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Так ці не?Так ці не?

ЛЕ ТА БУ ДЗЕ КРАС НАЕ... 
АЛЕ СПА ЧАТ КУ — ВЯС НА

Ці ка вы ліст да сла ла ў рэ дак цыю на стаў ні ца-

пен сі я нер ка Эмі лія Ю. з Дзяр жын шчы ны. У ім 

яна про сіць рас тлу ма чыць, ці заўж ды рус кае 

сло ва «крас ный» трэ ба пе ра да ваць праз бе ла-

рус кае «чыр во ны». Як лі чыць на ша чы тач ка, 

зна ка мі тая Стра ка за з бай кі Кры ло ва пра спя-

ва ла ўсё ж «ле та крас нае»... І па-бе ла рус ку — 

так са ма, бо сло ва гэ тае зда вён бы та ва ла ў бе-

ла рус кіх вёс ках, су стра ка ла ся ў на род ных пес-

нях. Спя ва лі ж «Вяс на крас на на два рэ».

А вось Ге надзь Ан ці пен ка і Ган на Но вік ці ка-

вяц ца, ці пра віль на пі саць «гэ та не ад каз вае 

па тра ба ван ням» і дзе ж усё-та кі па мыл ка: 

у сло ва злу чэн ні «паў та ра го да» ці ў «паў та ры 

га ды».

Як заўж ды, на моў ныя пы тан ні чы та чоў ад каз-

ва юць стыль рэ дак та ры «Звяз ды» Алесь Са ла ме-

віч і Леў Глу шыц кі.

1. Ша ноў ная спа да ры ня Эмі лія, без умоў на, мае 
ра цыю: рус кае крас ный і бе ла рус кае крас ны ў ад-
па вед ным зна чэн ні пад крэс лі ва юць зу сім не ко лер, 
а пры га жосць.

У «Тлу ма чаль ным слоў ні ку бе ла рус кай мо вы» 
крас ны ў зна чэн ні 'пры го жы' па да ец ца з па зна кай 
«нар.-па эт.» — «на род на-паэ тыч нае сло ва», і яно са-
праў ды час та ад но сіц ца ме на ві та да по раў го да. Акра мя 
пры кла ду з Яку ба Ко ла са (Ма ла дая вяс на, // За ла тая 

па ра! // Будзь крас на і яс на, // Не шка дуй нам даб ра), 
які пры во дзіць на зва ны слоў нік, мож на зга даць рад кі 
Ва сі ля Віт кі: Яшчэ ня спе лае, да час нае // Упа ла ні цам // 

І за па ла ла ле та крас нае // Усё ў су ні цах.

Як ві даць, сло ва «крас ны» ёсць не толь кі ў на род най 
мо ве, яно су стра ка ец ца і ў лі та ра ту ры: у пе ра клад-
ной — так са ма. Сла ву тыя рад кі Аляк санд ра Пуш кі на 
Юр ка Гаў рук пе ра ства рыў па-бе ла рус ку так: Ох, ле та 

крас нае! Я рад ця бе лю біць, // Але за вош та? — пыл, 

ды за едзь, ды спя ко та.

2. Сло ва злу чэн не ад каз ваць па тра ба ван ням скла-
дзе на па мыл ко ва, пад уплы вам рус кай мо вы, у якой 
мож на от ве чать — і на рас прост ра нен ные воп ро сы, і 
требованиям. У на шай мо ве на пы тан ні ад каз ва юць. 
А вось па тра ба ван ням мож на толь кі ад па вя даць 
(аль бо не...).

Блы та ні на ўзні кае і ў вы пад ку, ка лі пад уплы вам 
рус ка га сло ва от ка зать у бе ла рус кай мо ве ад каз ва-

юць у ней кай прось бе. У ёй, за зна чым, мож на толь кі 
ад маў ляць...

3. Сло ва паў та ра вы ка рыс тоў ва ец ца з на зоў ні ка мі 
муж чын ска га і ні я ка га ро ду ў род ным скло не. Та му 
пі шам і ка жам: паў та ра го да, паў та ра кі ла мет ра, 

паў та ра вяд ра і гэ так да лей. З на зоў ні ка мі жа но ча га 
ро ду вы ка рыс тоў ва ец ца сло ва паў та ры (склон за ста-
ец ца той са мы): паў та ры хві лі ны, паў та ры ста рон кі, 

паў та ры та лер кі.

