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Ча ла век — ча ла ве куЧа ла век — ча ла ве ку  

ЦІ КА ВЫ БЫЎ 
КО РАНЬ

...Хто пра што, а я пра сваю лю бі мую шко лу, пра дзя цей.

Та кім чы нам — урок бе ла рус кай мо вы. Тэ ма яго — ко рань 
сло ва. Перш-на перш тлу ма чу ма тэ ры ял, дзе ці за піс ва юць пры-
кла ды, по тым са ма стой на, як і па тра буе тэ ма ўро ка, вы зна ча-
юць ка ра ні...

Не каль кі слоў я за га дзя на пі са ла на дош цы. Ад кры ваю іх, 
ка жу:

— Ка ра ні зной дзе... Анд рэй. Ка лі лас ка!
Хлоп чык устае з мес ца, але кі руе ча мусь ці не да дош кі, а 

да дзвя рэй:
— Я мі гам, — ка жа, — ба бе Ва лі дро вы пры вез лі.
«Пры чым тут, ду маю, ба ба?.. Пры чым тут дро вы?»
— Вяр ні ся, — пра шу хлоп чы ка, але то га і след пра стыў.
Мы пра цяг ва ем урок — шу ка ем ка ра ні слоў, як рап там дзве-

ры ад чы ня юц ца і ў іх з'яў ля ец ца... Спа чат ку — корч — лад ны, 
са праўд ны... А сле дам за ім — Анд рэй.

— Во, — ка жа, — ко рань. Я сам знай шоў!
...І, між ін шым, до сыць ці ка вы! По тым мы ска рыс та лі яго для 

роз ных дроб ных вы ра баў.
А вось «ко рань сло ва» да вя ло ся шу каць з Анд рэ ем пас ля 

ўро каў.
Са фія АТРОХ АВА, в. Се лі шча, Слуц кі ра ён



Ёсць та кое свя та — Між на-

род ны дзень род най мо вы. 

Свят ку ец ца ён 21 лю та га і, 

як пра ві ла, заў сё ды не чым 

здзіў ляе. Сё ле та, у пры ват-

нас ці, па ра да ва ла тое, што 

на ві ны на тэ ле ка на лах Бе-

ла ру сі гу ча лі па-бе ла рус ку.

Ад нак на заўт ра, як і вар та бы-
ло ча каць, свя та скон чы ла ся, і 
ўсё вяр ну ла ся на ра ней шы рус-
ка моў ны лад. А зна чыць, праў-
ду пі са ла «Звяз да» (28.02): дня 
род най мо вы ма ла. Нам па трэ-
бен, як мі ні мум, год... Бо гэ та пра 
нас япон скі сла віст Ку ро да пі саў: 
«Не ра зу мею я гэ тай ці хай і за-
гад ка вай кра і ны, жы ха ры якой 
па гар джа юць (грэ бу юць) сва ёй 
мо вай». Яе, бе ла рус кую, і са-
праў ды амаль не па чу еш па тэ-
ле ба чан ні і ра дыё, у дзяр жаў ных 
уста но вах, у кра мах, на ву лі цах. 
А бу дзе ж яшчэ горш (ка лі ні чо га 
не зме ніц ца), бо ў шко лах уро кі 
бе ла рус кай мовы толь кі раз на 
ты дзень. Што на іх мож на вы ву-
чыць, за сво іць, зра зу мець?

Між тым ус пом нім жыц цё-
вую ак сі ё му: мы — гра ма дзя не 
Бе ла ру сі, бе ла рус кая мо ва — 
пер шая дзяр жаў ная. Зна чыць, 
трэ ба, каб яна гу ча ла ў на шай 
кра і не, каб жы ла і раз ві ва ла ся, 
каб у яе бы ла бу ду чы ня...

Ві да воч ная іс ці на: за сва ен-
ню род най мо вы па спры я ла б 
чы тан не бе ла рус кіх кніг, бе-
ла рус ка моў ных пе ры я дыч ных 
вы дан няў. Лю бо му (асаб лі ва 
сель ска му) біб лі я тэ ка ру ду ша 
ба ліць, ка лі вёс ка па-рус ку чы-
тае Ва сі ля Бы ка ва аль бо Іва на 
Ша мя кі на.

