
А як жа ха це ла ся б мець свой 
ка лі не кар на вал, то кар-
на валь чык! Ах, Рыа, Рыа... 
Пры го жыя шэс ці, ба ча ныя 
па тэ ле ба чан ні, рас паль ва-
юць уяў лен не. Але ж тут вам 
— не там, тут заў сё ды лю быя 
ву ліч ныя ме ра пры ем ствы 
за ле жаць ад да зво лу ня-
бес най кан цы ля рыі. І ха це лі 
б лю дзі вый сці і «па ту сіць», 
але не ба за кры лі хма ры, а 
рэд кія мі на кі тры ма юць на-
па га то ве па ра со ны.

Але па гля дзі це на сі ту а цыю 
інакш: па ра сон мо жа стаць част-
кай ан ту ра жу, а хма ры — сцэ-
наг ра фі яй, якая толь кі пра ва куе 
ар тыс таў іг раць лепш, ра да ваць 
больш, за паль ваць усмеш кі на-
су пе рак уся му.

А ка лі па ча лі ся вы ступ лен ні, 
спы ня лі ся на ват тыя, хто ішоў па 
спра вах. І тое, што мы лі чы лі не-
пе ра мож ным (на двор'е) па кры се 
ад сту пі ла.

Мо пе рад бе ла рус кім ду хам? 
Бо ці не са мая скла да ная мі сія — 
ад крыць вы сту пы ка лек ты ваў — 
вы па ла на до лю му зыч на-ванд-
роў на га ар кест ры ка «Ву рай». Гэ-
та цуд, але бе ла рус кія пес ні, якія 
гурт пры во зіць з эт на гра фіч ных 
экс пе ды цый і пра па нуе слу ха чу 
ў сва ёй апра цоў цы, за во дзі лі на-
ват пад па ра со на мі! Сцэ ну акру-
жы лі, бы ло жа дан не па тан чыць 
пад ду дач ку.

— Мы не пер шы раз іг ра ем на 
пе ша ход най ву лі цы Кар ла Марк са, 

— га во рыць Сяр жук Га юн. — Мы 
ве да ем, што лю дзі прый дуць. І для 
ка гось ці наш гурт ста не ад крыц-
цём, але пры хо дзяць і тыя, хто нас 
ве дае, та му што ў асноў ным му зы-
кі сён ня ў клу бах іг ра юць, у рэ ста-
ра нах. Але ка лі ёсць маг чы масць 
па слу хаць на ву лі цы, з жы вым гу-
кам, то ча му не прый сці? Хоць мне 
аса біс та больш па да ба ец ца, ка лі 
нас за пра ша юць іг раць на пры-
ро дзе, дзе по бач во зе ра ці ра ка. 
Усё род нае... Га рад скі ася ро дак 
па-свой му ад мет ны і пры ем ны. 
Ву ліч ныя кан цэр ты да юць больш 
маг чы мас цяў зна ё міц ца з но вы мі 
людзь мі, аб мень вац ца кан так та-
мі. Мы ў асноў ным ванд ру ем з 
гэ тай пра гра май, якую вы кон ва лі 
на фес ты ва лі. Яна скла да ец ца з 
пе сень роз ных кут коў Бе ла ру сі, 
пры ве зе ных з ма іх улас ных экс-
пе ды цый. Шмат пе сень па лес кіх. 
Мне ці ка вае Па лес се, там мож на 
знай сці фальк лор, які да гэ туль не 
быў за пі са ны. Мы та кім чы нам на-
збі ра лі на но вы дыск. Ка лі мы пра-
цу ем з фальк ло рам, то нам важ на 
за ха ваць бе ла рус кую ме ло ды ку, 
але па даць ужо ў су час ным гу чан-
ні. Пе ра даць глы бі ню, ме ло ды ку, 
ін фар ма цыю, якая ёсць у бе ла рус-
кіх пес нях: ад чу ван не пры ро ды, 
род на га све ту. Да нес ці да лю дзей 
гэ тую лю боў.

