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КРЫНIЦА ЦУДАДЗЕЙНАЙ СIЛЫ 

 
27 лютага 2019 года адбылося трыццаць першае пасяджэнне створанага нашай пісьмен-
ніцкай арганізацыяй грамадскага дыскусійнага клуба «Словадром». Сустрэча стала ад-
ным з мноства мерапрыемстваў, прысвечаных Міжнароднаму дню роднай мовы (21 лю-
тага). 
 

Аўдыторыю было прапанавана падзяліць на дзве 
часткі – на экспертаў і іх апанентаў. І з аднаго, і з дру-
гога боку прыняць удзел у абмеркаванні тэмы «Мова 
як апора. Устойлівыя выразы» прыйшлі людзі вопыт-
ныя і вельмі аўтарытэтныя. Сярод іх – нашы даўнія 
сябры і новыя ўдзельнікі дыскусійнага руху. Важным, 
абнадзейваючым фактам можна назваць і актыўны 
ўдзел моладзі ў рабоце 31-га пасяджэння клуба. Ка-
манду экспертаў склалі ў асноўным прадстаўнікі ГрДУ 
імя Янкі Купалы i члены СПБ: літаратуразнавец, наву-
ковы супрацоўнік навуковай бібліятэкі ВНУ Міхаіл Баг-
данавіч Пажарыцкі; кандыдат філалагічных навук, да-
цэнт кафедры беларускай філалогіі ГрДУ імя Янкі Ку-

палы, літаратуразнавец, фалькларыст, член СПБ Руслан Канстанцінавіч Казлоўскі; мовазнавец, 
доктар філалагічных навук, прафесар Мікалай Аляксандравіч Даніловіч; кандыдат педагагічных 
навук, дацэнт кафедры беларускай філалогіі ГрДУ імя Янкі Купалы Нона Эдмундаўна Шандроха; 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускай філалогіі ГрДУ імя Янкі Купалы, літа-
ратуразнаўца, паэтэса, член СПБ Алiна Эдмундаўна Сабуць; літаратуразнаўца, паэтэса, член 
СПБ, Заслужаны настаўнiк Беларусi Алена Вiтальеўна Руцкая; кандыдат гiстарычных навук, да-
цэнт кафедры гicторыi Беларусi, член СПБ, публiцыст Уладзiмiр Яўгенавiч Ягорычаў; лаўрэат 
Нацыянальнай лiтаратурнай прэмii, член СПБ, дзiцячая пiсьменнiца Ганна Iосiфаўна Скаржын-
ская-Савiцкая. Каманду апанентаў склалi вядомыя члены нашага дыскусійнага клуба і тыя, хто 
далучыўся да іх упершыню, а сярод іх калегі па СПБ i аматары лiтаратуры, ветэраны працы, пе-
дагогі, уладальнікі актыўнай жыццѐвай пазіцыі, людзі, зацікаўленыя творчасцю, мастацтвам, 
грамадскiм жыццѐм, пры чым не вiртуальнай, а рэальнай яго версiяй. Асобна неабходна 
назваць дэлегацыю студэнтаў філалагічнага факультэта ГрДУ імя Янкі Купалы пад кіраўніцтвам 
выкладчыка Ноны Эдмундаўны Шандрохі; дэлегацыю сярэдняй школы № 39 г. Гродна пад 
кіраўніцтвам настаўніка беларускай мовы і літаратуры Эмы Уладзіміраўны Урублеўскай і дэле-
гацыю гарадской гімназіі № 9 пад кіраўніцтвам настаўніка беларускай мовы і літаратуры Ва-
лянціны Браніславаўны Вітут. Роль лiдэра каманды апанентаў (прагучала нават слова 
«апазіцыя», пачуліся смяшкі) я прапанаваў кіраўнiку народнага клуба творчай iнтэлiгенцыi 
«Гранi» Аляксандру Мiхайлавiчу Закрэўскаму.  
 
З якой мэтай зроблены гэты падзел, думаю, зразумела – каб дасягнуць эфекту дыскусійнасці, бо 
калі і не будуць апаненты аспрэчваць пачутае ад экспертаў, то хаця б паспрабуюць дапоўніць 
інфармацыю навуковай супольнасці са сваiх пазіцый – жыццѐвых, грамадскіх, чалавечых. Так 



