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Так ці не?Так ці не?

Што ві нен, 
ад даць 
па ві нен

«Ра ней сло ва бог на ста рон ках 

га зет амаль не су стра ка ла ся. 

Ця пер яно ёсць, але пі шац ца 

то з вя лі кай лі та ры, то з ма лой. 

Ка лі лас ка, рас тлу мач це 

ло гі ку», — про сіць спа да ры ня 

Га лі на з Чаш ні каў.

Ці ад ноль ка выя па зна чэн ні 

сло вы «ві нен» і «па ві нен» 

і ці ўжы ва ец ца ў бе ла рус кай 

мо ве сло ва «бан ка», ці ка віц ца 

спа дар Ігар з Мін ска.

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. Най перш дзя куй спа да ры ні Га лі не за 
да во лі важ нае ар фа гра фіч нае пы тан не.

Рэч у тым, што сло ва «Б(б)ог» мо жа ўжы-
ва цца і са ма стой на, і як част ка ўстой лі ва га 
вы ра зу. У пер шым вы пад ку (ка лі мы га во-
рым пра Бо га і гэ та сло ва ў ска зе з'яў ля ец-
ца асоб най адзін кай) яно пі шац ца з вя лі кай 
лі та ры: Па вод ле Біб ліі, Бог да зво ліў Ада му і 

Еве ес ці пла ды з усіх дрэў, акра мя дрэ ва па-

знан ня даб ра і зла (І. Ле пе шаў, М. Якал цэ віч. 
«Тлу ма чаль ны слоў нік пры ка зак»). У дру-
гім (ка лі бог ста но віц ца част кай устой лі ва га 
вы ра зу) сло ва страч вае сваё са ма стой нае 
зна чэн не і пі шац ца з ма лой лі та ры: бог яго 

ве дае, дай бог, дзя куй бо гу і г. д.

2. Сло вы ві нен (він ны) і па ві нен (па він ны) 
ма юць, вя до ма ж, роз нае зна чэн не. Быць 
па він ным — зна чыць быць аба вя за ным, вы-
му ша ным неш та зра біць. На прык лад, мож на 
ска заць, што кож ны па ві нен ад каз ваць за 

свае сло вы і ўчын кі, што ён зра біў тое, што 

і па ві нен быў.

Быць він ным або ві на ва тым — зна чыць 
мець доўг. Прык лад з жыц ця: ён ві нен мне 

дзе сяць руб лёў, з мас тац кай лі та ра ту ры: Але 

вя сел ле па куль ад кла лі — кмет не за пла ціў 

кап шчы ну. І яшчэ ён ві нен ка пу гро шай за 

тое, што га туе пі ва (Ян ка Сі па коў. «Зуб рэ-
віц кая са га»).

Роз ні цу па між раз гле джа ны мі сло ва мі 
ілюст руе на род ная пры каз ка: што ві нен, 

ад даць па ві нен.

3. Сло ва бан ка (у зна чэн ні ёміс тас ці) у 
слоў ні ках ёсць. Ад нак вы ка рыс тоў ва ец ца 
яно вель мі рэд ка, бо ха пае ін шых і больш 
кан крэт ных. На прык лад, ка лі га вор ка пра 
шкля ную або глі ня ную па су дзі ну, то мож на 
ска рыс тац ца сло ва мі сло ік, слой. Па су дзі-
ну з ме та лу на за вём бля шан кай. А вось 
шклян кі, якія вы ка рыс тоў ва лі ся пры ля чэн ні 
хво рых, за вуц ца бань ка мі.

Сло ва ж бан ка мо жа пры да цца як част-
ка фі зіч на га тэр мі на — лей дэн ская бан ка 
(пры бор для кан дэ нса цыі элект рыч нас ці), 
а так са ма як наз ва пад вод най вод ме лі на 
мар скім дне.