Гле да чы на ву лі цы Кар-
ла Марк са як са праўд ныя хі ты 
ўспры ма лі ста рыя пес ні гур та 
«Ву рай»: «Ка зач ку пра Ба ла му-
та» ды «Ру сал кі», тан чы лі ра зам. 
А па слы — па ды хо дзі лі і зы чы лі 

му зы кам пос пе ху. Лю боў тво-
рыць цу ды. Пад ка нец вы сту пу 
ні хто не ду маў пра на двор'е.

Пе ра пы нак да вы сту пу гас цей 
з Санкт-Пе цяр бур гу тэ ат ра «Мі-
ні я цюр» за паў ня лі шпа цы рам па 
ву лі цы К. Марк са. Ці мэ та на кі ра-
ва на ру шы лі да ін шай пля цоў кі: іх 
на Марк са бы ло 3. Па да ро зе — 
асоб ныя ста лы з су ве ні ра мі, пра-
цы май строў, рэд кія ша пі кі з ежай 
і га ра чы мі на по ямі. Але ка лі б не 
дождж... Бы ло б ве ся лей, каб не 
пры хо дзі ла ся ду маць, чым за поў-
ніць паў зы па між вы сту па мі. Мо-
жа, гэ та з-за та го, што не ка то рыя 
ча ка ныя ка лек ты вы з-за мя жы не 
да еха лі да Мін ска: у Еў ро пе ёсць 
по пыт на ву ліч ныя тэ ат ры...

Але ка лі на пе ша ход най зо не 
з'яў ля лі ся ар тыс ты, са гра ва ла 
дум ка: жыц цё на ладж ва ец ца! У 
па ры ках і гры ме ці без іх, у ад-
мыс ло вых стро ях ці ў воп рат цы, 
якую но сяць усе, але яны па-
чы на лі ўцяг ваць мі на коў у свае 
дзеі, па чы наў ся кан такт, ты не 
прос та на зі раў, а ста на віў ся 
част кай жыц ця ву лі цы. А ў яго 

свае за ко ны і пра ві лы: тут кож ны 
не толь кі гля дач, але і ўдзель нік. 
І блі жэй да ве ча ра, да за кан чэн ня, 
нас — удзель ні каў — бы ло ўжо 
шмат. Мы пе ра маг лі дождж.

— Мне зда ец ца, што ву ліч ным 
вы сту пам больш па трэб ны мі мы 
і неш та кштал ту «жы вых скульп-
тур», — вы лу ча ла ся смяш лі вая 
дзяў чын ка ў кам па ніі ма ла дых 
лю дзей з «дрэ да мі». Яны жы ва 
дзя лі лі ся ўра жан ня мі ад уба ча-
на га. Хлоп цы гну лі сваю лі нію, 
сур' ёз ную:

— ...Аль бо ка лі ідзеш на тэ-
атр, то ўсё-та кі хо чац ца, каб быў 
ней кі экс пе ры мент: дзе ж яшчэ 
яго ча каць, як не ў жы вым ася-
род ку? Неш та та кое ў тэ ат ра 
«ЕУЕ» ёсць. А ка лі яшчэ по тым 
га да еш: што гэ та ўсё зна чы ла, 
дык на огул «кру та», ні бы та ша-
ра ду рас шыф роў ва еш.

— Ну і ін тэ ле кту ал... Рас слаб ся! 
— усміх ну ла ся дзяў чын ка.

Але ўсе ра зам яны по тым ру-
шы лі ў Мі хай лаў скі сквер, гля дзець 
за ключ ны спек такль ад тэ ат ра «Ін-
жэст», які лю бое шоу мо жа пе ра-
тва рыць у ін тэ ле кту аль ную спрэч-
ку і пра па на ваць ва ры ян ты для 
асэн са ван ня. Спек такль «За ла ты 
век у сты лі ба ро ка» ме на ві та та кі.

Уз го рак ля тра лей бус на га пры-
пын ку стаў ім пра ві за ва най сцэ най. 
Ліх та ры асвят ля лі дзе ю чых асоб, 
якія ад на за ад ной з'яў ля лі ся пад 
пры го жую, уз нёс лую му зы ку. Вось 
ма лень кія лю дзі — у іх свае ра дас-
ці, за ба вы. Але па ра лель на з ім 
іс ну юць вя лі кія лю дзі, амаль ба гі, у 
якіх свае ад но сі ны. І ні бы та па нуе 
гар мо нія, дзе ў кож на га пер са на жа 
сваё мес ца. Але гу чаць тры вож-
ныя ма ты вы. Гар мо нію па ру ша юць 
вя ліз ныя па чва ры...

