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За шмат вя ко вую гіс то рыю на шы 

прод кі па кі ну лі нам ба га тую і са-

ма быт ную куль тур ную спад чы ну. 

Але і сён ня мы пра цяг ва ем на паў-

няць яе ма тэ ры яль ным і ду хоў ным 

змес там. Упэў не ны, што ў Год ма-

лой ра дзі мы ка ла рыт фес ты валь-

ных ме ра пры ем стваў на га дае вам 

пра ўлас ныя ка ра ні і вы то кі, пра 

мес ца, дзе вы на ра дзі лі ся, вы рас-

лі, дзе за ста ла ся час цін ка ва шай 

ду шы».

На пад вор ках тан цы пе ра мя-

жа лі ся з на род ны мі ра мёст ва мі, 

пры сма ка мі і спе ва мі. Ад ным 

сло вам, прад стаў ні кі Го мель скай 

і Брэсц кай аб лас цей імк ну лі ся 

здзі віць ін шых і ся бе па ка заць з 

са ма га вы дат на га бо ку.

На Сто лін скім пад вор ку да вя-

ло ся па гу та рыць з Іва нам Су прун-

чы кам з вёс кі Це раб лі чы. На род ны 

май стар вы ся кае свае скульп ту ры 

з дрэ ва. Пры нам сі, ка рыс та ец ца 

толь кі ад ной ся ке рай. Мас так ува-

саб ляе ў жыц цё ле ген ды і пад ан ні 

свай го род на га ся ла:

— Я іх за піс ваю, збі раю і ілюст-

рую ў сва іх жы ва піс ных, гра фіч-

ных ра бо тах і драў ля ных скульп-

ту рах. Вось гэ та — скульп тур ная 

гру па пад наз вай «Сва тан не». 

Не ка лі кі да лі лап ці ў ха ту і ка за лі: 

«Шу ры-бу ры — лап ці ў ха ту». Ка лі 

жа ніх спа да баў ся — за пра ша лі ў 

ха ту, а ка лі не, то ад туль вы кі да лі 

лап ці і ка за лі: «Не шу рай, не бу-

рай, свае лап ці за бі рай».

Май стар-кла сы па вы ра бе руч-

ні коў і вы ці нан цы раз гар ну лі ся на 

су сед нім пад вор ку. Тут ву чы лі не 

толь кі ігол ку ў ру ках тры маць, але 

і ра зу мець та ям ні чыя ўзо ры прод-

каў. А ў са мым кан цы ву лі цы ўста-

на ві лі па ля вую кух ню. Але ж пра-

па на ва лі нетра ды цый ную ка шу. 

У 120-літ ро вых кат лах — юшка. 

А як інакш, ка лі пад во рак ла-

дзіць вя до мы жыт ка віц кі рыб гас 

«Бе лае». Дзе, рас каз вае ку хар-

ка Та ма ра Швед, не толь кі ры бу 

вы рошч ва юць, але і спа жыў цам 

па ўсёй кра і не па стаў ля юць. Тут 

ры ба ўво гу ле за мест буль бы. З яе 

і шаш лык ро бяць, і со ляць, і сма-

жаць, і за пя ка юць:

— Юшка вель мі смач ная. Зроб-

ле на без ней кіх сак рэ таў, але ж з 

лю боўю. Пе ра ка най це ся са мі, што 

са мая смач ная ры ба — карп.

Пе ра кон ва ю ся з за да валь нен-

нем і да лей зна ём лю ся на Ма-

зыр скім пад вор ку з юнай га мяль-

чан кай Ве ра ні кай Кар ча гі най. 

Дзяў чы на за сво і ла май стэр ства 

пля цен ня з ла зы і га то вая яго пра-

дэ ман стра ваць ін шым і на ват на-

ву чыць ахвотных.

