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ТЭ АТ РАЛЬ НАЯ 
ВО СЕНЬ 

У Брэс це па чы нае ра бо ту 
між на род ны тэ ат раль ны 

фес ты валь
«Ві кі пе дыя», якая знае ўсё, вы-

зна чае брэсц кую «Бе лую ве жу» 

як адзін з са мых буй ных і прэ-

стыж ных тэ ат раль ных фес ты-

ва ляў. Яно і зра зу ме ла, больш 

чым за два дзе ся ці год дзі тут па-

бы ва лі тэ ат ры з 58 кра ін све ту і 

па ка за лі ка ля шас ці сот спек так-

ляў. Але «Ві кі пе дыя», пэў на, не 

ве дае, што ме на ві та фэст стаў 

га лоў най пры кме тай во се ні ў са-

мым за ход нім го ра дзе кра і ны.

Да рэ чы, ужо за ты дзень да ад-
 крыц ця, якое ад бу дзец ца ве ча рам 
11 ве рас ня, аб са лют ная боль шасць 
бі ле таў бы ла рас куп ле ная.

Наш хоць і над звы чай доб ра зыч лі-
вы, але пе ра бор лі вы гля дач асаб лі ва 
ах вот на ідзе на па ста ноў кі з Маск вы 
і Санкт-Пе цяр бур га. Не дзі ва, што 
фа ва ры та мі сё лет ня га фэс ту ста лі 
спек так лі «Пі ка вая да ма» Дзяр жаў-
на га ака дэ міч на га тэ ат ра імя Яў ге на 
Вах тан га ва і «Адэ скія апа вя дан ні» 
Лі та ра тур на га тэ ат ра Але га Па по ва. 
Па доль скі дра ма тыч ны тэ атр з Мас-
коў скай воб лас ці вя зе нам «Пла ху».

Пра мо нас пек такль «Пі ка вая да ма» 
вар та коль кі слоў ска заць асоб на. Яго 
прад ста віць ар тыст Яў ген Кня зеў. Шы-
ро кай пуб лі цы ак цёр зна ё мы па се ры-
я ле «Вольф Ме сінг: які ба чыў скрозь 
час». Рэк тар Ра сій ска га тэ ат раль на га 
ін сты ту та імя Шчу кі на на род ны ар тыст 
Ра сіі Яў ген Кня зеў па ка жа «Пі ка вую 
да му» ў за ле гра мад ска-куль тур на га
цэнт ра. Па сут нас ці, ар тыст чы тае Пуш-
кі на, адзін агуч вае ўсіх ге ро яў. Але і ў 
Бер лі не, і на Са ха лі не пас ля спек так-
ляў яму апла дзі ра ва лі сто я чы. Па гля-
дзім, як ус пры ме пра чы тан не Пуш кі на 
брэсц кі гля дач.

Сё ле та на «Ве жу» за пра сі лі ка-
лек ты вы, якія пра цу юць з дзець мі і 
пад лет ка мі. Вось гэ ты дзі ця чы блок 
на зва лі сім ва ліч на «Бе ла веж ка», рас-
каз ваў на прэс-кан фе рэн цыі ды рэк-

тар фес ты ва лю Аляк сандр КО ЗАК. 

Тэ атр-сту дыя «Па ра лель» з Ба ра на віч 
бы ва ла ўжо на фес ты ва лях і ў на шай 
кра і не, і за мя жой. У Брэст яна вя зе 
плас тыч ны спек такль. Тэ атр-сту дыя 
«Ду эт» з Санкт-Пе цяр бур га па ка жа 
спек такль па тво ры Ва сі ля Шук шы на 
«Ня дзель ная ту га».

