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СЛАВА ШКОЛЫ -
У ВУЧНЯХ 

Не так дауно адсвяткавала свой 375-гадовы юбилей слуцкая еярэдняя 
школа № 1. Псторыя данесла да нас звестк1 аб тым, што у Mai 1617 г. 
князь Януш IV Радз1в|'л выдау грамату аб заснаванш у Слуцку вучьш-
шча "для навучання хрысцдянскага юнацтва". У 1630 г. вучылпнча бы-
ло пераутворана у пмназ1ю, якая неузабаве стала в5щомай далека за 
межамд Беларусь У паслярэвалюцыйны час яна рэаргашзавана у агуль-
наадукацыйную школу. 

Мне пашчаецша працаваць у адной са старэйшых школ Бацькаушчы-
ны чвэрць стагоддзя назад. Слуцкая школа № 1 пад той час з'яулялася 
слынным цэнтрам асветы i культуры: з 640 яе вучняу больш за 400 ча-
лавек займалкя музыкай, спсвам1, выяуленчым мастадтвам. Працавал1 
хоры малодшых i старэйшых класау, зборны хор, ансамбль баяшетау, 
эстрадны аркестр, некальм актэтау хлопчыкау i дзяучынак i нават... 
с1мфашчны арксстр. Школьная "apMia мастацтвау" пад, юраунщтвам 
настаушка спевау i музыю, заслужанага дзеяча мастацтвау Беларуа 
Уладз1м1ра Апанасав1ча Жлукценю з'яулялася "завадатарам" гарадск!х 
i школьных святау i урачыстасцей. BHCOKIMI был1 вын1К1 навучальна-
выхаваучай працы. Высок i5i яны i сёння. 

Старэйшая школа Беларуа багата славаю ceaix вучняу, роскв1там ix 
таленту у розных сферах дзейнасць А славы выпускшкам гэтай наву-

.чальнай установы не пазычаць. Мнопя з ix сталi вядомым! вучоным», 
педагогам!, урачам1, ш'сьменшкам1, паэтамц акцёрам!. Нагадаю толыа 
некаторыя 1мёны выдатных дзеячау навум i культуры: Г. Кулакоуск1 — 
заснавальшк першай у Pacii спецьшнзаванай клшш па хвароЬах ску-
ры; К. Карсалш — жыватсец;. A. KpacoycKi — клаак айчыннай меды-
цыНы, аутар 'Курса практычнага акушэрства"; Э. Паулов1ч — мемуа-
рыст, маета к; IL Церасю— вядомы спсцыялкт у галше астрафотамет-
рьй, як1 вьипчыу всл1чыню Сонца i вызначыу шжэйшую мяжу яго тэм-
пературы; А. Ержазоусю — доктар медьщынсюх навук, аутар грунтоу-
най працьГ^Прьшатная xipyprisi"; У. Дубовж — генерал-лейтэнант; 
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А. Фядзюшын — доктар б1ялапчных навук, аутар манаграфй "Птушк! 
1эеларусГ. 

Пералж 1мёнау славутых дзеячау айчыннай навук!, культуры, асве-
ты, талент я и х узгадавала знакамггая навучальная установа, мог бы 
заняць не адзш дзесятак старонак. Але нават у гэтым сузорЧ адно 1мя 
йылучаецца асабл1ва ярк1м ззяннем. Я маю на увазе 1. Катеускага (Ка-
тев1ча). Шмат у чым дзякуючы ягоным творчым намаганням, падзв1ж-
нщкаму жыццю, высокай адукаванасщ беларуская культура набыла тое 
абл1чча, якое дазваляе разглядаць яе як адну з высокаразвшях еура-
neftcKix культур. 

... Вядомы асветшк, кшгавыдавец, педагог KanieycKi (Кашев^ч) 1лья 
Фёдарав)ч (каля 1651—1714) скончыу Слуцкую имназ1ю у другой па-
лове XVII ст. Вучыуся у адным з ушверсггэтау Заходняй Еуропы (маг-
чыма, у Амстэрдаме, бо ён пасля таго як папрацавау настаушкам у сва-
ёй роднай Слуцкай пмназн, пераехау менав1та у Амстэрдам). 

У Галандьп наш славуты зямляк займауся кшгавыдавецкай справай, 
працавау у друкарш Гесшга, дзе адбылася яго сустрэча з маладым Пят-
ром I. Пётр I дамов1уся з 1. Ф. KanieyadM аб выданш навучальных кшг 
для Pacii. Есць звестю, што i прэзщэнт Нямецкай каралеускай акадэмн 
навук Г. Лейбнщ знаходз^уся у ператсцы з беларуск!м асветшкам на-
конт выдання шэрага творау на славянсюх мовах. У Галандьп 
i. Ф. KanieycKi выдау каля 10 кн1г на "славена-роскай" мове. Наогул 
жа ён з'яв1уся складальшкам i выдауцом каля 20 кшг на рускай мове. 
Сярод ix падручшк па арыфметыцы, руска-лацша-нямещи i руска-лащ-
на-галандск1 слоушю, каляндар, навучальныя дапаможшк! па псторьй 
i рыторыды. Да таго ж талешшты асветнгк удаскашшу к1рылщу, пе-
раклау i выдау байк1 Эзопа, стау аута рам першай рускамоунай зорнай 
карты. 

I. Ф. KanieycKi падтрымл1вау (мкненнс трох братшх народау — бела-
рускага, рускага, украшекага — да аб'яднання. Щкава, што ён называв 
ix "славена-руск1м" народам i бачыу сваё жыдцёвае прызначэнне у 
тым, каб садзейшчаць яго асвеце. 

Педагапчная i асветнщкая дзейнасць I. Ф. Катеускага была наюра-
вана на тое, каб глыбок1я i багатыя навуковыя веды iumi на карысць 
простаму люду. Пры гэтым ён прызнавау каштоунасць самых разна-
стайных ведау — прыродазнауства, матэматыю, гкторьи, rcarpacjjii, л ь 
таратуры, — бо л'тыу, што праз ix асоба уздымаецца да вяршынь дас-
каналасщ. 

Славуты выпускн1к Слуцкай пмназн усё жыццё прысвящу таму, каб 
прывщь народу, асабл1ва юнацтву, любоу i цягу да адукацьй i самааду-
кацьп. Ён сцвярджау, што праз веды можна здабыць вел1ч i славу, да-
лучыцца да высокага хараства, умацаваць дзяржаву. Таму што веды, 
"не залежна ад чыну, кожнаму чалавеку на карысць щуць". 

* * * 

Шчасл1вага табе лесу, старэйшая школа роднага края. Ты нарадзшася 
у глыбнй стагоддзяу. Ты узгадавала не адно пакаленне рушпуцау ай-
чыннай асветы. Хай тое святло, што яны запалЫ, нжол1 не згасае у 
справах TBaix вучняу. 

В. У. Чэчат 
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