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Тра ды цыя ў фар ма це «тры кра і-

ны» рап там пе ра пы ні ла ся ў 2014-м. 

Та ды, свед чаць мае ар хіў ныя за пі-

сы, да апош ня га мо ман ту мы ўсе 

яшчэ спа дзя ва лі ся, што між на род-

ны фо рум на мя жы ад бу дзец ца. 

Але ж яго тэр мі но ва пе ра нес лі ў 

пры гра ніч нае Клі ма ва, што ў Ра сіі. 

З та го ча су бе ла рус кі і ра сій скі ба кі 

па чар зе бя руць на ся бе аба вяз кі 

ар га ні за та раў су стрэч.

А та ды, у 2014 го дзе, мы, бе ла-

ру сы, ад чу лі са праўд нае рас ча ра-

ван не і пра ха ло ду ў агуль ным між-

на цы я наль ным на двор'і. Па чуц цё 

го ры чы не па кі дае і ця пер. Тым 

больш тра ды цыя, пра якую ідзе 

раз мо ва, ства ра ла ся па ка лен нем, 

што на ра дзі ла ся дзесь ці ад ра зу 

пас ля вай ны і вель мі ша на ва ла яе 

ве тэ ра наў.

Тры шы ро кія ас фаль та ва ныя да-

ро гі і сён ня сы хо дзяц ца ка ля зна-

ка ва га ма ну мен та, ад нак ён апош-

нім ча сам стра ціў свой ура чыс ты 

вы гляд. І вось з'я ві ла ся на дзея, 

што свя та, якое аб' яд ноў ва ла гра-

ма дзян трох су сед ніх кра ін, мо жа 

ад ра дзіц ца.

— Гэ та мес ца — уяз ныя ва ро ты 

ў на шу Рэс пуб лі ку Бе ла русь, — ад-

зна чае прэс-сак ра тар Го мель скага 

абл вы кан ка ма Воль га РА БІ КА-

ВА. — Сю ды пры яз джа лі шмат лі кія 

на шы гос ці, ту рыс ты, біз нес ме ны, і, 

вя до ма, хо чац ца, каб яно вы гля да ла 

не так, як ця пер. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

па ста віў сур' ёз ную за да чу: да кан ца 

чэр ве ня пры вес ці ў на леж ны стан 

ма ну мент Друж бы і доб ра ўпа рад-

ка ваць тэ ры то рыю ва кол яго. Ра-

бо ты пач нуц ца, як толь кі да зво ліць 

на двор'е.

Між тым у ся рэ дзі не шас ці дзя-

ся тых мо ладзь су сед ніх вё сак час-

ця ком ла дзі ла кам са моль скія ве-

ча ры ны на мя жы трох рэс пуб лік. 

Гра ні цы па між рэс пуб лі ка мі СССР 

бы лі ўмоў ныя, і сва яц кія су вя зі 

скла да лі ся не па за пі се ў паш пар-

це, а праз аса біс тыя ста сун кі. Збі-

ра лі ся ў на цы я наль ных стро ях, з 

хле бам-сол лю на руч ні ках і спе ва мі 

на трох мо вах.

Ця пер свед чан ні пра тыя за ла-

тыя дні між на цы я наль ных зно сін — 

у экс па зі цыі края знаў ча га му зея 

Кру га вец-Ка лі нін скай ся рэд няй 

шко лы, які зна хо дзіц ца зу сім по бач 

з ма ну мен там Друж бы ў Доб руш-

скім ра ё не. Кі раў нік му зея Ва лян ці-

на Рад чан ка за хоў вае фо та карт кі, 

да та ва ныя 1953 і 1957 га да мі. На іх 

вяс коў цы са сця га мі, транс па ран-

та мі і шчас лі вы мі тва ра мі. Сяб роў-

ства бы ло не для спра ва здач нас ці, 

яно заў сё ды пад ма цоў ва ла ся да-

па мо гай, якую пры не аб ход нас ці 

су сед нія гас па дар кі аказ ва лі ад на 

ад ной.

