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...Жыц цё як жыц цё (мож на 

бы ло б ска заць, ка лі б не той 

кля ты ві рус...) — неш та з'яў ля-

ец ца ў ім, неш та зні кае.

Аку рат так са ма і ў га зе це: ра-

ней, як за ўва жы лі чы та чы, бы-

ла руб ры ка «Я зноў вы бі раю 

«Звяз ду», а ця пер ліс ты ў ёй 

ча мусь ці не дру ку юц ца. 

Па вер це, зу сім не та му, што 

яны не пры хо дзяць. Прос та ў 

мно гім паў та ра юц ца. Да та го ж 

хва ліць са міх ся бе... Ну хі ба 

што зрэд ку...

«Я вы піс ваю «Звяз ду» больш за 

40 га доў. Яна ў ма ім жыц ці ста ла 

най леп шай сяб роў кай, — пры зна-

ец ца спа да ры ня Тэ рэ са Ула дзі-

сла ваў на Ан тух з Па стаў. — Усё, 

што тут дру ку ец ца, мне ці ка ва. 

Чы таю і па знаю шмат но ва га, ка-

рыс на га. Ад нак лю бі мыя руб ры кі 

пе ра ліч ваць не бу ду. Ска жу толь кі, 

што мне прос та ў аса ло ду чы таць 

па бе ла рус ку».

«...Да бо лю крыўд на, што мы, 

лю дзі Бе ла ру сі, так абы яка ва ста-

вім ся да род най мо вы, што Ку па-

лу, Ко ла са, Ме ле жа, Ка рат ке ві ча 

ды ін шых бе ла рус кіх пісь мен ні каў 

па чы на ем чы таць па-рус ку, — пі-

ша спа да ры ня Але на Сі да рук з 

Мін ска. — Су праць гэ тай мо вы я 

ні чо га не маю, у нас і са праў ды 

дзве дзяр жаў ныя... Але ж дру гая 

з іх ча мусь ці даў но ста ла пер шай, 

што, вя до ма ж, ня пра віль на. Я 

са шка да ван нем ус па мі наю ча-

сы, ка лі мы без ні я кіх пе ра шкод 

ез дзі лі ў бліз кія Літ ву, Укра і ну, 

больш далёкія Гру зію ды Ар ме-

нію, на свае во чы ба чы лі, як бе-

раж лі ва там лю дзі ста вяц ца да 

сва ёй куль ту ры, да сва ёй мо вы... 

Та кую ж па ва гу і кло пат аб бу-

ду чым кра і ны я ад чу ваю з бо ку 

«Звяз ды».

«А га зе ту, — пра цяг вае спа да-

ры ня Але на, — чы таю, мож на ска-

заць, ад пер шых рад коў да апош ніх. 

Асоб ная па дзя ка за «Жыц ця піс» і 

«Роз га лас», за «Ся мей ную...», за 

«Не аса біс ты суб' ек тыў» Але не 

Ляў ко віч, за «Не фар мат» Свят ла-

не Яс ке віч, за «Прос тую мо ву» і 

«...На род на про ва дзе!» Ва лян ці не 

Доў нар ды за мно гія ін шыя руб ры кі. 

Апроч та го, са «Звяз дой» ці ка ва 

па ва ру шыць маз га мі, раз гад ва ю чы 

скан вор ды, і доб ра бы ло б, каб яны 

дру ка ва лі ся тро хі час цей...»

Яшчэ жмень ка кам плі мен таў: 

«Звяз ду» я чы таю вель мі даў-

но, — пі ша спа да ры ня Яў ге нія Ба-

ры саў на Ку ле віч з вёс кі Ся лец, 

што на Смар гон шчы не. — Люб лю 

за ак ту аль насць тэм, раз на пла на-

васць. Гэ тым, як мне зда ец ца, га-

зе та ці ка вая для ўсіх не за леж на ад 

«чы ну», уз рос ту, ся мей на га ста но-

ві шча. І эпі граф у га зе ты ха ро шы: 

не ней кае там ута піч нае «з'яд нан не 

пра ле та ры я ту», а «Род ная га зе та 

на род най мо ве».