Та кім чы нам, ка заць і пі саць паў та ры га ды і да 
т. п., вя до ма ж, ня пра віль на.

Смех сме хам...Смех сме хам...

СІ ЛА ЁСЦЬ. 
І РО ЗУМ ТРЭ БА

На ра бо ту і з ра бо ты я заў сё ды ха дзіў пеш шу, 

а вось марш ру ты ста ра ўся вы бі раць роз ныя. 

Ча сам, зда ра ла ся, на ват не бяс печ ныя.

Дык вось, га ды са два та му вяр та ю ся я да до му. 
Пе ра хо джу чы гун ку, іду па до сыць вуз кім «ка лі до ры», 
які ўтва рыў ся па між шта бя ля мі бе тон ных шпал, і на-
пе ра дзе ба чу па ру — ён і яна... Па доб на, вы свят ля-
юць ад но сі ны? Я там зу сім не да рэ чы, але ж іду...

— Дзядзь ка, — раптам спы няе муж чы на, — ка лі 
я ця бе стук ну, ты ўпа дзеш ці не?

Пра вя раць гэ та мне, вя до ма ж, не хо чац ца, тым 
больш што хло пец вы гля дае як са праўд ны бак сёр. 
Та му на пы тан не я ад каз ваю пы тан нем:

— А на вош та мя не сту каць?
«Бак сёр» бян тэ жыц ца: ві даць, шу кае пад ста ву для 

бой кі і та кі зна хо дзіць.
— А як ты ста віш ся да цы га ноў? — пы тае ў мя не.
Ця пер бян тэ жу ся я: зда ва ла ся б, мож на ска заць, што 

доб ра... А рап там ён — дрэн на? Стук не ж, як піць даць!
— Я не меў з цы га на мі спраў, — ухі ля ю ся ад ад-

ка зу яшчэ раз.
І тым са мым зноў за га няю «бак сё ра» ў кут: ён не 

мо жа пры ду маць, да ча го б «пры ка лу пац ца», страч-
вае сваю ва яў ні часць... Раз губ ле на рас каз вае пра 
сваё жыц цё і ня ўда лую жа ніць бу, пра жон ку (яна ў гэ-
ты час пла ча по бач), якую да во дзіц ца «вы хоў ваць».

Ка ра цей, раз ві та лі ся мы амаль сяб ра мі. Я на ват 
па пра сіў ма ла дзё на, каб, крый бо жа, не па ды маў ру ку 
на сваю па ла ві ну, але ён мне гэ та га не  абя цаў.

Яў ген Шас та коў,

г. Гомель

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.

Бы ла вай наБы ла вай на

ПЕС НЯ 
НА РА ДЗІ ЛА СЯ 

Ў БА ЯХ
Не ка лі, 75 га доў та му... Па дзеі тых ва ен ных ча-

соў зда юц ца не ве ра год на да лё кі мі, але вар та 

па чы таць дзён ні кі, пар ты зан скія га зе ты, ме-

му а ры, і мі ну лае на блі зіц ца, яно ажы ве.

Ва ўспа мі нах бы ло га пар ты за на Сця па на Іг на-
та ві ча Лей кі з вёс кі Вен за вец Дзят лаў ска га ра ё на 
згад ва ец ца, што пра доб лесць і ге ра ізм кам са моль-
цаў і мо ла дзі атра да Дзміт рыя Дзе ні сен кі на род 
склаў ня ма ла пе сень і вер шаў, у тым лі ку — шы ро-
ка вя до мую «Ту ман над ре кою под ня лся»...

Ад нак у Бе ла рус кім дзяр жаў ным му зеі гіс то рыі 
Вя лі кай Ай чын най вай ны за хоў ва ец ца да ку мент, які 
свед чыць, што аў та рам вер шаў да гэ тай пес ні быў 
не на род. Вя ча слаў Ан то на віч Хі лі мо наў пі саў, што 
пар ты зан з ка ва ле рый ска га атра да Дзміт рыя Дзе-
ні сен кі зва лі бе ла рус кі мі ка за ка мі, «міць каў ца мі», 
што пра іх дзе ян ні вя до мы бе ла рус кі пісь мен нік  і 
ўдзель нік пар ты зан ска га ру ху Ян ка Брыль на пі саў 
да ку мен таль ную апо весць «Нё ман скія ка за кі», дзе 
так са ма ўпа мі на ец ца атрад ная пес ня.

