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«ЛУЧЫНКА» ЗЛУЧЫЛА СТАГОДДЗІ: 

асоба Цёткі як педагога і публіцыста 
 

Жыве мая ліра нанова! 

 

Творчасць і паэзія, жанчына і песня – з’явы надзвычай гарманічныя. Цётка… Як песні зваротка. 

Як песні радочак… Так лірычна-замілавана звяртаецца праз цэлае стагоддзе да сваёй зямлячкі 

гродзенская паэтэса Данута Бічэль у вершы “Цётка”. Бо народ здаўна выказваў свае пачуцці праз песню 

як люстэрка душы. Бо Алаіза Пашкевіч хацела быць і стала “песняй у народзе”. Бо стагоддзе таму 

Цётка-асветніца прароча звярталася да школьнай моладзі з просьбай шанаваць роднае слова. Гэта быў 

кліч-запавет дбайнай руплівіцы нашаніўскага палетку, педагога, сапраўднай будзіцелькі беларускага 

слова.  

Свае культурна-асветніцкія ідэі Алаіза Пашкевіч увасобіла ў паэзіі з багатай палітрай артыстаў-

грайкаў і музыкаў, жанчын як найярчэйшых кветак зямлі нашай і дзяўчынкі Касі – “багіні, царэўны”. 

Менавіта Цётка як педагог і як “палкая і вечна маладая Маці беларускіх паэтэс” (Е.Лось) падарыла свае 

першыя чытанкі для дзяцей: “Беларускі лемантар, або першая навука чытання” (1906), “Першае 

чытанне для дзетак беларусаў” (1906), “Гасцінец для малых дзяцей” (1906). 

Думаецца, найбольш поўна асветніцка-педагагічныя ідэі Алаіза Пашкевіч увасобіла ў першым 

беларускім часопісе для дзяцей і моладзі, які меў вабна-непасрэдную, ласкавую назву – “Лучынка” 

(1914) [1]. Аўтары-ўкладальнікі ў прадмове сучаснага шыкоўнага выдання “Лучынка” (2013) – 

самастойнай сямейнай чытанкі для дзяцей і дарослых [2] – адзначаюць наступнае: “Мы назвалі кнігу 

“Лучынка”, бо яна нясе святло, а значыць асвету, навучанне, адукацыю. У 1914 годзе пад такой назвай 

выходзіў часопіс, літаратурным рэдактарам якога была вядомая беларуская паэтка Цётка (Алаіза 

Пашкевіч). … Таму мы адкрываем так званую індывідуальную школку-вучэльню (школку – для дзяцей, 

вучэльню – для дарослых) “Лучынка”, якая кожнаму асвеціць дарогу ў таямніцы мовы народа Беларусі, 

дапаможа зацікавіць і авалодаць ёю не толькі дарослых, але і маленькіх чытачоў. Вядома, што калі 

дзіця з гарадскога садка прыходзіць дадому, то беларускай мовы яно не чуе, а трэба, каб нацыянальная 

мова дзяржавы больш гучала і ў дзіцячым садзе, і ў школе, і дома. 

Бясспрэчна і тое, што калі на роднай мове загавораць маці, бацька, дзядуля, бабуля, выхавальнік, 

настаўнік, то абавязкова загавораць і іх дзеці” [2, с. 6, 9]. Таму ўкладальнікі сучаснай кнігі “Лучынка” 

(2013) заахвочваюць навучэнцаў набываць і чытаць беларускія кнігі, слухаць беларускае радыё і 

глядзець беларускія перадачы па тэлебачанні, займацца вуснымі перакладамі разам з дзецьмі і 

праводзіць гульні (напрыклад, “Ні дня без беларускага слова!”), чытаць уголас беларускамоўныя 



 

часопісы “Вясёлка”, “Буся”, “Маладосць”, “Роднае слова”, “Вожык” і інш., газеты “Літаратура і 

мастацтва”, “Культура”, “Наша слова” і інш., а таксама размаўляць паміж сабой на роднай мове. “А 

яшчэ раім, – пішацца ў прадмове да кнігі, – вучыцца выразна чытаць творы беларускіх пісьменнікаў, 

якія дапамогуць зразумець: якой бы нацыянальнасці вы ні былі, беларуская мова будзе для вас 

матчыным дарункам ад самай калыскі, … бо “пазбыцца роднай мовы – што пазбыцца змалку маці”. 

Вось чаму трэба шанаваць, любіць, берагчы мову як бясцэнны скарб, як вялікі дар прыроды, што нас 

стварыла. Вучыце на памяць вершы, што прыйшліся даспадобы, і чытайце іх сваім родным, сябрам, 

выхаванцам” [2, с. 11]. 