«Шмат доб рых слоў мож на ска-

заць пра змест «Звяз ды», — пра цяг-

вае Яў ге нія Ба ры саў на, — але ж за-

раз хо чац ца пра фар мат. Не ка лі ён 

быў вя лі кі. По тым я не як пры вык ла 

да ма ло га. І доб ра, што ён не па вя-

лі чыў ся на ват та ды, ка лі «Звяз да» 

«ўда ча ры ла» «Чыр вон ку». (Дзя куй, 

што не да лі ёй знік нуць. Ды і мод-

на ця пер не каль кі ў ад ным.) Але ж 

ка лі-ні ка лі «Звяз да» пры хо дзіць у 

ра ней шым фар ма це. І як яе пад-

шы ваць? У дзве стол кі?»

«Гэ тае пы тан не, — да дае ша-

ноў ная чы тач ка, — хва люе не толь-

кі мя не...»

А та му праз га зе ту і ад каз ва ем, 

што хай ня час тае, але ж вяр тан-

не да ста ро га фар ма ту 

дык ту ец ца вы твор чай не-

аб ход нас цю і жа дан нем 

рэ кла ма даў цаў, ад якіх 

(у тым лі ку) за ле жыць фі-

нан са вы склад нік га зе ты: 

асоб ныя грун тоў ныя і вя лі-

кія па аб' ёмах ма тэ ры я лы 

(а дру ку юц ца яны, як пра-

ві ла, у рам ках рэ дак цый ных пра ек-

таў) па тра бу юць та ко га ж вя лі ка га 

фар ма ту.

Ёсць «ні то прось ба, ні то па жа-

дан не» і ў пер шым ліс це, з яко га 

па ча лі гэ ты не вя ліч кі агляд. «На 

ста рон ках га зе ты пе ра ста лі з'яў-

ляц ца ці ка выя вы каз ван ні сла ву-

тых лю дзей: пісь мен ні каў, паэ таў, 

ву чо ных, фі ло са фаў, — шка дуе 

спа да ры ня Тэ рэ са Ан тух. — Я не-

ка лі пра чы та ла ў вас шчым лі выя 

сло вы Ні ны Ма цяш: «На ма ро зіць 

рад ня па кры ві, ада грэе рад ня па 

до лі» і да гэ туль не за бы ла ся іх. 

У па мя ці і сло вы (не пом ню, праў-

да, чые...) «Ка лі твае му кі ста но-

вяц ца му ка мі для ін шых, то прый-

шла па ра па мі раць»... А коль кі 

муд рас ці ў Ама ра Ха я ма! Дык ча-

му б не цы та ваць і яго, і ін шых, 

ча му б не «ўзброй ваць» лю дзей 

ве да мі?»

Слуш ная за ўва га! Да та го ж — 

не скла да ная ў вы ка нан ні: вунь 

коль кі кніг ця пер з муд рас лоў я мі! 

Але ж...

Пы тан не на за сып ку, як той ка-

заў: што — кан крэт на — па да ба-

ец ца вам, што да па ма гае жыць, 

што пад трым лі вае ў цяж кую хві-

лі ну? Па дзя лі це ся, на пі шы це! І 

та ды, маг чы ма, сло вы, упа да ба-

ныя ва мі, ста нуць да ра гі мі для ін-

шых...

З та го ж кан вер та і яшчэ ад на 

за ўва га: у руб ры цы «Да ты. Па дзеі. 

Лю дзі» пе ра ста лі дру ка вац ца га-

ды смер ці той ці ін шай сла ву тас ці. 

«Я заў сё ды пад ліч ва ла, коль кі пра-

жыў ча ла век, пе ра жы ва ла, ка лі ра-

на сы шоў. На прык лад, ак цё ру Ге ор-

гію Та ра тор кі ну ў сё лет нім сту дзе-

ні споў ні ла ся б 75. Па га дах яшчэ 

жыць бы ды жыць, а яго ўжо ня ма... 