А на ра дзі ла ся яна, па вод ле ўспа мі наў Вя ча сла-
ва Ан то на ві ча Хі лі мо на ва, пе рад Пер ша ма ем 1943 
го да. У атрад та ды па сту пі лі звест кі, што на чар-
го вае ра ба ван не на сель ніц тва фа шыс ты па він ны 
вы ехаць у вёс кі Бур дзе ві чы і Уне ха ва. Там іх трэ ба 
бы ло «на крыць».

З пу шчы пар ты за ны вы еха лі ад вя чор кам, ка лі 
над Нё ма нам па ды маў ся гус ты ту ман. За са да прай-
шла ўда ла: нем цы не да лі чы лі ся па ры дзя сят каў 
га ла ва рэ заў, атрад з пе ра мо гай вяр нуў ся ў лес. Пра 
ўсё гэ та ў бай цоў Вя ча сла ва Хі лі мо на ва і Мі ха ся 
Кар ві гі скла ла ся пес ня, якая ста ла свое асаб лі вым 
гім нам «бе ла рус кіх ка за коў»:

Ту ман над ре кою под ня лся

И близится солн ца за кат.

Рысью из пущи по мчал ся

Осо бый казачий от ряд...

Пас ля вай ны пар ты за ны На лі боц кай пу шчы кож-
ныя пяць га доў збі ра лі ся ў Ка рэ лі чах, Люб чы, Ярэ-
мі чах, на пар ты зан скай ба зе ў Доб ра чы, ус па мі на лі 
сваю ма ла досць і за гі ну лых сяб роў. Шэ ра гі ўдзель ні-
каў з кож ным го дам ра дзе лі. Сён ня, на вя лі кі жаль, 
гэ та ге ра іч нае па ка лен не амаль сыш ло, але па мяць 
пра яго сыс ці не па він на.

Іры на Ша ты ро нак,

г. Грод на.

У нас усё як у мно гіх: наш сын 

ха дзіў у рус ка моў ны дзі ця чы 

са док (з бе ла рус кай мо вай 

на ву чан ня не дзе больш-менш 

па блі зу мы прос та не знай-

шлі). По тым і з той жа пры чы-

ны ён пай шоў у рус ка моў ную 

шко лу.

Але ж на род ную мо ву мы так-
са ма ні ко лі не за бы ва лі ся: до ма 
чы та лі каз кі, ле ген ды, пад ан ні, 
зна ё мі лі дзі ця з на шым кра ем, 
бе ла рус кай гіс то ры яй і му зы кай. 
У вы ні ку ў дзён ні ку сы на па бе ла-
рус кай мо ве і лі та ра ту ры ад зна кі 
толь кі вы дат ныя!

А коль кі за хап лен ня бы ло ў дзі-
ця чых ва чах ад прад ме та «Мая Ра-
дзі ма — Бе ла русь», які сын па чаў 
вы ву чаць у чац вёр тым кла се, бо 
вуч ні ме на ві та па-бе ла рус ку зна ё-
 мі лі ся з гіс то ры яй По лац ка га, Ту-
раў ска га княст ваў, Вя лі ка га Княст-
ва Лі тоў ска га, ву чы лі ся ства раць 
гіс та рыч ныя парт рэ ты кня зёў ны 
Раг не ды, Усяс ла ва Ча ра дзея, 
Яра сла ва Муд ра га, кня зя Ві таў та 
і ін шых вы дат ных асоб бе ла рус кай 
гіс то рыі і куль ту ры...

А да лей мы ўжо ўяў ля лі, з якой 
ці ка вас цю хлоп чык возь мец ца за 
вы ву чэн не гіс то рыі Бе ла ру сі.

Якое ж бы ло здзіў лен не, ка лі 
дня мі, вы пад ко ва за зір нуў шы ў 
біб лі я тэ ку сы на вай шко лы, я ўба-
чы ла на па лі цы стос пад руч ні каў 
«История Беларуси. 6 класс». 
Спы та ла ў біб лі я тэ кар кі: «Школь-
ні кі што — са праў ды вы ву ча юць 
гіс то рыю Бе ла ру сі па-рус ку?»

