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2013 год у Бе ла ру сі пра хо дзіць 
пад зна кам «жы вой спад чы ны». 
Та му ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
су стрэ ла ся з за гад чы кам ад дзе-
ла ахо вы гіс то ры ка-куль тур най 
спад чы ны Ін сты ту та куль ту ры 
Бе ла ру сі Алай СТАШ КЕ ВІЧ, каб 
па раз ва жаць над тым, што па гра-
жае іс на ван ню не ма тэ ры яль най 
спад чы ны і што мо жа яе ўра та-
ваць.

«БРЭНД ПЕ РА ХО ДЗІЦЬ 
З ПА КА ЛЕН НЯ 
Ў ПА КА ЛЕН НЕ»

— У не ка га мо жа ўзнік нуць пы тан-
не: ча му трэ ба за хоў ваць не ма тэ ры-
яль ную спад чы ну? Та му што гэ та адзін 
з най ма гут ней шых ідэн ты фі ка та раў 
на шай на цыі. Пес ня, та нец, ежа, кас-
цюм, ра мёст вы — ні што так не ха рак-
та ры зуе на цы я наль нае адзін ства і не 
ад роз ні вае нас ад ін шых. Возь мем, на-
прык лад, Іта лію. Яе сім ва лы — спа ге ці, 
пі ца, ві но — яе на цы я наль ная кух ня. 
Та му ха це ла ся, каб і ў Бе ла ру сі бы лі 
па доб ныя ад мет нас ці, ка лі мы хочам 
за ха вац ца як на род.

Цяпер у на шай кра і не ак тыў на шу ка-
юць на цы я наль ны брэнд. Ад нак усё тое, 
што я пе ра лі чы ла, — гэ та і ёсць брэнд. 
Бо яно за кра нае ду хоў ны ўзро вень і псі-
ха ло гію, ад люст роў вае наш мен та лі тэт, 
усе ба ко ва па каз вае кра і ну.

Ні спорт, ні су час ныя вы дум кі мар-
ке то ла гаў не з'яў ля юц ца брэн дам. Бо 
брэнд — гэ та тое, што пе ра хо дзі ла з 
па ка лен ня ў па ка лен не на пра ця гу ста-
год дзяў. І гэ та нель га аспрэч ваць. Бо 
як мо гуць аспрэч вац ца жніў ныя пес ні 
Бе ла ру сі, на ша шмат га лос се, на шы 
дра ні кі?

СЕ НІ — 
МЕС ЦА ДЛЯ ЭКШ НА

— У све це Бе ла русь ве да юць па 
аб ра дзе вёс кі Се ме жа ва Ка пыль ска-
га ра ё на «Ка ляд ныя ца ры», які за не-
се ны ў Су свет ны спіс не ма тэ ры яль най 
куль тур най спад чы ны. Ад нак тое, што 
та кая тра ды цыя за ха ва ла ся ме на ві та 
ў гэ тым мес цы, не вы пад ко ва. Бо там 
іс нуе куль тур ны ланд шафт і са мі жы ха-
ры — кан сер ва та ры. Яны пра цяг ва юць 
за ста вац ца ў сва іх тра ды цый ных да-
мах, па гон ных два рах. Вяс коў цы зра-
бі лі ра монт і пра цяг ва юць жыць у іх. 
Там не каль кі та кіх ву ліц. Ка лі б не бы ло 
гэ тых па гон ных два роў, то і тра ды цыя 
не з'я ві ла ся б: прос та не бы ло б мес ца 
для на род на га тэ ат ра. Па гон ныя два ры 
— гэ та ка лі ўсе гас па дар чыя бу дын кі і 
са ма ха та бу ду юц ца ў адзін рад. Пры-

чым з ха тай іх яд на юць вя ліз ныя се ні. У 
звы чай ным до ме се ні мо гуць змяс ціць, 
ве ра год на, толь кі сям'ю. Гэ тыя ж ве лі-
зар ныя се ні, па ме рам у 30 мет раў, маг лі 
пры няць яшчэ і ўсіх ка ля доў шчы каў. Тут 
і мож на бы ло ства раць увесь гэ ты экшн: 
па каз ваць дзею ца ра Мак сі мі лі я на і ца-
ра Ма мая — доб рых і злых сіл.

