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Вік тар ШНІП, па эт:
— Усё сваё жыц цё мае баць кі вы піс ва лі «Звяз ду». І мая 

сям'я ўжо га доў двац цаць пяць чы тае яе. І, він шу ю чы чы та-
чоў га зе ты з Но вым го дам і Ка ля да мі, зы чу ўсім са ма га га-
лоў на га — моц на га зда роўя! Не спа ку шай це ся на пры го жае 
чу жое, бо на ша род нае не гор шае, а най леп шае, бо яно ад 

пра дзе даў спа кон вя коў нам за ста ло ся. І мо ва, і му зы ка, і кар ці ны, і 
за мкі, і хра мы, і пом ні кі, і сця жын кі ў лу зе ды кры ні цы, дзе пяе са ла вей. 
Га на ры це ся тым, што вы жы вя це ў цэнт ры Еў ро пы, і будзь це еў ра-

пей ца мі, бо мы бе ла ру сы — еў ра пей скі на род. Чы тай це ў но вым 
го дзе род ную га зе ту на род най мо ве — «Звяз ду»!

— Ад шчы ра га сэр ца, ад гур та «Па лац» і ад 
ся бе аса біс та він шую ўсіх чы та чоў «Звяз ды» з 
ка ляд ны мі свя та мі, Рас твом і Но вым го дам! 

Ха чу па жа даць усім на тхнен ня, ка хан ня, лю бо ві, плё-
ну, зда роўя, даб ра бы ту! У гэ ты сак раль ны час, ка лі 

мы збі ра ем ся ра зам, каб уша на ваць рух ад мі ну ла га да бу ду чы ні, вель мі 
важ на за ха ваць тра ды цыі на цы я наль най спад чы ны. Усіх, хто бу дзе ад зна-

чаць ка ляд ны свя ты ве чар, за пра ша ем 6 сту дзе ня да лу чыц ца да на-
ша га кар на валь на га шоу «Ка ля ды ў вя лі кім го ра дзе». З пра чыс тым 
Рас твом, з пра свет лы мі Ка ля да мі!

Алег ХА МЕН КА, спя вак, 
му зы кант, лі дар гур та «Па лац»:

Пры ем ных па да рун каў лё су звы чай на ча ка юць на 
Но вы год і Ка ля ды — час, ка лі аба вяз ко ва здзяйс-

ня юц ца цу ды. Але ж ін шым ра зам мы за бы ва ем ся, 
што гэ тыя цу ды зна хо дзяц ца по бач з на мі што дня. 
Вар та толь кі рас плю шчыць во чы і азір нуц ца на во-
кал, як ста но віц ца зра зу ме ла: не звы чай нае — паў-

сюль! «Звяз да» скла ла свой не вя лі кі (вя до ма, да лё ка 
не поў ны і да во лі суб' ек тыў ны) спіс ці ка ві нак зям лі 
Бе ла рус кай, для спат кан ня з які мі не трэ ба ча каць 

свя та. Зы чым вам, па ва жа ныя чы та чы, каб су стрэ чы 
з гэ ты мі ся мю цу да мі (як мі ні мум!) ад бы лі ся ў ва шым 

жыц ці ў но вым го дзе!

1. По лацк. Гэ та — са праўд ны го рад-цуд. Ме на ві та 
ён стаў цэнт рам пер ша га дзяр жаў на га ўтва рэн ня на на шых 
зем лях — По лац ка га княст ва. Ста ра жыт ны По лацк ка лісь ці 
быў мес цам роск ві ту асвет ніц тва і куль ту ры. Ме на ві та ён па-
да рыў нам свя тую за ступ ні цу зям лі Бе ла рус кай Еў фра сін ню 
По лац кую і яе крыж (які хоць і знік, але, хо чац ца ве рыць, яшчэ 
вер нец ца на Бе ла русь), слаў на га пер ша дру ка ра Фран цыс ка 

Ска ры ну, паэ та і гра мад ска га дзея ча Сі мя о на По лац ка га... 
А коль кі сла ву тас цяў у ад ным гэ тым не вя лі кім па су час ных 
мер ках га рад ку! І Са фія, што «плы ве над Дзві ною, ні бы ка-
ра бель», і Спа са-Еў фра сін неў скі ма нас тыр, і Бо га яў лен скі 
са бор, і езу іц кі ка ле гі ум... На гэ тай зям лі ля жыць і Ба ры саў 
ка мень, у яко га про сяць здзяйс нен ня жа дан няў. І не дзі ва, 
што ўсе шля хі вя дуць у По лацк, бо ме на ві та тут уста ля ва-
ны знак геа гра фіч на га цэнт ра Еў ро пы (сам жа ён, на дум ку 
не ка то рых да след чы каў, зна хо дзіц ца не да лё ка ад го ра да, у 
ра ё не во зе ра Шо).

