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“Наша мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная”
Ф. Багушэвіч

Паэты і пісьменнікі пра мову
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Не саромся, беларус, гаманіць па-свойму – на роднай мове бацькоў і дзядоў сваіх.
Шануй сваю мову, шануй свае песні, свае казкі, звычаі і ўсё роднае – гэта спадчына
дзядоў і вялікі нацыянальны скарб. Толькі тады цябе ўсе будуць шанаваць як чалавека,
калі сам сябе будзеш шанаваць – калі не адкінеш свайго нацыянальнага ўласнага багацця.
А першы скарб нацыянальны – гэта родная мова. (З.Бядуля)
Хто саромеецца роднай
саромеліся. (В.Ластоўскі)
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Яно добра, а нават і трэба знаць суседскую мову, але найперш трэба знаць
сваю. (Ф.Багушэвіч)
Ігнараваць мову – гэта значыць ігнараваць народ, нацыю. (П.Пестрак)
Любіце і шануйце, як святыню, роднае слова, з якім вас літасцівы Бог на свет
пусціў. (Ф.Скарына)
Хто адрокся мовы бацькоў сваіх, хто ўдзеў чужую апратку – той адышоў ад народу
далёка-далёка. Ён чужы ў роднай вёсцы, у сваёй сям’і. І на яго браты глядзяць як на
чужынца. (Цётка)
Кожны народ мае хаця б адзін геніяльны творы, і гэты твор – мова. (А.Разанаў)
Незвычайнае хараство
слова. (А.Крывіцкі)
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Хто забыў сваіх продкаў – сябе губляе, хто забыў сваю мову – усё
згубіў. (У.Караткевіч)
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«Мова маіх продкаў»
4 красакавіка ў школьнай бібліятэцы ў рамках адзінага дня беларускай
мовы прайшла літаратурная гадзіна «Мова маіх продкаў».
У мерапрыемстве прынялі ўдзел вучні 5 “Г” класа. Пяцікласнікі спаборнічалі
ў розных конкурсах: “Перакладчыкі”, “Назаві адным словам”, “Складзі прыказку”,
“Наадварот”, “Скарагаворкі”.
Школьнікі з задавальненнем разгадвалі крыжаванкі, рыфмавалі словы,
чыталі вершы, удзельнічалі ў гульнях на хуткасць ды ўважлівасць.
Мерапрыемства дазволіла папрактыкавацца ў суразмоўніцтве, садзейнічала
выхаванню цікавасці да роднай мовы.
Настаўнік беларускай мовы і літаратуры В.В.Маргунова
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Ці ведаеш свой край?
Менавіта з такім пытаннем сутыкнуліся вучні 9-х класаў, якія сталі
ўдзельнікамі віктарыны, праведзенай у адзіны дзень беларускага маўлення.
Школьнікі прыгадалі гісторыю роднага краю, этнаграфію і літаратурную спадчыну
беларусаў.
Настаўнік беларускай мовы і літаратуры Пышнюк А.А.
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«Адгадай героя»
18 красавіка ў рамках папулярызацыі роднай мовы ў 6 «Б» класе
прайшло мерапрыемства «Адгадай героя». Дзеці пры дапамозе мімікі,
дзеянняў і жэстаў паказвалі герояў беларускіх казак. Навучэнцы не толькі
падарожнічалі па старонках дзіцячых кніг, але яшчэ развівалі ўяўленне і
фантазію.
Настаўнік беларускай мовы і літаратуры Пімаева В.М.
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Інтэлектуальная гульня «Лепшыя беларусазнаўцы»
25 красавіка ў беларускамоўны чацвер для вучняў 6 «В» класа
прайшла інтэлектуальная гульня «Лепшыя беларусазнаўцы».Удзельнікі каманд
прайшлі 5 тураў: «Таямніцы слова», «Беларускія пісьменнікі і іх творы»,
«Беларуская міфалогія», «Беларуская этнаграфія», «Беларускі фальклор». Вучні
адказвалі на розныя пытанні, выконвалі заданні.
Гэта гульня дала магчымасць праверыць вучням свае веды і пазнаць нешта
новае.
Пераможцы былі адзначаны прызамі, а ўсе астатнія атрымалі падзяку за
ўдзел.
Настаўнік беларускай мовы і літаратуры С. А. Юрчанка
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Мікола Хведаровіч (сапр. Мікалай Фёдаравіч Чарнушэвіч; іншыя
псеўд.: С. Старобінскі, Сабасцян Старобінскі, Себасцян Старобінскі, Н.
Федаровіч; 06.04.1904, мяст. Капыль Слуцкага пав. Мінскай губ., цяпер
горад Мінскай вобл. — 20 жніўня 1981, Мінск) — паэт, празаік,
перакладчык. Брат пісьменніка Н. Чарнушэвіча.
