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Годнасць нашага слова



Партрэт праф. А. М. Пяткевіча  Партрэт праф. А. М. Пяткевіча  
з галерэі “Прафесары ГрДУ  з галерэі “Прафесары ГрДУ  

імя Янкі Купалы”імя Янкі Купалы”

“Што ж, жыццё – яно ўсякае. Але найперш яно – дзівосна 
прыгожая рэч, хаця і вельмі складаная. І за адведзеныя табе 
гады не спазнаеш яго як след. Ды любіць і шанаваць яго дадзена 
кожнаму”. 

Аляксей Пяткевiч.  
Успаміны: Гродна, студэнцкая аўдыторыя, калегі і інш. 



З бацькамі.   З бацькамі.   
Новы Свержань, 1958 г.Новы Свержань, 1958 г.

У войску, 1958 г. У войску, 1958 г. 

7-ы клас Новасвержан-7-ы клас Новасвержан-
скай школы. А. Пят-скай школы. А. Пят-
кевіч – крайні злева. кевіч – крайні злева. 

1946 г. 1946 г. 

Студэнт БДУ Аляксей  Студэнт БДУ Аляксей  
Пяткевіч. Мінск,  Пяткевіч. Мінск,  

1949 г.1949 г.

“Кожны раз, калі кіруюся да роднага па-
рога, калі машына,  ідучы са Стоўбцаў, пе-
равальвае цераз чыгуначны пераезд каля 
Нёмана і вачам адкрываецца шырокая па-
нарама майго мястэчка Новы Свержань, 
зведваю раптоўны прыліў радаснай узбу
джанасці, да якой аднак прымешваецца 
пачуццё гаркоты  і жалю – нібы шкада-
ванне сябе: як жа даўно ты не быў тут, як 
ты так мог?”
             Аляксей  Пяткевіч. Сваё 



Студэнты БДУ – Аляксей Пяткевіч, Генадзь Цвяткоў,  Студэнты БДУ – Аляксей Пяткевіч, Генадзь Цвяткоў,  
Яўген Камароўскі, 1952 г.Яўген Камароўскі, 1952 г.

Вясна 1954 г. Студэнты БДУВясна 1954 г. Студэнты БДУ

Выпускнікі БДУ 1954 г.  Выпускнікі БДУ 1954 г.  
Сустрэча ў 2000 г.Сустрэча ў 2000 г.

Дзяржаўная камісія па размеркаван-
ні выпускнікоў аспірантуры прапанавала 
Аляксею Міхайлавічу Пяткевічу месца ў 
Інстытуце літаратуры Акадэміі навук, 
але ён адмовіўся. Маладому выпускніку ас-
пірантуры БДУ хацелася чытаць лекцыі 
студэнтам, і ён папрасіўся ў якінебудзь 
педінстытут… 

(Паводле ўспамінаў А. М. Пяткевіча)

 



«Так у 1957 г. я трапіў у Гродна. З той 
пары прайшло, па сутнасці, цэлае жыццё 
ў гора дзе над Нёманам. Я тут не проста 
прыжыўся. Я стаў гарадзенцам, для якога 
кожная драбніца старых вуліц і вулачак, 
унікальных помнікаў архітэктуры, ста-
ражытных каштанаў і ліпаў значная і да-
рагая. Тут выраслі ўжо мае ўнукі…». 

(Паводле ўспамінаў А. М. Пяткевіча)

 

Унук Багдан Загідулін з жонкай Аняй Унук Багдан Загідулін з жонкай Аняй 
і дачкой Марыськай. 2020 г. і дачкой Марыськай. 2020 г. 

З жонкай Марыяй і дачкой Марынай З жонкай Марыяй і дачкой Марынай 
у гарадскім парку. Гродна, 1959 г.у гарадскім парку. Гродна, 1959 г.

З  жонкай і ўнукамі – Аляксеям і З  жонкай і ўнукамі – Аляксеям і 
Багданам,  9 снежня 1996 г.Багданам,  9 снежня 1996 г.



Са студэнтамі на ганку літаратурнага музея Янкі Купалы. 1972 г.Са студэнтамі на ганку літаратурнага музея Янкі Купалы. 1972 г.

А. М. Пяткевіч  А. М. Пяткевіч  
са студэнтамі. са студэнтамі. 
1962 г.1962 г.

