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Што ру хае людзь мi, якiя га то вы га дзi-
на мi ста яць у чар зе, каб па кла нiц ца 
свя ты нi? На бож насць? Змi рэн не? Спа-
дзя ван не на цуд? На пэў на, i пер шае, 
i дру гое, i трэ цяе. А яшчэ здзiў лен не 
пе рад сi лай ве ры па кут нi каў, жа дан не 
пе ра няць ха ця б част ку iх во пы ту лю-
бо вi да Бо га i блiз кiх.

«Вя до ма, што хрыс цi ян ская Царк ва заў сё-
ды ша на ва ла i да гэ туль ша нуе мо шчы свя-
тых, а так са ма свя тыя прад ме ты, якiя ме лi 
да чы нен не да iх жыц ця i, вя до ма ж, да iх 
па кут нiц кай смер цi, — ска за на ў iн фар ма цыi 
Па трскай мiт ра по лii, з якой у Ра сiю, Укра i-
ну i Бе ла русь быў да стаў ле ны Крыж Анд рэя 
Пер ша зва на га. — Ша ну ю чы свя тыя прад-
ме ты, Царк ва на бож на па мi нае свя то га i яго 
па кут нiц тва. Прад ме ты, звя за ныя з жыц цём 
свя то га, дзя ку ю чы не па срэд най блiз ка сцi да 

яго, атры ма лi асаб лi вы дар ад Бо га. Гэ та па-
цвяр джа ец ца i тым фак там, што праз iх Бог 
ста год дзя мi здзяйс няе для вер нi каў мност ва 
цу даў».

У пер шую ноч зна хо джан ня на Бе ла ру сi 
Крыж, на якiм пры няў смерць апост ал Анд-
рэй, быў пры не се ны ў Мiн скi Свя та-Анд рэ-
еў скi храм (мiк ра ра ён Се раб ран ка). «Ён па-
бы ваў у До ме сва iм», — лi чаць пры ха джа не 
царк вы. Не ка то рыя па лом нi кi па ча лi зай маць 
чар гу апоўд нi па пя рэд ня га дня i пра ста я лi 
больш за 12 га дзiн, ча ка ю чы свя ты ню. З 
апоў на чы, ка лi ад чы нi лi ся дзве ры хра ма, i 
да 5 га дзiн ра нi цы да Кры жа, па сло вах су-
пра цоў нi каў мi лi цыi, па ды шлi 20-30 ты сяч 
ча ла век. Пас ля па ток вер нi каў знач на ска ра-
цiў ся, i да 10 га дзiн, па куль Крыж зна хо дзiў ся 
ў хра ме, па кла нiц ца хрыс цi ян скай рэ лiк вii 
мож на бы ло прак тыч на сва бод на. Адзiн з 
ба не раў ка ля ўва хо да па ве дам ляў, што ўсе 

ах вя ра ван нi па лом нi каў пой дуць на за вяр-
шэн не дру гой чар гi бу даў нiц тва ня дзель най 
шко лы.

У дру гой па ло ве дня 29 ліпеня Крыж свя-
то га Анд рэя быў пры не се ны ва Усяс вяц кi 
храм на скры жа ван нi ву лiц Усіхс вяц кай i Ка-
лi ноў ска га. Да апоўд ня на ступ на га дня сю ды, 
па сло вах слу жы це ляў хра ма, па кла нiц ца 
Кры жу прый шло ка ля 40 ты сяч вер нi каў. 30 
лi пе ня ўдзень ста ян не ў чар зе доў жы ла ся 
ка ля 4,5 га дзiн.

Крыж свя то га апост ала Анд рэя для та го, 
каб пры быць на на шы зем лi, упер шы ню па кi-
нуў не толь кi ме жы грэ час ка га го ра да Па тры, 
але i Са бор, дзе ён зна хо дзiў ся з 1980 го да.

— Гэ та ад бы ло ся дзя ку ю чы во лi Гос па да 
i ма лiт вам апост ала Анд рэя для та го, каб 
бла  сла вiць на шчад каў ста ра жыт най Ру сi, — 
ска заў жур на лiс там мiт ра па лiт Па трскi Хры-
зас том, якi су пра ва джае свя ты ню ў яе пада-

рожжы па Ра сii, Укра i не i Бе ла ру сi. — Элад-
ская Царк ва i Па трская Мiт ра по лiя атры ма лi 
прось бу аб пры ня сен нi Кры жа на гэтыя зем лi 
ў днi свят ка ван ня 1025-год дзя Хры шчэн ня 
Ру сi. Хры шчэн не гэ та ад бы ло ся па жа дан нi 
кня зя Ула дзi мi ра, але здзейс нi ла яго вi зан-
тый скае ду ха вен ства, та му па мiж на шы мi 
на ро да мi iс ну юць вель мi глы бо кiя ду хоў ныя 
су вя зi. Гэ тыя су вя зi яшчэ больш ума цоў ва-
юц ца з пры быц цём Кры жа апост ала Анд рэя 
на зем лi трох сла вян скiх на ро даў.

Ула ды ка Хры зас том пры знаў ся, што вель-
мi кра ну ты на бож нас цю лю дзей, якiя пры-
хо дзяць па кла нiц ца Кры жу, i за пра сiў усiх 
так са ма на ве даць Са бор свя то га Анд рэя ў 
го ра дзе Па тры (Грэ цыя), дзе за хоў ва ец ца 
так са ма га ла ва апост ала.