Да рэ чы, зной дзе ны ар хіў ныя да ку-
мен ты, у якіх га во рыц ца, што ў XVІІІ 
ста год дзі яе жы ха роў вы ка рыс тоў ва лі 
як два ро вых у ма ёнт ку Ра дзі ві лаў у Ня-
сві жы. Яшчэ на па чат ку XІX ста год дзя 
ў вёс цы фік су юц ца кір ма шо выя пра фе-
сіі: шту ка ры (жанг лё ры), дрэ сі роў шчы-
кі мядз ве дзяў. Ся род вяс коў цаў бы лі 
лю дзі, якіх бра лі ў ра дзі ві лаў скі па лац. 
Мож на пра па на ваць та кую гі по тэ зу, 
што ка лісь ці яны вы кон ва лі пэў ныя ро лі 
ў па цеш ных ба ях на Аль бе, якія ла дзіў 
Ка раль Ра дзі віл «Па не Ка хан ку», або 
да па ма га лі ў ар га ні за цыі тэ ат ра Уршу лі 
Ра дзі віл. Пэў на, яны дзесь ці пад гле-
дзе лі, што не толь кі ляль кі, але і лю дзі 
мо гуць вы кон ваць ро лі.

Ці ка ва, што аб рад «Ка ляд ныя ца ры» 
ў свой час за ба ра ня лі, але ў 1996 го дзе 
яго ад на ві лі. І не вы сіл ка мі клуб ных 
ра бот ні каў, а дзя ку ю чы са мім нось бі-

там — ма ла дым ме ха ні за та рам, та кім, 
як Ры гор Пі ма наў. Яны вы ра шы лі, што 
ёсць тра ды цыя, якую шмат хто яшчэ 
па мя тае, і ад на ві лі яе.

У гэ тай вёс цы іс нуе і ўні каль нае 
ткац тва, якое мае ар ха іч ныя ры сы і 
прак ты ку ец ца ця пер. За ха ва ла ся вы-
ключ на ці ка вая тра ды цый ная ежа, 
пры чым не ад на-дзве стра вы, а цэ лая 
сіс тэ ма: і свя точ ныя, і бу дзён ныя. Дзя-
ку ю чы пад трым цы спон са раў ня даў на 
вы да дзе на кніж ка «Тра ды цый ная ежа 
Се ме жа ва».

ВЕЛЬ МІ ПА ТРЭБ НА 
ДЗЯРЖ ПРА ГРА МА!

— Праў да, мы ма ем уся го не каль кі 
вё сак, як Се ме жа ва, якія мо гуць са-
ма стой на пад тры маць сваю на род ную 
куль ту ру. Ін шым па гра жае знік нен не. 
Та му ця пер не аб ход на дзяр жаў ная пра-
гра ма па за ха ван ні не ма тэ ры яль най 
спад чы ны. Бо та кая спад чы на — з'я ва 
вель мі да лі кат ная і за ле жыць ад мно гіх 
фак та раў. Яна ста віц ца пад па гро зу 
зні шчэн ня та ды, ка лі зні шча ец ца аг ра-
ланд шафт, тра ды цый ная ар хі тэк ту ра, 
што мож на на зі раць сён ня. Ма ла ў якіх 
вёс ках за ста ло ся тра ды цый нае жыллё. 
У асноў ным на яго мес цы бу ду юц ца 
су час ныя ка тэ джы, без ад нос на да тых 
вя лі кіх тра ды цый, якія ёсць на Бе ла ру-
сі, раз вор ва юц ца ланд шафт ныя зо ны, 
дзе ад бы ва лі ся тыя або ін шыя па дзеі. 
Гэ тае імк нен не да ўні фі ка цыі і гла ба лі-
за цыі ўсёй на шай куль тур най пра сто ры 
вель мі не га тыў на ўздзей ні чае на іс на-
ван не не ма тэ ры яль най спад чы ны.

