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“Наша мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная”
Ф. Багушэвіч
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Не саромся, беларус, гаманіць па-свойму — на роднай мове бацькоў і дзядоў
сваіх. Шануй сваю мову, шануй свіка, эканомікае 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 не шануе родную мову, той не шануе сябе самога, ні свой род, ні сваіх
дзядоў-бацькоў, якія той жа мовай гаварылі. (В.Ластоўскі)
Хто саромеецца роднай мовы, варты таго, каб і яго добрыя людзі саромеліся.
(В.Ластоўскі)
Яно добра, а нават і трэба знаць суседскую мову, але найперш трэба знаць
сваю. (Ф.Багушэвіч)
Родная мова, быццам цэмент, звязвае людзей. Яна дае ім найлепшы спосаб
разумець адзін аднаго, адной думкай жыць, адной долі шукаць. (Цётка)
Роднае слова — гэта першая крыніца, праз якую мы пазнаём жыццё і
акаляючы нас свет. (Я.Колас)
Трэба любіць, ведаць і шанаваць мову свайго народа і ўмець дасканала
валодаць ёю. (Я.Колас)
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)
Кожны народ мае хаця б адзін геніяльны творы, і гэты твор – мова.
(А.Разанаў)
Незвычайнае хараство і зладжанасць чуецца нам у гучанні роднага слова.
(А.Крывіцкі)
Хто забыў сваіх продкаў — сябе губляе, хто забыў сваю мову — усё згубіў.
(У.Караткевіч)
Там, дзе не шануюць роднай мовы, мялеюць рэкі, нішчацца дубровы, народ
той мёртвы, а той край нямы. (Г.Бураўкін)
Што ў цябе ёсць, акрамя мовы, з якой складаюцца твае думкі і словы?
(В.Марціновіч)
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Максім Лужанін (2.11.1909—13.10.2001, (Аляксандр Амвросьевіч Каратай)
нарадзіўся ў вёсцы Прусы Салігорскага раёна Мінскай вобласці). Хата Каратаяў стаяла
каля самай дарогі, ля невялікага лужка. Бацька будучага паэта вельмі любіў кнігі. Мабыць,
гэта перадалося і малодшаму сыну Алесю (так звалі малога дома). А чытаць хлопчык
навучыўся неўзаметку. Было гэта так. Нехта са старэйшых дзяцей напісаў вугалем на печы
ўсе літары. Малы хадзіў збоку па тапчане і, паказваючы пальцам на літару, казаў: "Мама,
глядзі: "А". Алесю было чатыры гады, калі ён узяўся за кніжку. I быў гэта раман "Князь
Сярэбраны" А. Талстога. Сямігодку заканчваў у Чырвонай Слабадзе, бо сюды ад Прусаў
было бліжэй, чым да Слуцку. Вучыцца было цяжка: кніг не хапала, беларускія мала калі
трапляліся. Падручнікі былі толькі ў настаўнікаў. Каб вучні маглі запісаць матэрыял
лекцый у свае сшыткі, педагогі выкладалі павольна. У жніўні 1924 г. М. Лужанін паступіў
у Мінскі педагагічны тэхнікум, які закончыў у 1928 г. Адсюль пачаўся і яго шлях у
літаратуру "Нашай краіне, - пісаў М. Горкі ў сярэдзіне 20-х гадоў, - патрэбны тысячы
пісьменнікаў, і вось яны ідуць. Нязграбна, крыкліва, але смела і з вялікай сілай". Сярод
тых, хто прыйшоў у беларускую літаратуру ў 20-я гады, былі К. Крапіва, А. Куляшоў, П.
Броўка, П. Глебка, П. Трус, У. Дубоўка, Я. Пушча, А. Звонак і інш. Быў у гэтым спісе і
малады М. Лужанін, тады ўжо член літаратурнага аб'яднання "Маладняк" (1923 г.). Пачаў
друкавацца з 1925 г. Першы яго верш пад назваю "Звоніць восень" быў надрукаваны ў
сёмым нумары часопіса "Чырвоны сцяг". А 15 лістапада 1925 г. у газеце "Савецкая
Беларусь" быў апублікаваны верш "Першая песня". Праз тры гады ўбачыў свет і першы
паэтычны зборнік "Крокі", які "хрысцілі" Янка Купала і Цішка Гартны. У пачынаючага
паэта былі вялікія планы і творчыя задумы. Але яны былі неўзабаве парушаны. Ноччу 10
жніўня 1933 года ў дзверы кватэры, дзе ён жыў з жонкаю, настойліва пастукалі
супрацоўнікі НКУС. М. Лужанін быў арыштаваны і асуджаны на два гады з высылкаю ў г.