У Ра сii, па сло вах стар шы нi сi на даль на га 
iн фар ма цый на га ад дзе ла Рус кай Пра ва слаў-
най Царк вы Ула дзi мi ра Ля гой ды, да Кры жа 

свя то га Анд рэя па ды шло ка ля паў мiль ё на 
ча ла век.

Ме на вi та ў го ра дзе Па тры апост ал Анд рэй 
пра жыў апош нiя га ды свай го жыц ця i пры няў 
па кут нiц кую смерць. Пер шы ву чань Хрыс та 
са браў тут вя лi кую хрыс цi ян скую аб шчы ну i 
здзейс нiў шмат цу даў. 30 лiс та па да 70 го да 
пра кон сул Эге ат за га даў рас пяць Анд рэя Пер-
ша зва на га на кры жы. Iс нуе мер ка ван не, што 
Крыж гэ ты меў фор му Х, на столь кi рас паў сю-
джа нае, што Х-па доб ны крыж ста лi на зы ваць 
«анд рэ еў скiм». Гэ тая пры ла да для ка та ван ня, 
якая пас ля смер цi свя то га ста ла свед кам ве-
ры, бы ла вы раб ле на з дрэ ва алi вы.

Ад са ма га дня рас пяц ца i да XIII ста год дзя 
Крыж апост ала Анд рэя за хоў ваў ся ў го ра дзе 
Па тры як каш тоў ная рэ лiк вiя. По тым ён быў 
пе ра не се ны на За хад i ледзь не за гi нуў у аг нi 
пад час Фран цуз скай рэ ва лю цыi 1789 го да. 
Боль шая яго част ка бы ла вы ра та ва ная ка-

та лiц кiм свя та ром, пас ля ча го рэ лiк вiя за хоў-
ва ла ся ў кi во це, якi меў фор му пра вiль на га 
кры жа, у ма нас ты ры ў Ма са лii (Мар сель). У 
1980 го дзе Крыж быў пе ра да дзе ны Ры ма-
Ка та лiц кай царк вой пра ва слаў ным го ра да 
Па тры, дзе ён за хоў ва ец ца ў Но вым хра ме, 
пры све ча ным апост алу Анд рэю.

Мност ва вер нi каў што дня пры хо дзяць да 
Кры жа Пер ша зва на га апост ала i про сяць аб 
да па мо зе. Свя шчэн на слу жы це лi i па лом нi кi 
час та бы ва юць свед ка мi вы леч ван ня апан-
та ных злы мi ду ха мi. Вы леч ва юц ца без на-
дзей на хво рыя, мно гiя зна хо дзяць вый сце 
са скла да ных жыц цё вых праб лем.

Крыж свя то га Анд рэя пра бу дзе ў хра ме ў 
гонар Усiх Свя тых у Мiн ску да 8 гадзін раніцы 
2 жнiў ня. До ступ да яго ад кры ты ўдзень i 
ўна чы.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.
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АНД РЭ ЕЎ СКI КРЫЖ
У ПЕР ШЫЯ ДВА ДНI ПА КЛА НIЦ ЦА КРЫ ЖУ АПОСТ АЛА АНД РЭЯ Ў МIН СКУ ПРЫЙ ШЛI ДЗЯ СЯТ КI ТЫ СЯЧ ЧА ЛА ВЕК
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Да лі бог, адзін толь кі крок ад смеш на га да 
сум на га. Дзве на шы сту дэнт кі (і сяб роў кі) 
пад час ад па чын ку — спра ва ма ла дая — упа-
да ба лі двух хлоп цаў-сяб роў. І на ват за ўва-
жы лі, што гэ та ўза ем на! Але…
Толь кі на шос ты дзень, амаль пе рад ад' ез-
дам, тыя двое ад ва жы лі ся па ды сці, за га ва-
рыць — яны па зна ё мі лі ся… І, як і вар та бы ло 
ча каць, ра зам па шка да ва лі: ча му не ра ней? 
Адзін з сяб роў па тлу ма чыў: ды, маў ляў, ня-
ём ка ж бы ло: вы ўсё з ней кім гар ба тым… 
«Якім?» — не па ве ры лі ву шам сяб роў кі. Да 
іх толь кі по тым дай шло, што хлоп цы ўвесь 
час кру ці лі ся по бач і, вя до ма ж, чу лі, як яны 
ка за лі ад на ад ной: «Пой дзем — гар ба ты па-
п'ем». І на праў ду по тым сы хо дзі лі. Як мер ка-
ва лі хлап цы — да ней ка га там гар ба та га…

З усіх пры год ва кол, ска жам так, ку бач ка гар-
ба ты гэ та — са мая не да рэ чная. Бы лі, вя до ма ж, 
ін шыя: ці не кож ны, хто ў Мін ску ды ін шых га ра дах 
за маў ляў (пры нам сі, па-бе ла рус ку) гэ ты на пі так, 
ду маю, мо жа рас ка заць, як у яго пе ра пыт ва лі: «Че-
го-че го?», як крыў да ва лі: «Какие вершки? С вер хом 
же налито!», як за мест чаю пры но сі лі ка ву, як...

