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Спя вай, ду ша!Спя вай, ду ша!  

«Я з су сед каю 
дру жы ла...»

Усё но вае, як той ка заў, гэ та 
доб ра за бы тае ста рое: «Звяз-
да» збі ра ла пры пеў кі не ка лі і... 
збі рае за раз, бо ні ку ды ж не дзе-
неш ся, ка лі пош та пры но сіць...
А га лоў нае — і дзя вац ца не 
хо чац ца.

Гар ма ніс та я лю бі ла,
Гар ма ніс та це шы ла,
Гар ма ніс ту на пля чо
Са ма гар мо нік ве ша ла.

Ка мне сва ты пры яз джа лі
З па за ло ча най ду гой,
Па куль вус ны ма ля ва ла,
Пе ра еха лі к дру гой.

Пад мірг ну ла Ва сі лю,
На ва ры ла кі ся лю,
Па куль яго зло па ла,
Ва сі ля пра хло па ла.

Я з су сед каю дру жы ла,
Ад ным куб кам чай пі ла,
А сяб роў ка удру жы ла —
Му жы ка май го звя ла.

Эх ты, дзеў ка-чар на броў ка,
Ці ты лю біш каў ба су?
Ка лі лю біш каў ба су,
Я пад ве чар пры ня су.

Сер бі ян ку тан ца ваць —,
Трэ ба са ла па ядаць.
А па гэ тым ма ла ку
Я ледзь но гі ва ла ку.

Це раз рэч ку быст рую
Я мас то чак вы страю.
Ха дзі, мі лы, ха дзі, мой,
Ха дзі ле там і зі мой.

Да сла ла Та ма ра ЗАЙ ЦА ВА,
г. Ра га чоў



Дзей ныя асо быДзей ныя асо бы  

І СПРАЎ ДЗІ ЛА СЯ 
НА ША МА РА

...Аба вя зак свя та ра — гэ та 
най перш ад каз насць. І не 
толь кі за ся бе, але і за лю-
дзей, пра якіх ён па ві нен 
ду хоў на кла па ціц ца.
Год на ня се свой крыж, імк-
нец ца кож на му да па маг чы 
прый сці да ве ры на ста я-
цель хра ма, про та і е рэй Мі-
ка лай Пін чук.

Амаль трыц цаць га доў мы пры-
хо дзім да яго і ў бя дзе, і ў ра дас ці, 
шу ка ем пад трым кі ў скла да ных 
жыц цё вых сі ту а цы ях, про сім бла-
сла вен ня.

Пры на шым хра ме ёсць вы дат-
ны хор, сяст рын ства, пра цуе ня-
дзель ная шко ла. Але пры гэ тым 
наш ба цюш ка час та на вед вае і 
шко лы звы чай ныя, гу та рыць там 
з вуч ня мі, іх баць ка мі.

«Сэр ца кож на га хрыс ці я ні на 
па він на быць жыт лом Бо га, Яго 
хра мам», — не стам ля ец ца паў-
та раць ай цец Мі ка лай...

Між тым пер шы храм у на-
шым Дзят ла ве быў па бу да ва ны 
ў 1508 го дзе за сна валь ні кам го-
ра да кня зем Кан стан ці нам Аст-
рож скім. Ма лень кі, утуль ны, на-
мо ле ны, ён не каль кі ста год дзяў 
збі раў пад сва ім да хам лю дзей, 
якія ма лі лі ся.

Пад му рак но ва га хра ма быў за-
кла дзе ны пе рад Вя лі кай Ай чын най 
вай ной, але ма ра аб бу даў ніц тве 
так і за ста ла ся б ма рай, ка лі б не 
кло пат, не на стой лі васць про та і е рэя 
Мі ка лая Пін чу ка. Мы, пры ха джа не, 
ра зам з ба цюш кам рых та ва лі бу даў-
ні чую пля цоў ку, раз гру жа лі цэг лу... 
Срод кі на бу даў ніц тва збі ра лі ўсёй 
гра ма дой, бе раг лі кож ную ка пей ку. 
І тым не менш, бы ва лі хві лі ны, ка-
лі апус ка лі ся ру кі, зда ва ла ся, што 
вый сця ня ма. Але ба цюш ка пра-
цяг ваў пра ца ваць і шчы ра ма ліц ца, 
спа дзя вац ца на да па мо гу Бо жую, і 
яна пры хо дзі ла.

