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З мэ тай пра па ган ды чы тан ня, зна ём ства 

школь ні каў з су час най бе ла рус кай 

лі та ра ту рай у кра і не дзей ні чае ад мыс ло вы 

пра ект «Мая Бе ла русь: су час ныя 

пісь мен ні кі дзе цям». У рам ках яго ў на шай 

шко ле прай шоў кон курс чы таль ні каў, 

пры све ча ны твор час ці на ша га зем ля ка 

Мі ко лы Чар няў ска га, які сё ле та ад зна чае 

75-год дзе.

Ад кры ва ла ся ме ра пры ем ства вы ста вай кніг, ся-

род якіх сваё па чэс нае мес ца за ня лі збор ні кі «Ка-

зёл-мод нік», «Ка мар на ма та цык ле», «На што ба бе 

ага род?», кніж кі паэ зіі для дзя цей «Сон ца ў хо ван кі 

гу ляе», «Хто сяб руе з доб рым днём?», « Аб чым пяе 

кры ніч ка?», а так са ма апо весць «Бе гу нок па чы нае 

ду маць». Ужо на ват па на звах кніг мож на зда га дац-

ца, што тво ры пісь мен ні ка вы лу ча юц ца са ты рай і 

гу ма рам, ра зу мен нем дзі ця ча га све ту, со неч ным 

цяп лом.

А пачу лі б вы, як пры го жа дэк ла ма ва лі вер шы 

паэ та вуч ні па чат ко вых кла саў Са фія Даў га це лес, 

Ягор Ха ры то нен ка, Ган на За бро да, Вар ва ра Дзя-

вят кі на, Ары на Ро ман... Кож ны ха цеў па ка заць сваё 

май стэр ства, атры маць га на ро вую гра ма ту.

Пе ра мож ца мі ж кон кур су ста лі Аляк санд ра Ру дзяк 

і Ма рыя Пхі дзен ка, а так са ма Ягор Кос цін і Дзміт рый 

Аза ран ка.

Ва сіль РУ ДА БЕ ЛЕЦ, 

на стаў нік бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры,

м. Роў ка ві чы, Ча чэр скі раён



Воў чы ка ў вёс цы ве да лі ўсе. На жаль, 

не з леп ша га бо ку. «Ай, ал ка го лік», ка-

за лі пра яго за во чы. Але ж Воў чык так 

не лі чыў. «Я прос та п'я ні ца, — лічыў 

ён і на ват да во дзіў роз ні цу: маў ляў, 

ал ка го лік — ча ла век, мож на ска заць, 

кон ча ны, бо за леж ны: ён хо ча п'е, і не 

хо ча — так са ма п'е. А п'я ні ца — ён мо-

жа і ад мо віц ца».

Шка да толь кі, што з га да мі ў жыц ці Воў-

чы ка гэ та зда ра ла ся ўсё ра дзей і ра дзей. 

Амаль што ве чар, па ста віў шы на «пры кол» 

трак тар і на браў шы ся ней кай га ры, ён за-

валь ваў ся до ма спаць. І гэ та яшчэ за шчас-

це бы ло, бо той га ры «не даб ра ўшы», ён 

кі даў ся да ўсіх з ку ла ка мі, і най больш та ды 

пе ра па да ла дзе цям ды яго па кут ні цы-жон-

цы...

Ра ні цай на свя тую Трой цу Воў чык атры-

маў зар пла ту. Па ста рой за вя дзён цы на чу-

жыя жы выя гро шы тут жа ста лі зля тац ца 

«сяб ры», і ўжо ві лі ся ва кол, як тое ка мар'ё, 

бо ве да лі: Воў чык — ён заў сё ды налье, ён 

(асаб лі ва — пас ля трэ цяй...) ні ко му не ад мо-

віць, не бу дзе за ціс каць ка пей ку.

Гэ тым ра зам яны тро хі па мы лі лі ся. Да 

пер ша га ве рас ня Воў чык абя цаў ма лым, што 

за ро біць на но вую школь ную фор му, і пра 

гэ та на цвя ро зую га ла ву яшчэ пом ніў. А та му 

ады шоў за рог кра мы, ва ўнут ра ную кі шэнь 

пін жа ка крад ком ад ла жыў част ку гро шай. 

Ды яшчэ і на гу зі чак за шпі ліў...

Коль кі по тым пра піў, сам да моў пры ва-

лок ся ці яго хто пры нёс, ужо не пом ніў.