На до ечы ўсё па-люд ску бы ло: гэ та зна чыць, 
дзяў чы на ў ка вяр ні ве да ла і што та кое гар ба та, і што 
та кое цу кар... На ват што та кое вярш кі! «Мне б яшчэ 
лы жач ку», — па пра сі ла ў яе. Яна па да ла, праў да, не 
ад ра зу сця міў шы... А за ад но — па ві ні ла ся: вы сва ёй 
бе ла рус кай, маў ляў, так мя не «за гру зі лі...».

Ра зу мею: за бы ва юц ца сло вы, за бы ва ец ца мо-
ва, ка лі ёй не ка рыс та еш ся, ка лі яе не ба чыш, не 
чу еш, ка лі на ёй не чы та еш. Але ж гэ та, так бы 
мо віць, не пра нас: не пра су пра цоў ні каў «Звяз-
ды», не пра яе пад піс чы каў, якія, да рэ чы, так са ма 
пі шуць, у тым лі ку — «но выя ліс ты пра га лоў нае». 
«Не ма гу зра зу мець на шай абы яка вас ці да мо вы 
прод каў. І вы то кі яе мне ба чац ца ме на ві та ў ня ве-
дан ні сва ёй гіс то рыі, сва іх ка ра нёў. Па мя та е це, як 
у кла сі ка: «Мы все учились по не мно гу че му-нибудь 
и как-нибудь». Вось у тым і бя да, — пі ша, пры нам сі, 
спа да ры ня Іры на РУД КОЎ СКАЯ з вёс кі Ха ты-
ні чы Ган ца віц ка га ра ё на. — Бо ча ла ве ку мож на 
да зво ліць зболь ша га вы ву чыць асно вы хі міі, фі-
зі кі ці ма тэ ма ты кі. А вось ве даць гіс то рыю сва ёй 
Баць каў шчы ны, яе лі та ра ту ру (як сро дак па знан ня 
мі нуў шчы ны і жыц ця), на мой по гляд, трэ ба аба вяз-
ко ва, і пры тым глы бо ка. Ка лі б мы ўсвя до мі лі, які 
тра гіч ны шлях прай шоў наш на род, ка лі б мы ве да лі 
ім ёны яго слаў ных сы ноў і да чок, ка лі б зра зу ме лі, 
які мі ах вя ра мі ўсла ны той шлях, які прай шлі на шы 
пра шчу ры, мы ца ні лі б тое, што яны нам па кі ну лі. 
І най перш — мо ву. А так...

Ле тась, — пра цяг вае ша ноў ная Іры на Мі хай-
лаў на, — мы ад зна ча лі юбі леі на шых кла сі каў Ку-
па лы, Ко ла са, Баг да но ві ча — вы біт ных пес ня роў, 
якія пра сла ві лі нас на ўвесь свет, якія па ка за лі, 
што бе ла рус кая мо ва — роў ная ся род роў ных, а 
па сва ёй мі ла гуч нас ці на ват дру гая ў све це пас ля 
італь ян скай. Нам бы га на рыц ца гэ тым, а мы... Мы, 
атрым лі ва ец ца, са ро ме ем ся. І за меж ні кі, бы ва ю чы 
ў Бе ла ру сі, не мо гуць даў мец ца, ча му гэ та мы не 
лю бім яе, ча му не ка рыс та ем ся... Хтось ці мо жа за-
па до зрыць мя не ў не лю бо ві да мо вы рус кай. Бо жа 
ба ра ні! Я ўсё сваё жыц цё вы кла да ла яе ў шко ле, 
а рус кую лі та ра ту ру ХІХ ста год дзя лі чу пер шай у 
су свет най лі та ра ту ры. Бяс кон ца люб лю мно гіх ра-
сій скіх паэ таў і пісь мен ні каў, пе ра чыт ваю іх і за раз. 
Але ж, лю бя чы і па ва жа ю чы чу жое, не пры ні жаю 
сваё: у жыц ці ўвесь час ка рыс та ю ся мо вай, якую 
за сво і ла з ма ла ком ма ці».

У гэ тым сэн се вель мі па ка заль ны ліст пош та пры-
нес ла з Ка рэ ліч чы ны. «Усё сваё свя до мае жыц цё я 
пра жыў з га зе тай «Звяз да», — пі ша спа дар Мі ка-
лай БА БА РЫ КА. — Ад куль тое пай шло? Ад баць кі. 
Ён слу жыў у па на, ма ла за раб ляў, і жы лі мы бед на, 
але га зе ту па ва жа лі. Я стаў яе чы таць, як толь кі па-
знаў гра ма ту. І чы таў прос та са сця ны, бо «Звяз дой» 
ад бед нас ці бы лі па кле е ны сце ны ў ха це».

Да лей у жыц ці на ша га ша ноў на га чы та ча бы ла 
вай на, якая за бра ла баць ку, га рот нае сі роц кае дзя-
цін ства, ус туп лен не ў кал гас, служ ба ў вой ску, пра ца 

на зям лі. Да слоў на: «Як ка му ніс та, мя не пры му ша лі 
та ды вы піс ваць «Пра вду», ін шыя га зе ты, але я па-
ра ней ша му зна хо дзіў гро шы на «Звяз ду»...

Ска жа це, ліст як ліст, што ў ім та ко га дзіў на га, 
а тым больш «па ка заль на га»?