Ёсць эле мен ты, якім пры не вя лі кіх 
за тра тах ні чо га не па гра жае. Я маю на 
ўва зе тра ды цый ную ежу. Ка лі да яе з 
ро зу мам ста віц ца, яна мо жа вы ка рыс-
тоў вац ца і ў су час ным рэ ста ран ным 
біз не се. Гэ та на ша ад мет насць. Яна 
пры жы ла ся сён ня — ад кры ва юц ца рэ-
ста ра ны на цы я наль най кух ні. Або рэ-
лі гій ныя цы ры мо ніі: на прык лад Будс-
лаў скі фэст ці Жы ро віц кая пі ліг рым ка 
— гэ та скла да на раз бу рыць, бо яно 
на ўзроў ні са ма свя до мас ці. Лю дзі бу-
дуць за хоў ваць іх яшчэ вель мі доў га. 
Ад нак мно гія ра мес ніц кія, аб ра да выя, 
пе сен ныя, тан ца валь ныя прак ты кі па-
тра бу юць больш уваж лі ва га стаў лен-
ня і, маг чы ма, спе цы яль най пра гра мы 
пад трым кі і фі нан са ван ня.

ЗАЎ СЁ ДЫ АН ЛАЙН...
— Пра ца па пад трым цы не ма тэ ры-

яль най спад чы ны ў на шай кра і не ўжо 
вя дзец ца. Для гэ тай мэ ты ЮНЕС КА, па 
прось бе Бе ла ру сі, вы дзе лі ла грант, раз-
лі ча ны на два га ды. У рэ гі ё нах ство ра-
ны спе цы яль ныя ка мі сіі, у якія ўвай шлі 
экс пер ты, ме та дыс ты, са мі нось бі ты 
пэў ных тра ды цый. Яны ез дзі лі па сва ёй 
мяс цо вас ці, гу та ры лі з людзь мі і скла лі 
пер ша сныя спі сы. Не ка то рыя эле мен-
ты з іх ста лі вы лу чаць на ўклю чэн не ў 
дзяр жаў ны спіс гіс то ры ка-куль тур ных 
каш тоў нас цяў. Ства ра ец ца ба за да-
ных усёй не ма тэ ры яль най куль тур-
най спад чы ны на шай кра і ны. Ад люст-
ра ван нем пра цы стаў сайт, які так і 
на зы ва ец ца — «Жы вая спад чы на» 
(www.lіvіngherіtage.by).

З'я віў ся тэр мін не ма тэ ры яль най 
куль тур най спад чы ны, і быў 
пры зна ны сам факт яе іс на-
ван ня.

Асноў ныя па ла жэн ні Кан-
вен цыі ЮНЕС КА аб за ха ван ні 
не ма тэ ры яль най куль тур най 
спад чы ны ад 2003 го да, якую 
на ша кра і на так са ма пад пі са-
ла, пе ра ве дзе ны на ўзро вень 
дзяр жаў на га за ка на даў ства 
аб ахо ве гіс то ры ка-куль тур-
най спад чы ны.

СУ ПОЛЬ НАСЦЬ — 
ХТО ТЫ?

— Не ма тэ ры яль ная спад чы на пра-
цяг вае жыць толь кі та ды, ка лі ад бы-
ва ец ца яе пе ра ем насць. Та му трэ ба 
ра біць усё, каб дзе ці ве да лі, чым жы лі 
іх прод кі. І мяс цо выя жы ха ры, і ўла да, 
і шко лы, і цэнт ры куль ту ры — усё гэ та 
і ёсць су поль насць, якая па він на ра зам 
ба ра ніць сваю куль ту ру.

Зра зу ме ла, не аб ход на ўклю чаць не-
ма тэ ры яль ную спад чы ну ў эка на міч ныя 
пра гра мы. Бо, ка лі вёс ка жы ве і там ёсць 
мо ладзь, гэ та ўсё не за гі не. Але ка лі вёс-
ка па мі рае і нось бі та мі з'яў ля юц ца толь кі 
лю дзі ста ла га ве ку, якім больш за 70 га-
доў, то вар та пад клю чыць штуч ныя ме-
ха ніз мы, іна чай штось ці вель мі важ нае 
бу дзе стра ча на на пра ця гу 5 га доў...

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

P.S. Га зе та «Звяз да» ак тыў на пад-
трым лі вае і па пу ля ры зуе тэ му не ма тэ ры-
яль най куль тур най спад чы ны Бе ла ру сі. 
Яе пра явы ёсць у кож най воб лас ці на шай 
кра і ны, па цвяр джэн не та му — се рыя фо-
та здым каў Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

�

Ста ліч ная гра мад скасць дня мі 
са бра ла ся, каб аб мер ка ваць 
уве ка веч ван не па мя ці сла ву-
та га мінск ага мэ ра — Ка ра ля 
Чап ска га — пэў на, са ма га вя-
до ма і дзейс на га з усіх, што 
бы лі ў бе ла рус кай ста лі цы.