Яна ў ад каз на ват здзі ві ла ся: 
так, маў ляў, і ка лі з'я ві ла ся та кая 
маг чы масць, 99 пра цэн таў баць-
коў бы лі толь кі «за».

Гэ тыя сло вы по тым па цвер дзі-
лі і ў ад мі ніст ра цыі на ву чаль най 

уста но вы: усё так, пе ра во дзіць 
увесь клас рус ка моў най шко лы 
на вы ву чэн не гіс то рыі Бе ла ру сі 
па-бе ла рус ку дзе ля ад на го-двух 
дзя цей не мае сэн су. Апы тан не 
баць коў на гэ ты конт шко ла мо жа 
пра вес ці. «Але ж вы і са мі ра зу-
ме е це, — ад ка за ла мне на мес нік 
ды рэк та ра па ву чэб най ра бо це, — 
што боль шасць ад дасць пе ра ва гу 
рус кай мо ве».

І яшчэ, як ака за ла ся: ка лі з 
мен шас цю ці ад ным ма ім сы нам 
гіс то рыю Бе ла ру сі бу дуць ін ды ві-
ду аль на вы ву чаць па-бе ла рус ку, 
то зда ваць эк за мен яму ўсё роў на 
прый дзец ца па-рус ку...

Ра бот ні кі Мі ніс тэр ства аду ка-
цыі не ад на ра зо ва за яў ля лі ў СМІ 
аб тым, што «вы ра ша юць, на якой 
мо ве бу дзе пра ца ваць на ву чаль ная 
ўста но ва, вы ка наў чыя і рас па рад-
чыя ор га ны», і што ў ад па вед нас ці з 
за ка на даў ствам «рус ка моў ная шко-
ла мо жа па кі нуць вы ву чэн не гіс то-
рыі Бе ла ру сі на бе ла рус кай мо ве».

Але ж для гэ та га, як я ра зу мею, 
мне трэ ба бу дзе шу каць ад на-
дум цаў, та кіх жа не абы яка вых да 
спад чы ны лю дзей, пі саць ка лек-
тыў ныя ліс ты ў роз ныя ін стан цыі, 
удзель ні чаць у фар маль ных апы-
тан нях і да пер ша га ве рас ня не 
ве даць, на якой жа мо ве вы да дуць 
пад руч нік.

А ўлас на, ча му ў час моў на-
га раў на праўя, каб за бяс пе чыць 
маг чы масць свай му дзі ця ці атрым-
лі ваць ве ды па прад ме це на той 
мо ве, на якой, па сут нас ці, па чы-
на лі гэ та ра біць, а по тым зда ваць 
эк за мен па гіс то рыі род най кра і ны 
па-бе ла рус ку, трэ ба збі раць ва кол 
ся бе згур та ван не баць коў і ха дзіць 
па ка бі не тах?

М. Куз міч,

Мін скі ра ён.

Лю дзей, якія б 

так ад да на, так 

са ма за быў на 

пры свя ча лі жыц цё 

сва ёй лю бі май спра ве, 

су стрэ неш не час та. 

Але яны — ёсць, на 

шчас це — у роз ных 

сфе рах дзей нас ці 

і роз ных кут ках кра і ны. 

У нас на Бя рэ зін шчы не 

гэ та (упэў не на, усе мя не 

пад тры ма юць) Та ма ра 

Мі ка ла еў на Кру та ле віч, 

за гад чы ца ад дзе ла 

мар ке тын гу ра ён най 

біб лі я тэ кі.

Як на пер шы по гляд, дык 
сціп лая ў яе пра фе сія, не са-
мая вы со кая па са да, а вось 
аў та ры тэт...

Гэ тая та ле на ві тая, ра зум-
ная, шчод рай ду шы жан чы-
на — аў та рка без лі чы ідэй, 
за дум і пра ек таў. Яна ж пры 
тым — уме лы ар га ні за тар, 
сцэ на рыст, рэ жы сёр, вы ка-
наў ца га лоў най ро лі вя ду чай, 
чыя рэд кая эру ды цыя ды вы-
дат нае ак цёр скае май стэр-
ства здоль ныя кож нае з ме-
ра пры ем стваў пе ра тва рыць у 
са праўд ную па дзею.

