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Кні гу на пі са лі... 
на стаў нік і ву ча ні ца

З'я ва ў куль тур ным жыц ці ра ё на: у свет вый шаў 

да вед нік «Пісь мен ні кі Па стаў шчы ны».

У ім ува зе чы та чоў пра па ну ец ца гіс та рыч ны агляд лі та-
ра тур на га ру ху, звест кі пра ад мет ныя ім прэ зы і аль ма на хі, 
пра паэ таў, пісь мен ні каў, пе ра клад чы каў, лінг віс таў, лёс 
якіх звя за ны з Па стаў шчы най. Ся род іх та кія вя до мыя ў 
Бе ла ру сі асо бы, як Ма рыя Вай ця шо нак, Ула дзі мір Ду боў ка, 
Юлія За рэ цкая, Ігар Ка пы лоў, Алесь Кас цень, Мі хась Кень-
ка, Янусь Ма лец, Ні на За ха рэ віч, Пётр Мур зё нак, Ар кадзь 
На фра но віч... Уся го — пяць дзя сят пер са на лій.

Вы дан не бу дзе ка рыс ным для ўсіх, ка му бліз кія па няц ці 
куль ту ры і ду хоў нас ці, хто ці ка віц ца лі та ра тур най спад чы-
най бе ла рус кіх твор цаў. А ства ры лі яго ву ча ні ца 11 кла са 
па стаў скай гім на зіі Хрыс ці на Клян так і яе на стаў нік — края-
знаў ца Ігар Пра ка по віч.

Б. Ла ва, г. Па ста вы.

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

Пра кан флік ты з зя ця мі ды ня вест ка мі мо жа 

рас ка заць ці не кож ная це шча, свяк роў. І дзіў на га 

ў тым ні чо га, бо, мяк ка ка жу чы, не ра зу ме еш ча сам 

учын кі род ных дзя цей, а тут жа чу жыя, з ін шых 

сем' яў, з ін шых мяс цін...

Доб ра па мя таю, як ажа ніў ся наш сын, як з'я ві ла ся на 
кух ні яшчэ ад на гас па ды ня, як яна ад ной чы ве ча рам узя-
ла ся «чыс ціць» свае (ста ла ва лі ся мы па асоб ку) па лі чкі ў 
ха ла дзіль ні ку — да ста ваць з іх ней кія пра дук ты, ста віць 
ля вяд ра са смец цем.

Уба чыў шы по бач з ім на ват не ад кры тыя яшчэ па ке ты з 
ма ла ком ды смя та най, я, вя до ма ж, здзі ві ла ся. А ня вест ка 
тут жа рас тлу ма чы ла, што ўсё гэ та са пса ва нае, што на ўсё 
скон чыў ся тэр мін пры дат нас ці: на смя та ну — два дні та му, 
на ма ла ко — учо ра.

Па чуў шы гэ та, апош няе, я за смя я ла ся: спы та ла, што ж 
ад бы ло ся з тым ма ла ком у 12 га дзін но чы?

Не ве да ю чы, што ад ка заць, ма ла дая гас па ды ня пра маў ча-
ла, а я, ска рыс таў шы ся паў зай, па спе ла да даць ві да воч нае. 
І са праў ды, да 12 га дзін 20 чэр ве ня (умоў на) гэ та ма ла ко бы ло 
яшчэ доб рае, а на заўт ра, пас ля 12, ужо не... Хут чэй за ўсё, 
ска за ла ня вест цы, ні я кай хі міч най рэ ак цыі там не ад бы ло ся: 
пра дукт мож на і трэ ба па каш та ваць ды ска рыс таць, ка лі не на 
ма лоч ны суп, то ўжо на блі ны аль бо цес та для ала дак...

Яшчэ я та ды ска за ла, што ў Бал га рыі ды Поль шчы ня ма 
та кіх жорст кіх аб ме жа ван няў: «пры дат ны да ...» (а по тым, 
маў ляў, ужо не пры дат ны...). Там пі шуць, што пра дукт най-
лепш ска рыс таць да пэў на га тэр мі ну, а по тым ужо, як у 
пес ні, «ду май те сами, ре шай те сами»...

