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З ма лен ства нас ву чаць па ва жаць ста-

рэй шых: са сту паць ім мес ца ў транс-

пар це, да па ма гаць пе ра хо дзіць ву лі цу, 

ша на ваць у сям'і. Але ж та ды, у ран нім 

дзя цін стве, важ насць гэ тых па ву чан няў 

не вель мі і ра зу ме еш.

Ма ёй ба бу лі ўжо за 90. Пад час вай ны яе 

вы сла лі ў фа шысц кую Гер ма нію. Там яна пра-

ца ва ла ў сям'і ня мец ка га афі цэ ра і на ват праз 

столь кі га доў не мо жа за быць, як ад ной чы 

раз бі ла та лер ку і як гас па ды ня по тым бі ла яе. 

«Да гэ туль ба ліць», — га во рыць ба бу ля.

Ця пер я ра зу мею, што ёй да вя ло ся пе ра-

жыць, і ста ра юся зра біць усё маг чы мае, каб 

да па маг чы ёй: пры яз джаю, аб ды маю, за су-

ма ваў шы, час та тэ ле фа ную, каб да-

ве дац ца, як яе спра вы, зда роўе? І па 

го ла се чую та ды, што мая ба бу ля ро-

біц ца шчас лі вай. А што ж чу жыя?

У на шай шко ле сё ле та пра во дзіц ца 

ак цыя «Дом без адзі но ты!». Для та го 

каб яе і са праў ды не бы ло, вуч ні з ах во-

тай на вед ва юць жы ха роў аг ра га рад ка 

Пут рыш кі. Дзяў ча ты да па ма га юць пры бі раць у 

да мах, хлоп цы куп ля юць пра дук ты, усе ра зам 

пра цу юць у ага ро дах.

Па жы лыя лю дзі вет лі ва су стра ка юць дзя-

цей, за пра ша юць у ха ту, у цёп лай, быц цам 

ся мей най, аб ста ноў цы рас каз ва юць пра сваё 

жыц цё. І па чуць тады мож на роз нае: як атры-

ма лі ра нен ні, як жы лі пас ля вай ны, як пра ца-

ва лі, як стра ці лі род ных і бліз кіх...

Але ж, ві даць, не ўсіх, ка лі пры хо дзяць дзе-

ці? Ня хай і не свае.

Ве ра ні ка ВАЛЧ КЕ ВІЧ,

на стаў ні ца 
Пут рыш каў скай ся рэд няй шко лы,

Гро дзен скі ра ён.

«Ка лі лас ка, рас тлу мач це, ча му 

«Звяз да» пі ша «ся рэб ра ны», а 

не «срэб ра ны», про сіць у сва-

ім ліс це спа дар Леў Дзі ха наў. 

Ён жа хо ча да ве дац ца, у чым 

роз ні ца па між сло ва мі «спе цы-

я ліст» і «ад мыс ло вец».

«У ад ным з вы пус каў руб ры кі 

бы лі тлу ма чэн ні не ка то рых на-

зваў жан чын па вод ле іх ад но сін 

да ін шых ся мей ні каў. А як жа 

муж чы ны? — пы тае спа да ры ня 

Але на Ры бак. — Хто та кі шва-

гер, на прык лад?»

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. Сло ва срэб ра ны — да пу-

шчаль ны ва ры янт. Ад нак асноў ным, 

без умоў на, трэ ба лі чыць пры мет нік 

ся рэб ра ны.

Рэч у тым, што ён ад люст роў вае 

ад мет ную ры су на шай мо вы — поў-

на га лос се. Пры кла даў, ка лі яно ад-

роз ні вае бе ла рус кія сло вы ад ін шых 

сла вян скіх, вель мі шмат: ГЛа ва се-

мьи — ГА ЛА ва сям'і, ГЛас (балг., 

руск.) — ГО ЛАс, KRál (чэш.) — КА-

РОль, SŁodkі (польск.) — СА ЛОд кі 

і г. д. Та му пры мет нік «ся рэб ра ны» 

і трэ ба вы ка рыс тоў ваць у пер шую 

чар гу. Тым больш што і слоў ні кі па-

да юць яго як асноў ны.

