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БОГ, ГО НАР, АЙ ЧЫ НА
Мсці слаў шчы на ба га тая на вя лі-

кія па дзеі і лю дзей, якія іх здзяйс ня лі 

і які мі га на рац ца не толь кі мяс цо выя, 

а і ўся кра і на. Сам вя лі кі князь Мсці-

слаў скі Ся мён Луг вен, які пад час 

Грун валь дскай біт вы ка ман да ваў 

ха руг ва мі, су стра каў пры сут ных. 

Па ста ра даў няй тра ды цыі па чэс ных 

гас цей час та ва лі жы ва твор ным на-

по ем зям лі Мсці слаў скай — дух мя-

ным хлеб ным ква сам.

— За доў гія га ды на на шай зям-

лі аб' яд на лі ся тра ды цыі роз ных 

на ро даў і да сяг нен ні шмат лі кіх па-

ка лен няў. Фес ты валь для на ша га 

го ра да — гэ та не толь кі за ха ван не 

тра ды цый даў ні ны, але і ад ра джэн-

не на род най куль ту ры і по бы ту, — 

за ўва жыў Аляк сандр ПРА КО ПАЎ, 

стар шы ня Мсці слаў ска га рай вы-

кан ка ма. — Гэ та вяр тан не ў эпо-

ху Ся рэд ня веч ча і пра слаў лен не 

на шых прод каў, у кры ві якіх жы ла 

лю боў да Ай чы ны, сва ёй зям лі, на-

ро да як веч ных каш тоў нас цяў, што 

яд на юць па ка лен ні.

Пе ра мож цу тур ні ру князь па абя-

цаў па да рыць ку фэ рак кня жац кі, 

ру ка мі ўмель цаў зям лі Мсці слаў-

скай зроб ле ны. Ка ман дор ор дэ на 

паў ноч на га хра ма мі сір Гіл мар Дэ во 

пе ра сёк ка нат як знак поў най га тоў-

нас ці да спа бор ніц тваў, а біс куп скі 

ві ка рый для Ма гі лё ва і Ма гі лёў-

скай воб лас ці Аляк сандр ЯШЭЎ-

СКІ бла сла віў удзель ні каў тур ні ру:

— На род, які не па мя тае сваю 

гіс то рыю, — на род без бу ду чы ні. 

Ры цар скі фэст свед чыць, што наш 

на род не толь кі па мя тае гіс то рыю 

прод каў, але і жа дае ня стом на яе 

па глыб ляць. Ка лі мы чу ем сло ва 

ры цар, то ўспа мі на ем тры сло вы. 

Бог — які заўж ды па ві нен быць на 

пер шым мес цы, тым больш, ка лі ён 

не бла сла віць, то ча ла век пра цуе 

да рэм на і да рэм на спа жы вае хлеб. 

Та му вель мі добра, што па тра ды-

цыі мы про сім Бо жа га бла сла вен ня 

на па чат ку гэ та га ры цар ска га спа-

бор ніц тва. Дру гое сло ва — го нар. 

Ры ца ры га на ры лі ся да сяг нен ня мі, 

здзейс не ны мі на ка рысць на ро да і 

кра і ны, а не ўлас ны мі да сяг нен ня-

мі. Трэ цяе сло ва — Ай чы на, лю боў 

да якой ня хай не толь кі ўзрас тае ў 

нас, але і пе рад аец ца на шым на-

шчад кам.

ФАЛЬ ШЫ Ё НЫ, 
ТА ПА РЫ, ЛУ КІ

Пас ля ўра чыс та га ад крыц ця 

свя та над га рад ской пло шчай за гу-

ча ла ся рэд ня веч ная му зы ка гур та 

«Лі ты та лер», а на Зам ка вай га ры 

па ча лі ся кон ныя за ба вы. Ры ца ры з 

клу ба «За ла тая шпо ра» за баў ля лі 

на тоўп май стэр скай вы езд кай ко-

ней і на поў ным ска ку на ма га лі ся 

на са дзіць на дзі ду хус цін ку, якую 

пры га жу ня з гле да чоў кі ну ла на 

зям лю. Яе гас па ды ню пас ля пра-

мчаў на ка ні во ін — пе ра мож ца гэ-

та га спа бор ніц тва.

