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ЖО сё мы раз у Глы бо кім прай шоў 

пры го жы, вя сё лы, ма ляў ні ча-мас-

ка рад ны, спеў ны, фе е рыч ны, ягад-

на-апе тыт ны, яск ра вы, аду ка цый ны і не за-

быў ны «Віш нё вы фес ты валь». Між ін шым, 

фес ты ва лю на да дзе ны ста тус між на род-

на га, бо да глы ба чан чар го вы раз пры еха-

лі са ма дзей ныя і са ма быт ныя ка лек ты вы і 

вы ка наў цы з Лат віі, Літ вы, Ра сіі, Мал до вы, 

Гру зіі, Поль шчы, бы лі дэ ле га цыі з Фран цыі 

і Япо ніі. А на ша зям ляч ка, вы дат ная скры-

пач ка і спя вач ка з Аў стрыі, лаў рэ ат між-

на род ных кон кур саў, вы пуск ні ца Вен скай 

кан сер ва то рыі Юлія Ле бя дзен ка па ка ры ла 

гас па да роў і гас цей свя та сва ім пра нік нё-

ным не за быў ным го ла сам, вір ту оз най іг рой 

і шы коў ным рэ пер ту а рам.

«Віш нё вы фес ты валь» — брэнд не толь-

кі го ра да Глы бо кае, але і ўсёй Ві цеб шчы-

ны. Дзя ку ю чы свя ту ў гэ ты па азер скі край 

вяр ну ла ся га на ро вае зван не «го рад-сад», 

тут ад ра дзі лі тра ды цыю са дзіць ма ла дыя 

дрэў цы ча рэш няў і віш няў, ус па мі наць зем-

ля коў, якія зра бі лі свой на ву ко вы ўнё сак у 

се лек цый ную спра ву раз вя дзен ня са доў, 

асаб лі ва віш нё вых.

Сё ле та, як і пад час бы лых свят, глы ба ча не 

здзі ві лі ўсіх сва і мі тор та-ку лі нар ны мі здоль-

нас ця мі — та кой коль кас ці пі ра гоў і тар тоў з 

віш ня мі не бы ло тут, ба дай, ні ко лі.

А яшчэ са ма «Віш нё вая ка ра ле ва» 

ўдзель ні ча ла ва ўра чыс тай рэ гіст ра цыі 

«віш нё ва га вя сел ля».

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.
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