Пра чнуў ся на сва ёй ка на пе ад звыч най 

ла ян кі. Кра ем во ка ўба чыў, што жон ка зай-

шла ў ха ту з ней кім пру там, чуў, як гра зі ла-

ся, што за б'е ці хоць бы ад ду ба сіць — ду шу 

ад вя дзе... Це шча — дзя куй — спы ні ла: ска-

за ла, што з гэ та га тол ку не бу дзе. Ня хай 

пра спіц ца, маў ляў, по тым раз бя рэш ся.

Гэ тых жон чы ных раз бо рак Воў чык, па 

праў дзе, не ду жа ба яў ся, ён прос та звя гі не 

лю біў. А та му вы ра шыў, што за раз, ка лі ба-

бы сы дуць з ха ты, най ле пей бы ло б на стол 

ім па клас ці гро шы, а са мо му змыц ца.

Ад нак што гэ та? Воў чык су нуў ру ку ў кі-

шэнь — скрут ка там... не бы ло. Ня ўжо пра-

піў? Ці мо жа хто вы цяг нуў?

Ён яшчэ раз аб ма цаў адзен не і абу так, 

по тым агле дзеў усе свае па та ем ныя схо ван кі 

на га ры шчы, у скле пе, у пу ні... Па зва ніў сяб-

ру, з якім па чы на лі вы піў ку, спы таў, хто яго 

да ва лок да до му? Той ад ка заў, што Воў чык 

пай шоў сам... Вы хо дзі ла, што гро шы трэ ба 

шу каць до ма?

Ён зноў узяў ся за по шу кі, а ўрэш це, амаль 

стра ціў шы над зею знай сці ды ўя віў шы во чы 

дзя цей, уклен чыў пе рад іко най Бо жай ма ці 

і, як сва ёй род най, ска заў:

— Ну, не мог я столь кі пра піць! Ма лю ця-

бе, пра свя тая Ба га ро дзі ца, дай мне ро зу-

му — пад ка жы, ку ды я гро шы па клаў?

Спы таў гэ так, па гля дзеў на яе і быц цам 

па чуў: «За мной... Па гля дзі за мной...»

Воў чык тут жа пад су нуў крэс ла, ус ко чыў 

на яго, за клаў ру ку за аб раз і ледзь не са-

млеў ад шчас ця: яго, скру ча ныя ў тру ба чку 

«па пер кі» ля жа лі там.

— Дзя куй та бе! — па ца ла ваў шы аб раз, 

ска заў Воў чык.

А ўжо по тым зра біў, як за ду маў: на ку хон-

ны стол, жон цы на во чы па клаў за ха ва ную 

су му і ўцёк з ха ты.

...На ча ваць не прый шоў (со рам на бы-

ло).

Та кое і ра ней зда ра ла ся, але ж сям'я хва-

ля ва ла ся ўсё роў на. «Ці не ба чыў хто май го 

п'я ні цу?», — пра пыт ва ла ў лю дзей жон ка, 

дзе ці во чы пра гля дзе лі, шу ка ю чы і ча ка ю-

чы.

А та му, ка лі пад ве чар на ступ на га дня ён, 

ві на ва ты, ня го ле ны, учар не лы (по ле араў 

на тар фя ні ках) за явіў ся на ву лі цы, ма лыя 

за кры ча лі:

— Ма ма, наш тат ка ідзе! Свя та! Свя та ў 

нас!.. Ён сён ня цвя ро зы!..

Дзе ці аб ды ма лі яго, ён аб ды маў іх, і ў яго 

стом ле ных маз гах ма лан кай бліс ну ла дум ка: 

«Як жа ма ла дзе цям трэ ба для свя та: каб 

баць ка пры хо дзіў да моў цвя ро зы».

— Сло ва даю, — ска заў ім, — піць бо лей 

не бу ду.

— Ага... Па ве ры лі, — яму ў ад каз цяж ка 

ўздых ну ла жон ка. — Ты сваё сло ва тры нац-

цаць га доў да еш ды на зад за бі ра еш.

— За раз — не за бя ру! Га дам бу ду! — 

цвёр да пра мо віў муж.

На заўт ра ён узяў ад гул і ўсё ж з'ез дзіў 

да нар ко ла га.

...Пас ля та го ві зі ту прай шло амаль 20 га-

доў. Ва ло дзя, ён жа Іва на віч (Воў чы кам 

больш ні хто не за ве) не п'е і п'я ніц не лю біць. 

Але ж да па маг ла яму не столь кі пра сла ву тая 

ка дзі роў ка, коль кі аса біс тае жа дан не жыць 

ча ла ве кам ды ўлас ная сі ла во лі.

