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На пя рэ дад ні 
Дня бе ла рус ка га 
пісь мен ства 
мы су стрэ лі ся 
з на мес ні кам дэ ка на 
ме дыка-псіхалагіч на га 
фа куль тэ та Гро дзен ска га 
дзяр жаў на га 
ме ды цын ска га 
ўні вер сі тэ та, з чы та чом 
і аў та рам «Звяз ды» 
Вік та рам ВА РАН ЦОМ 
і рас па ча лі гу тар ку 
з він ша ван няў 
лі та ра тур на му клу бу 
«Ка тар сіс», якім ён 
кі руе, з на го ды пе ра мо гі 
ў рэс пуб лі кан скім кон кур се 
лі та ра тур най твор час ці 
сту дэн таў уста ноў 
аду ка цыі.

ХО БІ МЕ ДЫ КАЎ — 
ЛІ ТА РА ТУ РА

— Наш клуб ство ра ны ў 1999 го-
дзе. Сту дэн ты пі шуць вер шы, апа-
вя дан ні, п'е сы. Ні хто не ста віць 
за да чу стаць пра фе сій ным пісь-
мен ні кам, але, як той ка заў, у кож-
на га ме ды ка па він на быць хо бі. І 
вось у на шых сту дэн таў гэ тае хо бі 
лі та ра тур нае. Вы пус ці лі ўжо тры 
ка лек тыў ныя збор ні кі, у кож ным з 
якіх ка ля 40 аў та раў. А 4 га ды таму 
вы ра шы лі пры няць удзел у фес ты-
ва лі сту дэнц кай мо ла дзі «Арт-ва-
ка цыі», у рам ках яко га пра во дзіц-
ца кон курс лі та ра тур най твор час ці 
«Аў то граф». Ка лі мы ўпер шы ню ў 
ім удзель ні ча лі, то атры ма лі дып-
ло мы пер шай сту пе ні ў на мі на цы ях 
«Про за», «Паэ зія» і трэ цяе мес ца 
ў на мі на цыі «Ві дэа філь мы». А сё-
ле та — ужо 5 дып ло маў пер шай, 
дру гой і трэ цяй сту пе няў і ў цэ-
лым клуб уз на га ро дзі лі дып ло мам 
1-й сту пе ні за лі та ра тур ныя да сяг-
нен ні. Не па ба ю ся ска заць, на сён-
ня на шы паэ ты і пра за ікі ў Бе ла ру сі 
ў лі ку най мац ней шых ся род сту дэн-
таў у лі та ра тур ным на прам ку.

Клуб пра во дзіць ад кры тыя лі-
та ра тур ныя кон кур сы. Спа чат ку 
іх ла дзі лі ўнут ры ўні вер сі тэ та, по-
тым — у рам ках го ра да, а сё ле та ён 
атры маў ся агуль на рэс пуб лі кан скім. 
Удзель ні ча лі не толь кі сту дэн ты на-
шай ВНУ, але і на ву чэн цы лі цэ яў, 
ка ле джаў, лю дзі, якія ўжо пра цу юць. 
Кан кур сан таў бы ло больш за 40 ча-
ла век, пры чым не толь кі з Грод на, 
але і з Мін ска, Брэс та, Ма гі лё ва, 
Ваў ка выс ка, Бя ро зы...

У нас, зда ва ла ся б, ёсць лі та ра-
тур ныя са ю зы, але, па вя лі кім ра-
хун ку, з ама та ра мі ні хто не пра цуе. 
А ім жа хо чац ца ўдас ка наль вац ца, 
су стра кац ца, атрым лі ваць ней кія па-
ра ды. Та му ўсе ўдзель ні кі кон кур су 
пра сі лі ар га ні за ваць вір ту аль ны клуб 
у рам ках Бе ла ру сі, каб мож на бы ло 
ха ця б праз ін тэр нет адно з ад ным 
раз маў ляць, ра іц ца, ву чыц ца.

