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Упер шы ню пад час мера-

пры ем ства мож на бы ло 

ўба чыць «вы стаў ку ад на го 

дня» — кар цi ну «Iсус з ча-
шай» (з фон даў аб лас но га 
му зея). Яна бы ла на пi са на 
для Сла бад ской царк вы, 
што зна хо дзi ла ся не па да-
лёк, i на мо гiл ках ка ля якой 
быў па ха ва ны баць ка мас-
та ка. Ак цыя «Во сень скi бу-
кет» ста ла сюр пры зам для 
шмат лi кiх ама та раў твор-
час цi Рэ пi на, ту рыс таў, якiя 
пры еха лi зда лёк у ся дзi бу ў 

гэ ты дзень. Iм прэ за, так бы 

мо вiць, за кры ла лет нi му зей-

ны се зон. Але ж, без умоў на, 

«ле цi шча» сла ву та га мас та-

ка ад кры та для на вед валь нi-

каў круг лы год.

У ба га тай пра гра ме бы лi 

май стар-клас па ства рэн-

нi бу ке таў, кар цiн з кве так, 

тур нiр па гуль нi ў кра кет — 

апош нi вель мi па да баў ся 

мас та ку. Ар га нi за ва лi i мi нi-

кiр маш ра мес нi каў, рас про-

даж вы печ кi, i там увесь час 

ста я лi чэр гi. У «Арт-зо нах» 

ма ля ва лi парт рэ ты i шар жы... 

Вель мi спа да ба ла ся на вед-

валь нi кам ся дзi бы эк скур сiя 

ў склеп рэ пiн ска га пе ры я ду. 

На жаль, гэ та адзi нае збу-

да ван не да рэ ва лю цый на га 

ча су. На род доб ра рэ ага ваў 

на пра па но ву па каш та ваць 

«рэ пiн скай са ма гон кi» i за ку-

сiць са лам з агур ка мi... На ват 

жан чы ны, якiя са мi зай ма юц-

ца вы ра бам са лен няў, пры-

зна ва лi ся, што та кiх смач ных 

агур коў даў но не елi.

Пра тое, якой бы ла рэ-

пiн ская гас па дар ка, рас па-

вя даў гас цям края зна вец 

Ва ле рый ШЫ ША НАЎ, на-

мес нiк ды рэк та ра Вi цеб-

ска га аб лас но га края знаў-

ча га му зея па на ву ко вай 

ра бо це.

Пад Вi цеб скам у цёп лую 

па ру го да Рэ пiн па чаў ад па-

чы ваць пас ля та го, як iм пе-

ра тар Аляк сандр III на быў за 

35 ты сяч руб лёў яго кар цi ну 

«За па рож цы». На бе ра зе За-

ход няй Дзвi ны ў 1892 го дзе 

мас так ку пiў ма ён так у адзi-

но кай жан чы ны Со фii Яц ке-

вiч. Яе сям'я ва ло да ла iм з 

1836 го да. А на огул, ся дзi ба 

пад роз ны мi наз ва мi вя до мая 

па да ку мен тах з 1785-га. Тут 

Рэ пiн на пi саў па лот ны «Бе-

ла рус», «Асен нi бу кет», «На 

сон цы», «Ду эль», «Ме сяч ная 

ноч» i iн шыя.

— Iлья Яфi ма вiч ад даў 

шмат сiл доб ра ўпа рад ка ван-

ню Здраў нё ва. З грэб ня рач-

ной тэ ра сы ад кры ва лi ся цу-

доў ныя перс пек ты вы на па-

рос лы ле сам су праць лег лы 

бе раг, па лi i ад да ле ныя па-

се лi шчы. Але тро хi па ру шыў 

гар мо нiю шэ раг гас па дар-

чых па бу доў. У цэнт ры ся-

дзi бы зна хо дзiў ся гас па дар-

чы двор са свiр нам, до мам 

для ра бо чых i флi ге лем... Па 

бе ра зе ўнiз па ця чэн нi ра кi 

за бу до ву за вяр ша лi хля вы, 

ад ры ны, двор для жы вё лы i 

ма ла цiль ны ток. Каб па леп-

шыць гэ тую пя рэс тую кар-

цi ну, Рэ пiн вы са джвае ел кi 

на вы ез дзе на баль шак. 

А ва кол са ду — па ло сы з 

ель нi ку, бя ро зы, ля шчы ны. 

З лаг чы ны зра бi лi са жал ку. 

