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Так ці не?Так ці не?

Ма ка ро на? 
У па рад ку рэ чаў...

Чым ад роз ні ва юц ца сло вы пра дук тыў ны і пра дук-

цый ны? — ці ка віц ца спа да ры ня Аляк санд ра Вой цік. 

З яе ж кан вер та пы тан ні: ці праў да, што ў на шай мо ве 

ня ма ма ка ро наў і як па-бе ла рус ку бу дзе «в по ряд ке 

вещей»?

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. Пры мет ні кі пра дук тыў ны, пра дук цый ны і са праў ды 
ня рэд ка блы та юць, хоць пер шы ўжы ва ец ца толь кі ў вуз кім 
зна чэн ні лінг віс тыч на га тэр мі на: пра дук тыў ны су фікс, пра-

дук тыў ная сло ва ўтва раль ная ма дэль. Пры мет нік пра дук-

цый ны — сі но нім пры мет ні ка плён ны. Мож на ска заць, на-
прык лад, што сён ня быў пра дук цый ны дзень або па жа даць 

сту дэн там пра дук цый най ву чо бы.

2. Апош нім ча сам сло ва ма ка ро на слоў ні кі ста лі па да-
ваць як на зоў нік, які мае фор мы множ на га лі ку. Але ж тра-
ды цый на ён іх не меў, то-бок гэ тае сло ва ўжы ва ла ся толь кі ў 
адзі ноч ным лі ку. Так яго ў пры ват нас ці заўж ды (да апош ня га 
вы дан ня ўключ на) па да ваў ака дэ міч ны «Рус ско-белорусский 
сло варь». Так ужы ва лі і ай чын ныя пісь мен ні кі. Вось прык лад 
з тво ра Ян кі Бры ля «Ніж нія Бай ду ны»: «— Як на чор та? — 

зу сім сур' ёз на здзі віў ся ён. — Ма ка ро ну бу дзеш ка чаць».

Та кім чы нам, ужы ван не гэ та га сло ва ў адзі ноч ным лі ку з'яў-
ля ец ца ад ной з ці ка вых асаб лі вас цяў на шай мо вы, якая жы ла 
да са ма га апош ня га ча су і якую вар та бы ло б за ха ваць.

3. У бе ла рус кай лі та ра тур най мо ве ёсць вы раз «у па-

рад ку рэ чаў». Ён за фік са ва ны ў «Слоў ні ку фра зе а ла гіз-
маў» Іва на Ле пе ша ва (з пры кла да мі з Ян кі Бры ля, Іва на 
На ву мен кі ды ін шых пісь мен ні каў). Та му яго вы ка ры стан не 
па мыл кай не бу дзе. Ад нак ака дэ міч ныя слоў ні кі рус кі вы раз 
«в по ряд ке вещей» рэ ка мен ду юць пе ра кла даць як звы-

чай ная рэч. Вось пры кла ды з мас тац кай лі та ра ту ры: «Та ды 

для Вят чы ны гэ та бы ло дзі ва. Ця пер, праз со рак га доў, — 

там гэ та звы чай ная рэч» (Ула дзі мір Ду боў ка. «Пя лёст кі»). 
«Сён ня гэ та звы чай ная рэч, біз нес, а ў той час — фар ца, і 

фар цоў шчык — агент паў зу ча га ім пе ры я ліз му...» (Ула дзі мір 
Ня кля еў. «Ла бух»).

Та кім чы нам, ма ем у на шай мо ве сі на ні міч ныя вы ра зы — 
звы чай ная рэч і ў па рад ку рэ чаў.

У АБА РО НУ СЛОЎ
У бе ла рус кай мо ве ёсць на зоў ні кі част ка і часць. З пер-

шым праб лем ня ма, а вось у дру гім мно гія ба чаць ру сізм. 
Што ні чым не аб грун та ва на.