яно і атрымалася. І атрымліваецца амаль на кожным пасяджэнні. Моладзь складае апазіцыю 
ветэранам; ліберальная, прагрэсiўная грамадскасць – кансерватарам, традыцыяналiстам... 
Нават тыя, хто не далучаецца да работы нашага клуба, ведаючы пра яго існаванне, у пэўным 
сэнсе таксама дэкларуюць сваѐ стаўленне да яго. Так пабудаваны сучасны соцыум. Часта ча-
лавек, сам таго не ведаючы, з'яўляецца выразнікам якой-небудзь пазіцыі. Напрошваецца выс-
нова аб тым, што толькі ў дыяпазоне грамадскага гучання, у кантэксце культурным, навукова-
папулярным паняцце «апазіцыя» носіць канструктыўны характар. Тым больш, што гэтае слова ў 
нашым праекце абазначае адразу некалькі паняццяў з галiны філалогіі і філасофіі. Гэта водгук 
на пачутую рэпліку. А што значыць быць апанентам? Тут неабходна зрабіць спасылку на нека-
торыя назіранні за работай нашага дыскусійнага клуба. Быць апанентам – гэта значыць не зга-
джацца з кім-небудзь, з чым-небудзь, але скрозь усе гэтыя нязгоду, непрыманне, вастрыню ўсѐ 
ж заставацца ў фармаце дыскусіі, гэта значыць быць датычным да адной агульнай справы, 
быць блiзкiм па духу, «сугучным» гэтаму працэсу і іншым яго ўдзельнікам. Улічваючы істотны 
навуковы кантэкст у рабоце нашага клуба, быць апанентам у фармаце грамадскай дыскусіі – 
гэта ўмець слухаць, быць гатовым да адкрыццяў, да атрымання новых ведаў, да абмену ўсім 
гэтым матэрыялам, яго аналізу, каб пасля выкарыстоўваць атрыманае, створанае разам пры 
рэалізацыі сваіх творчых і жыццѐвых праграм. Быць апанентам у фармаце грамадскай дыскусіі 
значыць – быць верным слову, культуры, сваѐй чалавечай iснасцi.  
 
Такім чынам, з лѐгкай рукі нашых навукоўцаў дыскусія лічыцца жанрам мастацтва, мастацтва 
зносін. Яшчэ некалькі слоў аб яго жанравых асаблівасцях. Як чалавек, не пазбаўлены схільнасцi 
да вобразнага мыслення, прыкметы дыскусійнасці, элементы грамадскай паліфаніі я гатовы 
параўнаць з рэхам, з сугуччамі, як літаратар – з рыфмай. Нават захоўваючы вернасць сваім пе-
ракананням, застаючыся на сваіх iндывiдуальных грамадзянскіх пазіцыях – палярных, супраць-
леглых, розных – мы рыфмуемся падобна да сугуччаў. У выніку ствараем нейкi агульны твор 
такога далікатнага, вытанчанага, неацэннага мастацтва – мастацтва грамадскай камунікацыі. Ці 
трэба нагадваць пра тое, што ўважлiвае, беражлівае стаўленне да гэтага  асаблівага жанру та-
кога ж асаблівага мастацтва патрабуе ад усіх нас асаблiвай адказнасці?..  
 

 



У iдэале рацыянальны баланс паміж рознымі пунктамі гледжання і дае тое, што прынята назы-
ваць сацыяльнай стабільнасцю, устойлівасцю, упэўненасцю ў заўтрашнім дні. Менавіта пра гэта 
хацелася пагаварыць, прывязаўшы тэму гутаркi і да Дня роднай мовы, і да такой з'явы ў бага-
тым і разнастайным свеце слоў, як устойлівыя выразы. Няцяжка здагадацца, што менавіта 
азначэнне «ўстойлівыя» прыцягвае ўвагу магчымасцю спраецыраваць гэтую якасную характа-
рыстыку – устойлівасць – на жыццѐ нашага грамадства.  

 
З вельмі аб'ѐмным і ўсебаковым аглядам дасягненняў сучаснай Гродзенскай навукі ў галіне вы-
вучэння ўстойлівых выразаў выступіў Міхаіл Багданавіч Пажарыцкі. Прамова спікера змяшчала 
назвы навуковых прац, перыядызацыі іх стварэння і выдання, імѐны аўтараў, бібліяграфічныя 
даведкі. Выступоўца дадаў да гэтага свае ўласныя кароткія каментары. Завяршыўся строгі да-
клад на нечакана жартаўлівай ноце – «Я працую ў жаночым калектыве. Жанчыны любяць свят-
ло. (Мы, мужчыны, па-мойму, не так). Паўключаюць, паўключаюць... Я гавару: ну навошта? I да-
лей – прыказкай: «Хто дзяржаўнага не шануе, той свайго мець не будзе!» – заявіў Міхаіл Багда-
навіч Пажарыцкі. Вось яна, устойлівасць мовы як апора для нас з вамі – у мудрасці жыццѐвай, у 
прагматычнасці, у павазе да побыту, да маѐмасці, да матэрыяльнага свету з пазіцый велічы ду-
ху народа, яго грамадзянскай сталасці. Таму што прагучаўшай прыказцы нямала гадоў, і слова 
«дзяржаўнага» прыйшло на месца колішняга слова «панскага». Змяняецца многае: гістарычныя 
эпохі, разнавіднасці грамадскага ладу. А мудрасць народа, адлюстраваная ў мове, застаецца 
непахiснай. 

