
21ЗВАРОТНАЯ СУВЯЗЬ6 мая 2017 г.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік  ��

Фар тэ пі я на 
ко ле рам пад арэх

...Князь са сва ёй свет ла ва ло сай кня гі няй, 
эле гант ныя па ры ў ад па вед ных стро ях, 
уз вы ша ныя валь сы і ма зур кі, за ду шэў-
ныя раз мо вы. У Шчу чы не, у па ла цы кня-
зёў Друц кіх-Лю бец кіх, ад кры тым пас ля 
рэ стаў ра цыі, ад быў ся са праўд ны баль — 
як та ды, як не ка лі.
Сю жэт пра яго ў той жа ве чар вый шаў 
на ка на ле СТБ. А ў хут кім ча се на элект-
рон ную пош ту Па ла ца твор час ці дзя цей 
і мо ла дзі прый шоў ліст.

«Проз ві шча ма іх баць коў — Зай ца вы, — 
пі са ла На тал ля Ула дзі мі ра ўна ШУ БА з Мін-
ска. — Яны пры еха лі ў Шчу чын у 1949 го дзе 
з г. Вы со кае, што на Брэст чы не, ку ды ма ма 
вяр ну ла ся пас ля пры му со ва га вы ва зу ў Гер-
ма нію і дзе та та слу жыў у кан цы вай ны. Ра-
зам з баць ка мі пры ехаў і ўні каль ны му зыч ны 
ін стру мент. Лю дзей, якія ва ло да лі іг рой на ім, 
амаль не бы ло. Але ўсіх, хто да кра наў ся да 
кла ві шаў, ураж ва ла іх лёг касць і гук. Май-
стры-на строй шчы кі з Грод на ка за лі, што гэ та 
ва ры янт кан цэрт на га пі я ні на.

Без умоў на, га ды бра лі сваё, і бы ло ві даць, 
як гі нуць лям ца выя ма ла точ кі ў ніж нім рэ гіст-
ры, як губ ля юць бляск стру ны...

Я скон чы ла пер шую га рад скую і му зыч-
ную шко лы. Мой пе да гог Га лі на Ві толь даў на 
Бар та шэ віч — бліс ку чая пі я ніст ка, вы пуск ні-
ца кан сер ва то рыі ў Вар ша ве. А саль фе джыа 
вы кла даў пе да гог, які вір ту оз на іг раў джаз на 
сак са фо не. Дзіў ны і не паў тор ны быў час!

Пяць дзя сят га доў пі я ні на пра слу жы ла ама-
та рам фар тэ пі ян най му зы кі ў на шым до ме на 
ву лі цы Ле ні на. По тым, на вя лі кі жаль, пай шлі з 
жыц ця мае баць кі, сям'я пе ра яз джа ла ў Мінск, 
нам трэ ба бы ло вы зва ляць ад мэб лі дзяр жаў-
ную ква тэ ру. Га ба рыт ны і важ кі ін стру мент 
ра бот ні кі до ма кі раў ніц тва пра па на ва лі па кі-
нуць у іх...»

«Пі я ніст кай я не ста ла, — па ве дам ля ла пра 
ся бе да лей На тал ля Ула дзі мі ра ўна. — Пра ца-
ва ла пе ды ят рам, га лоў ным ура чом дзі ця чай 
па лі клі ні кі №19. Вель мі люб лю Шчу чын. Пад-
трым лі ваю су вязь з ад на клас ні ка мі. Двой чы 
на год пры яз джаю па кла ніц ца па мя ці сва іх 
род ных. Цу доў на, што ў па ла ца з'я ві лі ся но выя 
гас па да ры, што там ві руе жыц цё... Ня хай жа 
пі я ні на, на ша ся мей ная рэ лік вія, упры гож вае 
экс па зі цыю му зея».

Якім жа апан та ным трэ ба быць у му зы цы, 
каб з ад на го-двух кад раў на эк ра не тэ ле ві за ра 
бес па мыл ко ва па знаць сваё пі я ні на ко ле рам 
пад арэх.

Дзе сяць га доў та му ды рэк тар па ла ца Іры-
на Пят роў на Дзег ця ро ва на да ла ін стру мен ту, 
мож на ска заць, дру гое жыц цё. Ёй, як твор ча-
му, су час на му кі раў ні ку ўста но вы з мас тац кім 
ухі лам па трэб на ўсё — ад гі та ры да ар кест ра. 
Вось та му і пе ра ехаў ін стру мент з та га час на га 
ЖЭ Са ў Дом куль ту ры, у ста ра жыт ны па лац, 
каб юныя ар тыс ты маг лі да кра нуц ца да амаль 
ста га до ва га ін стру мен та вя до май у свой час 
ня мец кай фір мы W. MЕNZЕL.

