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Смех сме хам...Смех сме хам...

За го дам год
Ху та ран ка цёт ка Кла ва

Вы гля дае ма ла джа ва.

І да ве ча ра з від на

Скрозь спраў ля ец ца ад на.

Ёсць у цёт кі, праў да, дзе ці,

Ды яны за ня ты дзесь ці.

Ці то зду ру, ці то з го ра

Трэ ба ехаць ім на мо ра

І ча го, вам не ска жу,

Ле там гой саць за мя жу...

А зі мой — не тая спра ва:

Едуць гос ці кі да Кла вы!

Бо ка роў ка тут, бы чок,

Саль ца, буль ба, кум пя чок...

Хоць не бліз ка ад ста лі цы,

Але ёсць чым па жы віц ца.

Іх вяс ной — не за ма ніць...

Трэ ба ўсё са мой ра біць.

...Так, жы ве яна ня лёг ка,

Праў да, мае і па лёг ку:

Ёсць па ша на, ёсць і сла ва...

Не хва рэй жа, цёт ка Кла ва!

І. Аст роў скі,

г. Мінск.

Ад яе ж. Кла сі ка: «Кож ны год да нас 

пры хо дзіць но вым, а сы хо дзіць змроч ным 

і ста рым...»

На «сты ку» іх — не з нас па ча ло ся, хай 

не з на мі і скон чыц ца — не як між во лі спы ня-

еш ся, азі ра еш ся на зад: ус па мі на еш най леп-

шае сваё (і, вя до ма ж, най гор шае, ка лі яно 

бы ло...), ра ду еш ся на быт кам, «фік су еш» 

зме ны — у сям'і, у вёс цы ці го ра дзе, у кра-

і не, стро іш пла ны...

Зрэш ты, за га дзя «рас паў сюдж вац ца» 

пра іх (мо жа, каб не су ро чыць?) звыч-

кі ня ма, а вось рас каз ваць аб пе ра жы-

тым...

Ну, ча му б і не?! Мож на — і ў так зва-

ным вуз кім ко ле ся мей ні каў ды сяб роў, і ў 

до сыць шы ро кім...

«Мой год» так бу дзе на зы вац ца ад на са 

ста ро на чак у на ва год нім ну ма ры «Звяз ды». 

Яна для ўсіх, ка му ёсць што рас ка заць, хто 

за хо ча і змо жа гэ та зра біць.

Най леп шыя ліс ты на дру ку ем, фо та здым-

кі (ка лі да шля це) вер нем.

Так што пі шы це (ка лі лас ка, з ну ма ра-

мі тэ ле фо наў для апе ра тыў най зва рот най 

су вя зі) і, вя до ма ж, вы піс вай це — най ста-

рэй шую, род ную на род най мо ве... Каб чы-

таць.

У вы ба ры пра фе сіі ўсе лю дзі кі ру-

юц ца роз ным. Нех та пра цяг вае ся-

мей ныя тра ды цыі баць коў ды дзя-

доў ці бя рэ прык лад з ін шых, нех-

та — здзяйс няе ўлас ныя ма ры, а па 

сён няш нім ча се дык, мо жа, і шу кае, 

дзе ляг чэй ці бо лей за пла цяць...

Люд мі лу Краў цо ву на трак тар «за-

гна ла»... крыў да.

Так атры ма ла ся, што ма ці га да ва ла яе 
ад на: баць ка з'е хаў як быц цам на за роб-
кі і вяр нуў ся ад туль ужо з но вай сям' ёй, 
ін шыя сва я кі так са ма ўва гай не пес ці лі. 
Вось яны і ста ра лі ся з усім спраў ляц ца 
са мі: дзяў чы на, каб не чуць ад лю дзей 
ба лю чае: «Як жа вы на да ку чы лі са сва і-
мі прось ба мі!», з ма лен ства на ву чы ла ся 
ка сіць, араць, ба ра на ваць... Але ж гэ та га 
бы ло ма ла.

