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...БО МЫ 
РА ЗАМ

Дом, сям'я, пад трым ка бліз кіх па трэб ны кож-

на му. Але ж да лё ка не заў сё ды род ныя лю дзі 

жы вуць по бач. А вось су се дзі...

На на шай ву лі цы ня шмат да моў. Мы бу да ва лі 
іх больш як 25 га доў та му, мож на ска заць, ра зам. 
Гэ так жа по тым спраў ля лі на ва сел лі, хрэсь бі ны, 
друж на збі ра лі ся на свя ты. Ёсць у нас свой гар ма-
ніст, ду ша кам па ніі Сяр гей Мі ка ла е віч Жы гар, ёсць 
свае аў та ры тэ ты. Пры кла дам для ўсіх з'яў ля ец ца, 
у пры ват нас ці, сям'я Ве ры Паў лаў ны Шка дун. Яны з 
му жам — бы лыя на стаў ні кі, вы ха ва лі пя цё ра цу доў-
ных дзя цей, ма юць во сем уну каў. Пры ем на ба чыць, 
як іх на шчад кі амаль кож ныя вы хад ныя пры яз джа-
юць да баць коў, каб пра ве даць, каб да па маг чы.

Вось гэ та, апош няе, для ча ла ве ка, зга дзі це-
ся, над звы чай важ на. Мы на на шай ву лі цы ма ем 
роз ныя пра фе сіі: ёсць «свой» псі хо лаг, пра да вец, 
ін жы не ры, на стаў ні кі, прос та ра бо чыя... Але ў бя-
дзе мы заў сё ды ра зам. За гэ тыя га ды пай шлі з 
жыц ця трое су се дзяў, нех та па ха ваў баць коў. Мы 
заў сё ды ста ра лі ся пад тры маць адзін ад на го і ма-
раль на, і ма тэ ры яль на, ка лі трэ ба, да па маг чы па 
гас па дар цы.

...Хут ка пра ля тае час. Вы рас лі на шы дзе ці, раз-
ля це лі ся як быц цам, але па-ра ней ша му сяб ру юць 
па між са бой. На шы ад но сі ны з су се дзя мі ста лі 
пры кла дам для іх, а по тым, спа дзя ю ся, ста нуць для 
ўну каў. Я дзя кую Бо гу за сва іх су се дзяў — Шка ду-
коў, Куч ко-Га лу бо ві чаў, Ду ба не ві чаў, Май хер скіх, 
Жы га раў, Ка ра но ві чаў... Хай у на шых вок нах заў-
сё ды га рыць свят ло!

Та ма ра Ку леш,

Ві лей скі ра ён



І сме хам, і ўсур' ёзІ сме хам, і ўсур' ёз  

Пы тан не, 
што за ста ло ся 
без ад ка зу

«Жан чы на, якая не ма рыць па ху дзець, су-

стра ка ец ца яшчэ ра дзей, чым снеж ны ча-

ла век».

Не пом ню, дзе гэ та па чу ла, але ж доб ра па мя-
таю, як пра ад ну з за па вет ных жа но чых мар на га-
даў... муж чы на.

Зда ры ла ся гэ та не каль кі га доў та му ў на шым 
рай цэнт ры. Ма га зі ны там — як у вёс цы: гэ та зна-
чыць, што яны не толь кі мес цы для куп лі, але і для 
су стрэч, для раз моў, у тым лі ку — з пра даў ца мі.

Дык вось, не як у абе дзен ны пе ра пы нак зай шла 
я ў пра дук то вы ма га зін, стаю там у чар зе ў мяс ны 
ад дзел і не зна рок чую:

— От, пры звы ча іў ся я за мест сы ру скры лік доб-
рай каў ба сы на бу тэрб род клас ці, — га во рыць па-
куп нік пра да вач кам. — Ды і ўнук ад да лі ка тэ саў 
не ад маў ля ец ца.

(Ха це ла б я па гля дзець на ўну ка, які б ад маў-
ляў ся...)

Ад нак на гэ тым ма на лог не за вяр ша ец ца.
— Я ж як «сеў» на ды е ту, дык так па ху дзеў... 

Пяць дзя сят кі ла гра маў скі нуў! — ці то пры дум ляе, 
ці то праў ду ка жа па куп нік (ся рэд ня га це ласк ла ду, 
у га дах...). — От каб яшчэ дзя ся та чак, дык са ма 
тое бы ло б!

Пра да вач кі слу ха лі яго моўч кі, але ў іх ва чах 
вы раз на чы та ла ся пы тан не: «Дык па дзя лі це ся сак-
рэ там, як жа вы так змаг лі?!»