Ні на БУР КО.

Бя рэ зін скі ра ён



Так ці не? Прак ты кумТак ці не? Прак ты кум  

Ка му іг раць 
на ба ра ба нах?

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

Кні гі з па мят ны мі, да роў ны мі 

над пі са мі су стра ка юц ца ў мно-

гіх біб лі я тэ ках — на ват хат ніх. 

Ёсць яны (больш за 50 асоб-

ні каў) і ў на шым края знаў чым 

му зеі. Асоб ныя — пе рад алі са-

мі аў та ры, ін шыя пры но сі лі іх 

сва я кі ці прос та чы та чы, якім 

не абы яка вы лёс кні гі.

Боль шасць аў то гра фаў но сіць 

па ву чаль ны ха рак тар. Удзель нік 

вы зва лен ня Клі маў шчы ны Мі ха іл 

Да ні ла віч Мак сім цоў у кні зе «Да-

ро га мі муж нас ці» па кі нуў, на прык-

лад, прось бу-на каз му зею: «Пра-

шу пры няць на веч нае за хоў ван не 

маю сціп лую пра цу... Хай ця пе-

раш няе і бу ду чыя па ка лен ні ве да-

юць пра тых, хто аба ра ніў свет, 

шчас це, ка му нізм. Аў тар».

Са мы ста ры под піс з на шай ка-

лек цыі да та ва ны жніў нем 1945-га. 

Яго зра біў Ан тон Бя ле віч у сва ім 

збор ні ку па эм і вер шаў «Ча ла век з 

дуб ро вы», які прэ зен та ваў прыяце-

лю ма ё ру Паў лу Ка ва лё ву.

Сваё да сле да ван не «Ар га ні-

за тар ская ра бо та ка му ніс тыч най 

пар тыі ў вёс цы (1918—1920 гады)» 

пе ра даў у му зей Ге рой Са вец ка га 

Са ю за, пра фе сар Дзміт рый Пят ро-

віч Жму роў скі, які быў ура джэн цам 

в. Ба ры са ві чы. За сваё доў гае жыц-

цё ён на пі саў больш за 200 прац па 

гіс то рыі Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі, 

Вя лі кай Ай чын най вай ны...

Каш тоў ны мі экс па на та мі з'яў-

ля юц ца кні га пісь мен ні ка Ві та ля 

Воль ска га «Чай кі над На рач чу» з 

да роў ным над пі сам на ша му зем-

ля ку Паў лу Ні чы па ра ві чу Ка ва лё-

ву, а так са ма пра ца на шай зям ляч-

кі, чле на Ка му ніс тыч най пар тыі з 

1920 го да, пра фе са ра Ган ны Ге ор-

гі еў ны Ліп кі най «1919 год у Сі бі ры» 

з аў то гра фам аў та ра.

Свае ра да во ды з па мят ны мі 

над пі са мі прэ зен та ва лі му зею Ры-

гор Ба ры са віч Ча ма да наў і Мац вей 

Ге ор гі е віч За ка лін скі.

А та му ка лі ў ру кі да вас тра піць 

кні га з па мят ным над пі сам, па ду-

май це, маг чы ма яе так са ма вар та 

за ха ваць для на шчад каў?

Ула дзі слаў МІ ЦІ ЧАЎ, 

стар шы на ву ко вы су пра цоў нік 

Клі ма віц ка га края знаў ча га 

му зея



«...ЯК МА ЛА ДЗЕ ЦЯМ ТРЭ БА»

«Мы з му жам ма ла дыя баць-

кі, га ду ем ма лень кую бе ла-

ру сач ку, і роз ных пы тан няў у 

нас уз ні кае шмат, у тым лі ку 

моў ных, — пі ша на ша чы тач ка 

Ма ры на з Мін ска. — Рас тлу-

мач це, ка лі лас ка, як пра віль на 

ка заць: сос ка ці дун да, пад гу-

зак ці пад гуз нік. Не ве да ем мы 

і як па-бе ла рус ку трэ ба на зы-

ваць тое, у чым во зім дач ку на 

шпа цыр».