Не як на ву лі цы яна су стрэ ла за пла ка-
ную ма ці, спы та ла, што зда ры ла ся, а тая 
на ват ска заць не маг ла, бо слё зы ка ці лі ся 
гра дам. Пры чы на іх вы свет лі ла ся трош кі 
паз ней. У іх кан ча лі ся дро вы, а доў гая 
ды ха лод ная зі ма — толь кі па чы на ла ся. 
«Я зноў да трак та рыс та сха дзі ла, — рас-
каз ва ла ма ці. — Ка жу яму, што ня ма чым 
у пе чы пра па ліць, што трэ ба пры вез ці 
дро вы. А той на ват ву хам не вя дзе! Не 
па еду і ўсё тут».

Ін шае дзяў чо ў та кім вы пад ку ра зам з 
ма ці маг ло б па пла каць. А вось гэ тае, поў-
нае ра шу час ці, пай шло да трак та рыс та. 
Чыр ва не ю чы ад со ра му — і за ся бе, і за 
ня доб ра га да рос ла га дзядзь ку — стро-
га спы та ла: «У вас сум лен не ёсць ці не? 
Коль кі вы бу дзе це здзе ка вац ца з ма ёй 
ма мы? Яна ж не за «дзя куй» про сіць! 
І да звол на трак тар ёсць, і па пер ка на 
апла ту... Дык ча го яшчэ вам трэ ба? А ну, 
па еха лі!»

Не ска заць, што ста лы муж чы на вель-
мі спа ло хаў ся, па чуў шы гэ ты за гад, але 
ж кры ху па мяк чэў. «Доб ра, — зга дзіў-

ся, — лезь у ка бі ну. Па е дзем». Па да ро зе 
яны раз га ва ры лі ся, Людміла па пра сі ла 
«па ру ліць». Не на доў га ўсту піў шы ёй мес-
ца, дзядзь ка рас ка заў, што і як ёй трэ ба 
ра біць. І тут жа му сіў пры знаць: «Ад ра зу 
ло віш... Ма лай чы на! З ця бе доб ры трак-
та рыст атры маў ся б! Мо жа, пой дзеш ву-
чыц ца?»

Спы таў ён гэ та прос та так, без за дняй 
дум кі, ды дзяў чы на за пом ні ла. А по тым 
яшчэ і па ду ма ла, ну ча му б і праў да не 
па спра ба ваць, не пай сці шля ха мі зна ка-
мі тай Па шы Ан ге лі най?.. Яшчэ і для та го, 
каб ні ко му ні ко лі не кла няц ца, не пра сіць 
да па мо гі.

Та кім чы нам пас ля шко лы яна па еха-
ла ву чыц ца ў Слаў га рад скае СПТВ на 
трак та рыс та.

...Ма ту ля, трэ ба ска заць, до сыць ба-
лю ча пе ра жы ва ла вы бар дач кі (цяж кая 
пра ца, не жа но чая...), але ж ка лі тая пас ля 
ву чо бы пад' еха ла да ха ты на ста лё вым 
ка ні, со рам змя ніў ся на го нар. Ды і но выя 
пад ста вы для яго ўвесь час з'яў ля лі ся: 
то доб рыя сло вы ад лю дзей, то гра ма ты 
і прэ міі ад на чаль ства, то здым кі ў га зе-
тах... Ад но і ледзь не што дня ка за ла ма ту-
ля, ад праў ля ю чы дач ку на ра бо ту: каб не 
га на ры ла ся, не ўзно сі ла ся бе над ін шы мі, 
каб па маг чы мас ці не ад маў ля ла лю дзям 
у прось бах. Хоць пра гэ та маг ла і не ка-
заць, бо Люд мі ла ні ко лі не за бы ва ла ся на 
сваё га рот нае ма лен ства, на па гар ду, з 
якой ін шыя ста ві лі ся да прось баў ма ці...