Па тлу ма чу: на пі са ны ён (што, крый Бо жа, не 
па прок — ча ла ве ку дзя вя ты дзя ся так!) пе ра важ на 
рус кі мі сло ва мі, ад нак лі тар ка і — праз увесь тэкст 
— на ша, бе ла рус кая, з кро пач кай. Ад куль яна, та-
кая «тры ву шчая»?

Маг чы ма, са шко лы? Маг чы ма — са «Звяз ды», 
якой бы ла аб кле е на ха та, маг чы ма — з сям'і?

«Сваю ма ту лю я амаль не пом ню: яна па мер ла, 
ка лі мне бы ло два га ды. Баць ка за гі нуў у пар ты-
за нах. Так што «да брот» дзі ця ча га до ма я па збег 
дзя ку ю чы ба бу лі — Аляк санд ры Та ра саў не. Ад яе 
ж — ве дан не род най мо вы», — пры зна ец ца спа дар 
Ула дзі мір МА САЛ КОЎ з Ві цеб ска.

І з той жа «кры ні цы», ві даць, лю боў, бо ця гам не-
каль кіх дзе ся ці год дзяў (!) наш па ста ян ны пад піс чык 
жыў і пра ца ваў у рус ка моў ным ася род дзі, да лё ка 
за ме жа мі Бе ла ру сі, але і там заў сё ды атрым лі ваў 
па по шце бе ла рус кія вы дан ні — га зе ту «Чыр во ная 
зме на», ча со піс «Ма ла досць». Гэ та (як пры зна ец ца 
Ула дзі мір Мі ка ла е віч) яд на ла яго з Ра дзі май, гэ та 
да зва ля ла пом ніць мо ву, якую ця пер — ён пе ра ка-
на ны — трэ ба ра та ваць.

Бо... «На бе ла рус кім тэ ле ба чан ні з'я віў ся тэ ле ка-
нал «БТ-3». Анан са ва лі яго за га дзя, ка за лі і пі са лі, 
што ён бу дзе бе ла рус ка моў ны. Ад нак тэ ле вя ду чыя 
(на ват пра грам, пры све ча ных на шым сла ву тым пісь-
мен ні кам, гра мад скім дзея чам, пом ні кам на цы я наль-
най куль ту ры і г.д.) ча сам раз маў ля юць па- рус ку. 
Атрым лі ва ец ца, што бра куе бе ла рус ка моў ных жур-
на ліс таў? Гэ та, па-пер шае. Па-дру гое, му сіць, не 
толь кі мне, — пі ша Ула дзі мір Мі ка ла е віч, — па трэб ны 
і па да ба юц ца «На ві ны на двор'я». Ця пер не ад' ем най 
част кай пра гра мы ста ла су стрэ ча з так зва ным гос-
цем. Ад нак хто ад ка жа, ча му, па якой пры чы не пы-
тан ні гэ тым гас цям трэ ба за да ваць па-рус ку? Ка лі б 
яны пры яз джа лі да нас з Гер ма ніі або Тур цыі, бы ло б 
яшчэ зра зу ме ла. Але ж звы чай на ты мі гас ця мі з'яў ля-
юц ца гра ма дзя не Бе ла ру сі. А для іх ве дан не і ка ры-
стан не абедз вю ма дзяр жаў ны мі мо ва мі, пры чым на 
ад ноль ка вым уз роў ні, з'яў ля ец ца аба вяз ко вым»...

«Да рэ чы, — за зна чае чы тач, — не ка то рыя з гэ-
тых гас цей раз маў ля юць з яў на вы ра жа ным бе ла-
рус кім ак цэн там, ня рэд ка — з эле мен та мі «тра-
сян кі», ды і рус кая ў іх — да лё кая ад дас ка на лас ці. 
Та ды на вош та?..»

Ёсць у ліс це і па-трэ цяе: «Быў час — спар тыў ныя 
ка мен та та ры пра яві лі доб рую іні цы я ты ву — ста лі 
вес ці рэ парт ажы аб спа бор ніц твах на бе ла рус кай, 
і вель мі пры стой най, мо ве. Ад нак па чын ча мусь ці 
скон чыў ся»...

У ліс це спа да ра Ана то ля КАН СТАН ЦІ НА ВА 
(да рэ чы, укра ін ца, які з 1961 го да жы ве ў Мін ску 
і па ста ян на чы тае «Звяз ду») пры кла ды ін ша га 
кштал ту. «Так, дзяр жаў ных моў у Бе ла ру сі дзве, 
— пі ша ён, — ад нак пер шай у Кан сты ту цыі кра і ны 
на зва на бе ла рус кая. Гэ та за ка на мер на, бо ме на ві та 
яна з'яў ля ец ца мо вай ты туль най на цыі і ме на ві та 
яна да ла наз ву дзяр жа ве. Як на мой по гляд, дык 
ад сюль вы ні кае, што шыль ды ўсіх уста ноў і прад-
пры ем стваў па він ны быць на пі са ны ў пер шую чар гу 
па-бе ла рус ку. Як, на прык лад, Мін скі пад шып ні ка-
вы за вод, Мін скі за вод ко ла вых ця га чоў... Па куль 
жа аб са лют ная боль шасць шыль даў і ў ста лі цы, і 
да лё ка за яе ме жа мі зроб ле ны як раз на ад ва рот — 
най перш па-рус ку.