Марыінск Кемераўскай вобласці. Пасля арышту мужа жонка цвёрда вырашыла паехаць
следам за ім, хоць гэта ёй было забаронена. Ды і грошай на ад'езд таксама не было. Тады
яна прадала Акадэміі навук БССР сваю першую бібліятэку і за выручаныя грошы купіла
білет у далёкую Сібір. Назад сям'я вярнулася ў 1935 г., а рэабілітаваны М. Лужанін быў у
1956 г.
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Да пачатку Вялікай Айчыннай вайны працаваў на выдавецкай рабоце ў Маскве
(1935-1941 гг.). У жніўні 1941 г. быў прызваны ў Чырвоную Армію, а потым накіраваны ў
Падольскае пяхотнае вучылішча на кароткатэрміновыя курсы, якія закончыў у 1942 г.
Ваеннага ліхалецця на яго долю выпала ажно зашмат. Алесь Каратай удзельнічаў у баях
пад Масквой і Сталінградам, дзе пазнаў сапраўднае пекла. Пасля ён актыўна
супрацоўнічаў з сатырычнай газетай-плакатам "Раздавім фашысцкую гадзіну", часопісам
"Беларусь" і газетай "Савецкая Беларусь". Лепшымі творамі ваеннага часу з'яўляюцца
вершы " "Пачатак", "Прысяга", "Шынель", "Франтавік", Васілёк", "Разлік" і інш. Творы
ваеннай пары сабраліся потым у асобную кнігу пад назваю "Шырокае поле вайны", якая
выйшла ў 1945 г. У пасляваенны час шырока раскрыўся шматгранны талент М.
Лужа¬ніна. Паэзія, проза, публіцыстыка, кінадраматургія, дакументалістыка, сатыра і
гумар, мастацкі пераклад, творы для дзяцей - вось тыя жанры літаратуры, у якіх працаваў
наш зямляк. Але найперш ён паэт, які пакінуў нам у спадчыну свае цудоўныя зборнікі
вершаў: "Неаплачаны рахунак", "Новая ростань", "Аднагалосна", Таласуе вясна за вясну",
"Першамайская вуліца", "Поступ", "Святло Радзімы", "Моваю сэрца", "Прасторы",
"Жураўлінае неба", "Запрашэнне на возера Нарач", "Пачатак чалавека" і інш. М. Лужанін
з'яўляецца аўтарам сцэнарыяў да мастацкага фільма "Паўлінка" па п'есе Я. Купалы (1952
г.) і дакументальнага фільма "Народны паэт" пра Я. Коласа (1952 г.). Сумесна з Аркадзем
Куляшовым напісаў кінасцэнарый да мастацкага фільма “Першыя выпрабаванні”, знятага
па матывах рамана Я. Коласа "На ростанях". Асобная старонка ў біяграфіі нашага земляка
- гэта яго знаёмства з Я. Коласам. М. Лужанін шмат гадоў правёў побач з народным
песняром. У выніку склалася цікавая біяграфічная кніга "Колас расказвае пра сябе", за
якую ў 1965 г. М. Лужанін атрымаў літаратурную прэмію імя Я. Коласа. Наш знакаміты
зямляк часта наведваў сваю малую радзіму - Салігоршчыну. Тут ён чэрпаў не толькі
знаёмы з дзяцінства водар палёў, лугоў і кветак, але і новыя тэмы для сваіх твораў. У 1979
годзе, юбілейным для паэта, ён зноў прыехаў на Салігоршчыну. На тэты раз грамадскасць
раёна арганізавала ў Палацы гарнякоў урачысты вечар, прысвечаны 70-годдзю М.
Лужаніна. Яму было прысвоена званне ганаровага шахцёра і ўручана шахцёрская каска.
Савецкі Урад таксама высока ацаніў заслугі паэта перад літаратурай і ўзнагародзіў яго
ордэнам Дружбы народаў.
