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Ка лi вы пад пi са лi ся на га зе ту «Звяз да» на ІV квар тал або
2-е паўгоддзе 2013 го да — за паў няй це карт ку ўдзель нi ка, вы ра зай це 
i да сы лай це яе да 8 кастрычніка ў рэ дак цыю на ад рас: 220013,
Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10А. 

Сярод падпісчыкаў 10.10.2013 г. будуць разыграны 7 бесшнуравых 
тэлефонных апаратаў і суперпрыз — тэлевізар LG. Вы нi кi пуб лi ку юц ца ў 
га зе це «Звяз да» па 20.10.2013 г.

Прызы мож на будзе атры маць у рэ дак цыi па 31.12.2013 г. пры 
падачы квi тан цыi аб пад пiс цы на «Звяз ду» на ІV квар тал або 
2-е паўгоддзе 2013 го да i паш пар та. Пас ля 31 снежня вы да ча пры зоў 
спы ня ец ца i прэ тэн зii пад пiс чы каў не пры ма юц ца.

Тэлефон для даведак (017) 287 18 38.
Правілы рэкламнай гульні «Падпішыся на «Звязду» чытайце ў газеце 

«Звязда» за 16.08.13 г.
Тэрмін правядзення гульні — з 20.08.13 па 31.12.13. 

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 2211 ад 25.07.13, выдадзена Міністэрствам гандлю РБ.

Сот ні гле да чоў са браў у 
цэнт ры го ра да над Нё ма-
нам, на пе ша ход най ву лі-
цы Са вец кай (так зва ным 
гро дзен скім Ар ба це) між-
на род ны фес ты валь ву-
ліч на га мас тац тва Grand 
Teatro імя Льва Са мой ла-
ві ча Бакс та. Та кім чы нам 
удзель ні кі пра ек та «Жы вая 
гіс то рыя» ўша на ва лі свай го 
зем ля ка, сла ву та га мас та ка 
і ку цюр'е, у яко га лі чы лі за 
го нар за ка заць гар дэ роб 
ве лі ка свец кія пры га жу ні.

Дзей ства ад бы ва ла ся ва 
ўлас ці вым Льву Са мой ла ві чу 
Бакс ту (Лейб-Ха ім Із ра і ле ві чу 
Ро зен бер гу) эпа таж ным сты лі. 
Уя вім са бе, што яму ўжо на да-
ку чы ла афарм ляць ба лі ў Пе-
цяр бур гу, а тут — но вы твор чы 
вы клік: за пра шэн не Сяр гея Дзя-
гі ле ва стаць рас пра цоў шчы кам 
дэ ка ра цый і кас цю маў для ба-
лет ных па ста но вак «Рус кіх се-
зо наў» у Па ры жы. Па да ро зе ў 

фран цуз скую ста лі цу Бакст за-
ехаў у го рад, дзе на ра дзіў ся, і 
зу сім ка рот кі час тут пра жыў. І 
тут...

Грод на, як і ў па чат ку мі ну-
ла га ста год дзя Па рыж, у гэ ты 
дзень быў лі та раль на ап'я нё ны 
Бакс там. Га ра джа не ўгля да лі ся 
ў рэ пра дук цыі яго кар цін. По бач 
пра гуль ва лі ся і фа та гра фа ва лі ся 
з усі мі ах вот ны мі ма ла дыя лю дзі 
ў воб ра зе мас та ка — зра зу ме ла, 
у галь шту ках, якіх у гар дэ ро бе 
Бакс та бы ло не каль кі со цень. 
Быц цам ві та лі яго ма гі, му зы кан-
ты, жанг лё ры, мі мы і, вя до ма ж, 
ар тыс ты ву ліч ных тэ ат раў, якія 
пры еха лі са ста лі цы. На прык лад, 
плас тыч ны тэ атр «Ін Жэст» пра-
па на ваў гле да чам пра гра му «За-
ла ты век» пра ка хан не ка ра ля і 
ка ра ле вы, якіх раз лу чы лі злыя 
сі лы: ак цё ры бы лі ў стро ях эпо хі 
ба ро ка і... на ха ду лях.

Ці ка ва, якое ўра жан не за-
ста ло ся б у Льва Бакс та ад та-
кой кам па ніі? Зда ец ца, дыс кам-
фор ту ён бы не ад чуў. Ды і чым 

мож на здзі віць ча ла ве ка, які ву-
чыў арыс та кра так на сіць па ры-
кі пад ко лер адзен ня і ўпры гож-
ваць це ла та ту і роў ка мі, а сам 
ха дзіў у жоў тых ча ра ві ках, пі саў 
сло ва «мо да» з вя лі кай лі та ры 
і лю біў паў та раць, што куп ля 
но ва га адзен ня — як па ча так 
но ва га жыц ця? Ха ця, маг чы ма, 
і та ко га на ва та ра, як Леў Бакст, 
не маг лі б не ўра зіць не ка то рыя 
сён няш нія «фіш кі».