Для ўсіх нас най шчас лі вей шым 
днём ста ла су бо та 25 ліс та па да 
2017 го да, ка лі Міт ра па лі там Мін-
скім і За слаў скім, Па тры яр шым 
эк зар хам усяе Бе ла ру сі Паў лам 
быў асве ча ны но вы храм. Ця пер 
(усёй сва ёй ве ліч чу ды пры га жос-
цю!) ме на ві та ён за клі кае нас на 
су стрэ чу з Бо гам: свят ло мно гіх 
све чак злі ва ец ца ў ад но ззян не, 
на дзея і ве ра кож на га яд на юц ца 
ў агуль най ма літ ве.

Га лі на МІ ЛЕЙ КА,
ін шыя пры ха джа не хра ма.

г. Дзят ла ва



Не ка лі, на прык лад, амаль у кож-
ную сям'ю пры хо дзі ла па тры, ча ты-
ры, пяць, а то і бо лей вы дан няў. Ся-
род іх бы лі ра ён ка і аб лас ная газета, 
як мі ні мум, ад на з рэс пуб лі кан скіх 
і ад на з са юз ных («Пра вда», «Из-
вестия», «Труд»). Мод на (і ці ка ва!) 
бы ло чы таць тую ж «Литературку» 
і наш «ЛіМ», мно гія ча со пі сы... Пры-
чым пад піс ка на іх (дзе даб ра воль-
на, дзе «даб ра воль на-пры му со ва», 
а дзе і па бла це) афарм ля ла ся ад-
ра зу на год і твор чых су пра цоў ні каў 
рэ дак цый амаль не хва ля ва ла. Яны 
ду ма лі, аб чым пі саць, як пі саць, як 
лепш па да ваць ін фар ма цыю...

Ця пер жа ўсё боль шы кло пат аб 
тым, ці бу дзе на яе по пыт? А ка лі бу-
дзе, то ў якім па ме ры: гэ та зна чыць 
хто афор міць пад піс ку на но вы ме-
сяц, квар тал ці паў год дзе, а хто не? 
Якім у вы ні ку бу дзе ты раж?

Для «Звяз ды», адзі най (са што-
дзён ных) бе ла рус ка моў най га зе ты, гэ-
та пы тан ні з пы тан няў. На пэў на, та му і 
ра дуе што га до вая ка ляд ная пош та.

«Мне 73 га ды, я бы лая на стаў ні-
ца хі міі і бія ло гіі. Ка лі толь кі па чы на-
ла пра ца ваць у шко ле, нас пры му-
ша лі вы піс ваць шмат ча го, — пі ша 
спа да ры ня Яў ге нія За ру ба з Іў еў-
шчы ны. — Ця пер з усіх гэ тых га зет 
і ча со пі саў у мой дом пры хо дзіць 
толь кі «Звяз да» і ра ён ка. Вы піс ваю 
іх што ме сяц, бо пен сія сціп лая, шмат 
гро шай ідзе на ле кі і дро вы (жы ву ў 
вёс цы, дзе ўся го 15 на сель ні каў), на 
элект рыч насць, ба лон... Але «Звяз-
ду» я люб лю. Тут шмат па рад пра 
зда роўе, пра сад-ага род, на ві ны ў 
кра і не, у аду ка цыі. Ці ка ва ўсё, та му 
пла ную вы піс ваць га зе ту і да лей».

