
Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма ты за цыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 3 лі пе ня вы пус ці ла 
ў аба ра чэн не дзве паш то выя мар кі і блок з се рыі 
«Дзяр жаў ныя сім ва лы Рэс пуб лі кі Бе ла русь». 
На іх — дзяр жаў ны сцяг на шай кра і ны, яе герб 
і сло вы гім на.

З 4 лі пе ня ў аба ра чэн ні так са ма паш-
то вы блок «Са фій скі са бор у По лац ку», 
а з 8-га — дзве паш то выя мар кі з се рыі 
«Цырк». Ад мет на, што абод ва цыр кі (Бе-
ла рус кі дзяр жаў ны ў Мін ску і Го мель скі 
дзяр жаў ны) раз ме шча ны ў цэнт ры га ра-
доў, з'яў ля юц ца іх ві зі тоў ка мі і ўлю бё ны-
мі мес ца мі баў лен ня ча су — і дзя цей, і 
да рос лых...

�

Доб рая на ві на: у пят ні цу 8 лі-
пе ня на раз да рож жы па між 
Ма лы мі і Вя лі кі мі Аў цю ка мі ад-
кры ец ца вось мы Усе бе ла рус кі 
фес ты валь на род на га гу ма ру. 
Аб тым, што там бу дзе і хто, 
«Звяз да» па пра сі ла рас ка заць 
«баць ку-за сна валь ні ка» фес-
ты ва лю, пісь мен ні ка Ула дзі мі-
ра ЛІП СКА ГА.

— Ула дзі мір Сця па на віч, факт, 
на пэў на, вя до мы ўсім: Аў цю кі — 
ста лі цу ай чын на га гу ма ру — ад-
кры лі вы. А вось як гэ та ад бы ло-
ся?.. Да вай це на га да ем.

— Да вай це, і пач нём зда лё ку, з 
та го, што не ка лі ў Ма лых Аў цю ках 
жы ла мая ста рэй шая сяст ра. Яна 
бы ла за му жам за ляс ні чым і як раз 
на ра дзі ла двой ню. Мы з баць кам вы-
пра ві лі ся гля дзець. Ша шы там, вя до-
ма ж, не бы ло, ней ка га транс пар ту — 
так са ма. І та му з на шых Шоў ка ві чаў 
мы пай шлі пе ха той. Пом ню, па ней кіх 
ба ло тах, па клад ках... Мес ца мі баць-
ка мя не пе ра но сіў...

Што яшчэ з та го ча су пом ню — 
пер шы раз еў куп лё ную каў ба су і пер-
шы раз ад чу ваў ся бе гос цем... Але ж 
по тым сяст ра пе ра еха ла ў Ка лін ка ві-
чы, і я пра гэ ту ванд роў ку, на пэў на, 
за быў ся б, бо на дзі ця чы ро зум Аў цю-
кі як Аў цю кі — вёс ка як вёс ка...

— ...Ну хі ба што дзве іх — Аў цю-
кі Вя лі кія і Ма лыя... І Ма лыя, да рэ-
чы, боль шыя за Вя лі кія?

— Што, вя до ма ж, смеш на... А да-
лей бо лей, як той ка заў, бо праз мно-
гія га ды ў тыя ж мяс ці ны я вы ра шыў 
за ві таць ужо як стар шы ня Бе ла рус-
ка га Дзі ця ча га фон ду і як пісь мен нік. 
Да рэ чы, еду ту ды, а кі роў ца ў мя не 
пы та ец ца, ці ве даю я, што гэ та за вёс-
кі, рас каз вае, што аў цю коў цы — яны, 
маў ляў, та кія: яны, ка лі неш та не да-
спа до бы, то і па біць яшчэ мо гуць.

— Бы ло ад ча го спа ло хац ца?
— Па шчы рас ці, я ра ды, што гэ-

та га не зра біў, што не ка лі не збо-
чыў, што, як пі саў Ге надзь Бу раў кін: 
шмат дзе «...ез дзіў і кро чыў, у аб' езд 
і на цянь кі, і шчас лі вы, што ад ной чы 
за вітаў у Аў цю кі...». Бо лю дзі там са-
праў ды ад мет ныя — вель мі шчы рыя, 
пра ца ві тыя, вя сё лыя... Та кія ж, як у 
ма іх род ных Шоў ка ві чах. І ў той жа 

