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Кож ны ах вот ны мог не толь-

кі ўба чыць, як на ра джа юц-

ца но выя шэ дэў ры на род най 

твор час ці, але і паў дзель ні чаць 

у іх ства рэн ні на май стар-кла-

сах. А якасць і коль касць свіс-

цё лак упер шы ню мож на бы ло 

аца ніць, на прык лад, у звод ным 

«Са лаў і ным гаі» — дзя сят кі вы-

ка наў цаў на вод ных свіс цёл ках 

вы сту пі лі хо рам на ві цеб скай 

пло шчы Сва бо ды.

У ме жах пра ек та «Бе ла-

рус кая гас цін насць» у Го ра дзе 

май строў усе ра ё ны воб лас ці 

па чар зе прад стаў ля лі на цыя-

наль ную бе ла рус кую кух ню і 

свае ад мет ныя ме ра пры ем-

ствы, а так са ма не ма тэ ры яль-

ныя каш тоў нас ці Ві цеб ска га 

рэ гі ё на.

На кон кур се «Па па раць-

квет ка» пра вя лі са праўд ны 

флэш моб: усе май стры хі ра-

зам пад кі раў ніц твам во пыт-

най На тал лі Сцер жан ко вай з 

га рад ско га па сёл ка Шу мі лі на 

пля лі амаль паў та ра мет ро ва га 

са ла мя на га па ву ка. Са ла мя-

ныя па ву кі — мас тац кая з'я ва, 

за зна чае кі раў нік Ві цеб ска га 

аб лас но га цэнт ра на род най 

твор час ці Ка ця ры на Ла бу ка. 

Яны рас паў сю джа ныя толь-

кі ў Ві цеб скай і Ма гі лёў скай 

аб лас цях. Гэ тыя кан струк цыі, 

са бра ныя, як па ву цін не, з 

мност ва ад ноль ка вых час так-

мо ду ляў, здаў на ме лі ахоў ную 

функ цыю: іх ве ша лі на по ку ці 

або над ка лыс кай.

Зрэш ты, прад ста ві лі свае ці-

ка выя на пра цоў кі і ін шыя май-

стры з усіх да моў ра мёст ваў і 

клу баў на род ных май строў Ві-

цеб шчы ны, а так са ма гос ці — 

ра мес ні кі з Ра сіі, Укра і ны, Літ-

вы. Вы шы ва ныя руч ні кі, га ман-

цы і на ват галь шту кі-ба бач кі ў 

на род ным сты лі, вы раб ле ныя з 

ла зы ка лыс кі і ко шы кі, ке ра міч-

ны по суд, пад свеч ні кі і абя рэ гі, 

пле це ныя з са ло мы ма ле неч кія 

да ма ві кі і гі ганц кія ко ні (ад на го 

та ко га ар га ні за та ры па да ры лі 

ўдзель ні цы кон кур су ма ла дых 

вы ка наў цаў Паў лі не з Літ вы), 

тка ныя па ясы, раз на стай ная 

вы ці нан ка — ра зет ка вая (як 

прык лад — усім вя до мыя сня-

жын кі), ажур ная, ра порт ная 

(гэ та ка лі за га тоў ка склад ва-

ец ца гар мо ні кам, а ўзор та кім 

чы нам паў та ра ец ца)...

— Коль кі трэ ба ча су, сіл і 

са лом кі, каб зра біць ад на го 

са ла мя на га па ву ка? — рас-

пыт ва ем май стрых з шу мі лін-

ска га клу ба на род ных май-

строў «Спад чы на».

— Гле дзя чы яко га. На вя лі-

ка га я два тыд ні толь кі на ра за-

ла са ло му, і яшчэ столь кі б збі-

ра ла, каб ра бі ла ад на. А ка лі 

мы ўсе ра зам з дзяў ча та мі, то 

вя до ма, вы хо дзіць хут чэй, — 

не пе ра ры ва ю чы кар пат лі вай 

ра бо ты, пра вод зяць для нас 

«лік без» шу мі лін скія ка бе-

ты. — На рых тоў ва ем са ло му 

адзін раз у год, ле там: зжа лі, 

вы су шы лі як след, ка ла сы аб-

рэ за лі і ста вім на за хоў ван не, 

а по тым бя ром коль кі трэ ба.

