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Ліст у рэ дак цыю

ЦІ ЧЫ ТА ЮЦЬ 
У ГРОД НЕ КНІ ГІ?

На фо не вя сё лых, сім па тыч ных спра ва здач аб ад крыц-

ці но вых кні гар няў ха цеў бы звяр нуць ува гу чы та чоў 

бе ла рус кай кні гі ўсё ж та кі на су мную рэ гі я наль ную 

кні га ганд лё вую ста тыс ты ку.

Ад кры лі 15 мая кні гар ню «Са нет» у Сло ні ме, дзе кра і на збі-

ра ец ца сё ле та ад свят ка ваць Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства. 

Што ж, пры ем на, што ад ной кні гар няй па бо ле ла. Тым бо лей 

што зна хо дзіц ца яна ў бу дын ку Сло нім ска га рай вы кан ка ма, 

што са мо па са бе так са ма важ на: чы ноў ні кі, на вед валь ні кі 

ад мі ніст ра цый най уста но вы, маг чы ма, за зір нуць і ў кні гар ню. 

Бу дзем спа дзя вац ца.

Але коль кі ж уся го кні гар няў дзяр жаў на га прад пры ем ства 

«Бел кні га» ў Гро дзен скай воб лас ці, у Грод не? Ста тыс тыч ны 

ад каз вы клі кае зу сім не вя сё лы на строй. Толь кі два нац цаць 

кні гар няў. Ра зам са сло нім скім «Са не там». І гэ ты факт пе ра-

кон вае ў тым, што бе ла рус кая кні га не толь кі да кож на га па-

се лі шча не дой дзе, але і да лё ка не ў кож ны рай цэнтр тра піць. 

У Грод не пра цуе шэсць кні гар няў. Яшчэ дзве — у Ваў ка выс ку. 

І па ад ной — у Шчу чы не, Лі дзе, Сло ні ме. Ураж вае? А мя не і 

ўраж вае, і да сум ных ду мак пад штур хоў вае. Не бу ду іх усе 

тут вы кла даць, але ска жу ад но. Кні гі бе ла рус кіх вы да вец тваў 

так па-ра ней ша му і за ста нуц ца на скла дах, бо нар маль ны ін-

тэр нэт-ган даль кні гай фак тыч на ад сут ні чае. Ла гіс ты ка, ад сут-

насць ганд лё вых пунк таў у боль шас ці з 17 ра ё наў Гро дзен скай 

воб лас ці не да зва ля юць да вез ці, да нес ці кні гу ў пе ра важ ную 

боль шасць па се лі шчаў воб лас ці.

Вый шла вось ця пер кні га Аляк санд ра Лас мін ска га пра Ка-

лож скую царк ву. А хто і дзе яе ўба чыць, ка лі сам аў тар не раз-

гор не шы ро кую прэ зен та цый ную, рэ клам ную ра бо ту? Кніж на-

га вы дан ня, дзе ін фар ма ва лі б чы та ча пра на він кі, у нас ня ма. 

Не ка лі ж вы да ва лі ся і «Кні гар ня», і «Книжный мир», і «Книга 

и мы»... Ця пер ня ма на ват кні га знаў ча га да дат ку ў «Лі Ме», 

дзе не ка лі дру ка ва ла ся і кніж ная біб лі яг ра фія. Шка да!.. І гэ та 

толь кі па Гро дзен скай воб лас ці та кі кні га ганд лё вы ста тыс тыч-

ны зрэз. А што ў ас тат ніх рэ гі ё нах кра і ны? Ці толь кі ў Мін ску 

яшчэ за ста лі ся аст раў кі бе ла рус ка га кні га ганд лю?..

Мі кі та АСТ РЭЙ КА, г. Грод на.

Ад эльск — уні каль нае мес ца. 

