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«Па лес кая лас таў ка» пра-

жы ла так ня шмат, але па спе-

ла вель мі мно га зра біць у лі-

та ра ту ры, і су час ні кам яшчэ 

на ка на ва на ад крыць для ся-

бе не вя до мую Яні шчыц — на-

прык лад, у чатырохтом ным 

збо ры тво раў, які дру куе 

вы да вец тва «Бе ла рус кая 

на ву ка», да след чы кі са бра лі 

не толь кі яе вер шы і паэ мы, 

але так са ма ра да вод па эт кі, 

яе пра за іч ныя тво ры, ін тэр-

в'ю, ар ты ку лы, вы ступ лен ні, 

прад мо вы, пе ра кла ды, ліс ты, 

ус па мі ны...

Імі — са мы мі цёп лы мі, 

сум на-свет лы мі — на ноў дзя-

лі лі ся ад но з ад ным, з пры-

хіль ні ка мі твор час ці і на огул 

з ама та ра мі пры го жа га пісь-

мен ства сяб ры і ад на каш ні кі 

па эт кі на ня даў няй ве ча ры не 

па мя ці ў Дзяр жаў ным му зеі 

гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра-

ту ры.

«ЯКАЯ Я?..»
— Ёсць жан чы ны, не ад-

мет ныя звык лай нам кла-

січ най пры га жос цю, але ў 

іх свой не паў тор ны шарм і 

ха раст во, неш та та кое, што 

ва чэй не ад вес ці. Вось Жэ-

ня бы ла та кая, — за ўва жае 

па эт Сяр гей ЗА КОН НІ-

КАЎ. — Ве да е це, чым яна 

ад роз ні ва ла ся ад усіх на шых 

паэ так? У ёй спа лу ча лі ся 

жыц цё вая, ней кая глы бін ная 

на род ная муд расць і свая, 

чыс та на ту раль ная, пры род-

ная, і яшчэ паэ тыч ная «чуй-

ка», якая да зва ля ла ба чыць 

на шмат больш за ас тат ніх.

— Рас каз ваць пра Жэ ню 

мож на бяс кон ца: яна якая 

бы ла ў паэ зіі, та кая і ў жыц-

ці — шчы рая і свет лая, — да-

дае па эт Ва сіль ЖУ КО ВІЧ, 

яко му Яні шчыц яшчэ школь-

ні цай пі са ла ліс ты, звяр та-

ю чы ся па па ра ду да больш 

во пыт на га аў та ра, і пад піс-

ва ла іх «Ясяль дзян ка». Ён 

пры гад вае тыя ліс та ван ні і 

су стрэ чы з юнай па эт кай і 

за ўва жае, што на ват у са-

мых ран ніх, свет лых, шчас-

лі ва-ўзнёс лых і лі рыч ных 

яе тво рах раз-по раз гу ча лі 

мі нор ныя нот кі. На ка на ва-

насць? Прад чу ван не бу ду-

чых уз ру шэн няў?..

У 1971 го дзе ад бы ло ся 

яе за муж жа з паэ там Сяр-

ге ем Па ніз ні кам — «ні бы та 

шчас лі вае», у адзін го лас 

га во раць тыя, хто бліз ка ве-

даў Яў ге нію Яні шчыц. Сям'я 

па еха ла ў Чэ ха сла ва кію, 

дзе Па ніз нік пра ца ваў ва-

ен ным ка рэс пан дэн там, а 

Яні шчыц — біб лі я тэ кар кай. 

