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Слоў нік па мя ці
Хто збе ра жэ 
ад не быц ця мо ву ма лой ра дзі мы?

У мі ну лую су бо ту ду шэў на па ся дзе лі вя лі кай сям' ёй 
за бя се дай у вяс ко вай бра та вай ха це. Як заў сё ды 

бы вае, ка лі вось так (на жаль, ня час та) су стра ка ем ся, па-
ча лі пры гад ваць дзя цін ства, род ныя мяс ці ны, пры го ды, 
на якія заў сё ды шчод рым для пад лет каў бы ло вяс ко вае 
на ва кол ле. Ус па мі на лі, дзе ка лісь ці ста я ла па чат ко вая 
шко ла (ста рэй шыя ве да юць, як яна вы гля да ла, пры мне ж 
ад яе за ста ла ся толь кі наз ва пуст кі за вёс кай з тоў сты мі 
дрэ ва мі ля да ро гі — Школь ні шча). Пры гад ва лі, дзе ста-
яў ста ры клуб, якая бы ла ў ім сцэ на, у якім кут ку ста я ла 
печ ка і якія знат ныя шчы лі ны бы лі ў драў ля най пад ло зе: 
у іх вяс ко выя мод ні цы час та ла ма лі аб ца сы. Смя я лі ся, 
згад ва ю чы, як ба я лі ся за хо дзіць у цём ныя сен цы вяс ко-
вай кра мы, увян ча най кры ху ско ша най шыль дай «Ла рёк», 
як пры ве зе ныя плас ты за ма ро жа най ры бы мяс цо выя 
цёт кі дзя лі лі па між са бой прос та на пры лаў ку, ла ма ю чы 
іх го лы мі ру ка мі. Ста рэй шыя тлу ма чы лі мне, дзе ста я-
ла ста рая вяс ко вая куз ня, у якой, як яны ду ма лі, жыў 
са праўд ны ня чыс цік — так страш на там шу гаў го ран і 
гу дзе ла по лы мя...

На ступ ныя два па ка лен ні — дзе ці і ўну кі, слу ха лі на шу 
за хоп ле ную ванд роў ку ў на са мрэч не да лё кае, але для іх 
зу сім не вя до мае мі ну лае з ці ка вас цю, як каз ку. Асаб лі ва 
іх ус це шы ла, ка лі па ча лі га ва рыць пра вяс ко вую рэч ку і 
наз вы мяс цін у на ва кол лі — Ва сі лёў бя рэз нік, Ста рая ды 
Но вая Ку паль ня, Ла гі, Пад зя роў кі. А ка лі раз мо ва зай-
шла пра рыб, якія ла ві лі ся ў той рэ чцы, на ша мо ладзь 
па ве ся лі ла ся ад ду шы: пе ра пыт ва лі, ра га та лі, хтось ці 
на ват узяў ся за піс ваць. Зра зу ме лыя з дзя цін ства кел ба, 
гар ку ша, сліж, якіх ла ві лі на ву ду дзя сят ка мі і час та з-за 
драб на ты скарм лі ва лі ка там, зда ва лі ся ім, жы ха рам вя-
лі ка га го ра да, ней кі мі не зра зу ме лы мі іс то та мі, якіх яны 
на ват і не ба чы лі: рэч ку пас ля пе ра га ра дзі лі дам бай, ва 
ўтво ра нае во зе ра на пус ці лі кар па, строн гі і на ват шчу-
па коў, якія вель мі хут ка ўсю ма ле чу з ва ды вы ве лі. Па-
ка паў шы ся ў аса цы я тыў най па мя ці, уда ло ся ма ла дым 
рас тлу ма чыць, што кел ба — гэ та пяч кур, слі жа слоў ні кі 
на зы ва юць слі жык (ён не чым па доб ны на мі ні я цюр на га 
со ма), гар ку ша (яна ж — гар куш ка, або галь ян) — з вы-
гля ду як ма лень кая фа рэль ка...