Аль бо вось ці ка вы ар ты кул пра 

Фран ціш ку Уршу лю Ра дзі віл. Та-

кая аду ка ва ная жан чы на! Коль кі ж 

га доў ёй Бог ад ме раў?»

Для тых, хто мае пад ру кой ін-

тэр нэт, ні я кіх скла да нас цяў: на ра-

дзі ла ся 13 лю та га 1705-га, па мер-

ла — 23 мая 1753-га. Па ску піў ся 

Бог! 

Для тых, хто ін тэр нэ ту не мае, 

ёсць, на пэў на, сэнс да ваць та кую 

ін фар ма цыю на ста рон ках га зе-

ты...

Да рэ чы, у не ка га «стаж» сяб-

роў ства з ёй вы мя ра ец ца га да мі, у 

не ка га — дзе ся ці год дзя мі, а то і... 

па ка лен ня мі — то-бок усё жыц цё 

вы піс ва лі дзед з ба бу ляй, по тым 

баць кі, іх дзе ці... Пы тан не: што ж 

ра біць, каб «Звяз да» не чу жой ста-

ла ўну кам?

Ад каз ві да воч ны: з ад на го бо-

ку — пра ца ваць над змес там і 

афарм лен нем, з дру го га — па маг-

чы мас ці рэ кла ма ваць.

У срод ках на гэ та «Звяз да», на 

жаль, до сыць аб ме жа ва ная, а та му 

на дзея ў асноў ным на імідж вы дан-

ня, на пад трым ку з бо ку вер ты ка лі 

ўла ды, кі раў ні коў прад пры ем стваў 

і ўста ноў, твор чай ін тэ лі ген цыі, а 

га лоў нае — на шых вер ных сяб роў-

чы та чоў.

«Стаж» пад піс кі на «Звяз ду» 

ў мя не до сыць вя лі кі — га доў з 

30 ужо. І не дзе ка ля 15 з іх я не 

прос та чы таю га зе ту, а яшчэ і 

рэ кла мую, — пі ша спа да ры ня 

Соф'я Пар фір' еў на Ку сян ко ва 

з вёс кі Лу чын, што на Ра га чоў-

шчы не. — Ма са вых ме ра пры ем -

стваў, вя до ма ж, не пра вод жу. 

Пра цую, як той ка заў, «без шу му 

і пы лу»: пры вы пад ку, пры ад па-

вед най раз мо ве з сяб ра мі ці бліз-

кі мі людзь мі ма гу спа слац ца на 

пуб лі ка цыі, даць неш та па чы таць, 

пра па на ваць па зна ё міц ца... Мож на 

яшчэ па да рыць пад піс ку. Гэ та на-

ват вы гад на — і па да ру нак «куп ле-

ны», і гро шы амаль не па тра ча ны, і 

доб рая спра ва зроб ле на... Мне пра 

гэ та сяб роў ка ня даў на ска за ла. Я 

не як зра бі ла ёй вось та кі па да ру-

нак. Дык яе Пят ро, як ка жа, ця пер 

жы вы не бу дзе, ка лі двой чы на ты-

дзень не паў то рыць, што леп шай 

га зе ты, чым «Звяз да», ня ма... А 

не як яны ўпус ці лі час, не па спе лі 

афор міць пад піс ку. Дык той ме сяц 

ён ледзь пе ра жыў. Сын, каб да па-

маг чы, стаў пры но сіць з до му ін шую 

га зе ту. Баць ка не ўпа да баў: ска заў, 

што чы таць там ня ма ча го».

«А ка лі б кож ны пад піс чык, — раз-

ва жае да лей чы тач ка. — знай шоў 

хай не пя ця рых, не трох, а хоць яшчэ 

ад на го сяб ра га зе це, як бы гэ та доб-

ра бы ло! Пры чым доб ра і та му ча ла-

ве ку, і га зе це, і кра і не! Бо ка лі хо чаш, 

каб жы ла на ша мо ва, ма ла яе шка да-

ваць: трэ ба хоць неш та ра біць».