Мо ва ты туль най на цыі рэд ка су стра ка ец ца і ў 
на звах ганд лё вых пунк таў, клу баў, кі на тэ ат раў, ка-
вяр няў... Ну вось, на прык лад, — пра цяг вае спа дар 
Ана толь, — за даў ся я пы тан нем, ча му абут ко вая 
кра ма не па да лёк ад чы гу нач на га вак за ла на зы-
ва ец ца «Bаstа»? (У пе ра кла дзе з італь ян скай гэ та 
сло ва азна чае «хо піць».) Як па тлу ма чы лі пра даў цы 
(сам ні ко лі не зда га даў ся б!), хо піць, маў ляў, шу каць 
абу так у ін шых кра мах — усё пра да ец ца тут! Але ж 
хі ба ў бе ла рус кай мо ве бра куе слоў, каб вы ка заць 
па доб ную дум ку?

Аль бо вось яшчэ ад на абут ко вая кра ма — 
«О' кей!», хоць бе ла рус кія сло вы «Шык!», «Цуд!», 
«Са мае тое!» сэн су, на мой по гляд, ад па вя да юць 

больш, да та го ж пе ра да юць мяс цо вы ка ла рыт і 
той са мы смак бе ла рус кай мо вы. Ту ды ж і наз вы 
гі пер мар ке таў. Мне ка жуць, «Биггз» — гэ та агром-
ніс ты, вя ліз ны, ве лі зар ны... Ба ю ся, дзя сят кі ты сяч 
лю дзей, пра яз джа ю чы мі ма, мо гуць пра тое толь кі 
зда гад вац ца! А вось на пі са лі б па-бе ла рус ку — і ўсе 
зра зу ме лі б, бо гэ так бы ло б блі жэй.

Ана ла гіч на і з наз вай «Гиппо».
Чую пя рэ чан ні, — за зна чае чы тач, — маў ляў, гэ-

тыя гі ган ты па бу да ва лі ін вес та ры, і яны, уклаў шы 
свае гро шы, ма юць пра ва да ваць сва ім аб' ек там свае 
ім ёны. Зго дзен. Але ж на ўрад ці тыя ін вес та ры бы лі 
б су праць яшчэ і бе ла рус ка моў ных ва ры ян таў наз-
вы? Пры нам сі, кра мы сет кі «Тропинка» па зна ё мі лі 
б гас цей кра і ны з бе ла рус кім сло вам «Сця жын ка», а 
«Род ная сто ро на» за гу ча ла б, маг чы ма, як «Род ны 
кут». Але ж ці га ва рыў ім хто-не будзь пра гэ та?

Да лей: у ста лі цы на га лоў най ма гіст ра лі ёсць 
клуб «Гудвин». Ён, гэ ты ге рой, зроб ле ны з ме та-
ліч ных кан струк цый, су стра кае гас цей на ўва хо-
дзе. Доб ра, зда ва ла ся б? Але ж пер са наж, так бы 
мо віць, не наш, з чу жой каз кі. А што ж бе ла рус кія? 
Яны хі ба гор шыя?»

На гэ тым на зі ран ні ў на ша га чы та ча не кан ча-
юц ца. «Упры го жы лі ста лі цу, — за зна чае спа дар 
Кан стан ці наў, — ка вяр ні «Ва сіль кі», а вось ка вяр ня 
«Бел оч ка» маг ла б стаць «Ва вё рач кай». Ёсць у го ра-
дзе ка вяр ня «Габ ро во». Але ж не гор шыя гу ма рыс ты 
жы вуць у Аў цю ках. Там так са ма ла дзяц ца фес ты ва лі 
на род на га гу ма ру, ад кры ты яго му зей... Дык ча му 
б у Мін ску не ар га ні за ваць ней кі клуб ці ка вяр ню 
з гэ та кай наз вай, ча му б не ла дзіць там су стрэ чы з 
бе ла рус кі мі гу ма рыс та мі? Ду ма ец ца, што ад кры ва-
льнік Аў цю коў, вя до мы пісь мен нік Ула дзі мір Ліп скі, 
ві таў бы та кую ідэю.

Ці вось яшчэ. Ёсць у на шай ста лі цы ка вяр ня 
«Битлз». Ні чо га не ска жаш: па пу ляр ны быў гурт! 
Але ж у Бе ла ру сі ёсць свой улю бё ны пе сен ны ка-
лек тыў, пры чым вя до мы вель мі даў но і да лё ка за 
ме жа мі. Дык ча му б ней кі рэ ста ран ці ка вяр ню 
не на зваць у го нар «Пес ня роў»? Па ды шлі б для 
гэ та га і наз вы най леп шых бе ла рус кіх пе сень — 
«Ку па лін ка», «Рэ чань ка», «Толь кі з та бою», «Зор ка 
Ве не ра», «Вяр ба»... Та кім чы нам, — пад су моў вае 
чы тач, — мін ча не, і гос ці на шай ста лі цы ба чы лі б, 
што яны ме на ві та ў Бе ла ру сі, што гэ та — асоб ная 
кра і на са сва ім гім нам, са сва ім сця гам, са сва ёй 
мо вай»...

