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Афi цый на вы ста вач ны пра ект «Ра-

ры тэ ты На цы я наль на га гiс та рыч на га 

му зея Рэс пуб лi кi Бе ла русь» пач не пра-

ца ваць з 3 чэр ве ня, але ма ляў нi чыя 

ба не ры з вы ява мi гiс то ры ка-куль тур-

ных каш тоў нас цяў на шай кра i ны ўжо 

з'я вi лi ся на ага ро джы ста лiч на га пар ка 

Ча люс кiн цаў.

Iх 70, i, ка неш не, гэ та вель мi ма ла для 

та го, каб ад люст ра ваць усё ба гац це i не паў-

тор насць на цы я наль най куль тур най спад чы-

ны. Та му на здым кi тра пi лi «са мыя-са мыя» 

рэд кiя i каш тоў ныя прад ме ты з фон даў усiх 

пя цi фi лi ялаў гiс та рыч на га: му зе яў су час най 

бе ла рус кай дзяр жаў нас цi, гiс то рыi тэ ат раль-

най i му зыч най куль ту ры, гiс то рыi бе ла рус-

ка га кi но, пры ро ды i эка ло гii, До ма-му зея I 

з'ез да РСДРП. На вы стаў цы пад ад кры тым 

не бам мож на ўба чыць i пра чы таць на бе ла-

рус кай, рус кай i анг лiй скай мо вах пра тра-

ды цый ныя ўбо ры i слуц кiя па ясы, прад ме ты 

рэ лi гiй на га куль ту, мас тац кiя па лот ны, у тым 

лi ку парт рэ ты зна ка мi тых дзея чаў Бе ла ру-

сi, му зыч ныя iн стру мен ты i зброю, ма не ты 

i ўзна га ро ды, узо ры на род ных про мыс лаў i 

ра мёст ваў, ста ра даў нiя кнi гi...

 — Вы бi ра ю чы экс па на ты для гэ та га пра ек -

та, мы ста ра лi ся мак сi маль на поў на прад-

ста вiць роз ныя му зей ныя ка лек цыi i са мыя 

цi ка выя, рэд кiя i каш тоў ныя рэ чы з фон-

даў,  — га во рыць ды рэк тар На цы я наль-

на га гiс та рыч на га му зея Па вел СА ПО-

ЦЬКА.  — На кож ным ба не ры прад стаў ле на 

не каль кi экс па на таў, так што агуль ную iх 

коль касць на вы стаў цы мож на сме ла па мна-

жаць на ча ты ры. А ў перс пек ты ве, ка неш не, 

бы ло б здо ра ва, каб лю дзi, якiя ўба чаць гэ ты 

вы ста вач ны пра ект, за цi ка вi лi ся i прый шлi 

па мна жаць i па глыб ляць свае ве ды пра гiс-

то ры ка-куль тур ную спад чы ну Бе ла ру сi ўжо 

не па срэд на ў му зей, на на шы па ста ян ныя i 

ча со выя экс па зi цыi.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Культ асве таКульт асве та

Гiс то рыя пад ад кры тым не бам

На га да ем, ага ро джа пар ка куль ту ры i 

ад па чын ку iмя Ча люс кiн цаў у Мiн ску да-

лё ка не ўпер шы ню ста но вiц ца вы ста вач-

най пля цоў кай. Ця пе раш няя маш таб ная 

экс па зi цыя, аў та ра мi якой вы сту пi лi Алег 

Лу ка шэ вiч, Аляк сандр Аляк се еў, Алег Ла-

дзi саў i Да р'я Аў чын нi ка ва, прад стаў ле на 

пры пад трым цы Мi нiс тэр ства куль ту ры i 

Мiнск ага гар вы кан ка ма. Пла ну ец ца, што 

пра ца ваць  — да ступ на i цал кам бяс плат-

на для ўсiх на вед валь нi каў  — вы стаў ка 

бу дзе як мi нi мум на пра ця гу го да.