Што? Ну вя до ма ж: раз маў ляць 

на пер шай з дзяр жаў ных, спя ваць, 

пі саць (мож на яшчэ і ліс ты ў «Звяз-

ду»), чы таць... У тым лі ку — най ста-

рэй шую, адзі ную (са што дзён ных) 

бе ла рус ка моў ную, род ную...

Сён ня-заўт ра яшчэ мож на 

афор міць пад піс ку, за што за га дзя 

і шчы ра: «Дзя куй!»

«МА ЛА ШКА ДА ВАЦЬ СВАЮ РОД НУЮ МО ВУ.
Ка лі хо чаш, каб яна жы ла, трэ ба хоць неш та ра біць»

Ёсць пы тан неЁсць пы тан не

БЕД НЫ ПУШ КІН...
Ра ней лі чы ла ся, што са вец кая аду ка цыя най леп шая ў све-

це. І са праў ды, усе школь ні кі та ды пра хо дзі лі — пры чым 

не мі ма — геа гра фію, гіс то рыю, лі та ра ту ру, і мно гія ве ды ім 

бы лі па трэб ныя.

Пом ню, адзін з ма іх сяб роў на гіс то ры ка ву чыў ся, егі пец кіх фа ра о -

наў ду жа лю біў. Бы вае, ве ча рам пра во дзіць да до му, цем ра як па 

за ка зе — «егі пец кая», а ён мне пра му мій рас каз вае. Во дзе стра-

ху на цяр пе ла ся! Але ж за пом ні ла і ца ра Ха му ра пі, і ўсе там тэй шыя 

воб лас ці ды ўзбра ен ні з ка ляс ні ца мі, і хто з кім ва я ваў...

Ця пер жа, па доб на, дзе ці су тка мі ся дзяць у сва іх га джэ тах, а 

што чэр па юць ад туль, — ад на му толь кі Бо гу вя до ма. Мая зна ё мая 

ў школь най біб лі я тэ цы пра цуе, услед за сва і мі чы та ча мі роз ныя 

«пер лы» за піс вае. Гэ та з яе «скар бон кі»: «Дай це кніж ку Пуш кі на 

«Пра стак ва шы на», «Дай це кні гу пра зла чын ства і па ка ран не... Ну, 

там адзін чу вак за ма чыў дру го га, а по тым вель мі рас кай ваў ся», 

«Дай це шэ рую кніж ку з вай ной на вок лад цы», «Дай це кні гу Ку па лы 

«Бан да роў ка»... Та кой ня ма? Дык ін шым жа да ва лі!» (Па тра ба ваць, 

за ўваж це, дзе ці ўме юць!)

А вось яшчэ жмень ка пер лаў: «Хто на пі саў «Му-му»? — Да ста еў-

скі», «У якім го дзе па ча ла ся Пер шая су свет ная вай на? — У 1917-м? 

У 1939-м?», «Чым вя до мы Аляк сандр Не ўскі? — Біт вай пад Пал та-

вай»...

Пы тан не: ку ды мы ідзём з та кі мі вось ве да мі?

А мо і праў да: на вош та ця пер тая лі та ра ту ра ды паэ ты-пісь мен ні кі? 

Мо жа, хлоп цы сва ім дзяў ча там ця пер не вер шы чы та юць? Мо пра 

шрэ каў ды па ке мо наў ім раз маў ляць ці ка вей?

Соф'я Лістапад, г. Жлобін.