Ці ка вай абя цае стаць і ля леч ная 
пра гра ма. У афі шы фэс ту адзін з най-
леп шых ля леч ных спек так ляў кра і ны — 
«Пан сі ён Belvedere» Бе ла рус ка га
дзяр жаў на га тэ ат ра ля лек. У Мін ску 
ён ідзе з вя лі кім пос пе хам. А Кі еў скі 
ака дэ міч ны тэ атр ля лек вя зе да нас 
ра бо ту «Як за гі нуў Гус ка». На гэ ты 
спек такль звяр нуў ува гу жур на ліс таў 
Аляк сандр Ко зак. Па ста ноў ка зроб ле-
на па тво ры Мі ка лая Ку лі ша. У свой 
час пісь мен нік быў рэ прэ сі ра ва ны, а 
яго тво ры тра пі лі пад за ба ро ну. На 
жаль, тэ ат ра лы рэд ка звяр та юц ца 
да твор час ці гэ та га дра ма тур га. І да-
рэм на. У ёй аў тар сцвяр джае праў ду 
«ма лень ка га ча ла ве ка», яго ад веч нае 
пра ва на ра зу мен не і па ва гу.

Кры ху інт ры гуе і наз ва бры тан ска-
га спек так ля «Мар га рэт». Так, гэ та 
пра Мар га рэт Тэт чэр. Мо нас пек такль 
па ка жа ар тыст Піп Утан, які два га ды 
та му атры маў у Брэс це прыз за са мую 
леп шую муж чын скую ро лю.

Ад кры вае тэ ат раль ны фэст На цы я-
наль ны ака дэ міч ны тэ атр імя Ян кі Ку-
па лы — па ста ноў кай «Рэ ві зор». Ле тась 
ён, да рэ чы, так са ма ад кры ваў фес ты-
валь, па ка заў шы «Пін скую шлях ту», 
якую вель мі ўпа да ба ла на ша пуб лі ка.
А вось за кры ваць бу дуць гас па да ры: 
Брэсц кі ака дэ міч ны тэ атр дра мы дае 
«Ня воль ніц», сваю ня даў нюю прэм' е ру, 
якая прай шла з пос пе хам. 

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



Мно гія маг лі пра дэ ман стра ваць свае да-

сяг нен ні на што га до вым кір ма шы, які 

ла дзіц ца на па чат ку ве рас ня. Ар га ні зу-

юць вы стаў ку вы клад чы кі Гро дзен ска га 

аграр на га ўні вер сі тэ та. Да рэ чы, ві на гра-

дар ства тут за раз спа сці га юць не толь кі 

бу ду чыя спе цы я ліс ты пла до ва-ага род-

нін на га на кі рун ку, але і аг ра но мы. Для 

іх гэ ту дыс цып лі ну ўвя лі не каль кі га доў 

та му.

Пры яры тэ ты для на віч коў
Сён ня бе ла ру сы мо гуць вы рошч ваць та кія 

сар ты, якія не так даў но бы лі для ўсіх дзі вам. 
Як пра ві ла, усе ўдзель ні кі вы стаў кі ма юць на 
сва іх участ ках па 60—80 сар тоў ві на гра ду. Але 
і звы чай ныя на вед валь ні кі так са ма ве да юць 
толк у гэ тай спра ве. Яны за да ва лі кан крэт-
ныя пы тан ні, мно гія куп ля лі са джан цы ла зы, 
кошт якіх ва гаў ся ад 8 да 10 руб лёў. Да ве-
да ла ся, што ся мей ная па ра, якая прый шла 
на кір маш, вы ра шы ла раз во дзіць ві на град на 
ся дзі бе, якая да ста ла ся ў спад чы ну. Хтось-
ці за ду маў ся аб па шы рэн ні коль кас ці сар тоў. 
Фар мат кір ма шу да зва ляў атры маць па трэб-
ную кан суль та цыю.

Асаб лі ва вя лі кі вы бар ся род укрыў ных сар-
тоў. Але яны па тра бу юць знач най ува гі. Кож ны 
год во сен ню трэ ба аб рэз ваць 80 % зя лё на га 
пры рос ту. Жан чы на ра іць па чаць з не ўкрыў-
ных сар тоў, каб ад чуць смак да гэ тай спра вы. 
Пры яры тэт ны мі для на віч коў, ка жа Ка ра лі на, 
з'яў ля юц ца Су па га, Фі я ле та вы жні вень скі, Мін-
скі ру жо вы. Яны доб ра гля дзяц ца на аль тан цы, 
на пло ці ках, ар ках.