Што гэ та, на прык лад, за 
ха ду лі, на якіх ска ча хло пец з 
аго ле ным тор сам? (на здым ку). 
Зна ё мім ся. Ар цём Удот, ама тар 
бо кін гу, но ва га ві ду эк стрэ маль-
на га спор ту з вы ка ры стан нем 
спе цы яль ных спру жы ніс тых ха-
ду ляў — джам пе раў. Іх у 2004 
го дзе за па тэн та ваў аў стрый скі 
вы на ход нік Аляк сандр Бок, рэ-
корд хут ка сці на та кіх ха ду лях 
скла дае 40 км/г. У ся рэд нім жа, 
не на пруж ва ю чы ся, мож на бег-
чы з хут ка сцю 30 км/г. Спа бор-
ніц твы па бо кін гу ў нас, у ад роз-
нен не ад шэ ра гу за ход ніх кра ін 
і Ра сіі, па куль не пра вод зяц ца, 
ад нак ка лі ў па чат ку сё лет ня га 
се зо на ім у Грод не зай ма лі ся 
трое, то ця пер ужо шас цё ра. 
Аса біс ты рэ корд Ар цё ма і яшчэ 
ад на го хлоп ца — 9,5 га дзі ны 
бе гу па го ра дзе, не зні ма ю чы 
сва іх «бо таў-ска ра хо даў».

— Не кан флік ту е це з ін шы мі 
ўдзель ні ка мі да рож на га ру ху? 
Не га ня юць?

— Не, прос та шок у іх, ка лі нас 
уба чаць. Яны не ве да юць, што 
гэ та, пра вод зяць по зір кам. Да-
рэ чы, з ад на го бо ку, я на на гах, 
зна чыць — пе ша ход. А з дру-
го га, джам пе ры — гэ та сро дак 
пе ра мя шчэн ня. Які — па куль 
не вы зна ча на. Та му бе га ем і па 
тра ту а ры, і па да ро гах.

Ар цём зноў пры ма ец ца за 
свае скач кі... 

Не па да лёк доў жыц ца «фо-
та се сія» мі маў — дзі ва коў, якія 
жы вуць унут ры свай го, толь кі 
ім зра зу ме ла га све ту. Хлоп цы з 
Ва ро не жа, ак цё ры пра ек та «Яны 
жы выя?!» Дзміт рый Кры ва чу раў і 
Ся мён Трох аў вы сту па лі ў Грод не 
за гры мі ра ва ны мі пад рым скіх гла-
ды я та раў — у да спе хах, са збро-
яй. Яны за мі ра лі і не каль кі хві лін 
ста я лі без ані я ка га ру ху, быц цам 
ста туі, а по тым рап там ажы ва лі. 
На вед ні кі, асаб лі ва дзе ці, бы лі ў 
за хап лен ні. (По тым ра сі я не па кі-
ну лі «ВКон так те» та кое ўра жан не 
ад фес ты ва лю і гро дзен цаў: «Цу-
доў ныя, ад кры тыя лю дзі, бы ло 
над звы чай пры ем на пра ца ваць. 
Спа дзя ем ся, што яшчэ раз на ве-
да ем гэ ты вы дат ны го рад»).

На жаль, па куль не ўда ло ся 
ад шу каць ар хіў ных звес так пра 
мес ца жы хар ства сям'і Ро зен-
бер гаў у Грод не, дзе ў 1866 го-
дзе Лейб-Ха ім з'я віў ся на свет. 
Ад нак зу сім не вы клю ча на, што 
яго баць кі, як і ін шыя яў рэі, пра-
жы ва лі ме на ві та ў гіс та рыч ным 

цэнт ры го ра да, у ра ё не су час-
най ву лі цы Са вец кай. Там, ку ды 
амаль праз 150 га доў Леў Бакст 
быц цам зноў вяр нуў ся.

— Гіс то рыю не маг чы ма па-
лю біць па-са праўд на му, ка лі 
зна ё міць з ёю толь кі ў хрэс та-
ма тый ным вы гля дзе. Хо чац ца, 
каб мы маг лі яе «ўзяць за ру-
ку», ад чуць, уба чыць, што вя-
до мыя асо бы, пра якіх мы сён ня 
чы та ем у пад руч ні ках, у свой 
час бы лі жы вы мі людзь мі — са 
сва і мі ра дас ця мі і ня го да мі, да-
сяг нен ня мі і ня ўда ча мі, — за-
зна чае аў тар ідэі, кі раў нік пра-
ек та «Жы вая гіс то рыя» Ра ман 
Та ла лу еў.

Так бы ло і бу дзе заў сё ды. Па 
жорст кай іро ніі лё су, ме на ві та 
ў той дзень, ка лі ў Грод не пра-
во дзіў ся фес ты валь імя Льва 
Бакс та, ад ным з ар га ні за та раў 
яко га быў Ра ман, пай шоў з жыц-
ця вель мі да ра гі яму ча ла век.

— Я не мог сён ня не пры-
ехаць у Грод на. І тое, што зра біў 
па пад рых тоў цы фес ты ва лю, я 
пры свя чаю свай му дзе ду Ле а ні-
ду Ры го ра ві чу, — ка жа Ра ман.

Пра ект «Жы вая гіс то рыя» 
ажыц цяў ля ец ца вы пуск ні ка мі і сён-
няш ні мі сту дэн та мі ГрДУ імя Ян кі 
Ку па лы пры пад трым цы аб лас но га 

і га рад ско га вы ка наў чых ка мі тэ-
таў, мяс цо вых прад пры ем стваў-
спон са раў (на прык лад, рэ клам-
ныя ўлёт кі вы раб ляе гро дзен ская 
дру кар ня Terra Prіnt). Ге ро я мі па-
пя рэд ніх ак цый бы лі мас так і кам-
па зі тар На па ле он Ор да; ме дык і 
ба та нік Жан Эма ну эль Жы лі бер; 
ге рой вай ны 1812 го да ге не рал 
Сяр гей Лан ской; пісь мен ні ца Элі-
за Ажэш ка...

