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Брэст гу ляў тры дні. Яго 

на сель ніц тва ў мі ну лыя вы-

хад ныя, па вод ле не ка то-

рых пад лі каў, па вя лі чы ла ся 

амаль на чвэрць за кошт 

шмат лі кіх гас цей, ту рыс таў. 

Не пад вя ло на двор'е, усе 

дні бы лі со неч ныя, цёп лыя, 

але не га ра чыя. Зда ва ла ся, 

пры ро да ла год на ўсміх ну ла-

ся брас таў ча нам: гу ляй це 

на поў ні цу, свят куй це сваё 

ты ся ча год дзе.

І га лоў нае, што сваю 

трой чы круг лую да ту аб-

лас ны цэнтр су стрэў у аб-

ноў ле ным, па ма ла дзе лым 

вы гля дзе. Як той ка заў, не 

со рам на бы ло і гас цей клі-

каць. Гэ ты факт ад зна чыў 

і кі раў нік дзяр жа вы Аляк-

сандр Лу ка шэн ка, які пры-

ехаў па він ша ваць га ра джан 

у пер шы дзень свят ка ван-

няў. Пры га жосць, чыс ці ню і 

па ра дак ад зна ча лі так са ма 

шмат лі кія гос ці. Пра гэ та га-

ва ры лі на ват у гра мад скім 

транс пар це, бо аб са лют ная 

боль шасць па са жы раў у су-

бо ту з мік ра ра ё наў на кі роў-

ва ла ся ў цэнтр го ра да, дзе 

бы ло най больш свя точ ных 

пля цо вак. На пе ша ход най 

ву лі цы Са вец кай, ву лі цы Го-

га ля са праў ды атры маў ся 

го рад-свя та. Тут цяг ну лі ся 

ра ды ганд ля роў, ра мес ні каў, 

тых, хто прад стаў ляў на род-

ную твор часць, на ім пра ві-

за ва ных сцэ нах вы сту па лі 

роз ныя ка лек ты вы, пра ца ва-

лі вы яз ныя сту дыі бе ла рус кіх 

тэ ле ка на лаў.

А ў поў дзень за гу ча лі зва-

ны Свя та-Мі ка ла еў скай брац-

кай царк вы і ін шых хра маў 

го ра да. У на зва ным хра ме 

служ бу здзейс ніў ар хі епіс кап 

Брэсц кі і Коб рын скі Іа ан.

— Мы з'яў ля ем ся ўдзель-

ні ка мі вя лі кай гіс та рыч най 

па дзеі — свят ку ем ты ся ча-

год дзе на ша га го ра да, — 

ска заў, звяр та ю чы ся да 

пры сут ных, ула ды ка. — На 

ўсіх нас ля жыць вя лі кая ад-

каз насць за тое, які го рад 

мы па кі нем на шчад кам. Мы 

не па він ны спы няц ца на да-

сяг ну тым. Трэ ба імк нуц ца 

да та го, каб даць доб ры ім-

пульс бу ду чы ні. Мы не па він-

ны за бы ваць пра ду хоў нае 

раз віц цё на ша га на ро да, 

жы ха роў гэ та га го ра да, усіх 

нас, та му што ме на ві та ду-

хоў ны па ча так — ас но ва ўсіх 

асноў. Да ра гі го рад Брэст! 

Будзь муд ры, будзь мір ны, 

будзь цярп лі вы і пра цуй для 

та го, каб твае жы ха ры ра-

да ва лі ся і ўдас ка наль ва лі ся 

ду хоў на, — па він ша ваў пры-

ха джан і гас цей свя тар.

Пра ду хоў ныя тра ды цыі 

на гэ тым свят ка ван ні не за-

бы ва лі. Вар та ска заць, што 

са мае пер шае юбі лей нае ме-

ра пры ем ства ад бы ло ся ў но-

вым тэ ат ры ля лек. Гэ та быў 

між на род ны дзі ця чы фес-

ты валь тэ ат раў і кніг «Кніж-

ны шкап». У пра гра ме яго 

знай шлі мес ца аж 30 спек-

так ляў па дзі ця чых кні гах і 

70 лі та ра тур ных і куль тур-

ных ім прэз. Ды і прай шоў 

ён у зна ка вым для Брэс та 

мес цы — ля леч ным тэ ат ры, 

бу ды нак яко га ўзвя лі да юбі-

лею за мест ста ро га.