Шчы ра ка жу чы, мне так са ма кар це ла спы таць, 
але муж чы на ху цень ка па клаў у па кет па куп кі, за-
браў рэш ту і гэ так жа імк лі ва вый шаў з ма га зі на.

Ці га ва ры лі што між са бой ра бот ні цы кра мы, 
гле дзя чы ўслед «чэм пі ё ну» па ба раць бе з ліш няй 
ва гой?.. Зда ец ца, не. Я ж су па кой ва ла ся бе тым, 
што ка лі б муж чы на рас крыў свой сак рэт, то гэ ты 
не вя ліч кі цуд ад ра зу б пе ра стаў быць цу дам.

А мо жа, дзядзь ка прос та вы хва ляў ся? Бо хі ба ж 
ёсць ды е та, якая «пра піс вае» ес ці сы ра вэн джа ную 
каў ба су?..

Пры нам сі, для мя не гэ тае пы тан не так і за ста-
ло ся без ад ка зу.

Іры на Ма ту се віч,

Дзяр жын скі ра ён



«Больш за ўсё на све це я люб лю 

хлеб. Прос ты чор ны хлеб...», — 

пры зна ла ся ад на з бла кад ніц Ле-

нін гра да, якая жы ве ў Мін ску.

Не сцер ці з па мя ці і апо вед дру гой: 
«Ра ні ца, дак лад ней — ноч яшчэ. Я іду 
па хлеб, — ус па мі на ла Ма рыя Ягад ні цы-
на, — карт кі за ціс ну ты ў ку лак. У бу лач-
най ужо чар га. На ру цэ пі шуць ну мар. 
Усе маў чаць, ту ляц ца адзін да ад на го. 
Я так са ма стаю і пла чу, бо до ма ля жыць 
ма ма, яна ўжо не каль кі дзён не ўстае... 
Пра шу лю дзей «па тры маць» чар гу, каб 
збе гаць да моў — па гля дзець, ці жы вая... 
Вяр та ю ся на зад. Да ад крыц ця кра мы 
яшчэ больш за га дзі ну, але ж вось на-
рэш це... Пе рад ва чы ма — пры ла вак, ва гі, 
на іх МОЙ ка ва ла чак чор на га хле ба. Пра-
цяг ваю ру ку, каб узяць, і рап там... Не чая 
ін шая, доў гая... апя рэдж вае — ха пае мой 
хлеб. Ху ды, вы со кі ча ла век, пла чу чы, за-
піх вае яго ў рот. А як жа ма ма?!»

Пра бла ка ду Ле нін гра да ве да юць мно-
гія, але ж чы таць пра яе ў кні гах, ба чыць 
у філь мах — гэ та ад но. Зу сім ін шае — 
шчы рыя ня спеш ныя раз мо вы з людзь мі, 
з ты мі, хто жыў у бла кад ным го ра дзе. Лю-
дзей та кіх за ста ло ся, на жаль, ня шмат, 
бо прай шлі дзе ся ці год дзі. У ме ра пры ем-
ствах, пры све ча ных свят ка ван ню 74-й га-
да ві ны з дня поў на га пра ры ву бла ка ды 
(ле нін град ска га Дня Пе ра мо гі), па за пра-
шэн ні мэ рыі і ка мі тэ та па знеш ніх су вя-
зях г. Санкт-Пе цяр бур га пры ня ла ўдзел 
і дэ ле га цыя з Бе ла ру сі, якую на кі ра ваў 
Ра сій скі цэнтр на ву кі і куль ту ры ў Мін ску, 
Рас су пра цоў ніц тва і па соль ства Ра сіі. Та-
кім чы нам, у на шых Ма рыі Ягад ні цы най 
(стар шы ні «Бе ла рус ка га са ю за бла кад-
ні каў Ле нін гра да» (якой, як пры зна ец ца, 
14 лю та га спаў ня ец ца «без два нац ца ці 
сто»)), Гар го ніі Яр жэм біц кай з Мін ска, 
Юліі Фра ло вай з Ві цеб ска і ін шых з'я-
ві ла ся цу доў ная маг чы масць су стрэц ца 
з та кі мі ж бла кад ні ка мі. Ня гле дзя чы на 
ўзрост і шмат лі кія хва ро бы, яны з'е ха лі ся 
ў свой го рад з 15 кра ін як бліз ка га, так і 
да лё ка га за меж жа.

Пра гра ма су стрэч бы ла ці ка вая і на сы-
ча ная. Гос ці ў вы ні ку змаг лі ўба чыць сён-
няш ні, так бы мо віць, па рад ны Санкт-Пе-
цяр бург, па бы ваць у ня даў на ад кры тым 
Му зеі чы гун кі і з да па мо гай су пер су час-
ных тэх на ло гій «па ванд ра ваць» па муль-
ты ме дый ным комп лек се (пло шча яко га, 

да рэ чы, 15 ты сяч квад рат ных мет раў), 
дзе прад стаў ле на ўся гіс то рыя Ра сіі...