Ад ну з га лоў ных тэ ат раль ных прэм' ер

гэ та га свое асаб лi ва га се зо на — спек-

такль па сла ву тай шэкс пi раў скай 

тра ге дыi «Ка роль Лiр» Мi ка лая Пi нi гi-

на — сён ня мож на бу дзе па гля дзець 

ан лайн. Па ста ноў ка рых та ва ла ся як 

ад на з клю ча вых па дзей со та га се зо-

на Ку па лаў ска га тэ ат ра. Па сут нас цi, 

яна та кой i ста ла, але па коль кi праз 

ка ра на вi рус па куль не мо жа па каз-

вац ца гле да чу тра ды цый ным чы нам, 

вi дэа сэр вiс VOKA за бяс пе чыць яе ан-

лайн-транс ля цыю.

Гэ та бу дзе чар го вым ме ра пры ем ствам 

у го нар юбi лею На цы я наль на га ака дэ мiч-

на га тэ ат ра iмя Ян кi Ку па лы — якiя ча сы, 

та кiя i свят ка ван нi. Прэм' е ра спек так ля ад-

бы ла ся 26 снеж ня мi ну ла га го да, i па стаў-

ле ны мас тац кiм кi раў нi ком Ку па лаў ска га 

Мi ка ла ем Пi нi гi ным «Ка роль Лiр» вы клi каў 

рэ за нанс.

Га лоў ную ро лю на ра вiс та га Лi ра тут iг -

рае Вiк тар Ма на еў. Па сю жэ це ка роль, пе -

рад тым як ады сцi ад ула ды, раз дзя ляе 

ка ра леў ства па мiж дзвю ма доч ка мi, а трэ-

цюю, лю бi мую, вы сы лае з кра i ны, бо тая 

ад мо вi ла ся апi саць сваю да баць кi лю боў. 

З ак та са ма дур ства Лi ра па чы на юц ца iнт-

ры гi, страс цi i вар' яц тва. Ро лi да чок у транс-

ля цыi вы кон ва юць Вiк то рыя Чаў лыт ка, Ва-

лян цi на Гар цу е ва i Мар та Го лу бе ва.

Гэ тая тра ге дыя Шэкс пi ра на ку па лаў-

скай сцэ не бы ла па стаў ле на ўпер шы ню. 

Для яе сцэ нiч на га ўва саб лен ня быў узя ты 

пе ра клад Юр кi Гаў ру ка. Вар та ад зна чыць i 

ўба чыць сцэ наг ра фiю i кас цю мы спек так-

ля, пад рых та ва ныя мас тач кай Ка ця ры най 

Шы ма но вiч.

Па каз «Ка ра ля Лi ра» ў пра мым эфi ры 

ад бу дзец ца а сё май га дзi не сён ня, 29 мая, 

на сай це voka.tv аль бо ў ма бiль най пра-

гра ме VOKA.

Воль га МIЦ КЕ ВIЧ.

На сцэ неНа сцэ не

«КА РА ЛЯ ЛI РА» КУ ПА ЛАЎ СКА ГА ТЭ АТ РА 
ПА КА ЖУЦЬ АН ЛАЙН

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Гэ ты фес ты валь па руч ным ка-

шэн нi ба лот i за дум ваў ся як ак цыя, 

што звер не ўва гу на праб ле му за-

ха ва нас цi ба ло та i яго на сель нi каў. 