час — трош кі не та кія. Узяць пер-
шы і, на пэў на, ужо кож на му вя до мы 
жарт: «Мань ка, а ці мы еш ся ты? — 
Мы ю ся. — А дзе? — У рэ чцы. — А 
зі мой? — А коль кі той зі мы?» Гэ та 
ж ад туль... Ці «Ка лін ка, ча му ў вас 
толь кі адзін сы нок? Да чуш ку па ра 
па шу каць... — Ка ла сок, не пад лаў-
лю свай го му жа цвя ро зым». Аль бо 
вось яшчэ. Це шча — зя цю: «Мне так 
дрэн на бы ло, так дрэн на — ду ма ла, 
па мру». Ён ёй: «А я спа дзя ваў ся». 
Аль бо вось: «Ці праў да, што свая 
жон ка лепш, чым чу жая? — Так, але 
пе ра ка нац ца ў гэ тым хо ча кож ны»... 
Зноў жа пра аў цюч ку. Про сіц ца тая ў 
за гад чы ка фер мы: «Ад пус ці, ка ла сок, 
ра ней ча су да моў. — На вош та? — А 
я з ка нём да мо ві ла ся...»

— Са праўд ная «сме ха нос ная» 
жы ла!

— Так. Дык ці трэ ба здзіў ляц ца, 
што я, па тра піў шы на яе, пай шоў па 
баб ках, па дзяд ках, па ха тах і прос-
та ўлю біў ся ў гэ тых лю дзей! Пом ню, 
на ча ваў у ад ной ба бу лі... Ра ні цай пра-
чы на ю ся, яна даў но на на гах, але ж 
ка жа, што яшчэ не сне да ла. «А што 
ж, — пы та ю ся, — у вас на сня да-
нак?» — «Па тап цы», — ад каз вае. 
Коль кі жыў, ду маю, та кой стра вы не 
чуў... А гэ та, як вы свят ля ец ца, хлеб, 
па кры ша ны ў ма ла ко... Вось вам і 
па тап цы.

У дру гой ба бу лі (га доў 80-ці) ве ча-
рам быў. Яна за прас ні цай ся дзе ла: 
рас каз ва ла мне і па каз ва ла, коль кі па-
ду шак мае (а яны ж га рой на лож ках 
ля жаць... І ўсе на вал кі ў вы шыў ках!), 
рас каз ва ла, што за му жам ні ко лі не бы-
ла: не знай шло ся, маў ляў, ча ла ве ка... 
Я за піс ваю ўсё на дык та фон. А яна, 
ба чу, воч кам на яго па ко сіц ца і ад су не-
цца. Пы та ю ся, ча му? Ад каз вае: «Дык 
жа ней кае воч ка га рыць. Ба ю ся, каб 
мая ку дзель ка не ўспых ну ла».

Ка ра цей, я там столь кі ўся го са-
браў і за пі саў, што з'я ві ла ся кніж ка 
«Пра ка лас коў і ка лі нак, якія га ру юць 
і жар ту юць». 

Але і пас ля гэ та га кроп ку па ста-
віць не мог. Ха це ла ся не як усла віць 
гэ тых лю дзей, неш та зра біць для іх, 
ха це ла ся, каб Аў цю кі для ся бе ад-
кры лі ін шыя.

— Атрым лі ва ец ца, як раз на 
гэ тай «гле бе» і на ра дзі ла ся ідэя 
фес ты ва лю бе ла рус ка га на род-
на га гу ма ру?

— Так. Але ж спа чат ку я па дзя ліў ся 
ёю з ка ле га мі па пя ры. І толь кі пас ля 
гэ та га ра зам з Ге на дзем Бу раў кі ным і 
Але сем Пет ра шке ві чам мы пай шлі да 
та га час на га мі ніст ра куль ту ры Ана то ля 
Бу тэ ві ча. Ён, дзя ка ваць Бо гу, і вы слу-
хаў нас, і пад тры маў, і по тым пры ехаў 
на ад крыц цё... Цуд якое свя та атры-
ма ла ся! Па ся рэ дзі не, па між Вя лі кі мі і 
Ма лы мі Аў цю ка мі, у ле се па бу да ва лі 
вя лі кую сцэ ну і ўсё па трэб нае, пра вя лі 
элект рыч насць, на за пра ша лі гас цей — 
у тым лі ку за меж ных...