У аба ро ну слоў
Сён ня ся род мо ла дзі рас паў сю дзі ла ся 

мер ка ван не, што грязь па-бе ла рус ку — бруд. 
Ад сюль вы ні ка юць пра па но вы грязелечеб-

ницу, на прык лад, на зы ваць бру да ля кар няй... 
Ад нак ці вар та гэ та ра біць, ка лі ў на шай мо ве 
ёсць абод ва сло вы — і бруд, і гразь. Пер шае 
га во рыць аб не чым за бру джа ным, за пэц ка-
ным. У пе ра нос ным сэн се — аб не чым ама-
раль ным, ня доб ра сум лен ным. Гразь жа — 
гэ та най перш вяз кая, раз мяк лая ад ва ды 
гле ба. А па коль кі ў множ ным лі ку (у зна чэн ні 
мар ско га або азёр на га глею, які мае ле ка-
выя ўлас ці вас ці) ужы ва ец ца толь кі гразь, 
то гра зе ля чэб ні ца як раз ла гіч ны ва ры янт. 
Ілюст ра цыя з кла сі кі: Тут ко лам — хрась!.. // 

І кроў і гразь... // Пад ко ла, жа ба, не пад лазь 
(Кан драт Кра пі ва. «Жа ба ў ка ля і не»).

У ма ім ся мей ным аль бо ме 

фо та кар так шмат, асаб лі ва — 

но вых, ка ля ро вых... На іх, вя до ма 

ж, са мыя род ныя — сын, ня вест ка, 

унуч ка, праў ну кі. А вось та та ва 

карт ка — толь кі ад на, і на ёй ён 

ду жы, ма ла ды, пры го жы.

Та кі ён быў і та кі за стаў ся, бо 

ў 1944 го дзе ў ад ным з ба ёў быў 

цяж ка па ра не ны...

Ма бі лі за ва лі та ту на са мым па чат ку 
вай ны — у чэр ве ні 1941-га, а ў жніў ні пад 
Ло е вам іх полк тра піў у акру жэн не. Ра зам 
з ін шы мі па лон ны мі та ту на ад кры тых плат-
фор мах па вез лі ў Асі по ві чы, у вя лі кі ла гер 
для ва ен на па лон ных.

Ні чо га доб ра га ад яго ча каць не да во-
дзі ла ся, та му та та (ён шмат што рас каз-
ваў, а мне га доў з дзе сяць бы ло — за пом-
ні ла...) зга ва рыў ся з дву ма та ва ры ша мі, 
каб уця чы. Яны вы ра шы лі пра лез ці ўніз 
па між плат фор ма мі і по тым за лег чы па-
між рэй ка мі.

Та та быў ста рэй шы, больш во пыт ны, ён 
да во дзіў хлоп цам, што на хут ка сці зра біць 
гэ та не ўдас ца, што трэ ба ча каць, ка лі цяг-
нік зба віць ход... Але адзін з па лон ных яго 
не па слу хаў. Ён па спя шаў ся — са ско чыў 
з плат фор мы і кі нуў ся ў бок ле су. Нем цы 
ад кры лі агонь...

Да гна ла ку ля ўце ка ча ці не, та та не ве-
даў.

Дру гі з па лон ных так са ма спус каў ся на 
хут ка сці і за гі нуў.

Та та пра ціс нуў ся па між плат фор ма мі, 
як і збі раў ся, — та ды, ка лі цяг нік зба віў 
хут касць. Ён лёг на шпа лы і ўжо ду маў, 
што ўра та ваў ся. Ад нак пад апош нім ва го-
нам быў ней кі крук, якім яго пад ча пі ла за 
адзен не і па цяг ну ла на пе рад.

Ада рваў ся ён цу дам, ска ціў ся пад ад хон 
і не мог па ве рыць, што жы вы. Праў да, ра-
да вац ца гэ та му ча су не меў, бо яму трэ ба 
бы ло спя шац ца, не ку ды іс ці, а вось ку ды? 
Мяс ці ны ж ва кол зу сім не зна ё мыя.

Уба чыў шы вёс ку, та та дай шоў да край-
няй ха ты, у дзе да-гас па да ра па пы таў ся 

да ро гу, а той не прос та па ка заў яе, а на-
ват пра во дзіў — на праст кі... у па лі цэй скі 
ўчас так.

Та кім чы нам усё па ча ло ся спа чат ку: та-
та зноў апы нуў ся ў па ло не, і яго пры вез лі 
ў Асі по ві чы.

Па пер шым ча се ўкра ін цаў (як ён рас-
каз ваў) нем цы ча мусь ці ад пус ка лі і на ват 
вы да ва лі про пус кі. А вось для та го каб 
ад пус ціць бе ла ру са, ад яго род ных па тра-
ба ва лі пры вез ці да вед ку за под пі сам ста-
рас ты. Та ту прый шло ся пра сіць ад на го з 
укра ін цаў, шлях яко га ля жаў праз на шу 
вёс ку Ша ціл кі (ця пер — го рад Свет ла-
горск) зай сці ся да нас, ска заць ма ме, які 
да ку мент па трэ бен.