Па сту по ва маш таб та кіх су-

стрэч па вя ліч ваў ся. А по тым у 

свя тах ста лі ўдзель ні чаць і рэ-

гі я наль ныя дэ ле га цыі. Та ды і 

вы ра шы лі па бу да ваць па мят ны 

знак. У 1975 го дзе ў не ба ўзнес-

лі ся тры бе лыя пі ло ны — пра ект 

го мель ска га ар хі тэк та ра Ле а ні-

да Сту ка чо ва. На вер се — яшчэ 

са вец кія гер бы трох рэс пуб лік. 

На ба рэль е фе — ад люст ра ван не 

са мых важ ных вех агуль най гіс-

то рыі на шых на ро даў. Да рэ чы, 

ве ліч нае збу да ван не ства ра лі су-

мес на прад стаў ні кі рэс пуб лік-су се-

дак. У на ро дзе ма ну мент атры маў 

наз ву «Тры сяст ры».

Ве тэ ра ны кам са моль ска га ру ху 

рас каз ва юць, што ў 70—80-я га ды 

тут бы ло яшчэ да стат ко ва хат няе 

ме ра пры ем ства. Ад кож най кра і-

ны для ўдзе лу ў між на род ным фес-

ты ва лі «Сла вян скае адзін ства» 

пры яз джа ла па 40—50 ча ла век. 

А вось ужо блі жэй да кан ца ста-

год дзя толь кі ў ла ге ры бы ло паў-

та ры ты ся чы ўдзель ні каў. Не каль кі 

дзён мо ладзь трох кра ін зна ё мі ла ся 

з куль ту рай і тра ды цы я мі су се дзяў, 

пры ма ла ўдзел у спар тыў ных і ін-

тэ ле кту аль ных спа бор ніц твах, су-

стра ка ла ся са ста ры мі сяб ра мі і 

за во дзі ла но вых.

У фі наль ны дзень свя та сю ды 

пеш шу пры хо дзі лі жы ха ры на ва коль-

ных вё сак, а з га ра доў — Го ме ля, 

Чар ні га ва і Бран ска — ты ся чы лю-

дзей пры яз джа лі на ма шы нах. Свя-

ты ла дзі лі ся вя лі кія. Тэ ат ра лі за ва ныя 

шэс ці, фальк лор ныя, ар хеа ла гіч ныя і 

эка ла гіч ныя экс пе ды цыі, го рад май-

строў, ву лі цы ўпры го жа ных пад вор-

каў і ганд лё вых ра доў, спар тыў ныя і 

твор чыя кон кур сы, вы ступ лен ні вя-

до мых ар тыс таў... Гэ та ўсё нель га 

прос та так вы кі нуць з па мя ці.

Да ма ну мен та Друж бы пры-

яз джа лі па тры яр хі Алек сій ІІ і Кі-

рыл. У 2004-м у свя це ўдзель ні ча лі 

кі раў ні кі трох дзяр жаў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка, Ула дзі мір Пу цін і Ле а-

нід Куч ма. Да рэ чы, наш Прэ зі дэнт 

яшчэ не раз бы ваў тут і заў сё ды 

на кі роў ваў ві таль ны ад рас удзель-

ні кам сла вян ска га фо ру му. У 2008 

го дзе ар га ні за та ры між на род на га 

фес ты ва лю пад пі са лі да га вор аб 

су пра цоў ніц тве Бран скай, Ар лоў-

скай, Го мель скай, Ма гі лёў скай і 

Чар ні гаў скай аб лас цей у сфе ры 

ма ла дзёж най па лі ты кі. У 2011 го-

дзе тут быў за кла дзе ны ка мень пад 

бу ду чы храм. Іш ла га вор ка пра бу-

даў ніц тва па ста ян най сцэ ны і 

агуль на га ду хоў на-асвет ніц ка га 

цэнт ра. Та ды не спраў дзі ла ся, 

а шка да.