«...На ша га зе та і са праў ды род-
ная — ці ка вая, цёп лая. Яна ін фар-
муе чы та чоў, дае ве ды і па ра ды, 
ву чыць род най мо ве,— пі ша спа-
дар Мі ха іл Лі то шын з Мін ска. — Я 
вель мі спа дзя ю ся, што на ша мо-
ладзь бу дзе ду маць і раз маў-
ляць па-бе ла рус ку. Над зею 
на гэ та даў ну мар, пры све ча-
ны ста год дзю «Звяз ды». На 
пер шай ста рон цы там быў 
зды мак ма ла дых су пра цоў-
ні каў га зе ты, і я ўсце шыў ся. 
Якія пры го жыя хлоп цы і дзяў-
ча ты, якія ад кры тыя, ра зум-
ныя по зір кі...

Ве даю, — пра цяг вае спа-
дар Лі то шын, — што, каб 
стаць са праўд ны мі пра фе сі я-
на ла мі, мо ла дзі трэ ба ву чыц-
ца. У «Звяз дзе» ім ёсць у ка го. 
Па чы тай це тыя ж «Не аса біс-
ты суб' ек тыў», «Не фар мат» 
ці «Прос тую мо ву»... Чы та чам 
яны вель мі па трэб ны».

Хо чац ца ве рыць... Зна ё-
мая ку лі нар ка ка за ла, што 
га та ваць трэ ба доб ра, а не — 
дык не псуй пра дук ты. У на-
шым вы пад ку (і на мой суб'-
ек тыў ны по гляд. — Аўт.) — 

не зай май мес ца на га зет най па ла-
се, не мар нуй час — і свой, і чы та ча, 
бо яны — вель мі да ра гія. «Мне ўжо 
90 і, на жаль, з усі мі на ступ ства-
мі, — у пер шых рад ках свай го ліс та 
пры зна ец ца, у пры ват нас ці, спа дар 
Эду ард Ароч ка з Коб ры на. — Але 
«Звяз ду» я па-ра ней ша му вы піс ваю. 
Чы та ем яе ўдва іх з дач кой, бы лой 
на стаў ні цай гіс то рыі. Ад па вед на, 
ней кія ар ты ку лы тут жа аб мяр коў-
ва ем.

Та кім чы нам, «Звяз да» і бы ла, 
і за ста ец ца ма ім што дзён ным спа-
да рож ні кам аж з 1948 го да. Гэ та 
зна чыць і тое, што мой стаж сяб-
роў ства — амаль 70 га доў (зды ма-
ем ка пя люш, як той ка заў...), і тое, 
што ме на ві та гэ та га зе та вы во дзі ла 
мя не на пра сто ры жыц ця: спа чат ку 
да па ма га ла атры маць аду ка цыю, 
по тым — пра ца ваць.

У юнац кія га ды, — пра цяг вае ша-
ноў ны Эду ард Іо сі фа віч, — я быў 
удзель ні кам пар ты зан ска га ру ху. 
Пас ля вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня-
мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў пра ца-
ваў на ад каз ных па са дах у са вец кіх 
ор га нах ула ды, упраў лен ні сель скай 
гас па дар кі рай вы кан ка ма, 21 год уз-
на чаль ваў кал гас «Рас свет» Сло-
нім ска га ра ё на. Маю дзяр жаў ныя 
ўзна га ро ды, з'яў ля ю ся Га на ро вым 
гра ма дзя ні нам Гро дзен скай воб-
лас ці.

Мне па шан ца ва ла су стра кац ца з 
мно гі мі людзь мі, якія па кі ну лі знач ны 
след у гіс то рыі і куль ту ры на шай кра-
і ны. Мой кал гас, на прык лад, двой чы 
на вед ваў П. М. Ма шэ раў, быў у гас-
па дар цы і М. С. Гар ба чоў... Да рэ чы, 
Мі ко ла Ароч ка — па эт, лі та ра ту раз-
наў ца і лі та ра тур ны кры тык — гэ-
та мой ад на вяс ко вец, су сед і на ват 
сва як. Мы з ім ра зам га да ва лі ся ў 
не вя ліч кай вё сач цы Ве ця ві чы Сло-
нім ска га ра ё на, усё жыц цё сяб ра ва-
лі, у на шы да мы заў сё ды пры хо дзі ла 
га зе та «Звяз да» і знач на ўплы ва ла 
на на шы по гля ды», — пры зна ец ца 
спа дар Ароч ка.

