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Апош нім ча сам у ін тэр нэ це з'я ві ла-

ся шмат ві дэа ро лі каў пад агуль най 

наз вай «Гіс то рыя з геа гра фі яй». Яны 

рас каз ва юць пра бе ла рус кія вёс кі, 

якія па мі ра юць. Ба лю ча ду маць пра 

гэ та, ба лю ча гля дзець та кое «кі но». 

А тым больш ка лі там, у гэ тым «філь-

ме», род ная Руд ня.

Сэр ца здры га ну ла ся: ня ўжо гэ та яны, мяс-

ці ны май го дзя цін ства!? Ні лу гоў, ні па лёў, ні 

су сед ніх вё сак. Ка на ва, за рос лая хмы зам, 

за мест праз рыс тай рэ чач кі Лаб жан кі, пры-

то ка Со жа.

Піль на ўгля да ла ся ў тва ры лю дзей — ні-

ко га не па зна ла. За ста ло ся шэсць два роў, 

якія ста яць па асоб ку ў роз ных кан цах бы-

лой пры га жу ні-вёс кі. Дзя куй Бо гу і лю дзям, 

што лес па са дзі лі: сос ны ўсё ж ле пей, чым 

бур' ян-тра ва.

А мяс ці ны тут бы лі пры го жыя: вяс ною — 

у бе ла-ру жо вым вэ лю ме са доў, у во да рах 

ча ром хі і бэ зу, ле там — у квет ка вых ды ва нах 

і пча лі ным гу ле, што толь кі ўна чы за ці хаў над 

ве ка вы мі лі па мі. А яга ды-гры бы, якія мож на 

бы ло ка сіць ка сою, а стаў кі і азё ры, што лі-

та раль на кі шэ лі ры бай...

А га лоў нае — лю дзі, друж ныя, пра ца ві-

тыя. Іх кло па там пад рас та лі дзе ці, ка ла сі-

ла ся зба жы на і ра дзі ла буль ба. Шчод рая 

зям ля: не здар ма ж яе аб лю ба ва лі да лё кія 

прод кі. У 1994 го дзе сту дэн ты Ма гі лёў ска га 

пе ду ні вер сі тэ та пра во дзі лі тут рас коп кі. На 

мес цы вёс кі бы ла зной дзе на ста ян ка ста ра-

жыт ных лю дзей. Так што ра дзі мі чы ве да лі, 

дзе ся ліц ца...

Аб гэ тым — асаб лі ва ця пер, ка лі пад во-

дзіць зда роўе — ду маю ўсё час цей і час цей: 

вяр та ю ся сэр цам у род ны ку то чак. Як жа там 

доб ра бы ло, як пры го жа! Не ка лі ў Клі ма-

віц кі ра ён мы з ад на курс ні ка мі пры еха лі на 

буль бу. І я пеш шу па вя ла сяб роў «у род ную 

Руд ню». Яны по тым ка за лі, што на ра дзіў-

шы ся ся род та кой пры га жос ці, не маг чы ма 

не пі саць вер шаў. І я пі са ла. І пі шу.

Даў но ня ма баць коў. Ня ма і ха ты. Хі ба 

што зды мак пе чы, на якой вы рас лі пя цё ра 

дзя цей:

...З вай ны вяр ну лі ся, ад бу да ва лі ся,

Па лі за се я лі. Цві лі са ды.

Мы з пес няй мат чы най тут га да ва лі ся.

Ча му ж не ў ра дас ці ся гон ня ты?

Ха ці ны рэд кія, не па зна валь ныя.

Зна ё май ву лі цы ні бы ня ма.

Са сён кі гон кія за мес та яб лы няў,

А па-над сос на мі — гус ты ту ман.

Год Ма лой Ра дзі мы. З вя лі кай лі та ры ўсе 

тры сло вы я пі шу не вы пад ко ва: так ад чу вае 

сэр ца.

На тал ля СІ ВАК (ЗОЛЬ НІ КА ВА),

в. За пол ле, Чэр вень скі ра ён



Доб рая спра ва: док тар ме ды цын скіх 

на вук, пра фе сар, вы дат нік ахо вы 

зда роўя, за слу жа ны дзе яч на ву кі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ула дзі мір 

ЦЫР КУ НОЎ у час на вед ван ня 

род ных Це ля хан бяс плат на 

кан суль та ваў сва іх зем ля коў.

