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На звяз доў скім ста год дзі та кіх 
вы сту поў цаў, вя до ма ж, не бы ло: 
шмат ліс тоў-він ша ван няў мы па спе-
лі пад рых та ваць да дру ку, змяс ціць 
у свя точ ным вы пус ку, але ж мно гія 
прый шлі паз ней, ка лі ну мар ужо быў 
пад рых та ва ны. А та му, хоць ко рат-
ка, хоць праз кос ку, як той ка заў...

«Га зе ту я вы піс ваю з 1990 го да, — 
пі ша на стаў ні ца бе ла рус кай 
мо вы і лі та ра ту ры ста ліч най 
гім на зіі №25 спа да ры ня Алі на 
ПА ХВА ЛЁ НАЯ. — «Звяз да» да па-
маг ла мне ства рыць му зей і, дзя ку-
ю чы па ста ян най руб ры цы «Прос-
тыя рэ чы», якую вёў Алесь Кас цень, 
пад рых та ваць ня ма ла эк скур са во-
даў, знаў цаў на род на га по бы ту.

Я са ма ро дам з вёс кі Сноў Ня свіж-
ска га ра ё на, — пра цяг вае Алі на Ка зі-
мі раў на, — і та му з лю боўю за хоў ваю 
ну ма ры «Звяз ды» пра сваю ма лую 
ра дзі му, яе жы ха роў (у тым лі ку — 
маю сяст ру Ма ры ну Лі гар), пра наш 
аг ра кам бі нат. Ана толь Кля шчук не-

ад ной чы бы ваў у нас, пра цу ю чы над 

фо та аль бо мам «Бе ла русь. Зям ля 

пес ня роў» (на бро ва ры ў Доль ным 

Сно ве пра ца ваў Ян ка Ку па ла).

У гім на зіі, з аў то гра фа мі, ёсць і 

хро ні ка-да ку мен таль ная кні га «На-

шчад кі вог нен ных вё сак» звяз доў-

скай жур на ліст кі Тац ця ны Па да ляк, 

і збор ні кі «Фо та слоў» Яў ге на Пя сец-

ка га, «Прос тай мо вы»...

Та кім чы нам, га зе та з'яў ля ец ца 
для нас уні вер саль най кры ні цай ве-
даў, дзе кож ны мо жа знай сці неш та 
па трэб нае для ся бе і сам па дзя ліц ца 
дум ка мі. Для мя не, як на стаў ні цы, 
вель мі ка рыс ная ўклад ка «Чыр во-
ная зме на», ды і «Звяз да» на огул, 
як га зе та, якая да па ма гае за хоў-
ваць род ную мат чы ну мо ву».

«...Мне вель мі ці ка ва чы таць па-
бе ла рус ку, — пі ша Ва сіль Дуд ко 
з Баб руй ска, — а ха це ла ся б яшчэ 

і ба чыць, чуць на шу пер шую дзяр жаў-
ную ў паў ся дзён ным жыц ці. Шка да, 
што гэ та га амаль ня ма, што вель мі 
мно гія бе ла ру сы, і я ў тым лі ку, ужо 
раз ву чы лі ся раз маў ляць па-бе ла рус-
ку... Ма ем, як быц цам, пра ва: у нас 
двух моўе. Але, на мой по гляд, мо ва 
ў дзяр жа ве, як і ў сям'і, па він на быць 
ад на, агуль ная для ўсіх. А па куль гэ-
та га ня ма, — пра цяг вае спа дар Ва-
сіль, — я з за да валь нен нем чы таю 
«Звяз ду» і зна хо джу ў ёй усё: на ві-
ны, пад каз кі і па ра ды спе цы я ліс таў, 
юры дыч ныя кан суль та цыі, гу мар... 
Так тры маць!»

«Звяз ду» я вы піс ваю і чы таю з 
1960 го да, хоць для мя не яна і да-

ра га ва тая, — пры зна ва ла ся Ве ра 

Яфі маў на Клі мо віч са Стаўб цоў-

шчы ны. — Лю дзі ў на шай вёс-

цы вы бі ра юць тан ней шыя га зе ты. 

Я так са ма не ка лі ка за ла свай му гас-

па да ру (свет лай па мя ці!), што, мо жа, 

і мы што дзя шо вае вы бе рам? А ён 

пы таў ся та ды: «Ну і што ў тых га зе-

тах бу дзем чы таць?» І са праў ды — 

не пра гра му ж тэ ле пе ра дач?»

Ка жуць, што га зе та жы ве адзін 

дзень. Ня праў да. До ка зам та му ці не 

ўся юбі лей ная пош та. І зга да ны ліст 

са Стаўб цоў шчы ны — у пры ват нас ці. 

