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«Мы збераглi
наш «Славянскi базар»,
нашу славянскую традыцыю»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
«Бо што б нi адбывалася ў свеце, Мiжнародны фестываль «Славянскi базар» заўсёды разбураў бар'еры i ўмацоўваў сяброўства народаў. На гэтай сцэне з году ў год
выступалi сотнi артыстаў розных нацыянальнасцяў, розных палiтычных i рэлiгiйных
поглядаў, з розных дзяржаў свету. Але, нягледзячы на мiжнародныя канфлiкты, мiжнацыянальныя i ўнутрыпалiтычныя крызiсы, тут заўсёды панавалi мiр, сяброўства i
ўзаемаразуменне. У чым сакрэт? Напэўна,
i перш за ўсё, у культурным кодзе славян,
у агульнай тысячагадовай гiсторыi продкаў
сучасных славянскiх народаў. У ёй мы не
знойдзем фактаў варварскага разбурэння
традыцый i знiшчэння iншых цывiлiзацый.
Ёсць толькi стварэнне i ўзаемаўзбагачэнне
культур. Мы мiрныя людзi, i мы рабiлi i будзем рабiць усё прыгожа i па-мiрнаму», —
запэўнiў Аляксандр Лукашэнка.
Таму штогод «Славянскi базар» прыцягвае да сябе ўдзельнiкаў i гасцей з розных куткоў планеты на жывапiсны бераг
Дзвiны — у горад, якi стагоддзямi натхняў
на творчасць вядомых музыкантаў, мастакоў, акцёраў, якi падарыў нам таленавiтых рэжысёраў i дызайнераў, навукоўцаў
i канструктараў, спартсменаў i трэнераў,
што праславiлi радзiму на ўвесь свет, працягнуў лiдар Беларусi.
«Як вы ведаеце, «Славянскi базар» —
гэта не толькi песнi, гэта, вядома ж, галоўная сцэна, гэта цэнтр усiх кiрункаў, усiх
вiдаў культур. Перакананы, што i сёння
гэты амфiтэатр сабраў самых яркiх артыстаў, самых добрых i спагадлiвых гледачоў — без iх нiяк. «Славянскага базару»
не было б без вас — такiх, якiя прыходзяць
i прыязджаюць на гэта свята па поклiчы
сэрца, каго аб'ядноўвае шчырая любоў да
агульнанацыянальнай славянскай культуры. Няхай фестывальныя днi падораць вам
шмат яркiх эмоцый, конкурсы адкрыюць
новыя iмёны ў свеце мастацтва», — пажадаў Прэзiдэнт i абвясцiў ХХIХ фестываль
«Славянскi базар у Вiцебску» адкрытым.

УЗНАГАРОДЫ ЯК ПРЫЗНАННЕ
Беларускi лiдар уручыў прэмii Саюзнай
дзяржавы ў галiне лiтаратуры i мастацтва
i спецыяльную ўзнагароду Прэзiдэнта Беларусi «Праз мастацтва — да мiру i ўзаемаразумення».