На пры ём да пра фе са ра са бра ла ся ка ля са-

ра ка ча ла век. Не ўсе іх скар гі ды зва ро ты бы лі 

па про фі лі Ула дзі мі ра Мак сі ма ві ча як ін фек-

цы я ніс та і ге па то ла га, але ка рыс ныя па ра ды 

атры маў кож ны.

Све жы і пра фе сій ны по гляд на за клю чэн ні 

ка лег, жыц цё вы до свед і ап ты мізм зна ка мі-

та га зем ля ка мно гіх пры му ша лі па гля дзець 

на свае праб ле мы з ін ша га бо ку, атры маць 

на кі ра ван не на да дат ко вае аб сле да ван не, па-

поў ніць свой ба гаж ве даў па тым ці ін шым 

за хвор ван ні.

Ці ка ві лі мес ці чаў і ад крыц ці ў га лі не ме ды-

цы ны, у ля чэн ні ге па ты ту.

Слу хаць пра фе са ра бы ло вель мі ці ка ва, 

за не па ко е насць хва ро ба мі між во лі са сту па ла 

мес ца здзіў лен ню, як скла да на «ўстро е ны» ча-

ла век, як важ на для яго па спя хо ва га ля чэн ня 

ўліч ваць роз ныя аб ста ві ны.

І ка лі б у за ле, дзе вя ло ся кан суль та ван не, 

бы лі стар ша клас ні кі, упэў не на, мно гія з іх за-

ха це лі б стаць дак та ра мі, як Цыр ку ноў.

Ва лян ці на БОБ РЫК, г. Іва цэ ві чы.

За мос там це раз Дры су ві таю 

пра га лі ну ма ла дзей ша га ле су на 

мес цы ато кін ска га кур га на, які 

мы ў школь ныя га ды да сле да ва лі 

пад кі раў ніц твам (свет лай па мя ці) 

Ге ор гія Ва сі ле ві ча Шты ха ва. Там 

жа пра стую мі ма ка ме ня з над пі-

сам «Бе ра жы це лес», паўз які за 

дзень пра яз джа юць мо ты ся чы 

лю дзей і не «ба чаць», то-бок — не 

бе ра гуць: мес ца мі — бяз лад ная 

вы сеч ка, мес ца мі — па рас кі да-

ныя па ке ты, бу тэль кі — на ват 

з-пад шам пан ска га.

А да ро га між тым пра цуе, шу-

міць, клі ча да лей: кі рую ў бок вя-

до май стан цыі Дрэ тунь, дзе та кія 

ба ра ві ны, та кія ім ша ры жу ра він, 

та кія чар ніч ні кі... Не здар ма лю дзі 

едуць ту ды з Ра со наў і По лац ка, 

ча сам — за дзя сят кі кі ла мет раў. 

Да та го ж ляс ныя да ро гі там пра-

ля га юць, як пра ві ла, па пяс ча най 

мяс цо вас ці: яны пры дат ныя для 

лег ка ву шак, а яшчэ больш — для 

ма та цык ла. Адзі нае — не ду жа 

раз го ніш ся: страшнавата «зла-

віць» су стрэч ную...

Да та го ж на ўзбо чы нах час-

та су стра ка юц ца на ве ша ныя на 

дрэ вы па ке ты, плас ты ка выя бу-

тэль кі — ары ен ці ры для «на ступ-

ні каў», вя до мыя толь кі ім.

На ад ным з чар го вых пры пын-

каў у по шу ку лі сі чак (ме на ві та па 

іх я збі раў ся ў лес) на тра піў на 

кос ці і «коў дру» з ла сі най шэрс ці. 

З якой пры чы ны за гі нуў той гор-

ды пры га жун, не вя до ма. І ра гоў, 

на жаль, не па кі нуў.

Я між тым ехаў да лей, ужо... 

не ве да ю чы, дзе кан крэт на зна хо-

джу ся і... не шка ду ю чы, бо была 

ў тым і ней кая ра ман ты ка, ча раў-

ніц тва ды пе ра ка нан не, што на-

зад да ро гі ня ма!

Рап там увер се міль га ну лі пра-

ва ды, по тым — транс фар ма тар 

і па бу до ва, на якой чор ным па 

шэ ра му бы ло на пі са на: «НП Сур-

гут — По лоцк 3197 км».