У ад каз на гэ та мая ня вест ка, хоць і ня сме ла, але ж 
до сыць цвёр да за пя рэ чы ла: ска за ла, што сваю сям'ю яна 
бу дзе кар міць толь кі све жы мі пра дук та мі.

Яе пра ва... Я та ды прос та па пра сі ла яе не вы кід ваць 
вось гэ тыя «ня све жыя» ў смец цеп ра вод — аку рат нень ка 
па клас ці по бач: рап там хто за бя рэ?

Як і вар та бы ло ча каць, да ра ні цы ма ла ко са смя та най 
знік лі. Так што свай го ро ду фры га ны ў нас бы лі яшчэ ў мі-
ну лым ста год дзі.

Ту ды ж, да смец цеп ра во да, мы з ня вест кай вы но сі лі по-
тым не па трэб ны абу так, адзе жу, ста рую бы та вую тэх ні ку. 
І ўсё гэ та нех та за бі раў.

У свой час за бі ра лі і мы. Праў да, не са смет ні цы, але...
Я некалі шмат чу ла, але доў га не на важ ва ла ся за зір нуць 

у кра мы, дзе ганд лю юць так зва ным па но ша ным адзен нем 
з Еў ро пы (сэ канд-хэн ды). Але ж мы ўзя лі ся бу да ваць да чу, 
спат рэ бі ла ся ра бо чае адзен не. На но вае — тыя ж курт кі, 
сві та ры, шта ны — тра ціц ца не ха це ла ся (без та го рас хо даў 
ха па ла)... А та му куп ля лі но ша нае. І, да рэ чы, но сім яго да-
гэ туль, бо рэ чы доб рыя...

А по тым су сед ка са бра ла ся пе ра яз джаць да дач кі ў Пад-
мас коўе. Ква тэ ру ў Мін ску яны пра да ва лі, неш та з рэ чаў за-
бі ра лі з са бой, усё ас тат няе збі ра лі ся вы но сіць на смет ні цу. 
Мы з му жам «ура та ва лі» ад гэ та га хай ста рэнь кую, але ж 
мэб лю для кух ні, дзве па лі чкі для кніг, пры го жы ке ра міч ны 
по суд. З удзяч нас цю ўспа мі на ю чы су сед ку, ка рыс та ем ся 
ўсім і сён ня.

...Ця пер у кра і не бу ду юц ца за во ды для пе ра пра цоў кі 
смец ця і гэ та за шчас це, бо лю дзі апош нім ча сам «аб рас-
та юць» ім, мож на ска заць, з кас міч най хут ка сцю. Пры чым 
вы кід ва юць не толь кі не пры дат нае, ні ко му не па трэб нае, 
але і тое, што мо жа яшчэ доў га слу жыць. А та му, на мой 
по гляд, не вар та асу джаць лю дзей, якія (не за леж на ад пры-
чын) за зі ра юць на смет ні цы. Не па ве ры це, але як раз там 
наш су сед па да чы па да браў ня даў на тры не вя ліч кія ста рыя 
каст ру лі. Яго жон ка на са дзі ла ў іх кве так. Зайз дрос ная 
пры га жосць: хоць ты сха дзі ды глянь, ці не за ста ло ся там 
яшчэ не ча га та ко га...

Та і са М., г. Мінск



Ве да е це, я на ват сло ва та ко га не 
чу ла — «фры ган ства». А тут пра яго 
цэ лы рэ пар таж. Не ве даю, як ін шых, а 
мя не ён уз ру шыў: пра тое, каб ка пац ца 
ў смет ні цах, со рам на і брыд ка ду маць, 
не тое што...

Нас, дзя цей, у баць коў ся мё ра бы-
ло. Ста рэй шая сяст ра на ра дзі ла ся ў 
1943 го дзе, са мы ма лод шы брат — 
у 1958-м, я — у снеж ні 1949-га. А ў 
1954-м зга рэ лі на ша ха та і хлеў. Па-
куль бу да ва лі ся на на ва, жы лі ў лаз ні 
на дру гім ба ку ву лі цы. Мы ўсе спа лі 
ў па рыл цы, а ў раз дзя валь ні ста я ла 
ка ро ва і свін ні...

