
ДЗЯ КУЙ, ПА ЛІ ЯНА
На афі цый ным сай це га рад ско-

га па сёл ка ёсць ка ар ды на ты гас ці-

ні цы жыл кам га са. Ка неш не, умо вы 

пра жы ван ня на ама та ра, але, ка лі 

ня ма ін шых ва ры ян таў, што доў га 

ду маць. У ан ке це, якую мне да лі 

за поў ніць, трэ ба бы ло па зна чыць 

мес ца ра бо ты і па са ду. «А што, 

ка лі я звы чай ная ту рыст ка?» — не 

па жа да ла я рас сак рэч вац ца. «Пі-

шы це та ды, што пра ез дам», — за-

кры ла тэ му рэ гіст ра тар. Апарта-

мен ты каш та ва лі ка ля 11 руб лёў. 

Гэ та за па кой у бло ку. «Вы бі рай це 

лю бы, — да зво лі лі мне. — Ключ у 

дзвя рах». Да рэ чы, люкс за 35 руб-

лёў ака заў ся за ня ты. Акра мя та-

кіх, як я, ванд роў ніц, ёсць яшчэ і 

ка ман дзі ра ва ныя. Мне яшчэ па-

шчас ці ла, што іх бы ло ня шмат. 

Але, каб пры го ды бы лі не вель мі 

эк стрэ маль ны мі, ле пей бра ні руй це 

ну мар за га дзя.

Умо вы пра жы ван ня, мяк ка ка-

жу чы, спар тан скія. На блок толь кі 

пры бі раль ня, га ра чай ва ды ня ма 

на огул, а адзі ны на ўвесь трох па-

вяр хо вы бу ды нак душ мож на на ве-

даць за асоб ную пла ту — 3,4 руб ля 

за га дзі ну. Муд рая дзяў чын ка Па-

лі яна пісь мен ні цы Элі нор Пор тэр 

ка лісь ці на ву чы ла мя не ра да вац ца 

дро бя зям. І я ра да ва ла ся, што ў 

кра не «га тэ ля» ёсць хоць ха лод-

ная ва да, што ў блок да мя не ні ко-

га не пад ся лі лі, бо ў дзвя рах двух 

асоб ных па ко яў не бы ло зам коў, 

а ў ад ным на ват руч кі. Тэ ле ві за-

ра так са ма не бы ло, але ж не для 

гэ та га я сю ды еха ла. Ця жэй бы ло 

пе ра ка наць ся бе, што ў ну ма ры 

не так хо лад на, як зда ец ца. Але я 

шчы ра ра да ва ла ся, што на ву лі цы 

не вя ліч кі мі нус і што ві не грэт, які я 

ку пі ла, каб па вя чэ раць, да ра ні цы 

не са псу ец ца на ват без ха ла дзіль-

ні ка. Яго, як вы зра зу ме лі, так са-

ма не бы ло. На жаль, гас ці ні цы на 

пе ры фе рыі — заў сё ды ба лю чае 

пы тан не. І Глуск пра па нуе не са мы 

дрэн ны ва ры янт. Ту тэй шым прад-

пры маль ні кам у сферы аг ра эка-

ту рыз му варта бы ло б узяць гэ та 

на за мет ку.

МЯС ЦО ВЫЯ 
ЦІ КА ВОСТ КІ

Жыц цё ва-бы та выя вы пра ба ван-

ні не са пса ва лі агуль на га ўра жан ня 

ад Глус ка. На ву лі цах чыс та, лю дзі 

вет лі выя, ка вяр няў ха пае, ежа смач-

ная і раз на стай ная. Мне, на прык-

лад, спа да ба ла ся ры ба па-глус ку і 

блін цы з тва ра гом. Ёсць мес цы, дзе 

мож на пры ем на па ся дзець ра зам з 

ма лень кі мі дзець мі. Для іх пра ду гле-

джа ны асоб ны ку то чак.

Асаб лі ва пры го жа ка ля пар ку, 

дзе за ха ва лі ся па бу до вы XІX ста-

год дзя. Га рад скі па сё лак вель мі 

кам пакт ны і зруч ны для ту рыс та — 

па ім пры ем на гу ляць пеш шу. Ёсць 

мес цы і для за ня ткаў спор там. 