Пры ходзь це, пры яз джай це і вы, каб апы-
нуц ца ў па ла цы, у па чат ку мі ну ла га ста год-
дзя.

Ры чард БЯ ЛЯ ЧЫЦ, г. Шчучын
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На той час, у свае дзе-
вяць га доў, у го ра дзе я не 
быў ні ра зу. Та му вель мі 
спя шаў ся — аб га няў ма ту-
лю. Але ж по тым зма рыў-
ся, стаў ад ста ваць: плёў ся 
зза ду, з цяж кас цю пе ра-
стаў ляў свае бо сыя но гі. Ды 
што там — пад па хай ужо 
(бо го ра ча) нёс лю бі мую 
пі лот ку з чыр во най зо рач-
кай — па да ру нак дзядзь кі 
Сця па на. Пад ка нец вай ны 
не па да лёк ад вёс кі яго ро та 
тры ма ла аба ро ну. Баі бы лі 
вель мі жорст кі мі, і ў ад ным 
з іх дзядзь ка за гі нуў.

Ус пом ніў ся па да ро зе 
і баць ка, які не за доў га да 
Пе ра мо гі зла жыў га ла ву ў 
Ня меч чы не.

...Хлеб ную кра му ў го-
ра дзе мы ад шу ка лі хут ка, 

ад нак яна ака за ла ся за чы-
не най аж на два вя ліз ныя 
за мкі. Жан чы ны, якія ся-
дзе лі па блі зу, ска за лі, што 
хлеб бу дуць да ваць толь кі 
на заўт ра, а вось чар гу лепш 
за няць ужо.

І са праў ды, на заўт ра з 
ра ні цы ка ля кра мы ві ра ваў 
на тоўп: чар га рас цяг ну ла ся 
на мно гія мет ры. Ста я лі ў ёй 
і ўдзель ні кі вай ны; у мно гіх 
на гім нас цёр ках блі шчэ лі 
ўзна га ро ды. Я з зайз драс-
цю па зі раў на іх, а яны — з 
ці ка вас цю — на мя не, на 
маю пі лот ку. Усмі ха лі ся, 
адзін на ват спы таў, на якім 
гэ та фрон це я ва я ваў?..

А дзя вя тай ра ні цы пры-
вез лі хлеб. Аб' яві лі, што 
пра да ваць бу дуць толь кі па 

бо ха не на ру кі. Мы з ма май 
до сыць хут ка ку пі лі (два!) і 
зноў пай шлі ў чар гу — у са-
мы хвост.

— Сал дат, — рап там 
аклік нуў мя не (?!) ужо зна ё-
мы фран та вік, — ідзі сю ды! 
Ста на ві ся...

Я па слух мя на стаў пе рад 
муж чы нам і тут жа на сва-
ім пля чы ад чуў яго цёп лую 
да лонь. Ма ма, гле дзя чы на 
нас, толь кі ўсмі ха ла ся — ра-
да ва ла ся, што на све це ёсць 
доб рыя лю дзі. І гэ та дзя ку ю-
чы ім, а так са ма дзядзь ка-
вай пі лот цы, хле ба я ку піў 
на ват больш, чым ма ці.

...У вёс ку мы з ёй вяр та-
лі ся шчас лі выя, бо да ўся го, 
нас пад вез ла ма шы на, якая 
ў наш бок еха ла па дро вы.

А ўжо до ма нас ча ка лі 
мен шыя сяст рыч кі. Усе ра-
зам мы елі хлеб, і пах яго 
мне не за быць да ско ну.

Ана толь КА ШЭ ВІЧ,
Лель чыц кі ра ён
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ЛІСТ У РЭ ДАК ЦЫЮ
Да брыдзень, па ва жа ныя су пра цоў ні кі 

па ва жа най га зе ты! Да зволь це вы ка заць не-
каль кі за ўваг па вы ка ры стан ні слоў у ва шых 
тэкс тах. Па пя рэдж ваю, што я не фі ло лаг, 
бе ла рус кай мо вай стаў ка рыс тац ца толь кі 
на па чат ку раз ва лу СССР, та му за ўва гі, 
маг чы ма, ды ле танц кія, але ж...