Ад 1957 г. А. М. Пяткевіч працуе ў Гродзенскім дзяржаў-
ным педінстытуце. У маі 1963 года ў Інстытуце літаратуры 
Акадэміі навук  Аляксей  Міхайлавіч  абараніў кандыдац-
кую дысертацыю на тэму: “Псіхалагічны аналіз і праблема 
характару ў прозе К. Чорнага”.

“Усё больш я адмаўляўся ад канспектаў і 
ўрэшце стаў прыходзіць у аўдыторыю без 
усякіх запісаў. Хутка зразумеў, што такі спо-
саб выкладання найлепшы для студэнтаў і 
выклікае іх давер. Навучыўся выдзяляць га-
лоўнае, адрозніваць творчыя індывідуальна-
сці пісьменнікаў, канцэнтравацца на стылі. 
Апошняе перадавалася ад Алеся Адамовіча, яго 
кніг і артыкулаў, гутарак з ім падчас прыез-
даў у Акадэмію навук, дзе працаваў і мой наву-
ковы кіраўнік Юльян Сяргеевіч Пшыркоў, што 
вучыў мяне яшчэ студэнтам” .  

Аляксей Пяткевiч. Успаміны
 



“На кафедры беларускай літа-
ратуры я працаваў у 19681990 
гадах. Колькі за гэты час зведана 
цікавых асоб. І не толькі  філола-
гаў. А колькі студэнтаў прайшло… 
Не, не міма мяне. Бо яны ж мае. Я іх 
вучыў на матэрыяле роднай літа-
ратуры. Вучыў прыстойна жыць, 
шанаваць сваё як самае дарагое. 
І яны станавіліся часткай мяне. 
Толькі што я сталеў і старэў, а 
яны, студэнты, былі заўсёды ма-
ладымі. На філфаку, дзе я найчас-
цей заходзіў у аўдыторыю, маімі 
навучэнцамі былі пераважна сту-
дэнткі, дзяўчаты. Гэта наклад-
вала пэўны адбітак на ўсю працу 
ды і ўвогуле жыццё ў інстытуце 
(універсітэце з 1978 г.). Перш за 
ўсё дысцыплінавала….” 

Аляксей Пяткевiч

Сярод удзельнікаў Купалаўскіх чытанняў.  Сярод удзельнікаў Купалаўскіх чытанняў.  
Гродна. 25 лістапада 1997 г.Гродна. 25 лістапада 1997 г.

Са студэнтамі філалагічнага факультэта. 1972 г.Са студэнтамі філалагічнага факультэта. 1972 г.



Чарговая ўзнагарода. Рэктар ГрДУ імя Янкі Купалы  Чарговая ўзнагарода. Рэктар ГрДУ імя Янкі Купалы  
Яўген Роўба і Аляксей ПяткевічЯўген Роўба і Аляксей Пяткевіч

Кафедра беларускай культуры, 2000 г.Кафедра беларускай культуры, 2000 г.

Сярод супрацоўнікаў кафедры турызму і культурнай спадчыны, 2015 г.Сярод супрацоўнікаў кафедры турызму і культурнай спадчыны, 2015 г.

“…На кафедры, дзе я чытаў гісторыю беларускай літаратуры 
і тэорыю літаратуры, мне даўно хацелася нейкіх перамен у наву-
чальных планах. Родную літаратуру трэба было б падтрымаць ней-
кім базавым матэрыялам. А што датычыць іншых факультэтаў 
універсітэта, то бянтэжыла, што адтуль выходзяць вузкія спецы-
ялісты, па сутнасці, малаадукаваныя людзі, якім універсітэт нічо-
га не дае, акрамя вузкай прафесійнай падрыхтоўкі. Чаму б не даць ім 
веды па нацыянальнай спадчыне, якая б разглядалася ў еўрапейскім 
кантэксце. Так узнікла ідэя кафедры беларускай культуры.

Аляксей Пяткевiч.  Успаміны 
 



Каля «лясной хаткі» Зоські Верас. Злева направа: Уладзімір Кіслы, Марыя Пяткевіч, Аляксей Пяткевіч,  Каля «лясной хаткі» Зоські Верас. Злева направа: Уладзімір Кіслы, Марыя Пяткевіч, Аляксей Пяткевіч,  
 Юрка Луцкевіч, Зоська Верас, Ніна Ляшковіч, Алесь Ліпень, Генадзь Каханоўскі. Каля Вільнюса, 30 верасня 1982 г. Юрка Луцкевіч, Зоська Верас, Ніна Ляшковіч, Алесь Ліпень, Генадзь Каханоўскі. Каля Вільнюса, 30 верасня 1982 г.