Бе ла рус кае часць (як і рус кае і ўкра ін скае часть) па хо-
дзіць ад пра сла вян ска га *čęstь. У ХІХ ста год дзі гэ та сло ва 
ўжы ва ла ся ў ай чын най лі та ра ту ры ў тых зна чэн нях, у якіх 
сён ня мы звы чай на ка жам част ка. На прык лад, Фран ці шак 
Ба гу шэ віч у сва ім тво ры «Кеп ска бу дзе!» пі ша: «Раз лі сі цу, 

ад ка паў шы, // Пры вя за лі мы да ко ла: // Ста ла ж грыз ці што 

па па ўшы, // Са бе бру ха рас па ро ла, // Рас тры бу шы лась на 

час ці, // Каб не жыць так, хоць пра па сці». З пры чы ны та кой 
рас паў сю джа нас ці гэ ты на зоў нік ужо ў ХХ ста год дзі мо ва-
знаў цы пра па ноў ва лі вы ка рыс тоў ваць у якас ці асноў на га. 
На прык лад, сло ва часьць як пер шы ад па вед нік рус ка му 
часть па да дзе на ў «Ра сій ска-бе ла рус кім слоў ні ку» С. Не кра-
шэ ві ча і М. Бай ко ва 1928 го да, ёсць яно і ў «Бе ла рус ка-ра сій-
скім (Вя лі ка лі тоў ска-ра сій скім) слоў ні ку» Яна Стан ке ві ча.

Паз ней сло ва часць па ча ло зда ваць па зі цыі і ця пер 
ужы ва ец ца пе ра важ на ў зна чэн ні 'асоб ная са ма стой ная 
вай ско вая адзін ка', пры гэ тым яно мае яшчэ два слоў ні-
ка выя зна чэн ні: до ля, пай, част ка, якія на ле жаць ка му-не-
будзь («трэ цюю часць зям лі баць ка ад пі саў сы ну») і 'га лі на 
якой-не будзь дзей нас ці; спе цы яль насць' («гэ та не па ма ёй 
час ці»).

Як ві даць, сло ва часць — на ша, яно мае сваё мес ца ў лі-
та ра тур най мо ве, і та му нам не вар та ад яго ад маў ляц ца.

...У шпі та лі, па да ро зе са свай го 

траў ма та ла гіч на га ад дзя лен ня 

ў тэ ра пеў тыч нае, між во лі звяр-

нуў ува гу на па ру, што га ма ні ла 

ў ка лі до ры.

І гэ та — як по тым ака за ла ся — 

бы ло ўза ем на:

— Гля дзі, Сяр ге е віч, — па ка за ла 

на мя не жан чы на, — вунь яшчэ 

адзін ка ва лер ідзе. Дык ты май 

на ўва зе...

Сця міў шы, што не зна ём ка, ма быць, 
доб рая жар таў ні ца, я «пад сеў» на яе 
гу ма рыс тыч ную хва лю: за явіў «кан ку-
рэн ту», што ба раць ба за та кую вось 
да му бу дзе не на жыц цё, а на смерць. 
І мы, усе трое (кож на му з якіх ужо за во-
сем дзе сят), грым ну лі ро га там. А да лей 
сло ва за сло ва — і па цяк ла раз мо ва.

Усім вя до ма, што жан чы ны больш 
га вар кія, чым мы, муж чы ны, а та му 
з апо ве ду Ма рыі Май се еў ны Фі ла та-
вай я хут ка да ве даў ся, што яна, коль-
кі пом ніць ся бе, увесь час пра ца ва-
ла — трэ ба бы ло вы жы ваць. Баць ка 
за гі нуў на фрон це, і ма ці — Тац ця не 
Мі ка ла еў не — ад ной да вя ло ся ду маць, 
як пра кар міць двух сын коў і да чуш ку, 
як вы вес ці іх у лю дзі. А тым больш — 
пас ля ўся го пе ра жы та га за га ды «пад 
нем ца мі».