МЫ пас ля дзі ві лі ся: як так вый шла, што звы чай ныя 
і аб са лют на прос тыя, як па вет ра, як хлеб, сло вы 

род ных мяс цін ста лі для на шых жа дзя цей аб са лют на не-
зра зу ме лы мі — гэт кай кі тай скай гра ма тай. І ка то ры ўжо 
раз па ду ма ла ся пра больш гла баль нае: вус ная спад чы-
на на ват у наш век гі ганц кіх схо ві шчаў роз на га кштал ту 
ін фар ма цыі за ста ец ца са май ураз лі вай, мож на ска заць, 
на мя жы знік нен ня. Асаб лі ва ка лі на мя жы знік нен ня зна-
хо дзяц ца са мі па се лі шчы, у якіх ад мет ная га вор ка гу ча ла. 
Дыя лект ныя слоў ні кі тут не вы ра ту юць — яны ў на шым 
вы пад ку не ма юць аў ды я да дат каў, каб па чуць, як тое ці 
ін шае сло ва гу ча ла ад яго са праўд ных нось бі таў ужы-
вую, да та го ж — да вай це бу дзем шчы ры мі — хто і ка лі, 
акра мя мо ва знаў цаў, у іх за гля дае? У мно гіх не вя лі кіх 
вёс ках за ста ло ся па не каль кі (у леп шым вы пад ку — па 
не каль кі дзя сят каў) жы ха роў — жы вых нось бі таў мяс цо-
вых га во рак (да іх, праў да, з вя лі кай до ляй па грэш нас ці, 
мож на да даць тых, хто ў вёс цы не жы ве, але на ра дзіў ся 
і вы рас). І ўсе гэ тыя лю дзі, на жаль, не ма ла дзе юць. А з 
на ступ на га па ка лен ня, для яко га ад мет ныя сло вы не ня-
суць ні я кай сэн са вай на груз кі (акра мя «о, пры коль на!»), 
нось бі таў не атры ма ец ца.

АТРЫМ ЛІ ВА ЕЦ ЦА, ра зам з па се лі шча мі на мя жы 
вы мі ра ння апы на юц ца і мяс цо выя наз вы ўро чы-

шчаў, кры ніц, ля соў, жы вёл і траў, трап ныя мя нуш кі, якіх 
у лю бой вёс цы — рос сып, і ў кож най — свая гіс то рыя. 
У са мо га па се лі шча за ста юц ца шан цы ад ра дзіц ца — пры-
едуць но выя лю дзі, па бу ду юць аг ра ся дзі бу ці ўлад ку юц ца 
на па ста ян нае вяс ко вае жы хар ства. І імя яго, ка лі што, 
ужо не знік не без сле ду — не так даў но вы да дзе ны да-
вед нік «Наз вы на се ле ных пунк таў Рэс пуб лі кі Бе ла русь» 
згад вае ўсе без вы клю чэн ня бе ла рус кія вёс кі — і жы выя, 
і ўжо знік лыя. А вось ад мет ныя вяс ко выя слоў цы (а тым 
больш — дак лад на ні дзе не за фік са ва ныя «не афі цый-
ныя» ім ёны ўлас ныя), згі нуў шы ад ной чы, ужо не ад ро-
дзяц ца ні ко лі. І каб вы ра та ваць іх, ха ця б эле мен тар на 
за пі саў шы, не хо піць ні я кіх цэнт ра лі за ва ных за ха даў — 
хай са бе на ват уся Ака дэ мія на вук вы пра віц ца ў ад мыс-
ло выя экс пе ды цыі.

ВЫ РА ТА ВАЦЬ мо ву сва ёй ма лой ра дзі мы мо жам 
толь кі мы са мі. Пе ра даў шы — ха ця б у вы гля дзе за-

пі саў і тлу ма чэн няў — сва ім дзе цям і ўну кам, за ах во ціў шы 
вуч няў мяс цо вай шко лы зра біць слоў нік жы вой га вор кі 
род най вёс кі, на ма ля ваць ла каль ную кар ту з ад мет ны мі 
наз ва мі (гэ та я ўжо на ўпрост да на стаў ні каў звяр та ю ся).

На вош та ўсё гэ та па трэб на, спы та е це? А рап там тыя, 
хто прый дзе пас ля нас, бу дуць ра зум ней шыя і леп шыя. 
І за хо чуць не толь кі ўба чыць і ад чуць свае вы то кі і ка ра-
ні, але і па чуць іх, і па спра баць іх вы ма віць. І з на дзе яй 
зве руц ца да нас...