Па тра ды цыі два вы хад цы з 

Бела рус ка га Па лес ся на фес ты-

ва лі на зва ны «Га на ро вы мі па ле-

шу ка мі». Сё ле та та кое зван не 

атры малі ня змен ны кі раў нік за-

слу жа на га на род на га ама тар ска-

га ан самб ля «Вы ці нан ка» Сто лін-

ска га до ма куль ту ры з Брэсц кай 

воб лас ці Пётр Астап чук і вя до мы 

бе ла рус кі бай да рач нік, алім пій-

скі чэм пі ён, ся мі ра зо вы чэм пі ён 

све ту, за слу жа ны май стар спор ту 

Бе ла ру сі Ра ман Пет ру шэн ка. Ма-

ла ды ча ла век на ра дзіў ся ў Ка лін-

ка ві чах і га во рыць, што гэ та ўзна-

га ро да ста ла для яго не ча ка най, 

але вель мі пры ем най:

— Я га на ру ся, што на ра дзіў ся і 

жы ву на па лес кай зям лі. Вя до ма, 

дзе б я ні быў, ма лая ра дзі ма — 

заў сё ды ў сэр цы.

Мі ністр куль ту ры Бе ла ру сі 

Юрый Бон дар, які ві таў удзель-

ні каў эт на фэс ту ў Ляс ка ві чах, ад-

зна чыў, што ме ра пры ем ства ад-

кры вае па та ем ныя кут кі ба га тай 

бе ла рус кай куль ту ры:

— Вель мі ра ды, што ў куль-

тур ным жыц ці кра і ны ёсць та кая 

яр кая па дзея, як «Кліч Па лес ся». 

Фес ты валь атры маў жыц цё дзя ку-

ю чы іні цы я ты ве кі раў ні ка дзяр жа-

вы. З кож ным го дам фо рум раз-

ві ва ец ца, яго пра гра ма ад кры вае 

са мыя па та ем ныя кут кі ба га тай 

бе ла рус кай куль ту ры, якая з'яў ля-

ец ца ас но вай на шай на цы я наль-

най ідэн тыч нас ці. Ду маю, што ў 

гэ та га фес ты ва лю вя лі кая бу ду-

чы ня.

У ся рэ дзі не дня рэз ка змя ні-

ла ся на двор'е, але і яно не пе-

ра шко дзі ла ўсім, хто пры ехаў на 

свя та, па зна ё міц ца з са ма быт ным 

мас тац твам па лес кай зям лі. На-

прык лад, на пля цоў цы бы та во га 

тан ца «Тан чым па-даў ней ша му» 

мож на бы ло вы ву чыць асноў ныя 

ру хі «Ля во ні хі», «Ка ро бач кі», «Па-

дэс па ня», а так са ма аку нуц ца ў 

ат мас фе ру тра ды цый ных на род-

ных гуль няў і за баў ці па зна ё міц-

ца з прэ зен та цы яй бе ла рус ка га 

на род на га тэ ат ра «Бат лей ка.bу». 

Тут мож на бы ло вы ра біць рэ кві зіт, 

ляль кі для бат ле ек, уба чыць но-

выя па ста ноў кі бат лей шчы каў Го-

мель ска га і Брэсц ка га рэ гі ё наў.

У ме жах фес ты ва лю прай шоў 

кон курс «Па лес кая пры га жу ня — 

2018». Яго пе ра мож цай ста ла 

Юлія Ге ра сі мен ка з Пет ры ка ва. 

Між тым дзве пры ступ кі по бач за-

ня лі дзяў ча ты з та го ж рай цэнт ра 

Го мель шчы ны: пер шай ві цэ-міс 

на зва на Мар га ры та Ва лодзь кі на, 

дру гой Аляк санд ра Па пок.