Ну а на ву лі цы Са вец кай 

шмат ува гі ад да ва ла ся на-

род ным тра ды цы ям і на род-

най твор час ці. Тут знай шло-

ся мес ца і му зею «Без дзеж-

скі фар ту шок», і ма ла рыц кім 

на род ным стро ям. А ткац тва 

прад стаў ля ла вя до мая ма ла-

рыц кая май стры ха Сце па ні-

да Сце па нюк. Яна ж да ва ла 

май стар-кла сы па пра дзен-

ні пад свае лю бі мыя на род-

ныя пес ні. Шмат гле да чоў 

са браў дэ фі ле-па каз кас-

цю маў Брэсц кай воб лас ці 

«Мод ны стыль — на род ны 

тэкс тыль».

На огул пе ша ход ная ву лі-

ца Са вец кая, му сіць, ні ко лі 

ра ней не змя шча ла столь кі 

лю дзей ад на ча со ва. Не па-

кі да ла ўра жан не, што па ёй 

ру ха ец ца су цэль ны люд скі 

па ток. Адзін раз губ ле ны ра-

мес нік па раз ва жаў услых: 

«Ці ка ва, дзе ўсе гэ тыя лю дзі 

жы вуць і пад сіл коў ва юц ца? 

На шых ка вяр няў, пэў на, не 

хо піць». Але ж боль шасць 

з іх яў на бы лі брас таў ча не, 

прос та ў гэ ты дзень яны ада-

рва лі ся ад кам п'ю та раў і тэ-

ле ві за раў, не па еха лі на да-

чы і прый шлі па свят ка ваць 

ра зам з го ра дам.

Бо хі ба ж мож на бы ло 

пра пус ціць, на прык лад, ма-

ляў ні чы кар на вал?! Яго ка-

ло на рас цяг ну ла ся пры бліз-

на на тры кі ла мет ры. Па чы-

на ла ся шэс це ад буль ва ра 

Кас ма на ўтаў, а фі ні ша ва ла 

на пло шчы Ле ні на. Кар на-

вал на Дзень го ра да пра хо-

дзіў у нас і ра ней, але гэ ты 

ака заў ся асаб лі ва шмат лі кі 

і яр кі. У ім удзель ні ча лі гос ці 

з Ра сіі, Поль шчы, Ка зах ста-

на, Мал до вы. Бы лі ўдзель ні кі 

ад прад пры ем стваў і ар га ні-

за цый Брэс та. Кож ны прад-

ста віў сваю ці ка вую сцэн ку 

аль бо дэ фі ле на пэў ны сю-

жэт. На прык лад, «Брэсц кае 

ма ро жа нае» ў цэнтр па ста-

ноў кі вы ве ла вя лі ка га бе-

ла га мядз ве дзя, яко га ўсе 

ве да юць па аб горт цы плам-

бі ра «Ці мо ша». Кам па нія 

«Сан та-Брэ мар» пра еха ла 

па кар на валь ным шля ху на 

вя лі кім ка раб лі з ла га ты пам 

ты ся ча год дзя на вет ра зях, а 

гар ма та пры гэ тым вы да ва-

ла ма гут ны фе ер верк з ся-

рэб ра ных кан фе ці. Па ра да-

ваў тэ атр жы вых скульп тур 

«Лар чык» пад кі раў ніц твам 

Ві та ля Лар чы ка. Да гэ та га 

ён упры гож ваў свят ка ван ні 

на Са вец кай, а на кар на ва ле 

прад ста віў пры го жую ле ген-

ду ХV ста год дзя пра га рад-

ско га тру ба ча. На ву лі цы ж 

Ле ні на кар на вал пе ра даў эс-

та фе ту ар тыс там, якія пад-

рых та ва лі кан цэрт.

Тым ча сам усё бо лей 

лю дзей збі ра ла ся ў ра ё-

не вяс ляр на га ка на ла, дзе 

бы ло за яў ле на асноў нае 

ме ра пры ем ства свят ка ван-

ня — шоу «Мі ле ні ум». Брэст 

дак лад на ра ней не ба чыў 

та ко га ўзроў ню і маш та-

бу дзеі, — знаў цы ка жуць, 

што і Бе ла русь так са ма. 

Ну, па-пер шае, гэ та сцэ на 

вы шы нёй з пя ці па вяр хо вы 

дом, якая ўяў ля ла са бой цэ-

лы комп лекс кан струк цый, 

пры ве зе ных з Поль шчы, Бе-

ла ру сі і Ра сіі. У па ста ноў цы 

вы ка рыс тоў ва лі ва ду, свят-

ло і му зы ку. Ува соб ле ная ў 

жыц цё сме лая ідэя аў тар-

скай гру пы, не су мнен на, 

вар тая за хап лен ня. Му зыч-

на-гіс та рыч ную кам па зі цыю 

па ста ві лі га лоў ны рэ жы сёр 

Ан жа лі ка Мі куль ская, рэ жы-

сёр-па ста ноў шчык Ма рыя 

Трац ця ко ва, ха рэо граф-па-

ста ноў шчык Яў ге нія Чар но-

ша ва, му зыч нае су пра ва-

джэн не на пі саў кам па зі тар 

Ле а нід Шы рын.