Вік тар Гар ба чоў з Док шыц-

ка га ра ён на га до ма ра мёст ваў 

не без го на ру рас каз вае пра 

свае ра бо ты, якія мы не афі-

цый на пра зва лі «ды е тыч ны мі 

кар ці на мі», ка лі во ка ба чыць 

раз на стай ную сма ка ту, а на 

зуб яна не трап ляе. На ад мыс-

ло вых аб' ём ных кар ці нах, вы-

ра за ных з дрэ ва, — хлеб ды 

са ла, ды каў ба сы... Ну, вы ра-

зу ме е це, як ця куць слін кі ў гле-

да чоў. «Як па чаў та кія кар ці ны 

ра біць? Ве да е це, за пяць га доў 

па ха дзіў, па гля дзеў, што хто 

з май строў пры во зіць: уся го 

ёсць на «ба за ры», а та кой пра-

цы ні хто не ро біць, — раз ва жае 

май стар. — Бо трэ ба быць не 

толь кі ра мес ні кам, але і мас та-

ком, вы бу да ваць кам па зі цыю, 

па да браць ко лер. Та му мае 

ра бо ты па зна валь ныя, і на іх 

не толь кі гля дзяць, але і куп ля-

юць». Фа та гра фу ем на па мяць 

жарт май стра — мя са руб ку 

«Зін гер» — і ідзём да лей.

...І ледзь ве не на ты ка ем ся 

на быч ка Сцё пу, зроб ле на га з 

па смаў іль ну і асоб ных са ла мя-

ных эле мен таў. Бы чок ра зам са 

сва і мі гас па да ра мі пры ехаў з 

Па стаў — як ка жуць май стры, 

ра бі лі яго тры тыд ні, ска рыс-

тоў ва ю чы шаб ло ны дзе ся ці-

га до вай даў ні ны. Ства раль ні кі 

быч ка, да рэ чы, пры ду ма лі но-

вую фес ты валь ную тра ды цыю і 

скла лі за ах воч валь ны вер шык, 

які з усмеш кай чы та юць мі на-

кі: «Каб Сцё пу да га дзіць, трэ ба 

гро шык па ла жыць. За вуш кам 

ча саць мож на — бу дзеш жыць 

за мож на. Па ма ца еш ба чок — 

зда роўе дасць бы чок. Па тры-

ма еш за ро гі — сы дуць во ра гі 

з да ро гі... А ка лі хвост па кру-

ціш, лю бую спра ву за му ціш!» 

У ка пя лю шы ку по бач са Сцё-

пам ужо блі шчаць ма нет кі. Не 

ўтры ма лі ся і ка рэс пан дэн ты 

«Звяз ды», па ча са лі Сцё пу за 

вуш кам, а рап там спраў дзіц ца 

пры кме та ад іль ня но га быч ка?

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

У ноч з 15 на 16 лі пе ня ад бы ло ся 

ўра чыс тае за крыц цё XXVІІІ Між на-
род на га фес ты ва лю мас тац тваў 
«Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску».

Ста лі гіс то ры яй вір ту аль ны му зей ан-

самб ля «Пес ня ры», які ад кры лі дзе ці Ула-

дзі мі ра Му ля ві на, вы ступ лен не ле ген дар-

ных са ліс таў з су час ным ка лек ты вам, пер-

шы афі цый ны тан ца валь ны кон курс Dream 

Dance Fest і вы ступ лен ні на ім больш чым 

133 ка лек ты ваў з ся мі кра ін, цыр ка вое шоу 

«Вя сёл ка на шаў ко вым шля ху» з кі тай скай 

пра він цыі Шэнь сі і прад стаў лен ні Дзяр жаў-

на га ба ле та на лё дзе Санкт-Пе цяр бур га, 

вя лі кі КВЗ-кан цэрт і між на род нае свя та ха-

ра вой му зы кі «Сла вян скі даб ра вест», джа-

за выя но чы і чатырохга дзін ны ма ра фон 

ма ла дзёж ных ку мі раў на до світ ку, шмат-
лі кія соль ныя і збор ныя кан цэр ты вя до мых 
ар тыс таў і ка лек ты ваў, раз на стай ныя мас-
тац кія вы стаў кі, анш ла га выя спек так лі ў 
«Ля леч ным квар та ле», нач ныя вог нен ныя 
шоу і но вы рэ корд фэс ту ву ліч на га мас тац-
тва «На ся мі вят рах» — ты ся ча па ца лун каў 
на Пуш кін скім мос це.

