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 Тэзаўрус – 1. Cлоўнік, які падае лексічны склад мовы з семантычнымі 
разрадамі (паняццевымі рубрыкамі) розных ступеней абагульнення і 
колькасці з перакрыжаваным групаваннем. 2. Інфармацыйна-пошукавы 
слоўнік, які падае ў алфавітным парадку сукупнасць тэрмінаў (дэскрыптараў) 
пэўнай галіны ведаў з сістэматызацыяй іх іерархічных і карэляцыйных 
адносін. 3. Слоўнік (часцей тлумачальнага тыпу), мэтай якога з’яўляецца 
поўны ахоп лексічнага складу мовы.

 Тлумачальны слоўнік – універсальны аднамоўны слоўнік, які падае лексіка-
фразеалагічны склад мовы з тлумачэннем значэння, граматычных і 
стылістычных асаблівасцей ужывання рэестравых адзінак, а таксама з такімі 
менш абавязковымі лексікаграфічнымі параметрамі, як вымаўленне, правапіс 
словаформ, этымалогія, першая пісьмовая або слоўнікавая фіксацыя, падача 
сінонімаў і антонімаў, іншамоўных адпаведнікаў.

ІІІ. Яшчэ не так даўно слоўнікі у жыцці чалавека займалі вельмі важнае 
месца. Калі патрэбна было тлумачэнне слова або яго правапіс чалавек звяртаўся 
да слоўніка. І заўсёды там знаходзлася патрэбная інфармацыя. Але у сучаснасці 
навука зрабіла вельмі вялікі крок і з’явілася сетка інтернет, дзе можна знайсці 
амаль усё. Адсюль любая дапамога слоўніка не так патрэбна, таму што гэта 
можна знайсці ў інтэрнеце.
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Віктар Шымук, паэт з Дзятлаўшчыны, мой зямляк, напісаў шмат шчырых
і пранікнёных вершаў пра вайну, якую перажыў малым хлапчуком, лічы дзіцём, 
і па-свойму, глыбока і балюча, асэнсаваў яе. Асэнсаваў і як хлапчук, і як сын 
гаротнай ўдавы, і як сын сваёй малой радзімы, і як дарослы чалавек, паэт, сэрца 
якога не можа пазбавіцца жудасных успамінаў. Але нягледзячы на тое, што ў 
80-90 гады мінулага стагоддзявыйшла некалькі зборнікаў паэта, яго вершы 
чыталіся па радыё, песні на словы В. Шымука гучалі ў эфіры, яго творчасць 
застаецца невядомай шырокай публіцы, а ў крытычных матэрыялах,
прысвечаныхбеларускай паэзіі, няма аналізу яго вершаў. З гэтае прычыне мне 
хочацца звярнуць увагу на яго творчасць, прааналізаваць яго ваенную лірыку і 
больш падрабязна спыніцца на тэме бацькоў і дзяцей у час ваеннага ліхалецця.

У вершы “Сустрэча з бацькам” В.Шымук расказвае чытачу гісторыю 
пасляваеннай рэчаіснасці. Сям’я не дачакалася з вайны свайго карміцеля, доўгія 
гады не ведала нават, дзе месца яго апошняга спачыну. Прайшло сорак год 
пасляваеннага часу ў пошуках і вечнай памяці пра яго, і раптам ліст –
знайшлося месца пахавання. І ўся сям’я рушыла ў дарогу, каб пакланіцца 
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брацкай магіле, у якой навекі заснуў іх муж і бацька. Смутная вестка аб гібелі 
бацькі прыйшла родным ў тыя дні, калі ўсюды панавала радасць Перамогі, і
азмрочыла шчасце сям’і на доўгія дзесяцігоддзі. І вось настаў час, калі 
дарослыя сыны, самі ўжо даўно бацькі і дзяды, прыехалі на магілу бацькі.На 
далёкай нямецкай зямлі цяпер магіла іх бацькі, чалавека, які стаў для сыноў 
прыкладам сілы волі і мужнасці на ўсё жыццё. Сыны прывезлі бацьку жменьку 
роднай зямлі, часцінку радзімы, тых лясоў, лугоў і палёў, якія ён абараняў, за 
якія аддаў жыццё.

Верш вельмі цесна звязаны з асабістым жыццём В. Шымука, бацька якога 
таксама не вярнуўся з вайны, з вершам Р.Барадуліна “Бацьку”, у якім вечны 
жаль па ўсіх загінуўшых бацьках-салдатах.

Верш “Сустрэча з бацькам” вельмі экспрэсіўны, дынамічны. Дынаміку 
радку надаюць няпоўныя сказы (Іванку – дзевяты,/А Толіку – сем!), кароткі 
радок (“Спяшаліся хлопцы/Да родных бяроз/Пад стукат вагонаў,/Пад стукат 
калёс”), вялікая колькасць дзеясловаў руху (“прыехалі”, “адыходзіў”, 
“даганяць”, “прыйшла” і інш.), а шчырасць і душэўнасць адчуваецца дзякуючы 
дыялогам, прычым гавораць жывыя, а бацькаў адказ маўклівы, але гэта не 
маўчанне. Ён нібы назірае за сынамі, нібы дае наказ жыць, любіць людзей, свет, 
самім быць людзьмі на гэтай Зямлі.