Ця пер на ват уя віць не маг чы ма, як 
нам (а най перш баць кам — свет лай 
па мя ці!) бы ло цяж ка! Хоць мы, ма лыя і 
не ад чу ва лі гэ та га так ба лю ча. Праў да, 
пра ца ва лі ледзь не з то га ча су, як па-
чы на лі ха дзіць: збі ра лі шчаўе, су ні цы, 
чар ні цы, дур ні цы, гры бы, на рых тоў ва лі 
лы ка і мно гае ін шае. Ды і як іна чай, ка лі 
по бач — лес, ка лі ней кія пяць кі ла мет раў 
да Дняп ра і ба ло та, дзе бы ла ры ба... Там 
і так мы пра во дзі лі час, са мі за раб ля лі 
са бе на кніж кі і воп рат ку, ні ко лі не пра-
сі лі да па мо гі. Мы лі чы лі гэ та за гань бу. 
А тут — аду ка ва ная мо ладзь...

Пас ля пя та га кла са ў час ка ні кул у 
мя не бы ло 27 вы ха даў на пра цу ў саў-
гас. Та та 45 га доў пра ца ваў па сту хом. 
Мы з ма май ру ка мі вы бі ра лі гек та ры 
лё ну. Да гэ та га ча су пом ню ба лю чыя 
стрэм кі.

У па мя ці і тое, як не па да лёк ад ха-
ты агу лам — кож ны па тры рад кі — 
па ло лі бу ра кі. Але ў да рос лых жан-
чын гэ та атрым лі ва ла ся ку ды хут чэй. 
Я ад ста ва ла. А та му, хоць ні хто не 
за гад ваў, не пры му шаў, я скон чы ла 
сваю ра бо ту пас ля та го як ін шыя пай-
шлі на абед, по тым збе га ла да моў, 
пры нес ла ко шык і вы нес ла з по ля ўсё 
пус та зел ле.

Уве ча ры пры ехаў бры га дзір, уба-
чыў, што мае рад кі са мыя чыс тыя і пе-
рад усі мі па хва ліў.

Яшчэ пом ню, што ў шко ле нам пра-
па ноў ва лі бяс плат ны пад ма цу нак — 
чай з бу лач кай. Мы ад мо ві лі ся, бо не 
маг лі да пус ціць, каб на нас гля дзе лі, 
як на бед ных.

Адзен не, хай прос цень кае, та та 
нам шыў (ці пе ра шы ваў ад ста рэй шых 
мен шым), на руч ной швей най ма шын-
цы...

У ін сты ту це да трэ ця га кур са я на-
сі ла сі нюю школь ную трой ку — та га-
час ную фор му і да ка за ла ж та кі, што 
не адзе жа здо біць ча ла ве ка, а на ад ва-
рот... Ні хто і ні ра зу не па пра кнуў мя не 
ў бед нас ці. Мо жа та му, што мне са мой 
бы ло за яе не со рам на. Я най перш ста-
ра ла ся ву чыц ца, каб атры маць пра фе-
сію, каб па ра да ваць сва іх баць коў.

Пом ню, у зі мо вую се сію на тым жа 
трэ цім кур се ўсе сем эк за ме наў я зда-
ла на вы дат на, і май му та ту на пра цу 
пры сла лі пад зяч ны ліст з ін сты ту та. 

Пра гэ та (ліст пры сла лі яшчэ і ў шко лу) 
ве да ла ўся ва ко лі ца, і, ка лі я пры еха ла 
на ка ні ку лы, усе су стра ка лі мя не з ві-
да воч най па ва гай. Ба га цей шыя баць кі 
ста ві лі мя не ў прык лад сва ім дзе цям. 
Ка за лі, што ня хай мы, Мі ха лю ты, не 
ма ем то га да стат ку, але ж, ка лі ёсць 
ста ран насць...