Прэмii Саюзнай дзяржавы прысуджаныя кiнарэжысёру студыi «Летапiс» Нацыянальнай кiнастудыi «Беларусьфiльм»,
народнаму артыс ту Беларусi Анатолю
Алаю, мастацкаму кiраўнiку тэатра-студыi кiнаакцёра Нацыянальнай кiнастудыi
«Беларусьфiльм», народнаму артыс ту
Беларусi Аляксандру Яфрэмаву, аўтарскаму калектыву ў складзе сцэнарыста, рэжысёра Iрыны Марголiнай, рэжысёра Аксаны
Чаркасавай, рэжысёра Алены Пяткевiч,
рэжысёра Iрыны Кадзюковай.
За кожнай узнагародай — не толькi
натхненне, але i вялiзная праца. Лаўрэаты iшлi да прызнання не адзiн год, а
таму нi ў кога з iх няма галавакружэння
ад поспехаў, затое ёсць адчуванне адказнасцi i жаданне рушыць далей. Напрыклад, 13 адаптаваных спецыяльна
для дзяцей гiсторый жыцця i творчасцi
вялiкiх кампазiтараў «Казкi старога пiянiна» — адукацыйны транснацыянальны праект. У напiсаннi мультыплiкацыйна-музычных бiяграфiй Чайкоўскага,
Моцарта, Шумана, Баха, Пракоф'ева,
Вiвальдзi i iншых сусветных класiкаў
узялi ўдзел рэжысёры не толькi з Беларусi i Расii, але таксама з Англii i ЗША.
I ўсе, запэўнiваюць, цудоўна разумелi адно аднаго, бо размаўлялi на мове
творчасцi. «Цяпер мы робiм новы праект «Дзiцячы альбом» таксама сумесна
са студыяй «Беларусьфiльм», — ён пра
музыку вялiкiх кампазiтараў, створаную
адмыслова для дзяцей i сыграную таленавiтымi дзецьмi — ад эпохi барока,
рамантызму да ХХ стагоддзя», — падзялiлася на прэс-канферэнцыi лаўрэатаў сцэнарыст i прадзюсар Iрына
МАРГОЛIНА.
Аляксандр Яфрэмаў быў намiнiраваны на прэмiю Саюзнай дзяржавы не
толькi за цыкл тэатральных пастановак
рускай класiкi ў Тэатры-студыi кiнаакцёра, але i за фiльмы, прысвечаныя Вялiкай Айчыннай вайне. «Нiколi не думаў,
што буду здымаць на гэту тэму, — прызнаецца рэжысёр, — магчыма, паўплывала тое, што мой бацька абараняў Беларусь, быў паранены тут... Мне ўдалося зняць пяць карцiн — «Снайпер.
Зброя адплаты», «Замах», «Найлепшы
сябар сям'i», «Танкiст» i «Немец». I, на
мой погляд, сур'ёзную гаворку на гэ-

ту тэму неабходна працягваць, бо тыя,
хто насамрэч ваяваў, абараняў нашу
будучыню, на жаль, сыходзяць. I наша
задача, дзяцей пасляваеннага часу, —
абараняць ужо саму Перамогу i памяць
тых людзей, якi яе здабылi. Гэта надзвычай маштабная i важная для ўсяго
грамадства задача».
Рэжысёр студыi «Летапiс» Анатоль
Алай не мае патрэбы ў дадатковым
прадстаўленнi — варта згадаць толькi,
што яго дэбютная работа «Не плачце
аба мне» пра мастака Аляксандра Iсачова стала самым касавым фiльмам у
гiсторыi беларускай дакументалiстыкi.
Усяго ж на яго рахунку каля 100 фiльмаў, над якiмi ён працаваў як аператар,
сцэнарыст або рэжысёр. Як жартуе сам
Анатоль Алай, ён прайшоў усе стадыi
кар'ернай лесвiцы — ад асвятляльнiка да народнага артыста. «А гэтае
званне значыць, што я раблю i буду рабiць фiльмы для народа», — зазначыў
рэжысёр.
Рашэннем кiраўнiка дзяржавы спецыяльная ўзнагарода Прэзiдэнта Беларусi
«Праз мастацтва — да мiру i ўзаемаразумення» сёлета прысуджана народнаму
артысту Расii Фiлiпу Кiркораву.
Спявак звярнуўся да вiцяблян i гасцей горада па-беларуску i згадаў першую
ўзнагароду, якую таксама атрымаў з рук
кiраўнiка Беларусi, — ордэн Францыска
Скарыны.
«Сёння, у гэты няпросты час, калi «Славянскi базар» адзiны выжыў сярод усiх
музычных свят на тэрыторыi былога Савецкага Саюза, я лiчу гэта вельмi сiмвалiчным, таму што я нарадзiўся ў СССР, i
для мяне стаяць пад беларускiм сцягам i
абараняць гонар краiны — гэта ўсё роўна
што абараняць гонар i славу Расii. Беларусь i Расiя заўсёды былi разам. I тое, што
сёння вы адшукалi магчымасць правесцi