Але ж шчы рыя пры хіль ні кі 
бе ла рус кай лі та ра ту ры ў ра ё не 
так са ма ёсць. У Па госц кай біб-
лія  тэ цы ся род та кіх урач-ста ма-
то лаг Га лі на Апа лі на раў на Ды-
лей ка, у Леш ніц кай — пен сі я-
нер ка Тац ця на Та ра саў на Ма ра-
зен ка, у аг ра га рад ку Ба гу шэ ві-

чы — ра бо чы сель ска га Са ве та 
Ва сіль Вік та ра віч Ма ка рэ віч (яго 
га да вы рэ корд — 35 тво раў бе-
ла рус кай лі та ра ту ры — ад кла-
сі каў да су час ні каў). Жы хар ка 
аг ра га рад ка Уша, бы лая руп лі-
ві ца мяс цо ва га кал га са Ва лян ці-
на Аляк санд раў на Кан дран цо ва 
лі чыць, што доб рая кні га за слу-
гоў вае, каб да яе звяр та лі ся не 
раз. Ся род яе лю бі мых твор цаў 
Ва сіль Бы каў, Мі хась Лынь коў, 
Сяр гей Гра хоў скі, Ула дзі мір Ліп-
скі... У вы ні ку на «ра хун ку» Ва-
лян ці ны Аляк санд раў ны 25 пра-
чы та ных аль бо пе ра чы та ных 
бе ла рус кіх кніг.

Шка да, што та кіх вось чы-
та чоў ня ма ся род вяс ко вых на-
стаў ні каў, мо ла дзі і пад лет каў. 
А та му ці трэ ба здзіў ляц ца, што 
эле мен тар ныя пы тан ні пра бе-
ла рус кую кні гу здоль ныя мно-
гіх за гнаць у так зва ны сту пар. 
Па пра сі це мі на коў на ву лі цы ці 
сту дэн таў на зваць, на прык лад, 
пяць тво раў Бы ка ва ці пяць су-
час ных бе ла рус кіх пісь мен ні каў. 
Што па чу е це?

На пер шае з пы тан няў ад ка-
зы, маг чы ма, бу дуць, а вось на 
дру гое...

Ды і ці трэ ба та му здзіў ляц ца, 
ка лі на ват су пра цоў ні кі на ша га 
тэ ле ба чан ня не ве да юць, дзе 
ў бе ла рус кіх сло вах пра віль на 
ста віць на ціск, не мо гуць на-
зваць імя і са праў ды вя до ма га 
пісь мен ні ка. Да бе ла рус кай лі-
та ра ту ры як не ча га дру гас на га 
(ці дру га рад на га?) ста вяц ца на-
ват прад стаў ні кі ін тэ лі ген цыі... 
У Ра сіі ка жуць, што ча ла ве ка, 
які не ве дае на па мяць хоць 
бы во сем рад коў Лер ман та ва, 
нель га лі чыць куль тур ным. А як 
у нас — на конт вась мі рад коў 
Баг да но ві ча ці Ку па лы? Ба ю ся, 
што пра чы та юць іх вель мі ня-
мно гія, на ват з тых, хто мае вы-
шэй шую аду ка цыю і, як ні сум на 
пры знац ца, усё тую ж пра фе сію 

на стаў ні ка. Ся род іх і сён ня ёсць, 
на жаль, пе да го гі, якія не чы та-
юць ні чо га, апроч так зва най 
гры фа ва най лі та ра ту ры. Але ж 
грыф Мі ніс тэр ства аду ка цыі не-
аб ход ны для пад руч ні каў, якіх 
ма ла для та го, каб вы кла даць, 
на прык лад, гіс то рыю...

Біб лі я тэ ка ры ўсё час цей з 
ней кай са рам лі вас цю пры зна-
юц ца, што да іх, каб па ці ка віц ца 
кніж ны мі на він ка мі, не за зі ра-
юць на ват на стаў ні кі-фі ло ла гі. 
Дык ці мож на па пра каць пад-
лет каў, што яны не лю бяць чы-
таць? Ну са праў ды, што з су-
час ных бе ла рус кіх тво раў мо жа 
па ра іць на стаў нік, які ні ко лі не 
гар таў ча со пі сы «По лы мя» ці 
«Ма ла досць»?

...Біб лі я тэ ка, як ні я кі ін шы 
гра мад скі ін сты тут ад чу вае моц 
рэ аль на га ўздзе ян ня кні гі на ча-
ла ве ка. Для та го каб да яе — у 
тым лі ку бе ла рус кай — пры цяг-
нуць ува гу на вед валь ні каў, у нас 
прай шоў ме сяч нік «Пры гар ні ся 
да род на га сло ва». Кож ны чац-
вер ме ся ца па зі цы я на ваў ся як 
бе ла рус ка моў ны дзень і дзень 
па глыб ле най пра па ган ды тво раў 
бе ла рус кіх аў та раў. Што дзён на 
ў вяс ко вых біб лі я тэ ках пра во-
дзі лі ся ак цыі «Кож на му чы та-
чу — бе ла рус кую кні гу». Прак-
ты ка ва лі ся агля ды-сюр пры зы 
«Кні га — па да ру нак пры хіль ні ку 
род най мо вы», «Твае пер шыя 
кніж кі — па-бе ла рус ку», «Бе-

ла рус кая лі та ра ту ра: нам ёсць 
чым здзі віць чы та ча».