1. У ну ма ры за 31 сту дзе ня ў за га лоў ку 
«Ці здо лее Ман го лія вы ка раб кац ца...», на 
маю дум ку, трэ ба пі саць вы ка рас кац ца. 
Тое ж з ну ма ра за 1 лю та га: «Арэн ду пад-
ка рэк ці ра ва лі» — пад ка рэк та ва лі... (Да рэ-
чы, у мят ро (яно ж так па но вым пра ва пі-
се? Але вы ім ча мусь ці не ка рыс та е це ся) у 
па ра дах па бяс пе цы сло ва траў мі ра ван не 
ўжы ва юць за мест траў ма ван ня).

2. У ну ма ры за 25 лю та га за га ло вак: 
«Уро кі скон чы лі ся — ша гам марш!» А ча-
му не «...кро кам руш!»?

3. Час та су стра каю сло вы ма ла дзёж ная, 
ма ла да жо ны. А ча му не мо ла дзе вая, не ма-
ла дзё ны? Па срэд нік міль гае на ста рон ках 
«Звяз ды». А дзе ж па ся рэд нік?

4. Ча му ўрэш це Стоўб цы ў тэкс тах, а 
не Стоў пцы, Ра даш ко ві чы, а не Ра даш ка-
ві чы, Алях но ві чы, а не Алёх на ві чы? Ча му 
Віль нюс? Ён жа не для на ша га бе ла рус ка га 
вы маў лен ня. Віль ня — і не інакш! Нё ман — 
праз ё, а не праз е... Нам жа трэ ба вяр таць 
спрад веч ныя, пра віль ныя наз вы?

А ў цэ лым я ра ды, што ў нас ёсць што-
дзён ная бе ла рус ка моў ная га зе та. Ка лі лас-
ка, не спы няй це ся на да сяг ну тым. І ўсё ў 
Бе ла ру сі бу дзе доб ра!

ЛІСТ З РЭ ДАК ЦЫІ
Пры ем на, што чы та чы ці ка вяц ца не толь-

кі змес там ма тэ ры я лаў, якія дру ку юц ца на 
ста рон ках га зе ты, але і мо вай га зе ты. А 
та му з ах во тай вы ка жам свае мер ка ван ні па 
ўсіх заў ва гах ша ноў на га спа да ра Але ся.

Па-пер шае, абод ва сло вы — і вы ка раб-
кац ца, і вы ка рас кац ца — у су час най лі та-
ра тур най мо ве ёсць. У не ка то рых вы пад ках 
са праў ды трэ ба па збя гаць не па жа да най 
сі на ні міі. Але гэ та да ты чыц ца пе ра важ на 

тэр мі на ло гіі. Па коль кі тут мы ма ем спра ву 
з не тэр мі на ла гіч най лек сі кай, за ме ну вы ка-
раб кац ца на вы ка рас кац ца на ўрад ці вар та 
пры зна ваць аба вяз ко вай.

На ка рысць пер ша га з дзея сло ваў і той 
факт, што ме на ві та яго мы зна хо дзім у най-
аў та ры тэт ней шым да вед ні ку (з тых, што 
вы хо дзі лі да вя до май рэ фор мы 1933 го-
да) — рус ка-бе ла рус кім слоў ні ку Сця па на 
Не кра шэ ві ча і Мі ко лы Бай ко ва 1928 го да: 
вы ка раб кац ца ў ім па да ец ца як ад па вед нік 
рус ка му вы ка раб кать ся. Сло ва ж вы ка рас-
кац ца ў ім ня ма на огул.

Што да ты чыц ца фор маў дзея сло ваў на 
-іра ва- (-ыра ва-) і на -ава- (-ява-), то гэ-
та пы тан не па куль не за кры тае. Слоў ні кі 
фік су юць толь кі ка рэк ці ра ваць, траў мі ра-
ваць. Але з фар му лё вак «Пра ві лаў бе ла-
рус кай ар фа гра фіі і пунк ту а цыі» вы ні кае, 
што да пус ка ец ца ўжы ван не і ка рэк та ваць, 
траў ма ваць. Та кім чы нам, па ры ка рэк ці ра-
ваць — ка рэк та ваць і траў мі ра ваць — траў-
ма ваць, ві даць, мож на да даць у на ступ ны 
пункт Пра ві лаў:

У не ка то рых вы пад ках ужы ва юц ца дзве 
фор мы: дэ мас кі ра ваць — дэ мас ка ваць, 
аку пі ра ваць — аку па ваць, кур сі ра ваць — 
кур са ваць, каль кі ра ваць — каль ка ваць, 
ба зі ра ваць — ба за ваць.

Вар та да даць, што больш улас ці выя 
бе ла рус кай мо ве са праў ды ва ры ян ты на 
-ава- (-ява).