 
Член нашага клуба са стажам, арт-адміністратар 
Аляксандр Ігнаценка (на здымку) звярнуўся да 
моладзі і нечакана загаварыў пра перыпетыі 
ўкраінскага нацыянальнага адбору на міжнарод-
ны песенны конкурс «Еўрабачанне» і пра 
адлюстраванне гэтай сітуацыi ў інфармацыйнай 
прасторы. Аляксандра Васільевіча зацікавіла 
тое, як родная мова трапляе ў залежнасць да 
«махрыстай» (махровой) палітыкі. Пад уплывам 
масава-інфармацыйных вятроў, якія няспынна 
дзьмуць у нашым клубе як сацыяльным зрэзе, 
дыскусія адскочыла ў бок ад зададзенай тэмы. 
Загучалі імѐны вядомых пісьменнікаў. Вядомых 
у сэнсе «вельмі вядомых». Зайшла гаворка аб іх узаемаадносінах з роднай мовай, што выгля-
даюць не заўсѐды адназначнымi. У ідэйнае рэчышча нашай гутаркі клуб паспяшалася вярнуць 
Алiна Эдмундаўна Сабуць. Адбылося дыскусійнае напружанне ў лагеры экспертаў. Я падумаў 
пра тое, наколькі няўстойлівай часам бывае глеба пад нагамі ў парыве палемiкi: стаць апанен-
там бліжняга значна прасцей, чым стаць аднадумцам.  
 
Руслан Канстанцінавіч Казлоўскі распачаў сваѐ выступленне з крылатага выразу: «Якiя мы 
гаспадары, такiя нашыя двары». Вельмi красамоўна навуковец, педагог прааналізаваў вынікі 
перапісаў насельніцтва ў дачыненні да роднай мовы: «Дзесяць гадоў таму падчас перапiсу род-
най мовай беларускую назвалi 47 працэнтаў... Усе так радуюцца... А вы за дзесяць гадоў да 
гэтага перапiс бачылi? Колькi там назвала роднай мовай беларускую?» «78», – цiха падказала 
дакладную лiчбу Алена Вiтальеўна Руцкая. «78, – працягваў Р.К. Казлоўскi, –  а тут сорак сем... 
За дзесяць гадоў падзенне на 21 працэнт. Гэта страты беларускай мовы, якая вымерла разам з 



тымi, хто за дзесяць гадоў памѐр. А ўсе тыя, хто нарадзiўся за дзесяць гадоў, не былi выхаваны 
па-беларуску». Навуковец прапанаваў пачакаць яшчэ адзiн перапic насельнiцтва, каб зрабiць 
пэўную выснову адносна прагрэсу цi рэгрэсу. А я падумаў, што статыстычныя апытанні таксама 
не стаяць на месцы, як і ўсѐ навокал; некаторыя пазіцыі ў іх могуць скасоўвацца, саступаць 
месца іншым, новым. Напрыклад, аб колькасці карыстальнікаў сацыяльных сетак... 
 

Самым галоўным у размове пра мову Руслан Канстанцінавіч 
лічыць этнасамаідэнтыфікацыю людзей. Навуковец распавѐў пра 
сваю бабулю, якая нядаўна адсвяткавала 101-ы дзень нараджэн-
ня. Жанчына на сваім хаду, пры цвѐрдай памяці і размаўляе на 
чысцюткай беларускай мове (варыянт Якуба Коласа, Нясвiжскi 
раѐн). «Я спецыяльна запiсаў яе на вiдэа для таго, каб нiхто не 
гаварыў, што беларускую мову выдумалi штучна, бо такiя галасы 
ў апошнi час чуць, – працягваў член клуба, – Але яна, калi гаво-
рыць, гаворыць фразамi-выразамi. Устойлiвымi. Фразеалагiзмамi, 
прымаўкамi... Яна не гаворыць проста так. Пры тым гэтых выра-
заў вельмi многа. I калi мне трэба недзе карэктаваць беларускую 
мову – гляджу, як гаворыць мая бабуля. А калi звяраю са 
слоўнiкам – правiльна! ...У сродках масавай iнфармацыi – памыл-
кi. У пiсьменнiкаў многiх – памылкi жудасныя! Не кажучы пра 

многiх выступоўцаў, хто iдэнтыфiкуе сябе як надта вялiкiя беларусы». У мяне па спіне прабег 
халадок. ...З нагоды памылак у дадзеным выпадку дазволю сабе такую паралель. Неаднаразова 
даводзілася чуць пра памылкі ў паводзінах людзей у цэрквах. Cупрацоўнiкi ўстаноў культу (звы-
чайна не святары) звяртаюць на іх вашу ўвагу не заўсѐды тактоўна i ветлiва. І гэта адбівае ахво-
ту ў вернікаў, асабліва без вопыту, хадзіць у храм, а то і зусім адштурхвае ад царквы. Але што 
тычыцца некаторых маiх калегаў, тут не магу не пагадзіцца: каб быць актыўным папулярызата-
рам, экспертам у роднай мове, барацьбiтом за яе якасць i чысцiню, спяшацца не трэба. Нярэдка 
паміж самаідэнтыфікацыяй і моўнымі магчымасцямі цэлая прорва. Далѐка не ва ўсіх бабулі 
валодаюць кананічнай версіяй беларускай мовы. Мае бабуля i дзядуля па лiнii мацi родам з 
Вiцебшчыны. Таксама пражылi немалое жыццѐ i размаўлялi на рускай мове, дакладней на яе 
тэрытарыяльным дыялекце. Па лiнii бацькi бабуля i дзядуля былi з Берасцейшчыны, жылi неда-
лѐка ад украiнскай i польскай межаў. Сiтуацыя з мовай таксама не вельмi спрыяльная для мяне 
як для нашчадка – ciнтэз польскай, рускай і ўкраінскай моў. Зразумела, што з гэткага вінегрэта 
беларускай мове не ўзнiкнуць. Дарэчы, на гэтай каларытнай трасянцы, таксама са сваiмi пры-
казкамi, прымаўкамi ў тых маляўнічых мясцiнах – у самым сэрцы Белавежжа – пажылыя людзі 
размаўляюць i да гэтай пары. Што тычыцца мовы моладзi – не цяжка здагадацца, якая яна.  
 