«Ра зам са звяз доў ца мі я су ма ва ла 
па тых жур на ліс тах, тых аў та рах, якія 
пай шлі з жыц ця, — пі са ла Ве ра Яфі-
маў на. — Асаб лі ва пе ра жы ва ла за 
Ула дзі мі ра Гой та на. У мя не па сён ня 
ля жыць га зе та з яго апош няй пуб-
лі ка цы яй, з рас ка зам, як ён тра піў 
у чар но быль скую зо ну, як атры маў 
там хва ро бу. Моц на пе ра жы ва ла я 
і за Ні ну За ха рэ віч з Па стаў. Ма ла-
дая ж яшчэ, ра зум ні ца, пры га жу ня... 
«Звяз да» з раз ві таль ны мі сло ва мі 
так са ма ў ма іх ар хі вах...»

«...Жур на ліс таў га зе ты заў сё-
ды вы лу ча ла асаб лі вая шчы расць, 
вы со кае па чуц цё ад каз нас ці пе рад 

чы та ча мі і гра мад ствам у цэ лым, 
вер насць тра ды цы ям і свой не паў-
тор ны стыль, — пі ша ў ві таль ным 
ліс це стар шы ня Фе дэ ра цыі праф-
са юзаў, член Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Мі ха іл ОР ДА. — З ва шай 
га зе тай не па рыў на звя за на жыц цё 
не каль кіх па ка лен няў, якія заў сё-
ды ша на ва лі і ша ну юць «Звяз ду» 
за пра фе сі я на лізм і аб' ек тыў насць. 
Для мно гіх на шых су ай чын ні каў ва-
ша вы дан не — не прос та кры ні ца 
на він, а са праўд ны ад на ду мец і ці-
ка вы, уваж лі вы су раз моў нік. За гэ-
тыя га ды на ста рон ках га зе ты знай-
шлі ад люст ра ван не лё сы і гіс то рыі 
ты сяч на шых лю дзей. Асаб лі вую 
ўдзяч насць ха чу вы ка заць ка лек ты-
ву вы дан ня за па ста ян ную ўва гу да 
па трэб ча ла ве ка пра цы, а так са ма 
за тое, што ўсе гэ тыя га ды вы цес-
на су пра цоў ні ча е це з праф са юза мі і 
тым са мым са дзей ні ча е це па вы шэн-
ню аба ро ны пра воў пра цаў ні коў».

Шмат цёп лых слоў у він ша ван нях 
дзяр жаў на га сак ра та ра Са юз най 
дзяр жа вы Ге ор гія РА ПО ТЫ, На-
д звы чай на га і Паў на моц на га Па сла 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Венг рыі 
Аляк санд ра ХАЙ НОЎ СКА ГА, Вы ка-
наў ча га ка мі тэ та Са друж нас ці 
Не за леж ных Дзяр жаў, пер ша га 
на мес ні ка мі ніст ра ін фар ма цыі 
І. У. ЛУЦ КА ГА, стар шы ні Го мель-
ска га абл вы кан ка ма У. А. ДВОР-
НІ КА, стар шы ні Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та па стан дар ты за цыі 
В. У. НА ЗА РАН КІ, пер ша га на-
мес ні ка ге не раль на га ды рэк та ра 
ААТ «Бел кні га» Г. А. СІ ЛІН СКА ГА, 
ды рэк та ра ААТ «Па лі граф кам-
бі нат імя Я. Ко ла са» І. М. МА-
ЛА НЯ КА, рэк та ра гро дзен ска-
га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
А. Д. КА РА ЛЯ, ка лек ты ву прад пры-
 ем ства «Грод на абл са юзд рук», 
вы да вец тваў «На род ная асве та», 
«Мас тац кая лі та ра ту ра»...

«...Нам пры ем на, — пі ша, у пры-
ват нас ці, ге не раль ны ды рэк тар 
РУП «Бел пош та» Ула дзі мір МА ТУ-
СЕ ВІЧ, што на пра ця гу мно гіх га доў 
з рэ дак цы яй га зе ты «Звяз да» нас 
злу ча юць тры ва лыя дзе ла выя і сяб-
роў скія ад но сі ны. Мы вы со ка цэ нім 
на ша ўза е ма вы гад нае су пра цоў ніц-
тва і спа дзя ём ся на яго да лей шае 
кан струк тыў нае раз віц цё, па бу да-

ва нае на да ве ры і ўза е ма ра зу мен ні. 

Шчы ра жа даю ўсім су пра цоў ні кам 

«Звяз ды» но вых твор чых ідэй і да-
 сяг нен няў, даб ра бы ту і пос пе ху 
ў рэа лі за цыі са мых сме лых пла наў!»

