
Разместите здесь краткие обобщенные, но 

вместе с тем важные, сведения о ваших 

товарах или услугах. Образец представляе-

мого товара обычно сюда не помещают. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et 

accumsan.  

З А Г О Л О В О К  З А Д Н Е Й  П А Н Е Л И  

Пояснительная подпись 

под рисунком.  

Здрадца - лёс? Не веру.  

Не паверу. 

Мы скаваны. Мы ў адным 

чаўне. 

Човен тоне, але ж вось ён, 

бераг, 

Гэткі, як і мроілася мне. 

 

Недасяжна сонечны. 

Высокі. 

Побач. Мы амаль што 

даплылі! 

І, напэўна, колькі ўсплескаў 

звонкіх 

Данясе да берага прыліў. 

 

Колькі ўсплескаў, колькі 

згадак горкіх 

Паглыне загадкавая сінь. 

Каб над ёй - на міг - заззяла 

зорка… 

Што ж, і гэта дадзена не 

ўсім. 

 

Усміхаюся на ўсмешку лёсу. 

Мы - сам-насам. Мы ў 

адным чаўне. 

Човен тоне, але ж бераг -  

вось ён, 

Гэткі, як і мроілася мне! 
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Крыніца:  
Пісьменнікі Беларусі / Вікіпедыя — шматмоўная, 

свабодная інтэрнэт-энцыклапедыя  

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%96%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%9E%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%96%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%9E%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80


      Таіса Бондар (20 

лютага 1945, Рудзенск, 

Пухавіцкі раён, Мінская 

вобласць — 19 снежня 

2005, Мінск) нарадзілася  

ў сям'і рабочых. У 1967 годзе 

скончыла факультэт англійскай 

мовы Мінскага дзяржаўнага 

педагагічнага інстытута замежных 

моў. Настаўнічала ў г. Фалешты 

(Малдавія). У 1977 годзе вярнулася 

ў Беларусь.  

У 1978-81 гадах загадвала 

аддзелам выяўленчага мастацтва, 

архітэктуры і вытворчай эстэтыкі  

газеты «Літаратура і мастацтва».  

З 1981 года — загадчык 

аддзела культуры, адказны сакратар, 

а з 1985 года намеснік галоўнага 

рэдактара часопіса «Беларусь».  

У 2002-05 гадах дырэктар  

рэдакцыйна-выдавецкай установы 

«Лiтаратура i Мастацтва». 

П І С Ь М Е Н Н І Ц А  

У друку з вершамі выступіла  

ў 1970. Выдала зборнікі паэзіі 

«Захапленне» (1974), «Акно  

ў восень» (1977), «…І голас набыла 

душа» (вершы і паэмы, 1980), 

«Святочны снег» (вершы, паэма, 

1981), «Чырвоны месяц года»  

(вершы і паэмы, 1985), «Спадчынны 

боль» (1987), «Адна» (1989), «Хачу 

назваць цябе каханым» (1991), 

«Адна» (1989), «Час душы, мой 

часвячэрні…» (1995). У яе паэтычных 

зборніках трывожны роздум над 

таямнічасцю жаночай душы, лёсам  

і шчасцем жанчыны, светлыя  

і трагічныя ноты, «летуценні пра 

недасяжны свет». 

Аўтар кніг апавяданняў «Сінія 

яблыкі» (1984), аповесцей «Час, калі 

нас любілі» (1988), аповесцей  

і апавяданняў «Паветраны замак на 

дваіх» (1990). Уздымае праблемы 

сучаснай сям'і, адказнасці перад 

людзьмі і часам, спасціжэння сэнсу 

жыцця.  

Партрэт Ефрасінні Полацкай  

і яе драматычнай эпохі стварыла  

ў рамане «Спакуса» (1989). Раман 

«Ахвяры» (1992) пра складаныя 

перыпетыі жыцця ахвяр культу асобы 

і іх нашчадкаў, якіх хвалюе не лёс 

Айчыны, а свой інтарэс. Таксама былі 

выдадзены кнігі, «Бог зусім побач. 

Старонкі дзённіка» (2000), «Імем 

Айца і Сына» і раман-містэрыя 

«Павуцінне» (2004). 

Перакладала з малдаўскай  

(Г. Віеру «Імя тваё», 1986), румынскай 

і англійскай моў. Член Саюза 

пісьменнікаў СССР  з 1978 года. 