2. Спе цы я ліст — больш «стро гае» 

сло ва. Ім трэ ба на зы ваць ча ла ве ка, які 

пра фе сій на зай ма ец ца пэў най спра вай 

і мае для та го ад па вед ную пад рых тоў-

ку, аду ка цыю. На прык лад, ска жам Я не 

змог ад ра ман та ваць кам п'ю тар і звяр-

нуў ся да спе цы я ліс та або Рас пра цоў-

кай гэ та га зво ду пра ві лаў зай ма лі ся 

спе цы я ліс ты з га лі ны фі ла ло гіі.

Ад мыс лоў цам жа хут чэй на зы ва-

юць са праўд на га май стра, ча ла ве ка, які 

неш та вы дат на ро біць. Ска жам, у «Но-

вай зям лі» ў Яку ба Ко ла са чы та ем:

Ры бак быў дзядзь ка наш Ан то ні,

Як і ра бот нік, ад мыс ло вы.

Та кім жа ад мыс лоў цам мож на лі-

чыць хі рур га, які ро біць скла да ныя 

апе ра цыі; ка ва ля, ган ча ра, пе ка ра 

і г. д.

3. Ад ра зу пры зна ем: на зваў муж-

чын па вод ле ад но сін сва яц тва ў на-

шай мо ве менш, чым на зваў жан-

чын, але яны ёсць:

шва́гер — гэ та па-бе ла рус ку і 

брат жон кі, і муж сяст ры, і муж шва-

гер кі (жон чы най сяст ры);

дзе́вер — му жаў брат.

У аба ро ну слоў
Усім нам вя до мае бе ла рус кае сло-

ва «пра ца». Фі зіч ная пра ца, пры ла ды 

пра цы, ака дэ міч ныя пра цы — гэ тыя 

і па доб ныя сло ва злу чэн ні і вы ра зы 

кож ны, хто чы тае і га во рыць па-бе-

ла рус ку, су стра кае рэ гу ляр на.

Ад нак не вар та за бы вац ца і пра 

яшчэ ад но бе ла рус кае і вель мі па-

трэб нае сло ва — «ра бо та». Яно — 

сваё, ні ў ко га не за па зы ча нае. Да 

та го ж у мно гіх вы пад ках яно адзі на 

маг чы мае: бу даў ні чыя ра бо ты; рэ чы 

руч ной ра бо ты; гэ та (ужо) не ра бо та; 

пры му со выя ра бо ты; бе гаў Янач ка 

ля пло та — якая пла та, та кая і ра-

бо та; не столь кі ра бо ты, коль кі тур-

бо ты і г. д.

Ці ка ва ад зна чыць, што ў на ро дзе 

ра зам з пра ца ваць вель мі па шы ра ны 

ў тым жа зна чэн ні і дзея слоў, ад на-

ка рэн ны з на зоў ні кам «ра бо та»: ён 

ро біць на за вод зе ў Мін ску, яна ро біць 

кра наў шчы цаю (пры кла ды са «Слоў-

ні ка бе ла рус кіх га во рак паў ноч на-за-

ход няй Бе ла ру сі і яе па гра ніч ча»).

Так ці не?Так ці не?

ДОБ РА, 
КА ЛІ ЁСЦЬ 

ПРА ЦА,
але і без ра бо ты — 

не абы сці ся

У 
чэр ве ні 2015 да мя не 

пры еха ла ста рэй шая 

сяст ра Ва лян ці на, 

якая жы ве ў Ра сі», — пі ша спа-

дар Р. са Слуц ка. — Ра зам з ёй і 

на шым пля мен ні кам мы з'ез дзі лі 

ў вёс ку на так зва ную ма лую ра-

дзі му, і сяст ра яе прос та не па зна-

ла. Са сля за мі на ва чах пы та ла ся: 

«Ку ды вы мя не пры вез лі?»

З 15 да моў у той вёс цы за стаў-

ся толь кі адзін, уз доўж ву лі цы су-

хія ста рыя дрэ вы, раз бу ра ныя 

ха ты. За ліў ны по плаў аба пал рэ-

чы шча не ка лі за ара лі і тым са мым 

зні шчы лі кры ні цы, услед за імі — 

рэч ку. Гэ та не ка лі над ёй быў вя-

лі кі драў ля ны мост, а ўжо коль кі 

ўся ля кай ры бы! Мы, ма лыя, ла ві лі 

яе звы чай ны мі ка ша мі...

