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Пер шы пры пы нак гра мад ска га транс пар ту 

гэ та га на се ле на га пунк та з бо ку Баб руй ска 

атры маў но вы твар.

Яго зра біў вя до мы бе ла рус кі мас так Аляк сандр 

Бла гій па іні цы я ты ве баб руй ска га ак ты віс та Анд ру-

ся Ар хі пен кі і ство ра най ім гру пы пад трым кі. Як мы 

ўжо па ве дам ля лі ў ад ным з вы пус каў пра ек та «Глу-

ша Ада мо ві ча», вяс ной ма ла ды ча ла век аб вяс ціў 

кон курс эс кі заў бу ду ча га аб' ек та, на які да сла лі 

ка ля 20 ідэй. На іх асно ве Аляк сандр Бла гій рас-

пра ца ваў кан цэп цыю і знеш ні вы гляд пры пын ку. 

На сце нах па віль ё на з'я ві ла ся цы та та з апош ня га 

тво ра пісь мен ні ка «Vіxі», яго парт рэт і кар та, на 

якой ся род буй ных куль тур ных цэнт раў Бе ла ру сі 

за ня ла сваё па чэс нае мес ца і ма лень кая Глу ша — 

ці ка вы геа гра фіч ны і ту рыс тыч ны аб' ект.

Пры пы нак ста не свое асаб лі вым ну ля вым кі ла-

мет рам, ад яко га з'я вяц ца па ка заль ні кі да аў тэн-

тыч най ап тэ кі, дзе пла ну ец ца зра біць му зей Ада-

мо ві ча, до ма, дзе пэў ны час жыў Алесь Мі хай ла віч, 

ву лі цы, на зва най ў яго го нар, да мо гі лак, дзе ён 

па ха ва ны, і пом ні ка, які пла ну ец ца ў хут кім ча се 

ўста ля ваць, ін шых мяс цін, звя за ных з імем бе ла-

рус ка га кла сі ка.

Прэ зен та цыя аб' ек та пад сім ва ліч най па куль наз-

вай «Пры пы нак Ада мо ві ча» (афі цый на ён на зы ва-

ец ца «Глу ша») ад бу дзец ца 6 каст рыч ні ка ў ме жах 

ра ён на га фес ты ва лю на род ных про мыс лаў і ра-

мёст ваў «Глу шан скі ху та рок». Пад час яго мож на 

бу дзе здзейс ніць эк скур сію па ада мо віц кіх мяс ці нах. 

Ар га ні за та ры эк скур сіі пра па ну юць ах вот ным за га-

дзя за пі сац ца па тэ ле фо не +375 292418290, бу дзе 

ар га ні за ва на да стаў ка з Баб руй ска.

Пра цяг тэ мы ў на ступ ным вы пус ку «Глу ша Ада-

мо ві ча».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

«...Мне 72 га ды, пе ра нёс ін фаркт, 

ад чу ваю ся бе ня важ на. Вось я і вы-

ра шыў, па куль яшчэ жы вы, вы слаць 

вам агуль ны сшы так, ку ды я за піс-

ваў по лац кія дыя лек ты, вы слоўі, 

вы ра зы, пры маў кі, за мо вы. Пер-

шыя за пі сы бы лі зроб ле ны дзесь ці 

ў 1950 го дзе...» Ліст з та кі мі сло ва мі 

і ру ка піс прый шлі ў Ін сты тут мо ва-

знаў ства НАН Бе ла ру сі ў 2001 го дзе. 

Да слаў іх на стаў нік гіс то рыі з Глы-

боц ка га ра ё на Іван Вол каў. Не ўза-

ба ве ча ла ве ка не ста ла. А яго пра ца 

за ста ла ся. На заў сё ды.

Ка ля 30 га доў Іван Іва на віч, ча ла век 

не звя за ны з вы кла дан нем род най мо вы 

на ват у шко ле, але зні та ва ны з ёй ду шою, 

збі раў ма тэ ры я лы. На вок лад цы звы чай-

на га агуль на га сшыт ка, які ён пе ра слаў 

на ву коў цам, яго ру кой па зна ча на «По-

лац кія дыя мен ты». А ў гэ тай наз ве — лю-

боў да род най мо вы, да Баць каў шчы ны, 

да баць коў і ад на вяс коў цаў, да якіх ён 

пры слу хоў ваў ся, каб за пі саць якое рэд-

кае сло ва.