На ват па шка да ва ла, што не пры-

ха пі ла з са бой ку паль нік: сё ле та 

тут пры гім на зіі ад крыў ся цал кам 

аб ноў ле ны ба сейн. Ве ча рам ён 

пра цуе для жы ха роў і гас цей на-

се ле на га пунк та.

Мяс цо выя жы ха ры лі чаць, што 

акра мя му зея ў іх бо лей ня ма ча го і 

гля дзець. Але, маю дум ку, з гэ та га 

мес ца ўсё толь кі па чы на ец ца. Тут 

мож на знай сці шмат пад ка зак, ку-

ды ру хац ца да лей. Яшчэ до ма вы-

свет лі ла, што му зе й у Глус ку далё-

ка не адзін. За ха ван нем спад чы ны 

зай ма юц ца ту тэй шыя шко лы і гім-

на зія. У апош няй, на прык лад, му-

зе яў аж но два — ткац тва і хле ба. 

Ухіл ро біц ца на вы ха ваў чы пра цэс, 

але ці каў най ту рыст цы не ад мо ві лі 

ў іх на вед ван ні. На ад ва рот, яшчэ і 

эк скур сію пра вя лі. У пер шым му зеі 

ўра зі ла коль касць руч ні коў і стро-

яў, по бы та вых рэ чаў, які мі пры 

жа дан ні яшчэ мож на ка рыс тац ца. 

Ці ка ва бы ло па гля дзець на туф лі, 

пад бі тыя драў ля ны мі цві ка мі. Доў-

га раз гля да ла ру кат вор нае дрэ ва, 

якое па кі ну лі вы пуск ні кі. На яго 

ліс точ ках над пі сы, хто кім жа даў 

стаць. На прык лад, Пётр Ты лец ма-

рыў быць на стаў ні кам ін фар ма ты-

кі. Ён ім стаў і ця пер пра цуе ў гэ тай 

жа гім на зіі. «А як уз нік ла ідэя ства-

рыць му зей хле ба?» — ці каў лю ся, 

ка лі мы ра зам з на стаў ні цай ідзём 

да яго. «Ну як жа? — здзіў ля ец ца 

яна. — Трэ ба, каб дзе ці ве да лі, як 

шмат сіл у яго ўкла дзе на. Ад ной-

чы ста ла крыўд на, што школь ні-

кі хлеб у ста ло вай не да яда юць. 

Вы ра шы лі рас ка заць, што ён не з 

па вет ра бя рэц ца». Я доб ра ве даю, 

на коль кі цяж ка зда бы ва ец ца хлеб, 

але му зей са праў ды цу доў ны. Тут і 

вы ра бы з са лом кі, і зроб ле ная ру-

ка мі та ле на ві тых на стаў ні каў і вуч-

няў сель ска гас па дар чая тэх ні ка, і 

на ват сты лі за ва ны ку то чак жыт ла 

па чат ку XX ста год дзя: з ка лыс кай, 

ду бо вым куф рам, драў ля ным лож-

кам, печ чу і жор на мі, на якіх яшчэ 

мож на па ма лоць зер не.

Не рас ча ра ваў і му зей шко лы 

№ 2. Са сцен уста но вы вый шла 

шмат та ле на ві тых вуч няў, якія 

ста лі вя до мы мі мас та ка мі, ар тыс-

та мі, му зы кан та мі, ура ча мі, на ву-

коў ца мі, спарт сме на мі. Пра іх з 

за хап лен нем рас каз вае ды рэк тар 

шко лы Але на Слі чо нак, якая шмат 

сіл пры кла ла для та го, каб пра-

ліць свят ло на не вя до мыя ста рон кі 

95-га до вай гіс то рыі ўста но вы. Дзя-

ку ю чы ёй зной дзе ны фо та здым кі 

бы лых кі раў ні коў шко лы. А яшчэ 

тут за хоў ва ец ца ка лек цыя мас тац-

кіх тво раў та ле на ві та га глус ка га 

мас та ка Іва на Бул га ка ва.