Акра мя та го, у рам ках пра-
ек та рых ту юц ца аў ды я ро лі кі на 
гіс та рыч ную тэ ма ты ку (у Ра ма-
на ёсць улас ная сту дыя), якія ў 
парт нёр стве з кам па ні яй «Пер-
шае марш рут нае тэ ле ба чан не» 
гу чаць для па са жы раў гро дзен-
скіх аў то бу саў. На прык лад, ці 
ве да е це вы, што ў Грод не жыў 
і пра ца ваў ства раль нік між на-
род най мо вы эс пе ран та Людз-
віг За мен гоф? Або што га дзін-
нік фар на га кас цё ла з'яў ля ец ца 
ста рэй шым з дзей ных ме ха ніч-
ных га дзін ні каў у све це?

Ар га ні за та ры пра ек та «Жы-
вая гіс то рыя» біз нес на гэ тым 
не ро бяць. У ка гось ці, маж лі ва, 
і ўзні кае жа дан не кі нуць «гіс та-
рыч ныя» кло па ты — ха пае ж і 
ўлас ных. Але, ад чу ва ю чы за ці-
каў ле насць гро дзен цаў, яны ра-
зу ме юць, што пас ля гэ тай ак цыі 
бу дуць ра біць на ступ ную.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Лет нія па да рож жы ма юць 
улас ці васць хут ка за кан-
чвац ца. І за ста юц ца ад ны 
ўспа мі ны. Звы чай на на 
фо та карт ках. Яшчэ ад-
на маг чы масць ус пом ніць 
пра ле та вы па ла тым, хто ў 
пер шую во сень скую су бо ту 
апы нуў ся на лет няй пля цоў-
цы Каст рыч ніц кай пло шчы, 
дзе ад бы ла ся «Фо та суш ка» 
па трэ вэл-фо та.

Уз доўж не вя лі кай тэ ры то рыі 
бы лі раз ве ша ны вя роў кі для бя-
ліз ны і пры шчэп кі, які мі кож ны 
мог пры ма ца ваць фо та здым кі са 
свай го лет ня га ад па чын ку.

Я апы ну ла ся на мес цы кры ху 
ра ней. Мес ца для фо та па куль 
пус та ва ла, лю дзей не бы ло так-
са ма. Мы з сяб роў кай пры се лі не-
па да лёк на лаў цы і між во лі па ча лі 
ўспа мі наць свае лет нія пры го ды: 
дзе са мі па бы ва лі, з якіх кра ін 
атры ма лі ў па да ру нак маг ні ты і 
паш тоў кі — цу доў ны ім ана лаг. За 
пры ем най раз мо вай не за ўва жы-
лі, што на тоўп лю дзей ата ка ваў 
ма лень кую пля цоў ку і ва ўсю вы-
веш вае «су шыц ца» свае фо та.

Здым кі аб са лют на роз ных 
фар ма таў: ад звы чай ных 10/15 
да па ме ру А4 і сты лі за ва ных пад 
па ля ро ід ныя. Мож на бы ло ўба-

чыць як пры ро ду, ар хі тэк ту ру, 
так і лю дзей на фо не Эй фе ле-
вай ве жы ды ў лет ніх ка вяр нях. 
З дру го га бо ку фо та кар так не-
ка то рыя па кі да лі свае кан так ты 
— цу доў ная на го да па зна ё міц ца! 
А не ка то рыя пе ра да ва лі фо та з 
рук у ру кі, ад ра зу спра бу ю чы та-
кім чы нам за вес ці зна ём ства з 
су праць лег лым по лам.

— «Фо та суш ка» — за вяр шэн-
не пра ек та еlсоm Smаrt Роіnt, які 
мы ла дзі лі па пя рэд нія два ме ся-
цы, — рас каз вае Воль га Мжэль-
ская, ар га ні зар ка «Фо та суш кі». 
— Сут насць у тым, каб лю дзі маг-
лі аб мень вац ца фо та здым ка мі 
з па да рож жаў. На прык лад, вы 
пры шча пі лі сваё фо та, а чыё-не-
будзь за бра лі з са бой. Ка лі вы за ў -
ва жы лі, у нас тут і свое асаб лі вы 
му зыч ны фон (са праў ды, чу еш 
гу кі да лё кіх кра ін і на ду шы ад ра-
зу цяп лей, хо чац ца тан ца ваць. — 
Аўт.), гу чаць пес ні з роз ных ба коў 
све ту. А фо та суш ка трэ вэл-фо та 
— маг чы масць яшчэ раз уз га даць 
і аб мер ка ваць свае па да рож жы, 
лет нія аван ту ры, па зна ё міц ца, 
па дзя ліц ца ра дас цю з ін шы мі. У 
за вяр шэн не ве ча ра ўсе ах вот ныя 
змо гуць на ву чыц ца тан ца ваць 
саль су і па гля дзець ра зам кі но.