У са дзе раз бi лi лi па-

вую алею. Улад коў-

ва ец ца пля цоў ка 

для гуль нi ў кра кет. 

На су праць вок наў 

май стэр нi на сы па лi 

гор ку для па зi ра ван-

ня. I мас так з гу ма-

рам на зваў яе «Ман-

блан». Яшчэ бы ла 

дзяр но вая лаў ка ў 

вы гля дзе амаль за мкну тай 

акруж нас цi. Яе за па да-

бен ства да кра та ра вул ка-

на мас так пра зваў Ве зу вi-

ем, — рас ка заў су пра цоў нiк 

му зея.

Апош нi раз Рэ пiн гас ця-

ваў пад Вi цеб скам у 1904 го-

дзе.

Дзiў на, што ў ад роз нен-

не ад iн шых ся дзiб гэ тую 

не раз ра ба ва лi. А ўсё та му, 

што ся ля не вель мi па ва жа-

лi мас та ка i яго сям'ю. Рэ-

пiн i яго блiз кiя кла па цi лi ся 

аб тым, каб прос тыя лю дзi 

жы лi год на, да па ма га лi iм 

у цяж кiя га дзi ны... Пас ля 

Каст рыч нiц кай рэ ва лю цыi 

ў Здраў нё ве жы ла сям'я 

ма лод шай дач кi мас та ка. 

У жнiў нi 1930-га род ныя 

Рэ пi на з'е ха лi ў Пе на ты, 

а са ста рэ лы дом быў пра-

да дзе ны на дро вы...

Здраў нё ва дзе ся цi год-

дзя мi ча ка ла ад наў лен ня. 

I ра бо ты на тэ ры то рыi рэ пiн-

скай ся дзi бы рас па ча лi яшчэ 

ў са вец кi час. А дак лад ней, 

у дру гой па ло ве 1980-х. Му-

зей быў ство ра ны ў 1988-м. 

Але цяж кi лёс бы вае i ў бу-

дын каў, не толь кi ў лю дзей. 

У 1995-м дом зга рэў. Праз 

пя цi год ку тут зноў па бы ва лi 

пер шыя на вед валь нi кi.

Ця пер у му зеi кож ны год 

дзя сят кi ты сяч ту рыс таў. Тут 

пра вод зяць круг лыя ста лы, 

се мi на ры, пле нэ ры. У ся дзi-

бы та кая клас ная энер ге ты ка, 

што пад час яе на вед ван ня ад-

наў ля юц ца сi лы, твор чыя лю-

дзi на тхня юц ца но вы мi iдэ я мi. 

Без умоў на, «Здраў нё ва» — 

ад на з са праўд ных ту рыс тыч-

ных жам чу жын Бе ла ру сi.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI,

фо та аў та ра.

У На цы я наль ным алiм пiй скiм 

ка мi тэ це стар та ваў 

XXV Мiж на род ны на ву ко вы 

кан грэс «Алiм пiй скi спорт i спорт 

для ўсiх». Ён ста не вы дат най 

пля цоў кай для вы ра шэн ня 

ак ту аль ных пы тан няў 

алiм пiй ска га ру ху i ад кры та га 

аб мер ка ван ня праб лем. Свае 

на ма ган нi для гэ та га аб' яд нае 

больш за 200 спе цы я лiс таў 

з Бе ла ру сi, Ра сii, Укра i ны, Кi тая, 

Ка зах ста на, Япо нii, Уз бе кi ста на, 

Мал до вы, Поль шчы, Аў стра лii 

i iн шых кра iн.

«Апош нi раз кан грэс пра хо дзiў у Бе-

ла ру сi 12 га доў та му. Пас ля шэ ра гу се-

мi на раў, пас ля та го, як увесь свет уба-

чыў Еў ра пей скiя гуль нi ў Мiн ску, нам 

пра па на ва лi зноў пры няць гэ та ме ра-

пры ем ства. Кан грэс «Алiм пiй скi спорт 

i спорт для ўсiх» — вы дат ная пля цоў ка 

для аб ме ну во пы там па мiж спар тыў-

ны мi пра фе сi я на ла мi з роз ных кра iн. 

Тут мы мо жам аб мер ка ваць важ ныя 

праб ле мы алiм пiй ска га ру ху i перс пек-

ты вы яго раз вiц ця. Сён ня ва ўмо вах 

пан дэ мii спар тыў ныя ме ра пры ем ствы 

пра вод зяц ца ў ня прос тых умо вах i 

кож ная кра i на ро бiць гэ та па-свой му. 

