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Ра біць 
да бро...

У Мін ску, у ін шых вя лі кіх га ра дах 

не-не ды і су стрэ неш звы чай ных 

і ў той жа час не звы чай ных 

жан чын — у бе лых ка сын ках, 

з ад мыс ло вы мі скар бон ка мі. 

Да іх па ды хо дзяць лю дзі, 

ах вя ру юць гро шы, па да юць 

за піс кі, аб не чым пы та юць... 

Сёст ры мі ла сэр нас ці ўваж лі ва 

слу ха юць, ад каз ва юць на пы тан ні.

Да ад ной з іх па ды шла і я, каб па-
ці ка віц ца, як «на бы ва ец ца» та кая пра-
фе сія?

— Я з ма лен ства ве ры ла ў Бо га, ма лі-
ла ся, ха дзі ла ў храм, — рас каз вае сяст-
ра Свят ла на. — По тым з'я ві ла ся жа дан-
не слу жыць, і ба цюш ка бла сла віў мя не. 
У хра ме вы да лі ад па вед нае адзен не, 
скар бон ку. Ні хто не ска заў, коль кі га дзін 
мне аба вяз ко ва трэ ба бу дзе ста яць, збі-
раць ах вя ра ван ні... Мож на дзве га дзі ны, 
мож на — дзе сяць. Бог дае сі лы, хоць гэ-
та, бы вае, і цяж ка, асаб лі ва зі мой. Да во-
дзіц ца ста яць на ма ро зе, на скраз ня ках, 
адзя ваць па не ка лькі пар шкар пэ так, ва-
лён кі, цёп лыя рэ чы пад курт ку ці па лі то... 
Мы, сёст ры, усе роз ныя, у кож най свой 
лёс, і ча сам ён вель мі ня прос ты.

Сяст ра Свят ла на ве дае, аб чым га-
во рыць, бо са ма прай шла праз ан ка ла-
гіч нае за хвор ван не, па ха ва ла баць коў, 
не мае, на жаль, сям'і... Кла по ціц ца пра 
са ста рэ лых, лю дзей з ін ва лід нас цю і без 
па ста ян на га мес ца жы хар ства, пад корм-
лі вае бяз до мных ка тоў і са бак.

— Ра біць да бро, — лі чыць Свят ла-
на, — аба вя зак кож на га ча ла ве ка. А для 
нас — сяс цёр мі ла сэр нас ці — гэ та яшчэ 
і сэнс жыц ця.

Свят ла на НЯ РОН СКАЯ,

г. Мінск



Мар' ян Дзе вя цень не прэ тэн-
дуе на зван не лі та ра та ра, ка жа, 
што ні ко лі ра ней ні вер шаў, ні 
апа вя дан няў не пі саў, на ват у 
га ды ра ман тыч на га юнац тва... 
Праў да, яго зем ля кі згад ва юць, 
што га доў трыц цаць та му зна-
хо дзі лі на сва іх пад вор ках вер-
ша ва ныя ўлёт кі, у якіх жар таў-
лі ва і не аб раз лі ва вы кры ва лі ся 
асоб ныя не да хо пы ці не ты по выя 
па во дзі ны не ка то рых дзе цю коў 
ды па не нак...

Хто на та кое здоль ны, боль-
шас ці бы ло зра зу ме ла, але, як 
ка жуць, за ру ку не зла ві лі. Што 
да мен шас ці, якая тра пі ла на 
вост рае пя ро мяс цо ва га са ты-
ры ка, то яна му сі ла вы праў ляц-
ца, каб не быць асмя я най яшчэ 
раз.

Не сак рэт, што, каб доб ра 
пі саць, скла даць вер шы, трэ-
ба шмат чы таць. На гэ та, як ні 
цяж ка бы ло (пра ца, сям'я, вя-
лі кая гас па дар ка), Мар' ян Дзе-
вя цень заў сё ды вы крой ваў час. 
Дзе ся ці год ку ён скон чыў толь кі 
ў дзе вят нац цаць (ра ней — пе-
ра шка джа ла вай на), ву чыў ся ў 

Жы ро віц кім тэх ні ку ме, слу жыў 
у вой ску. Быў ка ман дзі рам так 
зва на га хі міч на га ад дзя лен ня 
пры аэ ра дро ме, асво іў пра-
фе сію кі роў цы, што да зво лі ла 
атры маць доб рую ра бо ту. І ме-
на ві та ў кал га се, бо з'яз джаць 
з род ных мяс цін ён жа дан ня не 
меў — не мог раз ві тац ца з ма-
ляў ні чы мі края ві да мі, што ату-
ля лі яго род ную вё сач ку На ва-
са ды.