гэты фес тываль (нават «Еўрабачанне»
здалося, перанеслася), — а Беларусь
i «Славянскi базар» жыў, жыве i будзе
жыць! Ганаруся сяброўствам з табой, Беларусь!» — прызнаўся Фiлiп Кiркораў, чым
выклiкаў чарговыя авацыi.
Аляксандр Лукашэнка сказаў, што, вывучаючы бiяграфiю артыста, i ўбачыўшы
спiс яго ўзнагарод, быў уражаны iх колькасцю i падумаў: чарговая. «А потым падумаў: не, не чарговая — гэта мiжнародная
ўзнагарода, гэта душэўная ўзнагарода,
славянская (а каранi яго — у славянстве).
I думаю: ён яе ўспрыме як самую высокую ўзнагароду. У яго шмат узнагарод, i
я бачу яго асаблiвасць — такога шчырага
чалавека цяжка знайсцi ў славянскiм свеце», — адзначыў Прэзiдэнт.
Фiлiп Кiркораў, у сваю чаргу, пажартаваў, што i яму ёсць да чаго iмкнуцца:
спявак пакуль мае званнi народнага артыста Расii, Украiны, Малдовы... Уладальнiк спецыяльнай узнагароды Прэзiдэнта i
распачаў сёлетні «Славянскi базар».

ДА НОВЫХ СУСТРЭЧ!
У афiцыйнай частцы гала-канцэрта
«Фестываль узаемаразумення» прагучалi вiншаваннi Прэзiдэнта Расii Уладзiмiра Пуцiна. На адрас фестывалю паступiлi
вiншаваннi ад кiраўнiкоў дзяржаў i ўрадаў,
палiтычных i грамадскiх дзеячаў з розных
краiн свету. Са сцэны прагучалi словы
ўдзячнасцi салдатам Перамогi, якія 75 гадоў таму падарылi нам жыццё, i сённяшнiм
героям у белых халатах.
Удзель нi кам га ла-кан цэр та ўру чы лi
кветкi ад Прэзiдэнта. Фiнальным акордам
адкрыцця свята стала песня «Я люблю цябе, жыццё!», падчас якой неба над Вiцебскам застракацела агнямi феерверку.
Варвара МАРОЗАВА,
Вiкторыя ЦЕЛЯШУК.
Фота БелТА.

Сён ня на «Сла вянскiм базары» пройдуць
ме ра пры ем ствы Дня
мола дзi, га ла-кан цэрт
май строў мас тац тва
Украiны, адкрыты турнiр
нацыянальных танцаў,
конкурс майстроў традыцыйнага i сучаснага
роспiсу «Фарбы нябёсаў», фес тываль аў тагуку i яшчэ мноства яскравых i цiкавых iмпрэз.
Але, напэўна, галоўнай
падзеяй дня стане 18-ы
Мiж на род ны дзi ця чы
музычны конкурс «Вiцебск-2020», якi сёлета
пры мае прад стаў нi коў
17 краiн свету: Арменii,
Беларусi, Боснii i Герцагавiны, Iталii, Казахстана, Канады, Латвii, Лiтвы, Малдовы,
Расii, Сербii, Турцыi, Украiны,
Фiнляндыi, Францыi, Харватыi
i Эстонii.
Юным ар тыс там, ся род
якiх i 14-гадовая мiнчанка,

стыпендыятка спецыяльнага
фонду Прэзiдэнта Беларусi па
падтрымцы таленавiтай моладзi Ангелiна Ламака, хвалявацца няма калi: абодва конкурсныя выхады — з песняй
кампазiтара сваёй краiны i на
роднай мове i з любой эст-

раднай кампазiцыяй на
выбар — адбудуцца ў
адзiн дзень з перапынкам уся го ча ты ры гадзiны. I хоць за ўсiх без
выключэння выканаўцаў
перажываюць i гледачы, i
вядучыя Ксенiя Галецкая
(пераможца леташняга
конкурсу) i Дзмiтрый Карась, i прафесiйнае мiжнароднае журы пад старшынствам заслужанага
артыста Беларусi Аляксанд ра Са ла ду хi, уладальнiк Гран-пры можа
быць толькi адзiн. А можа
i не быць увогуле — гэта вырашыць якраз журы, ацанiўшы вакальны
ўзровень, артыстызм i харызму ўдзельнiкаў. Як размеркавалiся прызы дзiцячага конкурсу, стане вядома заўтра
на гала-канцэрце i цырымонii
ўзнагароджання.
Вiкторыя ЦЕЛЯШУК.
Фота @angelinalomako.