Тэ атр «Ін жэст» рас па вя дае 
сваю гіс то рыю так, каб бы ло 
зра зу ме ла: каз ка жы вая. Вя лі кія 
жу дас ныя іс то ты ў ме та ліч ным і з 
ме та ліч ным по зір кам агля да юць 
пры сут ных. Усе за па ло ха ныя, 
пе ра мо жа ныя. Добра б ма лень-
кія, але і вя лі кія ні чо га не маг лі 
су праць пас та віць і па ха ва лі ся ў 
рос па чы...

Жах і ха ос маг лі б па на ваць 
доў га. Каб не ма лень кія лю дзі, якія 
знай шлі па ра ту нак... Яны пры вез лі 
яго на за ла тым ваз ку ... І ад быў ся 
цуд. Па чва ры спа ло ха лі ся. А ён з 
ней ка га сшыт ка (за ла то га) пра чы-
таў за гад, па вод ле яко га ўсё ця пер 
па він на іс ці толь кі доб ра. Ра ду юц-
ца ма лень кія. За да во ле ны бы лыя 
вя лі кія, якія га то вы пад па рад коў-
вац ца за ла то му ча ла ве ку. 

Ава цыі бы лі зу сім не ву ліч ныя: 
мас тац тва вы хо дзіць за рам кі 
ўмоў і са мо ства рае ўмо вы.

Ву ліч нае мас тац тва пры ста са-
ва нае іс на ваць у роз ных умо вах. 
Ці ка выя вы ступ лен ні ву ліч ных ар-
тыс таў — гэ та і ёсць тая ўмо ва, 
пры якой ча сам не зва жа еш на 
дождж і ха лад на ва тае на двор'е. 
Фо рум ву ліч ных тэ ат раў, які па чы-
наў ся ў па хмур ных умо вах, здо леў 
іх пе ра маг чы.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК,
Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Ві дэа і больш фо та 
на сай це: www.zvіazda.by
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Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                                        на ІV кв. або 2-е паўг. 2013 года

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

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. будзе разыграна 7 бясшнуравых 
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 16.08.2013 г.
Тэрмін правядзення гульні — з 20.08.2013 па 31.12.2013. 

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

...Спро ба апы тан ня: «Якая пра фе-
сiя са мая твор чая?» — «На стаў нiк», 
«Цы руль нiк», «Мас так», «Ды зай-
нер», «Эк скур са вод», «Хi рург»... 
Коль кi спе цы яль нас цяў — столь кi 
i ду мак.
Што, мiж iн шым, чыс тая праў да, бо 
бы ва юць, на вя лi кi жаль, ня твор-
чыя па ды хо ды, а вось ня твор чых 
пра фе сiй — ня ма.

Зрэш ты, мяр куй це са мi: адзiн паш-
таль ён з ме ся ца ў ме сяц (а то i з го да ў 
год) бу дзе пры но сiць «Звяз ду» (умоў на) 
тром пад пiс чы кам на сва iм участ ку i нi-
чо га не зро бiць для та го, каб iх ста ла, 
на прык лад, ча ты ры. Дру гi ж па чы тае 
га зе ту сам, рас ка жа пра яе iн шым, вы-
бе ра не каль кi цi ка вых ну ма роў i па кi не 
ка мусь цi па чы таць, пра па нуе вы пi саць 
на ме сяц... А там, гля дзiш, ча ла ве ку 
спа да ба ла ся: ён афор мiў пад пiс ку — 
на квар тал, на гэ та паў год дзе... Як i на 
на ступ нае!

Для та го, каб ад зна чыць пра цу як раз 
та кiх не абы яка вых да спра вы лю дзей, 
«Звяз да» i за сна ва ла кон курс «Прыз 
— руп лi ва му паш таль ё ну».