Шам пан скае з вінаградных 
ліс тоў і ван на Дзі я ні са

Усе ві на гра да ры сцвяр джа юць, што зай-
ма юц ца гэ тай спра вай з за хап лен нем. На-
прык лад, Ге надзь Чар няў скі па чы наў га доў 
два нац цаць на зад, ка лі не бы ло та ко га мност-
ва сар тоў. За тое за раз ён дэ ман струе важ кія 
грон кі на лю бы густ.

— Мож на зра біць і вель мі вя лі кія грон кі, 
але іх бу дзе вель мі ма ла. На прык лад, на ма ім 

участ ку сорт Вік тар з пра даў га ва ты мі яга да мі 
мае 12 гро нак, Ту зін — 35, Аў гус цін — 25. Але 
я не га ню ся за іх ве лі чы нёй. Мне важ на так са-
ма атры маць аб' ём, каб мож на бы ло і сяб роў 
па час та ваць, і са мім па ла са вац ца.

Ге надзь Эд вар да віч пра па нуе па каш та ваць 
Ан жа лі ку, Ва лян ці на і яшчэ не каль кі сар тоў. 
Пры знац ца, экс перт з мя не не вель мі ўда лы. 
Ма гу ска заць, які сорт больш са лод кі, а які — 
кіс лей шы. А між тым ві на гра дар тлу ма чыць, 
якая яга да мае са праўд ны паў днё вы мус кат, 
а якая на гад вае шал фей з кіс лін кай.

І ха ця ві на град за хоў ва ец ца не так доў га, 
як яб лы кі, але не ка то рыя сар ты да цяг ва юць 
аж но да но ва га го да. Ге надзь Чар няў скі на ву-
чыў ся ра біць шам пан скае з ві на град ных ліс-
тоў. Ён за лі вае тры кі ла гра мы ліс тоў 12 літ ра мі 
кіп ню і тры мае тры дні. Пас ля да баў ляе на 
літр ва ды 250 гра маў цук ру і дае ме сяц па ста-
яць. За тым шчыль на за ку пор вае, і праз ме сяц 
мож на ўжы ваць. Ка жа, што на пі так га зі ра ва ны 
і на смак па доб ны на шам пан скае.

Адзін з на вед валь ні каў па ра іў пры маць ві-
на град ныя ван ны з аб рэз каў ла зы. Іх толь кі 
трэ ба ад ва рыць. Ка жуць, што гэ та ван на Дзі я -
ні са — грэ час ка га бо га ві на роб ства.

Вы стаў ка рэ аль ных 
маг чы мас цяў

У раз мо ве ўдзель ні кі вы стаў кі сцвяр джа-
юць, што ві на град атры маў шы ро кае рас паў-
сюдж ван не, у тым лі ку ў Гро дзен скім рэ гі ё не. 
Куль ту ра ўсё больш ахоп лі вае да чы і пры ся-

дзіб ныя ўчаст кі. У Грод не на ват ство ра ны клуб 
«Паў ноч ны ві на град», які ўзна чаль вае ар га-
ні за тар вы стаў кі, вы клад чык Гро дзен ска га 
аграр на га ўні вер сі тэ та Сяр гей Со ба леў.

Праў да, ві на гра да ры ў сва ёй боль шас-
ці раз ві ва юць гэ ту куль ту ру са ма стой на і не 
імк нуц ца аб' яд ноў вац ца ў ар га ні за цыю. Чле-
ны клу ба лі чаць, што тут пры сут ні чае ка мер-
цый ны ін та рэс. Маў ляў, нех та пры во зіць з 
паў днё вых кра ін буй ныя сар ты, вы рошч вае ў 
спры яль ных умо вах, «вы га няе» вя лі кія грон кі 
і гэ тыя са джан цы пра дае па за вы ша ным кош-
це. А мно гія па куп ні кі по тым скар дзяц ца, што 
не атры ма лі ад па вед ны ўра джай.

Да рэ чы, у гро дзен скім кір ма шы пры ма юць 
удзел і ама та ры з ін шых рэ гі ё наў. На прык-
лад, Люд мі ла і Мі ка лай Ка ма ро вы пры еха лі з 
Баб руй ска. Яны па ста ян ныя ўдзель ні кі вы ста-
вак ві на гра ду, геа гра фія якіх шы ро кая: Пінск, 
Мінск, Го мель, Лі да... Люд мі ла па ве да мі ла, 
што ў іх род ным Баб руй ску мно гія зай ма юц ца 
ві на гра дар ствам. У яе сям'і гэ та муж чын ская 
спра ва.