Між тым пра ля та лі га ды і мя ня лі ў 
жыц ці Люд мі лы не толь кі ся мей нае ста-
но ві шча. Пас ля ка та стро фы на Чар но-
быль скай АЭС яна вы му ша на па кі ну ла 
най пры га жэй шыя мяс ці ны дзя цін ства, 
род ную вёс ку і сваю Ма гі лёў шчы ну — 
апы ну ла ся ў саў га се «Лю бу шан скі» Бя-
рэ зін ска га ра ё на. Усё ў той жа «ро лі». 
Трэ ба ска заць, што «іг ра ю чы» яе, жан-
чы на заў сё ды пом ніць на каз ад на го са 
сва іх ста рэй шых ка лег: «За ру лём трэ ба 
га на рыц ца тым, што ты — трак та рыст-
ка, а  па кі да ю чы яго, вы гля даць на ар-
тыстку».

Яна так і ро біць: усе трыц цаць з га кам 
га доў заўж ды аку рат ная, заўж ды з лёг кім 
ма кі я жам і на ват з... па хам пар фу мы.

Ця пер Люд мі ла Вік та раў на пра цуе ў 
Бя рэ зін скім аг ра сэр ві се. 15 кі ла мет раў 
ад до ма ў Лю бу ша нах, дзе жы ве, да рай-
цэнт ра што дня адоль вае на сва ім аў то. 
Праў да, ця пер, зі мою, яе МТЗ-82 ад па-
чы вае. Трак та рыст ка пад пра цоў вае на 
жы вё ла га доў чай фер ме і з не цяр пен нем 
ча кае вяс ны, каб па чуць лю бі мую му зыч-
ную «рап со дыю» — гул трак та ра.

Ні на Бур ко,

в. Кап лан цы, Бя рэ зін скі ра ён.

Наш чы тач спа дар Леў Дзі ха наў 

ці ка віц ца роз ні цай па між 

сло ва мі «іг рок» і «гу лец», 

спа да ры ня Іры на Ра ма на ва 

пы тае, як пра віль на: па за га ду 

ці па за га дзе, «плыць су праць 

ця чэн ня» ці «су праць плы ні».

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 ШЫЦКІ.

1. Сло ва «іг рок» у на шай мо ве мае 
два зна чэн ні: 'у дзель нік якой-не будзь іг ры 
(у зна чэн ні 'гуль ня')' і 'му зы кант'. У пер-
шым вы пад ку 'іг ра ка' вы цяс няе гу лец 
(той, хто гу ляе — у фут бол, шах ма ты, 
азартныя гуль ні...) Іг рок жа як сі но нім 
гуль ца па сту по ва губ ляе ак ту аль насць. 
Гэ та звя за на яшчэ і з уплы вам «Рус ка-бе-
ла рус ка га слоў ні ка», які рэ ка мен дуе пе-
ра кла даць рус кае игрок толь кі як гу лец.

Уво гу ле ж у су час най лі та ра тур най 
мо ве ўсё больш за ма цоў ва ец ца раз ме-
жа ван не: гу ляць — у гуль ні, з цац ка мі, 
на вя сел лі або з дзяў чы най. Іг раць — на 
му зыч ных ін стру мен тах, ро лю ў кі но, тэ-
ат ры і г. д.

2. Пра віль ны ва ры янт — па за га дзе. 
Пэў ны час у мо ве ў та кіх кан струк цы ях 
са праў ды ўжы ва лі ся на зоў ні кі муж чын-
ска га і ні я ка га ро ду з кан чат кам -у (-ю). 
Але сён ня та кое ўжы ван не ўжо не лі чыц-
ца нор май. Кан ча так -у (-ю) у мес ным 
скло не (яко га па тра буе ў та кіх вы пад ках 
пры на зоў нік па) мо гуць мець толь кі на-
зоў ні кі на г, к, х (чэм пі я нат па бо дзі біл-

дын гу) або сло вы, якія аба зна ча юць асоб 
і ма юць асно вы на г, к, х, за цвяр дзе лы 
або мяк кі зыч ны (тры гра ду сы па Цэль сію, 

су ма ва ла па Ці мо ху).