— Адзін пу зач, — ус па мі на ла Ма-
рыя Май се еў на, — пры му шаў ма му 
скуб ці ды сма жыць яму на лоў ле ных 
ку рэй. А для гэ та га ў рот ёй устаў ляў 
ду ла піс та ле та, гра зіў ся на ціс нуць ку-
рок, ка лі не па слу хае...

По тым быў яшчэ канц ла гер Аза-
ры чы, дзе жан чы на ўвесь час ка ла-
ці ла ся ад стра ху і за ся бе, і за сва іх 
дзя цей...

А та му, не як вы жыў шы, Ма рый ка 
ста ла ў ма ці пер шай па моч ні цай: з 
ма лен ства на во дзі ла па ра дак у ха це 

(дзя куй Бо гу, фа шыс ты яе не спа лі лі), 
па ло ла гра ды, шчы ра ва ла на кал гас-
ных дзял ках, ха дзі ла з ма ці на фер му, 
дзе да во дзі ла ся і ка роў да іць, і гной 
убі раць, і ця лят да гля даць ...

Ка лі ж Тац ця ны Мі ка ла еў ны не ста-
ла, на зме ну ёй прый шла дач ка.

— Пры ня ла я на руч ное да ен не 
18 ка роў. По тым, ка лі фер му пе ра вя-
лі на ма шын нае — іх пад 30 бы ло... 
Па ляг чэ ла, — пры зна ва лася Ма рыя 
Май се еў на, — але на груз ка ўсё роў на 
вя лі кая, ад каз насць так са ма.

Ад нак жан чы на ні чо га не ба я ла ся, 
яна пра ца ва ла, за што атрым лі ва ла і 
пад зяч ныя гра ма ты, і прэ міі, і каш тоў-
ныя па да рун кі (ад ной чы — дык на ват 
ды ван, што та ды бы ло дэ фі цы там)...

А до ма яе ча ка лі но выя кло па ты: 
з му жам Вік та рам Іва на ві чам Фі ла та-
вым яны заў сё ды тры ма лі гас па дар ку, 
вы хоў ва лі шас ця рых (!) дзя цей.

Іх сын Вік тар жы ве ця пер у Рэ чы-
цы, Ге надзь, Вя ча слаў і Сяр гей — у 
Мін ску. У іх ра бо чыя спе цы яль нас ці і 
так са ма па дзя кі за сум лен ную ра бо ту. 

Дач ка Ала пра цуе мед сяст рой аж но ў 
Аме ры цы, а Та неч ка, ін ва лід з дзя цін-
ства, жы ве пры баць ках у вёс цы Ві ша, 
што на Свет ла гор шчы не.

...Амаль паў го да прай шлі з той па-
мят най раз мо вы ў шпі та лі. Не як вы ра-
шыў па тэ ле фа на ваць Ма рыі Май се еў-
не, рас пы таць, як жыц цё?

Го лас жан чы ны гу чаў ба дзё ра:
— Дзя куй Бо гу, усё доб ра! На га ро-

дзе ў со рак со так — поў ны па ра дак. 
Агур коў з па мі до ра мі шмат на рас ло, 
буль ба з бу ра ка мі ра ду юць. Квет кі цві-
туць пры га жэн ныя, ку рач кі ня су цца. 
Дзве свін кі ва гу на бі ра юць, ко зач кі 
ма лач ком адо рва юць, ко нік з усіх сіл 
ста ра ец ца... Што яшчэ? Сын Сяр гей у 
вод пуск пры ехаў і столь кі ра бот пе ра-
ра біў, — нам з гас па да ром за паў го-
да б не спра віц ца... Ін шыя сы ны так-
са ма тут як тут. І Та неч ка без спра вы 
не ся дзіць. Ад ным сло вам, жы вём і за 
жыц цё зма га ем ся — ве да ма ж, ёсць 
хва ро бы...

— Та ды пы тан не на за сып ку: а ці 
пры зна лі ся ж вы му жу, што ў шпі та лі 
ў вас два ка ва ле ры бы лі?

