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Гэ тым ра зам у по шце 

руб ры кі прос тыя пы тан-

ні — пры нам сі, на пер шы 

по гляд: ці мож на «ўбі раць 

па коі», па да рож ні чаць 

«у до ме на ка лё сах» і за-

мест пры выч на га сло ва 

«спа чат ку» пі саць і ка заць, 

на прык лад, «па пер шым 

ча се»?

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. Пер шае зна чэн не сло-

ва ўбраць — «саб раць ура-

джай». Тых жа сель ска гас па-

дар чых куль тур, на прык лад. 

У дру гім — гэ ты дзея слоў мо жа 

быць сі но ні мам сло ва ўпры го-

жыць. «А са мае Азяр ко Дзед 

убраў пры го жаю ва дзя ною ло-

тац цю, за се яў па ху чым ае рам і 

раз вёў цэ лыя ні вы ча ро таў», — 

чы та ем у Яку ба Ко ла са.

Та му ка лі па кой (па коі) і 

мож на ўбраць, то толь кі не чым 

пры го жым, на прык лад квет ка-

мі або гір лян да мі. А вось ка лі 

га вор ка пра тое, каб зра біць 

яго чыс тым, то трэ ба ўжы ваць 

сло ва пры браць.

Не вар та за бы ваць, што 

дзея сло вы ўбрац ца, убі рац-

ца ў на шай мо ве так са ма не 

звя за ны з на вя дзен нем чыс-

ці ні. Убі ра юц ца звы чай на ў 

пры го жае адзен не: дзяў ча ты і 

жан чы ны — у су кен кі, хлоп цы і 

муж чы ны — у гар ні ту ры.

2. Дом на ка лё сах (ка-

лі га вор ка пра аў та ма біль, 

у якім мож на па да рож ні чаць, 

жыць) — ад на знач на гру бая 

па мыл ка. Ка лё сы (сло ва 

вы ка рыс тоў ва ец ца толь кі ў 

множ ным лі ку) — гэ та па-бе-

ла рус ку па воз ка, у якую за-

прэ жа ны ко ні. А множ ны лік 

сло ва ко ла — ко лы. Та му 

пра віль на ка заць і пі саць — 

дом на ко лах.

3. Сі но ні маў у сло ва «спа-

чат ку» шмат: перш, най перш, 

спяр ша, перш-на перш, ад ра зу, 

у пер шую чар гу, пе рад гэ тым, 

пе рад усім, на пер шым ча се... 

У ар ты ку ле «Сін так сіс ад кры-

ты і сха ва ны» вя до мы мо ва-

зна вец Алесь Каў рус слуш на 

за ўва жаў, што пры на зоў ні ка 

па ў па доб ных кан струк цы ях 

трэ ба па збя гаць. А вось пры-

кла ды вы ка ры стан ня вы ра заў 

на пер шым ча се, на пер шых 

ча сах: Але бэз у гэ тую вяс ну 

на пер шым ча се не хва ля ваў 

мя не і не ра да ваў зу сім (Іван 

На ву мен ка). Ад туль на пер-

шых ча сах яна так са ма пі са-

ла да Па ру лі, але не час та...

(Ціш ка Гарт ны).

Вы раз на пер шым ча се ёсць 

і ў да вед ні ках. На прык лад, яго 

як адзін з ва ры ян таў пе ра кла-

ду рус ка га пер вое вре мя па дае 

ака дэ міч ны «Рус ка-бе ла рус кі 

слоў нік».

У аба ро ну слоў

На па мі нак, на па мін, на па-

мі наць, па мі наць, ус па мін — 

усё гэ та сва я кі на ша га сло ва 

ўспа мі наць. Ужы ва ец ца яно 

і ў вы ра зах па мя нуць (ус пом-

ніць) доб рым сло вам, па мя неш 

(па пом ніш, ус пом ніш) маё сло-

ва. Вы ка рыс тоў ва лі яго, вя до-

ма ж, і на шы кла сі кі. Дык ці 

трэ ба шу каць яму за ме ну?

