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У кан цы сту дзе ня ў рам ках су пра цоў ніц тва па між Ча вус кі мі пры хо да мі 

Ма гі лёў скай епар хіі і мяс цо вым вы кан ка мам прай шлі дру гія рэ гі я наль ныя 

агуль на аду ка цый ныя чы тан ні, пры све ча ныя Го ду ма лой ра дзі мы.

Трэ ба ад зна чыць, што Ча ву сы ста лі пер шым рай цэнт рам, дзе ўжо дру гі год 

пра хо дзіць па доб нае ме ра пры ем ства. Пра вод зяц ца яны ў го нар свя ці це ля Ге ор-

гія Ка ніс ка га, ар хі епіс ка па Ма гі лёў ска га і Бе ла рус ка га, які ў ХVІІІ ста год дзі ўзна-

чаль ваў Ма гі лёў скую ка фед ру. На чы тан ні бы лі за про ша ны стар ша клас ні кі, якія 

ма юць схіль насць да вы ву чэн ня гіс то рыі і края знаў ства, на стаў ні кі, су пра цоў ні кі 

ра ён на га края знаў ча га му зея, Цэнт раль най біб лі я тэч най сіс тэ мы, пры ха джа не 

Свя та-Уз ня сен скай царк вы... Яны з ці ка вас цю слу ха лі дак лад аб жыц ці і дзей нас-

ці мо ва знаў ца, эт ног ра фа, пе да го га, ура джэн ца ра ё на Іва на Іва на ві ча На со ві ча, 

гіс та рыч ны агляд пра ва слаў ных хра маў, кап ліц, цар коў на-пры ход скіх школ, якія 

іс на ва лі на тэ ры то рыі па ве та, па зна ё мі лі ся з вы стаў кай ду хоў най лі та ра ту ры. Та кія 

чы тан ні, як ад зна чыў бла га чын ны Ча вус кай акру гі про та і е рэй Мі ка лай Змуш ко, 

пры блі жа юць мо ладзь да сва іх гіс та рыч ных і ду хоў ных ка ра нёў, спры я юць раз-

віц цю па тры я тыз му.

Ва ле рый Гаў рыш, г. Ча ву сы.

Пра ца ві тая і сціп лая Ган на Са-

вель еў на ні ко лі не шу ка ла вя до-

мас ці: яна прый шла да май стры хі 

са ма. Мност ва лю дзей (у тым лі ку 

но бе леў скі лаў рэ ат Жа рэс Ал фё-

раў і кас ма наўт Ге ор гій Грэч ка) 

па бы ва ла ў яе ка зач най хат цы, 

па лю ба ва ла ся ка лек цы яй з шас-

ці дзя сят каў скульп тур, па да ра-

ва ных Чаш ніц ка му гіс та рыч на му 

му зею.

Ка ра ні за хап лен ня май стры хі — 

у да лё кім пас ля ва ен ным дзя цін-

стве, якое прай шло ў ха це дзя ду лі. 

Ме на ві та там дзяў чын цы ад крыў ся 

свет пры га жос ці. Яна як толь кі маг-

ла ад люст роў ва ла яго на аб рыў-

ках ста рых шпа ле раў, га зет, тка нін. 

Па пе ра, фар бы, на ват алоў кі бы лі 

не да ступ най рас ко шай. Ад нак вяс-

коў цы ўсё роў на раз гле дзе лі та лент 

дзі ця ці і ста ра лі ся пад тры маць яго. 

Кі раў нік мяс цо ва га рыб га са па да-

рыў мас тач цы, якая яшчэ толь кі 

па чы на ла, на бор ка ля ро вых алоў-

каў. На тыя ма лень кія «агры зач кі» 

пры зна ны май стар не за бы ла ся да 

сён ня, бо бе раг ла як са праўд ны 

скарб. З яго да па мо гай рых та ва ла 

кон курс ныя ра бо ты для па ступ лен-

ня ў Ві цеб скі пе да га гіч ны ін сты тут.