Прось бу той укра і нец вы ка наў: знай-
шоў на шу ха ту, усё рас ка заў. Ма ма пра па-
ноў ва ла яму на грэць ва ды, каб ад мыў ся, 
да ва ла чыс тае адзен не, па сцель, але той 
ка тэ га рыч на ад мо віў ся. Ска заў: «Кінь мне 

на пад ло гу са ло мы, а ра нень ка — спа ліш 
яе, бо ў ця бе — дзе ці... Я не ха чу, каб яны 
на бра лі ся во шай аль бо хва роб».

У той жа ве чар ма ме зра бі лі па трэб ную 
да вед ку, і ра ні цай яна пай шла ў Асі по ві чы. 
Ад нас гэ та больш за 120 кі ла мет раў, пры-
чым — па тэ ры то рыі, за ня тай нем ца мі.

Як яна ту ды даб ра ла ся, я не ве даю, 
але ж да ку мент пры нес ла і за бра ла на-
ша га та ту з ла ге ра для ва ен на па лон ных, 
за бра ла ў апош ні дзень, бо на заўт ра (лю-
дзі по тым рас каз ва лі) прый шоў за гад, каб 
ні вод на га ча ла ве ка больш не ад пус каць.

Да моў на шы баць кі прый шлі толь кі ў 
ліс та па дзе.

У сва ёй вёс цы мы пе ра жы лі аку па цыю, 
а пас ля та го як нем цаў па гна лі з на шых 
мяс цін, та ту зноў за бра лі на фронт...

Ва я ваў ён зу сім ня доў га, бо праз ней кі час 
на ма мі на імя прый шло пісь мо ад ка ман дзі ра 
час ці, у якім бы ло на пі са на, што ў ад ным з 
ба ёў Карп Ма ла фе е віч На ўроц кі быў цяж ка 
па ра не ны і на дру гія су ткі па мёр.

Та кія вось пісь мы і афі цый ныя па ха ван кі 
та ды пры хо дзі лі вель мі мно гім.

З гэ тым да ку мен там ма ма пай шла ў 
сель са вет, пас ля ча го на мя не і бра тоў 
(ста рэй шую сяст ру пры му со ва вы вез лі ў 
Гер ма нію) пры зна чы лі пен сію, бо наш та-
та за гі нуў. А вось тым дзе цям, чый баць ка 
пра паў без вес так (по тым, да рэ чы, та кое 
па ве дам лен не атры ма ла і на ша сям'я), ні-
я кіх пен сій не пла ці лі.

...У мір ны час мы з ма май і дву ма бра та-
мі (сяст ра, вяр нуў шы ся з Гер ма ніі, у хут кім 
ча се па мер ла) увесь час га ва ры лі аб тым, 
што трэ ба знай сці ма гі лу род на га нам ча-
ла ве ка. Але так атры ма ла ся, што зра бі ла 
гэ та толь кі мая ўнуч ка: яна звяр ну ла ся ў 
ар хіў і атры ма ла па ве дам лен не, што яе 
пра дзед Карп Ма ла фе е віч На ўроц кі па ха-
ва ны за тры кі ла мет ры ад Ко ве ля.

На жаль, мы ту ды па куль не да еха лі. Ды 
і ці толь кі мы? Я з жа хам ду маю, коль кі ма-
гіл з'я ві ла ся на зям лі ў га ды вай ны і коль кі 
сем' яў не мо гуць ім па кла ніц ца.

Ма рыя Кар паў на НА ЎРОЦ КАЯ,

г. Мінск.

Два дні ў гім на зіі № 174, што 

ў Мас коў скім ра ё не ста лі цы, 

гас ця ва ла Паэ зія: пра хо дзіў 

ра ён ны кон курс чы таль ні каў.

Ад кры ла ся свя та вы ступ лен ня мі твор-
чых ка лек ты ваў, пры ві таль ны мі сло ва мі, 
прад стаў лен нем гас цей і чле наў жу ры, у 
склад яко га ўвай шлі на стаў ні кі з роз ных 
на ву чаль ных уста ноў, біб лі я тэ ка ры, пісь-
мен ні кі, прад стаў ні кі гра мад скіх ар га ні за-
цый і аб' яд нан няў.