Па вод ле не ка то рых пад лі-

каў, па гля дзець шоу прый шло 

ка ля 70 ты сяч ча ла век. А ка лі 

ўлі чыць, што пра мая транс ля-

цыя вя ла ся па тэ ле ба чан ні і ў 

ін тэр нэ це, то гле да чоў на бя-

рэц ца сот ні ты сяч.

І бы ло што па гля дзець, 

трэ ба ска заць. Кан цэрт «Мі-

ле ні у ма» скла даў ся з 16 

эпі зо даў і рас ка заў пра гіс-

то рыю го ра да ад ся рэд ня-

веч ча да на шых ча соў, пра 

га лоў ныя па дзеі, лю дзей. На 

ва чах гле да чоў го рад бу да-

ваў ся, ва я ваў з за хоп ні ка мі, 

аба ра няў ся, атрым лі ваў маг-

дэ бург скае пра ва, пра во дзіў 

кір ма шы, шмат пра ца ваў, 

ва я ваў у апош нюю вай ну. 

Най ноў шыя тэх на ло гіі, якія 

вы ка рыс тоў ва юц ца сён ня 

ў шоу, да зво лі лі ства рыць 

эфект па гру жэн ня ў тую ці 

ін шую рэ аль насць. Бы ло ці-

ка ва, ка лі су час ныя дык та-

ры тэ ле ба чан ня ў воб ра зах 

сва іх ка лег кож на га з пас ля-

ва ен ных дзе ся ці год дзяў па-

ве дам ля лі пра ней кае да сяг-

нен не го ра да, а з да па мо гай 

эк ран най хро ні кі і су час ных 

эфек таў яно ўва ча від кі пра-

хо дзі ла пе рад гле да ча мі.

Част кай прад стаў лен ня 

ста лі рэ аль ныя брэсц кія ма-

ла да жо ны, якія пра мо ві лі сло-

вы лю бо ві і вер нас ці пе рад та-

кой аг ра мад най аў ды то ры яй. 

Да рэ чы, у дні свят ка ван няў 

шлюб узя лі 64 па ры — гэ та 

на шмат больш, чым у звы чай-

ныя вы хад ныя дні.

У кан цэр це ўдзель ні ча лі 

сот ні ар тыс таў. Для брас таў-

чан вы сту па лі Іна Афа нась-

е ва, Алё на Лан ская, Іван 

Ва бі шчэ віч, Тэа, Nаvіbаnd. 

Кам па зі тар, на род ны ар тыст 

Бе ла ру сі Эду ард Ха нок на-

пі саў да юбі лею пес ню пра 

Брэст і вы сту піў з ёй.

Ад ным з апош ніх эпі зо даў 

«Мі ле ні у му» ста ла клят ва, 

якую ад імя брас таў чан за-

чы таў га на ро вы гра ма дзя нін 

Мі ка лай Кузь міч. «Сён ня мы 

пі шам пер шыя рад кі ў кні зе 

дру го га ты ся ча год дзя Брэс-

та. Ня хай на ступ нае па ка-

лен не, якое за зір не ў гэ тую 

кні гу, пра чы тае ў ёй на шыя 

лю боў і ад да насць род на-

му го ра ду», — га во рыц ца ў 

тэкс це клят вы.

За вяр шы ла ся шоу ма ляў-

ні чым фе ер вер кам, які пра-

цяг ваў ся ка ля 15 хвілін.

Ме ра пры ем стваў за тры 

дні бы ло ба га та. Пра ўсе не 

рас ка жаш у ад ным га зет ным 

ар ты ку ле. За слу гоў ва юць 

ува гі, не су мнен на, і па рад 

ар кест раў, на які са бра лі ся 

сот ні му зы кан таў з роз ных 

кра ін, і брэсц кі паў ма ра фон, 

што аб' яд наў ама та раў бе гу, і 

фес ты валь «Бе лая ве жа», які 

па чаў ся ў ня дзе лю, але трош-

кі рас тва рыў ся за мност вам 

роз ных ме ра пры ем стваў і 

куль тур ных па дзей. Ду маю, 

што ад свят ка ва лі год на. І ўсё 

ж га лоў нае, на мой по гляд, у 

гэ тым юбі леі тое, што за ста-

ец ца. Но выя мас ты, но вы тэ-

атр, аб ноў ле ны га рад скі сад, 

пры го жая на бя рэж ная, мно-

га-мно га па са джа ных дрэў 

ды ін шае, што з'я ві ла ся для 

кам форт на га жыц ця брас таў-

чан. Ця пер важ на не зні жаць 

план ку, пад трым лі ваць і раз-

ві ваць го рад да лей.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Фота БелТА.
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