Не ка то рыя з за на та ва ных Іва нам Вол-

ка вым слоў ра ней шы ро ка ўжы ва лі ся па 

ўсёй Бе ла ру сі, але яму ўда ло ся за пі саць 

і тое ад мет нае, што больш ужо і не па-

чу еш. На стаў нік да ваў раз гор ну тыя тлу-

ма чэн ні, па зна чаў, што ўзя та з за моў, 

пры ма вак, зна ё міў з пры ла да мі пра цы, 

пад ра бяз на апіс ва ю чы іх ад мет нас ці і па 

бу до ве, і па вы ка ра стан ні. Ся род за на та-

ва ных слоў — шмат та кіх, якія рас па вя-

да юць пра ста сун кі па між людзь мі — так 

зва най ацэ на чнай лек сі кі. Ка лі зна ё міш ся 

са сло ва мі са сшыт ка, зда ец ца, ба чыш 

жы вых лю дзей у іх звы чай ным ася род-

дзі, якія за ві ха юц ца па гас па дар цы, лю-

бу юц ца дзет ка мі, асу джа юць гуль та ёў і 

мо гуць так «смач на» па кпіць з роз ных 

не да хо паў.

Не ка то рыя са слоў, якія гэ ты на стаў нік 

да сы лаў да след чы кам, дру ка ва лі ся ў ака-

дэ міч ным на ву ко вым збор ні ку, а сам ру-

ка піс пра ля жаў у ар хі ве Ін сты ту та паў та-

ра дзя сят ка га доў. У су вя зі з рас пра цоў-

кай пра ек та «Звод ны слоў нік бе ла рус кіх 

на род ных га во рак» ар хіў ныя ма тэ ры я лы 

аў тар ска га сшыт ка «По лац кія дыя мен ты» 

вы ра ша на бы ло поў нас цю апра ца ваць 

як ад ну з ін фар ма цый ных кры ніц. За раз 

гэ ты сло ва збор зда дзе ны ў вы да вец тва 

«Бе ла рус кая на ву ка» і, ві даць, у хут кім 

ча се ўба чыць свет.

А сён ня з да зво лу су пра цоў ні каў ад-

дзе ла дыя лек та ло гіі і лінг ва ге аг ра фіі Ін-

сты ту та мо ва знаў ства імя Яку ба Ко ла са 

Цэнт ра да сле да ван няў бе ла рус кай куль-

ту ры, мо вы і лі та ра ту ры НАН Бе ла ру сі 

«Звяз да» зна ё міць чы та чоў з не ка то ры мі 

сло ва мі з по лац ка га сшыт ка.

АМ БА. До сыць, хо піць. Ам ба, крыш ка, 

ста міў ся, на сён ня хо піць.

БА БІЦ ЦА. Доў га збі рац ца. Хо піць та бе 

ба біц ца, час ужо іс ці.

БЛІ ЗІР, ДЛЯ БЛІ ЗІ РУ. Для ві ду, для 

па ка зу хі. Што ж ён для блі зі ру вый шаў 

на круг, але ў пляс не пай шоў.

ВА ЛА ВО ДЗІЦ ЦА. За ля цац ца, сяб ра-

ваць, не абя ца ю чы жа ніц ца. А ён толь кі 

ва ла во дзіц ца. Хі ба ён жа ніц ца ду мае?

ГА ЛА РУЧ. Го лы мі ру ка мі, без ру ка віц. 

Не ідзі га ла руч: на два рэ ма роз вя лі кі.

ЗНІ ЦЕЦЬ. Зра біц ца тон кім, кво лым 

з-за не да хо пу свят ла (пра рас лі ны). Усё 

ў мя не зні це ла ў са дзе.

ЗНІ ЦЯ ВЕ ЛЫ. Тон кі, кво лы, змар не лы 

(пра ча ла ве ка). Ой, ча ла ве ча ты мой, ча-

му ж ты та кі зні ця ве лы? Ці та бе ес ці зу сім 

не да юць?

ЛА ВЭР. Бес па ра дак. Су сед ка, не абяс-

судзь, та кі ла вэр у ха це, за пра цай ня ма 

ка лі па ра дак на вес ці.

НІ ВІ РУТ НІК. Пра ха дзі мец, прай дзі-

свет, аб ра жаль нік. Ні ві рут нік гэ та кі, што 

яму па крыў дзіць ча ла ве ка, зня ва жыць 

яго.

НЮ ШОК. Трош кі, крыш ку. Па пра сі ла ў 

яе пер цу ў кіл ба сы, ка жу: дай ню шок, абы 

пах быў, дык, жа дзі на, не да ла.

ПА МАК 1. Доў га пра ля жа лае ў ва-

дзе дрэ ва; тап ляк. Коль кі сі лы па тра ціў, 

па куль па мак з ва ды вы ка ціў на бе раг. 

