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У Скі дзе лі — го ра дзе-спа-

да рож ні ку Грод на — тры ся-

рэд не аду ка цый ныя шко лы з 

на ву чан нем на рус кай мо ве. 

Ад нак у СШ № 2 ёсць адзін 

бе ла рус ка моў ны клас, і ў ім 

ужо сё мы год ву чац ца шэсць 

дзяў чы нак і два хлоп цы. Уся-

го — во сем вуч няў. Чым не 

рас ко ша?

Са мі ся мі клас ні кі зга джа юц ца, 

што на ле жаць у пэў ным сэн се да 

школь най элі ты, за што ўдзяч ныя 

сва ім баць кам, бо бе ла рус кі клас 

не ка лі быў ад кры ты ме на ві та па іх 

за явах. І вуч ні ця пер лі чаць, што 

ў рус ка моў ным ася род дзі — і го-

ра да, і сва ёй шко лы — ні ко лі не 

змаг лі б ава ло даць род най мо вай 

на тым уз роў ні, які ўжо на бы лі: у 

іх і на стаў ні кі вы дат на вы кла да-

юць па-бе ла рус ку, і пад руч ні кі ўсе 

ад па вед ныя...

Мне за ха це ла ся па пры сут ні-

чаць на ад ным з уро каў — у Але ны 

Мі ка ла еў ны Ваў чок, во пыт на га пе-

да го га і клас на га кі раў ні ка 7 «В». 

Пры зна ю ся, спа чат ку ад чу ва ла ся-

бе ні бы ў за меж жы, на столь кі ня-

звык ла бы ло чуць ся род пад лет каў 

лёг кую чыс тую бе ла рус кую мо ву. 

І гэ та пры тым, што ўрок па чаў ся 

з паў то ру та кой скла да най тэ мы, 

як дзее пры слоўе і пра ва піс з ім 

час ці цы «не»...

За тым вуч ні пра хо дзі лі ўстой-

лі выя вы ра зы і тлу ма чы лі іх сэнс: 

«спа ліць за са бой мас ты» — «па-

рваць з мі ну лым», «хто за быў сва іх 

прод каў — ся бе губ ляе...» — як раз 

на ад ва рот.

Пад час уро ка кож ны з вуч няў 

меў маг чы масць пра явіць свае 

веды, вы со кую куль ту ру і па ва гу да 

ад на клас ні каў: ні хто з іх не імк нуў-

ся вы лу чыц ца, быць найлеп шым, 

не цяг нуў ру ку вы шэй за сяб ра, 

а на ад ва рот, як бы са сту паў яму.

...Як толь кі за зві неў зва нок, мне 

да вя ло ся па зна ё міц ца з вуч ня мі. 

Аляк санд ра Ва ра ці ла ва і Ары на 

Па зняк вель мі за ня тыя школь ні-

цы: пас ля ўро каў у СШ № 2 яны 

спя ша юц ца ў дзі ця чую шко лу 

мас тац тваў, дзе ву чац ца па кла-

се «скрып кі». Акра мя та го, Аляк-

санд ра спя вае ў хо ры Ня дзель най 

шко лы Свя та-Мі хай лаў скай царк-

вы і лі чыць, што ў Бе ла ру сі, дзе 

дзве дзяр жаў ныя мо вы, юрыст з 

дас ка на лым ва ло дан нем бе ла рус-

кай (а дзяў чы на ма рыць аб гэ тай 

пра фе сіі) мо жа быць вель мі за па-

тра ба ва ны.

...Клас ны кі раў нік Але на Мі ка-

ла еў на рас ка за ла, што яе вуч ні з 

за да валь нен нем удзель ні ча юць 

у кон кур сах са чы нен няў, ар га ні-

зоў ва юць свят ка ван ні Між на род-

на га дня род най мо вы 21 лю та га, 

за пра ша юць на клас ныя га дзі ны 

лю дзей, якія раз маў ля юць па-бе-

ла рус ку ў паў ся дзён ным жыц ці. 

На прык лад, апош нім ча сам яны 

су стра ка лі ся з гро дзен скай па эт-

кай Га лі най Са мой ла, якая ро дам 

з не да лё кай вёс кі Бан да ры, са скі-

дзяль чан кай Тац ця най Са вян ко-

вай, кі раў ні ком Міль каў шчын ска-

га края знаў ча га му зея на ра дзі ме 

Элі зы Ажэш кі.