Ці хая вёс ка на са мым ус край ку 

за ход няй мя жы ста но віц ца 

з кож ным го дам усё больш 

зна ка мі тай. Гэ та адзі ная вёс ка 

ў Бе ла ру сі, дзе за хоў ва юц ца 

два эле мен ты не ма тэ ры яль най 

куль тур най спад чы ны. 

А мяс цо вы храм з'яў ля ец ца 

пом ні кам ста ра жыт на га 

драў ля на га дой лід ства.

Пад ахо вай Ан то нія
Ад эль скі фэст — ад но з тых свя-

таў, якое ні ко лі не пе ра но сіц ца. Яго 

свят ку юць у аг ра га рад ку толь кі ў гэ-

ты дзень — 13 лі пе ня. Гэ та звя за на 

з днём па мя ці свя то га Ан то нія Па ду-

ан ска га, які лі чыц ца ахоў ні кам Ад эль-

ска. Яго вы ява пры сут ні чае на гер бе 

аг ра га рад ка, пры ня тым амаль 

10 га доў та му ў ад па вед нас ці са ста ра-

жыт ны мі за пі са мі. Іх знай шоў на ста я-

 цель мяс цо ва га кас цё ла. Та ды ж 

уста ля ва лі брон за вы пом нік ахоў ні ку 

вёс кі. Ці ка вы факт — ста туя свя то га 

з'я ві ла ся не на тэ ры то рыі хра ма, а 

за яго ме жа мі, і гэ та рэд кі вы па дак у 

ад но сі нах да пом ні каў свя тым.

Мяс цо вы храм — так са ма зна ка-

мі ты і з'яў ля ец ца гіс то ры ка-куль тур-

най каш тоў нас цю. Гэ та адзін з двух 

ка та ліц кіх хра маў, якія па бу да ва ны ў 

пер шай па ло ве ХVІІІ ста го ддзя без 

адзі на га цві ка. Тут за хоў ва ец ца іко-

на свя то га Ан то нія, якая лі чыц ца цу-

да дзей най. Мно гія жы ха ры мо гуць 

рас ка заць, як пра па вед нік да па ма-

гае ў цяж кую хві лі ну. Ся род яго ма-

літ ваў, на прык лад, та кія — «Ка лі ты 

згу біў», «Хлеб для бед ных» і ін шыя. 

У кас цё ле ме на ві та 13 лі пе ня час та 

пра во дзіць на ба жэн ствы кі раў нік ка-

та ліц кай царк вы ў Бе ла ру сі, ар хі епіс-

кап — міт ра па літ Мін скі і Ма гі лёў скі 

Та дэ уш Кан дру се віч, які і сам ро дам 

ад сюль.

Дуд кі май стра 
Скрамб ле ві ча

І гэ та не прос та дуд кі, а са ма-

быт ныя ін стру мен ты. Іх у на род на га 

май стра-му зы кі не пе ра лі чыць. Тут 

і флей ты, і ака ры ны, і раж кі, і свіс-

туль кі, і жа лей кі, і ней кія кля кот кі-тра-

шчот кі... А на сё лет нім фэс це Мар' ян 

Ан то на віч прэ зен та ваў яшчэ дуд кі са 

шлан гам. Яны імі ту юць га ла сы жы-

вёл — ва ла, дзі ка, зя зю лі, жу раў лёў. 

Усе ін стру мен ты — драў ля ныя. Май-

стар ка рыс та ец ца роз ны мі па ро да мі, 

іх ка ля са ра ка. Ёсць і эк за тыч ныя. 

На прык лад, бам бук з Ін да не зіі, кедр з 

Сі бі ры. Ці са сна са сма ля ным па хам, 

якой 300 га доў. А яго ка лек цыя ака-

рын у вы гля дзе пту шак і рыб лі чыц ца 

адзі най у Еў ро пе.

— Гэ тай му зы кай з ніз кі мі гу ка-

мі мож на на ват ля чыць, — упэў не ны 

май стар. — Ка лі дзі ця пла ча, яно ад-

ра зу за спа ко іц ца, па чуў шы та кія гу кі, — 

ужо не раз так ад бы ва ла ся.

