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«У рус кіх тэкс тах 

час та су стра ка ец ца 

ска ра чэн не б/у 

і на ват цэ лае сло ва 

«бэ уш ная» 

(на прык лад, ма шы на). 

Як гэ та бу дзе 

па-бе ла рус ку?» — 

ці ка віц ца спа да ры ня 

Свят ла на. 

Ад яе ж пы тан ні: ці ёсць 

у на шай мо ве сло ва 

«ба я рыш нік» 

і ці пра віль на ка заць, 

што ў не ка га — 

«ні ка пей кі за ду шой»?

Як заўж ды, на моў ныя пы-

тан ні чы та чоў ад каз ва юць 

стыль рэ дак тар «Звяз ды» 

Алесь Са ла ме віч, а так са ма 

рэ дак тар і пе ра клад чык Леў 

Глу шыц кі.

1. У рус кай мо ве ска ра чэн-

не б/у па хо дзіць ад бывший в 

употреблении. Ад па вед на ў 

бе ла рус кай — ад які быў у ка-

ры стан ні — б/к.

Ад нак па маг чы мас ці лепш 

ужы ваць не каль ка ва ны вы раз 

які быў у ка ры стан ні, а сло ва 

ўжы ва ны. Яно па хо дзіць з ту-

тэй шых га во рак, ёсць у слоў ні-

ках і сва ёй струк ту рай цал кам 

ад па вя дае ўсім за ко нам бе ла-

рус ка га сло ва ўтва рэн ня.

2. Ба та ніч ная тэр мі на ло гія — 

ад на з га лін, дзе на зі ра ец ца 

най боль шае ра зы хо джан не 

па між на шы мі дзяр жаў ны мі лі-

та ра тур ны мі мо ва мі. «Боярыш-

ник» па-бе ла рус ку на зы ва ец ца 

глог. Гэ та на род нае сло ва, якое 

шы ро ка вы ка рыс тоў ва ец ца і ў 

лі та ра ту ры. Вось, на прык лад, 

сказ з Ка рат ке ві ча вай «Лад дзі 

рос па чы»: «Вы лі ва ха ся дзеў 

пад кус том гло гу і па пі ваў са-

лод кую ра ма нею».

3. У бе ла рус кай мо ве ёсць 

вы раз «за ду шой». Ён фік су-

ец ца ў роз ных слоў ні ках, у тым 

лі ку ў «Слоў ні ку фра зе а ла гіз-

маў» Іва на Ле пе ша ва: «[Югас] 

та кі ж бяс хлеб нік, як і мы. Ні чо-

га — за ду шой». Танк.

Ад нак ёсць у нас і больш па-

шы ра ны ва ры янт: пры ду шы. 

Ся род пры кла даў з га во рак у 

вы дан ні «Бе ла рус кая фра зеа-

ло гія» Фё дар Ян коў скі па да-

ваў та кія: «Ці ж мож на, каб так 

жыць? Пры ехаў у гос ці, а ў яго 

пры ду шы руб ля ня ма». (Прык-

лад за пі са ны ў род ным аў та ру 

Глус кім ра ё не.) «Вы зды маць 

[фа та гра фа ваць], а ў мя не пры 

ду шы каб грош, каб ка пей ка, — 

ня ма». (А гэ ты — з Ба ра на віц-

ка га ра ё на.)

На зва ны ва ры янт цал кам 

да пу шчаль на вы ка рыс тоў ваць 

і ў лі та ра тур най мо ве. Ён ёсць, 

на прык лад, у ака дэ міч ным «Бе-

ла рус ка-рус кім слоў ні ку», яго 

вы ка рыс тоў ва лі ў сва іх тво рах 

Кузь ма Чор ны, Эду ард Са муй-

лё нак ды ін шыя.

Я зноў вы бі раю Я зноў вы бі раю 
«Звяз ду»«Звяз ду»

«...Та му што 
ў ёй — пра ўсё 
і для ўсіх»

Най перш — шчы ры дзя куй 

га зе це за род ную мо ву, 

за ці ка вую ін фар ма цыю 

і ка рыс ныя па ра ды.

Я пра цую вы ха ва цель кай у 

дзі ця чым сад ку. Не так даў но 

мы там ду ма лі, як ад свят ка ваць 

вы пуск ны. Бы ла пра па но ва на-

конт за пус ку ба ло ні каў. І быў 

ар ты кул Сяр гея Ра соль кі «За-

мест свя точ ных ша ры каў — 

па сад ка дрэў». Дык ці ка вая ж 

ідэя!.. Яе з ах во тай пад тры ма лі 

баць кі на шых дзе так. І з мая 

ў сад ку, на ад мыс ло вай алеі, 

ужо рас це туя з шыль дач кай 

«Вы пуск-2019»...