Вярт ля вая ча ро таў ка ды iн шыя вi-

ды яе кры ла тых та ва ры шаў ста но-

вяц ца ча сам ледзь не га лоў ны мi 

ге ро я мi та кiх свят. Iм пры свя ча юц-

 ца ад мыс ло выя стэн ды, тэ ма-

 тыч ныя пра гля ды, элект рон ныя i 

дру ка ва ныя аль бо мы. I, вя до ма, 

фэст — най перш маг чы масць ус-

пом нiць дзе да ву ка су. Спрад веч-

ны спо саб кась бы пры цяг вае на 

свя та мно гiх лю дзей. Па мя таю, як 

на пер шых фес ты ва лях, больш 

за дзе сяць га доў та му, на ба ло-

та пры хо дзi лi ста лыя муж чы ны з 

су сед нiх вё сак, каб па гля дзець на 

звы чай ную ся лян скую пра цу. Адзiн 

з iх ска заў та ды мне тое, што пом-

нiц ца да гэ тай па ры: «Най леп шая 

кась ба — гэ та ка лi ко сiш i ду ша 

ра ду ец ца». Ця пер i ў вёс ках за-

ста ло ся зу сiм ма ла ама та раў ка сы 

i та кiх знаў цаў iн стру мен та, якiм 

быў ге рой Яку ба Ко ла са ў «Но вай 

зям лi». Па мя та е це: «Дру гi хут чэй 

бы вы браў жон ку, чым дзядзь ка 

доб рую ка су»? Сён ня ў сель скай 

мяс цо вас цi, на жаль, ха рак тэр ны 

гук тра вы, што кла дзец ца ў пра-

ко сы пад вост рым ля зом, даў но 

рас тва рыў ся-згу бiў ся пад гу лам 

тры ме раў. А на зва ны фес ты валь 

дае маг чы масць ус пом нiць спрад-

веч ныя кло па ты бе ла ру саў. Ад ным 

з га лоў ных ра ней бы ла ме на вi та

ка са вi ца. Пра яе пад рых тоў ку, 

са му ра бо ту, кас цоў не раз рас каз ва-

лi ўдзель нi кi са ма дзей ных гур тоў, 

якiя аба вяз ко ва пры яз джа юць на 

фес ты валь. Фэст ар га нi за ваў за-

каз нiк «Спо раў скi», аба пi ра ю чы ся 

на тра ды цыi мяс цо вас цi, якiя тут 

даў но скла лi ся i пе ра да юц ца з па-

ка лен ня ў па ка лен не.

ЗЕМ ЛЯ РО БЫ-
ПЕР ША ПРА ХОД ЦЫ

Тра ды цый най каш тоў нас цю для 

ту тэй шых жы ха роў заў сё ды быў 

даб ра быт, якi ства ра ец ца ўлас най 

пра цай. Та кiх лю дзей мож на знай-

сцi ў кож ным з пе ра лi ча ных сель-

са ве таў, як i ў су сед нiх з iмi.

У Спо ра ве, якое да ло наз ву i 

за каз нi ку, i фес ты ва лю гу ма ру 

«Спо раў скiя жар ты», i iн шым мяс-

цо вым сла ву тас цям, ад чу ва юц ца 

на ступ ствы ўрба нi за цыi. Лю дзей 

ста но вiц ца менш, дзе цi вяс коў цаў 

ася да юць у га ра дах. Ва ўсiм Спо-

раў скiм сель са ве це, па вод ле слоў 

стар шы нi вы кан ка ма Аляк санд-

ра МАР ТЫ СЕ ВI ЧА, жы ве за раз 

кры ху больш за паў та ры ты ся чы 

ча ла век. Асноў ная част ка пра ца-

здоль ных лю дзей за ня та на мяс цо-

вым сель гас прад пры ем стве, iн шыя 

пра цу юць у ляс нiц тве, на ме лi я ра-

цыi, на аб' ек тах са цы яль на-куль-

тур на га пры зна чэн ня, у аран да та ра 

на во зе ры. У са мой вёс цы Спо ра ва, 

на прык лад, ня ма нi вод на га пры ват-

на га прад пры ем ства, нi хто на ват 

не спра ба ваў рас па чы наць сваю 

спра ву да ня даў ня га ча су.