— Ста лыя чы та чы «Звяз ды» 
ве да юць вас як аў та ра га зе ты і 
пе ра мож цу на ша га кон кур су апа-
вя дан няў. Што сён ня ў твор чым 
ба га жы?

— Я ні ко лі не ста віў за мэ ту 
стаць пра фе сій ным лі та ра та рам: 
для мя не гэ та, як і для сту дэн таў 
з клу ба «Ка тар сіс», так са ма хо бі. 
Ка лісь ці больш звяр таў ува гу на 

паэ зію, вы пус ціў збор нік «Ра мес-
нік», спра ба ваў пі саць і гу ма рыс-
тыч ныя апа вя дан ні, і гіс та рыч на га 
кі рун ку. Ня даў на за кон чыў пі саць 
дэ тэк тыў. Адзі нае, што ўсё гэ та 
аб' яд ноў вае, — тэ ма Грод на. Наш 
го рад ба га ты на гіс то рыю, роз ныя 
та ям ні цы, ле ген ды, пад ан ні. І мне 
ці ка ва да кра нац ца да гэ тай тэ мы ў 
роз ных лі та ра тур ных жан рах. Ця пер 
спра бую на пі саць п'е су пра ад на го з 
га ра дзен скіх кня зёў. Бог ве дае, што 
атры ма ец ца...

ПА ЧА ЛО СЯ 
З КА РАТ КЕ ВІ ЧА

— Вы ўжо шмат га доў пра цу е-
це ў бе ла рус ка моў най лінг віс ты-
цы. Як за ці ка ві лі ся?

— На ра дзіў ся я ў Грод не і па мя-
таю, што ў 1970-х га дах шмат хто 
крыш ку з па гар дай ста віў ся да бе-
ла рус кай мо вы. Маў ляў, вяс ко вая 
мо ва... Але не як яшчэ школь ні кам 
па бы ваў у ту рыс тыч най па езд цы ў 
Літ ве і ўпер шы ню за ду маў ся: ча му 
лі тоў цы га во раць на лі тоў скай мо ве, 
рус кія — на рус кай, а бе ла ру сы на 
бе ла рус кай не раз маў ля юць? Гэ тая 
дум ка не ад чэп на бы ла са мной. А 
апош няй кроп ляй, якая схі лі ла на 
бе ла рус кую мо ву, ста ла тое, што ў 9 
кла се я на тра піў на апо весць Ула дзі-
мі ра Ка рат ке ві ча «Дзі кае па ля ван не 
ка ра ля Ста ха». Пра чы таў шы, зра-
зу меў, што бе ла рус кую мо ву трэ ба 
ве даць дас ка на ла, бо та кія тво ры 
мож на чы таць толь кі на мо ве ары гі-
на ла. І гэ та вы ра шы ла мой да лей шы 
лёс, пас ля ча го, не раз дум ва ю чы, 
па сту піў на фі ла ла гіч ны фа куль тэт 
ГрДУ імя Ян кі Ку па лы. Пас ля за кан-
чэн ня ВНУ пра ца ваў на стаў ні кам у 
вяс ко вай шко ле, у га рад ской гім на зіі 
і ўжо больш за 20 га доў — у ме ды-
цын скім уні вер сі тэ це.

— Гро дзен скі ме ду ні вер сі тэт 
быў пер ша пра ход цам у вы кла-
дан ні бе ла рус кай мо вы ў ня про-
філь ных ВНУ...