Шмат зрабіў М. Лужанін і ў галіне мастацкага перакладу. Дзякуючы яму пабеларуску загучалі і многія творы. У 2000 годзе М. Лужанін стаў лаўрэатам літаратурнай
прэміі гfзеты "Літаратура і мастацства" за пераклад паэмы С. Ясеніна "Чорны чалавек".
Вядомы беларускі літаратурны крытык, таксама наш зямляк, Рыгор Шкраба пісаў:
"Сустрэча з сапраўднай паэзіяй - заўсёды свята для чытача. Нямала такіх свят прынёс М.
Лужанін за свой ужо немалы творчы шлях". А працаваў паэт у беларускай літаратуры
цэлых 76 гадоў! Апошні сшытак сваіх новых вершаў паэт напісаў і перадаў у газету
"Літаратура і мастацтва", калі яму было ўжо 92 гады.

Папулярызацыя беларускай мовы
Калейдаскоп
лістапад 2019
Дажынкi -2019
15 лістапада вучні 8 «А» класа с класным кіраўніком наведалі абласны фестывалькірмаш працаўнікоў вёскі «Дажынкi - 2019». Вучні паўдзельнічалі ў розных конкурсах,
пачаставаліся стравамі нацыянальнай кухні. Усе засталіся вельмі задаволеныя.
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Яўген Крупенька
Ёсць у кожнага з нас...
Кожны з нас прыпасае Радзімы куток,
Каб да старасці чэрпаць адтуль успаміны.
Пімен Панчанка
Ёсць у кожнага з нас незабыўны маленства куток,
Як у птушак, дзе вывелі дзетак, гняздоўе.
Борам стаў стогалосы за вёскай маленькі лясок —
Для мяне ён адзіны на свеце ў маім Прыдняпроўі.
Дзе б ні быў я далёка, куды б мяне лёс ні занёс,
Хату матчыну помню — заўсёды стаіць прад вачыма.
Чую клёкат бусліны, пад акном — ціхі шэпат бяроз,
Ты такой перад мной паўстаеш, дарагая Радзіма.
Нізкім стаў мне даўно, што здаваўся высокім, парог,
Ды і хата, як маці мая, за гады пастарэла.
На кляновым стале, на бялюткім абрусе, пірог,
Нібы сонца, ляжыць — ад яго на зямлі пасвятлела.
Сонца ў лісцях бяроз, на мурожнай у росах траве,
Жаўруковаю песняй злятае на колас жытнёвы,
А ў матуліным сэрцы найвялікшае сонца жыве,
Найвялікшае сонца — мая беларуская мова.
Слова маці! Цябе перадам я сынам.
Ты — мой скарб дарагі, найсвятлейшая спадчына.
За цябе, калі трэба, жыццё я аддам,
Толькі песня не моўкнула б матчына.
А пакуль я жыву, незабыўны маленства куток
Мяне вабіць туды, ён заўсёды стаіць прад вачыма...
Борам стаў стогалосы за вёскай маленькі лясок.
Ён у кожнага свой, ды адна для ўсіх нас —Радзіма.
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20 цікавых фактаў пра Беларусь
1. Праз тэрыторыю Беларусі працякаюць 20800 рэк. Рэк, даўжыня якіх больш за
500 км, усяго дзевяць: Бярэзіна, якая працякае цалкам па тэрыторыі Беларусі;
Нёман і Вілія, якія бяруць свой пачатак на тэрыторыі Беларусі; Заходняя Дзвіна,
Днепр, Сож, Прыпяць, Гарынь і Заходні Буг з'яўляюцца транзітнымі.
2. 345 метраў над узроўнем мора - гэта самы высокі пункт Беларусі, гара
Дзяржынская. Знаходзіцца ў межах Мінскага ўзвышша ў 30 кіламетрах на захад ад
Мінска, непадалёку ад Дзяржынска, у вёсцы Скірмантава. Раней называлася
"Святая гара", а ў 1958 годзе назва была змененая на сучасную.
3. Беларусь - самая вялікая еўрапейская краіна, у якой няма выхаду да мора.
Бліжэйшае марское ўзбярэжжа знаходзіцца на адлегласці 200 км.
4. У межах нашай дзяржавы маглі б змясціцца некалькі еўрапейскіх краін:
напрыклад, тэрыторыі Грэцыі, Бельгіі і Швейцарыі.