Каб ад ра зу зняць усе пы тан ні, 
а хто ж та кі Ка раль Чап скі і ча-
му, улас на ка жу чы, мы па він ны 
яго ўша ноў ваць, на па чат ку вар та 
пры га даць, што ж зра біў гэ ты прад-
пры маль ны ча ла век. Ка раль Чап-
скі кі ра ваў бе ла рус кай ста лі цай з 
1890-га па 1901 год і пра явіў ся бе 
як мэр-на ва тар і над звы чай доб ры 
гас па дар нік. Да рэ чы, Ка раль быў 
ка та лі ком, а прад стаў ні кам гэ та га ве ра выз нан ня 
ў тыя ча сы не да зва ля ла ся зай маць вы со кія па са-
ды. Ад нак ён быў ад ным з са мых ба га тых у сва ім 
ася род дзі, меў доб рую рэ пу та цыю, та му ўсё-та кі 
атры маў та кую вы со кую па са ду. І яшчэ двой чы 
пе ра абі раў ся на яе.

Род Чап скіх на той час быў па род не ны лі та раль-
на з усёй Еў ро пай. Та му Ка раль, ча сам бы ва ю чы 
за мя жой і ве да ю чы та маш нія да сяг нен ні і ці ка він кі, 
ма рыў, каб і Мінск стаў го ра дам на ўзроў ні Па ры-
жа, Санкт-Пе цяр бур га, Вар ша вы. Усе свае пла ны 
і ма ры ад ра зу імк нуў ся ажыц ця віць.

Ка раль Чап скі пра клаў пер шую кон ку — фур-
ман кі, за прэ жа ныя конь мі, ста лі на рэй кі. Ды і са мі 
ву лі цы, цэнт раль ныя, што іш лі да вак за лаў і яго 
ўлас ных прад пры ем стваў, мэр зра біў бру ка ва ны-
мі. Ён з'яў ля ец ца ства раль ні кам пер шай мін скай 
элект ра стан цыі. Су час ны піў за вод «Алі ва рыя» — 
так са ма яго па чы нан не, для яко га Ка раль Чап скі 
ку піў бу ды нак і но вае мед нае аб ста ля ван не.

Як і ў са праўд ным еў ра пей скім го ра дзе, у Мін ску 
на рэш це з'я ві ла ся ка на лі за цыя. Пер шыя ліх та ры, 
пры клад на 100 штук, у цэнт ры ста лі цы так са ма 
ўпер шы ню за ззя лі пры Чап скім. Ка раль, які быў 
дбай ным гас па да ром, знай шоў, дзе ку піць іх на-
шмат тан ней.

Пры кме та са праўд най еў ра пей скас ці та го ча су 
— гэ та спорт. Та му га рад скі га ла ва зра біў вель мі 
шмат, каб мінчане сталі спартыўнымі. У Цэнт раль-
ным пар ку імя Гор ка га (на той час га рад скім са дзе) 
да ва лі на пра кат ве ла сі пе ды — гэ та так са ма бы ло 
над звы чай да ра гой на той час за ба вай. Пад су-
пра ва джэн не пры ем най му зы кі ў пар ку ста лі пра-
ца ваць і ін шыя спар тыў ныя сек цыі.

Ме на ві та пры Чап скім бы ло скон ча на бу даў ніц-
тва тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы. Мэр па кла па ціў ся пра 
тое, каб у го ра дзе ад кры лі ся лаз ні, даб ра чын ныя 
ста ло выя. Як ні дзіў на, але ўпа рад ка ваў ён і пуб-
ліч ныя да мы. У кож ным з іх з'я віў ся фель чар, на 
не каль кі да моў быў адзін урач, які аб сле да ваў і 
ля чыў «нач ных ма тыль коў». Ка жуць, ка лі Чап скі 
па мёр, пра сты тут кі ха це лі ўста на віць яму пом нік 
з зо ла та...