За ўдзель ні цай фо та суш кі 
Гюль на рай я пай шла ад ра зу, як 

толь кі ўба чы ла фо та, якія яна 
раз веш ва ла...

— Вой, а вы ўжо не пер шая, 
ка му я сён ня даю ін тэр в'ю, — 
пры зна ец ца жан чы на (са праў-
ды, на не вя лі кай пля цоў цы ў 
гэ ты дзень са бра ла ся шмат 
жур на ліс таў. — Аўт.). — На 
жаль, я спаз ні ла ся на па ча так, 
і са мыя ці ка выя здым кі ўжо ра-
за бра лі. А так я ба чу, што пра-
фе сі я наль ных фо та ма ла, і не 
вель мі спра вяд лі ва, што мно гія 
за бі ра юць здым кі, а сва іх не па-
кі да юць. Я вель мі люб лю па да-
рож ні чаць. Сён ня па ве сі ла фо та 

з Ры гі, Віль ню са, Ры ма, Сі цы ліі. 
Раз гля даю пры шчэп ле ныя фо-
та здым кі — і ду маю пра бу ду чы 
ад па чы нак. Хут чэй за ўсё, гэ та 
зноў бу дзе Іта лія.

Лю дзей са бра ла ся са праў ды 
шмат. Усе толь кі і па спя ва лі на гі-
нац ца, каб прай сці пад вя роў кай 
і ўба чыць но выя здым кі.

Лет нія ка ні ку лы скон чы лі ся, 
ад нак ні хто не за ба ра няе па-
чы наць ма рыць пра да лей шыя 
пры го ды. А фо та здым кі з роз ных 
кут коў, ня хай і не ўлас ныя, толь кі 
на тхня юць.

Ве ра ні ка ЦВІР КО.

Ад чуць гіс то рыюАд чуць гіс то рыю  ��

ЛЕЎ БАКСТ НА ГРО ДЗЕН СКІМ «АР БА ЦЕ»
Ра зам з ак цё ра мі ву ліч ных тэ ат раў, му зы ка мі, жанг лё ра мі і ма га мі
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У ле се пах не во сен ню, вiль гот на, жоў-
тае лiс це i хва i ны сып люц ца на га ла-
ву, ве цер ка чае вы со кiя ялi ны. Але 
на ва коль на га пей за жу не за ўва жае 
кам па нiя, якая ся дзiць аба пал вя лi-
ка га плос ка га ка ме ня, пры клад на ў 
метр даў жы нёй. Дзяў чы на, два хлоп-
цы i муж чы на па лi ва юць плi ту ва дой, 
за дум лi ва гла дзяць яе ру ка мi i ўгля-
да юц ца ў вы бi тыя на ка ме нi ста рыя 
над пi сы.

— Увер се вы раз на чы та ец ца «Да ра», — 
га во рыць адзiн з хлоп цаў.

— Так, гэ та кi ры лi ца, по бач крыж, i Да-
ра су гуч на ста ра жыт на сла вян ска му iме нi 
Да ры на, — ад гу ка ец ца муж чы на. — Мо-
жа, ма ец ца на ўва зе, што яна ад да ла це ла 
дзе ля вы ра та ван ня ду шы? Гэ та, вя до ма ж, 
не ся лян скае па ха ван не. I, ве ра год на, XVIII 
ста год дзе...

Ана толь Iва на вiч Ма ро заў — на стаў нiк 
гiс то рыi ў ву чэб на-пе да га гiч ным комп лек се 
аг ра га рад ка Свя цi ла вi чы. По бач яго вуч нi з 
10 кла са, удзель нi кi школь най по шу ка вай 
гру пы «Сле да пыт» Iры на Кан стан цi на ва, 
Сяр гей Чу пыр кiн i Iлья Брэч ка.

— Нам па да ец ца, што тут вы бi ты та кiя 
сло вы: Да ра, са ма, це ла, ду ша, — пад во-
дзiць вы нiк агля ду Ана толь Iва на вiч. — Ёсць 
стрэл ка як сiм вал уз ня сен ня ду шы. З пра-
ва га бо ку, я мяр кую, ёсць зна кi з гла го лi цы. 
Праз аб' ек тыў ка ме ры i на эк ра не кам п'ю-
та ра бу дзе вi даць лепш. А сваё апош няе 
сло ва пра на шу зна ход ку па вiн ны ска заць 
на ву коў цы.

Гэ ты ста ра жыт ны над ма гiль ны ка-
мень знай шлi лес нi кi, ка лi ра бi лi са-
нi тар ную вы руб ку. Ад но з дрэў упа ла 
на ка мень, лю дзi ўба чы лi на iм ней кiя 
пiсь мё ны i па ве да мi лi пра не звы чай ную 
зна ход ку мяс цо ва му на стаў нi ку гiс то рыi 
Ана то лю Ма ро за ву, якi даў но зай ма ец-
ца края знаў ствам.

Школь нi кi разгле дзе лi гэ ты вя лi кi ка-
мень, ра зы шлi ся на во кал i... не ча ка на 
для ўсiх знай шлi яшчэ 22(!) ка мя нi роз-
ных фор маў i па ме раў, яны лi та раль-
на ўрас лi ў зям лю. На не ка то рых з iх 
ёсць вы бi тыя ма люн кi — у пры ват нас цi, 
кры жы i лi та ры. Гэ та ста ла, уз гад вае 
на стаў нiк, са праўд ным шо кам: ка ля 
Сту дзен кi зной дзе ны ста ра жыт ны не-
кро паль!