Учо ра ж ста ла вя до ма, як раз-

мер ка ва лі ся пры за выя мес цы ў 

між на род ным кон кур се ма ла дых 

вы ка наў цаў «Ві цебск-2019».

Лі да рам кон кур су сё ле та стаў 

прад стаў нік Ка зах ста на Адзіль хан 

МА КІН — у яго 178 ба лаў, спец прыз 

«Лі ра» і Гран-пры па ме рам у 20 ты-

сяч до ла раў.

Адзіль ха ну 24 га ды, ён вы пуск нік 

Ка зах ска га на цы я наль на га ўні вер сі-

тэ та мас тац тваў, сты пен ды ят Еў ра-

зій ска га фон ду куль ту ры і лаў рэат 

шэ ра гу між на род ных кон кур саў. 

Сваю пе ра мо гу ён пры свя ціў род-

най кра і не і ўся му на ро ду. «Што я 

ад чу ваю? Не ве ра год нае шчас це!» — 

усмі ха ец ца спя вак.

Два ар тыс ты — Ге ор гій ПУТ КА-

РА ДЗЭ з Гру зіі і Ілай з Із ра і ля — на-

бра лі ад ноль ка вую коль касць ба лаў, 

па 171. Ад нак, па вод ле па ла жэн ня, 

пер шая прэ мія кон кур су не мо жа 

быць па дзе ле ная, а та му І прэ мія і 

15 ты сяч до ла раў — у Ге ор гія, а Ілай 

на пры ступ ку ні жэй, у яе ІІ прэ мія і 

5 ты сяч до ла раў.

Прад стаў нік Бе ла ру сі Ва ня ЗДА-

НЮК на стар це кон кур су па дзя ліў ся: 

«Спа дзя ю ся ўба чыць пер шы ну мар, 

які мне да стаў ся, яшчэ раз — на пры-

кан цы». Але не ўга даў. Бе ла рус, які 

на браў 170 ба лаў, ад зна ча ны ІІ прэ-

мі яй, «Лі рай» і гра шо вым пры зам у 

5 ты сяч до ла раў. ІІІ прэ мія так са ма 

знай шла ад ра зу два іх ула даль ні-

каў: Іван ДЗЯТ ЛАЎ з Ра сіі і Дзміт-

рый БА БАК з Укра і ны атры ма лі па 

2,5 ты ся чы до ла раў кож ны.

Зрэш ты, цы ры мо нія за крыц ця мас тац-

ка га фо ру му не азна чае апош нюю кроп-

ку. Сён ня ў Ві цеб ску яшчэ прой дуць му-

зыч ны спек такль «Дзі ця чы аль бом» Чай-

коў ска га», ка ме дыя «Клі ніч ны вы па дак» і 

«Да еш Шэкс пі ра!» ад Мас коў ска га тэ ат ра 

на паў днё вым за ха дзе, кан цэр ты Вік та-

ра Ка ра лё ва і «Шан сон-ТБ — усе зор кі», 

а заўт ра кан чат ко ва пе ра гор нуць 28-ю 

фес ты валь ную ста рон ку ро ке ры — гурт 

«Кі пе лаў». А по тым цэ лы год го рад бу дзе 

жыць у ча кан ні на ступ на га фэс ту. А гос ці 

і ар тыс ты з мно гіх кра ін све ту, ад' яз джа-

ю чы да до му, ма быць, паў то раць сле дам 

рад кі з ня даў ня га паэ тыч на га пер фор-

ман са: «І но гі мае ўдзяч ныя ке дам, якія ў 

Ві цебск мя не пры вя лі»...

Да су стрэ чы ў на ступ ным го дзе — на 

тым жа мес цы, у той жа час!

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК,

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

На двор'е

Па цяп лее толь кі 
да вы хад ных

Ка лі ў се ра ду ўдзень мак сі мум 22 цяп ла, 
у ня дзе лю ўжо да плюс 29 гра ду саў

На пра ця гу ра бо ча га тыд ня бу дзе пе ра важ на 

ха лад на ва та з даж джа мі, толь кі да вы хад ных 

на двор'е па леп шыц ца і па цяп лее, па ве дам ля-

юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па 

гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га 

за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася-

род дзя Мінп ры ро ды.