Роўмiнг памiж Беларуссю i Расiяй
могуць адмянiць ужо ўвосень
Пра гэта расказаў дзяржаўны сакратар
Саюзнай дзяржавы Рыгор Рапота на «Славянскiм базары ў Вiцебску» падчас размовы
з журналiстамi. Паводле яго слоў, актуальная
тэма адмены роўмiнгу знаходзiцца на стадыi
станоўчага вырашэння.
Дзень Саюзнай дзяржавы адбыўся ў межах мiжнароднага культурнага форуму ў гэту
пятнiцу, i гэта ўжо шматгадовая традыцыя.
Сёлета з саюзнага бюджэту на правядзенне
мерапрыемстваў на «Славянскiм базары» выдзелена каля 25 мiльёнаў расiйскiх рублёў.
Ры гор Ра по та па дзя лiў ся пры ем ны мi
ўра жан ня мi ад на вед ван ня Дуб ро вен скага льнозавода, лагiс тычнага цэнтра ў Аршан скiм ра ё не. Ён ад значыў, што на огул
у рам ках са юз на га су пра цоў нiц тва трэ ба
больш ак тыўна падтрымлiваць вытворцаў.
Асаблiвая тэма — увага да тых, хто працуе
ў га лi не сель скай гас па дар кi. Тым больш
што, напрыклад, вырошчванне i апрацоўка
льну — агульная тэма i для Вiцебшчыны, i
для Кастрамской вобласцi Расii. Таму, безумоўна, будзе аказана дапамога тым, хто
працуе ў гэтай галiне. Дарэчы, канцэпцыя па
падтрымцы льнозаводаў была распрацавана яшчэ ў 2013 годзе. Наведванне беларускага прадпрыемства навяло Рыгора Рапоту
на думку, што неабходна ак тыўна фармiраваць спажывецкi рынак i папулярызаваць
якас ныя льня ныя тка нi ны, пад трым лi ваць

навукоўцаў, якiя могуць вывясцi новы сорт
з большай ураджайнасцю...
Падзялiўся дзяржсакратар Саюзнай дзяржавы i планамi пракладкi высакахуткаснай
грузапасажырскай чыгуначнай магiстралi,
якая магла б аб'яднаць кiтайскую чыгунку i ЕС
i, адпаведна, будзе пралягаць праз Беларусь.
Таксама прыватны iнвестар рэалiзуе праект
пракладкi аўтамабiльнай платнай дарогi — на
тэрыторыi Беларусi яна будзе праходзiць праз
Гомельшчыну.
Расказваючы аб планах, высокапастаўлены чыноўнiк агучыў iдэю фiнансавай падтрымкi стварэння антыбiётыкаў, супрацоўнiцтва ў
космасе, праекта «Разумны горад». Увогуле
на сёння рэалiзуюцца дванаццаць розных саюзных праграм.
Добрым вынiкам лiчыць Рыгор Рапота
ўзаемнае прызнанне вiз: «Гэта стала крокам
для пацвярджэння развiцця iнтэграцыйных
працэсаў не на словах, а на справе, бо неабходнасць у вiзавым пытаннi была прадыктавана самiм жыццём».
Вельмi радуе i супрацоўнiцтва навуковатэхнiчных ВНУ. Адпаведны форум стаў штогадовым, i ў iм ахвотна бяруць удзел навукоўцы i
студэнты не толькi з Расii i Беларусi, але i яшчэ
амаль з дваццацi краiн. Ужо разглядаецца i
магчымасць уручэння прэмiй лаўрэатам, якiя
працуюць у галiне навукi i тэхнiкi.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

