
.Першае чытакііе дг]я дзетаъс беларусаУ» й «Букварьt>
Iюш" в число псрвьіх белорусских. учебников.
Книги Тётки во мгіогом [іредопределиm развнтие
і]ациоj{алъ[іой учебной и детской лтпературьf . ОIіи
проникLіуты идеями народнос", tіаправ7тены на
воспt"нис детсй і{а положrmсльных, примерах из
труда и бьm крестъянина, подчёркивают сго
трудот[юбне. )1роизведения Тётftи ушіли дс.гей тонко
чувствова.гь роді{ую пр»роду. В 1914 Тётка
рсдагіі7ровала юііошескиГі краеведческий
иплюстрироваIіньLіi журнап <Лучинfса» ( l 9 I 4 г. ,
вьігі[ло 6 номеров}, широко освещавLLіий вопросьL
обучсиFія  и  воспmаtіия  молодёжи.
В своіIх пуб"цііс"ческмх статьях (<tКак нам
учиться», «Бере"те род][ое сj7ово» и др.) Тётка
вьtсту["ла как пропага»д нст дем окра"ческих
в3г7ія,тіов на пробjіемы народі{о1.о просвещения.

В своLі.` гіроизведснііях затраfіtвm іжIіе важі`іые
тсмьі` каh. судьба []ебснъса ( поэма L`Адві.`і]tzLя пес«я`.),
патрI{отизм « fіаLuюіmльгіая юрдость
(ст"от`вореtіия ``Сым i маіIj.`)` богатсі.во и ь-рcісота
прііроды и р.шость .жи.t+{и (сті[хот8ореиііе
"Кароль")` 1`ема гірfіролhі .!атронута во мFtоm^'

проі{mсnеііиях автtt[.а. "Моро3-'` -`дуб"` "Вярі`аюцца
3 вь]раіо жоравы` г}іс1" м .чр. В стііхотворении ``Моя
ііа},'fса" он гірямо [-оворііт о ро,іи ііриродьі в развитии
л нLіііостіі  человска`

Кііиm Я   КQласа ..J.lруі.ое чьітанііе лтія дзстаh.
бсларусt`У.' бI,Lіа Iг`qсіояu`\им событіісм врсмt>іIи   Каъі-
г!I{сатеjіь м педат.ог. h.отор.,Iй хорошо .!нает
гісііхолоп4ю летсй, он составіIл }ічебіі)іо mиг}.` таh.им
обра3tt\і. что она гіреh.расііо форммропапа
^'}'льту.ріjі,іt` іі  Iіріtродсmс,,``іссh'ис  гірc`,тс`г.івления
іі{`сп іі.таr[н{іh^ов   Т1стівь[е  `Iеті,іре  ра-3,..`t`jtu д{іIіііоГі

h-гпIг`іі  іі`tі`г!ящі`ні,і  прIIро,іе` а имсііно  »рсмсн:\м  гtі,чt\`
А  в гюсл..,`нtіх трех раз.тс.іах ра'3`і.`іііt:н ы
іірои.}ве..:існ ия н  прі"сры  і{ародLіtігtt `гворчсства,
Бслоруссh.ая .ііIтсрат}Jра, фол ьh-jіор и ро,тная природа.
п`і мн€н[4ю Я. КО.:іаса являіотся ва.^'ньіми фактtjрt".і
і`ію,іствамtі посгLі`та.tі4я іі tЮ}'ченіія ребсііка,  Я`  К{`tлас
ііс то,і ьh-о рекомсн,іов€Lf[, как привLівать детям
ЛЮбОllЬ  К ТР}tЛУ « Рt`7tИОй  ПРLIРОде, |Ю  іі  СаЬI
стремііjіся лобмті,ся  э.гог`{` свои`tw заL`тсчатсльіIі,г\іLі
l1р{)L1зведl`тт|Iя`" о краСОте бе.'lорусс^.ой llр11родьI.
tіап»санньt.ми ,.фя дсі сй`