СКАР БЫ 
ГЛУС КАЙ ЗЯМ ЛІ

Глус ку праз два га ды спаў ня ец-

ца 660 га доў. Але ён не вы гля дае 

та кім ста ра даў нім — звы чай ны 

ра ён ны цэнтр. Ка лісь ці яго ўпры-

гож ваў за мак, тут зна хо дзіў ся 

ма нас тыр бер нар дзін цаў, кас цёл, 

куль та выя бу дын кі, але на пра ця гу 

ста год дзяў усе гэ тыя сла ву тас ці 

зні шча лі вой ны, па жа ры, лю дзі. 

Ся род ула даль ні каў Глус ка бы лі 

прад стаў ні кі та кіх вя до мых маг-

нац кіх ро даў, як Са пе гі, Ра дзі ві лы, 

але ні я кіх звя за ных з імі ары гі наль-

ных рэ чаў, на жаль, не за ха ва ла ся. 

Тым не менш вель мі ці ка ва па слу-

хаць, што пра гэ тыя ча сы рас каз-

ва юць су пра цоў ні кі му зея. Не вя лі кі 

ку то чак пры све ча ны гра фу Бан-

ды нэ лі, больш вя до ма му 

пад імем Аль герд Абу хо-

віч. На ра дзіў ся Аль герд у 

глус кай вё сач цы Ка ла ці-

чы, а па ха ва ны ў Слуц ку. 

Са зна ка мі тым італь ян скім 

ро дам, прад стаў ні ком яко-

га з'яў ля ец ца скульп тар і 

мас так XVІ ста год дзя Ба-

чо Бан ды нэ лі, бе ла рус кі 

пісь мен нік, бай ка пі сец і 

пе ра клад чык звя за ны па 

жа но чай лі ніі. 

У му зеі шмат ці ка вых 

экс па на таў не вя до ма га 

па хо джан ня. На прык лад, 

вя лі кае па ся рэб ра нае люс-

тэр ка. Пад час вай ны яго 

спра ба ва лі вы вез ці ў Гер-

ма нію нем цы, але яно бы-

ло на столь кі гру васт кае, што яны 

кі ну лі яго па да ро зе. Ад на глус кая 

сям'я за бра ла каш тоў ную рэч са бе 

і толь кі ня даў на пе рад ала ў му зей: 

не ўпіс ва ла ся ў су час ны ін тэр' ер. 

А яшчэ му зей ныя ра бот ні кі з за да-

валь нен нем па цвер дзяць вер сію, 

што ка ра ні Мак сі ма Баг да но ві ча 

ха ва юц ца ў ту тэй шых кра ях. Рас-

ка жуць пра мяс цо вы ха ла кост — 

Мыс ла чан скую га ру, дзе ў вай ну 

рас стра ля лі не каль кі ты сяч яў рэ яў. 

Ка жуць, чар га з лю дзей, асу джа-

ных на смерць, рас цяг ну ла ся на 

не каль кі кі ла мет раў.

Ад на з за ха ва ных сла ву тас цяў 

Глус ка га ра ё на — драў ля ная царк-

ва XX ста год дзя ў вёс цы Га ра док. 

Я, на жаль, не да еха ла да яе — не 

ха пі ла ча су, але гэ та не да лё ка ад 

Глус ка і з транс пар там ад аў та вак-

за ла ня ма праб лем. За тое на ве-

да ла ў рай цэнт ры Бо га яў лен скую 

царк ву, якая бы ла па бу да ва ная 

за мест ста ра даў няй. Праў да, зу-

сім на ін шым мес цы. На пад мур-

ках бы лой царк вы ўзвя лі рэ ста-

ран «Пціч», які, да рэ чы, ня даў на 

пе ра ра бі лі ў яшчэ ад ну царк ву. 

Мяс цо выя ка жуць, што лю дзі, якія 

спраў ля лі там вя сел лі, бы лі не-

шчас лі выя. Но вая Бо га яў лен ская 

царк ва зна ка мі тая тым, што тут 

за хоў ва ец ца ста рая іко на, якую 

знай шоў на га ры шчы до ма і ад рэ-

стаў ра ваў мас так Іван Бул га каў. 