— Гэ та ж цэ лы год ра дас ці! — 

ка жа жы хар ка вёс кі Мы шан ка 

Пет ры каў ска га ра ё на, пен сі я нер-

ка Ва лян ці на Пад дуб ная. — Я не 

на ра ду ю ся. Наш фес ты валь па-

трэб ны ўсім па ле шу кам — для 

шчас ця.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ДЛЯ ШЧАС ЦЯ І З ЛЮ БОЎЮ У ванд роў ку — 
з ро зу мам!
У Мін ску ад бы ла ся 

прэ зен та цыя 
кні гі «Марш ру ты 

бе ла рус ка га ту рыз му: 
гіс торы ка-куль тур ныя 
ланд шаф ты Бе ла ру сі»

Гіс та рыч ная пры га жосць Бе-

ла ру сі шы ро ка вя до ма ў кра і не 

і за яе ме жа мі. Што год ту рыс-

ты на вед ва юць Са фій скі са бор 

у По лац ку, па лац Ра дзі ві лаў у 

Ня сві жы, Кур ган Сла вы пад 

Мінск ам, Мір скі, На ва груд скі 

і Лід скі за мкі... Ёсць у на шай 

кра і не і мяс ці ны не менш каш-

тоў ныя, хоць і не та кія па пу-

ляр ныя: шмат лі кія бе ла рус кія 

вёс кі і мяс тэч кі. 

— Гэ тая 

кні га — вы нік 

доў гай пра цы, 

якая па ча ла ся 

яшчэ ў кан цы 

1970-х, — рас-

каз вае аў тар 

А л я к  с а н д р 

ЛА КОТ КА, ды рэк тар Ін сты ту та 

мас тацт ва знаў ства, эт на гра фіі і 

фальк ло ру імя Кан дра та Кра пі вы 

НАН Бе ла ру сі, ды рэк тар Цэнт ра 

да сле да ван няў бе ла рус кай куль-

ту ры, мо вы і лі та ра ту ры. — Пас ля 

за кан чэн ня ВНУ я пра ца ваў у май-

стэр ні на род на га ар хі тэк та ра Ге ор-

гія За бор ска га. З тых ча соў вель мі 

шмат ванд рую па на шай кра і не. Фа-

та гра фую, раб лю за ма лёў кі і чар ця-

жы. Бы ло не каль кі пра ек таў, з якіх 

у вы ні ку атры ма лі ся кні гі.

У 2006 го дзе ў ака дэ мі ка вый шла 

кні га «Гіс то ры ка-куль тур ныя ланд-

шаф ты Бе ла ру сі», а ў 2011-м — 

«Ту рыс тыч ная ма за і ка Бе ла ру сі». 

Але но вая кні га Аляк санд ра Іва на-

ві ча вы лу ча ец ца тым, што ак цэнт у 

ёй зроб ле ны ме на ві та на ла каль-

на-рэ крэ а цый ныя зо ны. Гэ та зна-

чыць, што ў кні зе мож на пра чы таць 

гіс то рыю ўзнік нен ня той ці ін шай 

вёс кі, да ве дац ца, ча му яна мае та-

кую наз ву і хто жы ве там за раз. Да 

та го ж пе ра лі ча ны пом ні кі куль ту ры, 

ар хі тэк ту ры, аў тэн тыч ныя пом ні кі, 

звя за ныя з рат ны мі і пра цоў ны мі 

подз ві га мі на ша га на ро да. Кні га 

якас на пра ілюст ра ва на, двац цаць 

сем ла каль ных ра ё наў ма юць свае 

кар ты, на якіх можна ўбачыць усе 

гіс то ры ка-куль тур ныя і пры род ныя 

каш тоў нас ці, што ўяў ля юць ці ка-

васць для ту рыс таў і жы ха роў, якія 

лю бяць ванд ра ваць па сва ёй кра і не 

і ад кры ваць штось ці но вае.

Асаб лі вае зна чэн не ў кні зе Аляк-

сандр Ла кот ка на дае та па ні мі цы 

(на ву ка аб на звах) па се лі шчаў, уро-

чы шчаў, ба лот і сце жак:

— Ёсць вель мі ці ка выя фак ты. 

