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107 га доў та му ў фаль ва рак Ра ку цёў шчы на на лет ні 

ад па чы нак за ві таў ма ла ды па эт Мак сім Баг да но віч. 

Два не за быў ныя ме ся цы ў гэ тых ма ляў ні чых мяс ці нах 

(як і ўсё па да рож жа па Бе ла ру сі) з'я ві лі ся вы зна чаль-

ны мі для твор ча га шля ху бу ду ча га кла сі ка. У Ра ку цёў-

шчы не ён на поў ні цу ад чуў ся бе бе ла рус кім паэ там, 

тут на ра дзі лі ся бес смя рот ныя рад кі для яго бу ду ча га 

збор ні ка «Вя нок».

Кож ны год Мі ніс тэр ства куль ту ры, Дзяр жаў ны му зей 

гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры, Лі та ра тур ны му зей 

Мак сі ма Баг да но ві ча, Ма ла дзе чан скі рай вы кан кам пра-

вод зяць свя та паэ зіі і пес ні «Ра ку цёў скае ле та». За па-

мі наль на прай шло яно і сё ле та — ама та ры твор час ці 

ге ні яль на га бе ла рус ка га паэ та ўскла лі квет кі ў па мят-

ных мяс ці нах, па бы ва лі ў му зеі, па слу ха лі вы ступ лен ні 

паэ таў і пісь мен ні каў, спе ва коў, му зы кан таў, паў дзель-

ні ча лі ў па зна валь ных ін тэр ак тыў ных за ба вах.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.
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