Па каз ваць гэ та і на праў ду ёсць ка му: да нас, у 
кра і ну едуць ту рыс ты — едуць за раз. А на пе ра дзе ж 
— чэм пі я нат све ту па ха кеі. «Мінск, Бе ла русь рых ту-
ец ца да яго даў но. І ў мя не аса біс та, — пі ша спа дар 
Аляк сандр ПЯТ РУН НІ КАЎ з Санкт-Пе цяр бур га, — 
ня ма су мнен няў, што ў ар га ні за цый ным пла не бу дзе 
зроб ле на ўсё! Але ж адзін і вель мі важ ны кі ру нак 
вар ты боль шай ува гі. Ту рыс ты, шмат лі кія гос ці, якія 
пры едуць на чэм пі я нат, бу дуць шу каць бе ла рус кую 
мо ву, бу дуць шу каць неш та ад мет нае, каб за вез ці 
да до му, на ра дзі му. Па вы ша ны по пыт, ду маю, бу-
дзе на цу кер кі і ін шыя пры сма кі, на рэ чы з лё ну, на 
су ве ні ры, на пі ва і га рэл ку... І шка да, што над пі сы на 
іх вель мі час та да юц ца па-рус ку. Гос ці чэм пі я на ту 
гэ та га, ба ю ся, не зра зу ме юць. Ча му так мяр кую? 
Та му што сам і да лё ка не ад ной чы з Го мель шчы ны 
пры во зіў гас цін цы. Ся род іх бы ла, вя до ма ж, і пляш-
ка-дру гая га рэл кі. Дык вось: усе, ка го я браў ся ёю 
час та ваць, ад ра зу ж па чы на лі раз гляд ваць эты кет кі. 
А пас ля на поў ным сур' ё зе пы та лі ў мя не: а ці праў да, 
што пры вёз з Бе ла ру сі?.. Трэ ба, на мой по гляд, каб 
гэ та бы ло бач на ад ра зу, зда лёк».

...Вось та кія ліс ты, та кія дум кі. З ней кі мі з іх мож-
на па га дзіц ца, з ней кі мі, мо жа, па спра чац ца, ней кія, 
што на зы ва ец ца, «узяць на ўзбра ен не» — па куль 
не поз на. Бо, па вод ле да вед ні ка «Эт но лаг», у све це 
больш за 6800 моў і дыя лек таў. Згод на з пра гно за мі 
ву чо ных, ця гам блі жэй шых ста га доў 80—90 пра-
цэн таў іх знік нуць. Мы сваю яшчэ мо жам аба ра ніць, 
ка лі бу дзем раз маў ляць па-бе ла рус ку і гэ та му ж ву-
чыць дзя цей, ка лі бу дзем чы таць (да рэ чы, цуд, якія 
вы хо дзяць кні гі! Ды і га зе ты...), ка лі бу дзем пі саць... 
У тым лі ку і ліс ты — у сваю га зе ту.

Ва лян ці на ДОЎ НАР
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«...Але ж, лю бя чы і па ва жа ю чы чу жое,
не пры ні жай сваё»

ГЭ ТА ТРЭ БА НЕ МЁРТ ВЫМ...
У вёс цы Ва сіль еў ка Доб руш ска га ра ё на ў 1972 го дзе 

ад кры ты ме ма ры ял па мя ці зем ля коў, што за гі ну лі ў га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. Але на зва ны там да лё ка не 
ўсе проз ві шчы: ка лі па раў ноў ваць са спі сам, на дру ка ва-
ным ў кні зе «Па мяць» па гэ тым жа ра ё не, то не ха пае 97 
ча ла век. Та кое ж ста но ві шча, на пэў на, бу дзе і па ін шых 
сель скіх Са ве тах, ін шых ра ё нах і аб лас цях. Але так быць 
не па він на, — пі саў у рэ дак цыю «Звяз ды» спа дар Ла дзю-
коў з Доб ру ша.

Ён жа па ве дам ляў, што ўзды маў ужо гэ тае пы тан не, але ж 
па чуў, што вы ра шэн не яго вы ма гае срод каў. «Аса біс та мя не 
(цы ту ем ліст чы та ча) па доб ны ад каз за да во ліць не мо жа... 
Я на ра дзіў ся ў 1937 го дзе. Пом ню, як фа шыс ты рас стрэль-
ва лі і па лі лі на шых лю дзей. У вёс цы з 540 да моў за ста ло-
ся толь кі 28... У ра ё не на огул ня ма ні вод на га на се ле на га 
пунк та, дзе за хоп ні кі не рас стрэль ва лі б, не па лі лі б лю дзей 
жы вы мі... На шы зем ля кі, на шы род ныя і бліз кія ад да лі свае 
жыц ці, каб вы ра та ваць нас ад фа шысц кай чу мы. І мы не 
ма ем пра ва не пом ніць іх!» — пі саў спа дар Ла дзю коў.

Як па ве да міў на мес нік стар шы ні Доб руш ска га ра ён-
на га вы ка наў ча га ка мі тэ та спа дар Емяль я наў, ліст гэ ты 
раз гле джа ны. Пом нік зем ля кам, якія пай шлі на фронт у 
вёс цы Ва сіль еў ка, не зна хо дзіц ца ў спі се гіс то ры ка-куль-
тур ных каш тоў нас цяў Рэс пуб лі кі Бе ла русь і не з'яў ля ец ца 
во ін скім па ха ван нем. Ін фар ма цыя пра ім ёны лю дзей, не 
на не се ныя на ме ма ры яль ныя плі ты, па тра буе ўдак лад нен-
няў. Пра ца па ка рэк ці роў цы спі са пра во дзіц ца.