Сён ня рас паў сю джа ным 

ва ры ян там яе вы сту пае сло ва 

ўзгад ваць. Ад нак пе ра сце ра-

жом ад яго ўжы ван ня, бо та ко-

га сло ва, як не ад ной чы ўжо пі-

са лі ў срод ках ма са вай ін фар-

ма цыі, у нар ма тыў най мо ве 

ня ма ўво гу ле. Ёсць згад ваць 

і пры гад ваць. Але і іх трэ ба 

ўжы ваць на сва ім мес цы. Як і 

ўспа мі наць — на сва ім



Та ды — за ка на мер нае пы тан-

не: ча му?

На мой по гляд, пры чы на ві-

да воч ная: стан элек трап ра вод кі, 

здоль насць вы кон ваць «ус кла дзе-

ныя» на яе функ цыі ні хто і ні ко лі 

не пра вя рае. Па прос ту ка жу чы, 

яе зра бі лі (доб ра, ка лі сум лен на і 

якас на) ды за бы лі ся, пры чым на-

чыс та.

Тут вось што кі да ец ца ў во чы: і 

ма шы на, і жы лы дом, на прык лад, 

з'яў ля юц ца пры ват най улас нас цю 

ча ла ве ка. Ад нак без што га до ва-

га тэх ніч на га агля ду, без вог не ту-

шы це ля ды ап тэч кі на аў та ма бі лі 

на ўрад ці доў га па ез дзіш: ця бе хут-

ка спы няць і аштра фу юць. Што да-

ты чыц ца да моў — на ват ста рых, 

драў ля ных, то ту ды мо гуць на вед-

вац ца га за ві кі (да нас, на прык лад, 

за хо дзі лі не так даў но, за га да лі 

за мя ніць кран, шланг і па ста віць 

лі чыль нік)... Мо гуць за ві таць і па-

жар ні кі — пра ве рыць пе чы, ды ма-

хо ды, па кі нуць свае прад пі сан ні. 

І па спра буй іх не вы ка най... А вось 

стан элект ра пра вод кі не ці ка віць 

ні ко га.

Зноў жа за ка на мер нае пы тан не, 

ча му? Яна што — не ўяў ляе ні я кай 

не бяс пе кі для ма ё мас ці лю дзей, 

для іх зда роўя і на ват жыц ця? Але 

ж фак ты свед чаць аб зу сім ад ва-

рот ным.

...Сён ня па да ча (увод) элект ра-

энер гіі ў кож нае па мяш кан не: ква-

тэ ру, дом, офіс, ганд лё вы цэнтр і 

г. д. у аба вяз ко вым па рад ку вя-

дзец ца праз ахоў ныя пры ста са ван-

ні: тыя ж проб кі з ка ліб ра ва ны мі (!) 

на ад па вед ны ток плаў кі мі ўстаў-

ка мі, аў та ма тыч ныя проб кі аль бо 

аў та ма тыч ныя вы клю чаль ні кі (так-

са ма на ад па вед ны ток)... Ка лі ўсё 

гэ та зна хо дзіц ца ў ра бо чым ста не, 

то пры лю бых па шко джан нях пра-

вод кі ўзга ран ня не ад бу дзец ца: 

ахо ва спра цуе ра ней, ток не да сяг-

не не бяс печ най ве лі чы ні — элект-

ра энер гія ад клю чыц ца.

Гэ та ж — пры чым ім гнен на, але, 

паў та ру ся, пры на яў нас ці спраў на-

га ахоў на га аб ста ля ван ня — ад бу-

дзец ца і ў вы пад ку ка рот ка га за-

мы кан ня, пры якім уз ні кае вя лі кі 

ток, пра ва ды па чы на юць пе ра гра-

вац ца, іск рыць...