Пас ля на рыс та лі шча пад цяг ну-

ла ся пя хо та, во і ны якой у схват ках 

трое на трое рэ кан стру я ва лі гіс та-

рыч ны ся рэд ня веч ны бой — зма-

ган не на му ля жах дак лад най зброі: 

мя чах, фаль шы ё нах, та па рах, але-

бар дах.

— Во і ны мо гуць вы ка рыс тоў-

ваць уда ры, пры мя няць бар цоў-

скую тэх ні ку, кід кі, пад сеч кі, ра-

біць уда ры лю бы мі част ка мі це ла 

і зброі. Мэ та ры ца ра — вы вес ці 

апа не нта з бою, а ме на ві та — ка лі 

во раг ля жыць на зям лі, — рас ка-

заў аб пра ві лах бою суд дзя, які 

прад ста віў ся, як мар шал Бе ла-

яр. — За ба ро не на лю бая ра бо та ў 

ступ ні, па хвін не, во чы, пад ка ле на, 

кід кі пра гі бам і за ло мы су праць на-

ту раль на га згі бу су ста ва.

Ва я ва лі ры ца ры з та кім ім пэ там, 

што, каб не ўпа сці на зям лю і не 

прай граць схват ку, не каль кі ра зоў 

бу ры лі ага ро джу, якая аба ра ня ла 

гле да чоў ад бой кі.

Па ра лель на з дву бо я мі ры ца раў 

не па да лёк ад рыс та лі шча пра хо дзі-

лі спа бор ніц твы луч ні каў. У ад бо-

рач ным ту ры бы ло сем за стрэ лаў 

з роз ных дыс тан цый, у кож ным з 

якіх вы пус ка ла ся ад трох да шас ці 

стрэл. Па іх вы ні ках фар мі ра ва лі 

двой кі страль цоў, якія ў ду э лі стра-

ля лі па па да ючых мі шэ нях — ча-

ра пах. У кож на га во і на — па тры 

стра лы, каб мож на бы ло вы біць 

усе цэ лі.

Ад на з удзель ніц спа бор ніц-

тва — пя ці га до вая Ма ры на Кра-

жа ва, якая пры еха ла на тур нір ра-

зам з баць ка мі. Дзяў чо не пер шы 

раз на па доб ных ме ра пры ем ствах, 

ад нак як луч ні ца стра ляе ўпер шы-

ню. Ка жа, што на ву чыў стра ляць 

баць ка.

— Ду э лі — псі ха ла гіч на са мы 

скла да ны від за стрэ лаў, ас тат-

нія ўтрым лі ва юць больш гуль ня-

вых мо ман таў, — ка жа яе баць-

ка, Аляк сандр КРА ЖАЎ, кі раў-

нік Мінск ага страл ко ва га клу ба 

«Боў'с Клаб». — Клуб ства рыў ся 

12 га доў на зад. Мы ары ен ту ем-

ся на ча сы За ла той ар ды і Ус ход, 

праб ле ма толь кі, што знеш насць 

на ша не азі яц кая. Ма ры на ле тась 

на луч ні каў гля дзе ла з па гар дай, 

бе га ла вы ключ на з мя чом і за хап-

ля ла ся толь кі рат ні ка мі. Лук узя ла 

ў ру кі лі та раль на ме сяц та му.

Баць кі Ма ры ны жа на тыя во сем 

га доў. Яны поў ныя цёз кі: Аляк сандр 

Сяр ге е віч і Аляк санд ра Сяр ге еў на, 

па зна ё мі лі ся на хва лі страль бы з 

лу ка. Яны і ця пер жы вуць у май-

стэр ні.

Аляк сандр, да рэ чы, стаў пе ра-

мож цам тур ні ру луч ні каў. Яго па-

плеч ні кі жар ту юць, што ня ма лую 

ро лю ў гэ тым ады гры ваў брэх ся-

мей на га са ба кі — аў стра лій ска га 

ке лі Ві лі, які пад трым лі ваў гас па-

да ра.

ЗЕЛ ЛЕ ВЕДЗЬ МЫ, 
МАН ЦІ ЛЕ ТЫ, 
БІТ ВА ЗА ВА ДУ

Гос ці фес ты ва лю бы лі не толь кі 

гле да ча мі, але і ўдзель ні ка мі не-

ка то рых ме ра пры ем стваў тур ні ру. 