На зоў нік мет ро ад на знач на па ві нен пі-
сац ца праз е. Гэ та за па зы ча нае сло ва, яно 
не пад па дае пад агуль нае пра ві ла пра пе ра-
да чу якан ня. Слоў ні кі фік су юць яго ме на ві та 
ў фор ме мет ро.

Ша гам марш — устой лі вы вы раз (ка-
ман да) з вай ско вай сфе ры. У та кой фор-
ме ён іс нуе ў на шай мо ве даў но. Яго мы 
зна хо дзім яшчэ ў «Прак тыч ным бе ла рус кім 
вай ско вым слоў ні ку» (1927). Па да юць яго і 
сён няш нія нар ма тыў ныя да вед ні кі. Ка ман-
ду «кро кам руш!» змя шчае «Ра сей ска-бе-
ла рус кі вай ско вы слоў нік» 1997 го да. Мы 
ад да ём пе ра ва гу пер ша му вы ра зу, уліч ва-
ю чы яго на яў насць у шмат лі кіх кры ні цах 
і пра цяг лую гіс то рыю ў бе ла рус кай мо ве. 

Да рэ чы, са мо сло ва марш са зна чэн нем 
за га ду па хо дзіць з фран цуз скай мо вы і, 
акра мя бе ла рус кай (у якой з'я ві ла ся яшчэ 
ў ча сы іс на ван ня ста ра бе ла рус кай пісь мо-
вай мо вы), ёсць і ў рус кай і, на прык лад, у 
поль скай.

З'яў лен ню сло ва «мо ла дзе вы» па спры я-
ла ўяў лен не, што мо вы па він ны раз ві вац ца 
па стро га ла гіч ных за ко нах: ка лі ёсць «мо-
ладзь», то па ві нен быць і пры мет нік «мо-
ла дзе вы» (або «ма ла дзё вы»). Ад нак та кое 
ўяў лен не па мыл ко вае. «Не ла гіч нас ці» ў мо-
ве су стра ка юц ца вель мі час та. На прык лад, 
ёсць ва вер ча ня і зай ча ня, але ня ма слоў 
свін ня ня (ад свін ня), ка ра вя ня (ад ка ро ва), 
ка ня ня (ад конь).

Та кім чы нам, якое б ні бы ло па хо джан-
не сло ва ма ла дзёж ны, гэ ты пры мет нік 
з'яў ля ец ца агуль на ўжы ва льным у на шай 
лі та ра тур най мо ве. Яго мож на знай сці як 
у мас тац кіх тво рах, так і ў нар ма тыў ных 
слоў ні ках.

Сло ва ма ла дзён мае ў слоў ні ках па зна-
ку «аб лас ное». Яно мо жа ўжы ва цца ў зна-
чэн ні вы каз ні ка і та ды ад па вя дае рус ка му 
«мо лод». У ін шым зна чэн ні гэ тым сло вам 
на зы ва юць не паў на лет ня га хлоп ца або ма-
ла до га ча ла ве ка на огул, ка жу чы па-рус-
ку — юно шу, юн ца.

Ма ла да жо ны ў бе ла рус кай мо ве (і, вя до-
ма ж, га зе це!) па-ін ша му мо гуць на зы вац ца 
ма ла ды мі. Як, да рэ чы, і па срэд ні кі (па вод ле 
су час ных нар ма тыў ных слоў ні каў) — па-
ся рэд ні ка мі (па вод ле тых, што вы хо дзі лі 
ра ней). На ка рысць дру го га ва ры ян та га-
во рыць і больш улас ці вае бе ла рус кай мо ве 
поў на га лос се ў ко ра ні. А та му на ста рон ках 
«Звяз ды» мож на су стрэць абод ва гэ тыя 
сло вы.

Што да ты чыц ца геа гра фіч ных на зваў, 
спрэч кі ва кол якіх не сці ха юць ужо даў но, 
то пы тан ня мі ўнар ма ван ня пра ва пі су рэ-
дак цыя, вя до ма ж, не зай ма ец ца. У кра і не 
кож ны на се ле ны пункт мае сваё най мен не. 
Усе яны зме шча ны ў спе цы яль ных та па ні-
міч ных да вед ні ках — яшчэ і для та го, каб, 
на прык лад, ні ў ко га не ўзні ка ла праб лем 
пры тых жа па езд ках, бо, зга дзі це ся, на-
яў насць марш ру таў «Мінск — Віль нюс» і 
«Мінск — Віль ня» ўно сі ла б раз на бой, які ў 
пэў ных вы пад ках мог бы каш та ваць па са-
жы рам і ча су, і гро шай.

