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6 ліпеня 2016 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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7 ліпеня 2016 г.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Антона, Івана, Якава.
К. Кіры, Бенядзікта, 
Кірылы, Мяфодзія.

Месяц
Маладзік 04.07–11.07.
Месяц у сузор’і Льва.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 4.48 21.41 16.53

Вi цебск — 4.29 21.38 17.09

Ма гi лёў — 4.38 21.31 16.53

Го мель — 4.43 21.19 16.36

Гродна — 5.05 21.54 16.49

Брэст — 5.14 21.46 16.32
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Кот — гэ та ма гіч ная іс то-
та, здоль ная ад ным гу кам 
«Мяў!» да маг чы ся ад вас та-
го, за што са ба ку трэ ба бе-
гаць, ска каць, па да ваць го-
лас і ла пу, пры но сіць пал ку і 
тап кі і ахоў ваць ваш дом.

— Што ў вас у го ра дзе 
мож на па гля дзець?

— Рас клад цяг ні коў у ін-
шыя га ра ды.

Ак са ну на зы ва лі за ла той 
жан чы най: яна мы ла, пра-
са ва ла, пры бі ра ла і смач на 
га та ва ла, але мя нуш ку сваю 
ўсё роў на атры ма ла за зу-
бы.

Муж чы нам так са ма цяж-
ка.

Су стрэ неш жан чы ну сва ёй 
ма ры, а ў яе ўжо і муж, і па лю-
боў нік ёсць...

УСМІХНЕМСЯ

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

7 ЛІПЕНЯ

1796  год. На ра дзіў ся (в. Ма лю шы чы Ка рэ ліц ка га 
р-на Гро дзен скай вобл.) ЧА ЧОТ Ян Та дэ ву-

ша віч, бе ла рус кі і поль скі па эт, фальк ла рыст. З 1833 г. 
жыў і пра ца ваў на Ле пель шчы не і На ва град чы не. Збі раў 
і вы ву чаў бе ла рус кі фальк лор. Аў тар ба лад, за сна ва ных 
на бе ла рус кім фальк ло ры. Вы даў слоў нік бе ла рус кай мо-
вы, 6 фальк лор ных збор ні каў «Вяс ко выя пе сень кі», у якіх 
зме шча на ка ля 1000 бе ла рус кіх на род ных пе сень, пры-
каз кі і пры маў кі. Пі саў вер шы і кры тыч ныя ар ты ку лы на 
поль скай мо ве.

1882 год. На ра дзіў ся 
(в. Вя зын ка Ма-

ла дзе чан ска га ра ё на) Ян ка 
КУ ПА ЛА (Іван Да мі ні ка віч 
ЛУ ЦЭ ВІЧ), на род ны па эт Бе-
ла ру сі, адзін з па чы наль ні каў 
су час най бе ла рус кай лі та ра ту-
ры. Пяс няр на ра дзіў ся аку рат 
на Ку пал ле і наз ву гэ та га на-
род на га свя та ўзяў за асно ву 
свай го сла ву та га псеў да ні ма.

1950 год. Са вец кі ўрад 
вы сту піў з ме ма-

ран ду мам аб Ан тарк ты цы, 
на кі ра ва ным су праць пла наў 
ЗША вы ра шыць праб ле му «ле дзя но га кан ты нен та» ў вуз-
кім ко ле за ход ніх дзяр жаў. У ме ма ран ду ме га ва ры ла ся аб 
не пры знан ні ні я кіх ра шэн няў у да чы нен ні да Ан тарк ты ды, 
пры ня тых без удзе лу СССР, і згад ваў ся пры яры тэт рус кіх 
ад крыц цяў у Ан тарк ты цы. Між на род ны да га вор аб вы-
ка ры стан ні Ан тарк ты кі толь кі ў мір ных мэ тах і сва бо дзе 
на ву ко вых да сле да ван няў на шос тым кан ты нен це быў 
за клю ча ны ў 1959 го дзе.