Кні гі бы лі яго да рад ца мі, з імі 
ляг чэй бы ло адоль ваць лю быя 
жыц цё выя цяж кас ці і на ват тра ге-
дыі. Ка лі за гі ну ла ка ха ная жон ка, 
па кі нуў шы яго з дзвю ма доч ка мі 
(мен шая толь кі пай шла ў пер шы 
клас), Мар' ян Ан то на віч не збег, 
як некаторыя, у ал ка голь ны ці ін-
шы тлум: ён, не цу ра ю чы ся ні я-
кай ра бо ты, год на вы кон ваў свой 
баць коў скі аба вя зак, і ўсё, за што 
браў ся, ра біў аку рат на і якас на. 
У пры ват нас ці, дом, па бу да ва-
ны больш як паў ве ка та му, да 
сён ня вы гля дае до сыць дых тоў-
ным, да гле джа ны гас па дар чыя 
па бу до вы, пчаль нік. У пу ні за хоў-
ва юц ца та кар ны і свід ра валь ны 

стан кі, шмат лі кія пры ста са ван ні, 
зроб ле ныя не ка лі сва і мі ру ка мі. 
Да Мар' я на Ан то на ві ча час ця ком 
на вед ва лі ся су се дзі з прось бай 
неш та ад ра ман та ваць, вы стру-
гаць, да па маг чы... Яшчэ ле тась 
гас па дар пад за каз зра біў тум-
бач ку.

...Ка ра цей, ру кі па-ра ней-
ша му про сяць ра бо ты, а жы вы 
за ці каў ле ны ро зум зна хо дзіць 
за ня так. На пі са ныя доў гі мі зі-
мо вы мі ве ча ра мі вер шы і мас-
тац кія тво ры Мар' ян Дзе вя цень 
не пра па ноў ваў рэ дак цы ям ці 
вы даў цам (хі ба на ра дыё не як 
па слаў эсэ, якое не ўза ба ве пра-
гу ча ла ў эфі ры).

А на огул, як сам пры зна ец-
ца, пі ша, каб мець за ня так, каб 
неш та каш тоў нае па кі нуць сва-
ім на шчад кам: дзе цям і ўну кам. 

У свае 83 ён асво іў па лі гра фіч-
ную спра ву, пра гра мы на бо ру 
і вёрст кі, апе ра цыі скла да най 
фаль цоў кі і сшы ван ня асоб ных 
сшыт каў у кніж ны блок. Не ма ю-
чы па лі гра фіч на га аб ста ля ван-
ня, але да знаў шы ся пра асно вы 
дру кар скай спра вы, Мар' ян Ан то-
на віч са ма ту гам ства рае кніж кі. 
У іх не толь кі свое асаб лі вы ле та-
піс вой стам скай зям лі з ім ёна мі 
ды мя нуш ка мі вяс коў цаў, з ці ка-
вы мі па дзея мі ра ней ша га жыц ця, 
што дзён ны мі за ня тка мі, гуль ня-
мі... У «Па мя ці сэр ца» і «Род ных 
сцеж ках» — ду шэў ны стан са-
праўд на га бе ла ру са, пры стой на-
га ча ла ве ка, сы на сва ёй зям лі.

Ала СТРА ШЫН СКАЯ,

г. Смар гонь



Мяс тэч ка По ра за ва 

ба га тае на ці ка выя 

гіс та рыч ныя па дзеі. 

У кра і не, ды і да лё ка 

за яе ме жа мі, яно 

вя до мае сва ім 

ган чар ствам. Па вод ле 

да ных 

1935 го да, гэ тым 

про мыс лам тут 

зай ма лі ся 75 сям' яў. 

Пра фе сій ныя на вы кі 

і во пыт пе ра да ва лі ся 

ад баць коў да дзя цей. 

З глі ны яны вы раб ля лі 

чор на глян ца ва ны 

ма рэ на вы ці дым ле ны 

ке ра міч ны по суд.