Біб лі я тэ ка ры звяр та лі асаб-
лі вую ўва гу на вед валь ні каў на 
леп шыя мас тац кія тво ры бе ла-
рус кіх пісь мен ні каў — юбі ля раў 
ме ся ца (го да) Свят ла ны Алек сіе -
віч, Ва ле рыя Га пе е ва, Мак сі ма 
Га рэц ка га, Ян кі Маў ра, Ана то ля 
Бу тэ ві ча, Ула дзі мі ра Ар ло ва, Вя-
ча сла ва Ада мчы ка, Ада ма Міц ке-
ві ча... У хо дзе рэ клам ных ак цый 
ме ся ца — «Зна ка выя кні гі», «Кні-
га — фа ва рыт», «Кні гі жа да юць 
па зна ё міц ца», «Эліт-кні гі юбі ля-
ра», «Не за слу жа на за бы тыя». 
Прай шлі су стрэ чы-бе не фі сы 
з ама та ра мі чы тан ня бе ла рус кіх 
тво раў на род най мо ве, пра ца ваў 
ло зунг «Пра чы таў бе ла рус кую 
кні гу сам — па рай ін ша му».

Па вы ні ках ме сяч ні ка Па госц-
кая сель ская ін тэ гра ва ная біб-
лі я тэ ка ста ла най леп шым па пу-
ля ры за та рам бе ла рус кай мо вы і 
лі та ра ту ры. Доб рыя па каз чы кі ў 
лю тым па Ушан скай, Лю бу шан-
скай, Ба гу шэ віц кай біб лі я тэ ках.

За па тра ба ва насць бе ла рус-
кай кні гі ў біб лі я тэ цы — па каз-
чык та го, як яна па да ец ца чы та-
чам, як біб лі я тэ кар сам ста віц ца 
да род на га сло ва.

Та ма ра КРУ ТА ЛЕ ВІЧ, 

за гад чы ца ад дзе ла 

мар ке тын гу Бя рэ зін скай 

Цэнт раль най ра ён най 

біб лі я тэ кі



Не ка лі «Звяз да» збі ра ла 

пры пеў кі...

І збі рае за раз. А та му — 

пі шы це! І, ка лі лас ка, 

спя вай це!

Ма ла ды ў нас аг ра ном,

Мае но вень кі дып лом.

Ды га дае трэ ці дзень,

Жы та ў по лі ці яч мень?

Са ма гон ку ба ба гна ла,

Каб хут чэй раз жыц ца.

Ды та кой нер во вай ста ла,

Што ка та ба іц ца.

За ка ча ла сі лі кон

Дзеў ка са бе ў гру дзі.

У ква тэ ру праз бал кон

За раз ла зіць бу дзе.

На ма люю я та ту́
Яр кую, ба га тую

На пу пок і на пя ту

І на «кроп ку» пя тую.

Па ва ду ха дзі лі цёт кі,

Ра зам з ёй — на сі лі плёт кі.

А ця пер праз ін тэр нэт

Тое ро біць увесь свет!

Ой, Ма ла хаў, будзь лас ка вы,

Раз бя ры ся ў ма іх спра вах:

За пі саць ма ло му ў та ты

Віць ку, Міць ку ці Іг на та?

Паў та ра руб ля з зар пла ты

За пла ціў у за гсе муж.

Я ўсю жыт ку ві на ва та

І ні як не раз лі чусь!

На пры ём пай шла па бла ту

Ад да ла ўсю зар пла ту.

За раз — зу бы на па лі цу...

Бу ду го ла дам ля чыц ца.

Ў да ма ві ну без па ры

Мя не кла лі дак та ры.

А знай шла тал ко вую

І жы ву вя сё лаю.

Лю боў ЧЫГ РЫ НА ВА,

г. Мінск.

«У на шай мо ве ёсць сло вы «ца на» 

і «кошт». Да па ма жы це ра за брац ца 

ў роз ні цы па між іх зна чэн ня мі», — 

про сіць спа дар Сань ко з Брэс та. 

Ад яго ж пы тан ні, ці мож на 

ўжы ваць сло ва «га тоў ка» і як 

бу дзе пра віль на — «мы жы вём» 

ці «мы жы вем?»

