нават 

Перакладчык Google ведае беларускую лацінку.  

XXI ст. 

 

На аснове беларускай лацінкі ствараюцца стандарты 

 

Фрагмент схемы Мінскага метрапалітэна 2015 г. 

У 2000 г.была распрацавана 

«інструкцыя па транслітарацыі 

беларускіх геаграфічных 

назваў літарамі лацінскага 

алфавіту». Пазней стандарт 

наблізілі да традыцыйнай 

беларускай лацінкі. У 2013 г. 

гэтая сістэма была прынятая 

ААН. 

Лацінскія надпісы ў мінскім 

метро, якія выклікалі шмат 

дыскусій, адпавядаюць гэтаму 

стандарту.  

Спрэчкі аб літарах не спыняюцца. Далейшую гісторыю беларускіх літар 

чытайце ў  сакавіку. 
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Фрагмент з Радзівілаўскага летапісу: 

князь Уладзімір гаворыць з візантыйскім 

філосафам пра хрысціянства 

Вось такі атрымаўся наш беларускі нумар газеты. спадзяемся, што 

вам таксама спадабалася.  
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