...За не каль кі хві лін да на ступ-

на га ўро ка на дош цы з'я ві ла ся 

«Кар та тэ ры то рыі Бе ла ру сі ХVІ — 

XVІІІ ста год дзяў ча соў Вя лі ка га 

Княст ва Лі тоў ска га». Пры ем на 

бы ло ўба чыць на ёй Скі дзель. На-

стаў нік гіс то рыі Пётр Паў ла віч Мі-

ка ла еў па чаў рых та вац ца да ўро ка 

ў ад ным з най леп шых кла саў.

Та ма ра МА ЗУР,

г. Скі дзель.

Фо та аў та ра.

Жыц цё — вель мі муд ры на-

стаў нік, і свае ўро кі ён дае нам 

змал ку. Доб ра бы ло б за свой-

ваць іх раз і на заў сё ды. Але...

Ча сам мы не ад ра зу ўсё ра зу-

ме ем, а спы таць са ро ме ем ся ці не 

ма ем у ка го, ха ва ем свае праб ле-

мы, тры ма ем у са бе, аж па куль не 

на сту піць мо мант, ка лі на за па ша ны 

груз ужо не па нес ці...

Дык мо не трэ ба вось та ко га ча-

каць, а лепш вы но сіць на ста рон кі 

га зе ты, дзя ліц ца з людзь мі, звяр-

тац ца па да па мо гу да Бо га, які не 

вы дасць на шых сак рэ таў — пра сіць. 

І хай бу дзе па да дзе на.

...Ма ёй бліз кай пры яцель цы Ма-

рыі Сця па наў не ця пер пад 80. Не 

так даў но яны з му жам пе ра еха лі 

ў на ша мяс тэч ка з го ра да. Сын да-

па мог ім ку піць до сыць кам форт ны 

дом. Но выя гас па да ры ад ра зу ж ста-

лі да во дзіць да ла ду вя лі кі ўчас так: 

па са дзі лі сад, пад шну ро чак раз бі-

лі гра ды, дзе кло па там гас па да роў 

вель мі шмат ча го і рас ло, і цві ло.

Што важ на, у кож най спра ве по-

бач з гас па ды няй быў гас па дар — 

быў, па куль не ста ла пад во дзіць 

зда роўе. А ўжо та ды...

Дак та ры до сыць хут ка зда лі ся, 

ска за лі, што больш ні чо га пра па на-

ваць не мо гуць — трэ ба пе ра хо дзіць 

на абяз боль ва ю чыя прэ па ра ты. Вось 

толь кі жон ка з імі не па га дзі ла ся. Яна 

знай шла ў ін тэр нэ це не звы чай ную 

ме то ды ку ля чэн ня, за сна ва ную на 

стро гім хар ча ван ні, дня мі ста я ла ля 

плі ты, стро га па га дзі нах на пры го жа 

сер ві ра ва ны стол вы стаў ля ла стра вы, 

раз на стай ныя све жыя со кі і тра вя ныя 

на стоі. Збо ку мож на бы ло па ду маць, 

што до ма ў іх кож ны дзень свя та...

На во сем га доў Ма рыя Сця па наў-

на пра доў жы ла жыц цё свай му ча ла-

ве ку і ўсё ж за ста ла ся ад на.

Спа чат ку, ве даю, раз гу бі ла ся, бо 

ёй не трэ ба бы ло ні ку ды спя шац ца, 

не бы ло аб кім кла па ціц ца — ста ла 

хва рэць са ма. Ехаць у го рад да сы-

на ад мо ві ла ся. Ста ла бо лей чы таць, 

глы бей асво і ла кам п'ю тар, на вед ва-

ла вы ста ўкі і му зеі ў Мін ску, ад шу-

ка ла ста рых сяб роў. Усё больш ёй 

па трэ бен быў скайп і хат ні тэ ле фон, 

хоць гэ та за да валь нен не для нас, 

пен сі я не раў, не вель мі тан нае...

І гэ та я па ра і ла Ма рыі Сця па наў не 

пад клю чыц ца на та рыф, які вы бра ла 

не ка лі для ся бе (там за 30 руб лёў — 

без лі міт ны ін тэр нэт, шмат ка наль нае 

тэ ле ба чан не «ZALA» і бяс плат ныя 

зван кі з хат ня га тэ ле фо на па ўсёй 

Бе ла ру сі). Жан чы на зга дзі ла ся, зра-

бі ла за яў ку, праз два дні пры ве ці ла 

май стра, які ўсё пад клю чыў. Яны 

пад пі са лі да гавор, і, зда ва ла ся б, 

усё — спра ва зроб ле на. Ма рыя Сця-

па наў на ста ла сме ла тэ ле фа на ваць 

сва ім род ным і сяб рам. Яшчэ і рэ кла-

му ра бі ла но ва му та ры фу. А по тым 

атры ма ла кві ток на апла ту і...