Пас ля ву чо бы я 12 га доў пра ца-
ва ла заа тэх ні кам, по тым сак ра та ром 
сель вы кан ка ма. Бра ты Ана толь і Ула-
дзі мір — вар та выя пра ва па рад ку — 
пад пал коў нік і ма ёр мі лі цыі (ужо ў ад-
стаў цы). Ма рыя — ра бот нік аб лас но га 
ад рас на га бю ро, Лі дзія — ад мі ніст ра-
тар Шкло ўскай гас ці ні цы, Зоя і Ка ця-
ры на да вы ха ду на пен сію пра ца ва лі 
на по шце.

Мы ўсе сум лен на ста ві лі ся да пра-
цы, вы хоў ва лі дзя цей, ма ем уну каў. 
Ця пер у на шай сям'і больш за 50 ча ла-
век! Мы — гор ды і год ны род Мі ха лю-
таў (на вя лі кі жаль, ня ма ся род жы вых 
на шых баць коў і ста рэй шай сяст ры), 
які ні ко лі не апус каў ся і, спа дзя ю ся, не 
апус ціц ца да гэ та га....

На ват сло ва фры ган ства паў та раць 
ліш ні раз не хо чац ца. Мо жа, та ды на 
яго за бу дуц ца на шчад кі тых, хто вы-
ста яў у час вай ны, хто з ру ін пад няў 
га ра ды і вёс кі, дзе ля та го, каб мы жы лі 
да стой на?

Ні на Іва наў на Су ран (Мі ха лю та),

в. Гор ная Ру та 

Ка рэ ліц кі ра ён.

За ча пі лаЗа ча пі ла  

УСЕ МЫ ТРОШ КІ... ФРЫ ГА 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. Рус кае сло ва кор ка 
пе ра кла да ец ца на бе ла рус-
кую як ка ра, ска рын ка, лу пі-
на, скур ка і вок лад ка. Та му 
вы раз от корки до корки па-
вод ле «Рус ка-бе ла рус ка га 
слоў ні ка» мо жа гу чаць як ад 

вок лад кі да вок лад кі.

У гэ тым жа зна чэн ні ўжы-
ва ец ца і на шае ад дош кі да 

дош кі (пер ша па чат ко ва во-
клад кі ра бі лі з цэль на га кус-
ка дрэ ва, які аб цяг ваў ся ску-
рай). Гэ ты вы раз зна хо дзім у 
«Тлу ма чаль ным слоў ні ку бе-
ла рус кай мо вы», а так са ма ў 
«Слоў ні ку фра зе а ла гіз маў» 
Іва на Ле пе ша ва (на ву коў-
ца, які спе цы я лі за ваў ся на 
ўстой лі вых вы ра зах). Та му і 
мы ра і лі б ад да ваць пе ра ва-
гу дру го му фра зе а ла гіз му і 
чы таць (у тым лі ку «Звяз ду») 
ад дош кі да дош кі, з пер-

шай ста рон кі да апош няй.

«Рус ка-бе ла рус кі слоў-
нік» рэ ка мен дуе раз дзя-
ляць дзе ян не (ад да лен не) 
і ад рэ зак пра сто ры, ча су 
(ад лег ласць). Пра па доб-
нае раз дзя лен не ін шых пар 
мы пі са лі мі ну лы раз. Та кім 
чы нам, пра віль на бу дзе га-
ва рыць дом ста яў на ад лег-

лас ці, але ёсць, вя до ма ж, 
вы пад кі, ка лі трэ ба ўжы ваць 
і сло ва ад да лен не:

Ка лі ў дзень су стрэ чы ён 

ка заў ёй «ты», то ця пер звяр-

таў ся на «вы», як на ле жыць 

ле ка ру да хво рай. На та кое 

ад да лен не ён пай шоў свя до-

ма (Іван Ша мя кін. «Сэр ца на 
да ло ні»).

2. Без умоў на, ско кі з па-
ра шу там — гэ та неш та анек-
да тыч нае, бо ско кі — гэ та 
па-бе ла рус ку тан цы:

Я і ска каць на ўчыў ся, з ёю 

поль ку ска каў, — ско кі не та-

кі ўжо грэх... (Мак сім Га рэц кі. 
«У чым яго крыў да?»).

Та му ка лі га вор ка пра 
па ра шу ты, то тут, вя до ма ж, 
ужы ва ец ца сло ва скач кі.