2. Бе ла веж ская пу шча. Адзін з са мых ста рых 
за па вед ных ляс ных ма сі ваў Еў ро пы, як ста ры су цэль ны лес 
згад ва ец ца яшчэ ў Іпаць еў скім ле та пі се 983 г. Тут ла дзі лі 
шы коў ныя па ля ван ні вя лі кія кня зі, спра ба ва лі на ладж ваць 

вы твор часць маг на ты, а Ка ця ры на ІІ у ча сы Ра сій скай ім пе-
рыі раз да ва ла зем лі пу шчы сва ім пры блі жа ным. Пе ра жыў 
гэ ты ча роў ны лес і страш ны паў га да вы па жар, і паў стан не 
ка лі ноў цаў, і ня мец кую аку па цыю пад час Пер шай су свет най 
вай ны, ка лі яго ба гац ці най больш экс плу а та ва лі ся. А пад час 
апош няй вай ны тут бы ло вы ра ша на ства рыць узор ную па ляў-
ні чую гас па дар ку рэй ха. Ня гле дзя чы на ўсё гэ та, Бе ла веж ская 
пу шча за ха ва ла сваё пер ша быт нае аб ліч ча і рэ лік та выя су-
поль нас ці рас лін і жы вёл, мно гія з якіх без зва рот на знік лі ў 
ін шых мес цах ра зам з вы се ча ны мі ля са мі.

3. Брас лаў шчы на. Без умоў на, сла віц ца гэ ты рэ-
гі ён сва і мі раз на стай ны мі азё ра мі, з які мі звя за на мност ва 
праў дзі вых і не вель мі гіс то рый. Але не толь кі та ям ні чыя 
пад ан ні і ма ляў ні чы ланд шафт вы лу ча юць Брас лаў шчы ну. 
Тут ні бы ней кім во ла там-сей бі там рас кі да ны ва лу ны, шмат 
ста ра жыт ных кур га ноў і — ужо збу да ва ных на шы мі не да лё-
кі мі прод ка мі — не зям ной пры га жос ці кас цё лаў... Брас лаў скі 
край ад мет ны ся род ін шых рэ гі ё наў Бе ла ру сі сва ім асаб лі вым 
ду хам, ат мас фе рай шмат ве ка вой муд рас ці, за ха ва най у ша-
тах ля соў і глы бі ні азёр... За ча ра ва нае мес ца, ні бы асоб ны 
свет, дзе жыц цё ідзе сва ім мер ным кро кам і дзе ня ма мі тус ні. 
Тут, па глы біў шы ся ў аб ша ры ля соў, блу ка ю чы між люс тэр-
каў азёр, ні бы трап ля еш у ін шае вы мя рэн не і за бы ва еш ся 
на ўсё.

4. Па лес се. Вось 
ужо дзе рай для эт ног ра-
фаў! Гэ ты за па вет ны ку-
то чак пры ваб лі вае сва ёй 
ад мет най пры ро дай, са-
ма быт нас цю і мност вам 
ста ра даў ніх тра ды цый, 
якія за ха ва лі ся толь кі тут. 
Бе ла рус кае Па лес се ўяў-
ляе са бой дзіў ны сін тэз ар-
ха іч на га і су час на га. Вя лі кі 
пласт куль тур най спад чы-
ны бе ла ру саў за ха ваў ся 
дзя ку ю чы та му, што гэ тыя 
ба ло ціс тыя мяс ці ны заўж-
ды бы лі цяж ка да ступ ны мі. 
Па ле шу кі спрад ве ку жы лі 
фак тыч на сва ёй асоб най 
су поль нас цю, іх су вя зі са 
«знеш нім» све там бы-
лі да во лі сла быя. Та му і 

«ма са вая» куль ту ра, якая ахоп лі ва ла ў пер шую чар гу за ход нія 
і цэнт раль ныя ра ё ны на шай зям лі, на Па лес се да хо дзі ла до-
сыць поз на. Дзя ку ю чы гэ та му яшчэ і сён ня мы ма ем ад мет ныя 
па лес кія дыя лек ты, не паў тор ныя тра ды цыі ткац тва і вы шыў кі, 
свое асаб лі вую пе сен на-аб ра да вую куль ту ру.