ЦІ ска жуць толь кі пас ля «дзя куй»? Не ве даю, як вам, 
а мне ча мусь ці гэ та не ўсё роў на.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

У ТРОХ 
СОС НАХ...

Не ка лі, у мі ну лым ста год дзі, ЦК 
ВЛКСМ (то-бок Цэнт раль ны ка мі тэт 
Усе са юз на га Ле нін ска га Ка му ніс тыч-
на га Са ю за Мо ла дзі) на кі роў ваў ак ты-
віс таў на ўма цоў ван не кам са моль скіх 
ар га ні за цый у за ход ніх рэ гі ё нах СССР. 
У вы ні ку ў 1946 го дзе ў на шы Па ста вы 
тра пі ла ма ла дая сі бі рач ка па іме ні Мі-
ло на. Спа чат ку яна пра ца ва ла ў шко ле, 
по тым — у рай ка ме кам са мо ла, пе рад 
якім па ста ві лі за да чу ства рыць пяр віч-
ныя ар га ні за цыі не толь кі ў го ра дзе, 
але і ў сель са ве тах.

Як вя до ма, за дан ні да ваць пра сцей, 
а вось вы кон ваць...

Вяс коў цы (ды так зва ныя за ход ні-
кі) агі та та раў пры ма лі з на сця ро гай. 
Прый шло ся па чы наць з фран та ві коў і 
пар ты зан, пры маць у кам са мол на стаў-
ні каў, ме ды каў, паш та ві коў, пра во дзіць 
чы тан ні кніг і га зет, ар га ні зоў ваць пе-
ра соў ныя біб лі я тэч кі, ства раць атра-
ды яст раб коў, якія са збро яй ахоў ва лі 
ўста но вы ад на па ду бан ды таў... Ка ра-
цей, шмат дзе кам са моль цаў пад сце-
ра га ла не бяс пе ка, але ж зда ра лі ся і 
кур' ё зы.

У пры ват нас ці, Мі ло на, па браў шы-
ся шлю бам са стар шы нёй мяс цо ва га 
кал га са, пе ра еха ла ў вёс ку, пай шла 
на стаў ні чаць у мяс цо вую шко лу, ста-
ла зна ё міц ца з людзь мі, іх звыч ка-
мі, мо вай... А най перш — з са мой... 
ха тай. Справа ў тым, што ў пер шыя 
дні пас ля пе ра ез ду ма ла дзі ца ну ні як 
не маг ла за пом ніць, дзе яны з му-
жам зды ма юць па кой: усе пад вор кі 
на ву лі цы зда ва лі ся ёй ад ноль ка ва 
шэ ры мі.

Гас па ды ня та ды вы ра шы ла да па-
маг чы, ска за ла:

— Я сён ня бу ду мыць бя ліз ну. Су-
шыць — па ве шу ка ля ха ты. Так што 
ўба чыш — і ад ра зу на пад во рак.

Мі ло на ўзра да ва ла ся, па да ро зе са 
шко лы ва ўсе во чы ўзі ра ла ся ў кож ны 
двор, але ні чо га бе ла га ні дзе не ба чы-
ла. Та му ўрэш це зноў зай шла ў чу жую 
ха ту: за блу дзі ла ся ў трох сос нах. І ў 
трох сло вах — бо ледзь не на заўт ра 
да на стаў ні цы зай шоў яе ву чань. З па-
ро га ска заў:

— Мі ло на Анд рэ еў на, ваш муж браў 
у нас па тэль ню, дык мамка пра сі ла, каб 
вы ад да лі.

«Муж неш та па зы чаў? Але што і на-
вош та? — «па нес лі ся» дум кі ў га ла ве 
на стаў ні цы. — А га лоў нае — ку ды ён 
гэ та па клаў?»

На ўсяля кі вы па дак Мі ло на Анд рэ-
еў на ад кры ла ча ма дан, па гля дзе ла 
на агуль ныя ня хіт рыя па жыт кі... Ні чо-
га чу жо га там не бы ло. Ву чань ча каў. 
Яна вы ра шы ла за даць яму на вод зя чае 
пы тан не:

— А на вош та мой муж гэ та браў?
— Не ве даю, — па ціс нуў пля чы ма 

хлоп чык. — Му сіць, ха цеў неш та сма-
жыць.

