
“РОДНЫ КРАЙ
УСЮДЫ 

СЬНІЦЬ!”

Алаізе Сцяпанаўне 

Пашкевіч (Цётцы) 

прысвячаецца…





АЛАІЗА ПАШКЕВІЧ…
ДАРАГОЕ ІМЯ.

ВОДАР ЛЕСУ Ў ІМ 
І НЯБЁС ВЫШЫНЯ…



Алаіза  Пашкевіч 
(Цётка) нарадзілася  3 
ліпеня 1876 года ў 
вёсцы Пешчына (цяпер 
Шчучынскі раён 
Гродзенскай вобласці).



ЗГАДКІ…
Як цябе твая маці люляла,
Калыханку паціху спявала:

“Ты расці – падрастай, мая дзетка,
І знайдзі сваю папараць-кветку.

Я цябе навучу ўсё, што ўмею,
У твой лёс не пушчу ліхадзеяў,

Правяду па жыццёвых дарожках,
Падрастайце хутчэй мае ножкі.
Будзь, дачушачка, добрай усім 

людзям,
Тады свет да цябе добрым будзе,
І дзяўчынкай, Анэлька, на дзіва

Станеш мілай, разумнай, 
шчаслівай…”

Калыханку матуля спявала,
Толькі долі дачушкі не знала

І не ведала, што яе дзетка
Зямлі роднай узрастае паэткай.

І ні ў снах не прыйшло, і ні ў згадках,
Што сцяжыначка будзе не гладкай,

Што Анэлька узрасце ёй на дзіва
За край родны ў працы руплівай,

Што за ёй, Алаізай Пашкевіч,
Будуць ворагі гнацца ў гневе.

Ды сяброў будзе шмат, як на шчасце,
Зберагуць ад усялякай напасці.

Ад хваробы вось толькі не змогуць,
Рана скончыцца Лізы дарога…

Але песні яе застануцца,
Беларусы ад іх ускалыхнуцца;
Пойдзе погалас над краінай,

Што была яна дзіўнай жанчынай.
….Калі б ведала маці ўсё гэта,

Ёй не пелася б лёгка тым летам,
Калі Ліза выходзіла к свету

З цяжкай доляй зямнога паэта…



Бацькі яе – заможныя сяляне. 

Сям’я была вялікай, але 
адукацыі дзяцей  удзялялася 
значная ўвага. Свае дзіцячыя 
гады Алаіза правяла ў доме 
дзядулі, дзе змалку адчула ўсе 
радасці і цяжкасці сялянскай 
працы. Цяга да кнігі і навукі 
прывяла яе ў Віленскую 
прыватную гімназію 
Прозаравай. Але цяжкая 
хвароба лёгкіх прымусіла 
пакінуць вучобу і паехаць у 
вёску працаваць настаўніцай.

На здымку сям’я 
Пашкевічаў.Сядзяць-сястра 
Стэфанія, матуля Ганна з 
Вызгаў, бацька Стэфан 
Пашкевіч, сястра Зося; стаяць-
Алаіза, браты Войцах і Юзік, 
сястра Караліна.



У 1902 годзе яна скончыла сёмы 

клас гімназіі і адразу паступіла ў 
Пецярбургу на  
агульнаадукацыйныя курсы П.Ф. 
Лесгафта. Тут яна знаёміцца з 
нелегальнай літаратурай, 
удзельнічае ў падпольных 
гуртках.  Пасля двухгадовага 
знаходжання ў сталіцы, 
атрымаўшы медыцынскую 
падрыхтоўку на курсах, Цётка 
вярнулася ў Вільню і працавала 
фельчарыцай у псіхіятрычнай 
лячэбніцы ў Нова-Вілейцы. 



Пагроза арышту за ўдзел у рэвалюцыйных 
падзеях у Вільні вымусіла  Цётку ў снежні 1905 
года нелегальна выехаць у Галіцыю. У Жоўкве, 
каля Львова,  ў 1906 годзе яна выпускае 
зборнікі вершаў “Хрэст на свабоду” і “Скрыпка 
беларуская”. А таксама ў перакладзе з 
украінскай мовы кнігу “Гасцінец для малых 
дзяцей” і рыхтуе падручнік-хрэстаматыю 
“Першае чытанне для дзетак беларусаў”. 
Наездамі яна бывае ў Пецярбургу і Вільні, але 
далейшае знаходжанне ў межах Расіі 
немагчыма і пісьменніца зноў вярнулася ў 
Галіцыю.

Не дае спакою і хвароба. Яна вымушана шукаць 
паратунку ў славутым курорце Закапанэ. Тут 
яна пазнаёмілася і пасябравала з сям’ёй 
літоўскага пісьменніка Іонаса Білюнаса. 
Пасля яго смерці Алаіза шчыра 
падтрымлівала яго жонку і разам з ёю едзе ў 
Італію, каб не пакінуць яе ў адзіноце. Сяброўкі 
наведалі Рым,  Венецыю і Фларэнцыю.

Алаіза Пашкевіч у 
Пецярбургу, 1904 год.



У 1908-1909 гадах Цётка жыве ў Кракаве, 
вучыцца ў Ягелонскім універсітэце.У 
1911 годзе ў эміграцыі яна выходзіць 
замуж за літоўскага інжынера С. 
Кейрыса. Змяніўшы прозвішча, Цётка 
атрымала магчымасць вярнуцца на 
радзіму. Яна ізноў з вялікай 
актыўнасцю ўключаецца ў грамадскую 
і літаратурную работу. Дзякуючы ёй 
пачаў выходзіцб літаратурны і 
навукова-папулярны часопіс “Лучынка”. 
У час імперыялістычнай вайны Цётка 
працуе ў ваенным шпіталі сястрой 
міласэрднасці.