— Ка мя нi зна хо дзяц ца не па да лёк ад вяс-
ко вых мо гi лак, i лю дзi iх прос та не за ўва-

жа лi, — рас ка заў края знаў ца. — Яны 
вы гля да лi звы чай на, нi бы та ад кi ну тыя 
з по ля, дзе ара лi. Мы ж ста лi па лi ваць 
iх ва дой, чыс цiць ад бру ду, цер цi ану ча-
мi i зуб ны мi шчот ка мi... I ўба чы лi, што 
гэ та ўнi каль ныя ка мя нi.

Ана толь Iва на вiч i дзе цi вя дуць да 
ка ме ня з вы явай кры жа, па доб на га да 
зна ка Лi вон ска га ры цар ска га ор дэ на.

— У мя не ёсць гi по тэ за, што гэ тае 
па ха ван не мае да чы нен не да па дзей 
гра ма дзян скай вай ны ў Вя лi кiм Княст-
ве Лi тоў скiм у XV ста год дзi, — рас каз-
вае Ма ро заў. — У кня зя Свiд рый га лы 
та ды бы лi ў са юз нi ках лi вон скiя ры-
ца ры. Мо жа, адзiн з iх ля жыць тут? 
У лю бым вы пад ку, гэ та толь кi мер ка-
ван не, тут па тра бу ец ца на ву ко вае да-
сле да ван не.

На стаў нiк так са ма хо ча па ка заць спе цы-
я лiс там i iн шыя ка мя нi, якiя, як яму па да ец-
ца, ма юць да чы нен не да ка пi шча. На тых 
ка мя нях, рас каз вае ён, ёсць вы явы шкi ле та 
ры бы i га ла вы ры сi.

— Час та га во раць, што нам нi бы та не 
па шан ца ва ла: вель мi ма ла за ха ва ла ся пом-
нi каў ся рэд ня веч ча, — га во рыць Ана толь 
Iва на вiч. — Але гэ та не так: яны ёсць i на 
тэ ры то рыi на ша га сель са ве та. Мы за раз 
знай шлi ся рэд ня веч ны не кро паль, i гэ та 
дасць маг чы масць па-iн ша му па гля дзець 
на на шу гiс то рыю.

Да вы ву чэн ня свя цi ла вiц кiх зна хо дак 

да лу чыц ца за гад чык ка фед ры ар хеа ло гii i 
спе цы яль ных гiс та рыч ных дыс цып лiн Ма-
гi лёў ска га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та Iгар 
Мар за люк. Раз мо ва iдзе пра ар хеа ла гiч ную 
экс пе ды цыю i рас коп кi ў блi жэй шы час. На-
пры кан цы гэ та га тыд ня Iгар Мар за люк i яго 
сту дэн ты бу дуць пра ца ваць на ра цэ Вiх ра 
ў Мсцi сла ве, дзе ня даў на бы лi зной дзе ны 
ся рэд ня веч ныя ры цар скiя да спе хi. Пас ля гэ-
та га ар хе о ла гi ру шаць на Бя лы нiч чы ну, каб 
на свае во чы па ба чыць ка мя нi са зна ка мi.

Хоць на фо та здым ках са праў ды нi бы та 
больш вы раз ны мi па да юц ца ма люн кi i над-
пi сы, але кам п'ю тар ныя вы явы ўсё ж не пе-
ра да юць iх энер ге ты ку. Гэ та асаб лi вая ста-
ра жыт ная пры га жосць!.. Да ка ме ня трэ ба 
да кра нуц ца ру кой: лi нii ма люн каў, якiя вят ры, 
даж джы i сня гi згла дзi лi за ста год дзi, да юць 
ад чу ван не гiс то рыi, якая на во кал нас. Трэ ба 
толь кi ўгле дзец ца, за ўва жыць, знай сцi.

Школь най гру пе «Сле да пыт» на ча ле са 
сва iм на стаў нi кам гэ та ўда ло ся. Яны па чы-
на лi з ва ен на-па тры я тыч на га вы ха ван ня, а 
по тым за ня лi ся гiс то ры яй род на га краю i 
эка ло гi яй. Дзе цi хо дзяць у па хо ды: ня даў на 
знай шлi два ста ра жыт ныя кур га ны ў сва iх 
Свя цi ла вi чах.

Сель скiя школь нi кi — сцiп лыя, i з iх сло-
ва не вы цяг неш. Але ста ра жыт ныя ка мя нi ў 
ле се iх за ха пi лi па-са праўд на му. Зна ход ка 
вы клi ка ла ра дасць i за хап лен не, та му яна 
да ла ра зу мен не, што за шмат га доў да iх 
тут жы лi лю дзi, што на род най зям лi ёсць 
iх ка ра нi.

Iло на IВА НО ВА. Фо та аў та ра.
Бя лы нiц кi ра ён.
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Не звы чай ная зна ход каНе звы чай ная зна ход ка  ��

Лi вон скi крыж i ду ша Да ры
Па блi зу вёс кi Сту дзен ка Бя лы нiц ка га ра ё на бы лi ся рэд ня веч ныя мо гiл кi?