Ця пер на два рэ лі пень, я 

на бі раю гру пу ма ле чы, якой 

вель мі па трэб ны раз віц цё выя 

ды ван кі, гуль ні. І тут мне зноў 

да па ма гае «Звяз да», ар ты-

кул пра го мель скую кам па нію 

«Ме тэа рыт Плюс», пра дук цыя 

якой упры гож вае ця пер гру пу 

да шка лят, слу жыць для раз віц-

ця маў лен ня і ма то ры кі рук.

Ёсць у лю бі май га зе це і лю-

бі мыя руб ры кі, аў та ры. Я ні ко лі 

не пра пус каю ар ты ку лы Але-

ны Ляў ко віч, Свят ла ны Яс ке-

віч, Ва лян ці ны Доў нар, Над зеі 

Ні ка ла е вай, ча каю вы пус каў 

«Ся мей най га зе ты». І на огул 

(як і ўсе ў на шай сям'і) чы таю 

га зе ту, мож на ска заць, ад рад-

ка да рад ка, та му што там — 

жыц цё выя пы тан ні асоб на га 

ча ла ве ка і праб ле мы кра і ны, 

там — пра ўсё і для ўсіх.

Ад куль мае па жа дан ні: 

«Звяз дзе» — да лей ша га роск-

ві ту, звяз доў цам — на тхнен ня 

і ап ты міз му. А са бе — су стрэч 

з жур на ліс та мі, пры чым — не 

толь кі на ста рон ках. Ад на з ма іх 

мар — па бы ваць у рэ дак цыі. 

Ну ча му б і не? Дум кі ж, рэч 

ма тэ ры яль ная?

Воль га Зміт ра ко віч, 

пад піс чы ца «Звяз ды» 

з 1986 го да,

г. Круп кі.

Р.S. Да ве да ма ўсіх, хто 

чар го вы ці пер шы раз вы браў 

для ся бе «Звяз ду»: заўт ра ў 

рэ дак цыі ад бу дзец ца чар го-

вы ро зыг рыш пры зоў, на які 

(і, вя до ма ж, пас ля яко га...) да 

нас пры хо дзяць пад піс чы кі.

А та му — да су стрэч. І не 

толь кі на ста рон ках га зе ты!

З пра фе са рам Брэсц ка га 

дзяр жаў на га тэх ніч на га 

ўні вер сі тэ та, пра ва дзей ным 

чле нам Ака дэ міі 

пе да га гіч ных і са цы яль ных 

на вук Ра сій скай Фе дэ ра цыі, 

аў та рам 40 ма на гра фій, 

ву чэб на-ме та дыч ных 

да па мож ні каў і амаль 300 

на ву ко вых прац Ма ры яй 

ЖЫ ГА ЛА ВАЙ я па зна ё мі ла ся 

даў но — у ад ной з біб лі я тэк, 

на твор чай су стрэ чы з 

чы та ча мі. І, пом ню, ура зі лі 

та ды не столь кі рэ га ліі 

гэ тай аба яль най і муд рай 

жан чы ны, коль кі дзіў ная 

свят ла нос ная энер гія.

Пра яе, за слу жа ную на стаў ні-

цу Бе ла ру сі, ура джэн ку вёс кі Збу-

раж, што на Ма ла рыт чы не, — мне 

за ха це ла ся рас ка заць чы та чам 

«Звяз ды».

— Ма рыя Пят роў на, мы з ва мі 

доб ра ве да ем, што ў бе ла рус кіх 

вёс ках на ра дзі ла ся шмат цу-

доў ных паэ таў. Ня ма ла, ві даць, 

і ву чо ных... У ва шым ма лен стве 

неш та прад каз ва ла, што спы ні це 

свой вы бар на пе да го гі цы, ста не-

це пра фе са рам?

— Пас ля 9-га кла са я збі ра ла ся 

ву чыц ца на ге о ла га, паз ней ха це ла 

стаць спя вач кай, бо з пос пе хам вы-

сту па ла на ват на ра ён ных і аб лас-

ных ме ра пры ем ствах, ад нак баць ка 

ска заў, што для сур' ёз на га жыц ця 

гэ та не пра фе сія. Та му пас ля шко-

лы я па да ла ся на фіз мат, не даб-

ра ла паў ба ла, пай шла пра ца ваць 

пі я нер ва жа тай, а ўжо на ле та апы-

ну ла ся на філ фа ку...