А да лей — гу ча лі вер шы. Чы таль ні кі 
ма лод шай уз рос та вай гру пы вы бра лі тво-
ры Н. Гі ле ві ча, Р. Ба ра ду лі на, В. Вяр бы, 
І. Му ра вей кі, М. Ма ляў кі... Вуч ні 5—11 кла-
саў звяр ну лі ся да твор час ці Я. Ку па лы, 
Я. Ко ла са, М. Баг да но ві ча, У. Ка рат ке ві ча, 
Е. Лось, А. Зэ ка ва і мно гіх ін шых, у тым 
лі ку су час ных аў та раў. Чле наў жу ры ўра-
зі ла ак цёр скае май стэр ства чы таль ні каў, 
вы раз насць маў лен ня...

Пе ра мож ца мі ў пер шай уз рос та вай 
гру пе ста лі: Кі ра Граз до ва (СШ № 67), 
Іван і Ма рыя Ці то вы (СШ № 101), Ка мі-
ла Ба чы шча (СШ № 60), Ра ман Бу лаш 
(СШ № 165). У ста рэй шых уз рос та вых 

гру пах — Уль я на Зя зет ка (СШ № 25), Ган-
на Шаў чук (СШ № 101), Іван Ла туш кін і 
Мар га ры та Яр мал ке віч (гім на зія № 174), 
Свя та слаў Каз на чэ еў (СШ № 26), Ган на 
Па смець е ва (СШ № 101) і Аляк сей Пі лю-
гін (СШ № 83).

Сё ле та і слу ха чоў, і жу ры пры ем на здзі-
ві лі вуч ні, якія прад ста ві лі на кон кур се вер-
шы ўлас на га са чы нен ня. Мно гія пры свя-
ці лі іх ма лой ра дзі ме, вя до мым лю дзям, 
ве тэ ра нам Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Пе ра мож ца мі ў на мі на цыі «Улас ныя 
вер шы» ста лі Яна Ка ля ці на (СШ № 3), 
Анд рэй Пі ва ва раў (гім на зія № 174), Юлія 
Це це ру ко ва (СШ № 215). Май стар-клас 
паэ та Ана то ля Зэ ка ва па да рыў юным аў-
та рам но выя ідэі, на тхніў на да лей шую 
твор часць.

На пры кан цы пе ра мож цы атры ма лі 
дып ло мы ўпраў лен ня па аду ка цыі ад-
мі ніст ра цыі Мас коў ска га ра ё на, вуч ні і 
на стаў ні кі — па да рун кі ў вы гля дзе кніг 
з аў то гра фа мі пісь мен ні каў, а га лоў нае — 
на строй і жа дан не ша на ваць на шу род ную 
мо ву.

Ган на КАЗ ЛО ВА,

на стаў ні ца гім на зіі № 174 Мін ска.

Смех сме хамСмех сме хам

Ха вай ся 
ў буль бу!

...Не ка лі я бы ла ма ла дой, а пля-

мен ні кі мае ма лы мі.

Кож нае ле та яны пры яз джа лі да ба-
бу лі, і та ды мы ра зам (цу доў ны быў час!) 
ха дзі лі ў лес, па ло лі гра ды, па сві лі ка-
роў...

Але ж да па ма га лі яны не толь кі ў гэ-
тым.

Да мя не та ды за ля цаў ся адзін дзя-
цюк, ды та кі ўпар ты... Я яму і гэ так, і так: 
не ха дзі, маў ляў, ні чо га ў нас не атры-
ма ец ца, а ён усё роў на за сваё. Вось я 
і ка жу пля мен ні кам: «Ка лі з'я віц ца гэ ты 
дзядзь ка, ска жы це яму, што мя не до ма 
ня ма». Дзе ці па абя ца лі. І вось — над-
вя чо рак. Той ка ва лер у бок на шай ха-
ты пхнец ца. Ма лыя згле дзе лі яго — і ў 
двор. На пе ра гон кі: бя гуць і гар ла няць:

— Цё тач ка Со ня! Дзядзь ка ідзе! Ха-
вай ся ў буль бу!

Яны кры ча лі так гуч на і так ад чай на, 
што «дзядзь ка», хоць не ад ра зу, але ж 
па чуў і ха дзіць са праў ды пе ра стаў.

С. Я. АТРОХ АВА,

в. Се лі шча, Слуц кі ра ён.

Свя тыСвя ты

Бы ла вай наБы ла вай на

«Та кія пісь мы 
пры хо дзі лі мно гім»

Вы ха ван не 
паэ тыч най мовай

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.