Але ж, на шчас це, ёсць лю дзi, 

якiя хо чуць пра ца ваць на зям лi, 

ства раць даб ра быт сям'i. Свай го 

кштал ту пер ша пра ход ца мi мож на 

на зваць На тал лю i Ва сi ля Шчур-

ко. Два га ды та му яны ўзя лi тры 

гек та ры зям лi i за ня лi ся вы рошч-

ван нем ягад — экс пе ры мен ту юць 

з ма лi на мi i клуб нi ца мi. Цi ка ва, што 

ра ней Ва сiль ез дзiў на за роб кi ў 

Ра сiю, пра ца ваў на бу доў лях. З ча-

сам та кая ра бо та на да ку чы ла: у

веч ных раз' ез дах, хар ча ван не ўсу ха-

 мят ку... Вы ра шыў па спра ба ваць 

свае сi лы до ма, на ўлас ным ка вал-

ку зям лi. I ня хай для па чат ку яны з 

жон кай ар га нi за ва лi ра бо чыя мес-

цы толь кi для ся бе (праў да, у се-

зон най ма юць збор шчы каў з лi ку 

бес пра цоў ных), але з не ча га трэ ба 

бы ло па чы наць. Яны ры зык ну лi, i ў 

iх мно гае атры ма ла ся. Вось гэ тым 

лю дзям са праў ды бы ла б вель мi 

да рэ чы да па мо га, якую анан са ва-

ла но вая iнi цы я ты ва, тым больш 

што цяж кас цi, якiя ўзнiк лi ў но вых 

зем ля ро баў, цал кам да ты чы лi ся 

рэа лi за цыi пра дук цыi. А ка лi та-

кiх гас па да роў бу дзе не каль кi, iм 

да па мо гуць аб' яд нац ца, каб ра-

зам знай сцi вы ра шэн не праб лем. 

Да сяг нуць апош ня га ста не ляг чэй 

пры пад трым цы пэў най струк ту-

ры.

ЖЫ ВЁ ЛА ВОД 
I ПРАД ПРЫ МАЛЬ НIК

Як па ве да мiў стар шы ня Стры-

гiн ска га сель ска га Са ве та Iван 

КРА ГЕЛЬ, на iх тэ ры то рыi прад-

пры маль ных, iнi цы я тыў ных лю дзей 

ха пае. На прык лад, ня даў на Дзмiт-

рый Ма нюк, ма ла ды ча ла век, якi 

атры маў про фiль ную аду ка цыю,

вы ра шыў за няц ца сель скай 

гас па дар кай са ма стой на. На пад-

вор ку Дзмiт рыя ўжо ўтрым лi ва ец-

ца дзя ся так ка роў, ёсць авеч кi, да-

маш няя птуш ка, учас так зям лi для 

аса бiс тай пад соб най гас па дар кi.

У тэ ле фон най раз мо ве Дзмiт-

рый рас ка заў, што не вя лi кi ста-

бiль ны пры бы так атрым лi вае ад 

зда чы ма ла ка, але ха цеў бы па шы-

раць i раз вi ваць гас па дар ку. Пра 

маг чы мы ўдзел у пра ек це ве дае, 

па кi нуў сваю за яў ку ў сель скiм вы-

кан ка ме, га то вы паў дзель нi чаць ў 

кон кур се на грант.

Дзмiт рый Жу ко вiч, вы ха дзец з 

вёс кi Пе ра су да вi чы Стры гiн ска га 

сель са ве та, — больш во пыт ны 

прад пры маль нiк. Дзмiт рый Ула-

дзi мi ра вiч мае бiз нес у го ра дзе, 

але i ма лую ра дзi му не за бы вае. 

У яго род най вёс цы не каль кi га-

доў та му за кры лi ма га зiн. Лю дзей 

ста ла аб слу гоў ваць аў та кра ма, а 

па мяш кан не ста я ла без спра вы. 

Прад пры маль нiк узяў ся за ад наў-

лен не бу дын ка, зра бiў на леж ны 

ра монт, доб ра ўпа рад ка ваў тэ ры-

то рыю. Сло вам, зра бiў ца цач ку з 

та го ма га зi на i ад крыў ганд лё вы 

аб' ект для лю дзей.

— Вёс ка Пе ра су да вi чы не вя-

лi кая, але ганд лё вы пункт рэн та-

бель ны, — ска заў Дзмiт рый Жу-

ко вiч. — Мы со чым за по пы там, 

аб наў ля ем асар ты мент, не на круч-

ва ем цэ ны, у вы нi ку ма ем па куп-

нi коў не толь кi са сва ёй вёс кi, але 

i з су сед нiх на се ле ных пунк таў, да 

нас i га ра джа не па па куп кi за яз-

джа юць.