«Ку ры ра ваў» гэ ту пад рых тоў ку 

лю бі мы дзя ду ля. Ка ля ро вай га мы 

для ства рэн ня сю жэ та ў не вя лі кай 

ка роб цы не ха па ла, та му цем ру 

пар ты зан скай но чы «ку ра тар» пра-

па на ваў зра біць... са жай.

З тых ча соў мі ну лі, зда ва ла ся б, 

дзе ся ці год дзі, але млын ская ўме лі-

ца да гэ туль пом ніць, як ве ся лі ла ся 

пры ём ная ка мі сія, раз гля да ю чы яе 

твор часць.

Між тым сту дэнт кай яна ўсё ж 

ста ла і ў род ныя мяс ці ны вяр ну ла-

ся ўжо дып ла ма ва ным спе цы я ліс-

там. Ды якім! Усе, хто ву чыў ся ў 

Ган ны Са вель еў ны, па мя та юць яе 

не звы чай ныя ўро кі. На стаў ні ца пра-

во дзі ла іх то ў ле се, то на лу зе, то 

на бе ра зе во зе ра і ба чы ла, што ў 

па хо дзе, ка ля вог ні шча са мы ад-

чай ны не слух ра біў ся рап там па-

кла дзіс тым і ад кры ваў у са бе столь-

кі та лен таў, што ха пі ла б на цэ лы 

клас...

Пе да гог ад Бо га — у гэ тым пе-

ра кон вае кож ная су стрэ ча, кож ная 

раз мо ва з май стры хай. Не як яна 

ўспом ні ла, як да яе па ды шла ма ці 

бы ло га вуч ня і па ка за ла ліст, які 

сын пры слаў ёй з тур мы. Шка ду ю чы 

аб сва іх па мыл ках, юнак пі саў, што, 

ка лі б больш бы ло та кіх лю дзей, як 

Ган на Са вель еў на, ён за 

кра ты ні ко лі не тра піў бы.

Гэ тыя сло вы па жы лая 

на стаў ні ца па мя тае ўсё 

жыц цё і лі чыць най леп шай 

ад зна кай улас най пра цы.

Пе да го гі ка і разь-

бяр ства ў яе жыц ці зні-

та ва лі ся ра зам. Дзе ці з 

ці ка вас цю раз гля да юць 

драў ля ныя фі гур кі май-

стры хі, якая пер шыя 

ўро кі разь бы атры ма ла ў 

дзя цін стве. У ся лян пас ля 

вай ны не бы ло гро шай, 

каб на бы ваць по суд. 

А та му дзя ду ля пры свят ле газ-

ні цы, як толь кі вы да ваў ся час, 

са дзіў ся вы ра заць лыж кі, міс кі, 

ін шае ку хон нае на чын не, а ўнуч-

ка — з за хап лен нем на зі ра ла за 

ім ды па кры се ву чы ла ся.

По тым, ужо на стаў ні цай, яна 

за хо ча па пра ца ваць з дрэ вам і 

ў яе ўсё атры ма ец ца! Яна бу дзе 

па каз ваць свае ра бо ты і ба чыць, 

з якой ці ка вас цю іх раз гля да юць 

лю дзі, ка заць, што са ма доб ра ад-

чу вае дрэ ва, ба чыць у ім воб ра зы, 

ве дае, што ліш няе, — што трэ ба 

пры браць.

Хут ка фо та здым кі з фі гур ка мі, 

зроб ле ны мі млын скай май стры хай, 

з'я ві лі ся ў га зе тах, у вёс ку па ля це лі 

ліс ты з усіх кут коў бы лой вя лі кай 

кра і ны. Ад каз ва ла ўсім, ка го ўсхва-

ля ва ла яе твор часць.

Лёс дзя ка ваў ёй за шчы рую пра-

цу. Ган ну Са вель еў ну за пра сі лі на 

рэ стаў ра цый ныя ра бо ты ў Пе цяр-

гоф. Яна ад мо ві ла ся. У го рад на Ня-

ве ад пра віў ся яе сын Ігар, які ішоў па 

сля дах ма ці, як, да рэ чы, і ўнуч кі.