Па вы нi ках пад пiс ной кам па нii на дру-
гое паў год дзе 2013-га iх (паш таль ё наў, 
якiя, па вод ле ўмоў кон кур су, да сяг ну-
лi пры рос ту коль кас цi пад пiс чы каў не 
менш як на 10 ча ла век) ака за ла ся, на 
жаль, ня шмат. Але яны ёсць!

Па вод ле iн фар ма цыi, па да дзе най 
РУП «Бел пош та», пер шае мес ца (па-
мер прэ мii — па 1,5 мiль ё на руб лёў) 
пры су джа на Лi лii Сяр ге еў не Пiн чук з 
ад дзя лен ня паш то вай су вя зi (АПС-3) 
г. Па ста вы i Ак са не Вя ча сла ваў не Па-
та пен цы з АПС-1 г. Ча чэр ска (коль-
касць пад пiс чы каў у iх уз рас ла ад па вед-
на з 44 да 66 ча ла век i з 6 да 21!)

Дру гое мес ца за ва я ва лi Ала Ся мё-
наў на Вi лей та з та го ж АПС-3 г. Па ста-
вы i На тал ля Мi хай лаў на Па та пен ка з 
АПС Ра гi Го мель ска га ра ён на га вуз ла 
паш то вай су вя зi (пры рост склаў ад па-
вед на 17 i 12 асоб нi каў «Звяз ды»), а па-
мер уз на га ро джан ня ад рэ дак цыi — па 
1 млн руб лёў.

Трэ цяе мес ца з па ме рам прэ мii па 700 
ты сяч руб лёў пры су джа на Ма рыi Ме чы-
сла ваў не Кру ко вiч з АПС Юр каў шчы-
на Док шыц ка га РВПС i Юлii Але гаў не 
Шып неў скай з АПС-1 г. Свет ла гор ска, 
дзе коль касць пад пiс чы каў «Звяз ды» па-
вя лi чы ла ся на 13 i 11 ча ла век.

Вiн шу ем на шых пе ра мож цаў! Шчы-
ра дзя ку ем iм за пра цу. А яшчэ — спа-
дзя ём ся, што iх твор чы па ды ход ста не 
пры кла дам для iн шых паш таль ё наў. I 
та ды пад пiс чы каў у «род най га зе ты на 
род най мо ве» бу дзе больш. I больш пе-
ра мож цаў. Бо кон курс пра цяг ва ец ца! А 
зна чыць, у паш таль ё наў ёсць шанц на 
но выя ўзна га ро ды па вы нi ках пад пiс кi 
ўжо на IV квар тал 2013-га

■

Пад пiс ка-2013Пад пiс ка-2013  ��

ПРЫ ЗЫ — 
РУП ЛI ВЫМ 

ПАШ ТАЛЬ Ё НАМ!

З ПЕР ШЫХ ВУС НАЎ
Вік тар СА СТРАЎ ЧУК,
стар шы ня праў лен ня СВК «Каст рыч нік-Аг ра»:
— Ад шчы ра га сэр ца він шую ка лек тыў Іванаўскай ра ён-
най га зе ты «Чыр во ная звяз да» з 70-год дзем. Вель мі пры-
ем на, што і кал гас у род ным Да сто е ве на зы ваў ся «Чыр-
во ная звяз да»! Уз на чаль ваў яго пе да гог па спе цы яль нас ці 
Ва сіль Гу ры но віч, во пыт ны ар га ні за тар, муд ры кі раў нік. 
Я ж пэў ны час пра ца ваў ва дзі це лем, по тым ча ты ры га ды 
— сак ра та ром пяр віч най кал гас най кам са моль скай ар га ні-
за цыі, слу жыў у Са вец кай Ар міі пад Ніж нім Ноў га ра дам.