Вы ву ча лі ся рэд ня веч ныя тан цы, 

удзель ні ча лі ў тэ ма тыч ных квэс-

тах, ва ра жы лі на ку ры ных лап ках 

і да вед ва лі ся пра бу ду чы ню ў рун-

на га ара ку ла.

Каб пад сіл ка вац ца, гос ці на-

вед а лі пад во рак «Ста ра жыт ныя 

на поі — ка рысць для ду шы і це-

ла». Тут мож на бы ло па час та вац ца 

ары гі наль ны мі на по ямі, на прык лад, 

50-гра дус ным «Зел лем ведзь мы», 

якое ва ры ла ся са слёз дра ко на, 

воў чых ягад, па ву чыных ла пак, 

кры лаў ка жа на, ва ла соў ведзь мы. 

Моц ны на пой, са ма каш та ва ла. 

Га та ва лі па час ту нак «па том ныя 

ведзь мы» На дзея і Га лі на з сель-

ска га до ма куль ту ры Мсці слаў ска-

га ра ё на.

Са мыя да пыт лі выя да хо дзі лі да 

па жар най ве жы вы шы нёй 36 мет-

раў, дзе мож на бы ло па зва ніць у 

звон.

— Гіс та рыч ны Мсці слаў пе ра-

важ на быў збу да ва ны з дрэ ва, 

та му па жа ры бы лі час тай з'я вай. 

У XІX ста год дзі зга рэ ла больш 

за па ло ву го ра да, і ў 1890 го дзе 

ства ры лі доб ра ах вот нае па жар нае 

та ва рыст ва, дзе нес лі служ бу жы-

ха ры. У 1936-м для да зо ру збу да-

ва лі па жар ную ве жу, з якой мож на 

бы ло ўба чыць увесь Мсці слаў, — 

рас ка за ла Юлія ХА РАЛЬ ЦО ВА, 

га лоў ны за ха валь нік Мсці слаў-

ска га гіс то ры ка-ар хеа ла гіч на га 

му зея. — Унут ры ве жы прад стаў-

ле ны прад ме ты, якія мо гуць пры-

вес ці да па жа ру, і пры ста са ван ні, 

якія да па ма га юць з ім зма гац ца.

Ві до вішч ны мі бы лі і ры цар скія 

бу гур ты. Па вод ле сцэ на рыя, ры-

ца ры доў гі час ха дзі лі па пус ты ні і 

на тра пі лі на аазіс, ва ду з яко га трэ-

ба бы ло за ва я ваць, раз бу рыў шы 

ахоў ныя сце ны, а ва да чэр піі круж-

ка мі му сі лі пе ра нес ці на пой у свае 

гля кі. Бы лі так са ма біт ва на мос це, 

біт ва за ман ці ле та мі, зма ган не за 

зо ла та тамп лі е раў, за хоп сця га...

Бы лі на фэс це і дзве ге ра і ні 

да ся рэд ня веч ных ча соў — мя жы 

X і XІ ста год дзяў. Іры на і Воль га 

прад стаў ля лі дзяў чат з пле ме ні 

дры га ві чоў і лат га лаў — на род-

нас ці, што і да гэ туль жы ве на 

мя жы Бе ла ру сі і Лат віі. Сяб роў кі 

пры еха лі з Мін ска. Яны ка жуць, 

што ра ней ува хо дзі лі ў гіс та рыч-

ныя клу бы, ад нак ця пер да рос-

лае жыц цё не да зва ляе тра ціць 

шмат ча су на гэ та. Тым не менш 

на фес ты валь са бра лі ся і ру шы лі 

без роз ду му.

Кон нае мі ле клу ба «За ла тая 

шпо ра» — па пу ляр ная за ба ва ся-

рэд ня веч ча, якая вы клі ка ла шквал 

эмо цый. Ры ца ры на ко нях па він ны 

бы лі вы ха піць сцяг з рук сця га нос ца, 

яко га ахоў ва лі во і ны, та му на рыс-

та лі шчы ад бы ва лі ся жорст кія баі. 

Пас ля гэ та га ся рэд ня веч ных гле-

да чоў за баў ляў тру ка вым шоу клуб 

«Шат ланд ская пя хо та», во і ны яко га 

пас ля па ка за лі на ад ным з доб ра-

ах вот ні каў яшчэ і роз ныя ва ры ян ты 

па ка ран ня смер цю праз ка та ван ні.