Удзельнікі абласной нарады літаратараў Гродзеншчыны.  Удзельнікі абласной нарады літаратараў Гродзеншчыны.  
12 верасня 1984 г.12 верасня 1984 г.

З Рыгорам Барадуліным.З Рыгорам Барадуліным.
Гродна, 2005 г.Гродна, 2005 г.

У 1971 г. А. М. Пяткевіч стаў сябрам Саю-
за беларускіх пісьменнікаў. Ад таго часу 
ні амаль ні адна літаратурная сустрэча на 
Гродзеншчыне не адбываецца без удзелу  
А. М. Пяткевіча. 

“…У 60я гады стаў часта ездзіць у Гу
дзевічы да Алеся Белакоза, які пачаў ства-
раць тады свой знакаміты музей. Такса-
ма – у Зэльву да Ларысы Геніюш, у 70я – у 
Вільнюс да Зоські Верас..”

Аляксей Пяткевiч.  Успаміны 



IIгар Жук, Аляксей Пяткевіч і Алесь Госцеў на выставе Вячкі гар Жук, Аляксей Пяткевіч і Алесь Госцеў на выставе Вячкі 
Целеша ў галерэі “Тызенгаўз”. Гродна, 2009 г.Целеша ў галерэі “Тызенгаўз”. Гродна, 2009 г.

На прэзантацыі кніг А. М. Пяткевіча прыходзілі сябры Саюза беларускіх На прэзантацыі кніг А. М. Пяткевіча прыходзілі сябры Саюза беларускіх 
пісьменнікаў і Саюза пісьменнікаў Беларусі. Злева направа:  Юрка Голуб, пісьменнікаў і Саюза пісьменнікаў Беларусі. Злева направа:  Юрка Голуб, 

Людміла Кебіч, Людміла Кебіч, іігар Жук, Аляксей Пяткевіч, Браніслаў Ермашкевіч.  гар Жук, Аляксей Пяткевіч, Браніслаў Ермашкевіч.  
Гродна, 4 верасня 2007 г. Гродна, 4 верасня 2007 г. 

У першым радзе злева направа: Юрка Голуб, Рыгор Барадулін,  У першым радзе злева направа: Юрка Голуб, Рыгор Барадулін,  
Аляксей Пяткевіч, Аляксей Пяткевіч, ііна Карпюк, Багдан Загідулін. У другім радзе: Марына на Карпюк, Багдан Загідулін. У другім радзе: Марына 

Загідуліна, Валянціна Карпюк, Алена Гайко, Сяргей Шапран  Загідуліна, Валянціна Карпюк, Алена Гайко, Сяргей Шапран  
На ганку музея М. Багдановіча. Гродна, 2005 г.На ганку музея М. Багдановіча. Гродна, 2005 г.  

Пісьменнік азіраецца на пройдзе-
нае, якое ўспрымае пафіласофску. 
Не наракае, не шкадуе: “Так склаўся 
лёс. Благі ці шчасны, гэта ўжо не мне 
ацэньваць. Але мой уласны. І роднае 
беларускае слова ў ім заўсёды было 
са мной”. 

Як тыя далёкія ў часе асветнікі 
нашае зямлі, так і Аляксей Міхай-
лавіч Пяткевіч на гонар і хвалу Пры-
нёманскаму Краю, з якім зжыўся, 
аддае сваю працу.

Ала Петрушкевіч 



Аляксей Пяткевіч  Аляксей Пяткевіч  
выступае  на  гімназічных выступае  на  гімназічных 
чытаннях у школе-гімназіі чытаннях у школе-гімназіі 

№ 30 г. Гродна.  № 30 г. Гродна.  
Сакавік, 1991 г.Сакавік, 1991 г.

“…А колькі даводзілася вы-
ступаць з рознымі лекцыямі 
і дакладамі перад масавай 
аўдыторыяй… Стараўся за-
цікавіць фактамі і, галоўнае, 
даваў ім справядлівую ацэнку. 
Ніколі не баяўся праўды…” 

Аляксей Пяткевiч. Успаміны: 
Гродна, студэнцкая аўдыторыя, 

калегі і інш.
 

 

Аляксей Пяткевіч сярод сябраў гродзенскай суполкіАляксей Пяткевіч сярод сябраў гродзенскай суполкі
 “Таварыства Беларусай мовы” “Таварыства Беларусай мовы”

Аляксей Пяткевіч у Цэнтры гарадскога жыцця. Гродна, 2019 г.Аляксей Пяткевіч у Цэнтры гарадскога жыцця. Гродна, 2019 г.