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Апроч гаст ра на міч най, у пра-
гра ме бы ла і куль тур ная част ка. 
Ад крыў ве чар ня змен ны вя ду-
чы фэс ту, лі дар гур та «Па лац» 
Алег Ха мен ка. За тым вы сту пі лі 
«Аляк санд ра і Кан стан цін» з прэ-
зен та цы яй но ва га дыс ка «М1», 
Ірэ на Кат віц кая, якая прад ста-
ві ла му зыч ную пра гра му «Эт на-
фан та зія», і гурт GUDA. Пас ля 
гэ та га гас цям па ка за лі пер шую 
част ку філь ма Аляк сея Ра ко ві ча 
«Гіс то рыя бе ла рус кай страў ні». 
Стуж ка, у якой вель мі ўда ла спа-
лу чы лі ся мас тац ка-гіс та рыч ныя 
за ма лёў кі з на гляд ны мі рэ цэп та-
мі на цы я наль ных мяс ных страў, 
ака за ла ся са праў ды «смач най». 
Пас ля яе пра гля ду па цяк лі слін кі, 
ня гле дзя чы на тое, што на па чат-
ку гле да чы доб ра пад сіл ка ва лі ся. 
Але му зыч ны хэд лай нер ве ча ра 
гурт Shuma спа лу чэн нем ар ха-
іч ных спе ваў з элект рон най му-
зы кай пры му сіў пуб лі ку за быц ца 
на го лад і пус ціц ца ў ско кі. Ка лі 
кан цэрт скон чыў ся, аў то бу сы 
на Мінск ужо не ха дзі лі, і каб не 
дзяў ча ты з GUDA, якія еха лі на 
ма шы не, ка рэс пан дэн ту «Звяз-
ды» вы па ла б уні каль ная маг чы-
масць пра вес ці ноч у му зеі пад 
ад кры тым не бам і па ба чыць пад-
рых тоў ку да асноў на га дня фес-
ты ва лю з са ма га яе па чат ку.

Але па шчас ці ла вяр нуц ца да-
до му і пры ехаць у Азяр цо на на-
ступ ны дзень. Ён так са ма быў 
для ўсіх у пэў най сту пе ні сюр-

пры зам: за га дзя бы лі аб ве шча-
ны за меж ныя хэд лай не ры, якіх 
сё ле та бы ло не каль кі (звы чай на 
пры яз джаў толь кі адзін ін ша зем-
ны госць), і час, ка лі пач нец ца 
асноў ная пра гра ма, — 12.00. А 
вось з са мім рас кла дам вы сту-
паў мож на бы ло па зна ё міц ца 
не па срэд на ў дзень кан цэр та на 
мес цы.

Ня гле дзя чы на інт ры гу, на ро ду 
ў бе ла рус кім скан сэ не боль ша ла 
з кож най га дзі най. І не дзіў на: за 
пяць га доў «Ка мя ні ца» на бы ла 
шмат пры хіль ні каў. Бо на фэс це 
мож на не толь кі па ба чыць і па слу-
хаць як вя до мыя пра фе сій ныя, 
так і ама тар скія фолк-ка лек ты-
вы з Бе ла ру сі і за меж жа. Тут, на 
воль ным па вет ры, ся род аў тэн-
тыч ных збу да ван няў мі ну лых ста-
год дзяў, пры ве зе ных з усёй кра-
і ны, як ні дзе мож на ад чуць гіс та-
рыч ную і на цы я наль ную ед насць 
лю дзей. Спры яе гэ та му і тое, 
што мно гія на вед ні кі фес ты ва лю 
пры яз джа юць у на цы я наль ных 
кас цю мах (та кі «дрэс-код» да ваў 
пра ва ў дру гі дзень прай сці на ме-
ра пры ем ства бяс плат на). І та кая 
лю ба та ад кры ва ец ца ва чам: да-
рос лыя і дзе ці ў ся лян скіх і шля-
хец кіх стро ях, без ліч вы шы ва нак, 
ан да ра каў, па ясоў роз ных ча соў, 
мяс цо вас цяў, аздаб лен ня...

Аляк сей толь кі адзін раз пра-
пус ціў «Ка мя ні цу», і сё ле та спе-
цы яль на па зы чыў у зна ё ма га 
ка шу лю на фэст. Са ма яна хоць 
укра ін ская, але па доб ная да тых, 
што бы лі ў нас на Па лес сі, але 
са мае га лоў нае — яна аў тэн тыч-
ная, вы шы тая не паз ней за 
пас ля ва ен ны час. Сяб роў-
ка Аляк сея Ма ша так са ма 
кра са ва ла ся ў аў тэн тыч най 
доў гай ка шу лі з тка ным по-
ясам. «Зна ё мы на быў ха ту 
пад Ба ры са вам, і, раз бі-
ра ю чы там ста рыя рэ чы, 
знай шоў ся род іх не каль кі 
руч ні коў, ка шуль і по яс — 
ён і ад на з ка шуль на Ма-
шы», — рас па вёў хло пец.

«О, «Звяз ду» мае баць кі 
вы піс ва юць! — па ве да міў 
мне яшчэ адзін з су раз моў цаў, 
які быў так са ма ў вы шы ван цы (у 
якой, як пры знаў ся, браў шлюб) 

і тры маў на ру ках бя ля ва га ку ча-
ра ва га хлоп чы ка.