— А як жа! Пры зна ла ся.
— І што?
— На сва рыў ся мой Іва на віч, што 

не знай шла трэ ця га ды не пры вез ла 
да моў. Ён бы ўсім ра бо ту знай шоў і 
пра ца ваць пры му сіў — да сё ма га по ту, 
каб ве да лі, як да жо нак чу жых за ля-
цац ца!

Га во ра чы аб гэ тым, Ма рыя Май се-
еў на зай шла ся та кім за лі віс тым сме-
хам, што я так са ма не ўтры маў ся.

...Пры го жая жан чы на, пры го жая 
сям'я. На та кіх, як той ка заў, зям ля 
тры ма ец ца. А та му доў га ве ку ім, моц-
на га зда роўя і шчас ця!

Ула дзі мір Пер ні каў,

г. Го мель.

Ча ла ве чае сум лен не — 

з ча го і ка лі яно за ра джа ец ца? 
Пе рад аец ца з ге на мі? Але ж як та ды 
рас тлу ма чыць, што ў ад ных і тых жа 
баць коў, пры ад ных і тых жа ме та дах 
вы ха ван ня дзе ці вы рас та юць та кія 
роз ныя?..

І вось што ці ка ва — сён ня, з да па мо гай 
вы со кіх тэх на ло гій ча го толь кі не зро біш: 
пры жа дан ні раз гле дзіш на зям лі кож ную 
дроб ную мяс цін ку; на ві га та ры пра кла дуць 
да яе дак лад ны марш рут... А вось для та го, 
каб «пра свят ліць» ду шу ча ла ве ка, «рэнт ге-
на» ня ма... Ёсць толь кі ўчын кі. А ўжо доб-
рыя — дык яны і праў да ні бы тое сон ца з-за 
хмар.

Па ка заль ным пры кла дам — наш Бя рэ-
зін скі ляс гас, дзе на мес ні кам ды рэк та ра 
па ідэа ла гіч най ра бо це Ві таль Та дэ ву ша-

віч Умін скі, пра фар гам Свят ла на Ва сі леў на 
Аца нян, стар шы нёй ве тэ ран скай ар га ні за-
цыі Тац ця на Ле а ні даў на По ва ра ва. Мя не, ча-
ла ве ка, мож на ска заць, ста рон ня га, вель мі 
кра нуў яе рас каз пра ві зіт у дом Не сця ро-
ві чаў. Гас па дар — Сця пан Ула дзі мі ра віч — 
ве тэ ран прад пры ем ства і ця пер, на жаль, 
ін ва лід (а ў мі ну лым за точ нік піл) на ват за-
пла каў, ка лі ўба чыў на сва ім пад вор ку та-
кую дэ ле га цыю ды яшчэ і з він ша ван ня мі ў 
го нар яго 80-год дзя, з квет ка мі, з гра шо вым 
па да рун кам... Па ду ма ла та ды, як ня шмат 
ча ла ве ку трэ ба: кроп ля ўва гі — і столь кі 
ра дас ці, та кі ду шэў ны пад' ём!

З бо лем у ду шы слу ха ла і рас каз пра на-
вед ван не яшчэ ад ной ве тэ ран кі Яд ві гі Сця па-
наў ны Цю хай. Яе, ця пер пры ка ва ную да лож-
ка (а ў мі ну лым та кую ру ха вую жыц ця люб ку!), 
са ма ах вяр на да гля дае дач ка, якая так са ма і 

дзі ві ла ся, і шчы ра дзя ка ва ла за ўва гу прад-
стаў ні кам ад мі ніст ра цыі ляс га са...