На на шых элект ра стан цы ях, пад-

стан цы ях, пра мыс ло вых і ін шых 

прад пры ем ствах дзей ні ча юць спе-

цы яль ныя пра ві лы: пад ра бяз на рас-

пі са на пе ры я дыч насць і аб' ём пра-

фі лак тыч ных і ўзнаў ляль ных ра бот 

(ра мон таў), ква лі фі ка цыя аб слу го-

ва га пер са на лу. Усе гэ тыя пра ві лы 

без ага во рач на вы кон ва юц ца, бо 

інакш, ві даць, уз нік бы поў ны ка-

лапс — не га рэ ла б ні вод ная лям-

пач ка.

Гэ та — што да ты чыц ца вы твор-

цаў і буй ных спа жыў цоў элект ра-

энер гіі. Тэх ніч нае аб слу гоў ван не 

ахоў на га аб ста ля ван ня на дроб-

ных — пе ры я дыч на і, што важ на, 

ква лі фі ка ва на маг лі б пра во дзіць, 

па-пер шае, прад пры ем ствы ра-

ён ных элект ра се так (ця пер зо на 

іх аб слу гоў ван ня аб мя жоў ва ец ца 

элект ра шчыт ка мі), па-дру гое, энер-

га збыт, які вя дзе па куль толь кі ўлік 

ска ры ста най элект ра энер гіі ды мя-

няе лі чыль ні кі адзін раз на ча ты ры 

га ды, па-трэ цяе, пер са нал ЖКГ, які 

да элект ра пра вод кі сён ня не мае 
амаль ні я кіх ад но сін, па-чац вёр-

тае — са мі ка рыс таль нікі.

Які з ва ры ян таў най леп шы? 

Гэ та, зда ец ца, ві да воч на: пер шыя 

два і хоць бы та му, што ра бот ні-

кі гэ тых прад пры ем стваў ма юць, 

на мой по гляд, са мае га лоў нае — 

ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс таў, якія 

мо гуць са чыць за ста нам элект ра-

пра вод кі і нес ці по тым ад каз насць, 

бо па куль яна цал кам ус кла дзе на 

на... спа жыў ца элект ра энер гіі.

Ка ра цей, ва ры ян ты вы ра шэн-

ня праб ле мы ёсць. Мож на і трэ-

ба вы браць най леп шы, бо ка лі не 

вы бі раць і ні чо га не мя няць, ка лі 

па кі нуць усё як ёсць, то коль касць 

тра гіч ных на він — аб но вых па жа-

рах з-за ня спраў най элект ра пра-

вод кі ды но вых ах вя рах, ба ю ся, 

не змен шыц ца, а на ад ва рот — з 

га да мі бу дзе толь кі рас ці.

Яў ген КА ВАЛЬ ЧУК, 
ве тэ ран пра цы і энер ге ты кі, 

вы на ход нік,
г. Мінск.

Не каль кі га доў та му Эду ар ду 

Лаў рэ ню ку зда ва ла ся, што жыц цё 

стра ці ла ўся кі сэнс. Сур' ёз ная стра-

та зда роўя бы ла для яго як пры суд: 

не збыц ца, зна чыць, ні пла нам, ні 

ма рам...

На шчас це, по бач з ім бы лі жон ка і сын, 

ра бот ні кі Ма ла рыц ка га тэ ры та ры яль на га 

цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня...

— Дня мі ся дзець каля тэ ле ві за ра ці 

кам п'ю та ра на да куч вае, — пры зна ец ца 

Эду ард. — Прый шло ся рас пра ца ваць 

свое асаб лі вую стра тэ гію да лу чэн ня ся-

бе да зда ро ва га і ак тыў на га ла ду жыц-

ця. Спа чат ку яно цяж ка ва та да ва ла ся, 

гублялася шмат і фі зіч ных, і ду шэў ных 

сіл. Але ад сту паць я не стаў.