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. Лі та ра тур ная мо ва скла да ец-

ца па асаб лі вых за ко нах і ў яе не 

заў сё ды трап ля юць са мыя ўжы ва-

льныя ва ры ян ты слоў. Тра піў ту ды, 

на прык лад, ста так, хоць здаў на бы-

та ва ла ста да. Па доб ная сі ту а цыя і са 

сло вам сос ка. У дыя лек тах мож на 

су стрэць роз ныя наз вы гэ та га прад-

ме та: сыс ка, ду́н да, аб ман ка. Але 

ў лі та ра тур най мо ве за ма ца ва ла ся 

ме на ві та сос ка. Гэ тым сло вам ка рыс-

та лі ся Мак сім Танк, Ян ка Брыль, Іван 

Ша мя кін і ін шыя. Ра ім ужы ваць яго і 

мы. Сі но нім сос кі — пус тыш ка.

2. Са сло ва мі пад гу зак і пад гуз нік 

блы та ні на і са праў ды ўзні кае час та, 

і спа ра джа юць яе слоў ні кі. Боль-

шасць з іх па дае толь кі пад гу зак, 

але не каль кі да вед ні каў фік су юць і 

пад гуз нік. На на шу дум ку, па жа да-

на ад да ваць пе ра ва гу ад на моў ным 

слоў ні кам. Асноў ныя з іх змя шча-

юць толь кі пад гу зак. Ме на ві та яго 

вы ка рыс тоў вае і «Звяз да».

3. Ка ляс кі, на якіх з ма ле чай 

гу ля юць па ву лі цы, па-бе ла рус ку 

не тра ды цый на на зы ваць ваз ка мі. 

Два пры кла ды. У пар ку пад ня ла ся 

па ні ка. Ма ла дыя ма мы ледзь ка-

ляс кі не па пе ра куль ва лі, уця ка ю чы 

(Па вел Місь ко). Ад туль на ву лі цу 

вы су ну ла ся дзі ця чая ка ляс ка. У ёй 

ся дзеў хлоп чык у чыр во ным бе рэ-

ці ку (Вя ча слаў Ада мчык).

Ва зок (во зік) ва ўнар ма ва най 

мо ве — гэ та ма лень кі воз, у які за-

пра га юць ко ней або на якім уруч-

ную пе ра во зяць гру зы (бліз ка знач-

нае сло ва — тач ка).

Крэс ла з ко ла мі для лю дзей з 

аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі па-

бе ла рус ку на зы ва юць ін ва лід ны мі 

ка ляс ка мі; па воз кі, які мі ка рыс та-

ем ся ў гі пер мар ке тах і ўні вер са-

мах, — так са ма ка ляс кі.

У аба ро ну слоў
Ба ра бан шчык... Пра ва на іс на-

ван не гэ та га сло ва шмат хто га то вы 

аспрэч ваць. Ад нак ар гу мен таў у іх 

ня шмат.

З ад на го бо ку, у лі та ра тур най 

мо ве буб на́ч зна чыць тое, што і 

ба ра бан шчык. Ад па вед на ў «му-

зыч ным» зна чэн ні сло вы ўза е ма-

за мя няль ныя і ўдар ні ка з рок-гур-

та мож на на зы ваць і ба ра бан шчык, 

і буб нач.

Дык мо жа, вар та па кі нуць толь кі 

апош ня га, «буб на ча»? На ўрад.

У на шай мо ве, як у лі та ра тур най, 

так і ў на род най, ёсць дзве наз вы 

ін стру мен таў — і ба ра бан, і бу бен. 

На прык лад, у ілюст ра ва ным «Вась-

мі моў ным да вед ні ку на род ных ін-

стру мен таў» Зміт ра Са сноў ска га з 

кні гі «Гіс то рыя бе ла рус кай му зыч-

най куль ту ры ад ста ра жыт на сці да 

кан ца ХVІІІ ст.» мы зна хо дзім абод-

ва ін стру мен ты з роз ны мі вы ява мі 

і апі сан ня мі. Ад на зоў ні ка ба ра бан, 

зра зу ме ла, і па хо дзіць наз ва та го, 

хто на ім іг рае.

Та кім чы нам, у на шай мо ве ёсць 

дзве наз вы роз ных ін стру мен таў — 

ба ра бан і бу бен, і дзве наз вы му-

зы каў.

Ад па вед ні ка мі фра зе а ла гіз ма 

ад стаў ной ка зы ба ра бан шчык 

(ча ла век, не вар ты ні я кай ува гі) 

з'яў ля юц ца ад пус той боч кі за тыч-

ка, уса дзіў бог ду шу ні ў пень ні 

ў гру шу...



Вест кі з мес цаўВест кі з мес цаў  

Вучні вы бі ра юць кні гу

Свой по глядСвой по гляд   КАБ ПОМ НІ ЛІ...