«ВЕРСАЛЬ» У ЖЫЛIЧАХ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Старажытны род Булгакаў вядзе сваю
гiсторыю з XV стагоддзя, але на iх долю не
выпала нi яркiх перамог, нi гучных здзяйсненняў. Ды i асаблiвага багацця (разбагацеў
род толькi ў пачатку XIX стагоддзя). I гэта,
верагодна, непакоiла ганарыстых уладальнiкаў Жылiч.
— Не варта думаць, што сто цi нават
дзвесце гадоў таму людзi былi iншымi, —
кажа Уладзiслаў Кулакевiч. — У дзевятнаццатым стагоддзi думалi i адчувалi гэтак жа,
як у дваццаць першым. I гэтак жа кожнаму
хацелася здавацца лепшым, чым ён ёсць
на самай справе, — такая ўласцiвасць чалавечай прыроды.
— А як разбагацеў род Булгакаў?
— Дакладна невядома. Але магчыма,
што не абышлося без карупцыi. Першы
ўладальнiк Жылiч, якi пачаў будаўнiцтва
палаца, быў правадыром дваранства —
маршалкам. Гэта была выбарная пасада,
так бы мо вiць, «гра мад ская на груз ка».
Але яго брат быў падкаморым — чыноўнiкам, якi распараджаўся землямi. У прадстаў нi коў ро ду бы ла маг чы масць тан на
купляць зямлю. Да канца XIX стагоддзя
60 тысяч гек тараў было скуплена сям'ёй
Булгакаў. I зямля стала для роду крынiцай
багацця. Iгнацiй, як цяпер сказалi б, займаўся бiзнесам: у яго былi спiртзаводы,
цукровыя заводы, крухмальныя заводы,
млыны, лесапiльнi. А прыбытак укладваўся ў палац.
Палац будаваўся амаль сто гадоў —
з 1823 года да 1910-га. Зразумела, работы
не вялiся бесперапынна: як толькi з'яўлялiся свабодныя грошы, Булгакi аднаўлялi будаўнiцтва. Спачатку была ўзведзена
цэнтральная частка палаца (на гэта спатрэбiлася каля 10 гадоў), потым — бакавыя
крылы, у адным з якiх была аранжарэя, i
ўрэшце шырокi ўнутраны двор замкнула
частка з уязной аркай-брамай. Анфiлады
парадных залаў, пакоi для шматлiкай чэлядзi, дамавы касцёл, статуi, бясцэнныя
калекцыi мастацтва, стайнi з чыстакроўнымi коньмi — для Булгакаў палац быў паказчыкам статусу.
— Калi акiнуць поглядам палац цалкам,
можна заўважыць, што яго часткi разнастайныя. Iх праектавалi i будавалi розныя
архiтэктары. Але гэта былi майстры сваёй справы, i ў цэлым ансамбль выглядае
арганiчна. Цэнтральную частку праектаваў
славуты Караль Падчашынскi. Завяршыў
работу над палацам, хутчэй за ўсё, Станiслаў Шабунеўскi.