Тэ ле гра мы, пры го жыя він ша-
валь ныя паш тоў кі, ліс ты, тэ ле фон-
ныя зван кі... вя до ма ж, — і ад на шых 
чы та чоў: «Він шую... Чы та ла, чы таю 
і бу ду чы таць. Так тры маць на да-
лей! — па жа да ла Са фія Лу бін ская 

з г. п. Свір; «Коль кі ў не бе зор — 

нель га па лі чыць, але ты, «Звяз да», 

для мя не га рыш», — пры зна ва ла-

ся Ні ла Мі хай лаў на Ру сак з Дзяр-

жын ска і ў якас ці па жа дан ня да да-

ва ла толь кі ад но: «заўж ды за ста вац-

ца та кі мі ж шчы ры мі ды свет лы мі. 

І... свя ціць!»

Ча го яшчэ нам жа да лі (пад піс-

чы кі «Звяз ды» з та кіх да лё кіх пя ці-

дзя ся тых, шас ці дзя ся тых га доў мі-

ну ла га ста год дзя ве тэ ран Вя лі кай 

Ай чын най Мі ха іл Тра фі ма віч Чар-

няў скі з Мя дзель шчы ны, Анас тас 

Ля вонць е віч Се мя но віч з пры ста-

ліч ных Ба раў лян, Эмі лія Ва сі ле віч, 

Іна Каз лоў ская і Ула дзі мір Го лу беў 

з Мін ска, Ра дзі ён Шпец з Шар каў-

шчы ны, Ва лян ці на Гу дач ко ва з 

Жыт ка ві чаў і Аляўціна Рабцава з 

Міншчыны і мно гія, мно гія ін шыя) 

пе ра лі чыць цяж ка: зда роўя, на т-

хнен ня, плё ну ў пра цы на ка рысць

ра дзі ме, гро шай, спон са раў, ідэй, 

ці ка вых су раз моў ні каў і ка ман дзі-

ро вак, рос ту ты ра жоў...

«З пер са наль ным ста год дзем, 

звяз доў цы! Больш за чвэрць у 

яго — і маё, чым га на ру ся і шчы ра 

дзя кую ўсім, з кім друж на і твор ча 

пра ца ва ла ся, — «тэ ле гра фа ва ла» 

9 жніў ня на ша не за быў ная ка ля жан-

ка, на мес ні ца га лоў на га рэ дак та-

ра «Звяз ды» Люд мі ла Іва наў на 
РЫ ЖАН КО ВА. — Зда роўя вам, 
сме лас ці і мо цы — каб «Звяз да» 
са сва і мі сла ву ты мі тра ды цы я мі і 

да лей бы ла пер шай на вы зна чаль-

ных па ва ро тах на шай гіс то рыі. Ня-

хай вам у ра дасць бу дзе слу жэн не 

адзі на вар та му — УЛАС НА МУ СУМ-

ЛЕН НЮ і ЛЮ БАЙ БЕ ЛА РУ СІ».

Не звы чай нае він ша ван не га зе це 

да сла лі су пра цоў ні кі Дзяр жаў на га 

лі та ра тур на га му зея Ян кі Ку па лы. 

Пяс няр, як вя до ма, быў шчы рым 

сяб рам «Звяз ды», тут дру ка ваў свае 

мно гія тво ры. «Дзя ку ю чы шмат лі кім 

пуб лі ка цы ям чы та чы атрым лі ва лі 

звест кі пра лі та ра тур ную і гра мад-

скую дзей насць Пес ня ра, яго ўклад 

у раз віц цё бе ла рус кай і су свет най 

куль ту ры... Мы ра ды, — пі шуць су-

пра цоў ні кі му зея, — што ма ем маг-

чы масць па він ша ваць най ста рэй-
 шую бе ла рус кую га зе ту рад ка мі 

з вер ша Ян кі Ку па лы «Звяз дзе», які 
ён на пі саў з на го ды вы ха ду 5000-га 
ну ма ра:

Ска жам жа ёй шчы рае

На ша па жа дан не:

Каб жы ла, квя ці ла ся

Да лей без устан не!»

Не ду май це, ка лі лас ка, што па-

ва жа ныя аў та ры тро хі па мы лі лі ся, 

што Пяс няр жа даў га зе це квя ціц ца 

без устан ня. У Ку па лы гэ тае сло ва 

на пі са на так, як на пі са на, з лі та рай 

е. Ві даць, та ды, у лі пе ні 1934-га, 

амаль 90 га доў та му, пі са лі імен на 

так. Ін шы мі сло ва мі, мя ня юц ца ча-

сы, лю дзі, мо ва, ня змен най за ста-

ец ца лю боў:

Най леп шай, род нень кай га зе це,

Што ма тыч наю грэе мо вай,

«Звяз дзе», звяз доў цам — 

даў га лец ця!