Ка лі ка заць пра ін шыя кры ні цы па паў нен ня яго 
бюд жэ ту, то меў ён і дрэ ва ап ра цоў чыя прад пры-
ем ствы, і ві на-во да чны за вод у Стань ка ве. Мінск 
на той час быў зу сім не ба га тым. Та му, ка лі не ўда-
ва ла ся з каз ны атры маць гро шы для чар го ва га 
но ва ўвя дзен ня, Ка раль ня рэд ка ад кры ваў... свой 

ка ша лёк і пла ціў. Ад нак усе тыя 
фі нан сы, якія го рад быў па ві нен 
мэ ру, пас ля яго смер ці сям'і амаль 
не вяр ну лі.

Па мёр Чап скі ад су хо таў у 1904 
го дзе. Па ха ва лі яго ў ся мей най 
крып це ў Стань ка ве (гэ та мес ца 
зна хо дзіц ца на су праць су час най 
шко лы). Ад нак крып та бы ла раз-
бу ра на, і ця пер там толь кі па рос лы 
бя ро за мі ўзго рак... А вось ар хі тэк-
тар Алег Мас лі еў ад шу каў у ёй ра-
шот ку, якую пе ра даў му зею. Та кім 
чы нам, мес ца па ха ван ня сла ву та га 
мэ ра бе ла рус кай ста лі цы вя до мае, 
але ні як не ўве ка ве ча на.

У Цэнт раль ным пар ку імя Гор ка-
га ка лісь ці бы ла па кла дзе на плі та з над пі сам: «Тут 
бу дзе ста яць пом нік Ка ра лю Чап ска му». Ад нак 
сваё пры зна чэн не плі та па куль так і не вы ка на ла і 
та му за ста ец ца пус той...

На піў за во дзе «Алі ва рыя» пра Ка ра ля Чап ска га 
рас каз ва юць пад час дэ гус та цый. Ад нак па мят най 
дош кай у го нар за сна валь ні ка за во да па куль не 
аб за вя лі ся. У Ку па лаў скім тэ ат ры так са ма ве да-
юць пра ро лю сла ву та га мэ ра ў ад крыц ці іх уста-
но вы, раз ліч ва юць звест кі пра яго змяс ціць ся род 
ін шых, што свед чаць пра лю дзей, якія зра бі лі знач-
ны ўклад у жыц цё тэ ат ра.

На па ся джэн ні «круг ла га ста ла», пры све ча ным 
Ка ра лю Чап ска му, ды рэк тар мяс цо ва га гіс то ры-
ка-куль тур на га фон ду «Ля лі ва» (Ля лі ва — герб 
ро ду Чап скіх) Іван Гар дзі еў скі рас ка заў пра цвёр ды 
на мер уве ка ве чыць па мяць ста ліч на га мэ ра. Гар-
дзі еў скі прад стаў ляе «Мін скі ста ліч ны са юз прад-
пры маль ні каў і пра ца даў цаў». Да гэ тай спра вы 
пад клю чы лі ся так са ма Бе ла рус кі са юз прад пры-
маль ні каў, Бе ла рус кі фонд куль ту ры, Бе ла рус кае 
та ва рыст ва ахо вы пом ні каў гіс то рыі і куль ту ры, 
Бе ла рус кі ка мі тэт між на род най Ра ды па пом ні ках і 
па мят ных мяс ці нах, Му зей гіс то рыі го ра да Мін ска, 
ін шыя ўста но вы і гра мад скія дзея чы.

Пад час аб мер ка ван ня бы ло пра па на ва на ад ну з 
ву ліц Мін ска на зваць іме нем Ка ра ля Чап ска га, зра-
біць па мят ныя дош кі ў яго го нар, каб уста на віць іх 
на бу дын ках піў за во да «Алі ва рыя» і Ку па лаў ска га 
тэ ат ра. Так са ма ўста ля ваць пом нік Чап ска му (плі-
ту, ба рэль еф або штось ці ін шае) у Цэнт раль ным 
пар ку імя Гор ка га. Зра зу ме ла ж, зра біць плі ту на 
мес цы па ха ван ня Чап ска га ў Стань ка ве.

На мес цы бы лой элект ра стан цыі, на ра гу но-
ва збу да ва на га атэ ля пра ду гле джа на штось ці на-
кшталт му зея, з экс па зі цыі яко га мож на бу дзе 
атры маць пэў ныя звест кі пра мэ ра. Са юз прад пры-
маль ні каў пла нуе ўвес ці но вую ўзна га ро ду — «ор-
дэн імя Чап ска га» — які ста нуць уру чаць не толь кі 
прад пры маль ні кам, але і гра мад скім дзея чам.