Паспрачаемся пра густы
Багатыя сядзiбы XIX стагоддзя будавалiся ў абсалютна розных стылях, падпарадкоўваючыся толькi густам заказчыка. Палац
у Косаве — неаготыка, сядзiба ў Чырвоным
Беразе — сумесь готыкi i мадэрну, а Булгакi
пажадалi ўзвесцi рэзiдэнцыю ў стылi класiцызму, або ампiру.
— Класiцызм досыць просты ў выкананнi
i пры гэтым выглядае строга i прыгожа. Вытокi стылю — у антычнасцi, у пазамiнулым
стагоддзi яго любiлi памешчыкi па ўсёй Усходняй Еўропе. Адмiнiстрацыйныя будынкi
ў сталiнскiя часы будавалi ў гэтым жа стылi:
так званы «сталiнскi ампiр» — водгук моды
XIX стагоддзя. Ампiр патрабуе дакладных
матэматычных прапорцый. У Жылiцкiм палацы яны не вытрымлiваюцца — гэта хутчэй варыяцыя на тэму класiцызму. Але ўсё
разам выглядае вельмi дасканала.
Iнтэр'еры сядзiб таго часу таксама не
падпарадкоўвалiся дызайнерскiм стылям —
толькi густам уладальнiкаў. Гэта называецца «гiстарычны эклектызм». Напрыклад,
кесонныя столi, з каштоўных парод дрэва,
з ляпнiнай, выглядаюць багата i эстэтычна,
i iх можна сустрэць у старадаўнiх сядзiбах з
самымi рознымi iнтэр'ерамi i ў нашай краiне,
i ў Расii, i ў Польшчы.
У 1970-я гады (тады ў палацы Булгакаў
размяшчаўся сельскагаспадарчы тэхнiкум),
ляпнiну афарбавалi той фарбай, якая была
ў наяўнасцi. Сёння, падчас рэстаўрацыi, тая
фарба здымаецца, ляпнiна дагiпсоўваецца i
афарбоўваецца ў арыгiнальныя колеры: каралавы, залаты, нябесна-блакiтны, мятназялёны.
Пад столлю парадных залаў застылi ў
палёце грыфоны, драконы, конi i каляснiцы. Тут можна ўбачыць сюжэты антычнай,
бiблейскай, усходняй i славянскай мiфалогii.
У розныя гады будаўнiцтвам i iнтэр'ерамi палаца займалiся зусiм розныя людзi, хоць усе
яны належалi да роду Булгакаў. Па ляпнiне
на сценах i столi можна меркаваць пра iх
характар i эстэтычныя погляды. Зразумела,
тут працавалi выдатныя дызайнеры — напрыклад, вядомы мастак i скульптар Тадэвуш Раствароўскi. Але дызайнер — усяго
толькi выканаўца, а «музыку замаўляе»
той, хто плацiць. Дзе-нiдзе ляпнiна буйная
i грубаватая — з серыi «возьмеш у рукi —
маеш рэч». У iншых залах — тонкая, някiдкая, арыстакратычная. Магчыма, да аздобы некаторых з iх прыклалi руку першая i
другая жонкi Iгнацiя Булгака. Абедзве былi
вытанчаныя арыстакраткi — верагодна, iх
род i сабраў буйную калекцыю мастацтва,

якая захоўвалася ў палацы i папаўнялася
нашчадкамi.
У першага ўладальнiка палаца ад дзвюх
жонак было дзевяць дзяцей. Палац у рэшце
рэшт атрымаў у спадчыну малодшы сын Эдгар. Ён вучыўся на аграрыя ў Рыжскiм полiтэхнiкуме, потым быў студэнтам у Штутгарце
(Германiя). Вёў на сваiх землях перадавую
гаспадарку. У Эдгара былi гадавальнiк, дзе
вырошчвалiся персiкi, абрыкосы i нават ананасы, метэаралагiчная станцыя i 200 гектараў фруктовых садоў. Адзiн з прадстаўнiкоў
роду, Ян Булгак, быў у лiку пiянераў мастацкай фатаграфii (менавiта па яго фатаграфiях аднаўляюцца сёння iнтэр'еры палаца).
А апошнi ўладальнiк радавой рэзiдэнцыi,
Эмануiл Булгак, быў тэолагам, унiверсiтэцкiм выкладчыкам, аўтарам шэрагу прац па
рэлiгіязнаўстве. З пачаткам Першай сусветнай вайны ён вывез з рэзiдэнцыi ў Жылiчах
усе каштоўнасцi ў горад Арол — там у Булгакаў таксама была нерухомасць.
— Першапачаткова тут была вялiкая
бiблiятэка — 6 тысяч тамоў рукапiсных i
старадрукаваных кнiг. Калекцыя сямейных
партрэтаў i жывапiсных палотнаў, у тым
лiку пэндзля Яна Дамеля, Яна Ксаверыя
Канеўскага, iтальянскiх майстроў. Каштоўная калекцыя скульптуры. Бронза, мармур, фарфор. 18 слуцкiх паясоў. Калекцыя
сярэднявечнай зброi i антычнага мастацтва, — пералiчвае суразмоўца.
На жаль, большая частка гэтых скарбаў
цяпер страчана. Сем палотнаў з калекцыi палаца захоўваюцца ў Арлоўскiм музеi выяўленчых мастацтваў. Астатняе бясследна знiкла.