Нарадзіўся ў сялянскай сям’і. У 1915—18гг. жыў у прытулку для
дзяцей бежанцаў у Калузе, вучыўся ў гарадскім вучылішчы.Вярнуўшыся з
бежанства, вучыўся ў вучылішчы мяст. Цімкавічы, потым у Капыльскай
працоўнай школе 2-й ступені. У 1918 уступіў у камсамол. З 1921 у часці асобага
прызначэння. У 1923 сакратар камсамольскай ячэйкі ў Цыраўскай воласці і загадчык хатычытальні. У 1924 камісар Слуцкага ваенкамата па дапрызыўнай падрыхтоўцы.
У 1928 скончыў рабфак у Мінску, у 1931 — БДУ. Паралельна з вучобай працаваў
адказным сакратаром часопіса «Весткі ЦК КП(б)Б», потым у «Партыйным работніку» і
«Бальшавіку Беларусі». У 1932—33 рэдактар двухтыднёвіка «Чырвоная Беларусь». Член СП
Беларусі з 1934. У 1933—34 загадчык кабінета маладога аўтара СП БССР. У 1934—37
адказны сакратар часопіса «Полымя рэвалюцыі», сакратар часопіса «Минск». Быў членам
літаратурных аб'яднанняў «Маладняк» і БелАПП.
Арыштаваны 3.8.1938. Асуджаны (1940) на 8 гадоў пазбаўлення волі. Знаходзіўся ў
зняволенні ў лагерах на Кольскім паўвостраве, удзельнічаў у будаўніцтве Манчагорска, з
1941 ва Усцьвытлагу (пасёлак Важаэль Комі АССР). З 1946 працаваў у Каршы Узбекскай
ССР. Паўторна арыштаваны 22.5.1949; сасланы (1949) у Енісейск Краснаярскага края.
Рэабілітаваны ў 1955. У 1956 вярнуўся ў Беларусь.
Творчасць
З артыкуламі ў друку пачаў выступаць у 1924. Першы верш («Ураджайнае»)
надрукаваў у 1925. У 1929 выйшла першая кніга («Настроі»). Выйшлі таксама кнігі паэзіі
«Рытмы» (1930), «Баявыя песні» (1930), «Тэмпы-кантрасты» (1931), «Вайна за мір» (1932),
«Ха» (жарты, пародыі, 1932), «Усім сэрцам» (1937), «Залаты лістапад» (1957), «Перазвон
бароў» (1961), «Пасля навальніцы» (выбранае, 1965), «Зоркі на камені» (1968), «Крынічка»
(1978), «Любістак» (выбранае, 1984). Выйшлі Выбраныя творы ў 2 тамах (1974). Для дзяцей
выдаў кніжкі «Сонечны зайчык» (1961), «Лясныя званочкі» (1968), «Крылы» (1973), «Светлы
дзянёк» (1984).
Выдаў кнігі ўспамінаў «Памятныя сустрэчы» (1960, 3-е выданне перапрацаванае ў
1977), «Незабыўнае» (1976) і аповесць «Споведзь перад будучыняй» (1978).
Пераклаў паэмы А. Пушкіна «Каўказскі нявольнік» (1937), «Бахчысарайскі фантан»
(1938), «Казку пра цара Салтана» (часопіс «Полымя рэвалюцыі», 1937), раман А. Фадзеева
«Апошні з удэге» (з А. Звонакам, 1935), паэмы Э. Багрыцкага «Дума пра Апанаса» (часопіс
«Маладняк», 1930) і Ш. Руставелі «Віцязь у тыгравай шкуры» (з А. Звонакам, 1966), раман У.
Кочатава «Браты Яршовы» (з І. Грамовічам, 1960), кнігу паэзіі Ш. Пецёфі «Ліра і меч»
(1971), п’есы М. Стэгліка, А. Палявога, А. Талбузіна. Рэабілітаваны 28.9.1955.
Лаўрэат прэміі венгерскага агенцтва па літаратуры і мастацтву «Артысіуз» (1981) за
прапаганду венгерскай паэзіі на беларускай мове.
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Гурскі Ілья, нарадзіўся 26.04.1899 г. у вёсцы
Замосце Уздзенскага раёна Менскай вобласці ў
сялянскай сям'і.
У 1914 г. у пошуках работы пераехаў у Петраград
спачатку батрачыў у памешчыцкім маёнтку ля станцыі
Любань, у 1916 г. стаў качагарам на Абухаўскім
заводзе. Удзельнічаў у Кастрычніцкай рэвалюцыі і
грамадзянскай вайне. Быў цяжка паранены. Пасля
дэмабілізацыі (1924) працаваў у Галоўліце БССР, затым
старшынёй Галоўрэперткома БССР, начальнікам
Галоўмастацтва БССР. Адначасова вучыўся ў
Беларускім дзяржаўным універсітэце на літаратурна-лінгвістычным аддзяленні
(скончыў у 1932). Займаўся ў аспірантуры АН БССР (1932-1935). Быў рэдактарам
газеты «Літаратура і мастацтва» (1935-1941). Удзельнік паходу ў Заходнюю
Беларусь. У Вялікую Айчынную вайну - адказны сакратар франтавой газеты «За
Савецкую Беларусь», рэдактар газеты «За свабодную Беларусь», рэдактар
сатырычнага часопіса «Партызанская дубінка». У 1944-1960 гг. рэдагаваў часопіс
«Беларусь». Сябра СП СССР з 1934 г.
Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Працоўнага Чырвонага Сцяга, Чырвонай
Зоркі, «Знак Пашаны» і медалямі.
Заслужаны дзеяч культуры Беларускай ССР (1969).
Памёр 11.08.1972 г.
Творчасць
Дэбютаваў у друку рэцэнзіямі ў 1926 г. Як драматург пачаў выступаць у 1928
г. Аўтар п'ес «Новым шляхам» (1928), «Дрыгва» (1928), «Сварка» (1929),
«Качагары» (1932, пастаўлена ў 1931), «Бальшавіцкая вясна» (1930), «Новы горад»
(1933, пастаўлена ў 1931), «На крэсах усходніх» (1933), «Маці» (1934), «Сваты»
(1935, пастаўлена ў 1936), «На варце» (1938), «Валодзя Вярбіцкі» (апублікаваны
ўрыўкі ў 1937, пастаўлена ў 1941), «Патрыёты» (1939), «Хлеб» (1949), «Свае
людзі» (апублікавана і пастаўлена ў 1950), іншых аднаактовак. У 1936 г. выйшлі
«Драматычныя творы».
Выдадзены кнігі апавяданняў «Над Нёманам» (1945), «На родных гонях»
(1948), «Зары насустрач» (1949), «Неспакойныя характары» (1955), «У вялікай
дарозе» (1958), «Родная дарога» (1961), зборнік апавяданняў для дзяцей «На
берагах Нявы» (1977), аповесць «Лясныя салдаты» (1945; у 1979 - аповесць і
апавяданні), раман «У агні» (1952), раман-хроніка «Вецер веку» (у 3-х ч. - 1966, у
4-х - 1974), раман-памфлет «Чужы хлеб» (1971). У 1951 г. выдадзены «Выбраныя
творы», у 1989 г. кніга аповесцей і апавяданняў «Расцвілі вішні».
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КРАСАВІК

Назва чацвёртага месяца года
паходзіць ад слова “красаваць”, бо ў
ім з’яўляюцца першыя краскікветкі. Гэтаму адпавядае і другое
найменне, што сустракаецца ў
старажытнай
літаратуры,—
кветень. У
прыватнасці
яго
ўжывае Ф. Скарына ў “Малой падарожнай кніжцы”. Такая ж форма
захавалася ва ўкраінскай мове —
квітень і польскай — kwiecień. У
старажытных
славян чацвёрты
месяц яшчэ вядомы як беразоль. А ў чэхаў гэта duben, у літоўцаў —
balandis і гэтак далей.
Рускі апрель (таксама ў англічан, французаў, немцаў) паходзіць ад
рымскага аргіііз, што азначае “адчыняць”. У гэты месяц у Італіі
адчыняліся дзверы вясны, распускаліся на дрэвах пупышкі.
Пачатак апрыліса ў рымлян прысвячаўся двум багіням. 4 красавіка
распачыналася сямідзённае свята Магалерыя. На ім ушаноўвалі маці
багоў Цыбелі. А свята Цэрэаліі адзначалася ў гонар багіні земляробства
Цэрэры, апякункі збожжа і пладоў, маці-карміцелькі ўсіх жывых істот, у
тым ліку і людзей. Лічылася, што ад яе пайшла ўсякая культура, якая
звязана з земляробствам. “Вынаходніцы” земляробства ахвяравалі мёд,
малако, збожжа, розныя плады і кветкі.
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Беларускі арнамент
Народнае мастацтва Беларусі, якое вызначаецца найперш самабытнасцю,
вобразнасцю, найбольш яскрава праявілася ў ткацтве і вышыўцы. Ручнікі, абрусы,
посцілкі – гэта своеасаблівая аповесць пра жыццё народа, яго шчасце, працу і
спадзяванні.

(фрагмент посцілкі з арнаментам, прысвечаны моцнай сям'і)
Пра што расказваюць узоры
Народнае мастацкае ткацтва – адзін з самых пашыраных відаў народнага
выяўленчага мастацтва. Але было б зусім няправільна ацэньваць яго толькі з пазіцыіі
прыгажосці, арыгінальнасці арнаментыкі, каларыту. Кожны ўзор – гэта сімвал ураджаю,
працы, шчасця, святаў, павагі да продкаў, кахання, любові.
Беларускі арнамент захаваў у сабе старажытную язычніцкую культуру і міфалогію.
Шматлікія ўзоры прысвечаныя беларускім язычніцкім багам – Ярыле, Ладзе, Жыжалю,
Маці-Зямлі. Калі вышывальшчыца ці ткачыха аздабляла такімі ўзорамі сваю працу – гэта
азначала тое, што яна звярталася за дапамогай да гэтых багоў. Былі таксама арнаменты,
прысвечаныя і такім святам, як Купалле, Каляды, Дзяды і іншыя. Цікава яшчэ і тое, што
ва ўяўленнях беларусаў гэта не пярэчыла хрысціянскай веры. Ручнік з такім арнаментам
мог быць ахвяраваны ў царкву і ёю прыняты.

(сімвалы продкаў)
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