Гэ та па ды ма ла на строй. Па-

ду маў: гры боў не на збі раю, дык 

хоць па ванд рую ад ду шы. Спы-

ніў ся ў пры ці ша ным ле се, па слу-

хаў пту шак, між во лі па ду маў, які 

ўсё ж ка рот кі год!.. На тра піў на 

ла пік чар ніц. Яны та кія са лод кія! 

І чар ніч ні кі чыс тыя, без за рас ні-

каў ба гу ну.

А да лей між ма ла дзень кіх сос-

наў міль га ну ла азяр цо. Ры ба кі 

ска за лі, Звя ры нае. Бе ра гі ў яго 

вы со кія, аб ры віс тыя. У су сед ня га 

во зе ра Стра дань — як раз на ад-

ва рот: да бе ра га не па ды сці — 

ба ло та, зы бу чы мох, за тым ва да 

і не аб сяж ны пра стор...

У ле се шчэ рац ца вя ліз ныя ко-

пан кі-схо ві шчы для тан каў, за рос-

лыя мо хам. Пра эка ло гію та ды, на-

пэў на, не ду ма лі, зла дзі лі вя лі кае 

ва ен нае ву чэн не. Тан кі ўціс ну лі ў 

грунт і част ку бру ка ван кі Дрэ тунь — 

Пра за ро кі. Ця пер яна зву зе ла да 

амаль што ляс ной да ро гі...

Вось па ёй я і кі ру ю ся да ха-

ты — амаль без гры боў (толь кі 

па каш та ваць), але з аса ло дай ад 

ура жан няў, вар тых та го, каб ад-

даць ім адзін дзень жыц ця. Шка да 

толь кі, што фо та апа рат не ўзяў. 

Прый дзец ца яшчэ раз па ехаць 

на пра ва.

А на ле ва, тро хі ад па чыў шы, 

мы з'ез дзі лі з жон кай. Хут ка, хві-

лін за со рак, на бра лі столь кі ж 

гры боў, коль кі я за цэ лы дзень.

Аляк сандр МА ТОШ КА,

в. Ян ка ві чы, Ра сон скі ра ён



Так ці не? Так ці не?   
Прак ты кумПрак ты кум

УВЕРХ 
ПА ЛЕС ВІ ЦЫ? 

ЦІ ПА ДРА БІ НЕ?
Сён ня ў на шай по шце пы тан-

ні пра роз ні цу па між сло ва мі 

«ста ноў чы» і «да дат ны», па між 

лес ві цай і дра бі най, а так са ма 

пра зна чэн ні сло ва «ўлю бё ны».

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. У бе ла рус кай мо ве ёсць два 

пры мет ні кі, якія мо гуць ужы ва цца ў 

ад ноль ка вых зна чэн нях: ста ноў чы 

і да дат ны. На прык лад, мож на ска-

заць, што ней чая дзей насць ме ла 

ста ноў чыя або да дат ныя вы ні кі.

Ад нак у не ка то рых зна чэн нях гэ-

тыя сло вы не ўза е ма за мя няль ныя. 

Пры мет нік ста ноў чы не ўжы ва ец ца 

ў зна чэн нях, звя за ных з ма тэ ма ты-

кай і фі зі кай. Та му трэ ба га ва рыць 

і пі саць да дат ны лік, да дат ны за рад 

і г. д. Да дат ны ж, у сваю чар гу, звы-

чай на не ўжы ва ец ца ў зна чэн ні 'я кі 

ха рак та ры зу ец ца да дат ны мі якас ця-

мі', та му ска жам, што гэ та ста ноў чы 

пер са наж тво ра, што ён уво гу ле быў 

ча ла век ста ноў чы.

2. Схо ды, або сход кі (як і ў апі са-

ным вы шэй вы пад ку, мы га во рым пра 

сло вы, якія на зы ва юць па доб ныя па-

няц ці, та му ча сам іх мож на зблы таць) 

аба зна ча юць лес ві цу ўнут ры па мяш-

кан ня або тую, што з яго вы во дзіць. 

Пры тым та кая лес ві ца — част ка са-

мо га бу дын ка. Схо ды мо гуць мець 

або не мець по руч ні.

