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Г. Ф. Вештарт 

кандыдат філалагічных навук, дацэнт 

 

 

ШШЧЧЫЫРРААЕЕ  ССЛЛООВВАА  ППРРАА  ЛЛЮЮББООЎЎ  ААДДААММААЎЎННУУ  

 

З Любачкай (я ўвесь час так звала Любоў Адамаўну) мы працавалi 

ў сумежных аддзелах Iнстытута мовазнаўства НАН Беларусi, а з 1971 г. 

атрымалi кватэры ў адным доме, у суседнiх пад‘ездах. Першае, што 

ўспамiнаецца, – гэта шчасце жыцця побач з цудоўным чалавекам, яднанне 

i ўзаемадапамога ў жыццѐвых праблемах, клопатах, што часам перасягалi 

агульнасць службовых iнтарэсаў – працу над праблемамi сучаснай 

беларускай мовы.  

 
 

Любоў Адамаўна (справа) з Галінай Феліксаўнай Вештарт (злева) 

у Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту. 2002 г. 

 

Мала хто з нашых супрацоўнiкаў меў такое шанцаванне, можна 

сказаць, шчасце жыць побач у адным доме i працаваць у адной установе. 

Мець такую суседку, як Любачка, – неверагоднае шчасце. Нашы 

паўсядзѐнныя клопаты пачыналiся з размеркавання пакояў – кабiнет, 
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дзiцячы пакой, спальня, зала, з праблемы набыцця мэблi, дываноў, гардзiн, 

штор... У той час усѐ гэта было складана, не абыходзiлася без падказак – 

дзе, што i як можна набыць. Помнiцца, як ахвяруючы вольным часам, 

пасля стаяння ў вялiзнай чарзе ў магазiне «Дзiцячы свет» нам удалося 

набыць дзеткам калготкi. Мы былi не толькi навуковымi супрацоўнiкамi, 

але i мацяркамi. 

Нягледзячы на навуковую занятасць, Любачка выдатна гатавала 

розныя стравы, асаблiва з гароднiны. Я ў яе пераняла не адзiн рэцэпт, i яе 

спосабам прыгатавання баклажанаў карыстаюся да гэтага часу. 

Дарога ад Акадэмii навук да дома на вулiцы Гамарнiка праездам на 

трамваi – прыдатны час для абмеркавання прыватных моўных праблемаў 

(напрыклад, уключаць цi не ўключаць пэўнае слова ў рэестр слоўнiка, 

якую абмежавальную прымету яно можа мець i падобнае) i некаторых 

жыццѐвых пытанняў, як правiла – поспехаў i прыгод нашых дзетак. 

Праблем у iх з вучобай не было, а зараз яны – выдатныя спецыялiсты. 

Любоў Адамаўна была шчырым,высокамаральным, адданым чалавекам 

і ў працы, і ў сям‘і. Успамінаецца, з якой радасцю i гонарам Любачка 

прыводзiла да мяне свайго ўнучка – прыгожага разумненькага хлопчыка! 

Хочацца i трэба адзначыць добрасардэчныя адносiны Любові 

Адамаўны да мамы i сястры. Яна дапамагала iм i маральна, i фiзiчна. 

Любоў Адамаўна да апошнiх дзѐн жыцця была выдатным кiраўнiком 

кафедры ў Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублікі Беларусь, 

карысталася вялiкай павагай i аўтарытэтам з боку студэнтаў i выкладчыкаў. 

Памяць пра Любоў Адамаўну i яе працу жыве i будзе жыць. 

 

 

 