А сён ня ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і-

ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, мес ца мі ў асоб-

ных ра ё нах на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра ўдзень бу дзе ад 

плюс 19 да плюс 25 гра ду саў. На на ступ ны дзень, 

17 лі пе ня, на двор'е ў нас бу дуць вы зна чаць ат мас фер-

ныя фран ты цык ло ну, шлях яко га прой дзе ўздоўж паў-

ноч на-ўсход ніх ме жаў кра і ны. Ча ка ец ца пе ра важ на 

воб лач нае на двор'е, ча сам прой дуць даж джы. Удзень 

у асоб ных ра ё нах маг чы мыя на валь ні цы. 

І ў чац вер ча ка ец ца ня ўстой лі вае на двор'е, ча сам 

даж джы роз най ін тэн сіў нас ці. Удзень даж джы бу дуць 

су пра ва джац ца па ры віс тым вет рам. Тэм пе ра ту ра па-

вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 8 да 14 гра ду саў, удзень 

ча ка ец ца ад 15 цяп ла па паў ноч ным ус хо дзе да плюс 

23 гра ду саў па паў днё вым за ха дзе кра і ны. А вось у 

пят ні цу на двор'е пач не злёг ку па ляп шац ца, але мес-

ца мі не абы дзец ца без ка рот ка ча со вых даж джоў. 

У нач ныя і ра ніш нія га дзі ны ў асоб ных ра ё нах сла-

бы ту ман. Уна чы бу дзе плюс 8—15 гра ду саў, удзень 

праг на зу ец ца ад 17 гра ду саў па паў ноч ным ус хо дзе 

да 26 цяп ла па паў днё вым за ха дзе кра і ны.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп-

ты каў, у су бо ту і ня дзе лю на двор'е бу дзе вы зна чаць 

воб ласць па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку і цёп лая 

ня ўстой лі вая па вет ра ная ма са. Уна чы пе ра важ на 

без апад каў, а ўдзень у асоб ных ра ё нах кра і ны 

прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, маг чы мы на-

валь ні цы. Уна чы і ра ні цай мес ца мі сла бы ту ман. 

Тэм пе ра ту ра ў нач ны час скла дзе 9—16 цяп ла, 

удзень у су бо ту — ад 20 гра ду саў да плюс 

27 гра ду саў, у ня дзе лю — 22—29 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

АД АБА БУР КІ ДА ЯС КЕ ВІ ЧА
У «Бе ла рус кай Эн цык ла пе дыі імя Пет ру ся 

Броў кі» за ду ма ны но вы твор чы пра ект, пры-

све ча ны кла сі ку бе ла рус кай лі та ра ту ры Ула-

дзі мі ру Ся мё на ві чу Ка рат ке ві чу (1930—1984).

Эн цык ла пе дыс ты су мес на з ву чо ны мі-лі та ра ту-

раз наў ца мі пла ну юць пад рых та ваць і вы даць пер-

са наль ную эн цык ла пе дыю «Ула дзі мір Ка рат ке віч». 

Рэа лі за цыя пра ек та пры мер ка ва на да 90-год дзя з дня 

на ра джэн ня кла сі ка, якое Бе ла русь бу дзе ад зна чаць 

у ліс та па дзе 2020 го да. Вар та на га даць, што «Бе ла-

рус кая Эн цык ла пе дыя імя Пет ру ся Броў кі» ў роз ныя 

га ды, па чы на ю чы з 1986-га, вы да ла не каль кі пер са-

наль ных эн цык ла пе дый: «Ян ка Ку па ла» (ка лі пер шая 

бы ла ў ад ным то ме, то дру гое вы дан не — ужо ў трох), 

«Фран цыск Ска ры на», «Мак сім Баг да но віч». Між ін-

шым, пер са наль ных эн цык ла пе дый не так ужо і шмат 

на пост са вец кай пра сто ры. Да 1991 го да іх уво гу ле 

бы ло, акра мя «ку па лаў скай», уся го толь кі дзве —

«М. Ю. Лер ман таў» і «Т. Р. Шаў чэн ка».