— На той час, у 1992 го дзе, бе-
ла рус кая мо ва ў ня про філь ных ВНУ 
не вы кла да ла ся, на ват у Мін ску. У 
на шым уні вер сі тэ це гэ тым за ня лі-
ся дзя ку ю чы пер ша му пра рэк та ру 
Ула дзі мі ру Ся мё на ві чу Ва сіль е ву. Ён 
лі чыў, што бе ла рус кую мо ву па він-
ны ве даць усе. А на той час бы ло 
шмат дзя цей вай скоў цаў, чы ноў ні-
каў, якія ў шко ле бы лі вы зва ле ны 
ад бе ла рус кай мо вы. І вось, ужо сту-
дэн та мі, яны ўзя лі ся яе вы ву чаць. 
А па ра лель на рас па ча ла ся пра ца ў 
га лі не ме ды цын скай лек сі кі. У 1995 
го дзе мы ўжо ўвя лі асоб ны прад-
мет «Бе ла рус кая мо ва. Пра фе сій ная 
лек сі ка».

Заў сё ды ці ка ва ра біць неш та 
ўпер шы ню. Пі саць но выя пад руч ні-
кі, пра гра мы — яно хоць і скла да на, 
але ці ка ва, за цяг вае. І ты атрым лі-
ва еш аса ло ду ад та го, што ро біш і 
ба чыш вы ні кі.

— Але, мяр ку ю чы па ва шых 
ар ты ку лах на конт вы кла дан ня 
бе ла рус кай мо вы ў ня про філь-
ных ВНУ, на гэ тым шля ху ха па ла 
і праб лем...

— Быў пе ры яд, ка лі па ча лі ска ра-
чаць блок са цы яль на-гу ма ні тар ных 
дыс цып лін, да якіх та ды ад но сі ла ся 
бе ла рус кая мо ва. І са праў ды ста я ла 
пы тан не зняць гэ ты прад мет з ня-
про філь ных уні вер сі тэ таў. Па мя таю, 
на пі саў та ды ар ты кул у «Звяз ду». 
Дзя куй га зе це, яго на дру ка ва лі і гэ-
та быў пер шы штур шок — праб ле му 
пад тры ма лі Та ва рыст ва бе ла рус кай 
мо вы, гра мад скасць, ды і са мі сту-
дэн ты пі са лі ліс ты на конт не аб ход-
нас ці вы кла дан ня бе ла рус кай мо-
вы. Агуль ны мі на ма ган ня мі ўда ло ся 
пе ра ка наць Мі ніс тэр ства аду ка цыі, 
што гэ ты прад мет па трэ бен. І як вы-
нік — прад мет «Бе ла рус кая мо ва. 
Пра фе сій ная лек сі ка» тры ва ла за ма-
ца ваў ся ва ўні вер сі тэц кіх аў ды то ры-
ях. Ска жам, у на шым уні вер сі тэ це ён 
ува хо дзіць у блок аба вяз ко вых дыс-
цып лін, і, ду маю, так бу дзе і да лей.

— Гэ тыя па зі цыі ўма цоў ва юц-
ца?

— За раз праб ле ма «трэ ба ці не 
трэ ба» ўво гу ле не ста іць. Пы тан не: 
што ра біць у рам ках гэ та га прад-
ме та? Як яго ўдас ка на ліць? У пры-
ват нас ці, не аб ход на ўнар ма ваць 
пра фе сій ную тэр мі на ло гію. Сён ня ў 
ме ды цын скіх уні вер сі тэ тах ву чац ца 
і па слоў ні ку, які пра цэн таў на 70 
скла дзе ны з но ва тво раў, і па слоў-
ні ку, дзе пра цэн таў 90 — каль кі з 
рус кай мо вы, а хтось ці і па слоў ні ку 
Ва ран ца, дзе спрад веч ная бе ла рус-
кая лек сі ка зай мае 50 пра цэн таў. Та-
ко га раз на бою быць не па він на. На 
мой по гляд, па іні цы я ты ве Мі ніс тэр-
ства аду ка цыі не аб ход на ства рыць 
ад па вед ную за ка на даў чую ба зу па 
ўнар ма ван ні пра фе сій най лек сі кі, 
каб яна ўсю ды ад ноль ка ва вы кла-
да ла ся і вы ка рыс тоў ва ла ся.