У По ра заў скай біб лі я тэ цы 
амаль год ужо дзей ні чае му-
зей ны па кой «Мас тац тва глі-
ны і агню», дзе на вед валь ні кі 
мо гуць па зна ё міц ца з пра цэ-
сам пад рых тоў кі і тэх на ло гі яй 
вы ра бу ке ра мі кі, са спе цы яль-
ны мі пры ста са ван ня мі і рыш-
тун кам. Яны ж ма юць маг чы-
масць аца ніць пры га жосць і 
зруч насць гэ тых вы ра баў, 
да ве дац ца, што гарш кі, на-
прык лад, вы ка рыс тоў ва лі ся 
для га та ван ня ежы, ба бач ні-
кі — для вы пя кан ня бу лак ці 
ба бак, куб кі — для на по яў, 
ма ка цёр — для рас ці ран ня 
ма ку ці льня но га се мя, зба-
ны — для ма ла ка, спа ры шы ці 
пі туш кі — для, так бы мо віць, 
«комп лекс ных абе даў»...

Ган ча роў з По ра за ва і ва-
ко ліц на зы ва лі «гар шчэч ні кі». 

Ся род іх — цэ лыя ся мей ныя 
ды нас тыі Па плаў скіх, Крыц-
кіх, Ча рап коў, Шал ке ві чаў, 
Ра ма ноў скіх, Пі ню таў, Ко-
зю каў. Са мым жа вя до мым 
май страм быў Іо сіф Іо сі фа віч 
Шо пік: яго се раб рыс та-чор-
ная за дым ле ная ке ра мі ка 
з'яў ля ец ца свое асаб лі вым 
сім ва лам ган чар на га ра-
мяст ва Пры ня мон ня. За свае 
па-май стэр ску вы ка на ныя 
ра бо ты гэ ты по ра заў скі ган-
чар уз на га ро джа ны брон за-
вым ме да лём ВДНГ СССР, 
яго вы ра бы за хоў ва юц ца ў 
Гро дзен скім дзяр жаў ным гіс-
то ры ка-ар хеа ла гіч ным му зеі, 
Бе ла рус кім дзяр жаў ным му зеі 
на род най ар хі тэк ту ры і по бы-
ту, На цыя наль ным мас тац кім 
му зеі Рэс пуб лі кі Бе ла русь...

На жаль, у мяс тэч ку ня-
ма больш ні вод най ха ты, 
дзе кру ці ла ся б ган чар нае 
ко ла, на ра джаў ся но вы ке-
ра міч ны по суд. Сён ня по ра-
заў ская ке ра мі ка зна хо дзіц-
ца ў пры ват ных ка лек цы ях і 
ся род му зей ных экс па на таў, 
бія гра фіі май строў — у ся-
мей ных ар хі вах, па мя ці род-
ных лю дзей ды на стэн дах 
му зей на га па коя «Мас тац тва 
глі ны і агню». А гэ та... да зва-
ляе спа дзя вац ца, што яно, 
мас тац тва, маг чы ма, яшчэ і 
ад ро дзіц ца?

Н. У. КА ЛАЧ,

за гад чы ца ад дзе ла 

мар ке тын гу

Свіс лац кай ра ён най 

біб лі я тэ кі



След на зям ліСлед на зям лі  

«РУ КІ ПА-РА НЕЙ ША МУ ПРО СЯЦЬ РА БО ТЫ...»
Так ці не? Прак ты кумТак ці не? Прак ты кум  

За лоў ка 
не ят роў ка, 
а го лад — 

не дзя дзі на...
«Пра чы таў, што дзве ма ла дзі цы 

па між са бою — шва гер кі, 

і ад ра зу па лез у тлу ма чаль ны 

слоў нік. Там на пі са на, 

што шва гер ка — жон чы на 

сяст ра. Атрым лі ва ец ца, што 

па між са бой жан чы ны мо гуць 

быць ят роў ка мі, ка лі за му жам за 

бра та мі? 

Ка лі ж ад на з іх за му жам 

за бра там дру гой, та ды пер шая 

для дру гой бра та вая, а дру гая 

для пер шай за лві ца. Так ці 

не?» — пы тае спа дар Ста рых з 

Го ме ля.

Спа да ры ня Вік то рыя 

з Асі по ві чаў ці ка віц ца, 

як па-бе ла рус ку «поспорить» 

(у сэн се на неш та) 

і ці ёсць у на шай мо ве сло ва 

«пра да стаў ляць».