Вось i ўявіце сабе: чалавек са ўсѐй душою ставіцца да матчынай мовы, гатовы яе шанаваць і 
песціць, а як адкрые вусны – атрымліваецца не вельмі прывабна: слова па-руску, два – па-
беларуску. Што рабіць гэтаму чалавеку? Думаю, па-першае не пазіцыянаваць сябе заўзятым 
прапагандыстам матчынай мовы. (Пра сцiпласць у сучасным свеце мы яшчэ абавязкова пагута-
рым на адным з пасяджэнняў). Чытаць больш беларускіх кніг – бясспрэчна. (Не толькi ўласных). 
Але яшчэ патрабуецца моўнае асяроддзе. Цi магчыма яго стварыць штучна? Цi правiльна гэта? 
Цікава, ці гатова сучасная навуковая супольнасць дапамагчы ўсім жадаючым з авалоданнем 
навыкамі беларускай мовы якім-небудзь грамадска-адукацыйным праектам. Напэўна, добрым 
прыкладам такога праекта з'яўляецца ТБМ – Таварыства беларускай мовы. Але пра яго мне 
амаль нічога невядома.   



Пасля навукоўца слова ўзяла наша калега па СПБ, дзiцячая пiсьменнiца Ганна Скаржынская-
Савiцкая. Яна пазнаѐмiла прысутных са сваѐй кнiгай «Кветка малой радзiмы», што з'яўляецца 
дапаможнікам для вучняў школ i змяшчае мастацкiя тлумачэннi ўcтойлiвых выразаў. Ганна 
Іосіфаўна прачытала адзін з твораў – эпічнае тлумачэнне прыказкі «Адсѐкшы галаву, па валасах 
не плачуць». Мне ж, як чалавеку асабiста знаѐмаму з пiсьменнiцай, вельмi падабаецца  iншы 
ўстойлiвы выраз, што можна часам ад яе пачуць: «ѐшкiн клѐш!» Падумаеш так іншы раз: «Ёшкiн 
клѐш! За што нам, беларусам, такі праклѐн, што для авалодання роднай мовай неабходныя кур-
сы, як для вывучэння моў замежных?!» …Эстафета перайшла да ветэрана працы, выкладчыка 

Гродзенскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў Ніны Паўлаўны 
Домань. Ніна Паўлаўна (на здымку) прыйшла ў клуб першы раз. 
Жанчыне пашчасціла вучыцца ў беларускай школе. Выступленне 
яе было цікавым і выклікала ўсмешку ў многіх прысутных. «Я сѐння 
ўспомнiла, як калiсьцi няўдала cкарысталася прыказкамi 
беларускiмi. Двойчы. Першы раз гэта было так. Мая аднакурснiца 
родам з вѐскi Войнiвiчы Дзятлаўскага раѐна. Яна хадзiла спяваць у 
ансамблi «Рэчанька» у вѐску Падвялiкае. I па запрашэннi мы па-
ехалi з ѐй туды. Прыехалi ў Войнiвiчы, а да Падвялiкага трэба ж 
дабiрацца. У лесе знаходзiцца тая вѐска. I аказалася, што суседзi, 
два швагры збiраюцца туды на вяселле з жонкамi. На падводзе. У 
аднаго возiк, вазочак свой ѐсць. Другi конюхам працуе. Ну i запраглi 
конiка ў гэты вазок. Паехалi. Мы ў канцэрце паўдзельнiчалi. А яны 
на вяселлi былi. Едзем дахаты праз лес. Мужчыны крыху выпiлi, 
павесялелi i штосьцi завялiся памiж сабой. Пачалi cварыцца. А я 
кажу аднаму з iх: «На чыiм возе едзеш, таму i песеньку спявай». А 

ѐн кажа: «Я на сваiм возе еду!» Другi кажа: «А я зараз выпрагу 
кабылку – сядзi на сваiм возе, едзь далей...» Ён так i зрабiў. 
Выратавала жонка. Яна валодала навыкамi запрагаць каней. 
Зноў запрагла тую кабылку, i так мы даехалi». Другая пацеш-
ная гісторыя ад Ніны Паўлаўны Домань была заснавана на 
гульні слоў. Яна пра тое, як ѐй давялося незнарок пакрыўдзіць 
аднаго не знаѐмага яшчэ студэнта прыказкай «Iндык думаў, 
ды акачурыўся». А прозвішча ў хлопца было Качура... 
 