Гу ча ла дум ка ства рыць паў на вар тас ны мас тац кі 
фільм на тэ му жыц ця і дзей нас ці сла ву та га мэ ра 
(не каль кі да ку мен таль ных ужо ёсць). А ў на ступ-
ным го дзе, ка лі бу дзе ад зна чац ца 110 га доў з дня 
яго смер ці, зла дзіць су мес ны вя лі кі баль у го нар 
Чап ска га і Агін ска га.

Па да ец ца, імя Ка ра ля Чап ска га было не за слу-
жа на за бы та ў бе ла рус кай ста лі цы. Гра мад скасць 
вы ра шы ла гэ та вы пра віць. Ад нак ці га то вы га рад-
скія ўла ды пад тры маць уша на ван не жыц ця і дзей-
нас ці славутай асо бы?..

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Чыр во ная цэг ла, раз бу ра ныя сце ны — ні-
бы та крык аб да па мо зе. Па ла ца ва-пар ка вы 
ан самбль XVІІІ ста год дзя ў вёс цы Сём ка ва 
рых та ваў ся да зі мы. Да па ма га лі лю дзі. Пры-
еха лі з ін стру мен та мі, з жа дан нем пра цы і 
ста лі пры бі раць ся дзі бу, рых ту ю чы яе да 
кан сер ва цыі на зі му. Яна ад дзя чы ла, як заў-
сё ды бы вае ўдзяч ная гіс то рыя за ці ка васць 
да яе. Пад час пры бі ран ня ўда ло ся знай сці 
фраг мен ты пяч ной раз ной цэг лы і ста ро га 
по су ду. І гэ та пры тым, што на пра ця гу двух 
га доў на тэ ры то рыі ся дзі бы ў Сём ка ве вя дуц-
ца ар хеа ла гіч ныя ра бо ты. Усё, што ад кры вае 
гіс та рыч ная ся дзі ба, по тым мож на па ба чыць 
у му зей най экс па зі цыі, якая зна хо дзіц ца тут. 
Але ж кож на га, хто да кра на ец ца да даў ні ны, 
ча кае свая ўзна га ро да.

Ся дзі ба з ча соў Рэ чы Па спа лі тай бы ла па бу да-
ва на па жа дан ні мінск ага ва я во ды Ада ма Хма ры. 
Італь ян скі ар хі тэк тар Кар ла Спам па ні да па мог ува-
со біць гэ тыя ма ры. Але ста год дзі не бы лі лі тас ці выя 
да бу дын ка, як яны не шка да ва лі та го, што ства ра лі 

лю дзі на ра дасць са бе і ін шым дзе ля ўтуль нас ці 
сва ёй і пры га жос ці зям лі, на якой жы лі. Ця пер тут 
вя дуц ца на ву ко выя ра бо ты: перш чым ад ра джаць, 
трэ ба ве даць, што і як бы ло ка лісь ці. І ча сам са-
праў ды не ха пае ча су і сіл на тое, каб пра вес ці эле-
мен тар ныя ра бо ты па доб ра ўпа рад ка ван ні. Та ды 
да рэ чы да па мо га ва лан цё раў, ад зна чыў гіс то рык 
і края зна вец Па вел Ка ра лёў.

Ак цыю «Зя лё ны су бот нік. Вост раў скар баў» на-
ла дзі лі су пра цоў ні кі кам па ніі «Бры тыш Аме ры кан 
Та ба ка» — прык лад та го, як мож на не прос та ства-
раць біз нес у кра і не, але і пры но сіць кан крэт ную 
ка рысць, да па ма га ю чы доб ра ўпа рад ка ваць пом ні кі 
куль ту ры. Яшчэ і ка рысць для ся бе: ка лі сам, сва і мі 
ру ка мі «па ма цаў» гіс то рыю, па пра ца ваў на бу ду-
чы ню ў кам па ніі з ка ле га мі, сяб ра мі, род ны мі, то 
ўзні кае ед насць не толь кі пра цоў ная, але і ча ла ве-
чая. Акра мя та го, да тыч насць да су час най гіс то рыі, 
якая пі шац ца ў кра і не. Та кія ак цыі ста лі ўжо ба дай 
тра ды цый ны мі для су пра цоў ні каў кам па ніі.