...А ўво гу ле шчы ры дзя куй чы та чу за 
ўва гу да га зе ты, за пы тан ні, за яго прось-
бу-па жа дан не не спы няц ца на да сяг ну тым, 
за ве ру, што ўсё ў Бе ла ру сі бу дзе доб ра!

Ін шы мі сло ва мі, пра цуй ма піль на — і тут 
бу дзе Віль ня
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Ча ла век ча ла ве куЧа ла век ча ла ве ку  ��

ВЯР ТАН НЕ
...Чар го вы раз мы, уну кі, з'е ха лі ся 

да моў, «да дзе да», ка лі яго са мо га 
ўжо не бы ло. Не ўста ва ла з лож ка і 
на ша ба бу ля. Яна бы ла амаль без па-
мя ці, а та му не маг ла зра зу мець, хто 
да яе прый шоў і на вош та.

Ча го ў гэ тым вы пад ку ча каць гас-
цям, на што спа дзя вац ца? Па ста яў-
шы пе рад лож кам, мы ўжо збі ра лі ся 
пай сці, ка лі муж ста рэй шай сяст ры 
рап там за га ва рыў з ба бу ляй на яе і 
сва ёй род най мо ве:

— Ба бу ся, цэ я, Ва сыль, чо ло вік ва-
шой унуч кі Олэ ны. Вы мэ нэ піз на э це?

Пас ля гэ тых слоў во чы ў ста рэнь-
кай за сты лі ў здзіў лен ні, у зрэн ках 
пра міль гну лі іск рын кі асэн са ва нас ці, 
а тро хі паз ней, ні бы віль гаць на дон цы 
све жай кры ніч кі, за па лі ла ся свят ло та-
кой звыч най для нас... пя шчо ты:

— Піз на ла, сы нок, — ска за ла ба-
бу ля. — Усіх вас піз на ла!

...Жы ва твор ная сі ла мо вы! Ме на-
ві та яна — род ная — вяр ну ла та ды 
да жыц ця на шую ба бу лю — яшчэ на 
паў го да.

Алесь ЛІ СІЦ КІ, г. Пет ры каў

�

ПРА ЦУЙ ПІЛЬ НА — 
І ТУТ БУ ДЗЕ ВІЛЬ НЯ

Так ці не?Так ці не?  ��

...Гуч на аб' яў ляць «Прэм' е ра руб ры кі!» гэ тым ра зам не хо чац ца. Маг чы ма, та-
му, што сам ліст, зва рот у рэ дак цыю, так бы мо віць, ці хі: спа дар Алесь Кат ля-
нік з Мін ска, чы та ю чы на шу га зе ту, прос та ці ка віц ца, ча му «Звяз да» пі ша так, 
а не іна чай, а ў вы ні ку — як трэ ба пі саць і ка заць, як па-бе ла рус ку пра віль на? 
Пры жа дан ні ці піль най па трэ бе ад ка зы на гэ тыя пы тан ні мож на знай сці ў 
слоў ні ках ды ад мыс ло вых кні гах (ка лі яны пад ру кой). А мож на — у да свед ча-
ных лю дзей. У рэ дак цыі «Звяз ды» яны, вя до ма ж, ёсць. Ме на ві та іх, стыль рэ-
дак та раў Але ся Са ла ме ві ча і Льва Глу шыц ка га, мы па пра сі лі ад ка заць на ліст 
спа да ра Кат ля ні ка. І, напэўна, не толь кі яго...
Ве да ем, што так зва ныя моў ныя пы тан ні ча сам уз ні ка юць і ў ін шых чы та чоў. 
То, ка лі лас ка, звяр тай це ся: нех та не дур ны пі саў, што, каб вы ву чыць за меж-
ную мо ву, па трэб ны лі ча ныя га ды, каб вы ву чыць сваю, род ную, — не хо піць 
жыц ця. Дык да вай це вы ву чаць яе ра зам! Та кім чы нам

Пе ра жы тае — не за бы таеПе ра жы тае — не за бы тае  ��

Пах хле ба
Не так даў но ў мяс цо вай кра ме дзве жан чы ны 
па гард лі ва ад су ну лі хлеб: не та кі ўжо і све жы, 
маў ляў — хо чац ца леп ша га. Што не дзі ва...
Але ж, іду чы по тым з кра мы, я між во лі пры гад ваў 
вяс ну 45-га, ка лі мы з ма май са сва ёй вёс кі Круш ні кі 
за 40 вёрст пай шлі да Ма зы ра, каб ку піць хле ба.
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Свет лы роз дум 
Дзі я ны Сяр гей, 

на ву чэн кі гурт ка 
«Фар тэ пі я на».