— Мя не Вік тар за вуць, а гэ-
та — Ста ні слаў Вік та ра віч, яму 
два га ды, — ад рэ ка мен да ваў ся 
муж чы на.

Вік тар на фэс це ўжо трэ ці 
раз, упер шы ню з жон кай узя лі з 
са бой сы на. «Усё цу доў на, пры-
ем на, што тут збі ра ец ца шмат 
бе ла рус ка моў ных лю дзей, што 
яны пры хо дзяць з дзець мі».

У та кой пра сяк ну тай бе ла рус-
кас цю ат мас фе ры на ват не ха це-
ла ся зла вац ца на тое, што за мест 
12 га дзін му зыч ная пра гра ма па-
ча ла ся знач на паз ней за 14. Ды 
і за няц ца ў гэ ты час бы ло чым. 
На прык лад, агле дзець экс па зі-
цыю му зея і па зна ё міц ца з по-
бы там на шых прод каў у роз ных 
рэ гі ё нах Бе ла ру сі. Або на быць 
свіс туль ку, тка ны па яс, упры го-
жан ні ў фолк-сты лі і шмат што 
ін шае на кір ма шы ра мёст ваў, 
на ву чыц ца ста ра даў нім тан цам. 
Апроч гэ тых ужо тра ды цый ных 
за баў сё ле та на фэс це з'я ві ла ся 
не каль кі но вых пля цо вак: мож на 
бы ло па стра ляць з лу каў і ар ба-
ле таў, паў дзель ні чаць у май стар-
кла сах па ган чар стве, вы ра бе 
тра ды цый ных ля лек, агле дзець 
мас тац кія і фо та вы ста вы і на ват 
уба чыць упер шы ню вы стаў ле ны 

пас ля рэ стаў ра цыі ўні каль ны аб-
раз Бо жай Ма ці «За мі ла ван не» 
XVІІ ста год дзя. Пра ду гле дзе лі 
так са ма і за баў ляль ную пля цоў-
ку для дзя цей.

Лю дзі па сту по ва раз мя шча лі-
ся на па ля не па між дзвю ма сцэ-

на мі — «да рос лай», на якой іш лі 
рэ пе ты цыі пра фе сі я наль ных гур-
тоў, і «дзі ця чай», дзе рых та ва лі-
ся да вы сту паў юныя ўдзель ні кі 
фолк-ка лек ты ваў з роз ных кут коў 
кра і ны. Ле тась, ка лі дзве сцэ ны 
зна хо дзі лі ся на роз ных пля цоў-
ках да во лі да лё ка ад на ад ад ной, 
вы сту пы на іх іш лі па ра лель на, і 
па ба чыць усё бы ло фі зіч на не маг-
чы ма. Сё ле та ж сцэ ны па ста ві лі 
по бач, і вы сту пы на іх чар га ва лі ся: 
па куль іш ла пад рых тоў ка вя лі кай 
сцэ ны, пра ца ва ла ма лая, і на ад-
ва рот. Да рэ чы, ка лі на мі ну лым 
фэс це вы сту пі лі 157 дзя цей, то на 
гэ ты бы ло ада бра на ўся го не каль-
кі дзі ця чых ка лек ты ваў.

На вя лі кую сцэ ну пер шы мі вый-
шлі дзяў ча ты з эт на-гур та GUDA. 
За імі па-са праўд на му раз ва ру-
шыў на род сва і мі ры цар скі мі ба-
ла да мі «Ста ры Оль са». У гэ ты 
час ан самбль «Ява ры на» да ваў 
пе рад сцэ най май стар-клас па ся-
рэд ня веч ных тан цах. Да рэ чы, гурт 
«Ста ры Оль са» ўжо браў удзел у 
па за ле таш няй «Ка мя ні цы».

Да лей спра ву ў свае ру кі ўзя лі 
хэд лай не ры. Гурт з Укра і ны «Фолк-

не ры» пры вёў пуб лі ку ў за хап лен-
не, і прос та не маг чы ма бы ло ўсе-
дзець на мес цы пад лі хія гу кі ба-
ра ба наў гар ных дзяў чат. «Кож ны 
фес ты валь, як і кож ная кра і на, мае 
сваю энер ге ты ку і ма гію, асаб лі вая 
яна і ў Бе ла ру сі. Тут усё цу доў на і 
кам форт на, пад час та кіх фес ты-
ва ляў хо чац ца вый сці да пуб лі кі і 

ўсіх аб няць! — па дзя лі ла ся пас ля 
вы сту пу са ліст ка гур та Яры на Квіт-
ка. — Заўж ды, ка лі едзеш на фес-
ты валь, неш та са бе фан та зі ру еш, 
спра бу еш прад ка заць па во дзі ны 
пуб лі кі. Мы ве да лі, у якім мес цы 
бу дзем вы сту паць, пры клад на зда-
гад ва лі ся, як нас су стрэ нуць. Але 
ўсё ад но, ка лі пры еха лі, усе на шыя 
фан та зіі раз ве я лі ся. Кож ная асо ба 
ін ды ві ду аль ная і ад дае сваю цеп-
лы ню і энер ге ты ку, і пас ля та ко га 
ўза е ма аб ме ну ты ад чу ва еш ся бе 
шчас лі вым».