...За раз у млын скай май стры хі 

та кі ўзрост, што мож на б і су па ко-

іц ца. Але твор часць не ад пус кае. 

Ган на Са вель еў на не стам ля ец ца 

ба чыць пры га жосць, ра да ваць лю-

дзей но вы мі тво ра мі, на гэ ты раз — 

з ка рэн ня. З ра дас цю ад гук ну ла ся 

і на прось бу на стаў ні каў мяс цо вай 

шко лы пад рых та ваць цыкл ма люн-

каў пра абя рэ гі. А як жа ра ду юць 

во чы рас пі са ныя ёю, часам зусім 

ста рэнь кія драў ля ныя ха ты!

Вось так і жы ве ча ла век, па-са-

праўд на му ад да ны зям лі, на якой 

на ра дзіў ся.

Іры на ТОР БІ НА,

г. Чаш ні кі.

Пры хо ду Но ва га го да, Ка ляд ра ду-

юц ца не толь кі дзе ці, але і да рос-

лыя, пен сі я не ры, бо з'яў ля юц ца 

да дат ко выя на го ды па ба чыц ца, 

па га ва рыць.

Вось ужо ка то ры год для нас, на стаў-

ні каў-ве тэ ра наў, ла дзяц ца ка ляд ныя 

су стрэ чы. Яны ад бы ва юц ца ў роз ных 

уста но вах аду ка цыі. Сё ле та, на прык-

лад, нас пры ма лі ў СШ № 164, дзе ды-

рэк та рам Свят ла на Ула дзі мі ра ўна Баг-

да шо ва і дзе для нас на ла дзі лі эк скур-

сію ў школь ны му зей, а так са ма вя лі кі 

кан цэрт.  Пас ля гэ та га бы лі шчы рыя 

він ша ван ні ад на чаль ні ка ўпраў лен ня 

аду ка цыі Ле нін ска га рай вы кан ка ма На-

тал лі Ге на дзеў ны Ку чын скай, стар шы ні 

ра ён на га ка мі тэ та праф са ю за ра бот ні-

каў аду ка цыі і на ву кі Алы Ры го раў ны 

Ба ку но віч, стар шы ні ве тэ ран скай ар га-

ні за цыі ра ё на Ан та ні ны Ула дзі мі ра ўны 

Ка ра лё вай. Да лі сло ва і нам. Але ж за 

тое, што нас не за бы ва юць, што ла-

дзяць су стрэ чы і эк скур сіі, за пра ша юць 

у тэ атр на свят ка ван не Дня на стаў ні ка, 

ха це ла ся б па дзя ка ваць яшчэ раз.

Эмі лія Ва сі ле віч, ве тэ ран пра цы, 

г. Мінск.

Пры го жы 

ча ты рох па вяр хо вы 

бу ды нак 

рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

дзі ця чай ан ка ло гіі, 

ге ма та ло гіі і іму на ло гіі 

больш на гад вае дзі ця чы 

са на то рый. Ад нак...

— Я пра цую тут даў но, — 

ка жа мед сяст ра Тац ця на Раб-

коў ская, — і ра зам з дзець-

мі шмат ча го пе ра жы ваю. 

Доб ра, ка лі хво рыя ідуць 

на па праў ку... У ад дзя лен ні 

60—80 па цы ен таў з ды яг на зам 

лей коз. У асноў ным трэ цяй-

чац вёр тай ста ды яй за хвор ван-

ня, па сту па юць так са ма дзе ці 

з хос пі са. Ім пры зна ча юць кро-

пель ні цы (хі мі я тэ ра пію), пе ра-

лі ван не кры ві, прэ па ра ты для 

абяз боль ван ня.

Цэнтр раз лі ча ны на 

180 дзя цей, але ча сам бы вае 

бо лей. Тут — не каль кі ад дзя-

лен няў: рэ ані ма цыі, транс-

план та цыі, апе ра цый ны блок, 

дзён ны ста цы я нар...