Сло ва «сма жыць», як і «па тэль ня» 
на стаў ні ца не ра зу ме ла, але ж пры-
знавац ца ў гэ тым вуч ню зу сім не вы-
па да ла.

Прый шло ся пра доў жыць по шук: 
па гля дзець, ці ня ма не ча га чу жо га на 
ста ле, на лож ку, на шаф цы...

— Ды вы не там шу ка е це, — не вы-
тры маў на рэш це хлоп чык. — Па тэль ня, 
мо жа, на пры печ ку?

«Пры-пе чак — гэ та ўжо «цяп лей», — 
па ду ма ла на стаў ні ца. — Гэ та ж не дзе 
пры пе чы?» І са праў ды хут ка «на па-
ро ла ся» там на чу жое — ад да ла ска-
ва ра ду...

Адзі нае, на заўт ра ў шко лу іс ці ба я-
ла ся: ду ма ла, што вуч ні па ды муць яе 
на смех.

І да рэм на: дзе ці ў той час, ня гле дзя-
чы на вай ну, бы лі ра зум ныя, на стаў ні-

каў вель мі па ва жа лі, і з яе, ма ла дзень-
кай ра сі ян кі, ні хто не смя яў ся.

А вось ця пер, ка лі ў трох сло вах блу-
дзяць і са мі бе ла ру сы... Гэ та ўжо, зга-
дзі це ся, не сме ху, а жа лю вар та.

Фа і на Ка сат кі на,

г. Па ста вы.

СВЯ ТАЯ ВА ДА
Не так даў но па тэ ле ві за ры па каз-

ва лі се ры ял «Ін шыя». Ура жан не ад яго 
до сыць моц нае — ні чо га не ска жаш... 
Апроч та го, што фільм яшчэ і рэ кла му 
зра біў эк стра сэн сам, ле ка рам, у тым 
лі ку — мо жа, і шар ла та нам.

Ад на го та ко га я ве да ла. Ча ла век як 
ча ла век быў, але ж за ней кую пра ві ну 
па тра піў у тур му. І ня доў га, зда ва ла-
ся б, па быў там, але вяр нуў ся ін шым. 
Хто яго там ча му на ву чыў, толь кі па чаў 
ён ез дзіць па га ра дах ды на вак за лах 
усім рас каз ваць, што ў яго ад да ле най 
вё сач цы (на за вём яе Ста рын ка мі) ёсць 
адзін зна хар. І ду жа ж дзіў ную сі лу мае: 
усе чыс та хва ро бы ле чыць...

Тэ ле ба чан не ды га зе ты рэ кла май 
та ды не дай ма лі, а вось са ра фан нае 
ра дыё пра ца ва ла: ад на жан чы на ска-
за ла дру гой, тая — трэ цяй, і па цяг ну-
лі ся ў Ста рын кі лю дзі. Кож ны ехаў са 
сва ёю бя дой, і з кож ным той «ле кар» 
пра ца ваў: та му ва ду за маў ляў, над тым 
ру ка мі ва дзіў ці ігол кі па ліў у ней кай 
ануч цы... Пры кан цы «пра цэ дур» па-
цы ент пы таў ся: «Як жа ад дзя чыць?» 
«Зна хар» у ад каз (і сціп ла так): «Як 
мо жа це...». А на ста ле, на ві да во ку, ужо 
спо да чак ста іць, і на ім з са май ра ні цы 
дзе сяць руб лёў па кла дзе на — як быц-
цам па пя рэд ні кам та го хво ра га...

Вось гэ так біз нес ра біў ся. Але ж за-
раз не пра гэта.

Ад на дзяў чын ка-ра зум ні ца з су сед-
няй вёс кі ў мед ін сты тут не па сту пі ла, 
пай шла пра ца ваць у баль ні цу, са ні тар-
каю. З ча сам, як гэ та во дзіц ца, раз-
знаё мі ла ся з людзь мі, і ад на мед сяст ра, 
да ве даў шы ся, ад куль дзеў ка ро дам, з 
прось бай да яе: сха дзі ты, маў ляў, да 
зна ха ра, пры вя зі на га во ра най ва ды — 
ну вель мі па трэб на, дзі ця хва рэе.