3. Сён ня не ка то рыя слоў ні кі па да юць як 
да пу шчаль ныя абод ва ва ры ян ты: су праць 

ця чэн ня і су праць плы ні. Але пе ра ва гу, ві-
даць, па ві нен мець пер шы. Най перш та му, 
што ў «Слоў ні ку фра зе а ла гіз маў» І. Ле пе-
ша ва зна хо дзім вы ра зы плыс ці (плыць) па 

ця чэн ні і плыс ці (плыць) су праць яго.

А вось плыць су праць плы ні... Ці доб-
ра так пі саць і ка заць? Ба дай што, не. 
Ва ры ян ты, зга да ныя ў «Бе ла рус кай фра-
зе а ло гіі» Ф. Ян коў ска га, іс ці су праць 

(про ці) ва ды і іс ці за ва дою — гу чаць 
ку ды лепш.

У аба ро ну слоў
Тое, што са тле ла, спа рах не ла, згні-

ло, у на шай мо ве на зы ва ец ца ко рат ка 
тло (сі но ні мы — тлен, прах, по пел). Вось 
прык лад ужы ван ня гэ та га сло ва з тво ра 
Мак сі ма Га рэц ка га «Ме лан хо лія»: «Та ды 

па трон, скон чыў шы «тан га з улас ны мі да-

дат ка мі», кі даў гар мо нік на збі тую коў дру, 

хрус таў паль ца мі, па зя хаў, па цяг ваў ся, 

га во ра чы: «Ат! усё, брат ку мой, тло на 

све це», — і ішоў за стол».

Сён ня ж ча сам (хут чэй за ўсё пад 
уплы вам поль скай мо вы) сло ву тло да да-
юць но вае зна чэн не — 'фон': ка жуць, на-
прык лад, пра яр кія спо ла хі на тле чор на га 

не ба. Зга дзі це ся: ад пер ша га зна чэн ня 
сло ва да та го, якое яму хо чуць пры пі саць, 
як да не ба. Да та го ж які сэнс — пры на-
яў нас ці фо ну, ка лі ім ка рыс та лі ся кла сі кі 
на шай лі та ра ту ры, ка лі ён па да дзе ны ў 
слоў ні ках на шай мо вы, якія вы хо дзі лі ў 
пер шай тра ці не мі ну ла га ста год дзя. На-
прык лад, у «Пад руч ным бе ла рус ка-поль-
скім слоў ні ку» (1929) зна хо дзім:

фон [fоn] — tłо.
Тут зле ва мы ба чым сло ва, якое аў тар 

па даў у якас ці свай го (з яго вы маў лен-
нем, на пі са ным ла цін кай), а спра ва — яго 
поль скі ад па вед нік. Вы сно вы, якія мож на 
з гэ та га зра біць, на на шу дум ку, ві да-
воч ныя.

Што бы ло, тое бы лоШто бы ло, тое бы ло

НЕ ПА СПЕЎ...
Жыў не ка лі ў на шай вёс цы адзін муж чы на. Лёг кі 

быў на язык... Да та го ж па ма ла до сці слу жыў мат ро-
сам на сла ву тым крэй се ры «Аў ро ра». Гэ та і да па маг ло 
яму — ус ту піў у пар тыю. (Не пі шу, у якую, бо яна та ды 
ад на бы ла, а хто не ве дае, якая, — хай спы та ец ца ў 
ста рэй шых.)

І вось пер шае да ру чэн не пар тый цу — вы сту піць пе-
рад кал гас ні ка мі з лек цы яй.

Тэ ма яе ця пер не ў па мя ці, але тое, што лек тар пад-
рых та ваў ся — факт. Ён до сыць сме ла вый шаў да лю-
дзей. Раз ліч ваў, му сіць, што слу хаць яго бу дуць, як дзе-
ці на стаў ні ка. Але ж дзе там! Му жы кі, з які мі да гэ туль не 
раз чар ка ваў, ста лі пе ра пы няць яго, за да ваць роз ныя 
ня зруч ныя пы тан ні, на ват па смей вац ца з ад ка заў...

Ну ка му та кое спа да ба ец ца? Вось і лек тар, тро хі 
па цяр пеў шы, не вы тры маў, за явіў пры сут ным, што, маў-
ляў, мы ка му ніс ты, жы лі і бу дзем жыць, а вось вы...