Ад ра зу па ду ма ла ся: а ча му, на-

прык лад, не рас паў сюдж ваць гэ тую 

ме ло дыю праз элект рон ныя нось бі ты 

і не вы ка рыс тоў ваць у па ко ях псі ха-

ла гіч най раз груз кі? Бо гу кі са праў ды 

не звы чай ныя. На прык лад, уні каль на 

гу чыць пар ная жа лей ка, ёсць і трай-

ныя дуд кі. Мар' ян Скрамб ле віч рас-

пра ца ваў сваю аў тар скую сіс тэ му 

ства рэн ня ду ха вых на род ных ін стру-

мен таў і мо жа зла дзіць іх у лю бой 

та наль нас ці.

Са ма быт ная твор часць май стра 

ўклю ча на ў спіс гіс то ры ка-куль тур най

каш тоў нас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

У мяс цо вым до ме куль ту ры ар га ні за ва-

 на май стэр ня і му зей. Не каль кі дзя-

сят каў ду дак Мар' ян Ан то на віч па да-

рыў Гро дзен скай му зыч най шко ле. Ён 

лі чыць, што кож ны му зы кант па ві нен 

ва ло даць на род ны мі ін стру мен та мі.

Гэ тыя гу кі здоль ны за кра нуць ду шу 

кож на га ча ла ве ка.

— Я на сы ча ю ся гу ка мі, удас ка наль-

ваю іх, — ка жа Мар' ян Ан то на віч. — 

Ад куль бы ча ла век ні пры ехаў, ду ша 

ад ноль ка вая, трэ ба яе раз бу дзіць, каб 

яна ад гук ну ла ся на да бро, на пры ро-

ду, каб ча ла век не раз бу раў, а толь кі 

ха цеў гэ ту пры ро ду збе раг чы.

Сё ле та май стру споў ні ла ся 80 год. 

Ён ах вот на дэ ман струе сваю ўні каль-

 ную ка лек цыю, пры мае бяс кон цыя 

эк скур сіі як з Бе ла ру сі, так і з за меж жа. 

Ня даў на, на прык лад, пры яз джа лі

гос ці з поль скай кан сер ва то рыі. Час та 

бы ва юць на ву чэн цы му зыч ных школ. 

Сам май стар — удзель нік усіх свят 

ра ё на і воб лас ці. Але «Ад эль скі фэст» 

яму асаб лі ва да ра гі, бо тут ён мо жа 

зай граць для сва іх зем ля коў, якія яго 

па ва жа юць і га на рац ца ім.

Стра вы з Ад эль ска
Яны га ту юц ца па ста ра жыт ных рэ-

цэп тах. І не ў ней кіх рэд кіх вы пад ках, 

а па ста ян на. Та кі мі рэ цэп та мі ка рыс-

та юц ца ў мно гіх сем' ях.

На тал ля Ка валь ко ва, вя до мая 

май стры ха-вы шы валь шчы ца, рас-

ка за ла, што яна лю біць га та ваць 

бі гас, баб ку, кіш ку. Гэ та тра ды цый-

ныя стра вы. А яшчэ тут доб ра пя-

куць хлеб, ро бяць клін ко выя сы ры, 

га ту юць мяс ныя і буль бя ныя стра вы. 

Пад час фэс ту ў Ад эльск з'яз джа юц-

ца да сва іх баць коў дзе ці з го ра да, і 

ў гэ ты дзень іх ча кае ме на ві та та кая 

кух ня. Ад эль скія гас па ды ні ад да юць 

пе ра ва гу цёр тай буль бе, з якой га ту-

ец ца ня ма ла страў.

— Баб ка на ста лах і за раз у нас 

заў сё ды, па пу ляр на вель мі кіш ка, на 

свя та — аба вяз ко ва хрус ты, пон чы кі, 

вось, час туй це ся, — пра па нуе жан-

чы на.