Шэдэўрам лірыкі В.М.Шымука з’яўляецца верш “Балада аб маці”. Балада
прысвечана маці, якая не дачакалася сваіх сыноў з палёў Вялікай Айчыннай 
вайны.Безрадасную карціну малюе В.Шымук, і адразу ўяўляецца старая Тэкля з 
апавядання В.Быкава “Незагойная рана”, што чакала сына больш за дваццаць 
гадоў, адна ў сваёй хаце, сніла, размаўляла са сваёй крывіначкай ноччу, а потым 
ішла штодзень сустракаць на дарогу. А маці ў баладзе В.Шымука не дачакалася 
чатырох сыноў, гора яе ў чатыры разы страшнейшае і цяжэйшае. Але вайна не 
аддае свае ахвяры назад: марна чакае матуля сыноў, яны не вернуцца да яе. 
Дзесьці ў глыбіні душы старая разумее, адчувае гэту горкую праўду, але 
мацярынскае сэрца не хоча змірыцца. У наступных радках – самы напружаны 
момант у баладзе. Калі быкаўская Тэкля размаўляла з партрэтам сына, то маці 
В.Шымука вядзе дыялог з дубамі. Дыялог гэты эмацыянальна напружаны, 
шчымліва-кранальны. Слёзы на вачах маці, словы маці выклікаюць 
суперажыванне чытача, прымушаюць пранікнуцца думкамі і пачуццямі 
жанчыны.Маўклівы дыялог маці, выкарыстанне памяншальна-ласкальных 
суфіксаў (“сыночкі”, “дубочкі”, “крывінкі”, “Пятруська”, “Алеська”, “Рыгорка”, 
“Іванка”) дазваляе ўявіць карціну, намаляваную паэтам: постаць згорбленай 
пажылой кабеты каля маладзенькіх дубочкаў, ранак, вясна, прыгажосць 
навокал, якая зусім не стасуецца з перажываннямі старой і ў той жа час 
сімвалізуе жыццё, няспынны бег часу, усёпераможнасць руху 
наперад.Загойваюцца раны вайны на целе Зямлі і на целах ветэранаў, 
нараджаюцца новыя пакаленні, каб жыць і радавацца жыццю, а памяць вечная, 
яна не загойвае раны сваіх страт, можа, крыху прытупляе з часам, але не 
загойвае.
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У вершы “Балада аб маці” В.Шымук выкарыстоўвае разнастайныя 
мастацкія сродкі, каб прыблізіць чытача да рэальных падзей, прымусіць 
суперажываць галоўнай гераіні верша. Эпітэты (сыны – уцеха, надзея матулі, 
сэрцы гарачыя, рука пяшчотная), метафары (абдымуць, да сэрцаў гарачых 
ласкава прытуляць), адухаўленне (і дрэвы прыветна здалёк сустракаюць яе), 
паўтор страфы дазваляюць стварыць высокую эмацыянальную напружанасць, 
ператварыць верш у гімн ўсім маці, чые дзеці не вярнуліся з вайны, у гімн 
Мацярынсту.

Вайна скончылася 70 гадоў назад і стала ўжо гісторыяй, але войны на 
зямлі ўспыхваюць, не заціхаюць. То там, то тут на планеце плачуць матулі і 
дзеці, знішчаюцца дамы, ураджайныя палеткі, прыгожыя сады. Знішчаецца 
жыццё. Чытаючы верш нашага земляка, паэта В.Шымука, пранікаешся 
нянавісцю да вайны, як антычалавечай з’явы, хочаш зрабіць усё магчымае, каб 
войны ніколі больш не паўтараліся.
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Актуальнасць працы. Адраджэнне Ганненскага кірмаша - гэта не толькі
экскурс у мінулае Зэльвеншчыны, але і выдатная магчымасць прасоўваць свой 
турыстычны прадукт на сусветны рынак, ствараючы арыгінальны брэнд. 

Мэта даследавання. Прааналізаваць патэнцыял свята Ганненскага 
кірмашаў павышэнні турыстычнай прыцягальнасці Зэльвеншчыны.  

Вынікі.Зэльвенцы надзвычай беражліва ставяцца да традыцый і 
старадаўніх звычаяў. Таму святы, якія ладзяцца на нашай зямлі, заўсёды 
праходзяць вельмі цікава і запамінальна. Жыхары пасёлка могуць пахваліцца 
тым, што змаглі адрадзіць правядзенне аднаго з самых значных 
мерапрыемстваў, якія калісьці ладзілася на нашай зямлі – свята “Ганненскі 
кірмаш”. 

Права арганізаваць штогадовы кірмаш атрымалі ўладальнікі Зэльвы князі 
Сапегі прывілеем вялікага князя літоўскага і польскага караля Аўгуста ІІ 
Моцнага ад 20 мая 1721г. З гэтага часу Ганненскі кірмаш, названы ў гонар 
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