Але ўжо праз год яна вяр ну-

ла ся на ра дзі му, на ра дзі ла 

сы на Анд рэя і га да ва ла яго 

ад на, без му жа, з якім не ўза-

ба ве раз вя ла ся. У яе жыц ці 

рас цяг ну ла ся доў гая-доў гая 

чор ная па ла са: тра гіч на за-

гі нуў у вёс цы баць ка, са ма 

па эт ка тра пі ла ў Ма гі лё ве 

ў аў та ма біль ную ава рыю, 

пас ля якой доў га не маг ла 

па пра віц ца, паз ней цяж ка 

за хва рэў сын... По тым — 

твор чы ўздым, на ват па лёт, 

кні гі ад на за ад ной, прэ мія 

Ле нін ска га кам са мо ла — за 

збор нік «Дзень ве ча ро вы», 

пра ца ў прад стаў ніц тве Бе-

ла ру сі пры ААН, Дзяр жаў ная 

прэ мія БССР імя Ян кі Ку па-

лы — за збор нік ін тым най лі-

ры кі «Па ра лю бо ві і жа лю», 

і но вы ві ток дэ прэ сіі ды адзі-

но ты... Яна ўсё вы тры ма ла, 

не зла ма ла ся — вон ка ва, 

але што ра бі ла ся ўнут ры, 

якія раз ры вы і які над лом 

за ста лі ся ў ду шы, — мож на 

толь кі зда гад вац ца. Ма быць, 

та му мно гія да гэ туль ба чаць 

у тра гіч ным фі на ле яе жыц ця 

за гад ка васць і не ад на знач-

насць?

Адзін з аў та раў да ку мен-

таль на га філь ма «Па лес ся 

мі лае дзі ця» жур на ліст Ула-

дзі мір СУБ АТ з бо лем гаво-

рыць, што ця пер род ная ха та 

па эт кі зна хо дзіц ца ў вель мі 

дрэн ным ста не, ка ло дзеж і 

гас па дар чыя па бу до вы нао-

гул зні шча ны, а лю дзям, якія 

там жы вуць і якія аса біс та не 

ве да лі Яні шчыц, як быц цам 

усё ад но, што бу дзе да лей. 

«Трэ ба ства рыць у Руд цы, у 

ха це, дзе на ра дзі ла ся Яў ге-

нія Яні шчыц, яе му зей, каб 

за ха ваць тую спад чы ну, 

якую мы яшчэ мо жам за ха-

ваць!» — за пра шае Суб ат 

у па плеч ні кі ўсіх не абы яка-

вых.

— Ка лі мы рых та ва лі ве-

чар па мя ці, я шмат пе ра-

чы та ла рэ цэн зій кры ты каў, 

вер шаў і ліс та ван няў, якія 

за хоў ва юц ца ў на шых фон-

дах, шмат з кім гу та ры ла, 

хто аса біс та ве даў Яў ге нію 

Яні шчыц. І ве да е це, што 

асаб лі ва ўра зі ла? — дзе-

ліц ца за гад чы ца на ву ко-

ва-асвет ніц ка га ад дзе ла 

Дзяр жаў на га му зея гіс то-

рыі бе ла рус кай лі та ра ту-

ры Элі на СВІ РЫ ДО ВІЧ. — 

Спа лу чэн не вы дат на га паэ-

тыч на га да ру, да дзе на га 

ад не куль звыш, і асаб лі вай 

не аба ро не нас ці — ні бы та 

птуш ка, ні бы та ча ла век без 

ску ры... У ліс тах, пры свя-

чэн нях, аў то гра фах Яў ге ніі 

Яні шчыц на ват па асоб ных 

фра зах ад чу ва еш, што яна 

ні ко лі не пі са ла ад пі сак, а 

заўж ды шчы ра ці ка ві ла ся, 

пры гля да ла ся да лю дзей, 

пры ма ла іх  ра дас ці і боль як 

свае. Як ска заў Аляк сей Ду-

да раў, «у яе бы ла са праўд-

ная лю боў да лю дзей — і 

толь кі для ся бе гэ тай лю бо ві 

не ха пі ла».

Да рэ чы, ця пер су пра цоў-

ні кі Дзяр жаў на га му зея гіс-

то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры 

пра цу юць над ства рэн нем 

ста цы я нар най экс па зі цыі, 

якая рас каз вае пра дру гую 

па ло ву ХХ ста год дзя. Тра-

пяць у яе і аса біс тыя рэ чы 

з ар хі ваў Яў ге ніі Яні шчыц, 

у пры ват нас ці тра ды цый ны 

бе ла рус кі бе ла-чыр во ны руч-

ні чок з ка рун ка мі і па лес кая 

по сціл ка з баць коў скай ха-

ты — ні бы ка ва ла чак ма лой 

ра дзі мы, якая бы ла для па-

эт кі не вы чэрп най кры ні цай 

на тхнен ня і за ста ла ся нам як 

на па мін і спад чы на.