Ця пер, з мі ну ла га го да, — кі раў нік СВК 
«Каст рыч нік-Аг ра». Ра зам з на шы мі 

зем ля ро ба мі зы чу твор цам Іва наў-
скай «ра ён кі», яе шмат лі кім чы та-
чам твор ча га на тхнен ня, моц на га 
зда роўя і пры ем ных су стрэч з 

на мі, аграр ні ка мі.
УНН 200075475

Юрый ЯРЭ МІЧ, ды рэк тар 
пры ват на га сель гас прад пры ем ства 
«Ля ха віц кае Аг ра»:
— Пры ехаў у Іва наў скі ра ён з Гро-
дзен шчы ны і аж но 23 га ды пра ца ваў у 
Мас тоў скім ра ё не, пяць — у Ваў ка выс-
кім. Пры ем на сён ня, у дзень уз' яд нан ня 
За ход няй Бе ла ру сі з БССР, па він ша ваць 
ка лек тыў ра ён най га зе ты «Чыр во ная 
звяз да» з 70-год дзем. Зы чым, каб род-
нае бе ла рус кае сло ва твор цаў да па-
ма га ла нам, аграр ні кам, вы рошч ваць 
вы со кія ўра джаі, ад наў ляць на шы па-
лес кія вёс кі. Ня хай тры ва лае зда роўе, 

ва ша і на ша на тхнен не ў 
пра цы, улас ная іні цы я-

ты ва ма цу юць ве ру 
ў заўт раш ні дзень 
ма ла дой Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь.
УНН 290986590

Імі га на рыц ца Лід чы на
Як тая сва воль ная дзяў чы на, Лі да па каз ва ла свой 

кап рыз ны ха рак тар. Ад нак на пе ра кор даждж лі ва му 
на двор'ю лід ча не па кі ну лі хат нія спра вы і вый шлі 
на ву лі цы го ра да, каб ра зам ад зна чыць яго юбі лей. 
Для не ка то рых мяс цо вых жы ха роў гэ ты дзень стаў 
аса біс тым свя там: ім пры сво і лі зван не «Га на ро вы 
гра ма дзя нін Лід ска га ра ё на».

— 690 га доў — вя лі кі шлях для лю бо га го ра да, 
— за зна чыў стар шы ня Лід ска га ра ён на га вы ка-
наў ча га ка мі тэ та Аляк сандр АСТ РОЎ СКІ. — Ці 
быў ён для Лід чы ны лёг кім і вы дат ным? Хут чэй за 
ўсё не. Вой ны, раз ру хі, зме ны ў па лі тыч най кар-
це Еў ро пы ўно сі лі ка рэк ты вы ў гіс то рыю го ра да 
і ра ё на. Але на шы лю дзі сва і мі ру ка мі і ўчын ка мі 
ва кол сэр ца на ша га краю — Лід ска га зам ка — са-
ма ах вяр на ад наў ля лі цу доў ней шы го рад. Амаль 70 
га доў мы жы вём у мі ры і даб ра бы це. За гэ ты час, 
дзя ку ю чы твор чым і та ле на ві тым лю дзям, Лід чы на 
ста ла вя до май да лё ка за ме жа мі Гро дзен шчы ны, 
за ме жа мі рэс пуб лі кі. Пра дук цыя шмат лі кіх на шых 
прад пры ем стваў ста ла ві зіт най карт кай: яе ве да юць 
у Еў ро пе і на ін шых кан ты нен тах. Ёсць лю дзі, якія і 
сён ня ства ра юць гэ ты імідж.

Твар лю бо га го ра да і яго ра ё на — яго жы ха ры. Ра-
зам з ула даль ні ка мі та ко га вы со ка га зван ня ўша ноў ва лі 
і ўдзель ні каў пра ек та «Го нар Лід чы ны». На пра ця гу го-
да па лід скім тэ ле ба чан ні рас каз ва лі пра лю дзей, якія 
сва і мі ўчын ка мі пра сла ві лі гэ ты край. Ка ля гіс то ры ка-
мас тац ка га му зея бы ла ад кры та ад най мен ная скульп-
ту ра. Яе аў тар — мяс цо вы аў тар Ры чард Гру ша.

Но вая сла ву тасць Лі ды ўяў ляе са бой асно ву з ка-
ме ня, на якой вы бі ты спе цы яль ныя таб ліч кі ў вы гля-
дзе зо рак. Кож ная з іх пры свое на пэў най асо бе, якая 
сва ёй дзей нас цю пра сла ві ла Лід чы ну. Ся род іх — бы-
лыя кі раў ні кі го ра да і ра ё на, ды рэк та ры прад пры ем-
стваў, вай скоў цы, прад стаў ні кі ду ха вен ства, аду ка-
цыі, куль ту ры, мас тац тва, спор ту, ме ды цы ны...