Ад нак гэ та бы ло на пя рэ дад ні, а не па-
срэд на ў га да ві ну поў на га зняц ця бла-
ка ды, 27 сту дзе ня, гос ці на кі ра ва лі ся на 
ме ма ры яль ныя Піс ка роў скія мо гіл кі, дзе 
па ха ва ныя сот ні ты сяч жы ха роў і аба-
рон цаў го ра да. Тут, як і на ле жыць, усё 
бы ло ўра чыс та і сум на: го лас дык та ра, 
кур сан ты, якія нес лі жа лоб ныя вян кі, ве-
лі зар ная коль касць лю дзей, якія прый шлі 
сю ды, каб па кла ніц ца тым, хто зма гаў ся 
за Ле нін град і за гі нуў, хто не вы жыў у 
пек ле вай ны.

Ся род гэ тых лю дзей бы лі, вя до ма ж, 
і бе ла ру сы. На ша дэ ле га цыя ўша на ва ла 
па мяць 12 ты сяч су ай чын ні каў, якія за гі-
ну лі ў бла ка ду. Шка да, вя до ма ж, усіх... 
Кож на га... А тым больш ма ла дых. На-
ша кра і на ме ла па трэ бу ў спе цы я ліс тах, 
і пе рад вай ной хлоп цы і дзяў ча ты 14—
16 га доў бы лі на кі ра ва ны ў ле нін град скія 
ра мес ныя ву чэль ні. Да до му яны не вяр-
ну лі ся — на век за ста лі ся ся род бла кад ні-
каў-ле нін град цаў. У іх аса бо вых спра вах 
у гра фе «мес ца і час ад быц ця» на пі са на: 
«1942 год, Піс ка роў скія мо гіл кі».

...Але жыц цё пра цяг ва ец ца, і ўсіх 
удзель ні каў ура чыс тас цяў ча ка ла яшчэ 
вя лі кая кан цэрт ная пра гра ма з вы ступ-
лен ня мі лю бі мых ар тыс таў: Іо сі фа Каб-

зо на, Льва Ле шчан кі, Ва ле рыі, За ры, 
ха рэа гра фіч на га ан самб ля «Бя роз ка»... 
У іх вы ка нан ні шчы ра, кра наль на гу ча лі 
лі рыч ныя тво ры мі ну лых га доў, дзе гар-
ма ніч на спа лу ча юц ца сло вы і му зы ка, 
пес ні пра Ле нін град... А ўжо «Дзень Пе-
ра мо гі» спя ва ла ўся за ла!

Рэд кія, дзіў ныя гэ та лю дзі — бла кад-
ні кі: ге ра іч ныя, муж ныя, моц ныя ду хам. 
А яшчэ — та ва рыс кія, па-дзі ця чы ад кры тыя, 
шчы рыя... Ня гле дзя чы на хва ро бы і ста лы 
ўзрост, яны пры яз джа юць у го рад, дзе зве-
да лі столь кі па кут, ах вот на рас каз ва юць 
пра свае вы пра ба ван ні і ра ду юц ца, што гэ та 
не ка му трэ ба, што пра іх па мя та юць і аб іх 
кла по цяц ца... На пры кан цы свя та мік ра фон 
быў да дзе ны і гас цям з Бе ла ру сі.

Я ра да, што змаг ла пра чы таць свае 
вер шы, пры све ча ныя бла кад ні кам Ле нін-
гра да. А до ма на пі са лі ся та кія рад кі:

Дай жа, Бо жа, ім шчас ця,

хоць тро хі!

Хай не вер нец ца пек ла бла кад.

Гэ та пульс пра мі ну лай эпо хі...

Гэ та дзе ці твае, Ле нін град.

Ва лян ці на Па лі ка ні на, 

па эт, пуб лі цыст, 

член Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі 

і Са ю за ра сій скіх пісь мен ні каў



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. Да рад чык — нейт раль-
нае сло ва, якое мож на ўжы-
ваць у боль шас ці вы пад каў, 
ка лі мы га во рым пра тых, хто 
неш та не ка му ра іць (ра дзіць): 
злосць — кеп скі да рад чык.

Са вет нік — гэ та наз ва па-
са ды ў не ка то рых уста но вах, 
а так са ма ча ла ве ка, які та-
кую па са ду зай мае: га лоў ны 

са вет нік стар шы ні праў лен ня 

Нац бан ка.