2. эмац.-ацэн. Пра ня ўклюд на га, ля ні ва га 

ча ла ве ка. Па мак гэт кі, ледзь па ва роч ва-

ец ца, гля дзі за снеш, пра цу ю чы.

РУ ЧЫЦЬ. Шан ца ваць. Яму ў жыц ці ру-

чы ла, ён у ка шуль цы на ра дзіў ся.

УПРОЧ КІ, ХА ДЗІЦЬ УПРОЧ КІ. Па кі-

даць на не ка то ры час сям'ю з-за ня зго ды, 

раз ла ду. Коль кі ра зоў яна бу дзе ха дзіць 

упроч кі? Адзін бы раз да ка за ла б сваё, 

узя ла б раз вод.

ШАР МАК, НА ШАР МА КА. Бяс плат на, 

да рэм на, ні чо га не пла ця чы. Адзін раз 

яму ўда ло ся на шар ма ка, дык ён ду маў, 

што ўсё жыц цё бу дзіць так. Во кру та дух 

ня шчас ны: каб усё жыц цё на шар ма ка 

пра жыць. Пра ехаў у по ез дзе на шар ма ка. 

Вазь мі бі лет, не едзь на шар ма ка.

ШКА ЛІК. Пра вет ра на га не па ста ян на-

га ў ка хан ні муж чы ну, хлоп ца. А сын яе 

са праўд ны шка лік: сён ня з ад ной гу ляе, 

заўт ра — з дру гой. Наш шка лік ужо па бег 

у Пус та шы. Пад ман вае дзяў чы ну, вы дае 

ся бе за за ка ха на га.

Пад рых та ва ла Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Якуб Ко лас 
з італь ян скім 

ак цэн там
Заўт ра, 4 каст рыч ні ка, у Не апа лі (Іта лія) у Ан-

жуй скім па ла цы ад кры ец ца вы стаў ка «Якуб 

Ко лас — кла сік бе ла рус кай лі та ра ту ры і рус-

кія пісь мен ні кі».

Ар га ні за та ры гэ та га твор ча га пра ек та — Га-

на ро вае кон суль ства Бе ла ру сі, аса цы я цыя «Бе-

ла русь», якія пра цу юць у Не апа лі. Пад трым ку ў 

рэа лі за цыі за ду мы ака за лі па соль ства Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь у Іта ліі і му ні цы па лі тэт Не апа ля. Вы стаў-

ка ў Іта ліі — та кая не ча ка ная для лі та ра тур на-му-

зей най спра вы Бе ла ру сі і Іта ліі — ста ла маг чы май 

дзя ку ю чы, без умоў на, Дзяр жаў на му лі та ра тур на-

ме ма ры яль на му му зею Яку ба Ко ла са.

Вар та на га даць, што італь ян ская лі та ра ту ра 

заў сё ды бы ла ў по лі зро ку бе ла рус кіх паэ таў, 

пра за ікаў, пе ра клад чы каў. Згад ва ю чы бе ла рус-

ка-італь ян скія лі та ра тур ныя су вя зі, мож на вы зна-

чыць цэ лы шэ раг ім ёнаў, след якіх у гэ тай спра ве 

над звы чай ны: Ва сіль Бы каў (аў тар «Аль пій скай 

ба ла ды»), пе ра клад чык Ана толь Шаў ня, лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ула дзі мір 

Ска рын кін і шмат хто яшчэ.

Мі ко ла РАЎ НА ПОЛЬ СКІ.

З ад ной кні гай — па ўсёй Бе ла ру сі. Па га дзі це ся, та кі 

твор чы пра ект заслугоўвае ўва гі і шы ро кай пад трым кі. 

Ка лі, без умоў на, кні га та го вар тая.

Су стрэ ча з пісь мен ні кам лаў рэ а там Дзяр жаў най прэ міі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ула дзі мі рам Ліп скім прай шла ў Рэ чы цы. 

Школь ні кі, мо ладзь ад кры лі для ся бе но вую кні гу аў та ры тэт на га 

ў кра і не і па ва жа на га чы та ча мі лі та ра та ра — «Мая Бе ла русь», 

на ста рон ках якой зме шча ны пры знан ні ў люб ві Ай чы не, на-

шай Баць каў шчы не, на ста рон ках якой пра за ік вы бу доў вае 

эма цы я наль ны па сва ёй на пру жа нас ці, уз нёс лас ці, паэ тыч ны, 

сар дэч ны, ду шэў ны дыя лог з пад рас та ю чым па ка лен нем. Ула-

дзі мір Ліп скі ў на ры са вай, эсэ іс тыч най фор ме дзе ліц ца сва і мі 

дум ка мі, раз ва га мі пра ве ліч Бе ла ру сі, раз ва жае пра бу ду чы-

ню і су час насць на шай кра і ны. Пад крэс лі вае, якія ба га тыя і 

тры ва лыя гіс та рыч ныя, асвет ніц кія тра ды цыі за ста лі ся нам, 

бе ла ру сам, з мі ну лых ста год дзяў.