I ўсiм ка рыс на аб мя няц ца во пы там, каб 

ру хац ца да лей. Жыц цё не спы ня ец ца, 

на пе ра дзе Алiм пiй скiя гуль нi, чэм пi я-

на ты све ту па роз ных вi дах спор ту», — 

ад зна чыў мi нiстр спор ту i ту рыз му 

Бе ла ру сi Сяр гей КА ВАЛЬ ЧУК.

У пра гра му кан грэ са ўклю ча ны дыс-

ку сii, май стар-кла сы, прад стаў лен не 

пра ек таў ад тэ а рэ ты каў i прак ты каў. 

Удзель нi кi аб мяр ку юць пад рых тоў ку 

спарт сме наў ва ўмо вах пан дэ мii, пры-

мя нен не су час ных тэх на ло гiй, спар тыў-

ную ме ды цы ну, ба раць бу з до пiн гам 

i iн шыя важ ныя спар тыў ныя пы тан нi. 

Ся род такіх пы тан няў i па пу ля ры за цыя 

зда ро ва га спо са бу жыц ця, i ар га нi за-

цыя спор ту для ўсiх.

«Да зволь це вы ка заць сваю ўдзяч-

насць кi раў нiц тву кра i ны i ар га нi за та-

рам за маг чы масць пра вес цi кан грэс. 

Сё ле та ён пра хо дзiць у вель мi не звы-

чай ных умо вах i та му мае асаб лi вую 

знач насць. Та кiм чы нам мы дэ ман стру-

ем са лi дар насць i адзiн ства, жа дан не 

пра цяг ваць аб мень вац ца на ву ко вым 

во пы там. Рэс пуб лi ка Бе ла русь па каз-

вае сур' ёз ны дзяр жаў ны па ды ход да 

ар га нi за цыi на ву ко вых да сле да ван няў, 

алiм пiй ска га ру ху i ўнi вер сi тэц кай су-

поль нас цi. Сiм ва лiч на, што за раз мы 

зна хо дзiм ся ў за ле алiм пiй скай сла-

вы. Сён ня алiм пiй скi рух як нi ко лi мае 

па трэ бу ў пра фе сiй ным па ды хо дзе. 

Спорт — гэ та са мы моц ны iн стру мент 

аб' яд нан ня, асаб лi ва ў пе ры яд пан дэ мii. 

I спа дзя ю ся, што кан грэс гэ та па цвер-

дзiць», — ад зна чыў у сва iм пры вi таль-

ным сло ве Алег МА ТЫ ЦЫН, мi нiстр 

спор ту Ра сiй скай Фе дэ ра цыi.

Асаб лi вую ўва гу ўдзель нi кi кан-

грэ са ад да дуць сту дэнц ка му спор ту 

i алiм пiй скай аду ка цыi. Гэ тым тэ мам 

бу дуць пры све ча ны мно гiя сек цыi i 

се мi на ры. У ме жах кан грэ са прой дзе 

на ву ко ва-аду ка цый ны батл «Рэа лii i 

перс пек ты вы раз вiц ця алiм пiй ска га 

спор ту i алiм пiй скай аду ка цыi ў све-

це», дзе бу дуць прад стаў ле ны но выя 

вi ды спор ту i па ды хо ды ў iх ар га нi-

за цыi. Та кi iн та рэс да пад рых тоў кi 

спар тыў ных кад раў вы клi ка ны тым, 

што адзiн з iнi цы я та раў кан грэ са — 

Мiж на род ная аса цыя цыя ўнi вер сi тэ таў 

фi зiч най куль ту ры i спорту.

У пер шы дзень кан грэ са быў пад пi-

са ны Ме ма ран дум аб су пра цоў нiц тве i 

ўза е ма дзе ян нi па мiж Бе ла рус кай аса-

цы я цы яй сту дэнц ка га спор ту i Ра сiй скiм 

сту дэнц кiм спар тыў ным са юзам. Гэты 

да ку мент за ма цуе спар тыў ныя су вя-

зi дзвюх кра iн для плён на га раз вiц ця 

двух ба ко ва га аб ме ну ў сфе ры сту дэнц-

ка га спор ту.

Мiж на род ны на ву ко вы кан грэс 

«Алiм пiй скi спорт i спорт для ўсiх» 

скон чыц ца 17 каст рыч нi ка. Ён за дасць 

асноў ныя век та ры на ву ко ва га i прак-

тыч на га раз вiц ця су час на га спор ту.