А іх (пры чым са мыя роз ныя — 
асвет ніц кія, даб ра чын ныя) 

Та ма ра Мі ка ла еў на з ка ман-
дай па плеч ні каў ла дзяць па-
ста ян на. У вы ні ку на ват у та-
кое не зу сім і не ўсім зра зу ме-
лае сло ва «мар ке тынг» пры-
ўно сяц ца да бры ня і кло пат, 
што над звы чай важ на ця пер, 
ка лі «ча ла век ма тэ ры яль ны» 
імк нец ца пе ра маг чы «ча ла-
ве ка ду хоў на га», «ча ла ве ка 
ра зум на га».

Што тут ска жаш: у кож на-
га па ка лен ня свае гус ты, свае 
ге роі, сваё ра зу мен не ма ра-
лі. І пра віль на за ўва жа на: у 
на шых прод каў бы ла мэ та 

жыц ця, у на шых баць коў — 
сэнс жыц ця, а ў нас ды на шых 
дзя цей — ужо стыль. Вось ча-
му так важ на не спаз ніц ца — 
свое ча со ва да па маг чы, асаб-
лі ва ма ла дым, знай сці сваё 
мес ца, за ха ваць чыс ці ню і 
сум лен не, не за вес ці дур ных 
пры вы чак.

Ме на ві та з гэ тай пры чы ны 
шля хі-да ро гі Та ма ры Кру та ле-
віч па ста ян на скі роў ва юц ца ў 
шко лы і пра цоў ныя ка лек ты вы, 
каб «ажы віць» чар го вую вар-
тую ўва гі кні гу, каб па га ва рыць 
на тэ мы «Ал ка голь — во раг 

сям'і», « Быць пад лет кам — не 
прос та», «Дзяў ча ты ў эпо ху ры-
зы кі», каб у Год ма лой ра дзі мы 
рас ка заць пра вы дат ных зем-
ля коў, каб на ла дзіць су стрэ чы 
з пісь мен ні ка мі і паэ та мі, каб з 
па да рун ка мі на ве даць лю дзей 
адзі но кіх, каб за пра сіць ма ла-
ма ём ных у па ста ян на дзе ю чую 
лаў ку рэ чаў...

Бя рэ зін цы га на рац ца, што 
чы та юць ар ты ку лы Та ма ры 
Мі ка ла еў ны ў мно гіх вы дан-
нях, чу юць яе го лас па ра дыё, 
што яна прад стаў ле на ў эн-
цык ла пе дыі «Хто ёсць хто. 
Жан чы ны Бе ла ру сі», што на 
сце нах яе ра бо ча га ка бі не та 
дзя сят кі пры го жых ра мак з Га-
на ро вы мі гра ма та мі, дып ло-
ма мі і па дзя ка мі — «За ўзор-
нае вы ка нан не служ бо вых 
аба вяз каў», «...Твор чы твар 
біб лі я тэ кі», шмат лі кія пе ра мо-
гі ў аб лас ных і рэс пуб лі кан скіх 
кон кур сах пра фе сій на га май-
стэр ства, «Жан чы на го да», 
«Твор чы алімп Мін шчы ны»...

І гэ та, вя до ма ж, зу сім ня-
поў ны пе ра лік ад знак, бо не 
для іх пра цуе ша ноў ная Та-
ма ра Мі ка ла еў на. Яна прос-
та спя ша ец ца жыць і ра біць 
да бро.

Ні на Бур ко,

в. Кап лан цы, Бя рэ зін скі ра ён.

Наш ча ла век!Наш ча ла век!

«НЕ ТУ ДЫ, ДЗЕ БА ЛЮ ЮЦЬ, 
А ТУ ДЫ, ДЗЕ БА ЛІЦЬ»

Ёсць пы тан неЁсць пы тан не

Гіс то рыя з гіс то ры яй
Пер ша па чат ко выя ве ды па гэ тым прад ме це вуч ні атрым лі ва юць 
на ад ной мо ве, а пра цяг ва юць яго вы ву чаць на ін шай. Ча му?