Да рэ чы, на пя рэ дад ні па пра сі лі 
мес ці чаў вы ка сіць тра ву. Пры еха лі, 
так бы мо віць, «пры маць ра бо ту» і 
ва чам не па ве ры лі: лат ка ско ша на, 
лат ка не. Пы та ем ся, ча му? Ка жуць: 
«А той тра вы на шы ка ро вы не ядуць». 
Ну хі ба ж гэ та не смеш на?!

— Ула дзі мір Сця па на віч, на пер-
шым фес ты ва лі, 20 га доў та му, і са-
праў ды бы лі дэ ле га цыі з Бал га рыі, 
з Ра сіі, з Укра і ны... Та кім чы нам ва-
шы і на шы Аў цю кі па сут нас ці апы-
ну лі ся на між на род най ар бі це?

— Я га на ру ся, што так атры ма-
ла ся, што ў мя не ха пі ла по ра ху не 
толь кі ад крыць іх, але і двац цаць га-
доў пад трым лі ваць дух фес ты ва лю. 
Бо гэ та — маё дзе ці шча.

Я ра ды, што на па пя рэд нім, сё-
мым фес ты ва лі, мы ад кры лі ў Аў-
цю ках му зей бе ла рус ка га на род на га 
гу ма ру, што там ёсць карч ма «Га на-
рыс ты па рсюк», што лю дзі, мож на 
ска заць, з уся го све ту ідуць і едуць 
ту ды, што там спраў ля юць вя сел лі... 
І я, да рэ чы, усім ка жу, што мож на 
ся дзець у ін тэр нэ це, неш та «стрыг-
чы» ад туль, неш та пры дум ляць. А 
мож на па ехаць у Аў цю кі і ад чуць, 
што та кое на род ны гу мар. Пры чым 
ён не толь кі аў цю коў скі, ён са праў ды 
бе ла рус кі і са праў ды на род ны! Гэ та 
ж мы вось та кія — мо жам ска за нуць 
дык ска за нуць! 

На вя лі кі жаль, сё ле та на фес-
ты валь не пры е дзе заў сёд ны госць, 
ле ген дар ны ды ры жор і на род ны ар-
тыст Мі хась Дры неў скі. На до ечы мы 
раз маў ля лі з ім, і я па пра сіў, каб той 
рас ка заў ней кі жарт. Ён злё ту, на 
тра сян цы вы даў «аў цю коў скі» дыя-
лог: «Ты ўжо ўстро іў ся? — Не, па куль 
не: яшчэ ра бо таю».

— Шка да, вя до ма ж, што не бу-
дзе Мі ха і ла Паў ла ві ча... А хто бу-
дзе? І што бу дзе на сё лет нім фес-
ты ва лі?

— Усе кар ты рас кры ваць, вя до ма 
ж, не ха це ла ся б — на ват для лю бі-
май «Звяз ды». Але ў на шай кра і не 
ёсць ня ма ла ці ка вых, са ма быт ных 
ка лек ты ваў — у Спо ра ве (Бя ро заў-
скі ра ён), у Ду бі не (Ва ло жын скі), у 
Шу мі лі не, у Бы ха ве, у Ка пы лі, на ра-
дзі ме Кра пі вы... У Го ме лі, ка жуць, 
ба буль кі-эн ту зі яст кі знай шлі ся... А 
ўсё ча му? Та му, што гу мар быў і за-
ста ец ца за па тра ба ва ным, та му што 
лю дзям па да ба ец ца — і са мім неш та 
ска за нуць, і пры пеў ку склас ці, і ін шых 
па слу хаць...

На фес ты ва лі вы сту піць ан самбль 
«Свя та», пры едуць Ула дзі мір Ра дзі ві-
лаў, Ана толь Зэ каў, Мі ко ла Ша бо віч, 
рэ дак цыя ча со пі са «Во жык»... Сваю 
вы ста ву зла дзіць мас так Алег Кар-
по віч (да рэ чы, сё ле та мы з ім вы да лі 
су мес ную кні гу «Над Аў цю ка мі тар-
маз ні»)... І без су мнен ня бу дзе мност-
ва ад крыц цяў — но вых та ле на ві тых 
анек дот чы каў, пры пе вач ні каў, чы-
таль ні каў, апа вя даль ні каў...

— Фес ты валь пач нец ца, як 
заўж ды, на раз да рож жы?