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 на шай мо ве ёсць шмат слоў, якія 
аба зна ча юць жан чын па вод ле ад но сін 
да ін шых лю дзей у сям'і, ро дзе. Ад нак 
тут мы на га да ем зна чэн ні толь кі не ка то-
рых, маг чы ма, менш ужы ва льных:

бра́та вая — жон ка бра та;
дзя́дзі на — жон ка дзядзь кі;
за лоў ка (залві́ца) — сяст ра му жа;
шва ге́рка — сяст ра жон кі;
ят роў ка — жон ка ад на го бра та ў ад-

но сі нах да жон кі дру го га.
Усе гэ тыя сло вы бы лі па трэб ны мі і ка-

рыс ны мі на шым прод кам на пра ця гу ста-
год дзяў. А зна чыць, мо гуць па слу жыць і 
нам, зра зу ме ла ж, ка лі вы ка рыс тоў ваць 
іх у ад па вед нас ці са зна чэн ня мі.

2. У рус кай мо ве ёсць вы ра зы «дер-
жать пари», «идти на пари».

У на шай мо ве іх сэнс пе рад аец ца ад-
па вед ны мі ўстой лі вы мі спа лу чэн ня мі са 
сло вам «за клад»: мы га во рым пай сці 

ў за клад (па біц ца аб за клад), вый-

граць за клад. А зва рот спорим, что 
(нех та неш та зро біць або не зро біць) 
мож на пе ра даць як га то вы па біц ца аб 

за клад, што або іду ў за клад, што.

3. Сло ва пра да стаў ляць у бе ла-
рус кай лі та ра тур най мо ве ня ма, хоць 
пад уплы вам рус кай яго, зда ра ец ца, і 
ўжы ва юць. Ад нак ра біць гэ та га зу сім 
не вар та, бо для пе ра да чы зна чэн ня 
рус ка га сло ва «пре дос тав лять» у нас 
ёсць свае срод кі. Гэ та і да ваць (маг-
чы масць), і ад да ваць (неш та ў не чае 
рас па ра джэн не), і на да ваць (пра ва), і 
па кі даць (ка го-не будзь на са мо га ся-
бе), і вы дзя ляць (срод кі), і пра па ноў ваць 
(но вы план ра бо ты на чаль ству) і ін шыя. 
А та му, спа дар ства, шу кай ма сло вы ў 
род най мо ве, не па зы ча ю чы іх там, дзе 
без гэ та га мож на абы сці ся.

У аба ро ну слоў
Ёсць у на шай мо ве сло ва брам нік 

(вар таў нік пры бра ме). Яно па зна ча-
ец ца ў слоў ні ках як уста рэ лае. І яно 
па трэб нае перш за ўсё для аў та раў гіс-
та рыч най про зы. На прык лад: Брам нік 
з гру ка там ад чы ніў пе рад во зам бра му 
(У. Ка рат ке віч).

А вось фут боль на га гуль ца, які ста-
іць на ва ро тах, лепш на зы ваць ва ра-
та ром. Гэ тае сло ва ўжы ва ец ца ў та кім 
зна чэн ні не пер шае дзе ся ці год дзе. Яно 
па да дзе на яшчэ ў «Рус ка-бе ла рус кім 
слоў ні ку» (1953 год), ёсць у «Тлу ма чаль-
ным слоў ні ку бе ла рус кай мо вы» (1977—
1984 гады). Ды і ня даў ні спе цы я лі за ва-
ны «Рус ка-бе ла рус кі слоў нік па фі зіч най 
куль ту ры і спор це» (2013 год) пе ра кла-
дае рус кі тэр мін «вра тарь» ме на ві та як 
«ва ра тар», «за па сной вра тарь» — «за-
па сны ва ра тар» і гэ так да лей



...Ка лі зна ё мец рас каз ваў, што ў аг ра га рад ку Вой стам 

жы ве «пра су ну ты» дзя ду ля, які не толь кі пі ша, але і вы дае 

свае кні гі, я толь кі ўсмі ха ла ся, бо ўяў лен не ма ля ва ла хі ба 

ар ку шы з пры мі тыў ны мі тэкс та мі, сшы тыя стэп ле рам.

Ка лі ж пры вы пад ку за зір ну ла да мяс цо ва га «вы даў ца», — 

на доб рыя паў га дзі ны стра ці ла мо ву, бо ўба чы ла 

ўлас на руч на на пі са ныя, звяр ста ныя, аку рат на пра шы тыя 

кні гі ў цвёр дай вок лад цы. Із ноў пры га да ла ся ўстой лі вае 

вы слоўе, што ў Бе ла ру сі на кож най пе чы вяс ко вай ха ты 

ся дзіць аль бо па эт, аль бо пра за ік.

Год ма лой ра дзі мыГод ма лой ра дзі мы  

БЫ ЛІ МАЙ СТРЫ... 
І БУ ДУЦЬ?