Хоць, вя до ма ж, тыя цёп лыя сло вы і ў пер-
шую чар гу вар та бы ло ад ра са ваць са мо му 
ды рэк та ру Сяр гею Ула дзі мі ра ві чу Чам ко. Гэ та 
яго кло па там пен сі я не ры-ве тэ ра ны прад пры-
ем ства ка рыс та юц ца іс тот ны мі зніж ка мі пры 
па куп цы дроў і ле са ма тэ рыя лаў, да юбі ле яў у 
70 і больш га доў (пры на яў нас ці не менш чым 
дзе ся ці га до ва га пра цоў на га ста жу ў ляс га се) 
атрым лі ва юць гра шо выя да па мо гі, мо гуць 
раз ліч ваць на пу цёў кі для ад па чын ку... Ка лі 
ж нех та з пра цаў ні коў (жыц цё ёсць жыц цё) 
сы хо дзіць у леп шы свет, ляс гас (як зноў жа 
за пі са на ў ка лек тыў ным да га во ры) бя рэ на 
ся бе ры туаль ныя па слу гі...

А свай го ро ду «ге не ра та рам» ды і вы-
ка наў цай доб рых спраў у гэ тым ка лек ты ве 
з'яў ля ец ца стар шы ня ве тэ ран скай ар га ні-

за цыі Тац ця на Ле а ні даў на По ва ра ва. Ра ней 
яна пра ца ва ла бух гал та рам у Ку ка раў скім 
ляс ніц тве, ні ко лі не ме ла ні я кіх спаг нан-
няў. І з людзь мі заў сё ды бы ла ад кры тая ды 
шчы рая, ста ра ла ся ра біць да бро. А зрэш-
ты, як ка жа сама...

— Мне вель мі па шчас ці ла пра ца ваць у 
та кім ка лек ты ве. Па асоб ку, як бы ні ста раў-
ся, ма ла што зро біш.

Вель мі ха це ла ся б, каб і ў ін шых ка лек ты-
вах ад мі ніст ра цыя як ма га больш ра бі ла для 
сва іх ве тэ ра наў, асаб лі ва — для адзі но кіх, 
са ста рэ лых, тых, хто ча кае ўва гі і кло па ту, 
па мя та ла прын цып «ус пом нім мы, ус пом-
няць, маг чы ма, і нас».

Ні на Бур ко,

Бя рэ зін скі ра ён.

Уз гор кі па між вёс ка мі Ма лі на ва 

і Бай лю кі пры цяг ва лі ўва гу здаў на. 

Яшчэ да вай ны лю дзі ка па лі там глі ну і гра вій, 

жоў ты пя сок. Паз ней гэ тыя ма тэ ры я лы там 

зда бы ва лі для бу даў ніц тва да ро гі Глуск — 

Ак цябр скі і Глуск — Лю бань. Та кім чы нам 

з ця гам ча су кар' ер па глыб ляў ся і па шы раў ся, 

з дна яго па ча ла вы сту паць ва да, мес ца мі яна бі ла 

кры ні ца мі...

Ця пер ка жуць, што гэ тае мес ца для ад па чын ку — во-
зе ра пло шчай ка ля двух гек та раў ся род хвой на га ле-
су — ства ры ла ні бы та са ма пры ро да! Там све жае па вет-
ра, ці шы ня, ры бал ка. Хі ба зной дзеш леп шы ад па чы нак? 
І для яго там мно гае зроб ле на: па бу да ва ны аль тан кі, пад-
рых та ва ны мес цы для вог ні шчаў, шаш лы коў...

Не дзі ва, што гэ ты ва да ём стаў ва біць не толь кі вяс коў-

цаў, але і жы ха роў Глус ка, мно гія з якіх, ка лі б не кар' ер, 
не во зе ра, ві даць, і не ве да лі б, што на кар це ра ё на ёсць 
не вя лі кая ляс ная вё сач ка з за гад ка вай наз вай Бай лю кі...

Ва ле рый Ва сі леў скі, ма лю нак аў та ра.

г/п Глуск.

На шыНа шы

НА ТА КІХ ЗЯМ ЛЯ ТРЫ МА ЕЦ ЦА

Кло патКло пат

УС ПОМ НІМ МЫ, УС ПОМ НЯЦЬ НАС...

Пункт на кар цеПункт на кар це

ЁСЦЬ ТА КАЯ 
ВЁ САЧ КА

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.