Мі хась СТРАЛЬ ЦОЎ, пісь мен нік:

«Ка лі маў чыць ду ша, гі бее ро зум наш,
Як дрэ ва без ва ды ці як вят рак без вет ру».

Род ныя та по ні мыРод ныя та по ні мы  ��

«ЗА ДУ ГОЙ...»
«Про сім па тлу ма чыць па хо джан не наз вы вёс кі 

За каб лу кі.
Вуч ні 9-га кла са ся рэд няй шко лы 

аг ра га рад ка Чач ка ва Мінск ага ра ё на».

На ва шы пы тан ні ад каз вае 
стар шы ня Рэс пуб лі кан скай 
та па ні міч най ка мі сіі пры 
НАН Бе ла ру сі Ігар КА ПЫ ЛОЎ.

Вёс ка За каб лу кі — адзі ны на се-
ле ны пункт з та кой наз вай на су час-
най кар це Бе ла ру сі. У гіс та рыч ных 
да ку мен тах яна аба зна ча на на ге не-
раль най кар це «Бе ла рус кія зем лі ў 
кан цы ХVІІІ ста год дзя» на тэ ры то рыі 
Мен ска га па ве та ВКЛ. У той час ад-
но сі ла ся да ма ёнт ка Ста рое Ся ло. 

Па вод ле пісь мо вых кры ніц, у 1800 го дзе гэ та бы ло зу сім не-
вя лі кае па се лі шча: на ліч ва ла ся ўся го 5 два роў з трыц цац цю 
жы ха ра мі. На па чат ку За каб лу кі на ле жа лі ві лен ска му ва я во-
ду К. Ра дзі ві лу, паз ней, у 1815 го дзе зна чы лі ся ва ўлас нас ці 
Д. Ра дзі ві ла, а ў дру гой па ло ве ХІХ ста год дзя пе рай шлі ва 
ўла дан не І. Ва лад ко ві ча.

Па хо джан не наз вы да сён няш ня га дня за ста ец ца не раз-
га да ным. На ват са мыя аў та ры тэт ныя бе ла рус кія да след чы кі 
та па ні міі ў сва іх пра цах не пры вод зяць ні я кіх звес так ад нос на 
гэ тай наз вы. У та кім ра зе за ста ец ца толь кі вы ка заць гі по тэ зу 
ад нос на яе ўзнік нен ня. Струк тур ная част ка най мен ня — пры-
стаў ка за — дае пад ста вы мер ка ваць, што гэ та мо жа быць 
наз ва-ары ен цір: указ вае на мес ца раз мя шчэн ня вёс кі ад нос на 
ін ша га геа гра фіч на га аб' ек та (па раў най це, вёс ка За лес се — 
за ле сам, вёс ка За рэч ча — за ра кой, вёс ка За дзвін не — за 
ра кой Дзві ной і інш.). У та кім ра зе мож на да пус ціць, што не-
ка лі по бач з ва шай вёс кай бы ло ін шае па се лі шча з наз вай 
Каб лу кі або та кое най мен не меў ней кі ін шы геа гра фіч ны 
аб' ект — зя мель ны ўчас так, луг, лес, ба ло та, якія атры ма лі 
сваю наз ву праз фор му. Сло ва каб лук у сла вян скіх мо вах 
мае зна чэн не «ду га, част ка акруж нас ці» (укра ін ская мо ва), 
«вы гіб, ду га, паў круж жа, ар ка» (поль ская мо ва).

Не вы клю ча на так са ма, што раз гад ка кры ец ца ў ва ры ян-
це наз вы За габ лу кі, які фік су ец ца ў бе ла рус кіх гіс та рыч ных 
кры ні цах. Як не вы клю ча на і тое, што та кі ва ры янт — па-
мыл ка пі са ра.