ЗДА ЛЁК І ЗБЛІ ЗУ
— Ці мно га мы на сам-

рэч ве да ем пра Яў ге нію 

Яні шчыц? — пы та ю ся ў яе 

бы ло га ад на курс ні ка па філ-

фа ку БДУ пісь мен ні ка Ана-

то ля БУ ТЭ ВІ ЧА.

— А хі ба мы ўсё ве да ем 

пра Ку па лу, Ко ла са, Баг-

да но ві ча? — пы тан нем на 

пы тан не ад каз вае пісь мен-

нік. — Мо ра за га дак! Чым 

глы бей учыт ва еш ся ў іх нія 

тво ры, тым больш пы тан-

няў паў стае. Мне па да ец ца, 

тое са мае да ты чыц ца і Жэ-

ні. У жыц ці кож на га з нас 

пры жа дан ні мож на ад шу-

каць або на ват пры ду маць 

і за гад кі, і мі фы, а твор цаў 

гэ та да ты чыц ца асаб лі ва. 

Жэ ня — гэ та са ма лі рыч-

насць як у твор час ці, так 

і ў паў ся дзён ным жыц ці, 

у ёй спа лу ча лі ся пэў ная 

за мкнё насць ха рак та ру і 

ўмен не па смя яц ца ра зам з 

усі мі — і ве се ла, і го ра ча, і, 

ня гле дзя чы на роз ныя жыц-

цё выя вы пра ба ван ні, кож ны 

раз, ка лі мы су стра ка лі ся, у 

Жэ ні пры сут ні ча ла ней кая 

лёг кая жар таў лі васць. Пра 

Жэ ні ну лі рыч насць свед-

чаць і аў то гра фы, якія яна 

па кі да ла, пад піс ва ю чы мне 

свае кніж кі. Вось, гля дзі це, 

«Ка лі на зі мы», з па зна кай: 

«Ша ноў на му Ана то лю (па 

яко му пла ча вы да вец тва) і 

ча роў най Та і се Бу тэ віч ад 

шчы ра га сэр ца — грон ка 

ма ёй зі мо вай і ўдзяч най ка-

лі ны». А мы як раз у дзень 

на ра джэн ня Жэ ні бы лі з 

ад на курс ні ка мі на яе ма гі-

ле, і там по бач рас це ка лі-

на — грон кі чыр во ныя, пад 

пра мень чы кам сон ца бліс-

ку чыя, як кроп лі кры ві — ці 

яе, Жэ ні най, ці на огул на-

шай, асэн соў вай, як хо чаш, 

і мне па ду ма ла ся, што гэ та 

ка лі на вая су вязь не вы пад-

ко вая... Або вось та кі до піс: 

«Ма ім ні ко лі не ста рэ ю чым 

ад на курс ні кам з жа дан нем 

ра дас ці, цеп лы ні і ма гут най 

цярп лі вас ці ў гэ тым спеш-

ным, тры вож ным — і ўсё ж 

та кі цу доў ным! — жыц ці»... 

«Спеш нае, тры вож нае і 

ўсё ж та кі цу доў нае» — на-

пэў на, як раз та кім бы ло Жэ-

ні на жыц цё.

— З 2016 го да па чаў вы-

хо дзіць збор тво раў Яў ге ніі 

Яні шчыц у ча ты рох та мах. 

На ваш по гляд, ці ў час мы 

гэ та ро бім, ці трэ ба бы ло 

«да ацэнь ваць» па эт ку ра-

ней?

— Мож на бы ло вы даць 

і ра ней, але, на пэў на, з ча-

сам мя ня ец ца стаў лен не да 

твор час ці, ад бы ва ец ца яе 

пе ра асэн са ван не. Спа чат ку 

пла на ва ла ся, што гэ та бу дзе 

пя ці том нік, по тым у сі лу роз-

ных пры чын вы ра шы лі спы-

ніц ца на ча ты рох, але за тое 

яны ма юць ары гі наль ную 

па бу до ву і змя шча юць шмат 

ці ка вых рэ чаў. На прык лад, 

у пер шых двух та мах, якія 

ўжо вый шлі, са бра ныя не 

толь кі тво ры, але і вы каз-

ван ні пра іх, роз ныя ацэн кі, 

у трэ ці том тра пяць на огул 

не вя до мыя чы та чам вер шы. 