І на пры кан цы: фі нан са выя срод кі для ўве ка ве чан ня 
па мя ці зем ля коў, якія пай шлі на фронт, бу дуць пра ду гле-
джа ны пры фар мі ра ван ні ра ён на га бюд жэ ту на 2014 год у 
рам ках пра вя дзен ня ме ра пры ем стваў, пры све ча ных 70-й 
га да ві не вы зва лен ня Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад ня мец ка-фа-
шысц кіх за хоп ні каў і Пе ра мо гі са вец ка га на ро да ў Вя лі кай 
Ай чын най вай не
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Пас ля пісь маПас ля пісь ма  ��

Ква тэр нае пы тан неКва тэр нае пы тан не  ��

Ад прадзедаў...Ад прадзедаў...  ��

БУ ДЗЕ «КЛУБ БЕ ЛА РУ САЎ»
I Ў СМА ЛЕН СКУ!

Па вод ле апош ня га пе ра пi су на сель нiц тва, 
зроб ле на га ў 2010 го дзе, у Сма лен скай воб-
лас цi пра жы ва ла больш як 12 ты сяч бе ла-
ру саў. Асоб ныя з iх зай ма лi (i зай ма юць!) 
вы со кiя па са ды ў ад мi нiст ра цыi воб лас цi, 
кi ра ва лi прад пры ем ства мi i ўста но ва мi, па-
ста ян на кан так та ва лi па мiж са бой, але ж пры 
гэ тым (у ад роз нен не ад мно гiх iн шых аб лас-
цей i кра iн) не ме лi сва ёй ар га нi за цыi.

Для та го, каб лiк вi да ваць гэ тае ўпу шчэн не, не 
так даў но су стрэ лi ся на чаль нiк Га лоў на га ўпраў-
лен ня Цэнт ра бан ка Ра сii па Сма лен скай воб лас цi 
спа дар Ча ху ноў, ды рэк тар прад пры ем ства «Пры-
ёр буд» спа дар Сця па наў, вi цэ-прэ зi дэнт Сма лен-
ска га бан ка (а «па су мя шчаль нiц тве» — прэ зi дэнт 
Мас коў ска га клу ба бе ла ру саў) спа дар Кан ды ба ды 
мно гiя iн шыя. Вы нi кам гэ тай су стрэ чы ста ла за сна-
ван не но вай гра мад скай ар га нi за цыi — Клу ба бе-
ла ру саў Сма лен ска га краю. Стар шы нёй яго абра ны 
ўра джэ нец го ра да Клi ма вi чы, на мес нiк на чаль нi ка 
дэ парт амен та эка на мiч на га раз вiц ця, iн вес ты цый 
знеш не эка на мiч най дзей нас цi i прад пры маль нiц тва 
воб лас цi спа дар Са ка лоў. Ме на вi та яму (да рэ чы, 
ча ла ве ку з тры ма вы шэй шы мi аду ка цы я мi) зем ля кi 
да ру чы лi пад рых та ваць уста ноў чыя да ку мен ты i 
за рэ гiст ра ваць гра мад скую ар га нi за цыю. Ус ту пiць 
у яе змо гуць усе, хто мае бе ла рус кiя ка ра нi. 

Кан фе рэн цыю, на якой бу дуць вы ра ша ны ар га нi-
за цый ныя пы тан нi, пла ну ец ца пра вес цi ў ве рас нi.

Ка ця ры на МАЗ ГА НА ВА.
г. Сма ленск
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Доб рая вест каДоб рая вест ка  ��

Най перш, у са мо пы тан не тра-
пі ла вель мі рас паў сю джа ная па-
мыл ка. Ша ноў ны спа дар Ка ба чэў-
скі сцвяр джае, што тра ды цый ным 
для бе ла ру саў з'яў ля ец ца так зва ны 
трох член ны зва рот, ад ной з час так 
яко га па він на быць імя па баць ку. 
Але гэ та не зу сім так. Да пе ры я ду 
ўва хо джан ня Бе ла ру сі ў склад Ра-
сій скай ім пе рыі ім ёны па баць ку на 
-іч на шы мі прод ка мі амаль не ўжы-
ва лі ся. Та кая тра ды цыя ўста ля ва-
ла ся ў мо ве толь кі ў XVІІІ—XІX ста-
год дзях. Гэ та пад крэс лі ва ец ца і тым, 
што ты по выя бе ла рус кія проз ві шчы 
ме лі і ма юць та кі са мы кан ча так -іч. 
Пры вя дзём да пры кла ду проз ві шчы 
вя ду чых стыль рэ дак та раў «Звяз ды» 
— Пят ро віч, Сі да ро віч.