Да такога – удумлівага, мэтанакіраванага сямейнага і індывідуальнага чытання кніг – заклікала 

сто гадоў таму Цётка. Як бачна, яе голас пачуты. Наша слаўная зямлячка Алаіза Пашкевіч – Цётка – 

голасна, прароча сказала: 

Жыве мая ліра нанова! [3, с. 84] 

Як вядома, Цётка з’яўлялася фактычным літаратурным рэдактарам выдання “Лучынка” 

(афіцыйным лічыўся Аляксандр Уласаў). Асноўная задача часопіса, як лічыла Цётка, – быць 

“настаўнікам моладзі”: “«Лучынка» будзе старацца заглянуць у кожны куток нашай роднай 

Беларускай Старонкі; пазнаць усе яе балючкі, паказаць іх Табе, Моладзь, і растлумачыць, якім 

спосабам можна з гэтых балючак вылячыць Родну Старонку” [1, с. 2, кн. 2]. Распачынаўся першы 

нумар (першая кніжка) “Лучынкі” – літаратурна-навуковага беларускага часопіса для моладзі – 

праграмным вершам “Лучынка”:  

 
З “Лучынкай” паволі ў зімовую ночку 

З хаты да хаты пойдзем шукаць, 

Мабыць, забыты людзьмі у куточку, 

Хлопец-сіротка дзе хоча чытаць. 

 

Можа, дзяўчына, спраўшы кудзельку, 

Будзе ў запечку маркотна сядзець 

Або ў зімовую нудну нядзельку 

Праз выбіту шыбу на поле глядзець. 

 

Падойдзем да іх мы з “Лучынкай”, пасвецім, 

Аб роднай старонцы сцікавіма іх, –  

Можа, з “Лучынкай” іскры разнецім 

У думках і ў сэрцах сіл маладых  

                  . . . 

Моладзь, вы – сіла ў кожнае хаце, 

Вы – сонейка, радасць для бацькі, для маці, 

Вучыцесь, старайцесь, багаццесь у сілы, 

Бо жджэ вас з надзеяю край наш радзімы [3, с. 85-86] 

 

У вучнёўскай моладзі Цётка бачыла гаспадароў новага беларускага Дому, будучыню беларускага 

Адраджэння. “Лучынка”, як бачна, ужо з першай кнігі (№ 1), з першых старонак заклікала юных 

хлопчыкаў і дзяўчынак “узяць святло” і несці яго “з хаты ў хату”, “з вёскі ў вёску”. Сама ж сябе 

Цётка-выдавец называла “старожкай” запаленай “Лучынкі”. Інакш кажучы, беражніцай тога 

агеньчыку, які запалены ад лучыны і асвятляе цемру.  



 

Надзвычай знакава і прыгожа, памяншальна-ласкальна называўся часопіс. Лучынка (ад слова 

лучына) – тоненькая смалістая (хутчэй сасновая) трэсачка, адчасаная ад бервяна ці палена, якая пры 

гарэнні асвятляла сялянскія хаты. Гэтая сведка “прадзедаўскіх дзён” з прыемным сасновым хатнім 

водарам убірала ў сябе ўсё: святло і цяпло, зямлю і неба, дрэва і, здавалася, саму чалавечую душу, бо  л 

у ч ы л а  беларуса з сусветам, аздабляла ягоную хаціну дабрабытам (менавіта пры лучыне гатавалі ежу, 

пралі кудзелю, плялі лапці, вучыліся чытаць-пазнаваць кнігу жыцця, нават спраўлялі вяселлі і хаўтуры). 

Лучына-лучынка запальвалася пры шэрані, змроку, таму і ўвасабляла сабою Таямніцу, Святло і Дабро. І 

хто як не дзеці са сваёй непадкупнай уражлівасцю захавалі ў сваёй памяці “дзяцінства казачны агонь” 

(з верша “Лучынка” Міколы Маляўкі). 

Як педагог, Цётка ўсведамляла вялікую адказнасць выдання такога беларускага часопіса для 

дзяцей, рупілася зрабіць кожны нумар часопіса (ці кожную кнігу месячніка) цікавым і змястоўным. 