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. Ца на і кошт — сло вы бліз ка знач ныя. 
У роз ных сфе рах кошт мае не каль кі азна-
чэн няў. У агуль на моў ных слоў ні ках кошт 
ёсць вар тасць ча гось ці, вы ра жа ная ў гра-
шах. Яна скла да ец ца з та кіх па каз чы каў, як 
за тра ты на срод кі вы твор час ці та ва ру, яго 
транс пар та ван не і за ра бот ную пла ту. Але і 
ца на — гэ та гра шо вае вы ра жэн не вар тас ці 
та ва ру. Та му ад роз нен ні па між сло ва мі ца-

на і кошт (ка лі мы га во рым не пра стро гую 
тэр мі на ло гію) у боль шас ці вы пад каў ма юць 
не сэн са вы, а сты ліс тыч ны ха рак тар. На-
прык лад, «І які кошт гэ та га пра дук ту?» — 
пы тан не, якое мог бы за даць адзін ка ле-
га-біз нес мен дру го му, прос ты ж па куп нік у 
кра ме спы тае: «Коль кі гэ та каш туе?», «Па 

якой ца не гэ та ма ла ко?» ці «Па чым у вас 

смя та на?». Ён жа за ўва жыць, што цэ ны (а 
не кош ты!) зноў па вы сі лі ся...

2. Сло ва га тоў ка ў на шай мо ве без умоў-
на ёсць. Па хо дзіць яно ад ста ра бе ла рус-
кай наз вы го то вые гроши (пенези), што і 
як раз аба зна ча ла на яў ныя гро шы. Сён ня 
на зоў нік га тоў ка мае ад цен не гу тар ко вас ці. 
Але тым не менш у раз мо вах, у мас тац кіх 
тво рах, а ча сам і ў пуб лі цыс тыч ных тэкс тах 
гэ тае сло ва мо жа і па він на ўжы ва цца.

3. У тых вы пад ках, ка лі мы прос та ад-
каз ва ем на пы тан не пра жыц цё-быц цё, 
пра віль на бу дзе сказаць ме на ві та жы вём 
(або ідзём, бя ром, спа дзя ём ся...). У Яку ба 
Ко ла са ў «Но вай зям лі» чы та ем, на прык-
лад: Жы вём, кла по цім ся, і дба ем, // І ўсе 

на рэш це па ўмі ра ем...

Ад нак ёсць вы пад кі, ка лі ў та кіх сло вах 
трэ ба пі саць -ем (-эм). Гэ та сі ту а цыя, ка лі 
мы не рас каз ва ем, а за клі ка ем да ча гось-
ці — ужы ва ем дзея слоў у за гад ным ла дзе. 
На прык лад, ад на з руб рык «Звяз ды» на-
зы ва ец ца «Усміх нем ся!» Ка лі сфар му ля-
ваць па-ін ша му, то гэ та зна чыць не «мы 
(ка лі-не будзь) усміх нём ся», а «да вай це 
ўсміх нем ся!»

У АБА РО НУ СЛОЎ
Гэ тым ра зам мы вы ра шы лі «аба ра няць» 

не сло ва, а цэ лы фра зе а ла гізм вес ці рэй.
Сён ня мож на па чуць, што гэ ты вы раз 

не зра зу ме лы, не ўжы ва льны, і... па спра-
чац ца, бо яго пра ва на іс на ван не мож на 
па цвер дзіць пры кла дам з твор час ці кла-
сі ка на шай лі та ра ту ры Ян кі Ку па лы (зу сім 
ня даў на, да рэ чы, вый шаў пер шы том яго 
пер са наль най эн цык ла пе дыі). У «Бан да роў-
не» пяс няр пі ша: У гуль ні са ма рэй во дзіць, 

// Ве се ла мір гае, // За дзіў ляе ўсіх чыс та, 

// Як за ра якая.

Ужы ва лі гэ ты фра зе а ла гізм і Якуб Ко-
лас, Зміт рок Бя ду ля, Кан драт Кра пі ва, ін-
шыя пісь мен ні кі з вы дат ным сты лем і па-
чуц цём мо вы.

Што да су час най лі та ра тур най, то гэ ты 
вы раз мае зна чэн не 'быць за ва да та рам, 
вер ха во дзіць, аказ ваць уплыў на ход ча го-
не будзь'. Ся род сі но ні маў — да ваць (за-

да ваць) тон, іг раць пер шую скрып ку, ка-

ман да ваць па ра дам, пра віць баль, ра біць 

па го ду. Яна, па вод ле слоў ні каў, па-першае, 
стан ат мас фе ры ў дадзе най мяс цо вас ці, а 
па-другое — доб рае надвор'е. А яно бывае 
толькі на два рэ: сцвяр джаць, што «важ ней 
за ўсё на двор'е... у до ме», мяк ка ка жу чы, 
не ла гіч на



Рэ за нансРэ за нанс  

«Пра чы таў бе ла рус кую кні гу сам — 
па рай ін ша му»

14 сакавіка 2018 г.

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

НЕ БЛЫ ТАЦЬ 
ПА ГО ДУ 

З НА ДВОР' ЕМ

Спя вай, ду ша!Спя вай, ду ша!  

«У ДА МА ВІ НУ БЕЗ ПА РЫ
МЯ НЕ КЛА ЛІ ДАК ТА РЫ...»
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