На прык лад, што мяс цо васць па-

між Ла гой скім, Ба ры саў скім і Ві-

лей скім ра ё на мі ў на ро дзе на зы-

ва юць «Па між Гай най, Дзві на сой і 

Віл лей» ме на ві та з-за рэк, якія там 

пра ця ка юць. А па блі зу мяс тэч ка 

На но сы, дзе сён ня раз мя шча ец ца 

буй ны аг ра-ту рыс тыч ны комп лекс, 

за поль скім ча сам ха це лі пра клас ці 

чы гун ку, але хут ка па ча ла ся Дру гая 

су свет ная вай на.

Гэ тая кні га бу дзе ці ка вая не толь-

кі гас цям на шай кра і ны, але і са мім 

яе жы ха рам. Бо, як пі саў нам сла ву-

ты пер ша дру кар Фран цыск Ска ры-

на, як ад на ра джэн ня звя ры, што хо-

дзяць у пус ты ні, ве да юць ямы свае; 

птуш кі, што лё та юць у па вет ры, 

ве да юць гнёз ды свае; ры бы, што 

пла ва юць па мо ры і ў рэ ках, чу юць 

ві ры свае; пчо лы і тым па доб ныя ба-

ро няць вул лі свае, — так і лю дзі, дзе 

на ра дзі лі ся і ўскорм ле ны, да та го 

мес ца вя лі кую лас ку ма юць...

Мар га ры та ГАЙ ДАР ЖЫ.

КУЛЬ ТУР НЫ ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ 
ТЫД НЯЎ ГЕР МА НІІ

23 ве рас ня рас па ча лі ся чар го выя Тыд ні 

Гер ма ніі ў на шай кра і не. Іх фі наль нае за-

крыц цё за пла на ва на аж на 18 ліс та па да. 

Чым бу дзе на поў не ны гэ ты да во лі пра-

цяг лы пе ры яд? Пра гэ та на прэс-кан фе-

рэн цыі жур на ліс там рас ка за лі прад стаў-

ні кі ня мец ка га па соль ства і Ін сты ту та імя 

Гё тэ ў Мін ску.

Па вод ле іх слоў, пра гра ма тыд няў раз на-

стай ная, ці ка вая і па зна валь ная. Як і ра ней, 

у пер шую чар гу яна пры све ча на куль тур на му 

жыц цю Гер ма ніі ў яго са мых роз ных праявах. 

Тыд ні Гер ма ніі прой дуць у Мін ску і яшчэ ў 

дзесяці га ра дах кра і ны.

Уво гу ле, як за ўва жы ла на мес нік па сла 

ФРГ Аня Лю тэр, жы ха рам рэ гі ё наў бу дзе што 

па гля дзець, па слу хаць, аца ніць. На прык лад, 

су час нае ня мец кае ка рот ка мет раж нае кі но, 

вы стаў кі, май стар-кла сы, у тым лі ку ку лі нар-

ныя, па слу хаць лек цыі і г. д. Да рэ чы, гэ тыя 

ме ра пры ем ствы — вы нік су мес най пра цы 

прад стаў ні коў ня мец кіх куль тур ных ар га ні за-

цый і іх бе ла рус кіх парт нё раў. Дзя ку ю чы іх 

на ма ган ням у жы ха роў аб лас ных і ра ён ных 

цэнт раў з'я ві ла ся маг чы масць больш прад мет-

на па зна ё міц ца з сён няш нім ста нам ня мец кай 

куль ту ры.