— Так, па між Ма лы мі і Вя лі кі мі Аў-
цю ка мі, не па да лёк ад карч мы «Га-
на рыс ты па рсюк». Сё ле та мы там 
ад кры ем пом нік Ка лас ку ды Ка лін-
цы і Ла ву пры мі рэн ня, каб усе, хто 
па сва рыў ся ці па спра чаў ся — хло-
пец з дзяў чы най, су сед з су се дам, 
му жык з жон кай, — маг лі за ві таць 
ту ды, «вы свет ліць ад но сі ны» і ўрэш-
це па мі рыц ца.

А на заўт ра ажы ве вя лі кая пло-
шча ў Ка лін ка ві чах. Там жа ад кры-
ец ца і но вая ву лі ца, на якой бу дуць 
прад стаў ле ны пад вор кі — з Вя лі кіх 
і Ма лых Аў цю коў, з Сы ро да, з усіх 
17 сель са ве таў! І гэ та ўні каль на, бо 
там усе ад мет нас ці, усе «фір мо выя» 
фіш кі: і пры каз кі-пры маў кі, і стра вы, 
і на род ныя ўмель цы, і на поі...

— Мо жа, на ват «Ра га ту ха» бу-
дзе?

— А як жа!.. Мі лі цы я нер у Аў цю ках 
за сту каў дзе да ля са ма гон на га апа-
ра та. Ка жа: «Кінь це гэ тую спра ву, а 
то па са джу ў тур му. — А та ды мой 
сын бу дзе гнаць. — Я і сы на па са-
джу. — То ўнук за ме ніць. — А ка лі і 
ўну ка? — То ўсё роў на без «ра га ту-
хі» не бу дзем, бо к та му ча су я ўжо 
ад ся джу».

— Вось і па гу та ры з імі, з ты мі 
аў цю коў ца мі...

— Я на стой лі ва гэ та ра іў бы, пры-
чым — кож на му гос цю. А яшчэ — не 
пра пус ціць «Алім пій скія аў цю коў скія 
гуль ні», кон курс пры га жос ці «Міс Аў-
цю кі»...

Па ра лель на з імі на га лоў най сцэ не 
рас пач нец ца вы ступ лен не гу ма рыс-
таў — дэ ле га цый з усіх аб лас цей і го-
ра да Мін ска. Жу ры бу дзе вы зна чаць 
пе ра мож цаў у шас ці на мі на цы ях: анек-
дот, жарт, пры пеў ка, мі ні я цю ра...

На пры кан цы ад бу дзец ца за ключ-
ны га ла-кан цэрт. Ка ра цей, і на гэ тым 
фес ты ва лі па він на быць ве се ла, муд-
ра, пры го жа, што здоль на ства рыць 
доб ры на строй. А ён, у сваю чар гу, — 
паў плы ваць на зда роўе і на ват на 
лёс. Так што сар дэч на за пра шаю.

— За ста ло ся на га даць, што тра-
піць на свя та мож на толь кі праз 
аў цю коў скую мыт ню?

— Так. Але ж паш пар тоў ды віз 
там ні хто спа га няць не бу дзе, а вось 
без жар ту ці пры пеў кі мож на і не 
прай сці... Хі ба што на ла пу мыт ні кам 
даць. Так што вы бі рай це, што тан ней. 
І, вя до ма ж, пры ходзь це: я ўпэў не-
ны — не па шка ду е це.

— Дзя куй.
Ва лян ці на ДОЎ НАР.

dounar@zviazda.by

ВЫ ШЫ ВАН КІ 
НЕ МАЎ ЛЯ ТАМ
Ці шы ню ка лі до раў у ра дзіль ным до ме Дзяр жын-
скай цэнт раль най ра ён най баль ні цы час ад ча су пе-
ра ры ва юць звон кія га ла сы но ва на ро джа ных. Іх ма ці 
зна хо дзяц ца ў па ста ян ным кан так це з ма лы мі і пад 
кант ро лем мед пер са на лу. Днямі ў ра дзіль ню завіталі 
асаб лі выя гос ці — прад стаў ні кі Мінск ага аб лас но га 
ка мі тэ та Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла-
дзі. Іх су стра каў за гад чык аку шэр ска га ад дзя лен ня 
Ва ле рый Ле бя дзеў скі.

Рас па шон ка з бе ла рус кім ар на мен там ста ла пер шым па да-
рун кам для но ва на ро джа най Па лі ны і яе ма ці Тац ця ны. Та кім 
ары гі наль ным і не звы чай ным спо са бам ак ты віс ты па він ша ва-
лі ма ці і не маў лят ад ра зу з не каль кі мі ўра чыс ты мі па дзея мі.