І з гэ ты мі сло ва мі бу тэль ку ёй па дае, 
дзе сяць руб лёў сва іх су не — ледзь ве 
не сі лаю...

А дзяў чы не хоць ты скрозь зям лю 
пра ва лі ся: ад мо віць, як быц цам, нель-
га, але ж і зга дзіц ца так са ма, бо зна хар 
той (вёс ка ве дае) — прос та ашу ка нец. 
Та ды з яко га пе ра пу ду яна, кам са мол-
ка, ак ты віст ка, бу ду чая док тар ка, пой-
дзе да яго з гра шы ма ды бу тэль каю?.. 
Лю дзі ж за смя юць!

Ка ра цей, да «зна ха ра» но гі прос та 
не па нес лі. У вы хад ныя па бы ла дзеў ка 
до ма, а па да ро зе на зад, за рэч кай — 
ба ло та як раз асу шы лі, ка наў на ка па лі: 
з бе ра га ад ной — дрэ наж ныя труб кі 
тыр чаць і ва да з іх бя жыць чыс цют кая-
чыс цют кая, што тая сля за!

Так што Ле на пад стру мень пад ста-
ві ла бу тэль ку, на поў ні ла, за кар ка ва ла, 
на ра бо це ху цень ка ад да ла мед сяст ры 
і са стра хам ста ла ча каць, што вось 
за раз пад ман рас кры ец ца...

На шчас це, усё вый шла як раз на ад-
ва рот: дзён праз коль кі мед сяст ра моц-
на аб ня ла са ні та рач ку, па дзя ка ва ла 
ёй за свя тую ва ду, ска за ла, што дзі ця, 
дзя куй бо гу, па пра ві ла ся.

Гэ та бы ла пер шая ра дасць, а дру-
гая — у ін сты ту це зноў па ча лі ся эк за-
ме ны. Ле на зда ла іх, мож на ска заць, 
бліс ку ча! А по тым на тую дзя сят ку, што 
пяк ла ёй ру кі, на куп ля ла пры сма каў, 
за нес ла ў сяст рын скую і з лёг кім сэр-
цам па еха ла на ву чо бу.

...Ця пер яна вель мі да свед ча ны док-
тар, ле чыць лю дзей і заў сё ды па мя тае, 
што най леп шыя па моч ні кі ў гэ тым не 
толь кі ле кі, але і ве ра.

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мінск.

ПРОС ТА... З МОС ТА...
Ця пер мо ладзь фар сіць у порт ках-

ду дач ках, а вось не ка лі, у ся рэ дзі не 
ся мі дзя ся тых, ка лі ў юна ках ха дзіў я, 
у раз га ры бы ла мо да на так зва ныя 
«кля шы» — тыя ж порт кі, але ка ло шы 
ў іх ад сцяг на ці ка ле на па сту по ва рас-
шы ра лі ся і ўні зе да хо дзі лі сан ты мет раў 
да трыц ца ці. У про да жы та кіх не бы ло, 
шы лі на за каз і по тым, пры хадзь бе, 
ні бы ве ні кам пад мя та лі ву лі цы.

Са мыя пер шыя свае «кля шы» я 
зай меў у дзя ся тым кла се. Іх мне па-
шы ла ста рэй шая сяст ра. Яна ўжо са-
ма за раб ля ла, пры го жа адзя ва ла ся і 
ха це ла, каб я, што на зы ва ец ца, «ад-
па вя даў»...

Да гэ туль па мя таю ко лер той аб ноў-
кі — бі ру за, пом ню фа сон — рас шы-
рэн не ка лош ад ка ле на, кі шэ ні пра мыя, 
а ўжо на строй...

Та ды я не ве даў яшчэ, што са шта-
на мі ў мя не ўвесь час бу дуць ней кія 
не пры ем нас ці. Ну вось на прык лад: у 
но вень кіх пай шоў у клуб, ад туль нех та 
па клі каў мя не на ву лі цу. Я, іду чы, за ча-
піў ся за цвік у пад ло зе, з метр пра ехаў 
па ёй на ка ле не і ўстаў з вя лі кай дзір-
кай, якая не да зва ля ла та ды за ста вац-
ца на тан цах.