— Да нас па ды хо дзіў ма ла ды ча ла век, які 
тры га ды та му тут, у Грод не на кір ма шы, на-
быў у нас са джан цы, і рас ка заў, што ўжо атры-
маў ня дрэн ны ўра джай. Так са ма за ха піў ся, як 
і я не ка лі, га доў 20 та му. Та ды гэ та куль ту ра 
бы ла яшчэ да во лі рэд кай. На прык лад, на вы-
стаў цы ў Пін ску рэ гіст ра ва ла ся ўся го не каль кі 
ча ла век, за раз не каль кі дзя сят каў, — рас ка-
заў Мі ка лай Ка ма роў.

Ад участ ка — да по ля?
Удзель ні кі вы стаў кі ацэнь ва юць та кі во пыт 

ста ноў ча. Кож ны мо жа па хва ліц ца сва і мі да-
сяг нен ня мі і ра зам з тым да ка заць, што ў Бе-
ла ру сі мож на вы рошч ваць ві на град.

— У гра мад стве рас це і куль ту ра ві на гра-
дар ства, — ка жа Анд рэй Іг на то віч. — Гэ та 
звя за на з шэ ра гам фак та раў. Змя ня ец ца клі-
мат, для ві на гра ду ства ра юц ца больш спры-
яль ныя ўмо вы, што асаб лі ва па ка заў сё лет ні 
се зон. Ёсць маг чы масць па шы раць коль касць 
сар тоў, вы рошч ваць яга ду, якая не са сту пае 
паў днё вым ана ла гам.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Якія на смак 
«Ан жа лі ка» і «Ва лян цін»
Ві на гра дар ства ахоп лі вае ўсё боль шае ко ла ама та раў

Пер шай у кра і не да жын кі 

ад свят ка ва ла Брэсц кая 

воб ласць. Са мы за ход ні 

га ра док са ма га за ход ня га 

рэ гі ё на рэс пуб лі кі су стрэў 

удзель ні каў аб лас но га 

фес ты ва лю-кір ма шу 

над звы чай убра ным 

і пры го жым.

Інф ра струк ту ра бы ло га рай-
цэнт ра га да мі аб наў ля ла ся па 
ас тат ка вым прын цы пе. Дай шло 
да та го, што га доў з дзе сяць та му 
га ра джа не ста лі збі раць под пі сы 
за ўва хо джан не пя ці ты сяч на га 
го ра да ў склад Брэсц ка га ра ё на. 
Вось та ды на Вы со кае звяр ну лі 
ўва гу. Мно гае бы ло зроб ле на па 
ма дэр ні за цыі, ра мон це аб' ек таў 
за апош нюю пя ці год ку. Але пе-
рад свя там у Вы со кае зноў укла лі 
доб рыя гро шы. Фак тыч на за паў-
го да доб ра ўпа рад ка ва лі ву лі цы, 
цэнт раль ную пло шчу, сквер. Ад-
ра ман та ва лі да ро гі і да мы. Дру гое 
ды хан не атры ма лі Цэнтр да дат-
ко вай аду ка цыі дзя цей і мо ла дзі, 
дзі ця чы са док, га рад скі Дом куль-
ту ры, му зыч ная шко ла, баль ні ца і 
па лі клі ні ка.

І ме на ві та з па дзя кі за гэ ту вя-
лі кую ра бо ту ў не вя лі кім га рад ку 
па чаў сваё вы ступ лен не на да-
жын ках стар шы ня Брэсц ка га 

абл вы кан ка ма Ана толь ЛІС. Гу-
бер на тар пад крэс ліў, што свя та 
ады дзе ў гіс то рыю, а ўсё па бу да-
ва нае і рэ кан стру я ва нае за ста-

нец ца на доў гія га ды. Кі раў ніц тва ж 
воб лас ці мае на мер пра цяг ваць 
прак ты ку пра вя дзен ня да жы нак у 
ма лых га ра дах.