Ён жа (за што асоб ны дзя куй!) 
вы каз вае спа дзя ван ні, што і ў но-
вым, 2018 го дзе, «Звяз да» бу дзе 

за ста вац ца ат ры бу там на цы я наль-
най свя до мас ці і па тры я тыз му, што 
ты раж га зе ты бу дзе па вя ліч вац ца.

Вось гэ тыя б сло вы ды Бо гу ў ву-
шы, як той ка заў. Але ж прос та спа-
дзя вац ца на тое сён ня не да во дзіц-
ца: мно гае трэ ба ра біць га зе це (для 
па ляп шэн ня змес ту, для рэ кла мы), 
шмат што мо гуць зра біць чы та чы: 
«Не бу ду сцвяр джаць, што чы таю 
«Звяз ду» ўсё жыц цё, — пры зна ец ца 
спа дар Пят ро Ха рэц кі з Мін ска. — 
У дзя цін стве вы піс ваў «Пі я нер Бе ла-
ру сі», у юнац тве — «Зна мя юности» 
і «Чыр во ную зме ну». Ка лі слу жыў у 
вой ску, чы таў ці не ўсё, што пры хо-
дзі ла ў на ша пад раз дзя лен не. А ка лі 
па чаў пра ца ваць на за вод зе, су тык-
нуў ся з тым, што ў кан цы кож на га го-
да ў цэх пры хо дзіў парт орг са спі сам 
вы дан няў, якія трэ ба вы піс ваць.

Ка лі кан крэт на я па зна ё міў ся з 
га зе тай «Звяз да», ужо не па мя таю, 
а вось вы піс ваць па чаў з 1993 го-
да. Маю вя лі кі стос па ры жэ лых 
вы ра зак і дак лад на ве даю, што ў 
снеж ні 1994 го да ты раж га зе ты быў 
171 588 эк зэмп ля раў.

Ця пер ён змен шыў ся ў ра зы. Я 
ду маю, зу сім не та му, што га зе та 
ста ла не ці ка вая. Пе ра гля дзеў шы 
вы раз кі і све жыя ну ма ры, сцвяр-
джаю, што «Звяз да» за ста ец ца 
«Звяз дой», прос та мо ладзь ця пер 
ад дае пе ра ва гу ін тэр нэ ту, а ста рэй-
шае па ка лен не па ці ху сы хо дзіць...

Але ж пры гэ тым мае дзе ці, ка лі 
ву чы лі ся ў шко ле, па бе ла рус кай мо-
ве і лі та ра ту ры ме лі доб рыя ад зна кі. 
За раз за свой ваць род ную мо ву я да-
па ма гаю ўжо ўну кам, а мне ў сваю 
чар гу да па ма гае «Звяз да», — пі ша 
спа дар Ха рэц кі. — Сва ім на шчад-
кам я на ват паў жар там ска заў, каб 
све жыя ну ма ры га зе ты, ка лі па мру, 
па кла лі ў тру ну. З лю бі мы мі ж не 
трэ ба рас ста вац ца — ні на гэ тым 
све це, ні на тым».

І яшчэ ад на ці ка вая цы та та з ліс та: 
«На свя ты я пла ную па ехаць на сваю 
ма лую ра дзі му, на Па стаў шчы ну. 
Апроч ін ша га, па вя зу сяст ры яшчэ 
і кі пу га зет з «Не аса біс тым суб' ек-
ты вам», з «На ро дам на про ва дзе», 

з «Прос тай мо вай» ды ін шы мі ма тэ-
ры я ла мі. Ня хай па чы тае».

Пра па ган ду юць «Звяз ду», яе 
МО ВУ і ін шыя чы та чы. У гэ тым сэн-
се ці ка вым пад аў ся ліст спа да ра Мі-
ко лы Ка ма роў ска га з Ор шы. Ён 
згад вае даў нюю зна ё мую, вяс коў ку, 
якая, пры ехаў шы ў го рад сёе-тое 
ку піць, ха це ла вы даць ся бе за га ра-
джан ку, пы та ла: «А по тан нее нет?». 
«Ня ма ні тан ней, ні де шев ле», — ад-
ка за ла ёй ганд ляр ка.