Пра гэ ты вы пад тут жа ста ла вя до ма ў пэў ных ор га-
нах, і ся род ка му ніс таў лек тар не за тры маў ся.

Вось так хут ка і бяс слаў на, мож на ска заць, не па-
чаў шы ся, скон чы ла ся пар тый ная кар' е ра. Не па спеў 
ча ла век «па жыць».

Яў ген Шас та коў,

г. Го мель.

Наш ча ла век!Наш ча ла век!

Ад рэ дак цыі.
З аў та ркай гэ тых рад коў грэх не па га дзіц ца: 

пра фе сіі і са праў ды ўсе вы бі ра юць па-роз на-
му.

Ша ноў ная Ні на Мац ве еў на (да рэ чы, пад піс-
чы ца «Звяз ды» з вель мі вя лі кім «ста жам») па 
аду ка цыі пе да гог, пра ца ва ла на стаў ні цай, стар-
шы нёй сель ска га Са ве та, сак ра та ром рай ка ма 
пар тыі, за гад чы цай ад дзе ла са цы яль най аба ро-
ны рай вы кан ка ма... І ўвесь гэ ты час — пі са ла, 
пры чым не толь кі спра ва зда чы аб пра ве дзе най 
ра бо це. Па ста ян на кан так ту ю чы з людзь мі, ча-
сам цу доў на ве да ю чы сем'і ды на ўлас ным во пы-
це тое, што ім да вя ло ся пе ра жыць, Ні на Мац ве-
еў на спя ша ла ся рас ка заць гэ та ін шым...

А зрэш ты, ча му спя ша-ла ся? Яна спя ша-ецца! 

Пі ша. Но сіць га на ро вае зван не на род ны жур на-
ліст. Дру ку ец ца на ста рон ках ра ён най га зе ты і, 
як той ка заў, мае кніж кі! Пер шая — з пуб лі ка цый 
з ра ён кі — «Сон ца дня май го — лю дзі» вый шла 
на па чат ку 2011-га, дру гая — сё лет няй во сен ню. 
І ў абедз вюх (чу жыя лё сы, як свае) — рас ка зы 
пра лю бі мых зем ля коў, най больш — пра ве тэ ра-
наў і дзя цей вай ны, лю дзей і са праў ды ге ра іч на-
га па ка лен ня, якое, на жаль, сы хо дзіць, ча сам — 
не на пі саў шы ўспа мі наў, не рас ка заў шы аб усім 
пе ра жы тым і, што са мае крыўд нае, не па чуў шы 
пад зяч ных слоў. «Мне заўж ды бы ло крыўд на, — 
пад час прэ зен та цыі кні гі ка за ла аў та рка, — што 
ка лі ча ла век па мі рае, ча го толь кі лю дзі аб ім не 
ска жуць! Маў ляў, і ра зум ны ён быў, і пра ца ві ты, і 
дом па бу да ваў, і дзя цей год ных вы ха ваў, і баць-
коў да гле дзеў, і су се дзям да па ма гаў, і вы ру чаў... 
Але ж ён не чуе ўжо, а, па чуў шы, мо жа, яшчэ 
га доў з дзе сяць па жыў бы...»

Дзе сяць не дзе сяць, але ж чыс тая праў да! Як 
пі саў Еў ту шэн ка: «Лю дей неинтересных в мире 
нет. Их су дьбы — как истории пла нет...» Ці ка выя 
(без су мне ву!) не толь кі род ным ды бліз кім. Іх 
трэ ба толь кі ад крыць...

За ста ец ца да даць, што кні га вы да дзе на па 
іні цы я ты ве ра ён най біб лі я тэ кі і там жа ўсе ах-
вот ныя мо гуць яе за мо віць.

І ТРАКТАР ЗНОЎ ЗАГУДЗЕ...

Так ці не?Так ці не?

Ці вар та «іс ці про ці ва ды»?

Пош ту чы та ла Ва лян ці на ДОЎ НАР.