І са праў ды, пон чы кі тут над звы чай 

смач ныя. Праў да, ад спя ко ты не ўда-

 ло ся па ка заць увесь асар ты мент 

ад эль скай кух ні, якая ўклю ча на ў спіс 

гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў нас цяў 

Бе ла ру сі.

На тал ля Ка валь ко ва між тым звяр-

тае ўва гу на тка ны ды ван, які вы ка-

на ла вя до мая ад эль ская май стры ха 

Ядз ві га Рай ская. Яна ад на з тых, хто 

ад ра дзіў у рэ гі ё не тэх ні ку па двой на га 

ткац тва. Яе вы ра бы ўні каль ны сва і мі 

не паў тор ны мі ўзо ра мі, якія жан чы на 

вы дум ля ла са ма. Адзін та кі ды ван 

зна хо дзіц ца ў цэнт ры куль ту ры, яго 

па да ры ла ўнуч ка май стры хі.

Но вы раз мах
На тал ля Ка валь ко ва згад вае, 

што ра ней та ко га маш таб на га свя та 

ў гэ ты дзень не бы ло. Пас ля служ-

бы ў кас цё ле ўсе ра зы хо дзі лі ся па 

сва іх да мах. З ця гам ча су на ла дзі лі 

свя та вёс кі. У гэ ты дзень праў лен не 

мяс цо вай гас па дар кі, праф са юз ныя 

ар га ні за цыі ўзна га родж ва юць най-

леп шых ра бот ні каў, пе рад жы ха ра мі 

вы сту па юць мяс цо выя ка лек ты вы і 

бе ла рус кія зор кі. На гэ ты раз з кан-

цэр там вы сту піў Са ша Не ма.

— Шу ка ем но выя фор мы, на прык-

лад, гэ тым ра зам мы за пра сі лі тэ атр 

жы вых скульп тур, з імі ро бяць здым кі 

і да рос лыя, і дзе ці. Вы сту піў ду ха вы 

ар кестр Гро дзен скай па гра ніч най 

гру пы. Шмат пры еха ла ат рак цы ё-

наў. Гэ та ад но з брэн да вых свят уся-

го Гро дзен ска га ра ё на, — па ве да міў 

стар шы ня Ад эль ска га сель са ве та 

Ула дзі мір ТРУТ НЕЎ.

У раз мо ве за кра ну лі на дзён ныя 

пы тан ні. Як і ўсю ды, тут за кла по ча ны 

ста нам да рог. Пры чым не ў са мім аг-

ра га рад ку, а на аў та ма гіст ра лях, якія 

вя дуць да аб лас но га цэнт ра. Гэ тай 

праб ле ме ця пер на да ец ца ўва га на 

дзяр жаў ным уз роў ні, вось і ў Ад эль ску 

спа дзя юц ца, што да рож ныя служ бы 

змо гуць гэ ту праб ле му па сту по ва вы-

ра шыць.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Фо та Мі ка лая ЛА ПІ НА.

Ту рыс тыч ная Мек ка 
на пры гра ніч чы

«Ад эль скі фэст» лю бяць мяс цо выя жы ха ры, 
ім ці ка вяц ца ту рыс ты

Фес ты ва лім!

Культасвета

ПА МЯ ЦІ СА МА ГА 
ВЯ ДО МА ГА 

ВІ ЦЯБ ЛЯ НІ НА
ХХVІІ Між на род ныя Ша га лаў скія чы тан ні ў мі ну лыя вы-

хад ныя прай шлі на ма лой ра дзі ме зна ка мі та га мас та ка. 

У іх бра лі ўдзел на ву коў цы, да след чы кі яго жыц ця і 

твор час ці з Бе ла ру сі, Ра сіі, Із ра і ля, ЗША.