Прывiдаў тут няма
Якi ж палац без гiстарычных анекдотаў i
рамантычных гiсторый? У «Жылiцкiм Версалi» ёсць зала з маскаронамi ў выглядзе
твару жанчыны.
— Паводле адной з версiй, гэта выява
першай жонкi Iгнацiя Булгака, Iзабелы, —
тлумачыць Уладзiслаў Кулакевiч. — Яна памерла ў 1831 годзе, калi тут лютавала эпiдэмiя халеры. Лiчыцца, што няўцешны ўдавец
загадаў скульптару вылепiць твар каханай.
Зрэшты, смутак не перашкодзiў Iгнацiю Булгаку неўзабаве ажанiцца з малодшай сястрой першай жонкi, Тэрэзай.
Ёсць i iншая версiя паходжання «жаночай маскi». Паводле легенды, малодшы сын
Iгнацiя, Эдгар, быў закаханы ў мясцовую
сялянскую прыгажуню. Яна адказвала яму
ўзаемнасцю. Але ажанiцца з сялянкай Эдгар не мог. Гэта азначала б стаць iзгоем сярод мясцовых памешчыкаў, а для Булгакаў,

вiдавочна, статус быў адным з найважнейшых прыярытэтаў. Легенда кажа, што Эдгар
адаслаў каханую ў адзiн са сваiх далёкiх маёнткаў, каб нiколi больш яе не бачыць. Праўда
гэта цi не — невядома, але Эдгар Булгак нiколi не быў жанаты i ў яго не было дзяцей.
Дарэчы, менавiта з гэтай постаццю звязаны адзiн гiстарычны анекдот. Пляменнiк i
спадчыннiк Эдгара Эмануiл шмат падарожнiчаў i сабраў багатую калекцыю антычнага
мастацтва. У адным з падарожжаў ён купiў
старадаўнi мармуровы саркафаг i падарыў
яго пажылому Эдгару як прадмет мастацтва.
Дзядзька ж расцанiў падарунак як абразу:
«Пляменнiчак хоча ў труну мяне пакласцi!»
Адбылася сварка. У вынiку Жылiцкi палац
Эмануiлу дзядзька не завяшчаў, а прадаў.

ёсць байка, нiбыта ў адну з калон замураваная трохгадовая дзяўчынка.
Ёсць такi распаўсюджаны сюжэт — падмуркавая ахвяра, тлумачыць суразмоўца. У раннiм сярэднявеччы людзi не ўмелi
добра будаваць, iнжынерыя i матэматыка
ў «цёмныя стагоддзi» былi забытыя, еўрапейцам трэба было адкрываць iх нанова.
Будынкi падалi, людзi звязвалi гэта з гневам
Божым i спрабавалi ўлесцiць багоў ахвярай.
Звычайна замуроўвалi ў падмурак курыцу
або ягня, а часам i чалавека.
— Але гэта датычыцца толькi ранняга
сярэднявечча. Булгакi ж будаваць сваю рэзiдэнцыю пачалi ў XIX стагоддзi. Да таго ж
нiякая крывавая ахвяра не дапушчальная для
хрысціянiна, а Булгакi былi дбайнымi каталiкамi.

З палацавай мэблі
да нашых часоў
захаваўся
толькі столік,
але яна была
прыкладна вось такой.

— У свецкай хронiцы пiсалi, што кошт
палаца быў большы за мiльён рублеў. На самай справе, згодна з фiнансавай дакументацыяй, дзядзька прадаў пляменнiку гэты
маёнтак за 300 тысяч рублеў, — распавядае
дырэктар музея. — Але i гэтая сума ў тыя
часы была астранамiчнай.
Старадаўнiя палацы ў народнай свядомасцi звязаныя з мiстыкай i жахлiвымi гiсторыямi.
— Я зусiм не згодны, што «страшныя
казкi» неабходныя, — кажа Уладзiслаў
Кулакевiч. — Такiя «байкi» ў вуснах экскурсаводаў — часцей за ўсё сведчанне
таго, што на гiстарычным аб'екце не праводзiлася сур'ёзная навуковая работа. Значна
цiкавей расказваць турыстам праўду, а не
казкi. Дарэчы, пра Жылiцкi палац таксама