— Ця пер асаб лі ва важ на вы-

ка рыс тоў ваць на ват са мы не вя-

лі кі шанц, каб згур та ваць сла-

вян скія на ро ды, — пад крэс лі вае 

на чаль нік га лоў на га ўпраў-

лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты, 

куль ту ры і па спра вах мо ла-

дзі Го мель ска га абл вы кан ка-

ма Іры на ДАЎ ГА ЛА. — Важ на 

па ка заць, што мы адзі ная сям'я, 

уба чыць, на коль кі пе ра пле це ны 

на шы ка ра ні. Ме на ві та та му кі-

раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу на 

ма ну мент Друж бы — знак на ша-

га згур та ван ня і яд нан ня. Упэў не-

на, што пас ля ўсіх пра ве дзе ных 

ра бот ма ну мент Друж бы пры ме 

чар го вы фес ты валь «Сла вян скае 

адзін ства» і мы зноў па чу ем тут 

га ла сы трох сяс цёр — Бе ла ру сі, 

Ра сіі і Укра і ны.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Фо та з ар хі ва аў та ра 

і з экс па зі цыі края знаў ча га 

му зея Кру га вец-Ка лі нін скай 

ся рэд няй шко лы.

Аказ ва ец ца, іх па да ра-

ва лі ба га тыя пры ха джа-

не. Яшчэ яны за каз ва лі 

мас та кам аб ра зы свя-

тых, і так са ма пе ра да-

ва лі іх хра мам. Част ка 

гэ тых ах вя ра ван няў дэ-

ман стру ец ца ця пер на 

вы стаў цы ста ра жыт на га 

сак раль на га жы ва пі су ў 

Грод не.

Тво ры, якія прад стаў ле ны 

на вы стаў цы ў Гро дзен скім 

дзяр жаў ным му зеі гіс то рыі 

рэ лі гіі, ад люст роў ва юць но вы 

від сак раль на га мас тац тва, 

які ўзнік ад уплы ву дзвюх 

кан фе сій — ка та лі цыз му і 

пра ва слаўя. Так зда ры ла ся, 

што гэ тыя дзве плы ні пе ра-

кры жа ва лі ся як раз на тэ ры-

то рыі За ход няй Бе ла ру сі. 

Уз нік ла но вае мас тац тва з 

пры кме та мі абод вух ба коў. 

На ад ной іко не маг лі быць 

ры сы і ка та ліц ка га жы ва пі су, 

і ві зан тый ска-рус ка га.

— У нас гэ та ўсё пе ра мя-

ша ла ся, — рас каз вае стар-

шы на ву ко вы су пра цоў нік 

му зея Сяр гей Ка зу ля. — Та-

кія рэ чы маг лі зна хо дзіц ца і ў 

ка та ліц кай, і ў пра ва слаў най 

царк ве. Свя та ры па-роз на му 

ста ві лі ся да гэ та га не ка на-

ніч на га жы ва пі су. Не ка то рыя 

ад маў ля лі ся ад та ко га «на-

род на га» ад люст ра ван ня 

свя тых аб ра зоў.

У 80-я га ды мі ну ла га ста-

год дзя мно гія хра мы бы лі 

за кры ты, і куль та выя прад-

ме ты зна хо дзі лі ся ў клу бах 

аль бо ін шых уста но вах. Ка лі 

ў 90-я па ча ло ся ад ра джэн не 

рэ лі гій на га жыц ця, пры хо дам 

вяр та лі іх рэ чы, мно гае за-

ста ло ся ў му зеі. Уся го ў фон-

дах за хоў ва ец ца больш за 70 

ты сяч прад ме таў куль та ва га 

мас тац тва.

Боль шая част ка экс па зі-

цыі вы стаў кі, якую на зва лі 

«Па між Ус хо дам і За ха дам», 

тра пі ла ў му зей з сель скіх 

хра маў Гро дзен скай і Брэсц-

кай аб лас цей. Гэ та аб ра зы, 

скульп ту ры, кні гі, лі тур гіч нае 

адзен не ад ХVІІ да па чат ку 

ХХ ста год дзя.

Сяр гей Ка зу ля звяр тае 

ўва гу на кан крэт ныя ры сы 

мяс цо ва га сак раль на га жы-

ва пі су. На прык лад, фраг мент 

з іка на ста са ХVІІІ ста год дзя 

з уні яц кай царк вы ў Лід скім 

ра ё не. На ім над піс на ста-

ра сла вян скай мо ве, а воб раз 

Хрыс та Зба ві це ля з сім ва лам 

дзяр жа вы ў ру ках ха рак тэр-

ны для ка та лі цыз му. З та го 

ж іка на ста са і воб раз свя то-

га Лу кі, які пі ша Еван гел ле. 