Цётка ў 1914 годзе.



У пачатку студзеня 1916 года Цётка 
атрымала звестку пра смерць 
бацькі. Паехала ў Стары двор, 
дзе жылі яе родныя.  У час 
эпідэміі тыфу дапамагала сваім 
землякам справіцца са страшнай 
хваробай, але не ўсцераглася, 
захварэла тыфам і памерла 
ўночы з 4 на 5 лютага 1916 года. 
Пахавана ў вёсцы Стары Двор. 
(на здымку: магіла Цёткі)



Літаратурная дзейнасць Цёткі працягвалася толькі 15 гадоў. Творчая 
спадчына яе параўнаўча невялікая, творы яе раскіданыя ў розных 
беларускіх газетах, календарах і альманахах, асабліва шмат твораў 
змешчана ў часопісе “Лучынка”. Выданне яе кніг працягваецца і ў наш 
час, перакладаюцца яе кнігі і на іншыя мовы свету.



Выдаюцца і кнігі пра Алаізу Сцяпанаўну 
Пашкевіч (Цётку). 



Не забываюць сваю зямлячку і на яе радзіме. Штогод праходзіць у 
Астрыне традыцыйнае свята паэзіі “Пад зоркай Алаізы”, “Цёткінскія 
чытанні” у Астрынскай гарпасялковай бібліятэцы, сустрэчы з 
пісьменнікамі, на яе магіле праходзяць літаратурныя імпрэзы:



2021 год не стаў выключэннем. 145-гадовы юбілей паэтэсы быў

адзначаны не толькі ў Астрыне, павагу ёй аддаваў увесь Шчучынскі
раён. Свята праходзіла пад зоркай дзвюх паэтак: Лесі Украінкі і
Алаізы Пашкевіч (Цёткі). Сувязь Шчучынскага раёна з пасольствам
Украіны ў рамках Трансгранічнага супрацоўніцтва дало жыццё
цудоўнай кнізе “Акрыленыя родным словам”, дзе на беларускай і
украінскай мовах расказваецца пра жыццё і творчасць паэтак,
надрукаваныя іх вершы. Многа фотаматэрыялаў. Цудоўны падарунак
да юбілеяў: 150-годдзя Лесі Украінкі і 145-годдзя А.С.Пашкевіч (Цёткі).



Імгненні свята ў Астрыне:



А яшчэ, у Астрыне працуе адзіны музей Цёткі ў Беларусі. 
Знаходзіцца ён у памяшканні школы. Заснавальніцай 
музея была настаўніца беларускай мовы і літаратуры 
Пугач Галіна Багумілаўна, а яго гаспадыня цяпер Балобан 
Ала Сямёнаўна, таксама беларусавед. Школа таксама 
носіць імя Цёткі.

Пугач Г.Б.                                                                            Балобан А.С.



Музей адчынены 15 снежня 1982 года. Яго экспазіцыя 
папаўняецца, ідзе пастаянны пошук, праводзяцца 
інфармацыйныя і тэатралізаваныя  экскурсіі. У мінулым 
годзе ён атрымаў званне Народны.



“Дзякуй скажа родны край!”- пісаў Янка Купала ў вершы 
“Аўтарцы “Скрыпкі беларускай”. І словы гэтыя сталі прарочымі. 

У Астрыне пастаўлены помнік паэтцы, бюст яе ёсць у музеі, у 
свой час быў бюст каля школкі ў Старым Двары (на жаль, лёс 

яго нам невядомы), радуе вока помнік у Шчучыне.  



У 1976 годзе беларускія мастакі Р. Іваноў і С. Гарбунова ў гонар Алаізы 
Пашкевіч зрабілі медальён і медалі. У 1991 годзе быў зняты чатырохсерыйны 

мастацкі фільм “Крыж міласэрднасці” па кнізе В.Коўтун, а на верш Цёткі 
“Лета” з’явілася песня гурта “Сябры” “Кася”, Гродзенскае аддзяленне Саюза 

пісьменнікаў праводзіць конкурс памяці Цёткі. Ёсць прэмія Цёткі, якая 
даецца за лепшы твор для дзяцей і падлеткаў, а таксама за лепшае 

афармленне.



Шмат хто з мастакоў таксама звяртаўся ў сваёй творчасці 
да вобраза Цёткі.





Яна любіла свой край, беларускую мову і беларускі народ. 
Следам за Ф.Багушэвічам заклікала шанаваць сваю мову, 
рабіць усё, каб родная Беларусь была вольнай. І за гэта ёй 

– удзячная памяць нашчадкаў!





Раскажа аб табе радок ў кнізе
І прапяе жаўрук, нябёсаў уладар.
Само імя – як песня : Алаіза…
І вершаў замець, шчодры, светлы 
дар.
Цвіце твой сад, арлы далі нам 
крылы,
Глядзім увысь і хочацца лятаць,
А зноў прыходзім да твае магілы
Бяду сваю і радасць расказаць.
Прыходзім, каб падзякаваць за 
кнігі,
За “Першае чытанне”, казак свет,

Бо памяць не сатруць стагоддзяў 
крыгі:
Жыве паэзія, пакуль стаіць сусвет!
Прыходзім, каб папіць з твае 
крыніцы,
На хвалях паэтычных разам плыць,
Букет пакласці, нізка пакланіцца
І светла і ўзнёсла дзень пражыць.
Прыходзім і прыходзіць будзем 
шчыра,
Не будзе нас – нашчадкі знойдуць 
шлях,
Бо Беларусь услаўляла твая ліра,
Агонь надзей запальвала ў вачах.



ДЗЯКУЕМ ЗА ЎВАГУ!

З павагай,
калектыў

Астрынскай
гарпасялковай 

бібліятэкі.

Вершы Г.Сцяпанчанка