Нель га іг на ра ваць вер сію, што наз ва ва шай вёс кі ро да вая: 
яна ўказ вае, што на гэ тым мес цы па ся лі лі ся і за сна ва лі па се лі-
шча прад стаў ні кі ад на го ро ду, які меў мя нуш ку За каб лу кі. На 
ка рысць гэ тай вер сіі свед чыць множ на лі ка вая фор ма наз вы, а 
яшчэ той факт, што ў су час най іме нас лоў най сіс тэ ме бе ла ру-
саў су стра ка юц ца проз ві шчы За каб лук, За каб лу каў, якія сва-
ім па хо джан нем звя за ны з укра ін скім сло вам за коб лук, якое 
ў мо ве шаў цоў азна ча ла «част ка абут ку над аб ца сам, якая 
ахоп лі вае пя ту; зад нік». Ча му та кую мя нуш ку да лі ча ла ве ку 
ў да лё кім-да лё кім мі ну лым, сён ня ад ка заць скла да на.

Та кім чы нам, наз ва вёс кі не толь кі рэ лік та вая, але і змя-
шчае ў сва ёй асно ве та ям ні цы, якія ў бу ду чы ні да вя дзец ца 
рас крыць ву чо ным-та па ні міс там. А вам вя лі кі дзя куй за ліст, 
які па слу жыць да дат ко вым штурш ком да но вых на ву ко вых 
по шу каў і, спа дзя ю ся, но вых ці ка вых ад крыц цяў

�

Не ста ла на ша га шмат га до ва га аў та ра Мі ха ся Ша выр кі на, 
які зна ё міў чы та чоў з цу доў ны мі бе ла рус кі мі пес нямі ў сва ёй 
«Ан та ло гіі». Заў сё ды пад бі раў пес ні ду шэў ныя, пры го жыя, каб 
кла лі ся на на строй. Каб праз іх ад чу ва ла ся Бе ла русь з яе мі ла-
гуч най мо вай, каб у гэ тым не трэ ба бы ло пе ра кон ваць — бя ры 
ды спя вай... Ён умеў пад бі раць сло вы, як клю чы кі, да лю дзей, 
пра маў ляў іх заў сё ды з усмеш кай, быц цам па каз ваў: на шай 
мо ве, бе ла рус ка му ла ду мыс лен ня ўлас ці выя да бры ня і сар-
дэч насць. Не шка да ваў сва ёй сар дэч нас ці для ін шых. Ча ла век 
з ад кры тым сэр цам...

Бы ло та кое, што ка лі Мі хась Ша выр кін пры хо дзіў у рэ дак-
цыю «Звяз ды», то ва кол яго збі ра лі ся лю дзі — па га ма ніць. А 
то і па спя ваць. Ма ла дыя су пра цоў ні кі вось у та кія мо ман ты 
яр чэй ра зу ме лі, што зна чыць «род ная га зе та на род най мо-
ве»: ка лі сло вы з глы бінь, на столь кі на ту раль ныя, што інакш 
і не ска жаш. Мі хась Ша выр кін жыў гэ тым. Не здар ма амаль 
20 га доў быў га лоў ным рэ дак та рам на ву ко ва га і ме та дыч на-
га ча со пі са «Род нае сло ва»: уз на ча ліў яго ў 1987 го дзе, у той 
час, ка лі вы крыш та лі зоў ва ла ся ідэя не за леж най Бе ла ру сі з яе 
асоб най куль ту рай. Як рэ дак тар імк нуў ся па ка заць яе: праз 
пуб лі ка цыі па гіс то рыі і тра ды цы ях, рас по вед пра з'я вы ў бе ла-
рус кай лі та ра ту ры, якую доб ра ве даў, ці па дзеі ў вы яў лен чым 
мас тац тве, тэ ат раль най, му зыч най куль ту ры. І ака за ла ся, што 
лю дзі хо чуць пра гэ та чы таць — гэ та быў час, ка лі ў ча со пі-
са бы ло больш за 10 ты сяч пад піс чы каў. Уда ло ся, та му што 
яму са мо му бы ло ці ка ва ўсё: Ша выр кі на мож на бы ло ба чыць 
на лі та ра тур ных ве ча ры нах і фі лар ма ніч ных кан цэр тах, на 
мас тац кіх вы стаў ках і зна ка вых тэ ат раль ных прэм' е рах. Ён 