— Ак цыя «Па да ры но ва на ро джа на му вы шы ван ку» бы ла 
пры мер ка ва на да свя та «Дзень вы шы ван кі», якое прай шло 
2 лі пе ня. А 3 лі пе ня Дзяр жынск ад зна чыў не толь кі Дзень 
Не за леж нас ці, але і свой 870-га до вы юбі лей, — кан ста та ваў 
пер шы сак ра тар Мінск ага аб лас но га Ка мі тэ та гра мад скай 
ар га ні за цыі «БРСМ» Дзміт рый Ва ра нюк.

Па да рун кі з на цы я наль ным ар на мен там атры ма лі двое 
не маў лят. Іх ма ту лям бы лі ўру ча ны квет кі.

Спа кон ве ку вы шы ва ная са роч ка лі чы ла ся не толь кі адзен-
нем, але і абя рэ гам — сім ва лам шчас ця, зда роўя, пры га жос ці 
і ро да вай па мя ці. І сён ня ў Мін скай воб лас ці і ва ўсіх рэ гі ё нах 
кра і ны тра ды цыі вы ра бу вы шы ва нак не стра ча ны. Бо лей за 
тое, яны бе раж лі ва за хоў ва юц ца.

— Ня хай гэ тыя не вя лі кія па да рун кі са гра ва юць вас цеп-
лы нёй, — ска заў Дзміт рый Ва ра нюк. — Я ра ды, што мы 
мо жам па дзя ліц ца з ма ла ды мі ма ма мі і іх ма лы мі час цін кай 
свай го сэр ца.

Да дам, даб ра чын ная ак цыя «Па да ры но ва на ро джа на му 
вы шы ван ку» з пос пе хам прай шла ў мно гіх га ра дах Мін шчы-
ны.

— Гэ та вель мі мі ла і па тры я тыч на. Мой сы нок на ра дзіў ся 
26 чэр ве ня, у Дзень мо ла дзі, што так са ма сім ва ліч на. Рас-
па шон ку мы аба вяз ко ва бу дзем на дзя ваць на ўсе знач ныя 
свя ты, — па дзя лі ла ся ўра жан ня мі Воль га. — Дзя куй за та кі 
цу доў ны па да ру нак.

У 2015 го дзе ў Дзяр жын скім ра дзіль ным до ме на свет 
з'я ві лі ся 825 дзя цей. Як сцвяр джа юць спе цы я ліс ты, сё ле та 
іх бу дзе больш.

Ла ры са КОР ШУН.

Свя точ наеСвя точ нае  ��

Не звы чай ная скульп тур ная кам па зі цыя ўпры го жы ла пля-
цоў ку ка ля па жар най час ці №4 на ву лі цы Каст рыч ніц кай. 
Гэ та свое асаб лі вы на па мін пра тое, які мі срод ка мі пе ра мя-
шчэн ня ў па чат ку ХХ ста год дзя ка рыс та лі ся ра таў ні кі. Руч-
ная ва дзя ная пом па, уста ля ва ная на па жар най ка рэ це, пе-
ра да дзе на ў часць баб руй ча ні нам Ге на дзем Сі да рэн кам. 

Ад крыц цё скульп тур най кам па зі цыі ад бы ло ся ў рам ках свят ка-
ван ня 629-год дзя з дня за сна ван ня Баб руй ска і 72-й га да ві ны яго 
вы зва лен ня ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. Пад гу кі па жар най 
сі рэ ны чыр во ную стуж ку пе ра рэ за лі стар шы ня Баб руй ска га гар-
вы кан ка ма Анд рэй Ка ва лен ка, на мес нік мі ніст ра МНС Бе ла ру сі, 
ге не рал-ма ёр унут ра най служ бы Аляк сандр Ху да ле еў, ста рас та 
За ход ня га Вар шаў ска га ра ё на Ян Жы мін скі. 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by
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НА ШЫ 
КАШ ТОЎ НАС ЦІ. 
НА НА ШЫХ МАР КАХ
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У Баб руй ску пра пі саў ся па жар ны абоз

Фі ла тэ лістФі ла тэ ліст  ��

СМЕ ХУ ВАР ТА!
Каб ад чуць, што та кое бе ла рус кі на род ны гу мар, вар та па ехаць у Аў цю кі