5. Беларусь называюць "лёгкімі Еўропы", бо 36% тэрыторыі нашай дзяржавы
займаюць лясы. Менавіта таму ў нас неверагодна лёгка дыхаць, а паветра нават у
гарадах вельмі свежае ў параўнанні з іншымі краінамі.
6. Балоты займаюць практычна 1,7 мільёна гектараў Беларусі, яны адсарбуюць з
атмасферы велізарную колькасць вуглякіслага газу. А яшчэ балоты набіраюць усё
большую папулярнасць у турыстаў.
7. 77% жыхароў Беларусі - гараджане, а значыць, ўсяго толькі 23% жывуць у
сельскай мясцовасці. З-за гэтага вандроўнікі могуць не сустрэць нікога на сваім
шляху, перасякаючы прасёлкавыя дарогі.
8. У Беларусі ёсць шмат радовішчаў карысных выкапняў. Самае вялікае з іх радовішча калійнай солі пад Салігорскам. Гэта самае вялікае ў Еўропе і адно з
найбольшых у свеце радовішчаў калійнай солі.
9. За сваю гісторыю Беларусь змяніла шмат назваў. Напрыклад, мы былі ў складзе
Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага (Літва). Яго насельніцтва
называлася літвінамі, і размаўлялі яны на старабеларускай мове (якая некалькі
стагоддзяў быў дзяржаўнай мовай).
10. Каляды ў нашай краіне святкуюць двойчы: 25 снежня - каталікі, 7 студзеня праваслаўныя. Гэта афіцыйныя выхадныя дні ў Беларусі.
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11. Беларусь - адзіная краіна былога СССР, якая выкарыстоўвае савецкую
сімволіку да гэтага часу (з мінімальнымі зменамі).
12. Продкамі-беларусамі могуць пахваліцца многія знакамітасці. Напрыклад, Ліза
Кудроў, Скарлет Ёхансан, Харысан Форд, Майкл Дуглас і Льюіс Мэер.
13. Вядомы мастак Марк Шагал - таксама беларус! Многія свае карціны ён
прысвяціў роднаму гораду Віцебску, які вельмі моцна любіў.
14. Дзякуючы беларусу Барысу Кіту, які працаваў над стварэннем ракетнагна
паліва, была здзейснены місія APOLLO - першае падарожжа чалавека на Месяц.
15. World of Tanks - вядомая гульня, створаная беларускай кампаніяй Wargaming. У
беларускай авіякампаніі "Белавія" ёсць самалёт з сімволікай Wargaming.
Прыкладанне Viber таксама створана ў Беларусі - гэта вядомы мессенджер, які
дазваляе камунікаваць без выкарыстання сотавай сувязі, але з дапамогай інтэрнэту.
16. У Беларусі прафесія праграміста з'яўляецца самай высокааплатнай, і ў нашай
краіне вельмі шмат кампаній, звязаных з інфармацыйнымі тэхналогіямі.
17. Наша краіна можа пахваліцца вялікай колькасцю вядомых музыкаў: сярод іх і
бітмэйкеры, якія ствараюць музыку для амерыканскіх артыстаў, пераможцы
дзіцячага "Еўрабачання" і вядомыя хіп-хоп артысты, а таксама класічныя
музыканты.
18. Адна з лепшых тэнісістак свету Вікторыя Азаранка - таксама беларуска. У 2012
годзе яна была Першай ракеткай свету.
19. У 2014 годзе на "БелАЗе" выпусцілі самы вялікі самазвал у свеце. Яго вышыня 8,7 метра, а грузападымальнасць - да 500 тон. Гэтага гіганта можна ўбачыць толькі
ў кар'ерах.
20. У ліпені 2016 года ўпершыню за найноўшую гісторыю беларускай дзяржавы ў
нас з'явіліся манеты. Новыя беларускія рублі падобныя на еўра, і адна з гэтых
прыгожых банкнот была намінаваная на "Банкноту года".

Нумар падрыхтавалі: Краўцоў Ягор (11 “А”),
Кудраўцаў Алег (11 “А”),
Мартынава Яна (11 “А”),
Молакава Вікторыя (11 “А”),
Пратасава Кацярына (11 “А”).
Рэдактар Юрчанка С. А.