І гэ та не толь кі да ні на па ва гі, 

а зу сім не аб ход нае за глыб-

лен не ў лі та ра ту ру, каб не 

аб мя жоў вац ца тым, што мы 

прос та «пра хо дзім» паэ таў 

па школь най хрэс та ма тыі. 

Хтось ці, маг чы ма, уба чыць 

у яе вер шах неш та но вае, 

ча го не за ўва жаў ра ней. Хоць 

аса біс та для мя не ўсё ж «са-

мы Жэ нін» твор — верш, які 

тра піў яшчэ ў пер шы збор нік. 

«Ты па кліч мя не, па за ві...» 

Мне зда ец ца, ні хто ін шы яго 

на пі саць прос та не мог.

— Пра сяб роў мож на 

рас каз ваць бяс кон ца, і ўсё 

бу дзе да рэ чы. А ка лі б вас 

па пра сі лі апі саць Яў ге нію 

Яні шчыц лі та раль на ў не-

каль кіх сло вах?

— Ох, цяж кае пы тан-

не — гэ та, ма быць, як ска-

ра ціць тэкст са ста рад коў 

да пят нац ца ці. Я ска заў бы 

так: Жэ ня — гэ та бы ло дзі-

ця свай го ча су, якое, тым не 

менш, ба чы ла перс пек ты ву 

да лё ка на пе рад.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

«ДЗІ ЦЯ СВАЙ ГО ЧА СУ, 
ЯКОЕ БА ЧЫ ЛА ДА ЛЁ КА НА ПЕ РАД»

Так сяб ры і ка ле гі ўспа мі на юць пра Яў ге нію ЯНІ ШЧЫЦ
...Пер шыя вер шы яна на дру ка ва ла 

ў ра ён цы яшчэ школь ні цай, 

а пер шы паэ тыч ны збор нік «Снеж ныя 

грам ні цы» ўба чыў свет у 1970-м, 

пад час ву чо бы аў та ркі на філ фа ку. 

Яшчэ сту дэнт кай яна ўвай шла ў Са юз 

пісь мен ні каў. Ёй прад ра ка лі вя лі кую 

бу ду чы ню ў лі та ра ту ры Ніл Гі ле віч 

і Ге надзь Бу раў кін, але... 

30 га доў та му, 25 ліс та па да 1988-га, 

Яў ге нія Яні шчыц вы па ла з акна но вай 

ква тэ ры на вось мым па вер се до ма 

ў цэнт ры Мін ска. Паэ тцы бы ло ўся го 

40 (яе ся мі дзе ся ці год дзе, да рэ чы, 

бы ло так са ма на гэ тым тыд ні — 

20 ліс та па да).

НЕ ВЯ ДО МАЕ ПРА ВЯ ДО МУЮНЕ ВЯ ДО МАЕ ПРА ВЯ ДО МУЮ
* У 1969-м на Усе са юз ным з'ез дзе ма ла дых паэ таў і 

пісь мен ні каў у Маск ве яго ўдзель ні кі, зай меў шы кры ху 
воль на га ча су, вы пра ві лі ся ку пац ца. Як ус па мі на лі сяб ры 
па філ фа ку, та ды Яў ге нія Яні шчыц ледзь ве не па та ну ла — 
хлоп цы да ста лі яе з ва ды ўжо ў млос ным ста не.

* Пісь мен нік Ген рых Да лі до віч, які ад ным з пер шых чы-
таў апа вя дан ні Яў ге ніі Яні шчыц, сцвяр джае, што ў бе ла рус-
кай лі та ра ту ры мог бы з'я віц ца но вы, яр кі і ці ка вы пра за ік: 
«Паэ ту не прос та пе рай сці з ме та фа рыч най лі ры кі на су ро-
вую мо ву про зы, але про за там са праў ды бы ла, і вар тая».