Сён ня, азі ра ю чы ся на ўжо прой-

дзе ны шлях, ду маю, што ў лё се ча-

ла ве ка, як у то га ж ге о ла га, па ві нен 

быць і по шук, і пра віль ны ма тэ ма-

тыч ны раз лік. Да рэ чы, не толь кі ў 

на ву цы, але і ў аса біс тым жыц ці: 

у мя не сён ня трое дзя цей, пя цё ра 

ўну каў, два праў ну кі...

— Да ро га — як мож на па ду-

маць — бы ла без асаб лі вых пе ра-

шкод, але ж я ве даю, што гэ та не 

так, што вам да вя ло ся пе ра жыць 

ня ма ла пе ра лом ных мо ман таў, 

якія маг лі ка рэн ным чы нам змя-

ніць жыц цё...

— І са праў ды, у до сыць ма ла дым 

уз рос це (ма лод ша му сы ну бы ло ча-

тыры га ды) я пе ра нес ла клі ніч ную 

смерць ад ана фі лак тыч на га шо ку, 

доў га ля чы ла ся, год не пра ца ва ла, 

бо дрэн на ха дзі ла, бы лі праб ле мы з 

па мяц цю... Мне та ды ўсё на стой лі-

вей га ва ры лі пра гру пу ін ва лід нас ці, 

я ад яе ад маў ля ла ся, і муж мя не ў 

гэ тым пад трым лі ваў... У вы ні ку пас-

ля азда раў лен чых пра цэ дур у са на-

то ры ях Кры ма, Каў ка за, Бал га рыі 

я, дзя ка ваць бо гу, без уся ля кіх ле-

каў вяр ну ла ся да ра ней ша га жыц ця 

і праз ней кі час ужо ўдзель ні ча ла 

ў на ву ко вых се мі на рах, збі ра ла ся 

па сту паць у ас пі ран ту ру пры Ін сты-

ту це на цы я наль ных праб лем аду ка-

цыі ў Маск ве і для та го, каб здаць 

кан ды дац кі мі ні мум у Мін ску па 

фі ла со фіі, у Маск ве і Брэс це — па 

за меж най і ра сій скай лі та ра ту ры, 

ве ча ра мі, пас ля ра бо ты, мож на ска-

заць, за свет, ез дзі ла на кур сы...

Аба ра ніў шы кан ды дац кую ды-

сер та цыю, за се ла за док тар скую, 

пас ля якой бы лі ін шыя пры ступ кі, 

якія і ва бі лі, і ва бяць уверх, не да-

ючы спы ніц ца.

Та кі вось лёс, та кое вось, мож на 

ска заць, дру гое жыц цё, якое толь кі 

па цвяр джае ве ліч све та па бу до вы і 

ўся выш ня га.

— Вы, трэ ба ра зу мець, вы рас лі 

ў сям'і, дзе ве ру не ад маў ля лі?

— Баць кі заў сё ды бы лі для мя не 

і апо рай, і аба ро най, якая да да ва ла 

сіл. Пе ра жыў шы вай ну і стра ты, яны 

ве да лі ца ну са праўд на му шчас цю, 

якое за клю ча ла ся ў мі ры (у шы ро-

кім сэн се гэ та га сло ва, а зна чыць — 

яшчэ і ў сям'і). Яны ве да лі ца ну гар-

мо ніі ў ад но сі нах па між муж чы нам і 

жан чы най, па між пра цай фі зіч най і 

ду хоў най, без якой не мо жа ад быц-

ца са праўд ная асо ба. Ве да лі, што 

шчас це зда бы ва ец ца ў што дзён най 

ба раць бе ча ла ве ка са сва і мі сла-

бас ця мі. З до му сва іх баць коў я вы-

нес ла муд рае: «На бя ры ся сме лас ці, 

ка лі хо чаш неш та змя ніць, на бя ры ся 

цяр пен ня, ка лі неш та змя ніць не мо-

жаш, і на бя ры ся ро зу му, каб ад роз-

ніць, ка лі па трэб ная сме ласць, а ка лі 

цяр пен не».

Най скла да ней, вя до ма, бы ло з 

апош нім, з ро зу мам, бо ад куль ён у 

вяс ко вай дзяў чын кі, якая са ма пра-

клад ва ла са бе да ро гу і та му на бі ва-

ла шмат гу за коў.