Ён прад стаў ле ны ў про філь, 

што не ха рак тэр на для пра-

ва слаўя. Тут ады ход ад ка-

но наў, тут жы вы ча ла век. 

Рэа ліс тыч насць — прык ме та 

за ход не еў ра пей ска га жы ва-

пі су, за ўва жае су пра цоў нік 

му зея. Вель мі час та аб ра зы 

пі са лі не пра фе сій ныя мас-

та кі, мяс цо выя, та му і тво ры 

бы лі ад па вед ныя.

— У іх маг лі быць па ру ша-

ны пра пор цыі це ла, але ім не 

ад мо віш у шчы рас ці, — ка жа 

Сяр гей Ка зу ля. — На ўні яц кім 

аб ра зе 1776 го да Ба га ро дзі-

ца вы гля дае, ні бы прос тая ся-

лян ка, у яе за кла по ча ны твар 

і вя лі кія ру кі. Быц цам пі са лі яе 

з вяс ко вай жан чы ны.

Па-на род на му вы гля дае 

і сю жэт Свя то га ся мей ства 

на аб ра зе ХVІІІ ста год дзя, 

які тра піў з уні яц кай царк-

вы. Што ці ка ва — у Іо сі фа ў 

ру ках аку ля ры, а та ды іх не 

бы ло, у ма лень ка га Хрыс та 

ў ру ках ануч ка з на сен нем 

ма ка. Яго да ва лі дзе цям жан-

чы ны, ка лі іш лі на по ле жаць. 

Та ды ма лыя смок чуць мак і 

не кры чаць. Тут ёсць яшчэ 

та кая звы чай ная рэч — вя-

ліз ны ко шык, на які на кі ну ты 

руч нік.

— Мас так на блі зіў еван-

гель скіх пер са на жаў да 

прос тых лю дзей, ся род якіх 

ён жыў. Гэ та зроб ле на каб 

па ка заць, што ў кож най жан-

чы не есць час цін ка Дзе вы 

Ма рыі, а ў дзі ця ці — Ісус. Гэ-

та тэ ма веч ная, — раз ва жае 

на ву ко вец.

Не маг чы ма не звяр нуць 

ува гу на ста ра жыт ныя фа-

лі ян ты. І са праў ды, гэ та ўні-

каль ныя рэ чы. На прык лад, 

Еван гел ле, якое бы ло вы-

да дзе на яшчэ ў 1644 го дзе 

ў мяс тэч ку ка ля Віль ні. Гэ-

та адзін з са мых пры го жых 

ста ра дру каў за ўсю гіс то рыю 

бе ла рус ка га брац ка га кні га-

вы дан ня. Тут вы ка ры ста ны 

гра вюр ныя дош кі Іва на Фё-

да ра ва і Пят ра Мсці слаў ца. 

Кож ны ар куш упры го жа ны 

ўзо ра мі і гра вю ра мі. Вель мі 

рэд кая рэч.

Цяж ка ўя віць, але і адзен-

не свя та роў так са ма на ліч-

вае больш за тры ста год дзі. 

Звяр тае на ся бе ўва гу ба-

га тая ры за з не звы чай ным 

узо рам. Аказ ва ец ца, гэ та 

зна ка мі тыя слуц кія па ясы, 

шы тыя за ла ты мі і срэб ра ны-

мі ніт ка мі.

— Гэ тыя па ясы, як вя до ма, 

бы лі вель мі-вель мі да ра гія, бо 

ніт ка на ту раль ная за ла тая. 

Шлях та ра бі ла та кія ах вя ра-

ван ні ў кас цё лы аль бо цэрк вы. 

По тым іх рас шы ва лі і ўшы ва лі 

ў лі тур гіч нае адзен не, — тлу-

ма чыць Сяр гей Ка зу ля.

Ах вя ра валі і ін шыя рэ чы. 