Сло ва да рад ца (як і да-

рад чык) аба зна чае та го, хто 
неш та ра іць, але, па вод ле 
слоў ні каў, мае ад цен не раз-

моў нас ці: ба чы лі мы та кіх да-

рад цаў. Бач ты яго, Глянц па-

пер чы ка: знай шоў ся ён мне 

да рад чы кам! (Сак рат Яно віч. 
«Сця на»).

2. Роз ні ца па між шклом і 
шы бай ёсць, яна вель мі прос-
тая, хоць час та пра яе за бы-
ва юц ца. Пер шым сло вам мы 
на зы ва ем сам ма тэ ры ял, вы-
ра бы з яко га што дзён на су-
стра ка ем у жыц ці. Дру гім — 
ка ва лак шкла, устаў ле ны ў 
акон ную ра му. А та му пра віль-
на і ка заць, і пі саць праз шы-

бы ца дзі ла ся ра ніш няе свят ло; 

раз бі лі шы бы мя чом... (Іх пас-
ля гэ та га трэ ба за шкліць — 
пры ма ца ваць, уста віць шкло, 
якое і бу дзе шы бай.)

3. Што да апош ня га пы тан-
ня... У бе ла рус кай мо ве вы-
ка рыс тоў ва ец ца вы раз усім 

мі рам. Так ус ход нія сла вя не 
на зы ва лі сель скую гра ма ду. 
Рус ка-бе ла рус кі слоў нік рэ-
ка мен дуе пе ра да ваць всем 

миром праз усёй гра ма дой. 
Ад нак та кі ва ры янт не тра піў 
у ад на моў ны «Слоў нік фра-
зе а ла гіз маў» Іва на Ле пе ша ва 
(2008) — най больш поў ны да-
вед нік па фра зе а ло гіі су час най 
бе ла рус кай лі та ра тур най мо вы. 
Та му пра віль ным трэ ба лі чыць 
ме на ві та ва ры янт усім мі рам.

Та кое ж па хо джан не мае і 
эле мент пры каз кі з мі ру па 

ніт цы — го ла му са роч ка (ка-

шу ля).

У аба ро ну слоў
Дня мі ў се ці ве да вя ло ся 

пра чы таць, што сло ва «ску-

пы» — ві да воч ны ру сізм...

На жаль, той, хто гэ та 
сцвяр джае, вель мі па мы ля-

ец ца. Вя до ма, у на шай мо ве 
ёсць сі но ні мы: праг ны, пра-
га ві ты, хці вы, сквап ны. Але і 
ску по га, як той ка заў, ні хто не 
ад мя няў.

Ка лі за зір нуць у «Эты ма-
ла гіч ны слоў нік бе ла рус кай 
мо вы», то мы ўба чым, што 
ску пы — агуль на сла вян скае 
сло ва. Яго ад па вед ні кі ёсць 
ва ўкра ін скай, поль скай, чэш-
скай і ін шых мо вах. Да та го ж 
у бе ла рус кай яно ста іць не 
ад асоб ле на. Мы ма ем, на-
прык лад, пры каз кі ску пы і з 

ка ма ра кроў вы смак ча; ску-

пы двой чы пло ціць, а дур-

ны двой чы хо дзіць; ску пы 

ску пуе, а чорт дзір ку га туе... 
А так са ма шмат слоў роз ных 
час цін мо вы: ску піц ца, ску-

пасць, ску па, ску пе ча, ску-

пян да, ску пен да. Та му ску-
по га ча ла ве ка, мо жа, і вар та 
асце ра гац ца, а вось са мо га 
сло ва — не



Ура жан ніУра жан ні  

«ГЭ ТА ДЗЕ ЦІ ТВАЕ, 
ЛЕ НІН ГРАД...»

Ка ля сця ны Піс ка роў скіх мо гі лак Іры на МА КА РА ВА, Ма рыя ЯГАД НІ ЦЫ НА, 
Ва лян ці на ПА ЛІ КА НІ НА, Гар го нія ЯР ЖЭМ БІЦ КАЯ і Юлія ФРА ЛО ВА.

Так ці не? Прак ты кумТак ці не? Прак ты кум  

НЕ ВАР ТА БА ЯЦ ЦА СКУ ПО ГА
«У на шай мо ве ёсць сло вы да рад чык, да рад ца 

і са вет нік, ёсць шкло і шы ба. Што ў іх агуль на га і ў чым 

роз ні ца? У якіх вы пад ках кож нае з іх ужы ва ец ца?» — 

пы тае спа да ры ня На тал ля Ба ро дзіч.

Яна ж ці ка віц ца, як пе ра клас ці на бе ла рус кую мо ву 

рус кае всем миром.