Вельмi цікавым і змястоўным было выступленне 
Мікалая Аляксандравіча Даніловіча (на фота). 
На працягу сарака гадоў Мікалай Аляксандравіч 
займаецца прафесійным даследаваннем бела-
рускіх устойлівых выразаў і іх збіраннем. Можна 
прызнаць, што ў ліку экспертаў гэта самы кам-
петэнтны спецыяліст па тэме нашага пасяджэн-
ня. «Што такое ўстойлівасць? Гэта пастаян-
ства. Устойлiвы выраз – гэта выраз, якi амаль 
што не мяняецца. Жывуць такiя выразы вельмi 
доўга. Устойлiвы – гэта пастаянны, а пастаянны 
– гэта значыць надзейны. – патлумачыў прафе-
сар. – Цi могуць яны ўплываць на пазамоўнае 

жыццѐ? Несумненна. Мова тым i моцная, што яна ўплывае на паводзiны людзей, надзейнасць 
людзей, на гiстарычныя працэсы ў грамадстве. Можна чалавеку нешта доўга даказваць – 



гадзiну, дзве – i нiчога не дзейнiчае. А калi выкарыстаць адзiн фразеалагiзм – усѐ стане на 
месца. А паглядзiце, у часы ваенныя як падымалi з акопаў салдатаў. Палымянае слова каман-
дзiра падымала iх; яны iшлi ў атаку i перамагалi. Магутнае слова... Устойлiвыя выразы вялiкую 
энергетыку маюць. Яны гэтым i цiкавыя. Устойлiвыя выразы вучоныя назвалi «прылiпчывыя». 
Пачуў адзiн раз – i пачынаеш выкарыстоўваць. Беларускі фальклор і прыказкі самыя багатыя ў 
славянскім свеце. Адна з прычын – гэта тое, што Беларусь знаходзiцца ў цэнтры славянскага 
свету. А цэнтр у любой справе мацней за перыферыю. Калi браць, напрыклад, чэшскую мову – 
яна многа прымесей мае германскiх. Калi браць балгарскую мову – там магутны турэцкi ўплыў. 
Калi браць рускую мову, там вельмi вялiкi ўплыў старажытнабалгарскай i цюрскiя дыялекты, i 
фiнскiя дыялекты. А беларуская мова – па цэнтры. Яна вялiкага ўплыву з боку iншых моў не ме-
ла. У яе складзе захавалася найвялiкшая колькасць славянскiх cлоў. Многiх з iх ужо няма ў 
рускай мове, у польскай няма, у чэшскай. А ў нас яны жывуць. Цэнтр, калi ѐн мацнейшы, ѐн 
заўсѐды пэўным чынам уплывае на перыферыю. I беларуская мова аказала вялiкi ўплыў на 
iншыя мовы».  

  

Мікалай Аляксандравіч нагадаў імя У.I. Даля, аўтара рускіх 
слоўнікаў: «Вельмі вялікую колькасць прыказак ѐн сабраў на 
нашай тэрыторыі – на тэрыторыі Беласточчыны, Гродзеншчы-
ны. Дзякуючы беларускай мове, у рускую мову ўлілася вялікая 
колькасць прыказак. ...Вялікае Княства Літоўскае: такая асоба, 
як Саламон Рысiнскi. Гэта пiсьменнiк, асветнiк, вучоны. Служыў 
пры двары Радзiвiла i пэўны час жыў на Гродзеншчыне, у мя-
стэчку Любча (Навагрудскi раѐн). Там ѐн загадваў друкарняй. 
Выдаваў кнiжкi. У 1618 годзе ѐн выдаў свой слоўнiк прыказак. У 
гэтым слоўнiку змешчана 1800 прыказак. Гэта кнiга мела 
велiзарны поспех. За трыццаць гадоў шэсць раз перавыдавала-
ся ў розных гарадах Еўропы». Далей вучоны падрабязна 
спыніўся на такім элеменце мовы, як прыказка: «Беларускiя 
прыказкi вельмi прыцягальныя, таму што ў iх абагульнены вопыт жыцця людзей. Па прыказках 
можна скласцi гiсторыю народа, гiсторыю культуры менталiтэт народа. Чым яны цiкавыя яшчэ – 
тым, што яны прыгожыя. Гэта – аздабленне моўнае. У прыказках рэалiзаваны  ўсе спосабы сло-
ватворчасцi. Яны вельмi кампактныя, вельмi лаканiчныя i вельмi змястоўныя». Далей прафесар 
М.А.Даніловіч прывѐў некалькі жамчужын са сваѐй калекцыі ўстойлівых выразаў і тлумачэнні да 
іх. «Возьмем такую беларускую прыказку: «Ранак – панак». Гэта што значыць можа? Хто рана 
ўстае, той многа зрабiць паспее. А тады i багатым будзе. Два словы толькi, а колькi зместу! 
Можна цэлы раман пiсаць. ...Пра чалавека неактыўнага, якi не праяўляе намаганняў для дасяг-
нення чагосьцi – «Яму трэба легчы ў карыта i чакаць, пакуль свiннi з’ядуць». Во дзе вобраз! «Не 
бяда, што хата згарэла, але клапоў ляснула». Пра чалавека, якi любiць пабыць у кампанii 
знакамiтых людзей: «Ганарылася cвіння, што аб панскі плот пачухалася». Са сферы юрыспру-
дэнцыi: «За курыцу судзiшся, а гуся пад пахаю нясi». «Стань свiнаватым, то будзеш багатым». 
«Хто хлусiць, той i вып’е, і закусіць. А хто праўду кажа, той галодны ляжа». Вось прыказкi на 
нашу беларускую рэчаiстасць. «Няма лепшай рэчы, як свiныя плечы». Свiныя плечы – гэта што? 
Гэта кавалак сала... «У Беларусi пчолы, як гусi». Прыказкi, як i ўcе з'явы, старэюць, выходзяць з 
ужытку, або набываюць нейкi новы выгляд. Маѐ пакаленне яшчэ разумее такую прыказку (мае 
студэнты ўжо не разумеюць гэтага): «Дай сала хлеб даесцi». Некаторыя фразеалагізмы з часам 
мяняюцца, каб стаць трохі цікавейшымi. Напрыклад, ѐсць выраз: «скура i косцi». А новы ва-
рыянт: «скура i арматура». Цi «Багатаму чорт дзецi калыша. Багатаму чорт i кашу робiць». Пры-
казкi i фразеалагiзмы – гэта такiя з’явы, якiя нiколi не памруць. Яны заўсѐды будуць актуальныя. 