У ін тэр нэ це пі шуць, што аб раз цу-

да дзей ны. А яшчэ ў гэ тым хра ме 

ёсць аб раз Ва лян ці ны Мін скай, 

які мі ра то чыць. Да яго пры хо дзіць 

шмат па лом ні каў.

НА ЗАМ КА ВЫХ 
РАЗ ВА ЛІ НАХ

Дак лад ней — зем ля ных ва лах. 

Бо ад зам ка, на жаль, ні чо га не за-

ста ло ся. Па куль агля да ла мяс цо-

васць, а гэ та як раз у га рад скім пар-

ку, па зна ё мі ла ся з вель мі ці ка вы мі 

жы ха ра мі па сёл ка — Ана то лем 

Зай ца вым і Ула дзі мі рам Ча ба ном. 

Апош ні па ве да міў, што ка лісь ці быў 

стар шы нёй ту тэй ша га па сял ко ва га 

Са ве та і шмат ча го зра біў для за-

ха ван ня гіс та рыч най спад чы ны. Ён 

з за да валь нен нем па ка заў і рас ка-

заў, дзе зна хо дзяц ца ста ра жыт ныя 

пад зем ныя ха ды, якія вя дуць за ра-

ку Пціч і на ват да са мо га Баб руй-

ска. А да яго, хто не ве дае, бо лей 

за 40 кі ла мет раў. Да рэ чы, мяс цо-

выя да гэ туль зна хо дзяць тут рэшт кі 

роз на ка ля ро вай каф лі, якой бы лі 

ўпры го жа ны па коі зам ка...

— А яшчэ тут быў цу доў ны кас-

цёл, кры жы яко га ба чы лі аж но ў 

Баб руй ску. У ім зна хо дзіў ся ар-

ган, які па гу чан ні лі чыў ся ад ным 

з най леп шых у све це. Кас цёл уза-

рва лі пад час вай ны, ка лі вы зва-

ля лі Глуск. У ім нем цы за хоў ва лі 

бо е пры па сы, а на шы з гар ма ты 

стра ля лі ў іх ды тра пі лі ў бу ды нак, 

і ён увесь раз ля цеў ся, — рас ка заў 

су мную гіс то рыю бы лы стар шы ня.

ЦЭН НІК ВАНД РОЎ КІ
Два дні зна хо джан ня ў Глус ку 

абы шлі ся мне пры клад на ў 40 руб-

лёў — гэ та да ро га (пяць руб лёў да 

Баб руй ска і тры да Глус ка і столь кі 

ж на зад), пра жы ван не і хар ча ван не. 

Яшчэ руб лёў 30 па тра ці ла на су ве-

ні ры. Ку пі ла пры го жую скар бон ку 

вы твор час ці ту тэй ша га Вес наў ска-

га до ма-ін тэр на та, дзе жы вуць хво-

рыя, але вель мі та ле на ві тыя дзе ці 

(пра іх я ўжо не ад ной чы пі са ла), 

і сім па тыч нае ўпры га жэн не, зроб-

ле нае ру ка мі мяс цо вай май стры хі. 

Су ве нір ная лаў ка пра цуе ў му зеі, 

і гэ тай уста но ве вель мі па трэб на 

та кая вось фі нан са вая пад трым ка. 

Ра біць па куп кі тут пры ем на яшчэ 

і та му, што су пра цоў ні кі за сім ва-

ліч ную пла ту пра вод зяць вель мі 

доб рыя эк скур сіі. А зна ё міц ца са 

скар ба мі род на га краю — са праўд-

нае за да валь нен не.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
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Чым пры ця галь ны Глуск?

У Ві цеб ску рых ту юц ца да XXX Між на род на га му-

зыч на га фес ты ва лю імя І. І. Са ляр цін ска га. У ім 

возь муць удзел і зор кі су свет най ве лі чы ні, гра фік 

вы ступ лен ня якіх на най леп шых сцэ нах све ту рас-

пі са ны на га ды ўпе рад.