«ДЛЯ МЯ НЕ 
АД КРЫЎ СЯ ВЯ ЛІЗ НЫ 
ЛЕК СІЧ НЫ ПЛАСТ»

— Ча му док та ру важ на ве даць 
бе ла рус кую мо ву?

— Ме ды цы на, як ні вод ная ін шая 
га лі на жыц ця на шых гра ма дзян, 
мо жа па спры яць за ці каў ле нас ці 
бе ла рус кай мо вай. Прак тыч на ўсе 
мы звяр та ем ся да ле ка раў. І ка лі 

док тар ве дае бе ла рус кую мо ву, то 
гэ та крыш ку пад штур хоў вае і па-
цы ен та раз маў ляць па-бе ла рус ку, 
а не ла маць, як бы вае, асаб лі ва з 
вяс ко вы мі людзь мі, мо ву, якая ім 
бліз кая. Та ды, да рэ чы, атрым лі ва-
ец ца больш да вя раль ны дыя лог па-
між ура чом і па цы ен там. І ў нас ёсць 
ме ды кі, якія сва бод на раз маў ля юць 
па-бе ла рус ку.

— Пра цу ю чы над тэ май бе ла-
рус ка моў най ме ды цын скай тэр мі-
на ло гіі, што бы ло для вас са мым 
не ча ка ным?

— Для мя не ўво гу ле ўсё бы ло ад-
крыц цём. Я лі чыў, што бе ла рус кая 
мо ва ў ме ды цы не аб мя жоў ва ец ца 
ко лам у 40—50 слоў. А ка лі па чаў 
зай мац ца глы бей, па ды маць увесь 
лек січ ны пласт, уба чыў, што та кіх 
слоў больш за 2 ты ся чы. Гэ та быў 
са праўд ны шок. Га лоў нае, ней кае 
пры ем нае здзіў лен не і ад чу ван не 
го на ру за на шу мо ву. Та му што ка лі 
мо ва пад ма ца ва на яшчэ ад па вед-
най пра фе сій най лек сі кай, то гэ та 
га во рыць пра яе тры ва ласць, гіс та-
рыч ную моц. На яў насць вя ліз на га 
плас та ме ды цын скай тэр мі на ло гіі 
на бе ла рус кай мо ве пры му сі ла мя-
не скру пу лёз на за няц ца гэ тым пы-
тан нем. І я заў сё ды зна ё мым ка жу: 
«Люд цы, гэ та ж не толь кі ў ме ды цы-
не. Ка пя ні це лек сі ку па лю бой ін шай 
спе цы яль нас ці і ўба чы це, што бе ла-
ру сы — лю дзі з вя лі кай гіс та рыч най 
спад чы най. Стап ра цэнт на ёсць тэр-
мі ны і па ін шых га лі нах».

Ка лі лю дзям, тым жа сту дэн-
там, якія скеп тыч на ста вяц ца да 
на цы я наль най мо вы, па чы на еш 
па каз ваць, што ў нас ёсць ад ча го 
ад штур хоў вац ца, чым га на рыц ца, 
то скеп ты цызм ад ра зу зні кае. Па чы-
на юць ці ка віц ца: «Ня ўжо? А мож на 
пры вес ці ней кія пры кла ды?» Ча му 
нель га? Бу дзе це не толь кі ве даць 
асоб ныя пры кла ды, але і грун тоў на 
гэ тую тэ му вы ву чаць.