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.
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Пай шоў з жыц ця ар хе о лаг Пётр Лы сен ка. Ён у роз-

ныя га ды быў ге ро ем i аў та рам цi ка вых пуб лi ка цый у 

«Звяз дзе». Ён — адзiн з вы дат ных бе ла рус кiх дзея чаў 

на ву кi, якiя сва ёй плён най пра цай на пра ця гу мi ну ла га 

i гэ та га ста год дзяў аба га цi лi скарб нi цу ве даў уся го ча-

ла вец тва. Ён пра жыў ад ве дзе ныя лё сам га ды, па кi нуў-

шы каш тоў ную спад чы ну не толь кi для ар хеа ло гii, але 

i для кож на га гра ма дзя нi на Бе ла ру сi. Гэ та ён рас крыў 

нам та ям нi цы мно гiх ста ра жыт ных кур га ноў, пер шы 

ад шу каў па блi зу сён няш ня га Брэс та жы лыя па бу до вы 

ча соў Ста ра жыт най Ру сi i iнi цы я ваў ства рэн не там унi-

каль на га ар хеа ла гiч на га му зея. Ста ра жыт нае Бя рэс це 

ста ла тэ май яго док тар скай ды сер та цыi.

Ра зам з Пят ром Фё да ра вi чам Лы сен кам мне па-

шчас цi ла шмат га доў за пар пра ца ваць у ня змен ным 

скла дзе мiж на род най на ву ко ва-асвет нiц кай экс пе ды-

цыi «Да ро га да Свя ты няў». Ся род удзель нi каў (на ву-

коў цаў, пiсь мен нi каў, май строў мас тац тва, прад стаў-

нi коў пра ва слаў най царк вы) ён быў най ста рэй шы па 

ўзрос це. Але па ва жа ны ўзрост зу сiм не пе ра шка джаў 

яму з ма ла дой энер гi яй на поў нi цу ад да вац ца спра-

вам. Ра бо чы дзень экс пе ды цыi па чы наў ся ўран ку i 

доў жыў ся да но чы, бо су стрэ чы з удзель нi ка мi экс-

пе ды цыi ча ка лi ў шко лах i iн сты ту тах, бiб лi я тэ ках i 

на прад пры ем ствах, у вяс ко вых клу бах i га рад скiх 

па ла цах куль ту ры... Асвет нiц кiя вы ступ лен нi лаў рэ а-

та Дзяр жаў най прэ мii Рэс пуб лi кi Бе ла русь, док та ра 

гiс та рыч ных на вук, пра фе са ра Пят ра Фё да ра вi ча Лы-

сен кi з ад ноль ка вым пос пе хам пра хо дзi лi i ў га ра дах, 

i ў вёс ках. Ён заўж ды меў мэ ту не толь кi да нес цi но выя 

ве ды пра да лё кае мi ну лае род на га краю, але i пе ра-

ка наць слу ха чоў, што гэ тая гiс то рыя вар тая зай маць 

па чэс нае мес ца ў гiс то рыi агуль на су свет най.

Тыя, ка му па шчас цi ла чуць яго над звы чай цi ка выя 

вы ступ лен нi пра ўлас ныя да сле да ван нi ста ра жыт на-

га Бя рэс ця, Ту ра ва, Пiн ска, Ма зы ра, Да выд-Га рад ка, 

Слуц ка, Ра га чо ва, Мiн ска, на доў га за ха ва юць яск ра-

вае ўра жан не ад гэ тых па пу ляр ных лек цый, за ха ва юць 

у сва ёй па мя цi i пе рад адуць iн шым но выя ўнi каль ныя 

ве ды пра гiс то рыю Бе ла ру сi. Сам жа Пётр Фё да ра вiч 

прай шоў да вы шынь гэ тых ве даў гiс то ры ка i ар хе о ла га 

ня прос тым шля хам на ву коў ца даў жы нёй пяць дзя сят 

га доў з вась мi дзе ся цi вась мi па до ра ных яму лё сам.

Яў ген ПЯ СЕЦ КI.

Гэ тае фо та Пят ра Фё да ра вi ча я зра бiў пад час 

су мес най ванд роў кi па марш ру це экс пе ды цыi «Да ро га 

да Свя ты няў».

Дзе ля па мя цiДзе ля па мя цi

ГIС ТА РЫЧ НЫ ПЛАСТ ПЯТ РА ЛЫ СЕН КI
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