Пас ля «Фолк не ры» на сцэ-
ну вый шаў ка лек тыў з Поль шчы 
Orkіestra Sw. Mіkolaja, раз на ста-
іў шы фес ты валь ную ат мас фе ру 
гу чан нем акус тыч ных ін стру мен-
таў. «Мы пад вя лі кім ура жан нем, 
тут доб рае, пры го жае мес ца, — 
ад зна чыў ва ка ліст гур та Баг дан 
Бра ха, шка ду ю чы, што не ха пі ла 

ча су агле дзець усю му зей ную 
пра сто ру. — Мы цэ нім бе ла-
рус кую фальк лор ную му зы-
ку, а яшчэ тут фай ная пуб лі ка 
і асаб лі вая ат мас фе ра».

Тым ча сам кан цэрт ную 
пра гра му пе ра пы ніў тра ды-
цый ны кон курс на леп шую 
па ру ў на цы я наль ных стро-
ях, пе ра мож цы яко га, муж 
і жон ка, атры ма лі маг чы-
масць бяс плат на на ве даць 
рэ ста ран. «Та ды мы ад зна-
чым у ва шым рэ ста ра не 
трэ ція ўгод кі на ша га вя сел-

ля!», — па абя цаў муж чы на.
Пас ля кон кур су на рэш це на 

сцэ не з'я ві лі ся тыя, ка го, ба дай, 
ча ка лі бо лей за ўсіх — укра ін скі 
эт на-ха ос-гурт «Да хаБ ра ха». Яны 
на поў ні лі «Ка мя ні цу» аў тэн тыч-
ны мі ўкра ін скі мі пес ня мі, па кла-
дзе ны мі на фолк-му зы ку роз ных 
на ро даў све ту. Пас ля та го, як му-
зы кі вы ка на лі не каль кі кам па зі-
цый, пуб лі ка па ча ла скан да ваць: 
«Да-ха-Бра-ха!», про ся чы вы сту-
пу на біс, ад нак гурт вы му ша ны 
быў ад мо віць, бо яго ўдзель ні кі 
маг лі спаз ніц ца на цяг нік...

Са шка да ван нем гле да чы 
ад пус ці лі ўкра ін цаў і пад рых та-
ва лі ся да су стрэ чы на ступ на га 
хэд лай не ра. Ім стаў гурт з Ра сіі 
Hvarna. Ад ным з яго за сна валь ні-
каў з'яў ля ец ца бе ла рус Анд русь 
Па лаў чэ ня, вя до мы па пра ек це 
OSІMІRA, які ўдзель ні чаў у «Ка-
мя ні цы» ў 2011 го дзе. Hvarna па-
ка за лі цэ лую тэ ат раль ную дзею з 
мас ка мі і ма ля ван нем пяс ча ных 
кар цін, але кры ху за ка лы ха лі 
гле да чоў. Раз ва ру шы лі пуб лі-
ку (ды так, што ля сцэ ны ста ла 
спя кот на ад ско каў) гас па да ры 

свя та: за вяр шы ла пра гра му ле-
ген да бе ла рус ка га фолк-ма дэр-
ну — гурт «Па лац», які па ста віў 
пад яр кі фе ер верк у фэс це «Ка-
мя ні ца-2013» та кі ж яр кі кліч нік... 
Са шмат кроп' ем. Бо пра цяг аба-
вяз ко ва бу дзе.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та аў та ра.

...СВЯ ТА, НА ЯКІМ ХО ЧАЦ ЦА 
ЎСІХ АБ НЯЦЬ

ЯШЧЭ АД НА НАГОДА ЎЗ ГА ДАЦЬ ПРА ЛЕ ТА!
Фо та Воль гі ЗУ БЕН КІ.

Ка лі кан цэрт скон чыў ся, аў то бу сы 
на Мінск ужо не ха дзі лі, і каб 
не дзяў ча ты з GUDA, якія еха лі 
на ма шы не, ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды» вы па ла б уні каль ная 
маг чы масць пра вес ці ноч у му зеі 
пад ад кры тым не бам і па ба чыць 
пад рых тоў ку да асноў на га дня 
фес ты ва лю з са ма га яе па чат ку.

Май стар-клас па вы ра бе 
тра ды цый ных ля лек за ха піў дзя цей.

Не ка то рыя з за да валь нен нем Не ка то рыя з за да валь нен нем 
па спра ба ва лі ся бе па спра ба ва лі ся бе 
ў ган чар стве.ў ган чар стве.

На сцэ не гурт «Фолк не ры» з Укра і ны.На сцэ не гурт «Фолк не ры» з Укра і ны.

Ка мень з кры жам лi вон скiх ры ца раў.Ка мень з кры жам лi вон скiх ры ца раў.

Ста ра жыт ныя пiсь мё ны i зна кi.Ста ра жыт ныя пiсь мё ны i зна кi.

...По тым ра сі я не па кі ну лі 
«ВКон так те» та кое ўра жан не 
ад фес ты ва лю і гро дзен цаў: 
«Цу доў ныя, ад кры тыя лю дзі, бы ло 
над звы чай пры ем на пра ца ваць. 
Спа дзя ем ся, што яшчэ раз 
на ве да ем гэ ты вы дат ны го рад».