БРЭН ДА ВЫ ЗНА К
— У апош нія га ды за ўва жаю та кі 

зрух, асаб лі ва на стар шых кур сах, 
ка лі бе ла рус кая мо ва ста но віц ца як 
брэн да вы знак. Для част кі ма ла дых 
лю дзей раз маў ляць на ёй прэ стыж-
на (ка жу чы ма ла дзёж ным слэн гам, 
кру та). Шмат пра што свед чаць і 
вы ні кі ан ке та ван ня, якое мы рэ гу-
ляр на пра во дзім ся род сту дэн таў. 
Тое, што 100% ста ноў ча ста вяц ца 
да бе ла рус кай мо вы — гэ та ад на-
знач на. Але тое, што ка ля па ло вы 
хо чуць раз маў ляць па-бе ла рус ку — 
пра гэ та га доў 10 на зад мож на бы ло 
толь кі ма рыць.

Ра зам з тым па куль не ўда ло ся 
ства рыць бе ла рус ка моў ную гру пу, 
больш за ча ты рох ах вот ні каў на ад-
ным фа куль тэ це са браць не мо жам. 
Агі ту ем абі ту ры ен таў, вы клад чы кі 
прай шлі пад рых тоў ку, каб вы кла-
даць спе цы яль ныя дыс цып лі ны на 
бе ла рус кай мо ве. Ад нак сту дэн ты 
асце ра га юц ца: «А што бу дзе «на 
вы ха дзе»? Хто са мной у баль ні цы 
бу дзе раз маў ляць па-бе ла рус ку?»

Але не каль кі га доў на зад бы ла і 
та кая іні цы я ты ва з бо ку сту дэн таў, 

ка лі яны ства ры лі гур ток, каб удас-
ка на ліць сваю бе ла рус кую мо ву, і 
мы з імі на 5-6 кур сах фа куль та-
тыў на зай ма лі ся. Яны прак тыч на 
га то выя што дзён на га ва рыць па-
бе ла рус ку.

Да рэ чы, бе ла рус кай мо вай 
вель мі ці ка вяц ца і за меж ныя сту-
дэн ты. У ара баў ёсць на ват ней кая 
фа не тыч ная бліз касць да на шай 
мо вы. Яны да во лі хут ка ёй ава-
лод ва юць, і ка лі ўдзель ні ча юць ва 
ўні вер сі тэц кіх кон кур сах мас тац-
кай са ма дзей нас ці, то аба вяз ко ва 
рых ту юць ней кі ну мар на бе ла рус-
кай мо ве. Па-бе ла рус ку спя ва юць, 
ста вяць сцэн кі. На ват бы лі вы пад-
кі, ка лі за меж ныя сту дэн ты пра сі-
лі мя не крыш ку па зай мац ца з імі 
бе ла рус кай мо вай.

— А ці паў плы ва лі баць ка вы 
ра бо ты ў бе ла рус ка моў ным кі-
рун ку на ма ла до га ўра ча Ар цё ма 
Ва ран ца?

— Без умоў на. Бе ла рус кая мо-
ва з дзя цін ства ва кол яго лу на ла, 
і та му ён заў сё ды пад трым лі ваў 
бе ла рус ка моў ную плынь. І цэнт-
ра лі за ва нае тэс ці ра ван не зда ваў 
па-бе ла рус ку, і перад сту дэн тамі 
на мно гіх кан фе рэн цы ях на бе ла-
рус кай мо ве вы сту паў. Ця пер па-
ехаў па раз мер ка ван ні ў Бе рас та-
ві цу, ад пра ца ваў тры тыд ні і ка жа: 
«Знай шоў тут бе ла рус кую мо ву». 
Ка лі па цы ент па чы нае га ва рыць 
па-бе ла рус ку, то і ён ар га ніч на пе-
ра хо дзіць на род ную мо ву. Та ды 
яму, псі хі ят ру-нар ко ла гу, ляг чэй 
на ла дзіць зно сі ны з па цы ен там. 
Ду маю, бе ла рус кую мо ву Ар цём 
ужо не стра ціць.

— Як у ме ды цын скім ася род дзі 
ўспры ня лі з'яў лен не рус ка-бе ла-
рус ка га тлу ма чаль на га слоў ні ка 
ме ды цын скіх тэр мі наў?