Ад ка за ла, за зна чым, та ды, а гу-
чыць ні бы сён ня...

«Бе ла рус кая мо ва зве да ла на 
сва ім шля ху ня ма ла пе ра шкод, — 
пра цяг вае спа дар Мі ка лай. — Але 
ж яна заў сё ды жы ла ў ге нах бе ла-
ру саў. Пом ню, як я, ма ла ды спе цы-
я ліст, пры ехаў у вяс ко вую глух мень. 
Ся мі дзя ся тыя га ды — курс на аб' яд-
нан не на цый і на ро даў пад ло зун гам 
адзі най рус кай куль ту ры і мо вы. Я да 
яе, вя до ма ж, да лу чыў ся, чы та ю чы 
Пуш кі на, Чэ ха ва, Го га ля... Але пры 
гэ тым на ра дзіў ся ў вёс цы, дзе ў поў-
ны го лас гу ча ла на ша бе ла рус кая... 
А та му і спра ва зда чу на чар го вай се-
сіі мяс цо ва га Са ве та я зра біў на ёй. 
Ка лі па чы наў, аў ды то рыя (дзя жур нае 
ме ра пры ем ства...), мож на ска заць, 
дра ма ла, по тым — «пра чну ла ся», за-
ва ру шы ла ся, ста ла... за ся ро джа на 
слу хаць, а ў кан цы і на огул пра гу ча лі 
друж ныя апла дыс мен ты.

Не бу ду ра біць ні я кіх вы сноў, — пі-
ша спа дар Ка ма роў скі. — Я прос та 
це шу ся, што ў аў то бу се, які вя зе мя не 
ў род ную вёс ку, мо ладзь па-ра ней ша-
му раз маў ляе па-бе ла рус ку».

Зна чыць, жыць на шай мо ве?! 
І жыць «Звяз дзе»?!

Шчы ры дзя куй усім, хто пад пі саў-
ся сам, хто афор міў пад піс ку бліз кім, 
хто — па маг чы мас ці — пра па ган дуе 
га зе ту і тры мае з ёй су вязь: да сы лае 
карт кі на ро зыг рыш пры зоў, ліс ты, 
«праў дзі выя гіс то рыі», вер шы, пры-
го жыя він ша валь ныя паш тоў кі з са-
мы мі цёп лы мі па жа дан ня мі. Ад ным 
з якіх (ад спа да ры ні Іны Алі се віч 
з Уз дзен шчы ны) і хо чац ца за вяр-
шыць гэ ты ка рот кі агляд:

...Не за гі бець ду шой «Звяз дзе»!
Даб ра — кру га ва рот бяс кон цы:

Сто год свя ці ла
для лю дзей,

Свя ці й да лей —
ма лень кім сон цам!

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Р.S Ка лі ма тэ ры ял быў 
пад рых та ва ны да дру ку, пош-
та пры нес ла яшчэ адзін ліст. 
«На гэ тыя на ва год нія свя ты 
ў гос ці да нас за ві та ла сям'я 
дач кі, якая жы ве ў Гер ма-
ніі, — пі ша спа да ры ня Лі лія 
Скін дзер з Іва цэ ві чаў. — 
Унуч ка з да па мо гай звяз доў-
скай «Хат няй эн цык ла пе дыі» 
ўпры го жы ла свя точ ны стол, 
зяць ад ду шы па смя яў ся з 
гіс то рый у руб ры цы «...На род 
на про ва дзе!». На ра дзі ме, у 
вёс цы, тое ж, ві даць, зра бі ла 
мая сяст ра, якая так са ма вы-
піс вае га зе ту».

Жыц цё пра цяг ва ец ца



Мой сын ажа ніў ся і пе ра ехаў да жон кі, 
якая жы ве з ма ці ў двух па ка ё вай ква тэ ры. 
Праў да, дом іх мае ста тус ін тэр на та. 
Ці за рэ гіст ру юць сы на па но вым мес цы 
жы хар ства?