https://be.wikipedia.org/wiki/Саламон_Рысінскі


Заўсѐды будуць нараджацца новыя ўстойлiвыя выразы. Таму што яны прыгожыя. Таму, што 
яны патрэбныя. Таму што яны дзейсныя», – рэзюмаваў навуковец. Затым Мікалай 
Аляксандравіч растлумачыў, чым адрозніваюцца ўстойлівыя і крылатыя выразы: крылатыя вы-
разы маюць аўтарства. Прыклад: «У Беларусi Бог жыве». Аўтар выразу – пiсьменнiк Уладзiмiр 
Караткевiч. Ён стварыў гэты выраз, i выраз паўсюль разляцеўся. Таму і называюць іх крыла-
тымі. А калі крылаты выраз страчвае аўтарства, ѐн пераходзіць у разрад устойлівых.  

 
Кiраўнiк народнага клуба творчай iнтэлiген-
цыi «Гранi» Аляксандр Закрэўскi (на здым-
ку) прывѐў cваю прымаўку на тэму 
ўласцiвай беларусам працавiтасцi: 
«Памiраць збiрайся, а жыта сей». «Я ўсѐ ж 
лічу, што ѐсьць другі бок, які можа пераш-
кодзіць. Калі чалавек не валодае добра бе-
ларускай мовай і будзе выкарыстоўваць 
вельмі шмат прыказак і прымавак, то гэта 
перашкаджае мысленню на гэтай мове, бо 
гэта будзе збіваць яго логіку, будзе крыху 
стопарыць яго развіццѐ. Яго мысленне на 

гэтай мове будзе прыгожым, канешне. Але калi спатрэбiцца штосьцi cваiмi думкамi cказаць, без 
устойлiвых выразаў яму проста не хопiць слоў», – выказаў сваѐ меркаванне Аляксандр Мiхай-
лавiч. Наступны невялікі адрэзак дыскусіі можна аб'яднаць тэмай пачуцця меры альбо адчуван-
ня гармоніі. Ва ўсiм – як у мове, так i ў жыццi. «Любую справу можна сапсаваць», – адказаў пра-
фесар М.А.Данiловiч. «Да таго ж лаканiчнасць прыказкi цi прымаўкi чалавеку забяспечвае 
магчымасць менш гаварыць, а больш сказаць. – далучылася да размовы Алена Вiтальеўна  
Руцкая, – Вось у маѐй бабулi была любiмая прыказка: «Уцячэш – не ўцячэш, а пабегчы трэба». 
Замеcт таго, каб чалавеку гаварыць: ты не бойся, ты прыкладзi намаганнi, iдзi да мэты, можа 
атрымацца, не атрмацца, а ты ўсѐ роўна iдзi – бачыце, колькi я сказала слоў... Замест гэтага – 
адна прыказка». 
 

Пра віртуознае валоданне ўстойлівымі выразамі вясковых 
людзей i пра такую з’яву, як новасловы гаварыла Ірына Ар-
кадзьеўна Салата. ... «Кафля ці кахля?», – Уладзiмiр Яўгенавiч 
Ягорычаў успамінаў Івана Якаўлевіча Лепешава. ...Па тэме 
ўстойлiвых выразаў i ролi мовы ў жыццi грамадства выказалiся 
навучэнцы гiмназii № 9; сярэдняй школы № 39 i cтудэнты фiл-
фака, а таксама настаўнiк СШ № 39 Эма Уладзiмiраўна Уруб-
леўская («У кожнай мясцовасцi ѐсць свая iнтэрпрэтацыя 
ўстойлiвых выразаў. I ад гэтага мы багацеем.»); выкладчык 
ГрДУ iмя Янкi Купалы Нона Эдмундаўна Шандроха (на здым-
ку). Акрамя праблемы выжывання беларускай мовы, Нона Эд-
мундаўна закранула таксама вельмi важную тэму маўленчага 