Скла дзе ны ўжо і слоў нік эн цык ла пе дыі «Ула дзі мір 

Ка рат ке віч». Па куль што ён на ліч вае 656 тэр мі наў, 

якія пас ля ста нуць ар ты ку ла мі эн цык ла пе дыі. Ад Аба-

бур кі да Яс ке ві ча — та кі пра сцяг бу ду ча га вы дан ня. 

Мо ва зна вец Мі ка лай Ва сі ле віч Аба бур ка вы ву чаў 

эма цы я наль на-экс прэ сіў ную лек сі ку ў тво рах бе ла-

рус кіх пра за ікаў, у тым лі ку — і ў про зе Ула дзі мі ра Ка-

рат ке ві ча. Лі та ра ту раз на вец Алесь Яс ке віч — так са-

ма з шэ ра гу да след чы каў твор час ці аў та ра «Ка ла соў 

пад сяр пом тва ім». Пад ад ной вок лад кай зной дзец ца 

мес ца ма тэ ры я лам, пры све ча ным ра ма нам, апо вес-

цям, апа вя дан ням, на ры сам, вер шам, п'е сам У. Ка-

рат ке ві ча, мас та кам і кам па зі та рам, якія пры чы ні лі ся 

да яго твор час ці, мяс ці нам, якія звя за ны з жыц цём 

кла сі ка, дзе ён быў у ад па чын ку, спы няў ся ў зна ё мых 

і сва я коў, ку ды ез дзіў па за пра шэн ні сяб роў.

— Да ра бо ты над пер са наль най эн цык ла пе ды яй 

мы за пра сі лі вя лі кі атрад на ву коў цаў, пісь мен ні каў, 

му зей шчы каў і ар хі віс таў, — рас каз вае ды рэк тар вы-
да вец тва «Бе ла рус кая Эн цык ла пе дыя імя Пет ру ся 
Броў кі» Ула дзі мір АНД РЫ Е ВІЧ. — Док тар фі ла ла-

гіч ных на вук Аляк сей Не на да вец, кан ды дат мас тацт-

ва знаў ства Га лія Фа ты ха ва, дак та ры фі ла ла гіч ных 

на вук Вя ча слаў Ра гой ша, Іван Штэй нер, біб лі я тэ ка ры, 

ар хі віс ты — вось ко ла дзя сят каў аў та раў, якія ўжо 

па ча лі ра бо ту для на ша га вы дан ня. Мы вель мі спа-

дзя ём ся, што яно ста не доб рым унёс кам у ай чын нае 

ка рат ке ві чаз наў ства, па ка жа не толь кі ўзро вень, яко га 

да сяг ну лі да сле да ван ні жыц ця і твор час ці ле ген дар на-

га бе ла рус ка га пісь мен ні ка, але і вы бу дуе но выя да ро-

гі да за сва ен ня зроб ле на га, здзейс не на га ў імя сва ёй 

Ай чы ны Ула дзі мі рам Ся мё на ві чам Ка рат ке ві чам.

Мяр ку ец ца, што пер са наль ная эн цык ла пе дыя 

бу дзе ба га та ілюст ра ва на кар ці на мі, пры све ча ны-

мі пісь мен ні ку, рэ пра дук цы я мі з кніж най гра фі кі да 

тво раў У. Ка рат ке ві ча, а так са ма фа та гра фіч ны мі 

ма тэ ры я ла мі.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.

Ба зар ны дзень

ПЕС НЯ НЕ РАЗ ВІТ ВА ЕЦ ЦА З ВА МІ

КАЗ КА КАЗ КА 
ПРА РЭ КОРД НА ГА ПА ВУ КА ПРА РЭ КОРД НА ГА ПА ВУ КА 

І СА ЛА МЯ НА ГА БЫЧ КАІ СА ЛА МЯ НА ГА БЫЧ КА

Быць у Ві цеб ску на «Сла вян скім ба за ры» і не 

па бы ваць у Го ра дзе май строў — не да ра валь на. 

Тым больш сё ле та тут прай шлі аж но ча ты ры 

кон кур сы ся род прад стаў ні коў на род ных мас тац кіх 

ра мёст ваў: «Са ла вей ка» — па вы ра бе тра ды цый най 

свіс цёл кі, «Ажур ныя ма ры» — па вы ці нан цы, 

«Па па раць-квет ка» — па са ло ма пля цен ні і «Ві цеб ская 

ма за і ка» — па шыц ці з абрэзкаў.
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