Ха па ла там і слі ма коў, апа ло-

ні каў, жаб, ка ма роў, ін шай жыў-

нас ці — птуш кам бы ло раз до лле. 

А ця пер яны пе ра тва ры лі ся ў ве-

ге та ры ян цаў і клю юць на шы віш-

ні...

Зні шчыў ча ла век вель мі шмат 

што, — кан ста туе спа дар Р., — і 

пра цяг вае, зні шча ю чы тым са мым 

ся бе...

У той дзень мы з сяст рой ус-

па мі на лі мно гае: як на прад вес ні 

збі ра лі на кал гас ным по лі мерз-

лую буль бу, як бе га лі на по плаў 

па зел ле, як нас га няў куль га вы 

па плаў ні чы па проз ві шчы Пла хіц-

кі...

З вя лі кай па ва гай і заўж ды, — 

пра цяг вае спа дар Р., — ус па мі на-

ем на шу ба бу лю Ма ры ну, якой я, 

мож на ска заць, аба вя за ны жыц-

цём, бо на ра дзіў ся вель мі кво лы, 

з вя лі кім гнай ні ком на гру дзях. 

Мяс цо вы фель чар пры знаў, што 

я не жы лец, а ба бу ля рас па ры-

ла цы бу лі ну, пры ла жы ла яе на 

боль ку. Ра ні цай ску лу пра рва ла, 

я за стаў ся жыць. Праў да, вель мі 

час та хва рэў. Та му ба бу ля ка ро ву 

па до іць і да мя не: вы пі сы ра дою. 

Пом ню яго смак і тое, які ж дух мя-

ны хлеб на кля но вых ліс тах пёк ся 

ў на шай пе чы...

Уся го гэ та га ўжо ня ма, як ня ма 

і са мой вёс кі. Хто ві на ва ты? Аў тар 

(і не толь кі гэ та га ліс та) пе ра ка на-

ны: не ён, не яго сяст ра, не сяб ры 

ці ад на клас ні кі... Ві на ва ты мяс цо-

выя ўла ды, і іх трэ ба пры цяг нуць 

да ад каз нас ці.

Гэ тая вы сно ва між во лі на га д-

вае мне ад ну су стрэ чу — ужо з 

су час ны мі вяс ко вы мі дзець мі. 

Усе яны пас ля шко лы збі ра лі ся, 

што на зы ва ец ца, у вы рай: не ку-

ды ехаць, па сту паць, шу каць пра-

цу — аба вяз ко ва ў го ра дзе, па жа-

да на вя лі кім... Спы та лі: «А што ж 

бу дзе тут, у ва шай вёс цы?»

За ўсіх ад ка заў са мы бой кі: 

«А сю ды нех та ін шы пры е дзе...»

Так, яны, ін шыя, вя до ма ж, 

пры яз джа лі, пры яз джа юць і бу-

дуць пры яз джаць, кі ра ва лі, кі ру-

юць і бу дуць кі ра ваць — не дзе 

доб ра, не дзе... Як той ка заў, не 

стра ляй це ў му зы кан та, ён іг рае 

як умее...

Та му што не ту тэй шы?

А ў ту тэй шых ці заўж ды ха па ла 

(і ха пае) сме лас ці пя рэ чыць, ад-

стой ваць сваё, не жыць па прын-

цы пе «а мо жа, так і трэ ба»?

Ды дзе там... Вось та му і ма ем, 

што ма ем. Што бу дзем мець?

А
д но з най мац ней шых 

ура жан няў ад апош няй 

па езд кі ў су сед нюю 

Ра сію, — пі ша спа да ры ня Ра і са 

Стан ке віч з Мін ска, — за рос лыя 

бар шчэў ні кам па лі, уз бо чы ны да-

рог, уз лес кі, а мес ца мі, як вы гля-

дае, на ват ля сы. Страш ная гэ та 

рас лі на! Ма ла та го, што яда ві тая, 

дык яшчэ і хут ка рас це, хут ка 

рас ся ва ец ца. У нас, у Бе ла ру сі, 

яе так са ма шмат, хоць, зда ец ца, 

яшчэ не столь кі.