Тым больш што першым дойлiдам палаца
быў Караль Падчашынскi, сын прыдворнага
архiтэктара Радзiвiлаў, прафесар Вiленскага ўнiверсiтэта. Ён спраектаваў i пабудаваў
мноства будынкаў, якiя стаяць да нашых дзён.
Дапусцiць думку аб «падмуркавай ахвяры»
ў сувязi з гэтым чалавекам гэтак жа дзiка,
як выказаць здагадку пра падобнае ў нашы
днi. Такiя легенды не толькi неразумныя, але
i шкодныя, бо людзi часам не надта добра
ведаюць гiсторыю i будуць думаць, што на
нашай зямлi ўсяго 150-170 гадоў таму жылi
варвары, якiя дзяцей у сцены замуроўвалi.
На самай справе, паўтаруся, людзi XIX стагоддзя нiчым ад нас у плане маралi, жаданняў
i памкненняў не адрознiвалiся.
Каб пераканацца ў гэтым, дастаткова
пачытаць лiсты, якiя пiсала Тэрэза Булгак

свайму мужу Iгнацiю ў яго «камандзiроўкi».
Яна папракала мужа ў тым, што ён занадта
шмат працуе, а яна сядзiць дома адна, i на
ёй — дзецi i хатняя гаспадарка. Знаёма?

Лёс палаца
Палац у Жылiчах сур'ёзна не пацярпеў
нi ў гады Першай сусветнай вайны, нi ў Вялiкую Айчынную — немцы толькi разабралi
аранжарэю на падсыпку дарог i вывезлi, адступаючы, вытанчаную старадаўнюю мэблю. У савецкiя гады ў сценах палаца быў
сельгастэхнiкум, i вось тады помнiк панёс
самыя буйныя страты. Спачатку са сцен дамавога касцёла былi збiты ўсе анёлы. Пасля
пацярпелi паркетныя падлогi, кожная з якiх
была творам мастацтва. Яны не былi разлiчаны на натоўпы студэнтаў. Потым «у расход пайшлi» печы i камiны. Справа ў тым,
што палац у Жылiчах не быў прыстасаваны
да таго, каб парадныя залы выкарыстоўвалiся ўзiмку. У халодны сезон у верхнiх залах
падтрымлiвалася тэмпература 14-15 градусаў, дастатковая, каб не псавалiся мэбля i
прадметы мастацтва. Але студэнтам было
холадна, у палац правялi паравое ацяпленне, а абкладзеныя каштоўнымi кафлямi печы i камiны папросту дэманцiравалi (цяпер
iх аднаўляюць па старадаўнiх фатаграфiях).
А потым дайшла чарга i да столяў. У 1960-я
ў некаторых аўдыторыях пачаў працякаць
дах, падчас рамонту кесонныя столi знялi,
а вярнуць назад не змаглi.
— З iншага боку, калi б палац не аддалi
пад тэхнiкум, будынак дайшоў бы да нашых
дзён у значна больш сумным стане, — адзначае дырэктар музея. — Любая пабудова
без людзей памiрае. Калi гiстарычны будынак эксплуатаваўся, рэканструяваць яго
прасцей, чым закiнутыя пабудовы.
Першая чарга рэканструкцыi ўжо завершана — у адноўленай частцы палаца
з 2011 года працуе дзiцячая школа мастацтваў. Другая чарга завершана часткова.
Цяпер работы вядуцца ў цэнтральнай частцы палаца — тут будуць музей i бiблiятэка.
Плануецца, што ўрэшце палац зноў стане
такiм, якi ён быў у 1910 годзе. У тым лiку, як спадзяецца кiраўнiцтва музея, будзе
адноўлены i французскi парк вакол палаца — з алеямi, альтанкамi, скульптурамi i
высахлым ад мелiярацыi возерам. Цяпер
з'явiлася ўпэўненасць, што справа пойдзе
хутчэй, — рэстаўрацыйныя работы ў палацы
ў Жылiчах згаданыя ў распараджэннi Прэзiдэнта, падпiсаным у пачатку лiпеня.
Аляксандра АНЦЭЛЕВIЧ,
фота аўтара.