Тра ды цый на фэст прой дзе ў Ві цеб скай аб лас ной 

фі лар мо ніі.

З 3 па 12 снеж ня аб лас ны цэнтр без пе ра боль шан ня ста-

не ўні каль ным мес цам для ама та раў му зы кі. Як ад зна чы ла 

ды рэк тар дзяр жаў най кан цэрт най уста но вы «Ві цеб ская 

аб лас ная фі лар мо нія» Але на ПА ДА ЛЯК, пад час куль тур-

най па дзеі двац ца ты раз ад бу дуц ца на ву ко выя чы тан ні.

Іван Іва на віч Са ляр цін скі пра жыў ка рот кае жыц цё, але 

на заў сё ды ўвай шоў у спіс са мых аду ка ва ных лю дзей пла-

не ты. На ра дзіў ся ў Ві цеб ску ў 1902 го дзе, па мёр у 1944-м 

у Но ва сі бір ску. Сла ву атры маў як му зы ка знаў ца, му зыч ны 

і тэ ат раль ны кры тык, тэ а рэ тык ба ле та, да сле да ваў пы тан ні 

эс тэ ты кі і псі ха ло гіі. Ён ве даў больш за 25 моў, ка ля сот ні 

дыя лек таў. Іван Іва на віч сяб ра ваў з Дзміт ры ем Шас та ко ві-

чам, які пры свя ціў яго па мя ці дру гое фар тэ пі ян нае трыа.

У Ві цеб ску Са ляр цін ска му стаіць пом нік — ка ля му зыч-

на га ву чы лі шча, якое но сіць яго імя.

Сё ле та на пер шым кан цэр це вы сту піць за слу жа ны ар-

тыст Ра сіі Ба рыс Бе ра зоў скі, адзін з са мых та ле на ві тых 

пі я ніс таў. Кры ты кі роз ных кра ін на зы ва юць яго вір ту о зам. 

Ён вы ка нае тво ры рус кіх кам па зі та раў, у тым лі ку Дзміт рыя 

Шас та ко ві ча.

А пад час ура чыс та га за крыц ця вы сту піць на шча дак ле-

ген дар най рус кай ды нас тыі, лаў рэ ат між на род ных кон кур-

саў скры пач з Фран цыі Фран суа Пі но-Бе нуа.

Як сцвяр джа юць ар га ні за та ры, на ват лю дзі «не пад рых-

та ва ныя», вель мі да лё кія ад кла січ най му зы кі атры ма юць 

аса ло ду на кан цэр тах.

Фак тыч на за га ды пра вя дзен ня фес ты ва лю вы рас ла 

цэ лае па ка лен не. І хай па раў наль на ня мно га, але ў аб-

лас ным цэнт ры ста ла больш тых, хто ра зу мее, што та кое 

са праўд нае мас тац тва.

Ці ка ва, што ў пра гра му гар ма ніч на «ўпі шац ца» і вы ступ-

лен не ві цеб ска га ка лек ты ву су час най ха рэа гра фіі.

Па-за фэс там «куль тур нае ме ню» фі лар мо ніі так са ма 

вель мі ба га тае і на сы ча нае сюр пры за мі.

У пры ват нас ці, тут пра вод зяць му зыч ныя ўро кі для ця-

жар ных і для мам з не маў ля тамі. Та кім чы нам мож на на ву-

чыц ца, напрыклад, спя ваць ка лы хан ку....

Вель мі па пу ляр ны мі ста лі вы ступ лен ні сім фа ніч на га 

ар кест ра фі лар мо ніі і ін шых ка лек ты ваў. Ці ка ва, што вы-

сту па юць му зы кан ты, вы ка наў цы і пад ад кры тым не бам. 

І што год на гэ тыя кан цэр ты пры хо дзіць усё больш лю-

дзей.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Фес ты ва лім!Фес ты ва лім!

ТУТ «ПАД ФА НЕ РУ» НЕ СПЯ ВА ЮЦЬ

У Бо га яў лен скай царк ве 
аж два цу да дзей ныя аб ра зы.

Пра мяс цо выя сла ву тас ці мож на да ве дац ца ад ра зу ж на вак за ле.