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

За ха ваць i рэд кiя, i на огул 

усе вi ды жы вёл i рас лiн 

маг чы ма толь кi ра зам з 

тым на ту раль ным ася-

род дзем, якое з'яў ля ец ца 

iх «до мам». Та му ахо ве 

ланд шаф таў i эка сiс тэм 

у на шай кра i не ад да ец ца 

дзяр жаў ны пры яры тэт.

У 2013 го дзе на ша кра i на 

да лу чы ла ся да Берн скай кан-

вен цыi «Аб ахо ве дзi кай фаў ны 

i фло ры i пры род ных ася род-

дзяў пра жы ван ня ў Еў ро пе». 

З яе да па мо гай су мес на вы-

ра ша юц ца праб ле мы ра та ван-

ня вi даў, асаб лi ва тых жы вёл, 

якiя мiг ры ру юць транс гра нiч-

ны мi шля ха мi. Ство ра на «Iзум-

руд ная сет ка», у якую ўвай шлi 

асаб лi ва ахоў ныя пры род ныя 

тэ ры то рыi; тэ ры то рыi, якiя пад-

ля га юць спе цы яль най ахо ве 

(на прык лад, бiя то пы, дзе за рэ-

гiст ра ва ны чыр ва на кнiж ныя вi-

ды), а так са ма тыя, якiя па куль 

не ма юць ахоў на га ста ту су, але 

ад па вя да юць кры тэ ры ям Берн-

скай кан вен цыi. Як па ве да мiў 

кан суль тант упраў лен ня 

бiя ла гiч най i ланд шафт най 

раз на стай нас цi Мi нiс тэр ства 

пры род ных рэ сур саў i ахо-

вы на ва коль на га ася род дзя 

Вiталь КА РАН ЧУК, у Бе ла ру сi 

ця пер на лiч ва ец ца 155 аб' ек таў 

«Iзум руд най сет кi». Iх агуль ная 

пло шча скла дае 2,3 млн га, цi 

11,1 % тэ ры то рыi кра i ны. Пла-

ну ец ца, што, ка лi фар мi ра ван-

не яе бу дзе за вер ша на, гэ ты 

па каз чык да сяг не 13-15 %.

На ша дзяр жа ва на за ка на-

даў чым уз роў нi рэа лi зуе па тра-

ба ван нi Берн скай кан вен цыi. 

У мэ тах за ха ван ня на ту раль-

ных эка ла гiч ных сiс тэм, бiя-

ла гiч най i ланд шафт най раз-

на стай нас цi, а так са ма за бес-

пя чэн ня на леж на га ася род дзя 

пра жы ван ня дзi кiх вi даў пры-

ня ты Указ № 108 Прэ зi дэн та 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь «Аб эка-

ла гiч най сет цы». Яе «яд ры» — 

мiг ра цый ныя ка лi до ры жы вёл 

уз доўж рэк, пунк ты, дзе птуш кi 

ма са ва спы ня юц ца для ад па-

чын ку цi гнез да ван ня.

Адзiн з са мых важ ных участ-

каў «Iзум руд най сет кi» — Па-

лес се з яго ўнi каль най пры ро-

дай. Але эко ла гi за не па ко е ны 

пра ек там бу даў нiц тва вод на-

га шля ху Е-40, дзе ля яко га 

спат рэ бi ла ся б вы раў ноў ваць 

i па глыб ляць рэ чы шча Пры-

пя цi. Ды рэк тар гра мад ска га 

аб' яд нан ня «Ахо ва пту шак 

Баць каў шчы ны» Аляк сандр 

ВIН ЧЭЎ СКI пе ра ка на ны, што 

гэ та пры вя дзе да стра ты мно-

гiх тэ ры то рый з мiж на род ным 

ахоў ным ста ту сам. Толь кi 

прыяры тэт нае ра шэн не эка ла-

гiч ных праб лем бу дзе спры яць 

i эфек тыў най эка но мi цы, i за-

ха ван ню зда роўя лю дзей.

На ву ко ва-прак тыч ны цэнтр 

НАН Бе ла ру сi па бiя рэ сур сах 

пра во дзiць ме ра пры ем ствы 

для ад наў лен ня па ру ша ных 

тар фя нi каў, пад трым кi эка-

сiс тэм нi зiн ных ба лот у на ту-

раль ным ста не, удзель нi чае ў 

мiж на род ных пры ро да ахоў ных 

пра ек тах.