— Быць у лі ку та кіх са праў ды вы дат ных і па-
ва жа ных лю дзей — най вы шэй шы го нар і 
яшчэ боль шая ад каз насць, — пе ра ка на на 
ды рэк тар гім на зіі №1 На тал ля ЗАЙ ЦА ВА. 
— Я ўспры маю гэ тае за ах воч ван не як да ні ну 
па ва гі не мне кан крэт на, а На стаў ні ку, яго вя-
лі кай мі сіі на род най зям лі, май му ка лек ты ву, 
які ро біць шко лу па спя хо вай і эфек тыў най. 
Ме на ві та ён, гэ ты цу доў ны пе да га гіч ны ка-
лек тыў, уз га доў вае бу ду чы ню род най Лід чы-
ны і Бе ла ру сі. Ме на ві та ён пра цуе так, што 
вы клі кае да вер у баць коў і гра мад скас ці. Дзя-
ку ю чы яму, ужо больш за 10 га доў лід ская 
гім на зія з'яў ля ец ца лі да рам аду ка цыі ў Гро-
дзен скай воб лас ці, ува хо дзіць у лік леп шых 
уста ноў аду ка цыі рэс пуб лі кі, зай мае год нае 
мес ца на рэс пуб лі кан скай дош цы го на ру.

Ся род ула даль ні каў зван ня «Го нар Лід-
чы ны» — і са ліст Бе ла рус ка га дзяр жаў на-
га ан самб ля «Свя та» Вя ча слаў Стат ке віч. 
На ра дзіў ся ён у ма лень кай вё сач цы Рэп ні кі, 
што за 15 кі ла мет раў ад Лі ды.

Пры ем на, што сён ня за кла лі зор ку, у якой уве-
ка ве ча на маё проз ві шча, — пры знаў ся Вя ча слаў 
Ка зі мі ра віч. — Для Лі ды я шмат ча го ра біў і раб лю. 
Коль кі ма гу, пры яз джаю сю ды, вы сту паю ў роз ных 
іпас та сях: ад вя ду ча га да ар тыс та. З го ра дам звя за-
на ўсё са мае леп шае. Вель мі пры ем на, што Лід чы на 
да ла Бе ла ру сі шмат та лен таў.

— А ці на вед ва е це баць коў скую ха ту? — не маг ла 
не па ці ка віц ца я.

— Род ная вёс ка, дзя куй Бо гу, жы ве. А вось 
баць коў скую ха ту знес лі мяс цо выя ўла ды. Праў-
да, усё роў на пры яз джаю сю ды. Тут скла да юц ца 
мае пес ні, аб гэ тым ху та ры, дзе я на ра дзіў ся, мне 
сняц ца сны.

На пры кан цы вя до мы спя вак да даў, што ў яго 
ха це га зе та «Звяз да» бы вае кож ны дзень.

Ванд роў ка ў ся рэд ня веч ча 
і фес ты валь ква су

Лід ча не га на рац ца сва ім гіс та рыч ным мі ну лым. 
Не вы пад ко ва ка жуць, што ў та го на ро да, які не 
ве дае сваю гіс то рыю, ня ма бу ду чы ні. А мяс цо выя 
жы ха ры яе не толь кі ве да юць, а і час ад ча су ту ды 
вяр та юц ца.

Лю бі мая гіс та рыч ная эпо ха для іх — Ся рэд ня веч-
ча. А дзе, як не ў Лід скім за мку, ту ды мож на тра-
піць? Вось і на гэ ты раз жы ха ры і гос ці го ра да ста лі 
свед ка мі ры цар скіх ба ёў. Ка ман ды з На ва груд ка, 
Мін ска і Маск вы зма га лі ся за пра ва пер шын ства ў 
тур ні ры. Сце ны ста ра даў ня га зам ка, му зы ка та го 
ча су, ры цар скія да спе хі, гук мя чоў — і я ад чу ва ла 
ся бе жон кай Ягай лы, якая вый шла на бал кон чык 
па на зі раць за тым, што ро біц ца ў два ры.