|}hіст}'п," 3а овладсі"с детhъі гі род[{ь" бсjtОрусскмм
ЯЗЬtКО`t С ГtСРВОГО д[.|Я ОбУЧС|"Я, М ,А`  БОЩ<ГulОВНЧ
t`браiіLал внt`іманис »а взпtімосіm'!ь в преподаваніm
дВУХ  РО,'LСГВеНI1 ЫХ  ЯЗЬIКОВ -беJ1ОРУССКОГО  |l  Р}'ССКОГО.
Он  выст.угіал проі`ив преі`одаваі."я р}гсск{іго язьіка я
бLSл_р`р}Jсской  шкоj[е.

Одіін и3 руюоводіпслеіi восстаніія  I 86З г..
tізда.і.сль іI рсдак.гор ііеjіег"іhмоГі
рсвоjі іоuиоI] [Iо-демокра"ческой газеты
ttМ}.>кі7іі`.ая правда»`  В сDое`й
обіі`сственно-политііческойдеятсjlьіIоL'ги
Кел Iіііовс[{rій удслжі внfімаіще вопросам
•`аро,.LLіttго обра3оfіа"я и  гіравс'mсніюго
восі]іітаіііія  в формііро8аIfиіі }іичіт{tс"
чс,.іовеіtz` іі ж«зііи общества. Он кри"Itоваj[
с}іщсствуIощую с истсму образоm"я,
ОфLlll||аПЬlJ}Ю ШКОдЫ]УЮ Г1ОЛИ"ку ЦаРСКОГО
п равит€льства, напранлс]ікріо на лLгшсfіис
t`сновной массы бсjіор}.сскоі.о наро,аа
гіt`t.іііоіііLtі[Iоі`о образованfія. КаяIt»овскіій
с г&ііііj] вопрос об открытііи II[«рокоГі сіти і.іjh'ол
[Uія ііарода, об),.Lіепии детей гіа ро,тlн{tм я.!ьіке,
6осгіитаііис моjіодсж« в духе ліобtвіI h. ро,,ііінс

|3 с8{tіі.` проіI'.3веде[[ііж он старался гіоtі.iізать
с.qа8ііое іір{tuLflc`с` беjlорусского нарола Iі
гі і"звал  h. во`tрctждс[і«Iо р<>д»ой к+J,і ьт}тіьі  и
бе.іttр}tсскоГ7 госу,тарігвеmостті.   ГоI"мый
Ц.1РСКіі МИ  ВЛаС1`ЯМ» ОН СВОГf .ПеРВЬТй  СбОРНИК
сі``tхотвореItиіi «дудка белорусская» смог
{.пуб."кова.тъ только в l 89|  году в Кракове
іIt>..і !ісе8доні"ом Магей БураLіок, а второі-і
сборник -«Смычок белорусск«Гі» - D  I 894
году о 11ознани гіод гIсевдонимом Сымон I'свh.а
nз-гіод Г>орисова. Он первый и3 бсjюрусских
і і іісателсі'7 оповес.пm о с.vщоствованііе

`!       беjтоі.}ісскttі-с, 'э"оса Iі выдслил
са^tостояі.е,.і ьііость бсjіоруссItого языка.

В сноііх пт]ttіtзведенияtь правд[іво пока3ываjі
у"стенное погіоже[іие белорусскою ііарода`
выра`л{ал і[х неіtависть к са*4одср]і{авпю н
стремтісі"е к свободе. ЛнричссItое
стnхотвореі!ис на бспоруссI{ом языкс
являіотся осі{овііым жанром его mорчества. В
ііих огражаетсm jіIобовь к крестьянству,
стрсмле[іис видсггь сго образованнь" и
счастj"вым. Стихи Я. JIучііны бI,іm
ііосмсртно собраны в сборIIііке "Вязанка",
выL[[едшем в  1903 году.
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