3. Так, са праў ды, вы ра-

шыц ца зна чыць 'стаць вы ра-
ша ным': пы тан не вы ра шы ла-

ся, сён ня ўсё вы ра шыц ца.

А вось каб ска заць, што 
нех та пры няў ра шэн не неш-
та зра біць, то трэ ба ўжыць 
сло вы на ду маць, на ду мац-

ца: на ду ма лі з бра там ад-

ве даць баць коў, на ду маў ся 

па ехаць у за роб кі.

Зда ра ец ца, што пры-
няць ней кае ра шэн не цяж-
ка — для гэ та га па трэб на 
сме ласць. Та ды ка жуць 
ад ва жыц ца, асме ліц ца: 
ад ва жыў ся за га ва рыць з 

не зна ём кай, асме ліў ся за-

пя рэ чыць на чаль ні ку.

У АБА РО НУ СЛОЎ
Па мяш кан не, дзе пе ра-

адзя ва юц ца, па-бе ла рус-
ку, на ту раль на, на зы ва ец ца 
раз дзя валь ня або па-раз-
моў на му раздзявалка. Раз-
дзя ваць, раз дзец ца, раз-
дзя валь ня — паў на праў ныя 
адзін кі слоў ні ка ва га скла ду 
бе ла рус кай мо вы. (Пра сі но-
ні мы апра наць і на дзя ваць 
мы пі са лі ра ней. Та му за раз 
толь кі на га да ем, што апра-

на юць верх няе адзен не — 
воп рат ку, — а вось на дзя-

ва юць усё ас тат няе.)
Мес ца, дзе зды ма юць 

і па кі да юць воп рат ку, — 
апроч гар дэ ро ба — на зы ва-
юць яшчэ апра наль няй.

Ду ма ец ца, што ўсе гэ тыя 
сло вы мо гуць пры да цца ў 
ад па вед ных сі ту а цы ях, та-
му лі чыць ней кія з іх ліш ні мі 
не вар та



Ска чы, 
па куль 

ма ла ды...

«МЫ НІКОЛІ 
НЕ ПРАСІЛІ ДАПАМОГІ...»

Два пы тан ні ад спа да ра Ана то ля з Па ста ваў: «Ка лі 

хо чуць пад крэс ліць грун тоў насць чы тан ня, то па-

рус ку ка жуць «От корки до корки». А як пе ра даць 

гэ та па-бе ла рус ку?»

Яго ж, Ана то ля, ці ка віць, як пе ра клас ці «дом сто ял в 

отдалении».

«На слы ху вы раз «ска каць з па ра шу там», але ці 

пра віль на ўжы ваць тут сло ва «ско кі»?» — пы та ец ца 

спа дар Ан тон з Мін ска.

«Ёсць у на шай мо ве сло ва «вы ра шыц ца», — пі ша 

Юлія са Ста ро бі на, — але ка заць, што нех та «вы ра-

шыў ся і сеў за руль», па-мой му, ня пра віль на?»

Пра стыль жыц ця, які ад маў ляе прын цы-

пы спа жы ван ня (ён за ра дзіў ся ў Аме ры цы 

ў кан цы мі ну ла га ста год дзя), пра лю дзей 

(у тым лі ку ў на шай кра і не), якія ўсё па-

трэб нае для ся бе (пра дук ты, адзен не, абу-

так... І не ад дрэн на га жыц ця!) шу ка юць 

на смет ні цах, мож на бы ло б рас ка заць 

«чыс та тэ а рэ тыч на», ба ла зе ін фар ма цыі 

на гэ тую тэ му шмат... Ка рэс пан дэн ты звяз-

доў скай «Чыр вон кі» ад ва жы лі ся, што на-

зы ва ец ца, са мі па спы таць фры ган ска га хле ба: гэ та зна чыць, прай сці ся па смет ні цах ста лі-

цы і по тым рас ка заць, што знай шлі. Як свед чыць «зва рот ная су вязь», рэ пар таж шмат ка го 

за ча піў за жы вое. Асоб ныя з ліс тоў — без пе ра больш ван ня — вар ты ўва гі гра мад скас ці.