этыкету: «Я лiчу, што мова iдзе ад душы кожнага чалавека, i не так важна, цi ѐн ѐю пастаянна 
карыстаецца. Мы ўсе – беларусы. I калi беларус шчыры не толькi па нацыянальнсцi, ѐн паважае 
свой народ, яго духоўную культуру, зразумела, ѐн гаворыць на беларускай мове. Але бываюць i 
выпадкi, што трэба карыстацца i рускай мовай; тут нiяк не абысціся. У нас ѐсць вялiкi пласт 
культуры – беларуская безэквiвалентная лексiка, i рускамоўныя суразмоўцы нават беларусы па 



нацыянальнасцi чулi гэтыя слоўцы, але не ведаюць, што яны абазначаюць. З аднаго боку бела-
рус мае права адстойваць беларускую мову; з другога боку – магчыма, ѐсць элемент непавагi да 
суразмоўцы...», – у такім дыпламатычна-гуманным, кампрамісным ключы выказалася Нона Эд-
мундаўна.  
 

*** 
 

У клуб «Словадром» прыйшла карэспандэнцыя ад яго члена Алiны Эдмундаўны Сабуць – яе 
выступленне па заяўленай тэме, поўнае цікавай і карыснай інфармацыі, якое я i прапаную ва-
шай увазе: 
 

«Выраз «крылатае слова» сустракаецца яшчэ ў старажытнагрэчаскім эпасе («Іліяда» і «Адысея» Гамера). У 
перакладзе гучыць у некалькіх месцах, накшталт: «Між сабой абмяняліся крылатымі словамі ціха...». А вось 
як тэрміналагічны выраз «крылатыя словы» пачаў выкарыстоўвацца пасля выдання нямецкім філолагам Ге-
оргам Бюхманам аднайменнай кнігі «КРЫЛАТЫЯ СЛОВЫ» (1864), дзе былі сабраны цытаты з твораў нямец-
кай і сусветнай літаратуры. Сѐння маюць месца «крылатыя выразы» як устойлівыя аўтарскія выразы (пе-
раважна з літаратурных твораў). Напрыклад: 

 

-- «ШМАТ ШУМУ З НІЧОГА» (У.ШЭКСПІР); 
-- «ПРЫЙШОЎ, УБАЧЫЎ, ПЕРАМОГ» (Ю.ЦЭЗАР); 
-- «ГОРА АД РОЗУМУ» (А.ГРЫБАЕДАЎ); 
-- «ЛЮДЗЬМІ ЗВАЦЦА» (ЯНКА КУПАЛА); 
-- «УСЕ МЫ З ХАТ» (Я.СІПАКОЎ) 
-- «ТРЭБА ДОМА БЫВАЦЬ ЧАСЦЕЙ» (Р.БАРАДУЛІН) і інш.... 
 

Зрэшты, рэкамендую аматарам інтэлектуальнага чытання пагартаць бара-
дулінскія зборнічкі «ЗДУБАВЕЦЬЦЯ» (1996), «ВУШАЦКІ СЛОВАЗБОР РЫГОРА 
БАРАДУЛІНА» (2013) і інш, дзе сабраны прыбабунькі,прымаўкі, пад'ялдычкі, 
зычэнні, замовы, а таксама небыліцы (з падфарбаваным некананізаваным 
фальклорам) сваіх землякоў з Ушаччыны (збіраў усѐ свядомае жыццѐ), поўныя 
ўшацкага гумару, досціпу, падсілкаваныя дасціпнымі кпінамі і гуллівымі калам-
бурамі. На канкрэтных творах ушацкага народнага гумару бачна, што і ў вы-
сока адухоўленым лірычна-эмацыйным і хай сабе грубавата-экспрэсіўным га-
варкім слоўцы – «здубавецці» крыецца моцная стыхія жыццялюбства (што 
ратавала землякоў ад забыцця і занядбання; гэта і паганская бяспека пра-
даўжэння нязводнасці роду). Сабраны ўшацкі фальклор пераліваецца ўсімі ко-
лерамі і адценнямі смехавой гамы. 
 

Даніна барадулінскай арыгінальнай вобразнасці – гэта і ягоныя аўтарскія АФАРЫЗМЫ: 
 

--ТРЭБА ДОМА БЫВАЦЬ ЧАСЦЕЙ; 
-- МАТЧЫНА ХАТА СЛУХАЕ, ЦІ ЎСЁ НА ЗЯМЛІ СПАКОЙНА; 
-- КРАСА МАТУЛЬ АДДАНАСЦЮ СВЯТАЯ, ЁЙ СА СПАЗНЕННЕМ МОЛЯЦЦА СЫНЫ; 
-- З РАДЗІМАК ТЫХ СКЛАДАЕЦЦА РАДЗІМА, АЛЕ РАДЗІМКА Ў КОЖНАГА СВАЯ; 
-- КАХАННЕ І ВЕРУ НЕ ТРЭБА ЛЮДЗЯМ ВЫСТАЎЛЯЦЬ НАПАКАЗ: ДУША ТОЛЬКІ ЧУЕ І НЕБА; 
-- ПАВЕРЫЦЬ ЖАНЧЫНЕ ЎСЁРОЎНА, ШТО ДОМ ЗБУДАВАЦЬ НА ПЯСКУ; 
-- НА ЎСЁ, ШТО БУДЗЕ, ШТО БЫЛО АДКАЖА ЧАС БЕЗ НАШАЙ СПЕШКІ; 
-- УСЁ ЖЫЦЦЁ – ПАЎТОР КАМЕДЫІ І ДРАМЫ І ЧАЛАВЕК – АКТОР ТАЛЕНАВІТЫ САМЫ і інш. 
 