За тое тут на сту пае ін шы «агрэ-

сар». З на шай маўк лі вай зго ды, а 

ча сам і з да па мо гай імк лі ва раз-

мна жа ец ца су мнік ка над скі. За-

лю ба ваў шы ся на жоў тыя кве тач кі, 

кус ці кі яго мы са дзім у ся бе пад 

вок на мі, ка ля ма гіл сва іх род ных 

і не ду ма ем, што, ад цвіў шы, ён 

па кі не ба га тае на сен не, якое не 

пры жы вец ца хі ба на ас фаль це.

Але ў ага род чы ку яго яшчэ 

мож на вы ка паць, хоць і цяж ка, 

а вось да лей за пло там, за вёс-

кай...

У мно гіх мес цах са звы чай най 

ма ты кай або ка сой з ім ужо не 

спра віц ца, але ж хоць тро хі пры-

пы ніць гэ ты пра цэс мож на, ка лі 

зжы наць аль бо скош ваць гэ ту 

рас лі ну, а по тым спаль ваць на-

сен не...

Не ха це ла ся б ней кіх гуч ных 

фраз, — пі ша на пры кан цы спа-

да ры ня Ра і са, — але ж гэ та на ша 

зям ля! Ад баць коў мы пры ня лі яе 

жы вой і да гле джа най, а вось якой 

пе ра да дзім да лей — яшчэ пы тан-

не».

Нех та ска жа: не маё, ёсць на 

гэ та ўла ды, у тым лі ку — мяс цо-

выя.

Так, ёсць. Яны мо гуць, на прык-

лад, рас пра цоў ваць пра гра мы па 

ба раць бе, да бі вац ца вы дзя лен ня 

срод каў, за куп ляць ней кія хі мі ка-

ты, ар га ні зоў ваць су бот ні кі... Але 

ж не здар ма ка жуць: па куль со-

ней ка ўзы дзе, ра са во чы вы есць. 

Ні хто ін шы не зні шчыць рас лі ну-

агрэ са ра ў ва шым квет ні ку і на ва-

шых мо гіл ках. Толь кі вы, ка лі, вя-

до ма ж, прый шлі на гэ тую зям лю 

не гос цем, які мо жа па гля дзець, 

што тут як, ды па ехаць на зад. 

А ўжо з якім на быт кам...

«Ва ўсіх кра і нах све ту для та-

го, каб звяр нуц ца да не ка га, ёсць 

не аб ход ныя сло вы: пан, сэр, сінь-

ёр, міс, ма дам і г. д., — чы та ем у 

ліс це спа да ра Мі ха і ла Буй ні ча з 

Го ме ля. — А ў нас, у не за леж най 

Бе ла ру сі, час цей за ўсё па чу еш 

фра зы на кшталт: «Гэй, му жык...», 

«Па слу хай це, жэн шчы на!». І гэ та 

пры тым, што вель мі пры го жыя 

і зруч ныя зва ро ты — «спа дар», 

«спа да ры ня» — у нас ёсць. Дык 

ча му ж мы за ста ём ся ней кі мі бе-

зы мен ны мі?»

Ак ту аль нае пы тан не, хоць, маг-

чы ма, і не да на шай га зе ты, бо 

«Звяз да» яго не раз уз ды ма ла. 

Адзін з ар ты ку лаў, да рэ чы, так 

і на зы ваў ся — «Спа да ры ня, да-

зволь це ёй за стац ца!» (на сай це 

аль бо ў пад шыў ках той ну мар (за 

8.04.2009 го да) мож на знай сці, як і 

вод гу кі, што дру ка ва лі ся по тым, і, 

спа дзя ём ся, па спры я лі та му, што 

сло ва гу чыць...)

Ка жа це, што па куль ня сме ла?

Згод ны, трэ ба, каб да «пра цэ-

су» вяртання больш ак тыў на да-

лу ча лі ся ра дыё, тэ ле ба чан не, а 

яшчэ лепш, — каб мі ніс тэр ствы, 

на прык лад ганд лю і транс пар ту.

Спы та е це, пры чым тут яны? 

А ўя ві це, што заўт ра ва ўсіх цяг-

ні ках, аў то бу сах, тра лей бу сах, 

трам ва ях ды мет ро за мест — 

дзя куй бо гу, бе ла рус ка га, але ж 

нейт раль на га — «Па ва жа ныя па-

са жы ры» (у кра мах «Ува жа е мые 

покупатели») па гуч най су вя зі за-

гу чыць «Ша ноў нае спа дар ства».

Чым гэ та лепш?