Як па ве да мі ла Іры на ВО РА НА ВА, ды рэк тар Му зея Мар ка 

Ша га ла ў Ві цеб ску, сё ле та ме ра пры ем ства пры свя ча ец ца 

100-год дзю за сна ван ня Ві цеб ска га на род на га мас тац ка га ву-

чы лі шча. У 1919-м яно пры ня ло пер шых на ву чэн цаў.

Вя до ма, што ў ву чы лі шчы, акра мя Мар ка За ха ра ві ча, пра ца-

ва лі твор цы, вя до мыя на ўвесь свет: Ка зі мір Ма ле віч, Эль Лі сіц кі, 

Юдаль Пэн, Ве ра Ер ма ла е ва, Мі ка лай Су эцін, Ілья Чаш нік і ін шыя. 

І пра іх так са ма згад ва юць пад час чы тан няў. Ня рэд ка агуч ва юць 

сен са цый ныя пад ра бяз нас ці, ад кры ва юць но выя ім ёны...

У цы ры мо ніі ад крыц ця чы тан няў браў удзел стар шы ня 

Ві цеб ска га аб лса ве та дэ пу та таў Ула дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ. 

Ён ад зна чыў, што за амаль тры дзе ся ці год дзі пра вя дзен ня 

чы тан няў сю ды з за да валь нен нем пры яз джа лі і бу дуць браць 

удзел на да лей вя до мыя да след чы кі — на прык лад, Якаў Брук, 

кан ды дат мас тацт ва знаў ства з мас коў скай Дзяр жаў най Трац-

ця коў скай га ле рэі.

На род ны вы бран нік пад крэс ліў, што пад час кож ных чы-

тан няў ад кры ва юц ца но выя фак ты з ша га лаў ска га жыц ця і 

ася род дзя. Мож на да ве дац ца пра дух эпо хі, якая па на ва ла ў 

та га час ным Ві цеб ску. Чы тан ні ад кры ва юць но выя га ры зон ты 

ра зу мен ня мі ну лых па дзей, іх сут насць і важ насць для аб лас-

но га цэнт ра, мас тац тва ў цэ лым...

Па вы ні ках ме ра пры ем ства пла ну ец ца вы даць збор нік. 

І гэ та — ад на з тра ды цый чы тан няў.

Па за ле тась у Ві цеб ску ад свят ка ва лі 130-год дзе Мар ка Ша-

га ла. У го ра дзе не ад маў ля юц ца ад пла наў ства рэн ня вя лі ка -

га кут ка ста ро га го ра да, звя за на га з па мяц цю аб твор цы.

У пры ват нас ці, не да лё ка ад до ма-му зея мас та ка на зна ка мі тай

ву лі цы Па кроў скай мож на ін вес та ваць у ту рызм — ня даў на ад-

па вед ны пра ект па ства рэн ні куль тур на-ту рыс тыч на га цэнт ра 

«На Па кроў скай» прэ зен та ва лі пад час ві цеб ска га між на род на-

га эка на міч на га фо ру му. У пла нах — ства рэн не ка ля род на га 

до ма мас та ка гас ці ніч на га комп лек су, ка вяр няў, су ве нір ных 

крам, па мяш кан няў для ра мес ні каў, мас та коў, му зы кан таў.

Ва ўпраў лен ні эка но мі кі Ві цеб ска га гар вы кан ка ма да да лі, што 

ін вес та рам пра па ну юць ка ля двух гек та раў, на якіх ча ка юць сва іх 

но вых гас па да роў, што за ста лі ся ад бы ло га за во да.

Ка неш не, Ві цеб ску не аб ход на «ша га лаў ская част ка», каб 

мож на бы ло не толь кі на ве даць дом, дзе жыў мас так, але і 

зай сці ў роз ныя ту рыс тыч ныя аб' ек ты по бач. Хо чац ца, каб 

гэ тая тэ ма зна хо дзі ла ў Ві цеб ску пра цяг, тым больш што ўжо 

зроб ле на мно гае, каб вяр нуць імя твор цы на Ра дзі му, якую 

ён лю біў усё жыц цё.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.