Пад па тра на жам Мi нiс тэр-

ства ляс ной гас па дар кi пас-

пя хо ва вя дзец ца ад наў лен не 

па пу ля цыi буй ных тра ва ед ных. 

На чаль нiк ад дзе ла па ляў нi-

чай гас па дар кi Мiн ляс га са 

Аляк сандр КА ЗА РЭЗ за-

свед чыў: «Ця гам апош нiх пя цi 

га доў у дзi кую пры ро ду за се-

ле на больш за пяць ты сяч вы-

са ка род ных але няў. Ця пер iх у 

на шых ля сах 30 ты сяч асо бiн. 

У мi ну лым го дзе ляс ной служ-

бай Нi дэр лан даў пе рад ала ў 

за каз нiк «На лi боц кi» 150 тар-

па на па доб ных ко ней. Яны гар-

ма нiч на ўпi са лi ся ў ту тэй шую 

эка сiс тэ му, i сё ле та на свет 

з'я вi ла ся ка ля 40 жа ра бят. Дзi-

кiя ко нi па свяц ца на ад кры тых 

мяс цi нах i не да юць тым за рас-

таць. У вы нi ку ту ды вяр та юц ца 

на гнез да ван не птуш кi».

У за каз нi ку «На лi боц кi» 

ство ра ны пi том нiк за ход не-

еўра пей ска га пад вi ду глуш ца, 

якi зна хо дзiц ца на мя жы знiк-

нен ня. Дру гi год за пар тут вы-

вод зяц ца пту ша ня ты. Сё ле та 

ма лад няк бу дуць вы пус каць 

на во лю ў ад ным з ляс га саў на 

тэ ры то рыi На лi боц кай пу шчы. 

Да рэ чы, у Брэсц кай i Гро дзен-

скай аб лас цях па ля ван не на 

глуш цоў за ба ро не на.

Пас ля вы се чак аба вяз ко ва 

ад наў ля юц ца ля сы. Рэ корд, 

да сяг ну ты за апош нiя 70 га-

доў, — ля са мi па кры та 40 % 

тэ ры то рыi кра i ны. У 1940-я га-

ды гэ ты па каз чык быў амаль 

удвая мен шы.

— Но вы, больш стро гi i 

дзейс ны ме ха нiзм ахо вы бiя-

то паў — iх паш пар ты за цыя 

i пе ра да ча пад ад каз насць 

зем ле ка рыс таль нi кам. Гэ та 

пра грэ сiў ны шлях, якi фар-

мi руе эка ла гiч на ары ен та ва-

ных гас па да роў, за бяс печ вае 

iх уза е ма дзе ян не з ор га на мi 

ўла ды, — пад крэс лiў на мес-

нiк ды рэк та ра па на ву ко вай 

ра бо це Iн сты ту та экс пе-

ры мен таль най ба та нi кi iмя 

В. Ф. Куп рэ вi ча НАН Бе ла-

ру сi Дзмiт рый ГРУ МО. Ён 

лi чыць не аб ход ным рас пра-

ца ваць на цы я наль ны iлюст-

ра ва ны ка та лог бiя то паў, якi 

па слу жыў бы да вед нi кам для 

ўсiх за цi каў ле ных асоб.

Свят ла на IШЧАН КА.

БУ КЕ ТЫ РЭ ПIН СКА ГА ДО МА
У гэтым маёнтку гулялі ў лю бi мую гуль ню мас та ка — кра кет

СпортСпорт Пры ро да i мыПры ро да i мы

На вош та тчэц ца 
«Iзум руд ная сет ка»?

МIНСК ПРЫ МАЕ 
МIЖ НА РОД НЫ 

НА ВУ КО ВЫ КАН ГРЭС

Не да лё ка ад Вi цеб ска ў му зеi-ся дзi бе I. Я. Рэ пi на 

«Здраў нё ва» (фi лi ял Вi цеб ска га аб лас но га края-

знаў ча га му зея) ар га нi за ва лi iн тэр ак тыў нае свя та 

«Во сень скi бу кет». Сё ле та 90 га доў з да ты смер-

цi ге нiя: ён пай шоў з жыц ця 29 ве рас ня 1930 го да, 

гэ та зда ры ла ся пры клад на за со рак кi ла мет раў ад 

Санкт-Пе цяр бур га (па мёр у сва ёй там тэй шай ся дзi бе 

Пе на ты). Куль тур ная па дзея ста ла доб рай маг чы мас-

цю ўспом нiць яго жыц цё, стаць блi жэй да твор чай 

спад чы ны мас та ка.
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