— У ба раць бе за іс на ван не 

ча ла вец тва мае ве лі зар ней шы 

до свед. Ён — у не злі чо най коль-

кас ці кніг... Як у гэ тым бяз меж-

жы вы браць па трэб нае? Якія кні гі 

да па ма га лі вам?

— У шко ле я з за да валь нен нем 

чы та ла кла сі ку — і ай чын ную, і рус-

кую, ва ўні вер сі тэ це і пас ля яго — 

пра грам ныя мас тац кія кні гі, у тым 

лі ку па псі ха ло гіі і фі ла со фіі, ця пер 

у ста лым уз рос це... На за ву хі ба не-

каль кі ім ёнаў і тво раў: Ко лас, Ку-

па ла, Ка рат ке віч... «Што та кое не 

шан цуе і як з ім зма гац ца» Мі ха і ла 

Ве ле ра, «Дыя лек ты ка Пе ра ход на га 

Пе ры я ду з Ні ад куль у Ні ку ды» Вік-

та ра Пя ле ві на, «Ал хі мік», «Мак туб» 

Паў ла Ка эльё, «Ім пе рыя анё лаў» 

Бер на ра Вер бе ра...

На мой по гляд, га лоў нае ў вы-

ба ры кніг — кі ра вац ца ўнут ра най 

па трэ бай у чы тан ні, па ста ян най 

ма ты ва цы яй да па знан ня све ту, а 

зна чыць, і са мо га ся бе, та ко га, як 

ёсць.

— А якія мы? Ця пер усё час цей 

су стра ка юц ца лю дзі хмур ныя, па-

крыў джа ныя на лёс: маў ляў, усё 

не так. А як трэ ба, у пры ват нас ці, 

на ваш да свед ча ны по гляд? Які мі 

пра ві ла мі ў жыц ці кі ра ва лі ся вы, 

што мо жа це па ра іць ін шым?

— Лю дзей, не за да во ле ных жыц-

цём, я так са ма су стра ка ла час та.

Не як у марш рут цы еха ла з ма-

ла дым ча ла ве кам, яко га пас ля 

ву чо бы раз мер ка ва лі на ра бо ту 

ў вёс ку. Ён стра шэн на скар дзіў-

ся на лёс! Мы з кі роў цам доў га 

слу ха лі, а на рэш це, я не вы тры-

ма ла — па пра сі ла хлоп ца па гля-

дзець на пра ва. Усё там ра да ва ла 

во чы: да гле джа ная зям ля, квет-

кі... Спы та ла, што ён ад чу вае? 

Хло пец ска заў: «Ну, вя до ма ж, 

ра дасць». По тым я па пра сі ла яго 

па гля дзець на ле ва, дзе на до ечы, 

мяк ка ка жу чы, па сва во ліў ве-

цер — па ла маў дрэ вы (ма ла ды 

ча ла век скры віў ся і ад вёў во чы). 

А я ўрэш це ска за ла, што гэ та па-

езд ка, да ро га — і ёсць на ша жыц-

цё, у якім заў сё ды быў, ёсць і бу-

дзе як па зі тыў, так і не га тыў. У які 

бок гля дзець, кож ны ча ла век вы-

бі рае сам. І ад па вед на жыц цё яго 

бу дзе пра бя гаць, як гэ та марш-

рут ка — аль бо ў ра дас ці, аль бо ў 

рас ча ра ван нях... Ма ла ды ча ла век 

на ней кі час змоўк, за ду маў ся, а 

по тым па дзя ка ваў мне за атры-

ма ны ўрок...

Я заў сё ды, на ват у не га ты ве, шу-

каю па зі тыў. Не здар ма ж у на ро дзе 

ка жуць, што не бы ло б ча сам шчас-

ця, ды ня шчас це па маг ло...

Што да ты чыц ца па крыў джа ных 

на свой лёс, то тут ад на знач на га 

ад ка зу ня ма: у жыц ці ха пае ўся-

ля ка га. Але ж ка лі ча ла век фі зіч-

на зда ро вы, то не за да во ле насць 

най час цей вы ні кае ад яго... не на-

ед нас ці — не за да во ле нас ці ма тэ-

ры яль ным бо кам жыц ця. Памятае-

це ў Хэ мін гу эя? «Дай це ча ла ве ку 

не аб ход нае — і ён за хо ча вы год. 