* Яў ге ніі Яні шчыц пры свя ці лі больш за 100 роз ных тво-
раў 95 аў та раў.

Па мяцьПа мяць

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

по продаже имущества, изъятого, арестованного 
или обращенного в доход государства, организуемого 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга»

Лот № 1. Кап. строение c инв. № 710/С-10661, наименование – жилой дом 
92, назначение – жилой дом, площадью 91 кв. м, расположенное по адресу: Мо-
гилевская обл., г. Бобруйск, ул. Жуковского, д. 92, расположенное на земельном 
участке с кадастровым № 741000000008000989. Составные части и принадлеж-
ности: две пристройки, сени, четыре сарая, баня, два гаража, уборная. Нач. цена: 
7 771,68 бел. руб. Задаток: 777,17 бел. руб.

Лот № 2. Здание магазина смешанной торговли и офиса, четырехэтажное, 
кирпичное. Общая площадь здания по данным выписки из ЕГРНИ от 03.04.2015 –
847,6 кв. м, общая площадь здания по данным ведомости технических характе-
ристик по состоянию на 07.08.2015 – 867,4 кв. м, площадь условного зем. участка 
составляет 333 кв. м. Здание нежилое. Адрес: Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Карла Маркса, 36. Роллет размером 1000*1870 мм (6 штук), роллет раз-
мером 2340*2800 мм (2 штуки). Нач. цена: 731 331,33 бел.руб. Задаток: 
73 133,13 бел. руб.

Условия: 1. Участник аукциона, ставший победителем, единственный участ-
ник, который приобрел недвижимое имущество по начальной цене продажи, 
увеличенной на 5 процентов (далее – Победитель аукциона), обязан: оплатить 
полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позд-
нее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона. Указанный 
срок перечисления денежных средств победителем аукциона может быть на 
основании его письменного ходатайства однократно продлен соответствующим 
Управлением Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь, созданного в нем межрайонного отдела, в 
котором имущество состоит на учете, но не более чем на 20 рабочих дней; воз-
местить Организатору аукциона сумму затрат на организацию и проведение 
открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения аукциона. 2. Переход права собственности на приобретенный 
на аукционе Объект (Объекты) недвижимости осуществляется в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. 3. На Победителя аукциона распро-
страняются правила и условия, установленные законодательством Республики 
Беларусь для Победителя аукциона. 

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский 
областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, 
тел. (0212) 24-63-14.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке учета, хране-
ния, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного 
в доход государства», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
19.02.2016 № 63. Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте 
Организатора аукциона www.marketvit.by. Для участия в аукционе необходимо 
подать заявление и подписать соглашение о правах и обязанностях сторон при ор-
ганизации и проведении аукциона с ККУП «Витебский областной центр маркетин-
га». При оформлении лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет: 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; 
документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, и 
его паспорт; паспорт для физических лиц или их представителей, нотариально 
заверенная доверенность для представителя физического лица; копию платеж-
ного документа, подтверждающего внесение в установленном порядке задатка 
в размере 10 % от начальной цены продажи; организациями – нерезидентами 
Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие 
в аукционе; документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский или белорусский языки; представителями органи-
заций, – нерезидентов Республики Беларусь – легализованную в установленном 
порядке доверенность.

Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 в ЗАО 
«МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа: ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Ранее опубликованные извещения: 
газета «Звязда» 06.01.2018, 21.02.2018, 01.03.2018, 17.03.2018, 23.05.2018, 
07.07.2018, 16.08.2018.

Повторный аукцион состоится 10.12.2018 в 15.00 по адресу: Могилевская 
обл., г. Бобруйск, пл. Ленина, 1, каб. 310 в Бобруйском межрайонном отделе 
управления по Могилевской области Департамента по гуманитарной деятель-
ности Управления делами Президента Республики Беларусь. Срок внесения 
задатков и приема документов: в рабочие дни с 24.11.2018 с 8.30 по 07.12.2018 
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский област-
ной центр маркетинга» (каб. № 7). Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63,
e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.