Праўда, пасля выхаду першага нумару часопіса Цётка-выдавец занепакоілася, што ў ім мала “агню ад 

маладых сіл”. У лісце да прафесара Пецярбургскага ўніверсітэта Браніслава Эпімах-Шыпілы Алаіза 

Пашкевіч пісала: “[…] “Лучынку” запалілі, але покі што вельмі слаба яна тлее. Трэба больш агню ад 

маладых сіл … Дзядзечка, клікніце кліч між беларускай маладзёжы, хай бярэцца да працы для пакіненых 

братоў і сёстраў у вёсцы. Студэнцкая маладзёж суседніх нам народаў – украінцаў і літоўцаў – шмат 

робіць для вясковай моладзі” [3, с. 216-217]. 

Сапраўды, як натура страсная, Цётка ўмела знайсці дарэчнае, трапнае слоўца, таму з вялікім 

імпэтам заахвочвала іншых пісьменнікаў пісаць і друкаваць свае творы для дзяцей у штомесячніку. 

Натуральна, пасля такіх апантана-неабходных і мудрых просьбаў-запрашэнняў “старожкі запаленай 

«Лучынкі»” працаваць для часопіса, а дакладней – для моладзі як будучыні Беларусі – было святой 

справай кожнага пісьменніка-адраджэнца, сейбіта зарунелага палетку. Таму “Лучынка” папоўнілася 

новымі творамі, ды і аб’яднала вакол сябе многіх нашаніўскіх творцаў: гэта Якуб Колас (“Казкі жыцця”, 

апавяданне “Малады дубок”, верш “Наша гуменца”), Янка Купала (вершы “Моладзі”, “Страшны вір”, 

“Запела вясна сваю песню” (дарэчы, упершыню ў “Лучынцы”)), Канстанцыя Буйло (верш “Хаўтурны 

звон”, фантастычны абразок “Кветка папараці”), Змітрок Бядуля (вясковы абразок “Смерць пастушка”, 

апавяданне “Буслы”), Алесь Гурло (верш “Да дзіцяці”) і інш.  

Больш за тое, вышэйназваныя 9 артыкулаў (з усіх 12 артыкулаў Цёткі) упершыню друкаваліся ў 

“Лучынцы”, што сведчыла пра запатрабаванасць і надзённасць тагачаснага нашаніўскага выдання. Яе 

глыбокая гуманнасць, грамадскі абавязак “людзьмі стаць”  акцэнтаваў любоў як “найлепшую частку 

душы”, як найвышэйшы крытэрый чалавечнасці. Таму так актуальна гучыць для сучаснікаў запавет-

просьба Цёткі ў артыкуле “Аб душы маладзёжы”: “Развівайце ў сабе любоў да чалавека”, “развівайце 

любоў да народа”, “развівайце міласць да слабых і загнаных” [3, с. 186].  

Сумоўны дыялог з нашаніўскай моладдзю, з маленькімі гадаванцамі ў Цёткі не толькі прыгожы, 

але і пазнавальны: гэта звесткі пра газу, пра месцы і спосабы здабычы нафты, пра адкрыццё і значэнне 

радыю, пра птушак, пра народную творчасць, пра матчыны слова і мову. Напрыклад, як роўная з 

роўнымі, Цётка-натураліст вучыць любіць і берагчы птушак, якія не забываюць “свайго роднага 

краю” (арт. “Пералётныя птушкі”, “Гутаркі аб птушках”); Цётка-батанік рэкамендуе, як правільна 

збіраць гербарый і абяцае “напісаць батаніку беларускую” (арт. “Да школьнай моладзі”); Цётка-медык, 



 

знаёмячы з імем вучонай полькі Складоўскай, прасвятляе падлеткаў пра карысць радыю “у лячэнні 

страшнай хваробы – раку” (арт. “Радый”); Цётка-філолаг называе родную мову “апраткаю душы” 

(арт. “Шануйце роднае слова!”); Цётка-культуролаг свядома распавядае пра гісторыю святкавання 

старажытнага язычніцкага нацыянальнага свята Купалля і даводзіць, што папараць-кветка – гэта “сімвал 

знання, навукі” (арт. “Папараць-кветка”); Цётка-гуманіст заклікае юныя душы любіць і шанаваць 

чалавека працы як стваральніка “святой ідэі” (арт. “Аб душы маладзёжы”, “Да вясковай моладзі 

беларускай”); Цётка-гаспадыня заахвочвае беларускіх дзяўчынак дбаць-рупіцца пра парадак у сваім 

дворыку, быць “гаспадынькамі пекных красачак” свайго “гародчыка”, “хаткі”, “вёскі” і, думаецца, 

самога беларускага Дому (арт. “Да дзяўчатак”)… Таму “Лучынку” ў пэўным сэнсе можна было назваць і 

дзіцячай энцыклапедыяй, каштоўнай найперш першай спробай у нацыянальнай літаратуры спалучыць 

педагагічны, маральна-этычны, эстэтычны народны вопыт. Каб выхаваць і выгадаваць нацыянальна 

свядомых асобаў – Беларусяняткаў (як пасля назаве Ларыса Геніюш). 