Но вы ві ток па чаў ся ў Эду ар да з ла ге ра 

ак тыў най рэ абі лі та цыі ГА «Рэс пуб лі кан-

ская аса цы я цыя ін ва лі даў-ка ля сач ні каў», 

ку ды па ехаў па пра па но ве спе цы я ліс таў 

ад дзя лен ня дзён на га зна хо джан ня для 

ін ва лі даў і гра ма дзян па жы ло га ўзрос ту. 

Не каль кі дзён, пра ве дзе ных на вы ез дзе, 

ста лі не прос та па мят ны мі, яны, мож на 

ска заць, пе ра вяр ну лі жыц цё. З ла ге ра 

Эду ард вяр нуў ся ін шым ча ла ве кам, га-

то вым да но вых пе ра мог — у тым лі ку 

спар тыў ных. Ле тась у скла дзе ка ман ды 

Брэсц кай воб лас ці ён удзель ні чаў у ад-

кры тай рэс пуб лі кан скай спар та кі я дзе 

ін ва лі даў-ка ля сач ні каў «За ла тое ко ла», 

за ва я ваў пер шын ство ў арм рэс лін гу, стаў 

трэ цім у двая бор'і на ка ляс цы...

У сям'і Эду ар да Лаў рэ ню ка но вая ква-

тэ ра, ён сам во дзіць аў та ма біль, пра цуе 

сак ра та ром у Мель ніц кай ба за вай шко ле.

— Жыц цё нель га мар на ваць, — лі чыць 

муж чы на, — не для гэ та га яно да ец ца. 

Трэ ба ра да вац ца кож на му но ва му дню і 

ру хац ца на пе рад, хай ма лень кі мі кро ка мі, 

трэ ба на пе ра кор аб ста ві нам га ва рыць: 

«Я гэ та змог!» Нель га апус каць ру кі, як 

бы жыц цё ні скла ла ся...

На до ечы Эду ард Лаў рэ нюк рас каз ваў 

пра гэ та ма ла дым лю дзям з асаб лі вас ця-

мі зда роўя пад час су стрэ чы ў ад дзя лен ні 

дзён на га зна хо джан ня для ін ва лі даў і гра-

ма дзян па жы ло га ўзрос ту і слу ха лі яго з 

вя лі кай ці ка вас цю. 

Мі ка лай НА ВУМ ЧЫК.



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

УБІ РА ЮЦ ЦА ЗВЫ ЧАЙ НА ЖАН ЧЫ НЫ... І НЕ Ў ПА КО ЯХ

РЫХ ТУ ЕМ 
БОЧ КІ 

ЛЕ ТАМ...
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ця пер гэ ты «не да хоп» вы праў ле ны: дня мі ў рэ-

дак цыі «Звяз ды» ад быў ся чар го вы ро зыг рыш: з 

лёг кай ру кі ад да ных пад піс чы каў га зе ты (і, да рэ чы, 

вель мі пры го жых лю дзей!) мін чан Люд мі лы Яў ге-

наў ны Сі да рэ віч, Сця па на Пят ро ві ча Ля шчэн кі 

і ін жы не ра ўпраў лен ня дру ка ва ных СМІ РУП 

«Бел пош та» Тац ця ны Іва наў ны Усе віч (на здым-

ку) — боч кі знай шлі гас па да роў. Та кім чы нам

БОЧ КУ ДУ БО ВУЮ НА ДЗЕ СЯЦЬ ЛІТ РАЎ 

ВЫЙ ГРА ЛІ:

Ула дзі мір Іва на віч Ся маш ка, г. Брэст;

Ма ры на Фё да раў на Бы ка ва, г. Ві цебск;

Свят ла на Мі хай лаў на Краў цо ва, в. Вы со кае 

Ра га чоў ска га ра ё на Го мель скай воб лас ці;

На тал ля Ба ры саў на Ко пач, в. Мі хай лоў шчы-

на Ашмян ска га ра ё на Гро дзен скай воб лас ці;

Іо сіф Бра ні сла ва віч Паў ка лас, в. На ва сёл кі 

Ма ла дзе чан ска га ра ё на Мін скай воб лас ці;

Ва ле рый Мі ка ла е віч Гаў рыш, г. Ча ву сы 

Ма гі лёў скай воб лас ці;

Ала Мі хай лаў на Ра ке віч, г. Мінск.