— Ня гле дзя чы на рэ кан струк цыю Лід ска га зам ка, 
якая ўжо зна хо дзіц ца на ста дыі за вяр шэн ня, кож ны 
дзень яго дзве ры ад чы не ны для на вед ні каў, — рас-
ка за ла ды рэк тар Лід ска га гіс то ры ка-мас тац ка га 
му зея Ган на ДРАБ. — Акра мя ры цар ска га тур ні ру, 
у ад ной з ве жаў зам ка мож на па гля дзець вы ста ву 
«Ся рэд ня веч ча». Пас ля за вяр шэн ня ра бот на тэ ры-
то рыі зам ка бу дзе пра ца ваць рэ ста ран, у якім ста-
нуць га та ваць ся рэд ня веч ныя стра вы. Ад кры ец ца 
кра ма, дзе мож на бу дзе на быць су ве ні ры, вель мі 
па доб ныя да тых, што пра да ва лі ся тут ра ней. Ма ла-
дыя бу дуць мець маг чы масць за рэ гіст ра ваць свой 
шлюб у сце нах зам ка ў ду ху той эпо хі.

... За сце на мі зам ка па на ва ла ся лян скае жыц цё. 
З ім пра ві за ва ных пад вор' яў чу лі ся бе ла рус кія пес ні, 
пах хат няй ежы дур ма ніў га ла ву. Тут, на фес ты ва лі 
ква су, за пра ва звац ца леп шым пад вор' ем зма га лі-
ся амаль усе сель скія гас па дар кі Лід чы ны. Пер шай 
на ма ім шля ху су стрэ ла ся пад вор'е з ма ёй ма лой 
ра дзі мы — ЛРСУП «Ма жэй ка ва».

— Мы прад стаў ля ем ма ён так па на Бра хоц ка га, 
які не ка лі жыў на ма жэй каў скай зям лі, — па тлу-
ма чы ла кі раў нік на род на га ан самб ля бы та вых 
і шу ма вых ін стру мен таў «Ка ха нач ка» Люд мі ла 
МА СЕ ВІЧ. — У па на бы ла свая стай ня, праль ня. А 
яго ква соў ня сла ві ла ся на ўсю Гро дзен шчы ну! Паз-
ней ён ства рыў тут спірт за вод. Не вы пад ко ва лід скі 
квас сён ня ве да юць ва ўсім све це.

Як і го рад, які но сіць та кую ра ман тыч ную наз-
ву — Лі да. А я ад' яз джаю, і ў ма іх дум ках вя до мыя 
рад кі з пес ні: «Род ны мой го рад, лю боў мая, каз ка 
ка хан ня ча роў ная. Ты, ка лі лас ка, ча кай мя не з кож-
най да ро гі, са шля ху рас стай на га...»

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. Фо та аў та ра.
Лід скі ра ён

Та кая вы сно ва гу ча ла ў вы сту-
пах мас та коў і му зы кан таў, якія 
ў Дзень го ра да са бра лі ся ў На-
цы я наль ным мас тац кім му зеі 
Бе ла ру сі. Тут ва ўра чыс тай аб-
ста ноў цы бы ла ад кры та вы стаў-
ка ад на го парт рэ та, пры све ча-
ная «зор цы» ай чын най му зы кі, 
ха ра во му ды ры жо ру і пе да го гу, 
на род на му ар тыс ту СССР Вік та-
ру Роў дзе.

Парт рэт ма эст ра ства рыў вя до мы 
бе ла рус кі мас так Сяр гей Са ло хін. Ці 
ўда ло ся фар ба мі рас ка заць пра му-
зы ку — пра гэ та аб мень ва лі ся дум ка-
мі жы ва піс цы, кам па зі та ры, пе да го гі, 
гра мад скія дзея чы. У го нар сла ву та га 
ды ры жо ра і пе да го га спя ва лі ака дэ міч-
ны хор Бе ла рус кай тэ ле ра дыё кам па ніі 
і Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі му-

зы кі. З гэ ты мі ка лек ты ва мі ў свой час 
плён на пра ца ваў Вік тар Роў да.