— Нам, мед ра бот ні кам, 

вя до ма ж, ня лёг ка да во дзіц-

ца, — рас каз вае Тац ця на Сяр-

ге еў на. — Пры вы ка ем да дзі-

ця чых кап ры заў, пла чу. Ра зу-

ме ем, што яны не па збеж ныя, 

і нам трэ ба ўмець да ра ваць: 

доб ра зыч лі ва вы кон ваць свае 

аба вяз кі, ня гле дзя чы ні на 

што. У цэнт ры круг ла су тач нае 

дзя жур ства, бы вае, што ча су 

ня ма пры сес ці. Су ты ка ем ся і з 

крыў да мі асоб ных баць коў. Іх 

па чуц ці так са ма зра зу ме лыя: 

усім ха це ла ся б ба чыць сва іх 

дзя цей зда ро вы мі і шчас лі вы-

мі. А тут...

— Хто яшчэ, апроч род ных, 

на вед вае хво рых? — спы та ла 

я ў Тац ця ны Сяр ге еў ны.

— У цэнтр пры яз джа юць 

на ву чэн цы Су во раў ска га 

ву чы лі шча з па да рун ка мі, 

клоў ны з за баў ляль ны мі пра-

гра ма мі, ва лан цё ры. Для дзя-

цей та кія ме ра пры ем ствы за 

свя та. Яны ра ду юц ца мяк кім 

плю ша вым цац кам, ляль кам. 

Шчас лі выя, ка лі пры во зяць 

кан струк та ры, ма за і кі, аква-

рэль ныя фар бы.

Мед сяст ра па ка за ла мне 

дзі ця чы па кой, сце ны яко га 

ўпры го жа ны ма люн ка мі. І ўсе 

яны са праў ды не звы чай ныя! 

Амаль на кож ным — со ней ка, 

квет кі, бла кіт нае не ба... Гля-

дзіш на іх і між во лі па чы на еш 

ве рыць, што ўсе дзе ці кло па-

там ме ды каў і доб рых лю дзей 

па пра вяц ца, што ў кож на га 

на пе ра дзе доў гае жыц цё.

Свят ла на Ня рон ская,

г. Мінск.

Так ці не?Так ці не?

ЧАС ПІЦЬ ЧАЙ... 
З ВА РЭН НЕМ!
«Мой лю бі мы тэ ле ка-

нал — «Бе ла русь 3», але 

і там у час пра гля ду пе ра-

дач ву ха рэ жуць пэў ныя 

сло вы. Ад куль, на прык-

лад, у на шай мо ве з'я віў-

ся «дзі цё нак»?» — пы тае 

спа да ры ня Ля вон чык. «Як 

пе ра клас ці на на шу мо ву 

сло ва «по на рош ку» і ці 

пра віль на ка заць «фільм 

скан ча ец ца» — пы тан ні ад 

Юліі Воўк.

На іх, як заўж ды, ад каз ва-

юць стыль рэ дак та ры «Звяз-

ды» Алесь СА ЛА МЕ ВІЧ і Леў 

ГЛУ ШЫЦ КІ.

1. У на род най мо ве мож на 

су стрэць сло ва дзі цё нак, а вось 

у лі та ра тур най наз вы ма ла дых 

іс тот на -онак, -ёнак не ўжы ва-

юц ца. Тут адзі на пра віль ным 

ва ры ян там з'яў ля ец ца сло ва 

дзі ця (па мян шаль на-лас каль-

ная фор ма — дзі ця ́тка). До-

сыць час та, да рэ чы, уз ні ка юць 

праб ле мы з яго скла нен нем. 

Та му —

Н. Хто? — Дзі ця.

Р. Ня ма ка го? — Дзі ця ці.

Д. Па да рыць ка му? — Дзі-

ця ці.

В. Лю біць ка го? — Дзі ця.

Т. Га на рыц ца кім? — Дзі́цем.

М. Су ма ваць па кім? — Па 

дзі ця ці.