Уба чыў шы су му, жан чы на, як по-

тым пры зна ла ся, уго лас пла ка ла. 

Ака за ла ся, што да га вор ус ту паў у 

сі лу не ад ра зу, а праз... 20 дзён пас-

ля пад клю чэн ня.

Уз ні кае пы тан не: ХТО ВІ НА ВА-

ТЫ? Па жы лая жан чы на, якая да вер-

лі ва па ста ві ла под піс на да гаворы 

па ме рам у сем на дру ка ва ных ста ро-

нак, ці май стар, які не за ся ро дзіў яе 

ўва гу на пэў най да це, не па тлу ма чыў 

ёй, што да ча го?

Я не ве даю ад ка зу на гэ та пы тан не. 

Ад но ра зу мею: пры ма ю чы ней кія важ-

ныя ра шэн ні, нель га ця пер рас слаб-

ляц ца. Трэ ба за га дзя ўсё пра дум ваць, 

маг чы ма, пе ра пыт ваць, удак лад няць, 

каб по тым не пра лі ваць гор кіх слёз.

НЕ ТРЭ БА за бы ваць і пра тое, што 

пад вы гля дам роз ных май строў і пра-

вя ра ю чых у ха ту мо гуць прый сці звы-

чай ныя ашу кан цы. Жыц цё пры ву чае 

нас быць піль ны мі і ва ўсё ўні каць. 

Га лі на С.,

г. Мінск.

Пошту чытала 

Валянціна ДОЎНАР.

«ХТО ЗА БЫЎ СВА ІХ ПРОД КАЎ — СЯ БЕ ГУБ ЛЯЕ,
хто за быў сваю мо ву — ўсё згу біў»

Так ці не?Так ці не?

«Птуш кі ля та юць 
ча ро да мі...»

На чу жых па мыл кахНа чу жых па мыл ках

НЕЛЬ ГА ДА ВЕР ЛІ ВА 
СТА ВІЦЬ ПОД ПІС

Вест кі з мес цаўВест кі з мес цаў

«Я час та гля джу тэ ле ка нал 

«Бе ла русь 3» і ба чу там 

над піс «Ка нал са праўд ных 

каш тоў нас цей». На мой по-

гляд, апош няе сло ва трэ ба 

пі саць не праз «е»... Ці я 

па мы ля ю ся?» — ці ка віц ца 

спа дар Пят ро Ха рэц кі.

У спа да ры ні Та і сы Гу ба-

ра вай два пы тан ні: як пе-

ра клас ці на бе ла рус кую 

вы раз «продолжение сле-

ду ет» і ці пра віль на ка заць 

«зграя ле бе дзяў», «зграя 

ва рон»?

Як заўж ды, на моў ныя пы-

тан ні чы та чоў ад каз ва юць 

стыль рэ дак тар «Звяз ды» 

Алесь Са ла ме віч, а так са ма 

рэ дак тар і пе ра клад чык Леў 

Глу шыц кі.

1. Спа дар Ха рэц кі за кра нуў 

вель мі ак ту аль нае пы тан не. 

Спра ва ў тым, што сён ня ў бе-

ла рус кіх тэкс тах «кан ку ры ру-

юць» два кан чат кі (не пад на-

ціс кам): -ей і -яў. Ка лі азір нуц ца 

на зад, то мож на ўпэў ніц ца, што 

ў ча сы бе ла ру сі за цыі 1920-х га-

доў шы ро ка вы ка рыс тоў ваў ся 

ме на ві та апош ні — кан ча так 

-яў. Вось пры кла ды: Сталь не 

блі шчыць люс тэр кам, не ад бі-

вае ў глян цу пу ка тас цяў яго, 

Мі хал ка ва га, тва ру...» (З. Бя-

ду ля, «Уз вы шша» (1927, № 5). 

Аль бо: Гэт кі час — раз гар кі пу-

чай пра цы, // Віх ры ра дас цяў, 

жа дан няў і на дзей... (А. Зво нак, 

«Ма лад няк» (1927, № 4).

Паз ней да во лі доў гі час у 

на ву ко вым, афі цый на-спра ва-

вым, пуб лі цыс тыч ным сты лях 

па на ваў кан ча так -ей. Ад нак 

ця пер, ка лі ў гра мад стве паў-

ста ла вя лі кая ці ка васць да мо-

вы пер шай тра ці ны мі ну ла га 

ста год дзя, ка лі (як пі ша ў сва ім 

до сыць аў та ры тэт ным да вед ні-

ку спа дар Пят ро Жаў ня ро віч) 

«на зі ра ец ца па шы рэн не фор-

маў з не на ціск ным кан чат кам 

-яў», ён, гэ ты кан ча так, за ка-

на мер на і апраў да на вяр та ец-

ца ў на шы тэкс ты. (У тым лі-

 ку — на ста рон ках «Звяз ды»).