— Спа чат ку гэ та бы ло здзіў лен-
не. Аказ ва ец ца, ёсць у пры ро дзе 
бе ла рус кія ме ды цын скія тэр мі ны, 
і іх ба га та! Але яшчэ больш здзі-
ві лі ся, ка лі да ве да лі ся, што сён ня 
ча сам імі ка рыс та юц ца. На прык-
лад, па ды шоў да мя не дэ кан пе-
ды ят рыч на га фа куль тэ та Анд рэй 
Ле а ні да віч Гу рын і ка жа: «У ця бе 
на пі са на, што і па-рус ку, і па-бе ла-
рус ку «аборт». А вось у баль ні цы 
заў сё ды ка за лі «спа рон». Са праў-
ды, ёсць та кі бе ла рус кі тэр мін. Але 
я спа чат ку па лі чыў яго ў ста рэ лым, 
даў но за бы тым. А по тым, ка лі па га-
ва рыў і з ін шы мі людзь мі, вы свет лі-
ла ся, што сён ня знач ная коль касць 
аку шэ раў-гі не ко ла гаў, на ват рус ка-
моў ных, па між са бой вы ка рыс тоў-
ва юць гэ тае сло ва «спа рон». Ад-
па вед на ўвёў яго ў слоў нік. І та кіх 
слоў да стат ко ва. Ра зу ме е це, ка лі 
гэ та на ват вор, то лю дзі ста вяц ца 
да яго кры шач ку на сця ро жа на: ма-
ла хто што вы ду мае... Але ў Бе ла-
ру сі вя лі кі тэр мі на ла гіч ны пласт, 
які быў спрад ве ку.

Да рэ чы, не ўза ба ве ў на шым 
уні вер сі тэц кім вы да вец тве па ві-
нен вый сці «Дыя лект ны слоў нік 
ме ды цын скіх тэр мі наў». Ён, уліч-
ва ю чы час тот насць ужы ван ня тых 
ці ін шых слоў у рэ гі ё нах Бе ла ру сі, 
да па мо жа да ка заць, што тэр мі ны 
вы ка рыс тоў ва лі ся не ней кім тэ ры-
та ры яль на аб ме жа ва ным ко лам, а 
знач най коль кас цю лю дзей.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
prakopchіk@zvіazda.by

Больш здымкаў глядзіце 
на сайце zviazda.by
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Вік тар ВА РА НЕЦ:

«Ка лі мо ва пад ма ца ва на яшчэ 
ад па вед най пра фе сій най 
лек сі кай, то гэ та га во рыць 
пра яе тры ва ласць, 
гіс та рыч ную моц».

«Ка ля па ло вы хо чуць 
раз маў ляць па-бе ла рус ку — 
пра гэ та га доў 10 таму мож на 
бы ло толь кі ма рыць».

«У ця бе на пі са на, 
што і па-рус ку, і па-бе ла рус ку 
«аборт». А вось у баль ні цы 
заў сё ды ка за лі «спа рон». 
Вы свет лі ла ся, што сён ня 
знач ная коль касць 
акушэраў-гі не ко ла гаў, 
на ват рус ка моў ных, па між 
са бой вы ка рыс тоў ва юць 
гэ тае сло ва.

«БЕ ЛА РУС КАЯ МО ВА 
ВАР ТАЯ ТА ГО, 

КАБ ЯЕ ДАС КА НА ЛА ВЕ ДАЦЬ!»
ПРА ЛІ ТА РА ТУР НЫЯ ЗА ХАП ЛЕН НІ, НА ШЫ СПРАД ВЕЧ НЫЯ МЕ ДЫ ЦЫН СКІЯ ТЭР МІ НЫ 

І АР ГУ МЕН ТЫ СУ ПРАЦЬ БЕ ЛА РУС КА МОЎ НА ГА СКЕП ТЫ ЦЫЗ МУ
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