5. Во зе ра Сві цязь. Пра ўзнік нен не апе та га Ада-
мам Міц ке ві чам ва да ёма іс нуе вя лі кае мност ва ле ген даў. 
Але ж не толь кі пад ан ня мі сла віц ца во зе ра Сві цязь. Са мым 
за гад ка вым у ім з'яў ля ец ца на яў насць рэд кай рас лін най фор-
мы — яна за вец ца «тэт ра дзі ні ум ява ні кум». Ці ка ва, што во да-

рас ці гэ тыя су стра ка юц ца толь кі ў во дах ка ля вост ра ва Ява ў 
Ін дый скім акі я не. Ад куль жа яны ўзя лі ся ў Сві ця зі — та ям ні ца. 
Як і тое, што на ся ляе во зе ра ма люск «пла нор біс стэль мах ці-
кус», да гэ туль зной дзе ны толь кі ў азё рах Фран цыі, Бель гіі і 
Гер ма ніі. А на ўзбя рэж жы Сві ця зі рас туць рэд кія квет кі ла бе ліі 
Дорт ма на, за не се ныя ў Чыр во ную кні гу.

6. Вя лі кі ка мень. Той, ка му вы пад зе ехаць па да-
ро зе з Шу мі лі на на Бе шан ко ві чы (Ві цеб ская воб ласць), мо жа 
збо чыць на 500 мет раў на за хад ад вёс кі Гор кі. Па вер це, та кое 
ад хі лен не ад пра мо га марш ру ту вар тае та го, каб па ба чыць 
са праўд ны цуд пры ро ды — Вя лі кі ка мень. Гэ ты ва лун у 11 
мет раў даў жы нёй, 5,6 мет ра шы ры нёй і 2,8 мет ра вы шы нёй 
(і гэ та толь кі над зем ная част ка!) — са мы вя лі кі на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі. Ва жыць «ка мень чык», які па фор ме на гад вае прас, 

больш за 800 тон. Тра піў ён да нас пад час апош ня га аб ле дзя-
нен ня 18 ты сяч га доў та му з Вы барг ска га ма сі ву Бал тый ска га 
шчы та. Іс нуе ле ген да, па вод ле якой адзін яў рэй ро дам з Ві-
цеб ска сха ваў за трыц цаць кро каў ад ка ме ня шка ту лач ку з 
каш тоў нас ця мі ўсіх яго прод каў. Ці праў да гэ та — не вя до ма, 
але і сён ня хо дзяць лю дзі да ва лу на з па час тун ка мі: пра сіць, 
каб здзейс ні лі ся жа дан ні.

7. Ту раў скія ка мен ныя кры жы. Не толь кі 
ў Бе ла ру сі, але і па-за яе ме жа мі вя до мыя не ру кат вор ныя 
ка мен ныя кры жы, што вы рас та юць на ўпрост з зям лі на Ба-
ры са глеб скіх мо гіл ках у Ту ра ве. Шмат пад ан няў іс нуе пра іх 
уз нік нен не і цу да дзей ную сі лу. Пра адзін крыж ка жуць, што 
ён вы рас на ве ра год най ма гі ле свя то га Кі ры лы Ту раў ска га, 
мес ца па ха ван ня яко га дак лад на не вы яў ле на. А два ка мен-

ныя кры жы, што зна хо дзяц ца ва Усіхс вяц кай царк ве, згод на з 
ле ген дай, пры плы лі пры клад на ў 1170 го дзе су праць ця чэн ня 
па Дняп ры і Пры пя ці з Кі е ва. І, пэў на, ня ма ні вод на га дня, каб 
да ка мя нёў не прый шлі па лом ні кі, што едуць сю ды аду сюль, 
каб па пра сіць у іх вы ля чэн ня. Ка жуць, што кры жы «рэ агу юць» 
на кож на га ча ла ве ка па-свой му: нех та ад чу вае цеп лы ню, а 
хтось ці — хо лад. А тыя, хто жы ве у гра ху, ча сам не мо гуць 
да кра нуц ца да ка ме ня: іх быц цам б'е то кам.

...Рас па вя даць пра не звы чай ныя кут кі Бе ла ру сі мож на 
бяс кон ца, бо не маг чы ма аб мі нуць і слаў ныя гіс та рыч ныя 
мяс ці ны, і ве ліч ныя ар хі тэк тур ныя пом ні кі, і пры род ныя ба-
гац ці, і шэ раг ін шых ма тэ ры яль ных і ду хоў ных зда быт каў 
пра шчу раў і су час ні каў. А ка лі па ва ру шыць зжаў це лыя ста-
рон кі гіс то рыі на ша га краю, то коль кі яшчэ ўся го не вя до-
ма га і та ям ні ча га мож на знай сці! Пэў на ж, у кож на га ёсць 
свой улас ны «спіс» цу доў ных мес цаў і рэ лік вій. Дык ці не 
са праўд ны гэ та цуд — жыць на зям лі, та кой ба га тай на 
сла ву тас ці?

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

СЕМ НЕЗАБЫЎНЫХ МЯС ЦІН,
ДЗЕ ВАР ТА ПА БЫ ВАЦЬ КОЖ НА МУ


