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«Маленечкі кавалачак планеты, там, дзе бруіцца сіняя Дзвіна». Так трапна 

напісаў Валянцін Лукша пра Полацк.  А побач са старажытнейшым горадам 

Беларусі на той жа  сіняй Дзвіне знаходзіцца адзін з самых маладых і прыгожых 

гарадоў нашай краіны – Наваполацк. Для адных ён месца нараджэння і жыцця, 

для іншых – месца працы ці вучобы. Наш горад вядомы перш за ўсё сваімі 

нафтахімічнымі гігантамі. А хто з літаратараў меў ці мае дачыненне да 

Наваполацка? Якія творы напісаны імі пра горад і для дзяцей? Ці гучыць у 

горадзе беларуская мова і ці друкуюцца кнігі на ёй? На гэтыя і іншыя пытанні 

адказвае «Наваполацкая літаратурная азбука» – невялікая кніга, якая зусім 

нядаўна выйшла з друку. А задума яе стварэння ўзнікла ў бібліятэцы базавай 

школы № 10. За аснову ўзяты беларускі алфавіт. Спалучэнне літар «дз» і «дж», 

ці так званыя афрыкаты, уключаны ў «Азбуку» згодна агульнай практыкі. 

Выданне змяшчае звесткі пра літаратараў, якія маюць непасрэднае дачыненне да 

Наваполацка і Полаччыны.  Хто яны? Гэта Уладзімір Арлоў і Ірына Жарнасек, 

Навум Гальпяровіч і Аляксей Дудараў, Сяргей Панізьнік і Сяржук Сокалаў-

Воюш, Надзея Салодкая і Тамара Талкачова, Лявон Баршчэўскі і Аляксандр 

Мартыненка. А таксама Пятрусь Броўка і Янка Журба, Рыгор Барадулін і 

Генадзь Бураўкін, Валянцін Лукша і Валерый Старынскі. Не забыліся і пра гонар 

зямлі Полацкай – Еўфрасінню Полацкую і Францыска Скарыну. Не забыты і 

Тарас Хадкевіч, які напісаў самы буйны празаічны твор пра будаўніцтва 

Наваполацка – раман «Песня Дзвіны». Для многіх стане адкрыццём той факт, 

што класік беларускай літаратуры Янка Купала мае непасрэднае дачыненне да 

нашага горада. На будынку чыгуначнага вакзала ў Барав усе-1, якая зараз 

уваходзіць у склад Наваполацка, размешчана мемарыяльная шыльда з надпісам 

«Тут у 1916 г. служыў старшым рабочым дарожна-будаўнічага атрада 

Варшаўскай акругі шляхоў зносін беларускі паэт Янка Купала». 



Вадзім Дзевятоўскі, ураджэнец Наваполацка і яго Ганаровы грамадзянін, 

добра вядомы ў Беларусі як спартсмен, чэмпіён свету, прызёр Алімпійскіх 

гульняў, старшыня Беларускай федэрацыі лёгкай атлетыкі, былы дэпутат Палаты 

прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. «Вясёлка прыгожая, 

дзень цудоўны, сонейка цёплае радасць дае! Наша жыццё, ты такое чароўнае! 

Шчасце быць часткай цябе!» Гэтыя светлыя, добрыя, поўныя аптымізму радкі 

напісаў Вадзім Анатольевіч. 

З кнігі чытачы даведаюцца і пра народны тэатр лялек «КапялюШ», які 

працуе пры Цэнтры рамёстваў і традыцыйнай культуры Наваполацка, пра яго 

стваральніка і кіраўніка, пераможцу рэспубліканскага конкурсу «Чалавек года ў 

галіне культуры-2018» Андрэя Рэцікава. 

Выданне не прэтэндуе на адлюстраванне ўсяго  літаратурнага працэсу, але 

многія мясцовыя творцы, якія пішуць для дзяцей па-беларуску, трапілі на 

старонкі «Азбукі». Гэта Ганна Алескерава і Марыя Валькоўская, Іна Мароз і Ала 

Іванова, Рэгіна Шабанава і Кацярына Марчанка, Феакціст Фядотаў і літаратурна-

музычнае аб’яднанне «Крылы». Шкада, што гэтую кнігу ўжо ніколі не 

патрымаюць у руках Юрась Касцюк і Пётр Магер. І як запавет навапалачанам 

гучаць радкі з верша былога загадчыка бібліятэкі нашай школы Лідзіі Полазавай: 

Куды б не паехаў, 

Далёка ці блізка, 

Якія б не зведаў 

Жыцця віражы, 

 Ты пакланіся гораду нізка! 

Ты Наваполацкам даражы! 

Пры падрыхтоўцы выдання выкарыстоўваліся краязнаўчыя матэрыялы 

гарадскіх і прыватных бібліятэк, інтэрнет-рэсурсы. «Азбука» змяшчае 

біяграфічныя звесткі пра літаратараў, іх творы, або ўрыўкі з твораў на 

беларускай мове. Кніга добра ілюстравана, мае выдатнае паліграфічнае 

афармленне.  Заслуга ў гэтым мясцовага выдаўца Алега Маладзечкіна. Выданне 

стала магчымым дзякуючы спонсару, які ахвяраваў уласныя грошы і пажадаў 

застацца невядомым. Гэта сведчыць аб тым, што ёсць сярод нас людзі не толькі 

таленавітыя, але шчодрыя і сціплыя. 

Выданне адрасавана вучням пачатковай школы, настаўнікам, бібліятэкарам, 

краязнаўцам, шырокаму колу чытачоў. Яно мае метадычнае значэнне. Пры 

жаданні кожны зможа стварыць аналагічную літаратурную азбуку пра «свой 

маленечкі кавалачак планеты». 

   

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 