2. Пе ра клад на бе ла рус кую 

мо ву сло ва «сле до вать» і са праў-

ды час та вы клі кае праб ле мы. 

На прык лад, «по езд сле ду ет» 

трэ ба пе ра кла даць як цяг нік 

ідзе, «сле до вать мо де или при-

меру» — пры трым лі вац ца іх, 

«од но сле ду ет из дру го го» — 

ад но вы ні кае з дру го га, а «про-

должение сле ду ет» — як пра цяг 

бу дзе. Гэ тыя сло вы мы су стра-

 ка ем у ча со пі сах, якія па част ках 

дру ку юць ра ма ны або ў кан цы 

пэў най се рыі шмат се рый на га 

філь ма на тэ ле ба чан ні.

3. Што да сло ва зграя, то 

тут мы ма ем спра ву з уплы вам 

рус кай мо вы на бе ла рус кую. 

У пер шай мож на ска заць про-

бе жа ла стая со бак і про ле те ла 

стая ле бе дей. У на шай жа мо-

ве ёсць стро гае раз дзя лен не. 

У ваў коў, са бак і па доб ных жы-

вёл — зграі. Імі са злос ці мо-

гуць на зваць і ней кія бан дыц кія 

хеў ры — фа шысц кія зграі...

А вось птуш кі ў нас ля та юць 

ча ро да мі.

Да рэ чы, гэ тае сло ва мае до-

сыць шы ро кае зна чэн не. Яго 

час та вы ка рыс тоў ва юць яшчэ 

і ў ад но сі нах да ка роў, аве чак, 

ін шых жы вёл і прад ме таў, а 

так са ма ў пе ра нос ным зна чэн-

ні: пра міль гну ла ча ра да га доў.

У АБА РО НУ СЛОЎ
У на шай мо ве ёсць вя до мае 

кож на му сло ва пры бі раль ня. 

А яшчэ ёсць сло ва ту а лет. 

Не ка то рыя ста ра юц ца яго па-

збя гаць, хоць гэ та, як вы гля-

дае, і не апраў да на, бо, па вод-

ле «Эты ма ла гіч на га слоў ні ка 

бе ла рус кай мо вы», сло ва за-

па зы ча на ў на шу мо ву яшчэ 

ў XVІІІ ста год дзі. Зна чыць, ім 

ка рыс та ец ца не ад но па ка лен-

не — яшчэ і лі та ра та раў: Ды 

на лю дзях Са ша са ро меў ся 

пе ра адзя вац ца, а ту а лет быў 

та кі, што не сха ва еш ся (Па вал 

Місь ко. «Гра да бой»). Вы ра-

шы лі па бу да ваць ту а лет, ды 

не абы-які (Ры гор Ба ра ду лін. 

«Зду ба вец ця»).

Вуч ні 7 «В» з на стаў ні ка мі Пят ром Паў ла ві чам МІ КА ЛА Е ВЫМ 
і Але най Мі ка ла еў най ВАЎ ЧОК.

Свя та ўсіх за ка ха ных, якое ад зна ча ец ца ў гэ ты 

дзень, лёг ка «пра пі са ла ся» на аб ша рах СНД, у тым 

лі ку — і ў Бе ла ру сі. Скеп ты кі, праў да, ка за лі пра яго 

ка мер цый насць, пра не дак лад насць фак таў...

Па вод ле іх, у Рым скай Ім пе рыі жыў звы чай ны ле кар 

і свя тар на імя Ва лян цін, які ўпо тай асвя чаў шлю бы ня-

шчас ных за ка ха ных...

Маг чы ма, гэ та ад на са шмат лі кіх ле ген даў, але ж ці 

так усё важ на, ка лі ёсць пры го жае ра ман тыч нае свя-

та?.. І на ват не ад но, бо ме на ві та 14 лю та га 1946 го да 

ў ЗША быў прэ зен та ва ны пер шы рэ аль на пра цу ю чы 

кам п'ю тар (да та го ж, як раз сё ле та споў ніц ца 60 і пер-

ша му бе ла рус ка му)...

Ад ным сло вам, ёсць што свят ка ваць, ёсць з чым він-

ша ваць і праз ін тэр нэт да сы лаць па жа дан ні — амаль у 

лю бы пункт све ту.

На тал ля Ру жыц кая,

г. Мінск.

Да тыДа ты КА ХАН НЕ + КАМ П'Ю ТАР,
або ШТО ЯШЧЭ СВЯТ КА ВАЦЬ 14 ЛЮ ТА ГА
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