За бяс печ це яго вы го да мі — ён бу-

дзе імк нуц ца да рас ко шы...» Та му 

я заў сё ды дзя кую бо гу за тое, што 

дае мне і ма ёй сям'і са праў ды не-

аб ход нае, ра ду ю ся спра вам, якія 

па шчас ці ла зра біць, ста ра юся зна-

хо дзіць дро бя зі, здоль ныя ўзняць 

на строй, пе ра ка наць у праў дзі вас ці 

кры ла та га «Жыц цё цу доў нае, на ват 

та ды, ка лі яно жах лі вае».

— Гэ та, бу дзем лі чыць, пра ві ла 

пер шае. Ёсць на ступ ныя?

— Так: су мня вай ся, пра ліч вай, 

раз ва жай да та го ча су, па куль не 

пач неш спра ву, а вось па чаў шы, — 

ужо ідзі, не ад сту пай на зад, на ват 

та ды, ка лі бу дуць пе ра шко ды і не 

бу дзе пры знан ня; не бой ся ву чыц ца 

но ва му, не пом ні зла, лю бі жыц цё і 

лю дзей... Жы ві, урэш це, бу ду чым, 

а не мі ну лым і сён няш нім: як лю бі ла 

паў та раць мая ба бу ля, пла ны па він-

ны быць за га ра мі, на ват та ды, ка лі 

смерць за пля ча мі.

— Ма рыя Пят роў на, вы апуб лі-

ка ва лі мност ва на ву ко вых прац. 

У іх са бра ны вель мі ці ка вы і ба-

га ты ма тэ ры ял, яны бліс ку ча на-

пі са ны. Вам улас ці вая не ве ра год-

ная пра ца здоль насць!.. Які па ві-

нен быць рас па ра дак дня, каб усё 

па спя ваць?

— Кож на му ў гэ тым жыц ці да-

ец ца па яго ных сі лах... Ад куль яны 

бя руц ца? Ві даць, ад баць коў, чый 

ап ты мізм і энер гію я атры ма ла ў 

спад чы ну. А са ма прос та пры вык ла 

бе раг чы і ша на ваць ад ве дзе ны час. 

Ка лі нех та пы тае пра ад па чы нак, я 

звы чай на ад каз ваю, што ў на ву коў-

ца яго прос та ня ма, та му што ход ду-

мак спы ніць не маг чы ма. Да та го ж 

лю бую спра ву я заў сё ды раб лю з 

ду шой. Та му кож ны дзень азі ра ю ся 

на тое, як ён пра жы ты, і хі баў, мож-

на ска заць, не ба чу. Жыц цё, зга-

дзі це ся, та кое, якім мы яго ро бім.  

Упэў не на, што лю бы ча ла век мо жа 

ажыц ця віць сваю ма ру, га лоў нае — 

ня стом на, кож ны дзень на блі жац ца 

да яе — хоць бы на крок.

Ва лян ці на Па лі ка ні на,

г. Мінск.

Трак та ры 
мы вы пус ка лі

У свят ле 
Ле нін скіх ідэй.

Так што 
тэх ні кі ха пае,

Нам бы ў вё сач кі... 
лю дзей!

* * *
Цём ны лес гу дзе 

су ро ва,
Су ха сто і на ста іць,
Каб узяць яе 

на дро вы,
Трэ ба гро шы кі 

пла ціць.
* * *

На ві га та ры пры дба лі,

Ака за ла ся — дар ма.

У гры бы пай шлі — 

пра па лі:

У ле се су вя зі ня ма!

* * *

У Еў ро пе, за мя жой,

Наш ля но чак 

цэ ніц ца.

Як на се ем-

пра да дзім —

Жытка пе ра ме ніц ца.

* * *

Не пы тай це, 

хлоп цы-дзеў кі,

Дзе бя ром 

для вас пры пеў кі?

Ды ў са ро кі 

на хвас це:

Лес ся куць, 

а ён рас це.

Іван Аст роў скі,

г. Мінск.

Наш ча ла век!Наш ча ла век!

«ЖЫЦ ЦЁ ТА КОЕ, ЯКІМ МЫ ЯГО РО БІМ...»

Так ці не?Так ці не?Спя вай, ду ша!Спя вай, ду ша!

«Не пы тай це, хлоп цы-дзеў кі,
Дзе бя ром для вас 
пры пеў кі?»

КАБ МЫ ТАК СЯДЗЕ ЛІ, 
як Вы лі ва ха!

Пошту чытала 

Валянціна ДОЎНАР.