СУ ПЕР ПРЫЗ — БОЧ КУ ДУ БО ВУЮ НА ТРЫЦ-

ЦАЦЬ ЛІТ РАЎ ВЫЙ ГРА ЛА

Свят ла на Мі ка ла еў на Ге ра сім чук з в. Да коль 

Глус ка га ра ё на Ма гі лёў скай воб лас ці.

Він шу ем тых, ка му па шчас ці ла! Ка му не, — чар-

го вы раз ска жам су ця шаль нае: вы не вый гра лі, 

але ж і не прай гра лі: стра ці лі хі ба кан верт ды... 

над зею (у пры ват нас ці, на боч ку). Але ж яна, як 

той ка заў, не па мі рае: не за га ра мі но вая пад піс ная 

кам па нія — з но вай рэ клам най гуль нёй і но вы мі не 

менш ці ка вы мі пры за мі, адзін з якіх — што цал кам 

маг чы ма — вый гра е це вы! А та му за ста вай це ся 

са «Звяз дой»: вы піс вай це, чы тай це, да сы лай це 

карт кі на ро зыг рыш. Вам па шан цуе, як, на прык-

лад, той жа Свят ла не Мі ка ла еў не Ге ра сім чук, чый 

су пер прыз ужо ў да ро зе да сва ёй атры маль ні цы.

Афі цый наАфі цый на
Ар га ні за та рам рэ клам най гуль ні «Звяз да» — руп лі-

вым гас па да рам!» з'яў ля ец ца рэ дак цый на-вы да вец кая 
ўста но ва «Вы да вец кі дом «Звяз да» (УНП 100155376), 
раз ме шча ная па ад ра се: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль-
ніц ка га, 10 А.

Рэ клам ная гуль ня «Рых туй боч кі ле там са «Звяз-
дой» за рэ гіст ра ва на Мі ніс тэр ствам ганд лю Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь 25.05.2018 г. (па свед чан не № 3284) і пра во-
дзіц ца на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь з 1 чэр ве ня 
да 30 ве рас ня 2018 го да ўключ на ся род пад піс чы каў 
га зе ты «Звяз да» на трэ ці квар тал або дру гое паў год дзе 
2018 го да. Уся го ў гуль ні ўзя лі ўдзел 144 пад піс чы кі. 
Пры за вы фонд гуль ні ра зы гра ны цал кам.

Тэ ле фон для да ве дак па пы тан нях пра вя дзен ня рэк-
лам най гуль ні і атры ман ня пры зоў: 8 (017) 263 66 73.

Свой по глядСвой по гляд  

ПА ЖА РАЎ ПА ВІ НЕ ЭЛЕКТ РА ПРА ВОД КІ БЫЦЬ НЕ МО ЖА...
Але яны ёсць

Амаль што дня срод кі ма са вай ін фар ма цыі да но сяць тра гіч ныя 

вест кі: то тут, то там ад бы ва юц ца ўзга ран ні, па жа ры, ча сам — 

з ча ла ве чы мі ах вя ра мі.

Мя не — як спе цы я ліс та ў га лі не элект ра за бес пя чэн ня — 

най больш не па ко іць, што гэ тыя тра ге дыі (ус пом нім жу дас ную 

ў ра сій скім Ке ме ра ве, дзе за гі ну ла 64 ча ла ве кі, з іх — 41 

дзі ця!) ад бы ва юц ца па ві не элект ра пра вод кі, ча го ў прын цы пе 

быць не па він на!

Нех та ска жа: не па він на, але ж ёсць.

Лю дзі і лё сыЛю дзі і лё сы  

«НЕЛЬ ГА АПУС КАЦЬ РУ КІ...»

Эду ард ЛАЎ РЭ НЮК пад час су стрэ чы.