В. М., Жыт ка віц кі ра ён.

У ад па вед нас ці з п. 29 Па ла жэн ня аб ін тэр на-
тах (за цвер джа на па ста но вай Са ве та Мі ніст раў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 05.04.2013 г. № 269) 
най маль ні кі, якія зай ма юць ад асоб ле ныя іза-
ля ва ныя па мяш кан ні ў ін тэр на це, пры зна ча ныя 
для пра жы ван ня сем' яў, ма юць пра ва ад да ваць 
гэ тыя па мяш кан ні ў ва ло дан не і ка ры стан не сва-
ім не паў на лет нім дзе цям і жон цы (му жу), якія 
не ма юць жы лых па мяш кан няў ва ўлас нас ці і 
(або) у ва ло дан ні і ка ры стан ні ў да дзе ным на-
се ле ным пунк це.

Пад ад сут нас цю ў ва ло дан ні і ка ры стан ні 
трэ ба ра зу ме ець, у пры ват нас ці, ад сут насць 
жы лых па мяш кан няў, якія зай ма юць гра ма-
дзя не:

— па да га во рах най му жы ло га па мяш кан ня 
дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду;

— якія пра жы ва юць у якас ці чле наў, бы лых 
чле наў сям'і най маль ні ка жы ло га па мяш кан ня 
дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду, улас ні ка жы-
ло га па мяш кан ня, гра ма дзя ні на, які з'яў ля ец ца 
чле нам ар га ні за цыі за бу доў шчы каў, і тых, хто 
мае пра ва ва ло дан ня і ка ры стан ня жы лым па-
мяш кан нем на роў ні з най маль ні кам, улас ні кам 
жы ло га па мяш кан ня, гра ма дзя ні нам, які з'яў ля-
ец ца чле нам ар га ні за цыі за бу доў шчы каў;

— па да га во ры, што пра ду гледж вае пе ра да-
чу доль шчы ку ў ва ло дан не і ка ры стан не аб' ек та 

до ле ва га бу даў ніц тва, за клю ча на га ў ад па вед-
нас ці з за ка на даў ствам.

Та кім чы нам, пы тан не аб уся лен ні му жа 
(і, ад па вед на, рэ гіст ра цыі яго па мес цы жы хар-
ства) у жы лое па мяш кан не ў ін тэр на це, дзе пра-
жы вае на за кон ных пад ста вах яго жон ка, мо жа 
быць раз гле джа на і вы ра ша на ста ноў ча (пры 
вы ка нан ні ўсіх ін шых ад па вед ных па тра ба ван-
няў за ка на даў ства), ка лі жон ка са ма з'яў ля ец ца 
най маль ні кам гэ та га жы ло га па мяш кан ня.

Ка лі ж най маль ні кам з'яў ля ец ца яе ма ці, то 
дач ка мае ста тус чле на сям'і. Па ла жэн не аб 
ін тэр на тах не змя шчае нор маў, якія да юць ім 
пра ва ад да ваць жы лыя па мяш кан ні ў ва ло дан не 
і ка ры стан не сва ім чле нам сям'і.

Вік тар СА ВІЦ КІ



Чы тач — га зе таЧы тач — га зе та  

Ква тэр нае пы тан неКва тэр нае пы тан не  

СВЯ ЦІ, «ЗВЯЗ ДА», 
МА ЛЕНЬ КІМ СОН ЦАМ!

Н
Е вам ка заць: з кож-
ным го дам сам Но вы 
год (пра бач це за паў-

тор) усё час цей і час цей. 
Толь кі-толь кі, зда ец ца, су-
стра ка лі 2017-ы, азір нуц ца 
не па спе лі...
Хоць яно і трэ ба. Каб неш та 
ўзва жыць і аб ду маць, каб 
зра біць вы сно вы і па ста віць 
мэ ты. Каб урэш це ўспом-
ніць, як бы ло, як ста ла...
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КА ЛІ Ў НАЙ МАЛЬ НІ КАХ ЖОН КА...