У рам ках тыд няў у ча ты рох га ра дах Бе ла-

ру сі прой дуць спе цы яль ныя па ка зы шэ дэў-

ра Фрыд ры ха Віль гель ма Мур нау «На сфе-

ра ту, сім фо нія жа ху» ў жы вым му зыч ным 

су пра ва джэн ні. Му зы ку да філь ма, да рэ чы, 

на пі са ла бе ла рус кая ар га ніст ка і кам па зі тар 

Воль га Пад гай ская. У Грод не ад бу дзец ца 

кан цэрт ар кест ра СоllеgіumMusісum і ка-

мер на га хо ру царк вы св. Мі ха і ла з го ра да 

Ена. Школь ні каў Ба ра на віч за пра ша юць у 

твор чую май стэр ню «Вер шы, што ажы лі». 

Удзель ні кі вы бі ра юць вер шы ня мец кіх аў-

та раў (су час ныя або кла сі ку) і ства ра юць 

ві дэа ро лік. У Пін ску ня мец кая пісь мен ні ца 

Мар ле нэ Ро дэр пра чы тае ўрыў кі са сва ёй 

кні гі «Сасhе». У По лац ку ад бу дзец ца фес-

ты валь ка рот ка мет раж ных філь маў з Май-

нца. У Ба ры са ве ад но з ме ра пры ем стваў 

на зы ва ец ца «На цы я наль ны ня мец кі кас-

цюм: слайд-гу тар ка з твор чым за ня ткам». 

Яго ўдзель ні кі да ве да юц ца, якую воп рат ку 

не ка лі на сі лі ў роз ных рэ гі ё нах Гер ма ніі, 

пры муць удзел у вік та ры не і рас кры юць 

свае твор чыя здоль нас ці ў ства рэн ні ма дэ лі 

на цы я наль на га ня мец ка га кас цю ма.

У Мін ску так са ма бу дзе ці ка ва: пры едуць 

му зы кан ты з Бер лі на, дасць кан цэрт хор і ар-

кестр з го ра да Ена, у аб лас ной біб лі я тэ цы імя 

Пуш кі на ад бу дзец ца бе ла рус ка-ня мец кая ве-

ча ры на, прой дзе фо та вы стаў ка «Кво лая сі ла: 

квет кі ў су час най фа та гра фіі». Асоб на хо чац-

ца звяр нуць ува гу на прэм' е ру філь ма «Так, 

Анд рэй Іва на віч» (Jа, Аndrеі Іwаnоwіtsсh). Ён 

пры све ча ны тра гіч на му лё су ад на го з апош ніх 

бе ла рус кіх вяз няў Бу хен валь да Анд рэя Маі се-

ен кі, яко га над звы чай цяж кія жыц цё выя аб ста-

ві ны не змаг лі па зба віць ча ла ве чай год нас ці і 

жыц ця ра дас нас ці, ве ры ў ся бе і лю дзей. Пас ля 

філь ма ад бу дзец ца су стрэ ча гле да чоў з рэ-

жы сё рам Ха не сам Фар ла кам і яго га лоў ным 

ге ро ем.

Ува гу і ці ка васць па він ны вы клі каць фо рум 

па ад наў ляль най энер ге ты цы і ар хі тэк тур ны 

ўрба ніс тыч ны фо рум.

Тыд ні Гер ма ніі даў но на бы лі тра ды цый ны 

ха рак тар, бо ла дзяц ца ў на шай кра і не ўжо на 

пра ця гу больш чым 15 га доў. І кож ны раз яны 

ад роз ні ва юц ца ад па пя рэд ніх ней кай свое-

асаб лі вас цю, твор чым па ды хо дам, тэ ма тыч-

най на кі ра ва нас цю. Сё ле та больш за 90 ме-

ра пры ем стваў тыд няў бу дуць так ці інакш 

да ты чыц ца лі та ра ту ры, на ву кі, ар хі тэк ту ры, 

кі на мас тац тва, гіс то рыі.

Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.

Ку хар ка Та ма ра ШВЕД з жыт ка віц ка га рыб га са «Бе лае».

На род ны май стар Іван СУ ПРУН ЧЫК 
з вёс кі Це раб лі чы 
Сто лін ска га ра ё на.