На гэ та звяр тае ўва гу ў сва ім 
да сле да ван ні «Эпі ста ляр ны тэкст: 
па няц це, струк ту ра, ты па ло гія» бе-
ла рус кі мо ва знаў ца, кан ды дат фі ла-
ла гіч ных на вук, да цэнт, Сяр гей ВАЖ-
НІК: «У бе ла рус кім моў ным эты ке це 
трох член ныя вет лі выя зва ро ты хоць 
і вя до мы бе ла ру сам зда вён, ад нак 
за ма ца ва лі ся яны ў эпі ста ляр най 
прак ты цы XX ст. пад уплы вам рус-
ка га эты ке ту. Не здар ма ў бе ла рус-
кай мо ве ня ма ад на слоў на га эк ві ва-
лен ту для рус ка га сло ва «от чест во». 
Вель мі ці ка вая на гэ ты конт ага вор ка 
бы ла зроб ле на са мім Ку па лам у ліс-
це да С.М. Га ра дзец ка га (1934 г.): 
«Кстати, сообщи мне имя-от чест во 
Грон ско го и На ко ря ко ва; по бел орус-
ской привычке — не пом ню».

Што ж да ты чыц ца ла ку ны з «пры-
стаў кай», пра якую вы ка жа це ў пы-
тан ні, то ў бе ла рус кай мо ве ёсць два 
ад па вед ні кі тому ж «міс та ру»... Пер-
шае сло ва — «спа дар», якое ўтва-
ры ла ся ад ста ра жыт на га «гас па дар». 
Іс на ва лі і іс ну юць ін шыя яго фор мы: 
спа да ры ня (за муж няя жан чы на), 
спа да рыч (не жа на ты хло пец), спа да-
рыч ня (не за муж няя дзяў чы на), спа-
дар ства (не каль кі ча ла век), спа да ру 
(кліч ная фор ма). Ця пер ужы ва юц ца 
пе ра важ на сло вы спа дар, спа да ры ня і 
спа дар ства. Уз гад ва юц ца і сло вы пан 
(па ні, па ніч, па нен ка, пан ства). Яны 
з'яў ля юц ца ар ха із ма мі, але шы ро ка 
вы ка рыс тоў ва лі ся менш за сто га доў 
та му тым жа Ку па лам у яго пе ра піс цы. 
Як «спа дар», так і «пан» ужы ва юц ца 
ра зам з іме нем і (або) проз ві шчам.

Та кім чы нам, мож на сцвяр джаць, 
што зва рот па іме ні і іме ні па баць ку 
не з'яў ля ец ца ўлас на бе ла рус кім, у 
ад роз нен не ад зва ро ту праз сло вы 
«спа дар». Та кой тра ды цы яй пе ра-
важ на ка рыс та ец ца і «Звяз да».

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ

�

ЯК НАС ЦЯ ПЕР НА ЗЫ ВАЦЬ?
«Звяз да», за што ёй асоб ны дзя куй, пас ля доў на ад стой вае на род-

ныя звы чаі і тра ды цыі. Ад на з іх — з па ва гай ста віц ца ад но да ад на го, 
звяр тац ца па іме ні і іме ні па баць ку. Але ў апош ні час, ці не пе рай ма ю-
чы тра ды цыі За ха ду, га зе та ўсё час цей ужы вае зва рот па проз ві шчы 
і іме ні. Пры гэ тым на За ха дзе пры мя ня юць яшчэ і пры стаў кі кштал ту 
пан, міс тар, гер. У нас та кой пры стаў кі ня ма, і зва рот гу чыць не як ня-
звык ла. Дык ці не вар та пры трым лі вац ца ра ней ша га?

Ва сіль КА БА ЧЭЎ СКІ, г. Ор ша

На ша сям'я жы ве ў iн тэр на це ў до ме вель мi ста-
рой па бу до вы. Хо дзяць чут кi, што яго мо гуць пры-
знаць не ад па вя да ю чым вы зна ча ным са нi тар ным i 
тэх нiч ным па тра ба ван ням, а пас ля, маг чы ма, i знес-
цi. Ка лi тое ад бу дзец ца, якое жыл лё нам па вiн ны 
даць уза мен зай ма е ма га?

Л. Осi па ва, г. Вi цебск

У ад па вед нас цi з п. 6 арт. 93 Жыл лё ва га ко дэк са 
(увай шоў у сi лу з 2 са ка вi ка 2013 г.), у вы пад ку зно су 
iн тэр на та, пры знан ня жы ло га па мяш кан ня ў iн тэр на це 
не ад па вя да ю чым вы зна ча ным для пра жы ван ня са нi-

тар ным i тэх нiч ным па тра ба ван ням i пе ра во ду яго ў не-
жы лое, а так са ма ў вы пад ку, ка лi iн тэр нат зна хо дзiц ца ў 
ава рый ным ста не або па гра жае аб ва лам, ар га нi за цыя, 
у рас па ра джэн нi якой зна хо дзiц ца гэ ты iн тэр нат, па вiн на 
вы дзе лiць гра ма дзя нам, якiя пра жы ва юць у iн тэр на це, 
жы лыя па мяш кан нi ў iн шым iн тэр на це з за ха ван нем вi ду 
ра ней за клю ча ных да га во раў най му жы ло га па мяш кан-
ня i тэр мi ну яго дзе ян ня (ка лi да га вор най му жы ло га 
па мяш кан ня быў за клю ча ны на пэў ны тэр мiн).

Вiк тар СА ВIЦ КI

�

З iн тэр на та — у iн тэр нат
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