Пад трым ку ў пра вя дзен ні су стрэ чы, прэ зен та цыі ака за ла 

вы да вец тва «Аду ка цыя і вы ха ван не», дзе і вый шла но вая кні-

га Ула дзі мі ра Ліп ска га. Ме ра пры ем ства ў Рэ чы цы прай шло ў 

ме жах твор чай ак цыі, якую ла дзіць па ўсёй кра і не рэ дак цыя са-

ма га ты раж на га дзі ця ча га ча со пі са кра і ны — «Вя сёл ка». Вось 

што з гэ тай на го ды за зна чае на мес нік га лоў на га рэ дак та ра 

ча со пі са пуб лі цыст Анас та сія РА ДЗІ КЕ ВІЧ:

— Кні га «Мая Бе ла русь» ураж вае як змес там, так і мас-

тац кім афарм лен нем. У тан дэ ме, ка лі так мож на вы ка зац ца, 

з Ула дзі мі рам Сця па на ві чам пра ца ваў та ле на ві ты кніж ны гра-

фік Ві таль Ду да рэн ка. Су стрэ ча з чы та ча мі на Го мель шчы не, 

у Рэ чы цы, чар го вы раз пе ра ка на ла нас, што кні га та ды шы рэй 

ідзе да дзя цей і да рос лых, ка лі ёсць жы вы ка му ні кат, ка лі ўсе 

ба чаць, слу ха юць аў та ра. Ула дзі мір Ліп скі — жа да ны госць у 

лю бой ауды то рыі. І ка неш не ж, мы ўся мер на, раз ліч ва ю чы на 

пад трым ку і ўста ноў аду ка цыі, і школь ных біб лі я тэк, пра е дзем 

з ак цы яй «Мая Бе ла русь: пісь мен ні кі — дзе цям» па ўсёй кра і не. 

Гэ ты твор чы, кніж ны, лі та ра тур ны і па тры я тыч ны пра ект — 

яск ра вая на го да па га ва рыць пра роз ныя важ кія каш тоў нас ці 

жыц ця. Да рэ чы, у той са мы час, як і ў Рэ чы цы, ак цыя «Мая 

Бе ла русь: пісь мен ні кі — дзе цям» прай шла і на Бе рас цей шчы-

не, у Іва на ве. Без удзе лу, праў да, аў та ра кні гі «Мая Бе ла русь». 

І ўсё ж ат мас фе ра для зна ём ства і з кні гай, і ўво гу ле са све там 

бе ла рус ка га мас тац ка га сло ва бы ла ў Іва на ве — го ра дзе, дзе 

зу сім ня даў на прай шоў Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства, — са-

мая пры яз ная, ад кры тая і шчы рая. Раю за зір нуць у го рад, дзе і 

вод га лас свя та пры го жа га пісь мен ства яшчэ чу ваць, дзе і но вая 

кні гар ня ад кры ла ся, за зір нуць усім, хто ру піц ца пра бе ла рус кую 

кні гу, пра раз віц цё бе ла рус кай лі та ра ту ры.

Да рэ чы, эс та фе ту Дня бе ла рус ка га пісь мен ства пры няў 

ужо Сло нім. Ві даць, з кні гай «Мая Бе ла русь» Ула дзі мір Ліп скі і 

ка лек тыў ча со пі са «Вя сёл ка», дзе дру ка ва лі ся раз дзе лы кні гі, 

за ві таюць і ў гэ ты ста ра жыт ны го рад.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Слоў ні цаСлоў ні ца

ГІС ТО РЫЯ АД НА ГО РУ КА ПІ СУ
Доб рая на ві наДоб рая на ві на

«Мая Бе ла русь»: 
кні га па да рож ні чае па кра і не
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Ста рон ка з ру ка пі су І. І. Вол ка ва.

Ста рон ка з ру ка пі су І. І. Вол ка ва.

Вы трым кі з ліс та, да сла на га ў ін сты тут.

Глу ша 
ця пер 

па чы на ец ца 
з Ада мо ві ча