Дру гі вы па дак. Мы з друж ба ком вы-
ра шы лі ска ра ціць шлях і не, каб абы сці 
даў га ва ты плот, — па-ма ла дзец ку сі га-
ну лі це раз верх...

У вы ні ку ад на з ка ла шын у ма іх но-
вых шта нах ухіт ры ла ся «ўздзец ца» аж 
на дзве шты ке ці ны! Я (і ба лю ча бы ло, 
і крыўд на, і да ко лі каў смеш на) па віс 
га ла вою ўніз, і ся бар яшчэ доў га па му-
чыў ся, вы зва ля ю чы мя не з не ча ка най 
«паст кі».

А не як раз у ня дзель ку мы са бра-
лі ся ўча ты рох. Двое хлоп цаў бы лі «на 
ко лах»: адзін — з ма пе дам, дру гі — з 
ма та цык лам. Для пры год — са ма тое! 
Ды і на двор'е шап та ла: гай да на во зе-
ра! Там дзяў ча ты!.. І мы рва ну лі!

За вёс кай ас фальт кан чаў ся, па чы-
наў ся пра сё лак, по тым — бы лое ба ло-
та, шы ро кі роў і це раз яго — мас ток, 
аб стаў ле ны не вы со кі мі бе тон ны мі слуп-
ка мі (ві даць, каб які трак та рыст пас ля 
ўда лай хал ту ры ў ва ду не зва ліў ся). 
Чу так пра та кія зда рэн ні, праў да, не 
бы ло, аж па куль мя не там не па нес-
ла — у но вых «кля шах», на ма пе дзе).

Я ся дзеў на ім зза ду, па са жы рам. 
У ву шах свіс таў ве цер, ка ле ні вы тыр ка-
лі ся ў роз ныя ба кі. І ў не йкі мо мант мне 
рап там зда ло ся, што яны па збі ва юць 
слуп кі (ці на ад ва рот)...

Ка ра цей, спра ца ваў рэ флекс са ма-
за ха ван ня: я на поў ным ха ду стаў на 
но гі, якія, не па спеў шы да кра нуц ца да 
зям лі, па інер цыі рва ну лі за ўця ка ю чым 
ма пе дам... У па мя ці і да сён ня ве лі зар-
нае здзіў лен не (каб не ка заць шок) ад 
хут ка сці, з якой я бег — ні бы та ля цеў, 
не па спя ва ю чы пе ра бі раць на га мі... Гэ-
та быў рэ корд ны за бег, але, ві даць, 
ня доў гі. Да лей быў па лёт: з мос та ў 
ка на ву, у са мую ка ла муць.

...Тое, што не ка га згу бі лі, мае сяб ры 
зра зу ме лі не ад ра зу — да ле ка ва та ад'-
еха лі. І доў га по тым здзіў ля лі ся, ку ды 
я мог дзец ца?

А я ў гэ ты час «пра ца ваў» ва дзя ным: 
ме раў на га мі ка на ву, стра шыд лам вы-
ла зіў з ці ны, цяг ну чы за са бой шлейф 
ней кай бры ды. Хлоп цы, уба чыў шы гэ ту 
кар ці ну, аж па ка ці лі ся ад сме ху.

Мне ж, як вы ра зу ме е це, бы ло не 
да яго — яшчэ і та му, што мае чар-
го выя но выя «кля шы» «рас па ла ві ні лі-
ся», мож на ска заць, на са мым ці ка вым 
мес цы.

...Вы ду ма е це, што ў той дзень я не 
тра піў да дзе вак на во зе ра? А як жа!

Ад мос та мы па еха лі да моў да ад-
на го з сяб роў, яго ма ці, уба чыў шы маю 
бя ду, па абя ца ла, што ўсё па мые-за-
шые, а на гэ ты час да ла мне... га лі фэ 
свай го дзя ду лі.

У ім мы рва ну лі на во зе ра. Нам бы-
ло, як сён ня ка жуць, пры шпіль на і ве-
се ла. Порт кі ў сты лі «рэт ра» мя не зу сім 
не бян тэ жы лі. Хут чэй на ад ва рот...

...Па ду маў на до ечы: і што б я ўспа-
мі наў, ка лі б та ды на сі лі сён няш нія «ду-
дач кі?

Іван Га раль чук,

г. Мінск.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.