Мяккімі лірычнымі фарбамі малюе Цётка “інтымныя падрабязнасці народнага жыцця” 

(Р.Бярозкін): гэта “у кашульцы чорнай, зрэбнай. / Тварык сплаканы, мурзаты” “сірацінка, беларуская 

дзяўчынка” (в. “Сірацінка”, кн. 2), гэта бяздольны, хворы на воспу зычлівы і чулы да ўсяго жывога 

Міхаська-сіротка, якога “запхнулі ў запечак, так ён там і рос, … як тое дзікае зеллечка”, “жыў Міхась 

у запечку нашых хат – беларус малы, брат” [3. c. 114] (апавяданне “Міхаська”, кн. 1) , гэта хворая на 

сухоты, але надзвычай інтэлектуальная і эмацыянальна багатая дзяўчына Анелька, для якой медыцына 

“самая мсцівая”, душа якой кідае выклік долі, калі немагчыма не думаць пра смерць, а так хочацца 

жыць-ствараць (“Мамачка, і свет пекны, і людзі добрыя, і варта жыць, радзіцца, каб убачыць красу, 

рассыпаную па шырокаму свету” [3, с. 127]), істота якой надзвычай эмацыянальна-багатая (у 

падарожных лістах да маці – любаванне-мроя сваёй, беларускай “пекнай” красой, дзе “бягуць загоны 

сівага аўса”, “бульба наша сінімі кветкамі ківаецца на сонцы”, “чырвоныя шчаўі бягуць межамі”, 

“купальскае зеллечка кругом пахне” [3, с. 129]) (нарыс “З дарогі”, кн. 3).  

Асэнсаванню шарадаў, магічных квадратаў, арыфмаграфаў, загадак, жартаў, красвордаў 

прысвечаны апошнія старонкі кожнай з шасці кніг “Лучынкі”. Тут важна не толькі разгадаць іх, але і 

зразумець “зашыфраванае” слова. Адгадкі, адказы, зразумела, друкаваліся ў наступнай кнізе, што 

заахвочвала дзяцей чытаць і сачыць за кожным нумарам (ці кожнай кнігай) т.зв. месячніка. Больш за 

тое, гартаць і чытаць, пазнаваць і самасцвярджацца гадаванцаў-падлеткаў стымулявалі ў кожным 

нумары часопіса наступныя прапановы Цёткі-руплівіцы ад імя рэдакцыі: “Між прачытаўшымі добрые 

разгадкі усіх задачоў, рэдакцыя разыгрывае гадавую падпіску “Лучынкі”…” [1, с. 32], або “Дастанець 

дарма кніжку той, хто першы разгадае гэтыя дзьве рэчы” [1, с. 40]. Як сапраўдны псіхолаг, Цётка-

выдавец парупілася аздобіць апошнія старонкі часопіса беларускімі нацыянальнымі гульнямі: “Гульня ў 

мак” (кн. 2), “Гульня ў гарлачыкі” (кн. 4), “Гульня ў авечачку” (кн. 5). Аздоблена “Лучынка” цудоўнымі 

па тым часе ілюстрацыямі, што, безумоўна, спрыяла поспеху дзіцячага выдання. 

Выхаваўчая народная педагогіка была блізкай Цётцы-празарлівіцы. Таму надзвычай актуальны 

пранікнёны зварот Алаізы Пашкевіч да юных душ тагачаснай і сучаснай моладзі: “Толькі не кідайце 

роднай мовы: бо запраўды для свайго народу тады вы ўмёрлі! Мейце сілу і адвагу дзержацца роднага 



 

слова. Мейце сьмеласьць усюды голасна казаць па-свойму” [1, с. 2, кн. 3 ]. А сёння і “школьнай 

граматыкі / правілы маем, / а мовы не маем” (з в. Д.Бічэль “Цётка”).  

Асоба Цёткі (Алаізы Пашкевіч) у гісторыі беларускай літаратуры – знакавая і фенаменальная. 

“Вялікая беларуская будзіцелька” (па словах В.Коўтун) шчыра дбала пра тое, каб засеяць “наш 

палетак” адборным зернем. Зернем Дабра, Мудрасці, Спагады, што гадавала і выхоўвала маленькага 

беларуса.  
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