Сцяг да жы нак да ве ры лі ўзняць 
най леп ша му ў гэ тым се зо не кам-
бай не ру — Аляк санд ру Юшчу ку з 
ААТ «Ка ма роў ка» Брэсц ка га ра ё-
на. Не на шмат ад ста лі ад лі да ра 
Сяр гей Бу рак з ААТ «Жа раб ко-
ві чы» Ля ха віц ка га ра ё на і Аляк-
сандр Кінд рук з ААТ «Два рэц кі» 
Лу ні нец ка га ра ё на. Ге ро я мі дня 
ста лі так са ма кі роў цы, апе ра та-
ры зер не су шыль ных комп лек-
саў, спе цы я ліс ты і кі раў ні кі сель-
гас прад пры ем стваў. І ўпер шы ню 
за доў гія га ды пе ра мож цам спа-
бор ніц тва ў вы твор час ці збож жа 

пры зна ны Лу ні нец кі ра ён. А са мы 
важ кі ка ра вай па агуль ным на ма-
ло це ўжо не пер шы раз атры маў 
Ба ра на віц кі ра ён.

Усе, ад кі раў ні ка воб лас ці да 
ме ха ні за та ра, ад зна ча лі бя гу чы 
год як над звы чай скла да ны для 
зем ля ро баў, та му і не ўда ло ся 
да сяг нуць ле таш ніх па каз чы каў 
ура джай нас ці. Але і атры ма ныя 
29 цэнт не раў зба жы ны з гек та-
ра ў гэ тай сі ту а цыі вы гля да юць 
да стой ным вы ні кам, тым больш 
што гэ та най леп шы вы нік ся род 
аб лас цей кра і ны.

Уво гу ле, лю дзей са бра ла ся 
шмат — ду маю, што на сель ніц-
тва го ра да ў су бо ту па вя лі чы ла ся 
амаль удвая. Кір маш па ра да ваў 

раз на стай нас цю па час тун каў ды 
на піт каў. На кож най з за га дзя 
пад рых та ва ных пля цо вак пра хо-
дзі лі кан цэр ты, гу ча ла му зы ка. 
Са ма дзей ныя ар тыс ты ад зна чы-
лі свя та ўра джаю ўдар най пра цай. 
Не сме шач кі вам: цэ лы дзень ра-
 да ваць пуб лі ку вы ступ лен ня мі. 
І га лоў ны кан цэрт на цэнт раль най 
пло шчы, і не вя лі кія ім пра ві за ва-
ныя прай шлі на ўзроў ні.

Да свят ка ван ня ар га ні за та ры 
пры мер ка ва лі ад крыц цё ганд лё-
ва га цэнт ра «Сан та Ры тэйл» па 
ву лі цы Са цы я ліс тыч най і пля цоў кі 
мі ні-фут боль на га по ля са штуч-
ным па крыц цём на школь ным 
ста ды ё не. І гэ та ўда ла ўпі са ла ся 
ў пра гра му: ура чыс тыя цы ры мо-
ніі пе ра ра за ння сту жак апла дыс-
мен та мі пад тры ма лі шмат лі кія 
гле да чы.

Ці ка ва, што на свя та ў Вы со кае 
пры еха ла мно га жы ха роў Брэс-
та. Са мыя ак тыў ныя по тым дзя-
лі лі ся ўра жан ня мі прос та ў за ле 
аў та вак за ла. Аказ ва ец ца, яны 
ез дзяць на па доб ныя ме ра пры-
ем ствы з ах во тай. (Бы лі і на Дні 
пісь мен ства ў Іва на ве ты дзень та-
му.) Праў да, ча каць транс пар ту ім 
да во дзіц ца доў га і да бі ра юц ца з 
праб ле ма мі. Не да ду ма лі ся ар га-
ні за та ры пус ціць не каль кі да дат-
ко вых аў то бу саў у аб лас ны цэнтр. 
Вар та ўлі чыць гэ та на на ступ ных 
да жын ках.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



БУ ДЗЕМ З ХЛЕ БАМ!
У Вы со кім Ка мя нец ка га ра ё на прай шлі аб лас ныя да жын кі

І мы там бы ліІ мы там бы лі  
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