Ня хай яго вя лі касць Сло ва

Жы ве пад ва шаю ру кою,

Бру іць, зві ніць, пяе кры ні цай,

Каб піць з яе і не на піц ца

Нам, вер ным чы та чам, ні ко лі!

На тхнен ня, твор ча га за па лу

І рос ту ты ра жу, вя до ма,

Каб юбі ляр ка ўрэш це ста ла

Сва яч каю у кож ным до ме!

Гэ тыя па жа дан ні — ад шмат га-

до вай пад піс чы цы і аў та ркі га зе ты 

Але ны Не сця ро нак з Док шыц.

...Зрэш ты, усе він ша ван ні пра-

цы та ваць, пе ра лі чыць усё ад но не 

ўдас ца. А та му шчы ры дзя куй тым, 

хто не пра пус ціў на ша свя та. Усе 

він ша ван ні бы лі, што на зы ва ец ца, у 

агуль ным до сту пе: упры гож ва лі рэ-

дак цый ную дош ку аб' яў, ад мыс ло-

вы сто лік, ра да ва лі во чы і сэр цы...

Як і здым кі з ся мей ных ар хі ваў. 

На іх бы лі звяз доў цы (са мых роз ных 

па ка лен нняў) і за ра бо тай, і ў час 

ад па чын ку...

Та кім чы нам нам і са праў ды ўда-

ло ся ўспом ніць усіх (мно гіх па ім ёнах 

ды проз ві шчах), чы ім кло па там (а то 

і жыц цём!), чы ёй пра цай жы ла га зе-

та ра ней і жы ве ся гон ня. «Юбі лей — 

гэ та вы дат ны час для па чат ку но-

 вых пра ек таў і спраў, — пад крэс ліў 

на чаль нік Дзяр жаў най ін спек цыі 

ахо вы жы вёль на га і рас лін на га 

све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь С. В. НО ВІ КАЎ. — Упэў-

не ны, што са мыя леп шыя, ці ка выя 

ма тэ ры я лы яшчэ на пе ра дзе...»

Мы на гэ та спа дзя ём ся так са ма.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.
dounar@zviazda.by

Рэ ха па дзеіРэ ха па дзеі  

Што бы ло — бы ло: на Сто лін шчы не, рас каз ва лі, у ад ной ха ці не 
ста га до вы юбі лей спраў ля лі. У гос ці да гас па ды ні цэ лая гра ма да 
са бра ла ся: дзе ці з жон ка мі-му жа мі, уну кі з сем' я мі, праў ну кі, пра-
праў ну кі... Рас па чаў бя се ду ста рэй шы з сы ноў. Ска заў, што ра ды 
быць у род най ха це, ра ды ба чыць сваю ма ту лю ба дзё рай і вя сё лай, 
што ўдзяч ны ёй за ўсё...
Ну і да лей, што гэ та прос та цуд са брац ца ра зам!
— Дык вы п'ем жа за тое, — дай шоў да тос та ён, — каб со ты дзень 
твай го на ра джэн ня, да ра гая ма мач ка, не быў апош нім, каб на ле та 
мы зноў ця бе він ша ва лі...
Уся рад ня, слу ха ю чы гэ та, згод на кі ва ла, а на апош ніх сло вах уста-
ла з мес цаў і па мкну ла ся да імя нін ні цы, каб чок нуц ца...
Ся дзець за ста ла ся толь кі ня вест ка, якая амаль усё жыц цё пра жы ла 
ра зам са свяк роў кай:
— Не ве даю, як вы, — ска за ла яна, — а я за гэ ты тост піць не бу ду.

Са ста ра жыт на га аб ра ду, з «За жы нак», сёлета па ча ла-
ся ўбор ка ва ўсіх гас па дар ках Кас цю ко віц ка га ра ё на. 
Ба га та га на ма ло ту і доб ра га на строю зем ля ро бам па-

жа да лі ўдзель ні кі мас тац кай са ма дзей нас ці.

Як ка жуць ста ра жы лы, кір ма шы на Ілью спрад ве ку бы лі 

ў Са ма тэ ві чах. Ця пер на кар це ра ё на ня ма, на жаль, гэ та га 

мяс тэч ка: па ха ва лі яго ў зям лі, атру ча най чар но быль скай 

ра ды я цы яй. Боль шасць жы ха роў пе ра ся лі лі ся ў Но выя Са-

ма тэ ві чы. Кір маш за стаў ся хі ба ва ўспа мі нах...