Сём ка ва вель мі ча кае лю бую да па мо гу. І на-
ват пра ца па вы зва лен ні тэ ры то рыі ад смец ця, 
цаг ля най крош кі і зям лі — гэ та так са ма спро ба 
ўпры го жыць мес ца, якое ста мі ла ся быць за ня дба-
ным. Крок да та го мо ман ту, ка лі ру кі рэ стаў ра та раў 
да кра нуц ца да гэ тай за сму ча най цэг лы. Рэ стаў-
ра цыя, згод на з пла на мі ў ся дзі бе Ада ма Хма ры, 
пач нец ца толь кі ў 2015 го дзе. А коль кі яшчэ га доў 
ды і срод каў спат рэ біц ца на яе рэа лі за цыю, перш 
чым мы па ба чым бу ды нак зноў пры го жым і аб-
жы тым людзь мі! Ён хо ча быць ка рыс ным лю дзям, 
але спа чат ку лю дзі мо гуць пры нес ці ка рысць яму. 
На ват у вы гля дзе звы чай на га доб ра ўпа рад ка ван ня 
яго тэ ры то рыі.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

Ад пер шай асо быАд пер шай асо бы  ��

З ДРА НІ КА МІ 
НЕ ПА СПРА ЧА ЕШ СЯ,
або Што зра біць, 
каб за ха ваць 
жы вую спад чы ну?

Ка лі вы з'яў ля е це ся спад чын ні кам ад мет-
ных пра яў на род най куль ту ры (ра мяст ва, пес-
ні, тан ца, кух ні і інш.), вы мо жа це за поў ніць 
ан ке ту на сай це www.lіvіngherіtage.by і рас па-
вес ці пра свае здоль нас ці або да слаць ліст на 
ад рас: 220086, г. Мінск, вул. Ка лі ноў ска га, 12. 
Ін сты тут куль ту ры Бе ла ру сі, ад дзел ахо вы 
гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны.

Ала Ала СТАШ КЕ ВІЧСТАШ КЕ ВІЧ..

Ак цыяАк цыя  ��

«ЗЯ ЛЁ НЫ СУ БОТ НІК» 
У СЯ ДЗІ БЕ АДА МА ХМА РЫ

Як ва лан цё ры мо гуць да па маг чы пом ні кам куль ту ры?

Аб рад «Юраў скі ка ра год» у вёсцы Па гост Жыт ка віц кага ра ёна Го мель скай воб ласці.

Ка ляд ны аб рад «Ко ні кі» ў Да выд-Га ра дку Сто лін скага ра ёна Брэсц кай воб ласці.

Ка ра вай ні ца Ва лян ці на Ула сік, г. Стоўб цы Мін скай воб ласці.

Май стар Мар' ян Скрамб ле віч вы рабляе му зыч ныя ін стру мен ты, г. Грод на.

За жы нач ны аб рад «За ві ван не ба ра ды». Вы ка наў цы — удзель ні цы фальк лор на га ка лек ты ву 
«Ма ты рын ская спад чы на», в. Ма ты ры на Ушац кага ра ёна Ві цеб скай воб ласці. 

Ша па валь ства. Май стры — сям'я Асі поў скіх: Ста ні слаў, Ма рыя і іх сын Ула дзі мір.
в. Па куц це Дры бін скага ра ёна Ма гі лёў скай воб ласці. 
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Пес ня, та нец, ежа, кас цюм, 
ра мёст вы — ні што 
так не ха рак та ры зуе 
на цы я наль нае адзін ства

МЭР, 
ка пе лю шы зды ма ем пе рад ва мі...
Ці га то вы ста ліч ныя ўла ды ўша на ваць сла ву та га па пя рэд ні ка?

Ка раль ЧАП СКІ.

Ка лі Ка раль Чап скі па мёр, пра сты тут кі 
ха це лі ўста на віць яму пом нік з зо ла та.

Ка лі не ўда ва ла ся з каз ны атры маць 
гро шы для чар го ва га но ва ўвя дзен ня, 
Ка раль... ад кры ваў свой ка ша лёк і пла ціў.