На другім  паседжанні  клуба “Паходня”. Гродна, пачатак 90-х гг.На другім  паседжанні  клуба “Паходня”. Гродна, пачатак 90-х гг.

Удзельнікі клуба «Паходня» каля помніка Янку Купалу ў дзень першых  Удзельнікі клуба «Паходня» каля помніка Янку Купалу ў дзень першых  
«Дзядоў» у Гродна. Пачатак 90-х гг. «Дзядоў» у Гродна. Пачатак 90-х гг. 

…Ёсць людзі, якія сваёй прысутнасцю дысцыпліну-
юць не толькі культуру паводзін іншых, але і культу-
ру іх мыслення і маўлення. Такіх людзей адрознівае ад 
іншых ветлівая стрыманасць і далікатнасць, аб’ек-
тыўная разважлівасць і мудрасць,  нязменлівасць у 
часе і пастаянства… Яны ніколі не нагавораць лішніх 
і непатрэбных слоў. Яны не мыляюцца ў вялікім і не 
мяняюць сваіх прынцыповых поглядаў. Іх парады вель-
мі слушныя, мудрыя і прароцкія. Менавіта да такой 
катэгорыі людзей адносіцца Аляксей Міхайлавіч Пят-
кевіч.    

Янка Трацяк
 



На ўрачыстым “круглым” стале  На ўрачыстым “круглым” стале  
з нагоды 50-годдзя Гудзевіцкага музея. ГрДУ, 2018 г.з нагоды 50-годдзя Гудзевіцкага музея. ГрДУ, 2018 г.

Паэтычная сустрэча. Стаяць – Міхась Скобла, Уладзімір Шонец, Вера Паэтычная сустрэча. Стаяць – Міхась Скобла, Уладзімір Шонец, Вера 
Кунцэвіч, Ніна Шаставіцкая, Аляксандр Місцюкевіч, Кунцэвіч, Ніна Шаставіцкая, Аляксандр Місцюкевіч, ііван Буднік.  ван Буднік.  
Сядзяць – Сафія Вераб’ёва, Ганна Сіткевіч, Аляксей Пяткевіч,  Сядзяць – Сафія Вераб’ёва, Ганна Сіткевіч, Аляксей Пяткевіч,  

Ала Петрушкевіч. Гродна, 2014 г. Ала Петрушкевіч. Гродна, 2014 г. 

Удзельнікі навуковай канферэнцыі ў Гудзевіцкім музеі  Удзельнікі навуковай канферэнцыі ў Гудзевіцкім музеі  
з Алесем Белакозам. 17 мая 2006 г.з Алесем Белакозам. 17 мая 2006 г.

«...Нацыянальная культура 
ёсць адзінства  гэтак жа, як і 
сама нацыя. І чым больш  нацы-
янальна скансалідаваны,  нацы-
янальна развіты этнас, тым 
мацнейшае і гарманічнейшае 
гэтае адзінства…”

 Аляксей Пяткевіч   



“Для мяне Васіль Быкаў – 
гэта, найперш, увасабленне 
сумлення, нацыянальнага і гра-
мадзянскага. Вышэй Быкава я 
не ведаў чалавека… У маіх вачах 
Быкаў не змяняўся, проста з ча-
сам  я глыбей спасцігаў яго…”

 Аляксей Пяткевіч   

…Па нязгаснай, нават раман-
тычнай веры ў  светласць ідэа-
лу, веры Аляксея Пяткевіча, та-
кой вонкава непрактычнай у наш 
час, – вырысоўваецца несумнен-
ная адзнака будучыні. Чалавек на
дзвычайнай сумленнасці (вызна-
чальная якасць, якая праз шмат 
стагоддзяў вызначала і вызначае  
стыль і кардынальныя напрамкі 
нацыянальнадухоўнага развіц-
ця беларускага народа), Аляксей 
Пяткевіч натуральна ўваходзіць 
у глыбіні нашай вялікаснай ду-
хоўнакультурнай адраджэнцкай  
традыцыі”. 

 Ігар Жук



Scripta manent
   Выданне ГА «ТБМ» і ГА «СБП». Укл. В. Карнялюк, Г. Семянчук, В. Парфёненка, Я. Трацяк. Макетаванне, друк А. Рыжы (ЛітАРы) 

Экслібрыс А. Пяткевіча.  Экслібрыс А. Пяткевіча.  
Мастак В. ЦелешМастак В. Целеш