2. Сло ва «по на рош ку» пе ра-

клад ныя слоў ні кі са праў ды не па-

да юць. Та му, су тык нуў шы ся з ім, 

мно гія і не ве да юць, як гэ та бу-

дзе па-бе ла рус ку. Каб ад ка заць, 

пач нём спа чат ку. Па вод ле «Тол-

ко во го сло ва ря рус ско го язы ка» 

С. І. Ожа га ва і Н. Ю. Шве да вай, 

«по на рош ку, на реч. В дет ской 

речи: не по-настоящему, на роч-

но (во 2 знач.). Зна чыць, па-бе-

ла рус ку мож на ска заць не па-

праў дзе, на зна рок. У пэў ных 

вы пад ках мо жа пры да цца і сло-

ва жар там:

Он обижался на сест ру как 

буд то не серь ез но, по на рош ку — 

Ён крыў дзіў ся на сяст ру быц цам 

бы не сур' ёз на, жар там.

3. А за раз — пра кі но. Ка лі 

мы за да ём пы тан ні «Што ро-

біць?», «Што ра біць?», то вы ка-

рыс тоў ва ем сло вы кан ча ец ца 

(за кан чва ец ца), кан чац ца (за-

кан чвац ца), і г. д. Та му га во-

рым і пі шам: «Па ча кай, фільм 

ужо хут ка кан ча ец ца (за кан чва-

ец ца)», «Лю бое цяр пен не мае 

ўлас ці васць кан чац ца (за канч-

вац ца)». Ка лі ж мож на за даць 

пы тан ні «Што зро біць?», «Што 

зра біць?» і па доб ныя, то ў дзея-

сло ва з'яў ля ец ца пры стаў ка с-: 

«Ка лі ўжо гэ ты фільм скон чыц-

ца?», «Па ві нен жа не ка лі скон-

чыц ца гэ ты аб сурд!».

У аба ро ну слоў
Сён ня па пу ляр насць у пэў-

ных ко лах на бі рае сло ва со чы-

ва, а вось ва рэн не — за знае 

пэў ны ўціск; на яго па дае цень 

не бе ла рус кас ці.

Пе ра сце ра жом ад та ко га 

па ды хо ду. На шым да ра гім ва-

рэн нем (ма ем на ўва зе сло ва) 

ка рыс та лі ся кла сі кі бе ла рус кай 

лі та ра ту ры (І. Ме леж, І. Ша мя-

кін, В. Бы каў, У. Ка рат ке віч і 

ін шыя), бы ло яно і ў 20-я га ды. 

Вось, на прык лад, ар ты кул з 

«Ра сій ска-бе ла рус ка га слоў ні-

ка» 1928 го да:

ва ренье — ва рэнь не, кан фі-

ту ры; (гус тое) па від ла.

Та кім чы нам, еш це ва рэн не і 

за ві це яго пры выч ным і «смач-

ным» сло вам!

ЧА РАЎ НІ ЦА 
З ВЁ САЧ КІ МЛЫН

На  па чат ку сту дзе ня Ган не Са вель еў не Асіп ко вай споў ні ла ся 80. 

Не каль кі ме ся цаў та му яна па кі ну ла пры ту лак у Но ва за ран скім 

сель са ве це і пе ра еха ла ў го рад энер ге ты каў, Но ва лу комль. Але ж 

у сэр цах зем ля коў ды пры хіль ні каў та лен ту яна па-ра ней ша му 

за ста ла ся сва ёй — ча раў ні цай з вё сач кі Млын, на дум ку 

спе цы я ліс таў — адзі най у Еў ро пе жан чы най, якая так дас ка на ла 

ва ло дае не зу сім жа но чым ра мяст вом — разь бой па дрэ ве.

Наш ча ла век!Наш ча ла век!

Вяс ко вы дом, рас пі са ны май страм.

Ад рас дапамогіАд рас дапамогі

ДЗЕЦІ МА ЛЮЮЦЬ СОН ЦА

Дзя куй!Дзя куй! Мы зноў вяр ну лі ся ў шко лу

Вест кі з мес цаўВест кі з мес цаў

Каб не па ры ва ла ся су вязь...

Пошту чытала 

Валянціна ДОЎНАР.