Амаль з ся рэ дзі ны пры хо жай шы-

ро кія бе ла мар му ро выя схо ды вя лі 

на дру гі па верх, па дзя ля лі ся на двае 

і пры го жа, за круг ле на ўзбя га лі амаль 

у та кі са мы па па ме рах дру гі па кой 

(У. Ка рат ке віч).

Дра бі на мі (дра бі най), або лес ка-

мі, тра ды цый на на зы ва лі драў ля ную 

пры стаў ную лес ві цу. Ця пер яны бы ва-

юць не толь кі з дрэ ва, іх ро бяць з роз-

ных ма тэ ры я лаў. Для зруч нас ці яны 

мо гуць «вы соў вац ца», склад вац ца і 

рас клад вац ца. І пры гэ тым за ста вац-

ца лес ка мі, лес ві цай, дра бі на мі.

І вось адзін раз, на стаў нік Ка ла бу-

ха ўбі ваў цвік у са мы кум пал сі на го гі. 

Пры ла дзіў дра бі ны і па чаў моц на бу-

хаць па цві ку... (А. Мрый).

3. Зна чэн не сло ва ўлю бё ны, у 

якім яно сён ня ак тыў на ўжы ва ец-

ца, — 'лю бі мы': мой улю бё ны фільм, 

та та ва ўлю бё ная да чуш ка, Анд рэ е ва 

ўлю бё ная кніж ка. Тым не менш вы-

ка рыс тоў ва ец ца гэ тае сло ва і яшчэ 

ў ад ным па трэб ным зна чэн ні: 'а ча-

ра ва ны', 'за хоп ле ны'. Ка лі хо чам ад-

зна чыць, што нех та на сва ім мес цы ў 

пра фе сіі, ска жам, што ён улю бё ны ў 

сваю спра ву. Ці вось яшчэ прык лад 

ужы ван ня:

За ста нуц ца сяб ры, улю бё ныя ў лі-

та ра ту ру, і ся род іх — яго ду хоў ны 

ву чань Він цэсь Ка ра тын скі (А. Маль-

дзіс).

У АБА РО НУ СЛОЎ
Ёсць у нас цу доў ныя сло вы — за-

гой ваць, за гой вац ца. Яны шы ро ка 

ўжы ва юц ца, і з да па мо гай іх мы апіс-

ва ем, як на ша це ла і на ша ду ша зма-

га юц ца з пры кмет ны мі і ня бач ны мі 

ра на мі. Ад сюль і эпі тэт не за гой ная 

(ра на), і вы раз за гой ваць (за леч ваць) 

ра ны.

Ёсць у на шай вя лі кай моў най скар-

бон цы і сло ва за жы ваць.

Раз вес ці зна чэн ні гэ тых сі но ні маў 

цяж ка, яны бліз ка знач ныя. Мож на 

хі ба сцвер дзіць, што са сло вам ра-

на мно гія кры ні цы звяз ва юць хут чэй 

дзея сло вы за га іць, за га іц ца



«А мяс ці ны 
тут бы лі пры го жыя...»

Ча ла век — ча ла ве куЧа ла век — ча ла ве ку  

ГРЫБ НЫ АВАН ТУ РЫЗМ,
або Спан тан нае па да рож жа па род ным краі

На пры ём 
да зем ля ка

Год ма лой ра дзі мыГод ма лой ра дзі мы  
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Лі пень ад пла каў, пры чым шчод ры мі даж джа мі. Ці не час на-

ве дац ца ў лес, у гры бы? Па мя та ю чы па ве дам лен ні пра няў-

да члі вых грыб ні коў, пра ве рыў за рад ку ма біль ні ка, на поў ніў 

бу тэль ку ва дой з ма лі на вым ва рэн нем. У за плеч нік — по суд 

для гры боў, ту ды ж но жык...

Ма та цыкл, дзя куй бо гу, не пад во дзіць, ча тыр нац ца ты се зон. 

Еду на ім да га лоў най да ро гі і ду маю, што на ле ва — бліз ка 

(два-тры кі ла мет ры і ты ў сва ім ле се), а вось на пра ва — га-

доў, мо жа, з двац цаць не ез дзіў.

Не іна чай аван ту рызм го ніць у не ка лі вя до мую грыб ную мяс-

ці ну: спы ня ю ся, «да сле дую», вяр та ю ся з... дзвю ма жоў ты мі 

«сяст рыч ка мі».