На прык лад, ме цэ нат Ва сіль 

Стат ке віч з-пад Аст раў ца за-

ка заў пра фе сій на му мас та-

ку аб раз «Па ца лу нак Іу ды», 

які па да ра ваў у 1881 го дзе 

мяс цо вай царк ве. Гэ та іко на 

вы стаў ля ец ца ў му зеі ўпер-

шы ню.

З бы ло га ка та ліц ка га ма-

нас ты ра ор дэ на кар ту заў тра-

пі лі ў му зей парт рэ ты ма на-

хаў. Сяр гей Ка зу ля рас ка заў 

та кую гіс то рыю. Ма нас тыр 

гэ та га ор дэ на быў адзі ны на 

тэ ры то рыі ВКЛ і мес ціў ся ў 

го ра дзе Бя ро за ця пе раш няй 

Брэсц кай воб лас ці. За сна-

валь ні кам яго стаў Ка зі мір 

Леў Са пе га ў ХVІІ ста год дзі. 

Тут бы ла вя лі кая парт рэ тная 

га ле рэя — аж но 77 парт рэ-

таў ма на хаў ор дэ на. У 1831 

го дзе ён быў за кры ты, а ўся 

ма ё масць пе ра ве зе на ў Грод-

на. Да на ша га ча су дай шло 

шэсць парт рэ таў, не каль кі з 

іх тра пі ла ў му зей.

Кож ны ма нах — гэ та 

кан крэт ны ча ла век са сва-

ім не звы чай ным лё сам. Са-

мы зна ка мі ты — Джон Х'ю-

тан, на ста я цель ма нас ты ра 

ў Лон да не ў ХVІ ста год дзі. 

Ён быў жорст ка за му ча ны і 

кі ну ты ў ва ду, з ця гам ча су 

ка на ні за ва ны. Ця пер лі чыц ца 

ахоў ні кам тых, ка му па гра-

жае вод ная сты хія. Вель мі 

час та кап ліч кі ў го нар свя то-

га бу да ва лі ся ка ля ва да схо-

ві шчаў. Да рэ чы, парт рэт быў 

ад рэ стаў ра ва ны і ад зна ча ны 

прэ мі яй пад час пер ша га на-

цы я наль на га фо ру му «Му зеі 

Бе ла ру сі» ў 2012 го дзе.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Фо та Яра сла ва 

ВА НЮ КЕ ВІ ЧА.

ПА МІЖ УС ХО ДАМ 
І ЗА ХА ДАМ,

ці Як слуц кія па ясы тра пі лі на ры зы свя та роў?

Ё
СЦЬ на Го мель шчы не пэў ныя тра ды цыі, якія ў ма ёй 

пра фе сій най дзей нас ці іс на ва лі, зда ец ца, заўж ды. 

Скла да на ўспом ніць, з яко га ча су, але ж у кан цы 

чэр ве ня мы, жур на ліс ты, заў сё ды еха лі на мя жу трох 

кра ін, дзе збі ра ла ся мо ладзь Бе ла ру сі, Укра і ны і Ра сіі. Каб 

по тым рас ка заць пра тое, як прай шло свя та пад наз вай 

«Сла вян скае адзін ства» ка ля ма ну мен та Друж бы. З тых ча соў 

за ста ло ся шмат фо та здым каў, якія на гад ва юць, як доб ра ўсе 

ад па чы ва лі.

СПА ДЗЯ ВАН НЕ ТРОХ СЯС ЦЁРСПА ДЗЯ ВАН НЕ ТРОХ СЯС ЦЁР
Маг чы ма, рэ кан струк цыя ма ну мен та Друж бы на гра ні цы трох кра ін да па мо жа ад на віць цеп лы ню ста сун каў, Маг чы ма, рэ кан струк цыя ма ну мен та Друж бы на гра ні цы трох кра ін да па мо жа ад на віць цеп лы ню ста сун каў, 

якая іс на ва ла на пра ця гу ста год дзяў па між тры ма сла вян скі мі на ро да міякая іс на ва ла на пра ця гу ста год дзяў па між тры ма сла вян скі мі на ро да мі

Экскурсавод 
Сяр гей 

КА ЗУ ЛЯ.