Прад пры маль нiк ня даў на ўзяў 

яшчэ не каль кi пус ту ю чых участ каў 

зям лi, мае на мер ад крыць у род-

най вёс цы не вя лi кую вы твор часць 

ды iн шыя аб' ек ты са цы яль на га 

пры зна чэн ня. Пла ны, са праў ды, 

вя лi кiя, i Дзмiт рый Ула дзi мi ра вiч, 

як той ка заў, дзвю ма ру ка мi за 

рэа лi за цыю аб' яў ле ных пра ек таў, 

на кi ра ва ных на раз ня во лен не iнi-

цы я ты вы мяс цо ва га на сель нiц тва, 

ак тыў ны ўдзел лю дзей у раз вiц цi 

рэ гi ё на.

ЦЭНТ РЫ РАЗ ВIЦ ЦЯ 
I КОН КУРС 
ПРА ПА НОЎ

Ужо ад бы ло ся не каль кi кан-

фе рэн цый па на зва най тэ ме. На 

апош няй за круг лым ста лом су-

стра ка лi ся ка ар ды на та ры пра гра-

мы i кi раў нi кi ра ён най ды мяс цо вай 

ула ды. Як па ве да мi ла ка ар ды на-

тар пра ек та «Ланд шаф на-ары ен-

та ва нае раз вiц цё сель скiх тэ ры-

то рый да лi ны ра кi Ясель да пры 

ўдзе ле мяс цо ва га на сель нiц тва» 

Але на АПОЛЬ КА, яго рэа лi за цыя 

на Бя ро заў шчы не па чы на ец ца з 

ацэн кi па тэн цы я лу раз вiц ця прад-

пры маль нiц тва на тэ ры то рыi на-

зва ных сель са ве таў i ства рэн ня 

сiс тэ мы кi ра ван ня эка рэ гi ё нам. 

У цэнт рах раз вiц ця, якiя бу дуць 

ство ра ны ў кож ным сель са ве це, 

жы ха рам да па мо гуць рас пра ца-

ваць свае мяс цо выя iнi цы я ты вы. 

Там ча ка юць лю дзей, за цi каў ле-

ных раз вiц цём ту рыз му, ра мес-

нiц тва, удас ка на лен нем сфе ры 

па слуг, вы твор час цi i ар га нiч на га 

зем ля роб ства, а так са ма тых, хто 

пра па нуе пра ек ты па за ха ван нi 

пры род най i гiс та рыч на-куль тур-

най спад чы ны рэ гi ё на. Да лей на 

кон курс най асно ве бу дуць вы бра-

ны леп шыя пра па но вы, на рэа лi за-

цыю якiх вы дзе ле на 280 000 еў ра. 

Усе вы шэй пе ра лi ча ныя гас па да ры, 

ра бот нi кi, прад пры маль нi кi мо гуць 

прэ тэн да ваць на ўдзел.

На кан фе рэн цыi ў сту дзе нi iш-

ла га вор ка пра тое, што праз тры 

га ды ў да лi не ра кi Ясель ды жыц-

цё па вiн на змя нiц ца. Там з'я вяц ца 

но выя вi ды бiз не су, ары гi наль ныя 

брэн ды i пра дук цыя з мяс цо вай 

сы ра вi ны, вы рас це по пыт на ту-

рыс тыч ныя па слу гi, з ча сам бу дуць 

аказ ваць но выя вi ды па слуг. Усё 

гэ та ста не рэ аль нас цю, ка лi лю дзi 

возь муц ца i зро бяць. Пад трым ка 

цал кам рэ аль ная.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

Фо та Ва ле рыя КА РА ЛЯ.

ТУ РЫЗМ, РА МЕС НIЦ ТВА, ВЫ ТВОР ЧАСЦЬ

На бе ра зе Ясель ды.

На «Спо раў скiх се на ко сах».
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