Ва ўсіх барадулінскіх народных (сабраных) і аўтарскіх выразах пануе ЧАЛАВЕЧАЯ ДАМІНАНТА як вечная 
ўніверсалія. Сам жа «кароль метафары» паслаў і нам запавет пра гэта: 
Чалавек не ўзнікае так: 

 
Ён збываецца, адбываецца 
Як ратай, як дзівак, як мастак, 
У якім гэты свет адбіваецца... 
 

Рознымі колерамі вясѐлкі адбіваюцца залацінкі народнай мудрасці дзядзькі Рыгора – народнага паэта Беларусі 
Рыгора Барадуліна. Дакранѐмся да іх, перагартаем старонкі барадулінскіх зборнічкаў...» 



*** 
 

Як неаднаразова канстатаваў клуб, мова забяспечвае ўстойлівасць, стабільнасць нашым куль-
туры, суверэнітэту, нясе нам упэўненасць у гэтым надзвычай рухомым, пераменлівым свеце. 
Беларуская мова – гэта наша нацыянальная ідэя. Пакуль, згодна са статыстыкай, у нашым гра-
мадстве такая, як ѐсць, не вясѐлкавая сітуацыя з нацыянальнай мовай – значыць, рэалізацыя 
нашай нацыянальнай ідэі – справа бліжэйшых перспектыў. I як частка грамады мы – наш 
дыскусiйны клуб, наша пiсьменнiцкая арганiзацыя – не сядзім, склаўшы рукі, а разам з усiмi 
ўдзельнiчаем у гэтай справе. Таму што нам усім патрэбна ўстойлівасць. Ці не праўда? 
 
Я ад усяго сэрца дзякую ўсім, хто прыйшоў паўдзельнічаць у трыццаць першай сустрэчы 
(вельмi, вельмi нядрэнна атрымалася!), а нашых сяброў і жадаючых імі стаць запрашаю наве-
даць наступнае, трыццаць другое пасяджэнне, прыйшоўшы ў наш 

 

 
 

ТЕМА ДИСКУССИИ: ОДИНОЧЕСТВО В ТОЛПЕ 

 

Встреча будет посвящена Всемирному дню поэзии (21.03.) и пройдѐт в форме литературного вечера с участием 
поэтов, литературных критиков, литературоведов и просто любителей художественного слова. 

Присоединяйтесь!  
 

Встречаемся 27 марта 2019 года, в 17.00 
в зале заседаний 

Гродненской областной научной библиотеки им. Е.Ф.Карского, 
по адресу: г. Гродно, ул. Замковая, 20 (Новый замок, Голубой зал).  

 

 
 
З павагай, заўсѐды Ваш  

                                                                                                  Дзмiтрый Радзiвончык 

 
 
На фота: так 27 лютага 2019 года прайшло трыццаць першае па ліку пасяджэнне створанага Гродзенскім абла-
сным аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі грамадскага дыскусійнага клуба «Словадром». Сустрэча пры-
свячалася Мiжнароднаму дню роднай мовы (21.02). Гутарылi на тэму «Мова як апора. Устойлівыя выразы». 
 
 
  



 
 

 
Выступае М.Б.Пажарыцкi 

 



 
Н.Э.Шандроха, А.Э.Сабуць, Н.П.Домань 

 

 
 



 
Выступае Р.К.Казлоўскi  

 
 

 
Выступае Г.I.Скаржынская-Савiцкая 



 
Выступае М.А.Данiловiч 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Да дыскусii далучылася 
А.В.Руцкая 



 
Выступае I.А.Салата 
 

 
Выступае У.Я.Ягорычаў 



 
Выступаюць навучэнцы гімназіі № 9 г. Гродна. Кіраўнік дэлегацыі, настаўнік беларускай мовы і літаратуры  
Валянціна Браніславаўна Вiтут (злева) 
 

 
 
 



    
Выступаюць прадстаўнікі сярэдняй школы № 39 г. Гродна.  

Кіраўнік дэлегацыі, настаўнік беларускай мовы і  
літаратуры Эма Уладзіміраўна Урублеўская 

 
 
 

 
Выступае Э.У.Урублеўская 

 
 



 
Выступаюць студэнты філалагічнага факультэта ГрДУ імя Янкі Купалы. Кіраўнік дэлегацыі  
Нона Эдмундаўна Шандроха 
 

Выступае Н.Э.Шандроха                  



 
 
 

 
Словадром # 31 
 
Фота Анатоля Апанасевiча 

 

 
 

 