не вы клю чаў ся з куль тур на га 
пра цэ су, і па ім мож на бы ло 
пра вя раць свой густ: прый шоў 
Ша выр кін — зна чыць, гэ та ці-
ка ва. На ват да апош ня га ча су. 
Гэ та му свет ла му і муд ра му ча-
ла ве ку бы ло ці ка вае жыц цё. 
Ён пай шоў на 69-м го дзе. Але 
па кі нуў доб рую па мяць. І пес-
ні — у тым, што па да браў для 
чы та чоў «Звяз ды», за ста ла ся час цін ка яго свят ла.

Ка лек тыў рэ дак цыі вы каз вае сло вы спа чу ван ня род-
ным і бліз кім Мі ха ся Ша выр кі на.

КОЛЬ КІ Ў НЕ БЕ ЗОР
Верш і му зы ка Аляк санд ра ШЫД ЛОЎ СКА ГА

Коль кі ў не бе зор — цяж ка па лі чыць,
Толь кі з іх ад на най яр чэй га рыць.
Гэ та ты мая, зор ка яс ная,
Ты, лю боў мая не па гас ная.
У пра цы і ў жыц ці доб ра нам з та бой
Ма рыць і лю біць з пес няй ма ла дой.
Сон ца і вяс на, на ва кол пра стор,
Шчас ця больш у нас, як на не бе зор.
Край шы ро кі наш, мір ны, да ра гі,
І бя гуць удаль свет лыя шля хі.
Мне з та бой па іх хо чац ца іс ці
І дзя ліць усё ра зам у жыц ці.

З ім ха це ла ся спя ваць...

«Най леп шы го лас фес ты ва лю»
Та кі дып лом атры ма ла Ва ле рыя Які мо віч, вы ха ван ка 
Ма гі лёў скай дзяр жаў най гім на зіі-ка ле джа мас тац тваў, 
якая ста ла лаў рэ ат кай 1 сту пе ні ІІ між на род на га кон-
кур су «Гранд Фэст» у Іта ліі.

І гэ та не адзі ная ўзна га ро да, з якой вяр ну лі ся на ву чэн цы 
гім на зіі-ка ле джа з ра дзі мы вя лі ка га Джа а кі на Ра сі ні. Лаў рэ-
ат ка мі 1 сту пе ні так са ма ста лі Ан ге лі на Па шке віч і Уль я на 
Гу зоў ская. Усе яны ва ка ліст кі эст рад най сту дыі, якой кі руе 
Але на Леў чан ка. Да рэ чы, ся род вя до мых вуч няў гэ тай на стаў-
ні цы за слу жа ная ар тыст ка Бе ла ру сі Але на Лан ская, са ліст ка 
дзяр жаў на га кан цэрт на га ар кест ра пад кі раў ніц твам Мі ха і ла 
Фін бер га Ва ле рыя Гры бу са ва, не ад на ра зо выя лаў рэ а ты між-
на род ных кон кур саў Юлія Пры го дзіч, Мац вей Сіў цоў, Ла да 
Кар пеш ка і ін шыя. На огул уста но ва лі чыц ца ад ной з най леп-
шых куз няў юных та лен таў у Бе ла ру сі. Аб вы со кім уз роў ні 
іх пад рых тоў кі свед чыць той факт, што ле тась на ву чэн цы 
гім на зіі-ка ле джа за ва я ва лі 120 уз на га род на між на род ных і 
рэс пуб лі кан скіх кон кур сах. 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by