Іні цы я ты ву ра бот ні каў ра ён на га Цэнт ра куль ту ры ад ра дзіць 

яго ак тыў на пад тры ма лі су пра цоў ні кі Но ва са ма тэ віц ка га клу-

ба, Бя лын ка віц ка га сель ска га Са ве та і...

Дзве з па ло вай га дзі ны на спе цы яль на аб ста ля ва най пло-

шчы аг ра га рад ка доў жы ла ся свя та. Мяс цо выя жы ха ры і гос ці з 

рай цэнт ра з'е ха лі ся не толь кі для та го, каб неш та пры дбаць, — 

каб аку нуц ца ў ат мас фе ру свай го дзя цін ства і ма ла до сці. 

На пы тан не «Як гэ та бы ло ра ней?» ад на з най ста рэй шых 

жан чын Але на Ся мё наў на Шор ні ка ва адказала: «З пер шых 

пас ля ва ен ных га доў да нас на Ілью ста лі пры яз джаць ганд ля-

ры, пры чым не толь кі з Бе ла ру сі, але і з Бран скай воб лас ці, 

з Рос лаў ля, на ват з са мо га Кі е ва! Вез лі ўсё: сві ней, аве чак, 

свой скую птуш ку, по суд глі ня ны, воп рат ку, цу кер кі на па лач-
ках ды шмат ча го яшчэ. З'яз джац ца па чы на лі з дзвюх га дзін 
но чы. Мес цы зай ма лі, рас клад ва лі та вар. Са сві тан нем па чы-
наў ся ган даль. Лю дзей бы ло — во кам не акі нуць... Заўж ды 
ла дзі лі ся кан цэр ты, ат рак цы ё ны. Пра ца ваў тэ атр «Бат лей ка», 

на ха ду лях ха дзі лі ска ма ро хі. Але ве ся лосць па чы на лі толь кі 
та ды, як лю дзі з па лёў вяр та лі ся, бо ме на ві та ў гэ ты дзень 
(на Ілью) па чы на лі жні во: зжы на лі не каль кі па лос і спы ня лі 
ра бо ты да заўт ра, бо трэ ба ж на кір маш...

За пом ніў ся і ган даль гар мо ні ка мі. Яны тут на лю бы густ бы лі. 
А каб пра даць, му зы кам трэ ба бы ло па ка заць іх, гэ та зна чыць 
«урэ заць» ней кую поль ку ці марш. Вось яны і «ўра за лі»...

А на рэш це па чы на лі ся тан цы — у мно гіх мес цах, з гар мо-
ні ка мі, з буб на мі.

Свя та гры ме ла з но чы да но чы. «Хо да рам ха дзі ла» ўся 
вёс ка. Да «кір ма шоў на Ілью» рых та ва лі ся, іх ча ка лі ўвесь 
год. А по тым...

По тым вёс ку пе ра ся лі лі. Доў гі час не да вя сел ля бы ло... 
Сён ня быц цам у ма ла досць, быц цам да моў вяр ну лі ся».

Па ха ва ным Са ма тэ ві чам жы ха ры збі ра юц ца па ста віць пом-
нік. А па куль уша ноў ва юць най ста рэй ша га з мес ці чаў, са ма га 
ма лень ка га, як су вязь двух па ка лен няў.

І зноў іг ра юць гар мо ні кі! Да мік ра фо на мо жа па ды сці лю бы 
ах вот ны: пры пеў кі гу чаць — на пе ра бой...

Свя та, ка ра цей, уда ло ся, хай не та кое, як ра ней, але па ча-
так па кла дзе ны. З ча сам, гля дзіш, і ад ро дзіц ца вя лі кі Іль ін скі 
кір маш, па едуць ганд ля ры і ў Но выя Са ма тэ ві чы.

На тал ля ДРО БЫ ША ВА, 
г. Кас цю ко ві чы
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АД РО ДЗІЦ ЦА СВЯ ТА-КІР МАШ!

«ЧЫ ТА ЛА, ЧЫ ТАЮ І БУ ДУ ЧЫ ТАЦЬ. «ЧЫ ТА ЛА, ЧЫ ТАЮ І БУ ДУ ЧЫ ТАЦЬ. 
ТАК ТРЫ МАЦЬ НА ДА ЛЕЙ!»,ТАК ТРЫ МАЦЬ НА ДА ЛЕЙ!»,
або Ка рот кі агляд ліс тоў, якія «Звяз да» атры ма ла з на го ды свай го ста год дзя