Вы раз ным свя точ ным штры хом, які 
пад крэс ліў не па рыў насць су вя зі твор-
час ці ма эст ра з род ным кра ем, ста ла 
вы ступ лен не яго зем ля коў. Са Смар-
го ні, дзе ў 1921 го дзе на ра дзіў ся Вік-
тар Роў да, на свя та пры ехаў ан самбль 
«Кан та бі ле».

Вы стаў ка ад на го парт рэ та — ці ка вая 
фор ма му зей най дзей нас ці. Пад ад ным 
да хам, у роз ных за лах су сед ні ча юць 
тво ры жы ва піс цаў роз ных эпох. Гіс то-
рыя гра мад ства паў стае тут у цес най 
по вя зі з гіс то ры яй мас тац тва. Ка лі пра 
вы датную асо бу су час нас ці ці мі ну ла га 
рас па вя дае вы дат ны мас так-парт рэ тыст, 
яшчэ раз пе ра кон ва еш ся: та лен ты яд на-
юць май строў.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.

ТА ЛЕНТ 
ЯД НАЕ МАЙ СТРОЎ

ВУ ЛІЧ НЫ ФЕС ТЫ ВАЛЬ: ВУ ЛІЧ НЫ ФЕС ТЫ ВАЛЬ: па ча такпа ча так
Ар тыст па іме ні На двор'е прэ тэн да ваў на га лоў ную ро лю ў Дзень го ра да Мін скаАр тыст па іме ні На двор'е прэ тэн да ваў на га лоў ную ро лю ў Дзень го ра да Мін ска

Свя та, якое мае Мінск сён ня — вы нік яго доў гай гіс то рыі. Яшчэ 
ад ной кры ні цай, з якой мож на да ве дац ца пра яе, ста ла кні га 
«Мінск. Леп шы від на гэ ты го рад» Вік та ра Кор бу та, якую прад-
ста віў Вы да вец кі дом «Звяз да». Гіс то рыя ад ХІ да XXІ ста год дзя 
з ці ка вы мі фак та мі, інт ры га мі мі ну ла га, вя лі кі мі асо ба мі, якія ў 
роз ныя ча сы на вед ва лі го рад, і людзь мі, якія ў ім жы вуць сён ня 
і ўслаў ля юць яго ў сва іх тво рах і спра вах. Твор чыя асо бы пі шуць 
яшчэ і пра ча ла ве чыя па чуц ці, якія пе ра жы ва юць на шы су час ні кі. 
На прык лад, пісь мен нік Дзміт рый Пят ро віч прад ста віў сваю кні гу 
«Бе лая жан чы на».

СВЯ ТА ГО РА ДА СВЯ ТА ГО РА ДА 
З РА МАН ТЫЧ НАЙ НАЗ ВАЙЗ РА МАН ТЫЧ НАЙ НАЗ ВАЙ

Ка лі ўяз джа еш у Лі ду, пе рад 
ва ча мі паў стае пры го жы 
су час ны го рад. Ак тыў на 
пра цу юць буй ныя 
пра мыс ло выя 
прад пры ем ствы, пра дук цыя 
якіх вя до ма да лё ка 
за ме жа мі кра і ны. 
Ве се ла га мо няць дзе ці, 
вы бя га ю чы з аку рат ных 
ха так, аб га ро джа ных 
пла та мі. На вед ні кі 
спя ша юц ца 
да куль тур на-
азда раў лен чых 
і спар тыў ных комп лек саў. 
Ма лыя ар хі тэк тур ныя 
фор мы ўпры гож ва юць ці хія 
чыс тыя ву лач кі... І толь кі 
Лід скі за мак на гад вае 
пра не ма ла ды ўзрост го ра да. 
Яго 690-год дзе ад свят ка ва лі 
на днях лід ча не.

Ры цар скі тур нір у Лід скім за мку.

Лід ча не да ве да лі ся пра на пад гіт ле раў цаў у пер шыя 
га дзі ны вай ны.