Тым, што са праў ды па-на ша му, 

па-бе ла рус ку, тым, што сты му люе 

ўза ем ную са ма па ва гу, бо «ша ноў-

ныя» — гэ та ўжо не прос та па ва-

жа ныя, а па ва жа ныя вель мі, тым, 

што гэ та, так бы мо віць, пе ра тва-

рае пэў ную част ку на сель ніц тва 

ў лю дзей — у тых жа «ма дам» і 

«месье», «сень ё раў» і «сень я-

рыт», у «па ноў» і «па не нак»...

А ў рэш це тым, што прос та гу-

чыць пры га жэй, ка ра цей і ці ка вей, 

у тым лі ку — для гас цей кра і ны, 

якія толь кі тут, у Бе ла ру сі, змо гуць 

па быць спа да ра мі і спа да ры ня-

мі — ша ноў ным спа дар ствам.

Л
іс  ты, якія шчы ра 

за сму ча юць, уз гад-

ваць не хо чац ца, 

але ж... «Ме ня зо вут Полина... 

Я на учный сотрудник библиоте-

ки... Про шу опубликовать мои 

статьи. За ра нее бла го да рю и над-

еюсь на положительный от вет».

Да лей, як і вар та ча каць, тэкст 

ар ты ку ла. У пер шых рад ках: «Ин-

терактивность — это взаимодей-

ствие, про цесс коммуникации, 

предусматривающий двусторон-

ний диалог меж ду эк скур со во дом 

и экскурсантами, целью ко то ро го 

яв ля ет ся преобразование инфор-

мации в личностные знания...»

Гэ та га — ад на го — ска за, ві-

даць, да стат ко ва, каб зра зу мець, 

што спа да ры ня Па лі на не мае ўяў-

лен ня ні пра тое, што та кое га зе-

та «Звяз да», ні пра тое, што яна 

пі ша, ні як, якою мо ваю...

Та кі ж па прок мож на ад ра са ваць 

і шмат лі кім аў та рам вер шаў, на пі са-

ных па-рус ку і, што ці ка ва, у мно гіх 

вы пад ках да сла ных па элект рон най 

по шце. Гэ та зна чыць, што аў та ры 

іх, перш чым неш та на кі роў ваць, 

маг лі — і лёг ка — да ве дац ца, што 

са бой уяў ляе га зе та, ці дру куе яна 

тыя ж вер шы аль бо ар ты ку лы з 

пра ця гам у дзе ся ці ну ма рах, ці ёсць 

шан цы ў «праў дзі вай і вя сё лай гіс-

то рыі», здоль най за няць... цэ лую 

га зет ную ста рон ку і г. д.

Зрэш ты, на ват та кія ліс ты, 

му сіць, грэх на зваць «бесполез-

ными», бо яны свед чаць, што імя 

«Звяз ды» па-ра ней ша му на слы-

ху, што лю дзі да вя ра юць га зе це. 

Ме на ві та та му і яна не зло ўжы-

вае да ве рам: дру ку ю чы ліс ты, 

не заўж ды, на прык лад, на зы вае 

проз ві шчы аў та раў. Што сут нас ці 

не мя няе. Ці не так?

Сам-насам з усіміСам-насам з усімі

«...ГЭ ТА НА ША ЗЯМ ЛЯ!
Ад баць коў мы пры ня лі яе жы вой і да гле джа най, 

а вось якой пе ра да дзім — яшчэ пы тан не»

Кло патКло пат

ЛЕКІ АД АДЗІНОТЫ

...Нех та не дур ны пры знаў: «Ка лі ты куль га ва му ска жаш, што 

ён куль га вы, то, вя до ма ж, не пад ма неш, але на вош та яму твая 

праў да?»

Вось і мы, паў та рыў шы паэ та ва «Письма пишут раз ные: // Слез-

ные, бо лез ные, // Иногда прек рас ные, // Чаще бес по лез ные», 

ры зы ку ем па ве да міць ужо вя до мае, і ка лі спрэч нае, то хі ба ў 

апош нім рад ку, бо ў трох пер шых — чыс тая праў да.

А зрэш ты і як заўж ды, мяр куй це са мі (ліс ты дру ку юц ца ў пе ра-

ка зе) і па па рад ку: та кім чы нам — слёз ныя.

Пош ту чы та ла Ва лян ці на ДОЎ НАР.

«

«

...