Куль мі на цы яй тур ні ру стаў 

штурм мсці слаў ска га зам ка— бой 

са стра ля ні най, стрэ ла мі і пад па-

лам. А са мы каш тоў ны прыз тур-

ні ра — кня жац кі ку фэ рак — атры-

ма лі ры ца ры клу ба Kanton Zurіch, у 

якім рэ кан стру ю юць поз няе ся рэд-

ня веч ча — ба я вую куль ту ру Швей-

ца рыі і Гер ма ніі XІV ста год дзя.

Скон чы ла ся свя та вы ступ лен-

нем фольк-гур та «Ста ры Оль са» 

і гур та «Ада мант» з Пад мас коўя. 

А так са ма вог нен ным фэн тэ зі-шоу 

Dragon і StreamShow і фа ер-шоу 

тэ ат ра агню «Маг ра тэя», пас ля якіх 

усе, хто яшчэ мог, ру шы лі на ся рэд-

ня веч ную дыс ка тэ ку.

Іры на СІ ДА РОК. 

Фо та аў та ра і БелТА.

БУ ГУР ТЫ, КОН НАЕ МІ ЛЕ 
І ФА ЕР-ШОУ

Го рад з больш чым ты ся ча га до вай гіс то ры яй у 12-ы раз 

аку нуў ся ў Ся рэд ня вечча. Ву лі цы Мсці сла ва за поў ні лі ры ца ры, 

кра су ні ды ме нест рэ лі. Два дні не спы ня лі ся тур ні ры кон ні каў 

ды луч ні каў, якія па каз ва лі свой спрыт. Ся рэд ня веч ныя 

на поі — квас, ві но, збі цень ды гар ба та — на та ля лі сма гу, 

а па да рож жа на рас коп ста ра жыт на га га ра дзі шча, агляд ную 

ве жу і на ват на вы стаў ку пры лад ся рэд ня веч ных ка та ван няў — 

на сы ча ла са мыя роз ныя гус ты.

Чым здзіў ляў 
Ры цар скі фэст «Мсці слаў-2019»

 Тым ча сам
КА ЛА РЫТ НЫЯ СВЯ ТЫ ПРАЙ ШЛІ НА ГРО ДЗЕН ШЧЫ НЕКА ЛА РЫТ НЫЯ СВЯ ТЫ ПРАЙ ШЛІ НА ГРО ДЗЕН ШЧЫ НЕ

Дзень ко ла ў Каль чу нах у Ашмян скім ра ё не і фес ты валь «Мяс тэч ка» ў Мі ры на Ка рэ ліч чы не 

ад бы лі ся на вы хад ных у Гро дзен скай воб лас ці.

Ад мыс ло выя ры сы на цы я наль ных куль тур бе ла-

ру саў, па ля каў, яў рэ яў, та тар і цы ган пе рад алі ар га ні-

за та ры фес ты ва лю праз пад вор кі, ство ра ныя ў Мі ры. 

Ка ла рыт кож най на род нас ці пад крэс лі ва лі так са ма 

стра вы, аб ра ды і му зы ка кож най на цыі. Гос ці свя та 

час та ва лі ся ад мыс ло вы мі пры сма ка мі і ўдзель ні ча лі 

ў квэс це «Сцеж ка мі ста год дзя». Ар га ні за та ры мяр ку-

юць, што праз та кое свя та ўда ло ся пе ра даць цес нае 

пе ра пля цен не куль тур роз ных на ро даў, якія ця гам 

ста год дзяў мір на і плён на ра зам пра ца ва лі і ад па чы-

ва лі на Мір скай зям лі.

А вось на Дні ко ла ў Каль чу нах гос ці бы лі гэ так са-

ма і ўдзель ні ка мі свя та. Да мяс цо ва га до ма куль ту ры 

пры яз джа лі на са ма ка тах, ве ла сі пе дах, ро лі ках, гі-

рас ку та рах, ма та цык лах і аў та ма бі лях. Не за бы лі ся 

ар га ні за та ры за пра сіць і пра фе сі я наль ных кі роў цаў: 

клуб ама та раў BMW, бай ке раў з аб' яд нан ня су поль нас ці NО LІMІTS і чле наў ве ла клу ба RОVАR. Як свед-

чаць усе ўдзель ні кі, бы ло ве се ла, яр ка і вель мі гуч на.


